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ความพรอมรับผดิ 
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ 
EB 11 หนวยงานมีการเผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจำป 
(ท่ีผานมา) 

 มีการดำเนินการ 
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1 หนังสืองานยุทธศาสตรและแผน โรงพยาบาลวัดโบสถ ที่ พล 0๖๓๒.๓๐๒/0๒๕ ลงวันที่ 
๓๐ มกราคม 2563 เรื่อง ขอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของโรงพยาบาลวัดโบสถปงบประมาณ พ.ศ.256๒ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศ
บน website ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

2 สรุปผลงานประจำป ๒๕๖๒ 
3  

 เอกสาร/หลักฐานการเปดเผยขอมูลภาครัฐ คือ 
1 แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

และ Print Screen จากเว็บไซตโรงพยาบาลวัดโบสถ  
http://www.watbothos.go.th หัวขอ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการป ๒๕๖๒ 

2           
 ไมมีการดำเนินการ 

เนื่องจาก           
 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1            
2            
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สรุปผลการดาํเนนิงาน โรงพยาบาลวดัโบสถจ์งัหวดัพษิณุโลก ประจาํปีงบประมาณ 2562 
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คำนำ 
 

โรงพยาบาลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ไดจัดทำเอกสารสรุปผลงานประจำปงบประมาณ 
2562 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานการใหบริการดานการแพทย        และสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ และเครือขายบริการสาธารณสุขในดานตางๆ     โดยเอกสารฉบับนี้ประกอบดวยขอมูล
ทั่วไป ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลสถานะสุขภาพ และผลการดำเนินงาน        ในปงบประมาณ 2562 รวมทั้งรวบรวม
ผลการวิเคราะหขอมูล พรอมปญหาอุปสรรค ความตองการสนับสนุน  และโอกาสพัฒนา 

เอกสารฉบับนี้  ประสบความสำเร็จไดดวยความรวมมือ จากคณะกรรมการบริหารและ
เจาหนาที่โรงพยาบาลวัดโบสถ ทุกทาน ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานประจำปฉบับนี้           จะเปน
ประโยชนแกผูบริหารและผูเก่ียวของ รวมทั้งหนวยงานอ่ืนๆ สามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา
งานสาธารณสุขทั้งดานการบริหาร การบริการ และวิชาการ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนตอไป 
  
 

งานยุทธศาสตรและแผนงาน 
30 พฤศจิกายน 2562 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                      หนา 
 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ ฐ 
ขอมูลทั่วไป 1 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 2 
ประชากร 4 
โครงสรางการบริหารงาน 5 
บุคลากร 6 

แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 7 
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 8 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2562  
  งาน ผูสูงอายุ Long Term Care          19 
 งาน อนามัยโรงเรียน           20 
 งาน ปองกันและควบคุมการติดเชื้อสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย      22 
 งานเอดส            24 
 งานวัณโรค            26 
 งานสุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด         28 

งาน Palliative care           31

งานอนามัยแมและเด็ก           35 

งานคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ          39 

งานคลินิก NCD             44  

การดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน          61              
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โรงพยาบาลวัดโบสถ จังหวัดพษิณุโลก 

รพช ขนาด 30 เตียง ระดับ F2 ไมมีแพทยเฉพาะทาง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ใหบริการดานการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู ในรูปแบบของการบริการผูปวยนอก และรับไวนอนในโรงพยาบาล  24  
ชั่วโมง ในเขต อำเภอวัดโบสถและบริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่รอยตอ อ.เมืองและ อ.พรหมพริาม  จ.พิษณโุลก รวมทั้ง
บริการเชิงรุกในชุมชนในกลุมผูปวยท่ีตองการดูแลตอเนื่อง  ที่บานในเขตรับผิดชอบของอำเภอวัดโบสถ ในลักษณะเครือขาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ และมีขอจำกัด การดูแลผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทีเกินขดีความสามารถตองดูแล 
เน่ืองจากเปนโรงพยาบาลขนาดเลก็ จึงใชระบบสงตอในการดูแลผูปวย  โดยมีชองทางการสงตอที่เปนเฉพาะ ( FAST  TRACK ) 
ทำใหการสงตอมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น 
 
วิสัยทัศน  “อำเภอชั้นนำดานการจัดการสุขภาพอยางมสีวนรวมของจังหวัดพิษณุโลก” 
 
พันธกิจ  

1. กำกับดูแล  ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อำเภอเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายในการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (หนาที่ตาม กฎกระทรวง
แบงสวนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 )  

2. ใหบริการ สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู แบบองครวม (กาย ใจ จิตวิญญาณ สังคมและสิ่งแวดลอม) ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

3. สรางเสริมการทำงานอยางมีสวนรวมของบุคลากรบนพ้ืนฐานการมีประสิทธิภาพและความผาสุก                      
4. สนับสนุนการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและจัดบริการใหมีประสิทธิภาพ  
5. สงเสรมิใหมีการสราง นวตกรรมและงานวิจัยทุกเครือขายบริการและชุมชน    6. สรางเสริมใหเกิดการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขายในการจัดการสขุภาพ 
 
คานิยม 

1.teamwork ทุกหนวยงานและเครือขายสามารถจัดทีมในการดูแลสุขภาพรวมกัน                                                                       
2. Safety Concern   บุคคลในองคกรตองคำนึงถึงการจัดบริการทีป่ลอดภัย                                                                              
3. Participation   การมสีวนรวมของทุกภาคสวน                                                                                                                       
4. Management  by  Fact     ทุกหนวยงานและเครือขายที่เก่ียวของสามารถใชขอมูลรวมกัน   

 
สมรรถนะหลัก 
การดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (NCD) ความรวมมือของภาคีเครือขายเพ่ือลดอุบัตเิหตจุราจร 
 
ขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
เจาหนาที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการทำงานหลากหลายสาขา มสัีมพันธภาพที่ดีกับชุมชนเนื่องจากเปนคนใน
พ้ืนที่หรือทำงานในพ้ืนที่มานาน 
 
ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ดูแลสุขภาพทุกกลุมวยัเพ่ือ healthy aging ภายใตทรัพยากรที่จำกดั 
 
จุดเนน/เข็มมุง 
          1.การจัดการดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหมสุีขภาพที่ดี ทั้งกาย ใจ สังคม จิตวญิญาณ ภายใตการมสีวนรวมของทุกภาคสวน  
          2.ลดโรคและภาวะแทรกซอนในผูสูงอายุ  
          3. เจาหนาที่เปนแบบอยางท่ีดีในการดูแลสุขภาพ role model  
          4. ลดอุบัติเหตุจราจรภายใตการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 
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คานิยมหลักขององคกร  
MOPH 

M : Mastery      เปนนายตัวเอง 
หมายถึง หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมสีำนักรับผิดชอบ คุณธรรม และจรยิธรรม 
O : Originality   เรงสรางสิ่งใหม 

  หมายถึง สรางสรรค นวัตกรรม/สิง่ใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ เพ่ือใหเกิด 
ประโยชนตอระบบสุขภาพ  
P : People centered approach  ใสใจประชาชน 

  หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทำงาน เพ่ือประโยชนอันดีแกประชาชน  
โดยใชหลัก   “เขาใจ เขาถึง พึ่งได” 
H : Humility     ถอมตน ออนนอม  

  หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ รบัฟงความเห็น เสยีสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  

ประเด็นยุทธศาสตร    
 

1. สงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 

 
เปาประสงค 

1. ประชาชนสุขภาพด ี

2. เจาหนาที่มีความสุข 

3. ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
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ประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนประชากรกลางป สนย.ยอนหลัง 3 ป :: ป 2562 เขตบริการสุขภาพท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก CUP โรงพยาบาลวัดโบสถ 

เครือขายบริการสุขภาพ 
ประชากรกลางป 2560 ประชากรกลางป 2561 ประชากรกลางป 2562 
 ชาย  หญิง รวม  ชาย  หญิง รวม  ชาย  หญิง รวม 

โรงพยาบาลวดัโบสถ 4,260 4,600 8,860 4,276 4,616 8,892 4,235 4,563 8,798 
รพสต.ทางาม 1,775 1,968 3,743 1,775 1,971 3,746 1,766 1,955 3,721 
รพสต.บานทอแท 1,410 1,557 2,967 1,405 1,547 2,952 1,392 1,537 2,929 
รพสต.ทอแท 1,460 1,567 3,027 1,454 1,553 3,007 1,434 1,543 2,977 
รพสต.น้ำคบ 1,847 1,985 3,832 1,838 1,974 3,812 1,819 1,958 3,777 
รพสต.บานยาง 2,331 2,351 4,682 2,305 2,337 4,642 2,286 2,320 4,606 
รพสต.หินลาด 1,428 1,512 2,940 1,417 1,509 2,926 1,408 1,499 2,907 
รพสต.บานทาขอนเบน 732 755 1,487 728 746 1,474 719 735 1,454 
รพสต.คันโชง 1,575 1,493 3,068 1,568 1,493 3,061 1,551 1,482 3,033 
รพสต.บานหวยเจยีง 1,221 1,166 2,387 1,217 1,160 2,377 1,215 1,156 2,371 

รวม 18,039 18,954 36,993 17,983 18,906 36,889 17,825 18,748 36,573 

 
 
 
หมายเหตุ :: ที่มาจาก สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2562 
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร ยอนหลัง 3 ป เขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ 

ตำบล 
ประชากรกลางป 2560 ประชากรกลางป 2561 ประชากรกลางป 2562 
 ชาย  หญิง รวม  ชาย  หญิง รวม  ชาย  หญิง รวม 

วัดโบสถ 4,260 4,600 8,860 4,276 4,616 8,892 4,235 4,563 8,798 
ทางาม 2,866 3,160 6,026 2,865 3,162 6,027 2,841 3,134 5,975 
ทอแท 2,870 3,124 5,994 2,859 3,100 5,959 2,826 3,080 5,906 
บานยาง 3,087 3,144 6,231 3,053 3,120 6,173 3,030 3,099 6,129 
หินลาด 2,160 2,267 4,427 2,145 2,255 4,400 2,127 2,234 4,361 
คันโชง 2,796 2,659 5,455 2,785 2,653 5,438 2,766 2,638 5,404 
รวม 18,039 18,954 36,993 17,983 18,906 36,889 17,825 18,748 36,573 
หมายเหตุ :: ที่มาจาก สำนักทะเบยีนราษฎร 
กระทรวงมหาดไทย วันท่ีประมวลผล ::30 ตุลาคม 2562   
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พญ. กนกวรรณ อูพุทธินันท 
นายแพทยชำนาญการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

กลุมงานการแพทย กลุมงานทันตกรรม กลุมงานเภสัชกรรม 
และคุมครองผูบริโภค 

กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานการพยาบาล 
กลุมงานประกันสขุภาพ 

ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
ทางการแพทย 

 

กลุมงานเทคนิคการแพทย 
กลุมงานรังสีวิทยา 

นายพนม พรหมเมศ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิตักิาร 

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 

ภก.ญ.กานติมา สุขโฉม 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 

พญ.พิมพพรรณ ปนโพธ์ิ 
ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

นางเรืองศิริ ไกรคง 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

ทญ.ศรินลาวัลย สมบรณูจันทร 
ทันตแพทยชำนาญการ 

นางสิตานัน จันทรโต 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

 

คณะกรรมการ 
เภสัชกรรมและการ

บำบัด (PTC) 

คณะกรรมการ 
ทีมนำคลินิก 

(PCT & HPH) 

คณะกรรมการ 
ความเสี่ยง 

(RM) 

คณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสาร 

(IM) 

คณะกรรมการ 
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

(ENV) 

คณะกรรมการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM) 

กลุมงานบริการปฐมภูมิ 
และองครวม 

กรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

คณะกรรมการ 
ปองกันการติดเชื้อ 

(IC) 

โครงสรางความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพบริการ 

โครงสรางการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
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บุคลากร 

 
ตารางที่ 3 สัดสวนบคุลากรโรงพยาบาลตอประชากรที่รับผิดชอบในพ้ืนทีอ่ำเภอนครไทย ปงบประมาณ 2562 
 

เจาหนาที ่ จำนวน (คน) สัดสวนตอประชากร 

แพทย 7 1 :  

- แพทยทั่วไป 4 1 :  

- กุมารแพทย 1 1 :  

- เวชศาสตรครอบครัว 2 1 :  

ทันตแพทย 5 1 :  

เภสัชกร 5 1 :  

พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาล) 45 1 :  

นักกายภาพบำบัด 3 1 :  

นักเทคนิคการแพทย 3 1 :  

นักรังสีการแพทย 1 1 :  

แพทยแผนไทย 1 1 :  

นักวิชาการสาธารณสุข 5 1 :  

บุคลากรอ่ืนๆ 115  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สรุปผลการดาํเนนิงาน โรงพยาบาลวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ประจาํปีงบประมาณ 2562 

  7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 
 

คณะกรรมการประสานงานดานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ(คปสอ.) ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 20 ป ในการกำหนดเปาหมาย รวมกันทั้งเครือขาย
บริการคือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใตการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดาน คือ 

1. Prevention & Promotion Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ) 
2. Service Excellence (บริการเปนเลิศ) 
3. People Excellence (บุคลากรเปนเลิศ) 
4. Governance Excellence (บริหารเปนเลศิดวยธรรมาภิบาล) 
 
 

คณะ ตัวชี้วัดท้ังหมด ผาน ไมผาน รอยละ 

PP&P 17 14 3 82.35 

SERVICE 15 11 4 73.33 

PEOPLE 1 1 0 100 

Govermance 9 8 1 88.89 

รวมทั้งหมด 42 34 8 80.95 
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แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลวัดโบสถ อำเภอวัดโบสถมี
จำนวน 14 แผนงาน 63 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,844,912.70 บาท (รวมงบปกติ) ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ได
ดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลวัดโบสถ ตลอดจนทิศทางการ
พัฒนาของโรงพยาบาลวัดโบสถ โดยมีวิศัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคานิยม รวมกันในเครือขายบริการสุขภาพ 

 
ผลการกำกับตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาลวัดโบสถ จังหวัดพษิณุโลก 
1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศเปนเลิศ  

(PP&P Promotion Prevention &Protection Excellence)  

ลำดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน จำนวนเงิน แหลงเงิน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบการดูแลมารดาเพื่อปองกันภาวะตกเลือดหลังคลอด            8,450.00  เงินบริจาค          8,450.00  มค.62 

2 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเขมขนในกลุมเสี่ยงสูงตอการ
เกิดโรคโดยใชเทคนิค MI 

       53,300.00  PPA         53,300.00  31 พค 62 

3 
โครงการ "โครงการปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 

   1,247,804.00  สปสช     1,177,625.00  
กค.62เหลือ 
179 บาท 

  
  

            70,000.00  
28 มิย 62 
อบรม 

4 โครงการสงเสริมสรางขวัญกำลังใจและความสุขในการปฏิบัติงาน      ดำเนินการแลว พค.62 

5 
ซอมแผนการจัดการภาวะฉกุเฉิน ( 150 คน x 100 บาท x 1วัน )        15,000.00  บำรุง ใชงบอบต.ทางาม 

20,000 บาท 
5 มค.62 

6 โครงการอบรมและซอมแผนอัคคีภยั        19,800.00  บำรุง กำหนด ซอม กย.   

7 โครงการตรวจสอบคุณภาพนำ้        62,000.00  บำรุง         35,200.00  มิย.62 

8 
โครงการจัดบริการดานสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณโุลก ป 2562 

     150,000.00  สปสช  ไมไดเสนอโครงการ    

9 
โครงการรณรงคการใหบริการวัคซนีปองกันโรคไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาลอำเภอวัดโบสถ 

15,000.00 PPA         15,000.00  มิย.62 

  
รวม ยุทธศาสตรที่ 1 

 1,571,354.00      1,359,575.00  
            
211,779.00  

 

2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)    
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน จำนวนเงิน แหลงเงิน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 พัฒนาบุคลากรเร่ือง การชวยฟนคนืชีพทารกแรกเกิด     ดำเนินการแลว มีค.62 

2 
โครงการดูแลคนหาและ ควบคุมปองกันวัณโรค อำเภอวัดโบสถ 
จังหวัดพิษณุโลกประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒  

       12,000.00  PPA 
        12,000.00  เมย.62 

3 โครงการพอกยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม           7,120.00  บำรุง          7,120.00  มิย.62 

4 โครงการพัฒนาการจัดบรกิารคลินิคหมอครอบครัวอำเภอวัดโบสถ       705,098.00  สปสช       412,478.00  กค. 62 

6 
การปองกันและควบคุมการจัดการเช้ือดือ้ยาตานจุลชีพอยางบูรณา
การ        

  
  

7 เฝาระวังการติดเชื้อดื้อยาในสถานบริการ        52,800.00  บำรุง         14,800.00  กค. 62 

8  เฝาระวังการติดเช้ือดื้อยาในชุมชน        17,500.00   QOF  ยกเลิก   

 
รวม ยุทธศาสตรที่ 2 

    847,018.00         446,398.00  
             
400,620.00  
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3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)   
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน จำนวนเงิน แหลงเงิน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ฟนฟูความรูเจาหนาที่ในหนวยงาน     ดำเนินการแลว มีค.-มิย .62 

2 การพัฒนาศักยภาพผูนำทางการพยาบาล สงอบรม ผบต         30,000.00  บำรุง         24,000.00  พค.62 

3 
ฟนฟูศกัยภาพบุคลากรสาธารณสขุและเครือขาย ในดานการ
เคล่ือนยาย และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน     ( 60 คน  x 25 บาท 
x 2 วัน ) 

         3,000.00  
บำรุง 

ไมใชเงิน 

เมย.-,มิย.62 

4 
ฟนฟูศกัยภาพบุคลากรสาธารณสขุและเครือขาย ในดานACLS & 
ATLS & Triage at scene ( 30 คน x 100 บาท x 2 วัน ) 

         6,000.00  
บำรุง 

ไมใชเงิน 
เมย.-พค.62 

5 การพยาบาลเวชศาสตรฟนฟู (IMC)        60,000.00  บำรุง         60,000.00  กพ.-พค.62 

6 
โครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลอำเภอวัดโบสถ (คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มอบรม data exchange 30*100 = 3000 คา
วิทยากรจาก สสจ 600*6 = 3600 บาท) 

         6,600.00  
บำรุง 

ไมใชเงิน 

พค.-กค.62 

7 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานปองกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในสถานบริการสุขภาพ อ.วัดโบสถ 

    
  

  

8 2.1อบรมความรูเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่รพสต. 60 คน          8,000.00    ยกเลกิ   

9 2.2 อบรมความรูเจาหนาที่โรงพยาบาลวัดโบสถ 180 คน          4,500.00  บำรุง ยกเลิก   

10 
โครงการสงเสริมภูมิคุมกัน และเฝาระวังการติดเชื้อดานสขุภาพของ
บุคลากร 

       34,400.00   QOF          25,101.00  กค. 62 

11 
โครงการแลกเปลี่ยนเรีนนรูระบบงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือ
(ศึกษาดูงานรพช.รับรางวัลICเขต2) 

         9,000.00  บำรุง ยกเลกิ 
  

12 
โครงการพัฒนาระบบปองกันการติดเช้ือและการทำปราศจากเชื้อใน
เคร่ือขายสถานบริการสุขภาพ อ. วัดโบสถ 

     110,890.00   QOF        110,890.00  กค. 62 

  
รวม ยุทธศาสตรที่ 3 

    272,390.00         219,991.00  
              
52,399.00  

 

4. แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

ลำดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน จำนวนเงิน แหลงเงิน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อเวชภัณฑที่ไมใชยาและวัสดุการแพทย    2,577,766.00  บำรุง     2,050,730.45  กค. 62 

2 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑที่มิใชยา ประเภท วัสดุทันตกรรม      564,584.94  บำรุง       313,367.61  กค. 62 

3 จัดซื้อวัสดุทั่วไป บริหาร    5,428,153.48  บำรุง     4,067,776.47  กค. 62 

4 จัดซื้อยาและวัสดุเภสัช  12,474,807.73  บำรุง   11,506,327.77  กค. 62 

5 วัสดุเภสัชกรรม 35รายการ      265,875.00  บำรุง       236,040.00  กค. 62 

6 จัดประชุมคณะกรรมการตาง ๆ        53,400.00  บำรุง ใชเงิน ส.   

7 

พัฒนาระบบบริการงานหองคลอดและแผนกฝากครรภตามเกณฑ 6 
โปรแกรมสรางเด็กไทยคณุภาพ          -    เครื่องทำน้ำรอน-นำ้เย็น
สำหรับดื่ม 

5,000.00 เงนิบริจาค          5,000.00  
กพ.62 

8 โครงการ THIP  ลงทะเบียนตอโครงการ          5,000.00  บำรุง          5,000.00  ตค.61 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน จำนวนเงิน แหลงเงิน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หมายเหตุ 

9 โครงการ NRLS  ตอ  DOMAIN             600.00  บำรุง             600.00  ตค.62 

10 
การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาระบบบริการ ตามแนวทาง
สรพ 

  บำรงุ 
ดำเนินการแลว 

  
11 การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เกีย่วกับมาตรฐานตัวใหมของ สรพ  + 

Risk profile + Risk register  จำนวน  50 คน  * 2 วัน  
       35,700.00  บำรุง 

อบรมกับจังหวัด 
มค.62 

12 การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา  30*100*12 ครั้ง        36,000.00  บำรุง ไมใชเงิน   

13 ฐานการเรยีนรู  HA        40,000.00  บำรงุ ไมใชเงิน กค .62 

14 ฐานการเรยีนรู  Risk Register         40,000.00  บำรุง ไมใชเงิน กค .62 

15 การเขียนแบบประเมิน HA 2018         60,000.00  บำรุง ไมใชเงิน   

16 การรับรองการพัฒนาคุณภาพ    side visit พื้นที่    2 วัน          95,000.00  บำรุง ยกเลิก   

17 ปรับปรุงการใหบริการดานอุปกรณ เครื่องมือ        17,600.00  เงนิบริจาค         16,500.00  มค.62 

18 การพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารในงาน(ซื้อของ)      104,380.00  บำรุง กำลังดำเนินการ   
19 พัฒนาCSSDสูความเปนเลศิ สรางสรรนวัตกรรมยุค4.0 (เทอรโมมิ

เตอ กลอง รถพวงขาง) 
       75,100.00  บำรุง         75,100.00  กค .62 

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสงตอในราคาที่กำหนด         

            ซื้อวัสดวุทิยรวมโครงการ PP-NCD    3,942,973.55  บำรุง     2,547,383.30  15 สค.62 

            สงตอ/ขอเลือด    1,200,000.00  บำรุง         50,330.00  15 สค.62 

21 ควบคุมคณุภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ EQA         31,000.00  บำรุง         31,000.00  14 มค 62 

22 
การประเมินคณุภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย Re-La3 และ
การตรวจติดตามภายใน 

       18,000.00  บำรุง ยกเลิก ดำเนินการไมทัน
ติดปญหา 

23 สอบเทียบเครื่องมือในการใหบริการ พรอมใช         13,910.00  บำรุง          3,210.00   ณ 1 พค 62 

24 จัดหาเครื่องมือในการใหบริการเพียงพอครบถวน และทันสมยั        69,300.00  บำรงุ กำลังดำเนินการ   

  
รวม 

   5,275,183.55        2,631,923.30  
          
2,643,260.25  

 
รวม ยุทธศาสตรที่ 4 

    
27,154,150.70      20,908,365.60  

          
6,245,785.10  

      

 สรุปแผนใชเงนิตามยุทธศาสตร         

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 

   
1,571,354.00    

    
1,359,575.00  

             
211,779.00  

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 

     
847,018.00    

      
446,398.00  

             
400,620.00  

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

     
272,390.00    

      
219,991.00  

              
52,399.00  

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 

 
27,154,150.70    

  
20,908,365.60  

          
6,245,785.10  

 
รวม ทั้ง 4 ยุทธศาสตร 

    
29,844,912.70    

  
22,934,329.60  

          
6,910,583.10  
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 
 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดยุทธศาสตรดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 
 

ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ ทั้งหมด ผลงาน อัตรา ผลประเมิน 
P&P Excellence 
1. อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอการเกดิ

มีชีพแสนคน 
97 0 0.00 ผาน 

2. ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตาม
เกณฑมาตรฐาน 

    ไมผาน 

    2.1 เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

รอยละ 90 777 751 96.65  

    2.2 เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยลาชา 

รอยละ 20 751 149 19.84  

    2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสยั
ลาชาไดรบัการติดตาม 

รอยละ 90 147 142 96.60  

    2.4 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการ
กระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I 

รอยละ 60 2 2 100.00  

    2.5 เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวยั รอยละ 85 832 819 98.44  
3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดสีมสวน 
และสวนสูงเฉลีย่ท่ีอายุ 5 ป 

รอยละ 57 1342 841 62.67 ผาน 

4. เด็กไทยมรีะดับสติปญญาเฉลีย่ไมต่ำกวา 
100 

    ผาน 

    4.1 รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ
คัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับ
การกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I 

รอยละ 60 2 2 100.00  

5. รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดสีมสวน รอยละ 68 1879 1169 62.21 ไมผาน 
6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 
ป 

ไมเกิน 38 ตอจำนวน
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปพันคน 

930 19 20.43 ผาน 

7. รอยละของตำบลท่ีมีระบบการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ  

ผานองคประกอบ 7 
ขอ รอยละ 70 

6 6 100.00 ผาน 

8. รอยละของอำเภอผานเกณฑการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณุภาพ 

รอยละ 60 1 1 100 ผาน 

9. รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบตักิารภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทมีตระหนักรู
สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได
จริง 

ดำเนินการครบ 5 
ขั้นตอน รอยละ 90 

NA NA NA ไมประเมิน 

10. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุม
เสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุมสงสยัปวย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการ
วัดความดันโลหติท่ีบาน 
 

    ผาน 
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ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา 
ผลการ
ประเมิน 

    10.1 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงเบาหวาน 

ไมเกิน รอยละ 2.05 2118 43 2.03  

    10.2 อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปที่ผานมา ไดรบัการตรวจ
น้ำตาลซำ้ และไดรับคำแนะนำเพือ่
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

รอยละ 90 2118 2076 98.02  

    10.3 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวดัความดัน
โลหิตท่ีบาน 

รอยละ 30 468 368 78.63  

    10.4 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได 

รอยละ 40 2454 1079 43.97 ผาน 

    10.5 รอยละของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได 

รอยละ 55 5358 3199 59.71 ผาน 

    10.6 รอยละของผูปวยเบาหวานและ/
หรือความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการคนหาและ
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง (CKD Screening) 

รอยละ 80 4832 4019 83.17 ผาน 

11. รอยละของผลติภณัฑสุขภาพกลุมเสี่ยง
ที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกำหนด 

รอยละ 80 2 2 100.00 ผาน 

    11.1 รอยละของยาแผนโบราณกลุม
เสี่ยงปลอดภัย ไมพบการปลอมปนส
เตียรอยด 

รอยละ 80 0 0 0  

12. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 
Hospital 

     ผาน 

    12.1 รอยละของโรงพยาบาลสงักัด กสธ. 
ที่ผานเกณฑฯ ระดับดมีากขึ้นไป 

รอยละ 40 1 1 100.00  

    12.2 รอยละของโรงพยาบาลสงักัด กสธ. 
ที่ผานเกณฑฯ ระดับดมีาก Plus 

อยางนอย จังหวัดละ 
1 แหง 

1 1 100.00  

    12.3 จำนวนผูสูบบุหรีเ่ลิกสูบบหุรี ่
(ขอมูลจากการบันทึกขอมลูคนท่ีสบูบุหรี่เลิก
สูบบุหรี่ ในแฟม Special PP  ) 

(ทั้งประเทศ จำนวน 
3 ลานคน จ.ยังไม
กำหนด) 

3049 2999 98.36 ผาน 

13. รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปด
ดำเนินการในพ้ืนที ่(Primary Care 
Cluster) 

รอยละ 18 
(เปาหมายสะสม ปท.
1,170 ทีม) 

4 2 50.00 ผาน 

14. รอยละของครอบครัวที่มศัีกยภาพใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 
ไดตามเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 60 260 261 100.38 ผาน 

15. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการรักษา
ที่เหมาะสม 
 
 

        ไมผาน 
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ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา 
ผลการ
ประเมิน 

    15.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อดุตัน (Ischemic 
Stroke ;I63) 

ไมเกิน รอยละ 5 13 2 15.38  

    15.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองแตก (Hemorrhagic 
Stroke ;I60-I62) 

ไมเกิน รอยละ 25 6 1 16.67  

    15.3 อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) 

ไมเกิน รอยละ 7 22 3 13.64  

    15.4 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับ
การรักษาใน Stroke Unit 

รอยละ 40     0.00  

    15.5 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน ระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการ
ไมเกิน 4.5 ชั่วโมง ไดรบัการรักษาดวยยา
ละลายลิม่เลือดทางหลอดเลือดดำ ภายใน 
60 นาที (Door to Needle Time) 

รอยละ 50     0.00  

    15.6 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) ไดรับการผาตดัสมองภายใน 
90 นาที (Door to Operation Room 
Time) 

รอยละ 60     0.00  

    15.7 อัตราการไดรับการทำ
กายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบดัในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab) 

รอยละ 80 15 0 0  

16. อัตราความสำเร็จของการรักษาผูปวย
วัณโรคปอดรายใหม 

รอยละ 85 (ประเมิน
รอบ 12 ด.) 

10 8 80.00 ไมผาน 

    16.1 อัตราการครอบคลุมการรักษาวัณ
โรคในผูปวยใหมและกลับเปนซ้ำ (TB 
Treatment Coverage Rate) 

รอยละ 82.5 
(ประเมินรอบ 12 ด.) 

132 90 101.72 ผาน 

17. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสม
เหตุผล (RDU) 
  

รพ. RDU ผานขั้นที่ 1 
มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 95 

1 1 100.00 ผาน 

รพ. RDU ผานขั้นที่ 2 
มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 20 

1 1 100.00  

18. รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ
การดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

รพศ. มีระบบการ
จัดการ AMR อยาง
บูรณาการ (ข้ัน 
Intermediate) 
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 

NA NA NA ไมประเมิน 

19. รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง (ไมประเมิน) 

ลดลงรอยละ 10 (81 
ราย) จากปที่ผานมา 
(90 ราย) 

NA NA NA ไมประเมิน 
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ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา 
ผลการ
ประเมิน 

20. อัตราตายทารกแรกเกิด ไมเกิน 3.8 ตอพัน
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

81 1 12.30 ไมผาน 

21. รอยละการบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid 
Medication ในผูปวยประคับประคองอยาง
มีคุณภาพ 

รอยละ 40 85 40 40.06 ผาน 

22. รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

รอยละ 18.5 

120,302 27,335 

22.72 ผาน 

23. รอยละของผูปวยโรคซมึเศราเขาถึง
บริการสุขภาพจิต 

รอยละ 63 751 789 105.06 ไมผาน 

24. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ  ไมเกิน 6.3 ตอ
ประชากรแสนคน 

36889 1 2.71 ไมผาน 

    24.1 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไม
กลับมาทำรายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 80 6 6 100.00  

25. อัตราตายผูปวยตดิเช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด Community-acquired 

ไมเกิน รอยละ 30 21 2 9.52  

26. รอยละของโรงพยาบาลที่มี Refracture 
Prevention 
  
  

รอยละ 20 ของ
โรงพยาบาลระดับ 
M1 ขึ้นไป ที่มีการ
จัดตั้งทีม Refracture 
Prevention 

NA NA NA ไมประเมิน 

Refracture นอยกวา
รอยละ 30 

NA NA NA ไมประเมิน 

ผาตัดแบบ Early 
Surgery มากกวา
รอยละ 50 ขึ้นไป 

NA NA NA ไมประเมิน 

27. รอยละของการใหการรักษาผูปวย 
STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

รอยละ 50 1 1 100.00 ผาน 

28. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงรอยละ 10 ใน
ระยะ 5 ป (26 ตอ
แสนประชากร 

36889 11 29.82 ผาน 

29. รอยละผูปวยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 

  NA NA NA ไมประเมิน 

    29.1 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษา
ดวยการผาตดัภายในระยะเวลา 4 สัปดาห 

รอยละ 70 NA NA NA ไมประเมิน 

    29.2 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษา
ดวยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

รอยละ 70 NA NA NA ไมประเมิน 

    29.3 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษา
ดวยรังสรีกัษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

รอยละ 60 NA NA NA ไมประเมิน 
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ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา 
ผลการ
ประเมิน 

30. รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

รอยละ 66 317 188 59.31 ไมผาน 

31. รอยละของผูปวยตาบอดจากตอกระจก 
(Blinding Cataract) ไดรบัการผาตัด
ภายใน 30 วัน 

รอยละ 85 NA NA NA ไมประเมิน 

32. อัตราสวนของจำนวนผูยินยอมบริจาค
อวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จำนวน
ผูปวยเสียชีวติในโรงพยาบาล 

0.8 ราย : ผูเสยีชีวิต 
100 ราย 

NA NA NA ไมประเมิน 

    32.1 อัตราสวนของจำนวนผูยนิยอม
บริจาคดวงตาตอจำนวนผูปวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

1.3 ราย : ผูเสยีชีวิต 
100 ราย 

NA NA NA ไมประเมิน 

33. รอยละของผูตดิยาเสพติดที่บำบัดครบ
ตามเกณฑที่กำหนดของแตละระบบและ
ไดรับการตดิตามดูแลตอเนื่อง 1 ป 
(Retention Rate) 

รอยละ 20 0 0 0.00 ผาน 

34. รอยละของผูใชและผูเสพที่บำบัดครบ
ตามเกณฑที่กำหนดของแตละระบบหยุด
เสพตอเน่ือง หลังจำหนายจากการบำบัด 3 
เดือน (3 Month Remission Rate) 

รอยละ 40 68 33 48.53 ผาน 

35. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F 
ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะ
กลางแบบผูปวยใน (intermediate 
bed/Ward) 

รอยละ 50 1 1 100.00 ผาน 

    35.1 ผูปวย Stroke, Traumatic Brain 
Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอด
ชีวติและมีคะแนน Barthel index <15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment ไดรับการบริบาล
ฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 
เดือน หรือจน Barthel index = 20 

รอยละ 60 24 17 70.83  

36. รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัด
แบบ One Day Sugery 

รอยละ 20 NA NA NA ไมประเมิน 

37. อัตราตายของผูปวยฉุกเฉิน (Triage 
Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 

ไมเกิน รอยละ 12 NA NA NA ไมประเมิน 

    37.1 อัตราของผูปวย Trauma Triage 
Level 1 และมีขอบงช้ีในการผาตดั ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเขา
หองผาตัดไดภายใน 60 นาท ี

รอยละ 80        

    37.2 อัตราของผูปวย Triage Level 1, 
2 อยูในหองฉุกเฉิน < 2 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
 

รอยละ 60        
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    37.3 อัตราตายของผูปวย PS Score > 
0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และไดรับ
การทำ Root Cause Analysis 

รอยละ 100     0.00  

    37.4 อัตราตายผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอ
สมอง (Mortality Rate of Severe 
Traumatic Brain Injury) (รหัส ICD S 
06.1 – S 06.9) 

ไมเกิน รอยละ 45     0.00  

    37.5 อัตราของ TEA Unit ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผานเกณฑ
ประเมินคุณภาพ 

รอยละ 80        

    37.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไปที่ผานเกณฑประเมิน ECS คณุภาพ 

รอยละ 80 1 1 100.00  

38. รอยละของประชากรเขาถึงบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

รอยละ 24 NA NA NA ไมประเมิน 

39. รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

รอยละ 100 ของ
จังหวัดผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน 

NA NA NA ไมประเมิน 

40. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเมือง
สมุนไพร (จังหวัดพิษณุโลก เปนจงัหวัดสวน
ขยาย) 

จังหวัดผานเกณฑการ
ประเมินการพัฒนา
เมืองสมุนไพร ตามที่
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ กำหนด รอย
ละ 80 (ผาน 8 ขอ 
ใน 10 ขอ) 

NA NA NA ไมประเมิน 

    40.1 รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดท่ี
ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

รอยละ 18.5 NA NA NA ไมประเมิน 

    40.2 รอยละมูลคาการใชยาสมนุไพรตอ
ยาแผนปจจุบันเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป
ที่ผานมา 

NA NA NA ไมประเมิน 

    40.3 มีขอมูลมูลคาการตลาดของ
ผลิตภณัฑสมุนไพรรวมในจังหวัดมากกวา
คาเฉลี่ย 

(ประเมินโดยกรมการ
แพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก) 

NA NA NA ไมประเมิน 

    40.4 รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการ
รับรอง GAP/ORGANIC 

เพ่ิมขึ้น รอยละ 10 
ตอป 

NA NA NA ไมประเมิน 

    40.5 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลัน
ในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังตอประชากร
อายุ 40 ปขึ้นไป (COPD AE Rate) 

ลดลง รอยละ 10 
จากปที่ผานมา (ราย
จังหวัด) 

120.41 117.03 3.38 ไมผาน 

41. ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการระบบการผลติและพัฒนา
กำลังคนไดตามเกณฑเปาหมายทีก่ำหนด 
 
 

เขตสุขภาพ ตองผาน
เกณฑระดับ 5 
คะแนนข้ึนไป ทั้ง 5 
องคประกอบ 

NA NA NA ไมประเมิน 
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ผลการ
ประเมิน 

42. รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

มีขอมูล มีแผนการ
บริหารตำแหนง มี
การดำเนินการตาม
แผน และมีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 
มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 71 

NA NA NA ไมประเมิน 

43. จำนวนหนวยงานที่เปนองคกรแหง
ความสุข (Happy Organization) 
  

รอยละ 70 ของ
บุคลากรในหนวยงาน
มีการประเมินดัชนี
ความสุขของ
คนทํางาน 
(Happinometer) 

220 220 100.00 ผาน 

รอยละ 70 ของหนวย
งาน ในจังหวัด/กรม 
มีการ ประเมินสุข
ภาวะองคกร (HPI) 

11 10 90.91  

44. รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ
ประเมิน ITA 

หนวยงานมีระดับ
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงานอยูใน
ระดับสูงมาก (รอยละ 
90) 

2 2 100.00 ผาน 

    44.1 ระดับความสำเร็จของหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด 

รพศ./รพช.ผานเกณฑ
ทุกแหง 

1 1 100.00 ผาน 

45. รอยละความสำเร็จของสวนราชการใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี
ดำเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐผานเกณฑที่กำหนด 
  

สสจ. ดำเนินการผาน
เกณฑท่ีกำหนด 
ระดับ 5 (รอยละ 70) 

      ผาน 

สสอ. ดำเนินการผาน
เกณฑท่ีกำหนด 
ระดับ 5 (รอยละ 40) 

1 1 100.00   

46. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3 

รพศ. รอยละ 100       ผาน 
รพช. รอยละ 90 1 1 100.00   

47. รอยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว 
  

ระดับ 3 ดาว รอยละ 
100 

1 1 100.00 ผาน 

ระดับ 5 ดาว รอยละ 
60 (สะสม) 

9 8 88.89   

48. รอยละของจังหวัดและหนวยบริการท่ี
ผานเกณฑคณุภาพขอมลู 

สาเหตุการตายที่ไม
ชัดแจง ไมเกิน รอย
ละ 25  

205 19 9.27 ผาน 
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ผลการ
ประเมิน 

49. เขตสุขภาพมีการดำเนินการ Digital 
Transformation เพ่ือกาวสูการเปน Smart 
Hospital 

รพศ. ผานเกณฑ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
จังหวัดละ 1 แหง 

      ผาน 

รพช. ผานเกณฑ 
ระดับ 2 ขึ้นไป รอย
ละ 50 

1 1 100.00   

50. มีการใช Application สำหรบั PCC ใน
หนวยบริการปฐมภูม ิ

รอยละ 100 8 8 100.00 ผาน 

51. ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ 
(Compliance Rate) เมื่อไปใชบรกิาร
ผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธใิน 3 ระบบ 

ไมเกิน รอยละ 1.5 
(สวนกลางประเมิน) 

NA NA NA ไมประเมิน 

52. ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิ
ประโยชนกลางผูปวยใน ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

มีขอเสนอเรื่องสิทธิ
ประโยชนกลาง ของ 
3 กองทุน (สวนกลาง
ประเมิน) 

NA NA NA ไมประเมิน 

53. รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน 

ไมเกิน รอยละ 4 1 0 0.00 ผาน 

54. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด 
  

เพ่ิมขึ้นจากฐานขอมูล
นวัตกรรมกรม
วิทยาศาสตร 
การแพทย ของปที่
ผานมาอยางนอย 8 
เรื่อง 

NA NA NA ไมประเมิน 

มีการใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค 
หรือเชิงพาณิชย 
อยางนอย 2 เรื่อง 

NA NA NA ไมประเมิน 

    54.1 รอยละของเขตสุขภาพทีม่ี
นวัตกรรมการบรหิารจัดการ 

ระดับ 5 (รอยละ 
100) 

NA NA NA ไมประเมิน 

55. รอยละของกฎหมายท่ีควรปรบัปรุง
ไดรับการแกไข และมีการบังคับใช 

  NA NA NA ไมประเมิน 

    55.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ 

อยางนอย 1 ฉบับ ใน
จำนวน 5 ฉบับ 

NA NA NA ไมประเมิน 

    55.2 ระดับความสำเร็จของการบังคับใช
กฎหมายครบองคประกอบที่กำหนดของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

รอยละ 80 NA NA NA ไมประเมิน 

KPI 42 ตัว ผาน 35 ตัว คิดเปน 83.33 % 
 

ที่มา : สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข รายเครือขายบริการ ของจังหวัดพิษณุโลก รอบ 12 เดือน (ต.ค.61-
ก.ย.62) ปงบประมาณ 2562 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งาน...ผูสูงอายุ Long Term Care......... 

   โครงการเพื่อจัดบริการระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง รับผิดชอบการจัดบริการดูแลผูสูงอายุกลุม

ติดบาน-ตดิเตียงตำบลวดัโบสถ  เสนอและจดัทำ Care Plan จำนวน 28 ราย ตอคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ

ดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิง ไดพิจารณาอนุมติังบฯป62   182,000 บาท เปนคาจางเหมาบริการให Care 

Giverดูแลผูสูงอายกรณีท่ีมภีาวะพึง่ที่ครัวเรือน ฟนฟูบริหารกลามเนือ้ขอเขาแขนขาการเดินการทรงตัว  ปองกันแผลกดทับ 

บริหารสมองดูแลสุขภาพจิตใหคำแนะนำสุขภาพ จดัหาอุปกรณเชนรอกดึงแขนขา ราวฝกเดินฯลฯ จัดสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

ประสาน Care Manger ยืมที่นอนลม เตียงผูปวย ไมเทา walker ชุดทำแผล   ประสานกับทีม HHC  หมอครอบครัว

โรงพยาบาลวดัโบสถ    

เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดข้ึน 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพัฒนาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณท่ี
ตองการ/แหลง

เงนิ 
[Budget] 

1.เพ่ือพัฒนา
เครือขายดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ
ใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและเหมาะสม  

1.CG ดูแล
ผูสูงอายุภายใต
การติดตาม CM  
2.การเบิกจาย
งบจางเหมาCG 
ทันเวลา 
3.ผูสูงอายุทำ
กิจวัตรไดดดีีขึ้น 
5 ราย  หาย
ปกติ 1ราย 

ผานเกณฑตำบล
จัดการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว 

1.CGมภีาระงาน
มาก ลาออก ไป
ทำงานที่อ่ืน 
2.บางครั้งเตียง รถ
เข็ญไมพอ 
3.ระบบ สปสช.ยัง
ไมนิ่ง 
4.CM.ยังไมคอย
เขาใจการKeyตาม
โปรแกรมสปสช.ป
63 
5.ความสำเร็จใน
การดูแลผูปวย
ขึ้นกับหลายปจจัย 

3.ดูแลใหครบ
ทุกสิทธิ์และทุก
กลุมอาย ุ
2.CMไปศึกษา
ระบบการข้ึน
ทะเบียนและ
ประสานทองถ่ิน
ใหเขาใจเพ่ิมขึ้น 

กองทุน LTC 
สปสช. 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งาน.......อนามัยโรงเรียน.......... 

สถานการณ 

 งานอนามัยโรงเรียน รับผิดชอบทั้งหมด 5 โรงเรยีนในเขตอำเภอวัดโบสถ ไดแก รร.บานวัดโบสถ(บำรุงวุฒ)ิ,รร.บาน

คลองชาง,รร.บานเนินมะคดึ,รร.วัดโบสถ และรร.วัดโบสถศึกษา  

1. ใหบริการช่ังน้ำหนัก สวนสูงนักเรยีน ปการศึกษาละ 2 ครั้ง (เทอม1,เทอม2) ลงบันทึกในบัตรสุขภาพนักเรียน

และลงโปรแกรม HosXP ของรพ. 

2. ออกตรวจสุขภาพนักเรียนปการศกึษาละ 1 ครั้ง ลงบันทึกในบัตรสขุภาพนักเรียนและลงโปรแกรม HosXP ของ

รพ. 

3. ออกฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ บาดทะยกั ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน ลงบันทึกในบัตรสุขภาพ

นักเรียนและลงโปรแกรม HosXP ของรพ. 

4. ตรวจสอบวัคซีนเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (จากสมดุสีชมพูประจำตัวเด็ก) และฉีดวัคซีน (เฉพาะในราย

ที่ไมครบตามเกณฑ) ลงบันทึกในบัตรสุขภาพนักเรยีนและลงโปรแกรม HosXP ของรพ. 

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายต้ัุงแต 6 ป จนถึง 14 ป  (โดยเริม่นับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม – 14 ป 11 เดอืน 29 วัน) 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสงักัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดบัประถมศึกษาขยาย
โอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศกึษาตอนตน ม.1 - ม.3) 

ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑอายเุดียวกัน มีคาต่ำกวา – 2 S.D. แสดงวาเด็กเติบโตไมดีอาจ
เน่ืองมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรงั หรือมีการเจ็บปวยบอยๆ 

ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง  น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใชกราฟแสดงเกณฑอางอิงการ
เจริญเติบโตของกรมอนามยั ป 2542    

ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑสวนสูงเดียวกัน มีคาต่ำกวา –2 S.D. แสดงวาเดก็มีน้ำหนัก
นอยกวาเด็กที่มีสวนสูงเดยีวกัน 

สูงด ีหมายถึง เด็กที่มีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจรญิเติบโต กรมอนามัย ป 
2542  มีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 SD ของสวนสูงตามเกณฑอาย ุ

สมสวน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกราฟการเจรญิเตบิโต  กรมอนามัย ป 2542 มีคา
ระหวาง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑสวนสูง 

เดก็สูงดีสมสวน หมายถึง  เด็กทีม่ีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป และมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน (ในคน
เดียวกัน) 

สวนสูงเฉลี่ย หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง อายุ 14 ป (เด็กอายุ 14 ปเต็ม ถึง 14 ป 11 
เดือน 29 วัน) 

ระยะเวลาที่คียขอมูล นับตามวนัท่ีใหบริการ(DATE_SERV) ท่ีอยูในชวง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดอืน 
ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เทานั้น  
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เปาหมายที่
วาง

ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่
เกิดขึ้น 

[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพัฒนาป 
2563 

[Plan] 

งบประมาณ
ที่ตองการ/

แหลงเงิน 
[Budget] 

1.รอยละของ
เด็กวัยเรียน 
(6-14 ป) สูง
ดี สมสวน 
(ผานรอยละ 
68)    

1. ชั่งน้ำหนัก สวนสูง
นักเรียน  
ปการศึกษาละ 2 
ครั้ง (เทอม1,เทอม2) 
ลงบันทึกในบัตร
สุขภาพนักเรียนและ
ลงโปรแกรม HosXP 
ของรพ. 
2. ออกตรวจสุขภาพ
นักเรียนปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง ลงบันทึก
ในบัตรสุขภาพ
นักเรียนและลง
โปรแกรม HosXP 
ของรพ. 
3. ออกฉีดวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ 
บาดทะยัก ใน
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที ่6 
ทุกคน ลงบันทึกใน
บัตรสุขภาพนักเรยีน
และลงโปรแกรม 
HosXP ของรพ. 
4. ตรวจสอบวัคซีน
เด็กนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
(จากสมุดสีชมพู
ประจำตัวเด็ก) และ
ฉีดวัคซีน (เฉพาะใน
รายที่ไมครบตาม
เกณฑ) ลงบันทึกใน
บัตรสุขภาพนักเรยีน
และลงโปรแกรม 
HosXP ของรพ. 

 

ผลงาน 67.92 1.พฤติกรรมการ
บริโภคของแตละ
ครอบครัว  
2.วัน เวลา กวาจะนัด
กันลงตัวตองรอให
ทางโรงเรียนพรอม
ดวย จึงทำใหลาชา  
3.การคียลาชา 
เน่ืองจากมีเวลาการ
คียไมนานและกวาจะ
ไดขอมูลครบจากรร.
ลาชา  
4.คนชวยคียไม
เพียงพอเนื่องจากคน
คียมีงานที่ตองคีย
หลายงานชนกัน  
5. จนท.ออกชวยไม
เพียงพอ ทำใหออก
แตละโรงเรียนใช
เวลาหลายวัน 
เน่ืองจากจำนวนเด็ก 
เกือบ 2,000 คน  
***ระยะเวลาที่คีย
ขอมูล นับตามวันที่
ใหบริการ
(DATE_SERV) ที่
อยูในชวง เดือน พค 
ถึง กค.(เทอม 1), 
เดอืน ตค. ถึง ม ค.
(เทอม 2) เทานั้น  

 

ใหความรูเรื่อง
โภชนาการ
สอดแทรก
ระหวางท่ีออก
ตรวจสุขภาพ
นักเรียน  

- 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งาน...ปองกันและควบคุมการติดเชื้อสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย......... 

 สถานการณ  
งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย รพสต. 9 แหง และPCU อ.วดัโบสถ 1แหง  มี
กระบวนการกิจกรรมดังน้ี 

1. การเฝาระวังการติดเช้ือในสถานบริการ รพสต.และชุมชน 
2. เตรียมพรอมปองกันรองรับโรคอุบติัอุบัติซ้ำอยางทันทวงที ซอมแผนเตรียมความพรอม 1 ครั้งตอป 
3. การทำลายเช้ือและทำปราศจากเช้ืออุปกรณทางการแพทย มีระบบตรวจสอบทางดานกลไก ทางเคมี ทาง

ชีวภาพ สงSpore test ทุกเดือน 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเฝาระวังการติดเช้ือ  และการใสชุดPPE  
5. การตรวจสุขภาพ อยางนอยปละครั้ง และเฝาระวังการตดิเชื้อในบุคลากร  ไมพบอุบัติการณของมีคมทิ่มตำและ

สารคดัหลั่งเลือดกระเด็นเขาตา 
6. สรางภมูิคุมกันโรค เชนรับวัคซีนไขหวัดใหญ  วัคซีนไวรสัตับอักเสบบี  ครอบคลุม100 % เจาหนาที่กลุมเสี่ยง 
7. การจัดการมูลฝอยตดิเช้ือ  ระบบจัดเก็บ เคลื่อนยายตามมาตรฐานพรบ.การจดัการขยะ อยางนอยสปัดาหละ

ครั้ง 
8.การปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผลมรีะบบจดัการการดื้อยาตานจุลชีพ

อยางบูรณาการ (AMR) 
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เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพัฒนาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลงเงิน 

[Budget] 
1.พัฒนาระบบ
ปองกันและ
ควบคมุโรคติดเชื้อ 
แบบบูรณาการ 
เชื่อมโยงสถาน
บริการเครือขาย
อยางเขม็แข็ง
ตอเนื่อง 
2. รพ.สต. ที่ผาน
เกณฑการพฒันา
คุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาวผานเกณฑ
ระดับ 5 ดาว รอย
ละ 100 

1ระบบเฝาระวังการ
การติดเช้ือ แบบเฝา
ระวังการติดเชื้อ คูมือ
แนวปฏบิัติ   ชองทาง
สื่อสาร ระบบสงตอทาง
ไลน   

 

อัตราการตดิเชื้อในสถาน
บริการ HAP =0.22 % 
CAUTI  Phlebitis =o 
(รายงานICNไมพบ) 
- Post 
dischartIPD=95.65 
Post dischartPP 
18.46 
Post dischartทันตก
รรม=100  
ER ผล NA 

1.การเฝาระวังการติด
เชื้อ ยังไมมีการติดตาม
ลงขอมูลตอเนื่อง 
2.ระบบสงตอ Case 
หลังจำหนาย(Post 
dischart) และเยี่ยม
ติดตามยังไมครอบคลุม 
ระบบสงตอไมชัดเจน 
3.ระบบทีมนิเทศ
ติดตามดานIC ไม
ตอเนื่อง 

1.พัฒนาระบบ
ติดตาม สงตอ
ขอมูลCase หลัง
จำหนาย(Post 
dischart)ภายใน
48ชม.พ้ืนที่ และ
PCC 
2.แผนนิเทศ
ติดตาม โดยICN 
อยางนอยทุกไตร
มาส 

 

2.เตรียมพรอมปองกัน
รองรับโรคอุบัติอุบัติซ้ำ
อยางทันทวงที ซอม
แผนเตรียมความพรอม 
1 ครั้งตอป 
 

 
ยังไมไดดำเนินการ 

1.ปรับทีมใหม 
ศักยภาพประสบการณ
ทีมICN  จนท.ระบาด
วิทยา 
2.ความพรอมของ
วัสดPุPE สิ่งแวดลอม 
หองคดัแยกโรคยังไม
รองรับ  

1.อบรมพัฒนา
ศักยภาพทีม 
2.อบรม
เตรยีมพรอม
ปองกันรองรบัโรค
อุบัติอุบัติซำ้ 
3.สนับสนุนPPE  

งบประมาณ.27,250  
บาท 
-อบรมพัฒนา
ศักยภาพจนท.รพสต.
6000 บาท 
จนท.รพ. 4750  
วัสดุเอกสาร1000 
[บาท 
-ซอมแผน
เตรยีมพรอมรองรับ
โรคอุบัติอุบัติซำ้ 
15,500 บาท 
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เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพัฒนาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลงเงิน 

[Budget] 
1.พัฒนาระบบ
ปองกันและ
ควบคมุโรคติดเชื้อ 
แบบบูรณาการ 
เชื่อมโยงสถาน
บริการเครือขาย
อยางเขม็แข็ง
ตอเนื่อง 
2. รพ.สต. ที่ผาน
เกณฑการพฒันา
คุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาวผานเกณฑ
ระดับ 5 ดาว รอย
ละ 100 

3.การทำลายเชื้อและ
ทำปราศจากเชื้อ
อุปกรณทางการแพทย 
มีระบบตรวจสอบ
ทางดานกลไก ทางเคมี 
ทางชีวภาพ สงSpore 
test ทุกเดอืน 
ความพรอมใชวัสดุการ
หีบหอ 
-ระบบซอมบำรุง
ครุภัณฑ 

-ผลตรวจSpore testรพ
สต.ต 9แหง ผลผาน รอย
ละ 
-สุมครั้ง1 ATP test 
ผาน 19.89 %  
สุมครั้ง2 ATP test ผาน 
34.52% 
 
 

1.ระบบโซน การลาง 
ขาดอุปกรณ การใสชุด
PPE 
2.ตรวจสอบบำรุง
เคร่ืองนึ่ง ชำรุด   
3เจาหนาที่ยังไมเขาใจ
การใชเครื่องนึ่ง การ
ทำปราศจากเชื้อ 
4.ระบบการจัดเก็บ
เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ
ยังไมตามเกณฑ 
 
 

1.สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ การทำ
ปราศจากเช้ือ 
เพียงพอ เหมาะสม 
2.พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน พี่สอน
นองพื้นที่จริง 
3.ระบบนิเทศ
ติดตามตอเนื่อง 
4.ระบบตรวจสอบ 
ซอมบำรุง การ
หมุนเวียนเคร่ืองมือ
ใชทดแทนกันได 

งบประมาณ.9,500 
บาท 
-วัสดุอุปกรณ Spore 
test ,comply tape 
,Auto cave ซองซลิ 
เปนงบ 9500  
-งบซอมบำรุงครุภัณ 
10,000 บาท 

การตรวจสุขภาพ อยาง
นอยปละครั้ง และเฝา
ระวังการติดเชื้อใน
บุคลากร  
- สรางภูมิคุมกันโรค 
เชนรับวัคซีนไขหวัด
ใหญ  วัคซีนไวรัสตบั
อักเสบบี  ครอบคลุม
100 % เจาหนาที่กลุม
เสี่ยง 
 
 

อุบัติการณเจาหนาที่ถูก
ของมีคมทิ่มตำ รอยละ๐ 
เจาหนาที่ไมเกิดการ
เจ็บปวยติดเชื้อใน
ระหวางทำงาน 
-จนท.รพสต.กลุมเสี่ยง
โดยตรง รับวัคซีนไขหวัด
ใหญ รอยละ 100 

1.เจาหนาที่ยังเส่ียงตอ
การเกิดอุบัติการณ 
เจ็บปวยจากการ
ทำงาน ขาดใสชดุPPE   
ภาชนะทิ้งเข็มไมเอื้อ
เสี่ยงตอความปลอดภยั 
2.ผล ประวัติการตรวจ
สุขภาพ การรับวัคซนี
ยังขาดสงตอ วิเคราะห
หาแนวทางแกไข 
3.ขาดแผนจัดการ
ไดรับวัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบ ี

1.สนับสนุนวัสด ุ
อุปกรณที่เอ้ือตอ
การปฏิบัติงาน เชน
กลองทิ้งเข็ม  
2.ทบทวนความ
เขาใจ ความรูการ
ใสPPE  และการสง
ตอขอมูลผลตรวจ 
สุขภาพ ประวัติรับ
วัคซนี  พรอม
บันทึกเก็บขอมูล
ชัดเจน 

เงนิที่ใช   
คาวัคซนีไวรัสตับ
อักเสบ บี  
-จนท.รพไมมีภูมิ .50 
รายx3x =  บาท 
-จนท.รพไมมีภูมิ .30
รายx3x =  บาท 
-คากลองทิ้งเข็ม รพ
สต10x6 x50 =3000
บาท 

ระบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ 
-ภาชนะจัดเก็บ  
-สถานที่พกั ชะลางถัง 
-ระบบการรับ-สงขยะ 
วันอังคาร สัปดาหละ
ครั้ง 

จำนวนขยะติดเช้ือ  รพ
สต.และPCU  Iรวม
1,369 กก.   คาใชจาย
จัดการขยะ16,428  
บาท 
 

1.จนท. สวมชุดPPE ที่
ไมเหมาะสมเส่ียงตอ
การติดเช้ือ 
2..ท่ีพักมูลฝอย บาง
แหง ขาดการทำความ
สะอาดตอเนื่อง และที่
ลางภาชนะใสขยะไม
ชัดเจน  
3.ระบบการ
เคล่ือนยายถังภาชนะ
ใสขยะ ยุงยากเสีย่ง
ปนเปอนเชื้อ 
ไมมีระบบเปลี่ยน
ภาชนะ กลองมีฝาปด 
การติดปายชัดเจน 

1.อบรมความรูการ
จัดการขยะอยาง
ถูกตอง ผูปฏบิัติ
หนางาน 
2.สนับสนุนชุดPPE  
ภาชนะจัดเก็บมูล
ฝอย 
3.ปรับระบบการ
เปลี่ยนถังภาชนะ 
จัดเก็บเครือขาย 
10แหง ถังลอเลื่อน 

งบQOF เปนเงนิ 
38,000บาท 
ถุงขยะดำcและถุง
ขยะแดง 30,000 
บาท 
ภาชนะใสถัง
เคล่ือนยาย 
กลองฝาปด แหงละ2 
x400 x10 =8000 
บาท 
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เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพัฒนาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลงเงิน 

[Budget] 
รอยละของ
โรงพยาบาลท่ีมี
ระบบจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชพีอยาง
บูรณาการ 
(AMR)ครอบคลุม
ทุกรพสต. 
-ลดอัตราการติเช้ือ
ดื้อยาในสถาน
บริการสาธารณสุข
อ.วัดโบสถ 

-กลไกการจัดการ AMR 
อยางบูรณาการมี
แผนการขับเคล่ือน
มาตรการ 
- ระบบการเฝาระวัง
พิเศษในเช้ือดื้อยา
สำคัญสอดคลองกับการ
เฝาระวังทางระบาด
วิทยา 
-การวางระบบการคัดเลือก 
กระจาย และควบคุมกำกับ
ดูแลการใชยาใน
โรงพยาบาล และใน
เครือขาย 
-มาตรการพรอมแนว
ปฏิบัติในการใชยา
ปฏิชีวนะอยางเหมาะสม–
การสอนและฝกอบรม
ทักษะ 
-การเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อระบบ
การรับ-สงตอผูปวยติด
เชื้อดื้อยา 
การติดตามสถานการณ
การพบเชื้อดือ้ยา ทั้ง 
colonization และ 
infection มีการกำกบั
ติดตาม วิเคราะห และ
สรุปผลความกาวหนาใน
การดำเนินงาน 
 

-เชื้อดื้อยาจากรพศ.พุทธ
ชินราช 56 CaseCRE=5   
Case 
-MDR =51 case  
แหลง  Sputum =12 
(CRE=2) 
Blood=9 case 
Urine= 30(CRE=3) 
Pus=4 case 
CAPD fiuid=1case 
 

1.แนวทางกลไกการ
จัดการAMR รายงานผล
ชา  การเขาถึง ควบคุม
ทางระบาดวทิยารวดเร็ว 
2ศักยภาพ.ทีมICNICC 
เครือขาย ขาดเขาใจ
ประสบการณนอย 
3.ระบบการ 
4. ระบบการจำหนาย 
case  และติดตาม
เยี่ยม ยังขาดความ
ตอเนื่อง  

1.พัฒนาระบบ.”
ปลักหมุดหยุดเชื้อ
ดื้อยา”เนนcase 
เชื้อดื้อเฝาระวัง
พิเศษ เสี่ยงสูง 
2.ระบบสงตอ
ขอมูล  เช่ือมโยง
ขอมูลที่รวดเร็ว  
ปาย Alert  
3.เพ่ิมศักยภาพ.ทีม
ICNICC เครือขายมี
ความรูเขาใจ 
4.การสรุปผล 
วิเคราะหขอมูล
รายงานเครอืขาย
ทุกเดือน  
4. สนับสนุน
ภาชนะสำหรับ 
Box Kit MDR  
และน้ำยาทำลาย
เชื้อVirkon 
ทั้ง รพ. รพสต. 
 
 
 

 

งบประมาณ.....   
บาท 
-จัดทำBox kit MDR 
กลองโรงพยาบาล 8 
x200=1600 บท 
 รพสต. PCU 
10x200=2000บาท 
น้ำยาVirkon 10 
กลอง 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งานเอดส 
สถานการณ 

ปจจุบันองคความรูเกีย่วกบัการรักษาผูตดิเชื้อเอชไอวี  ผูปวยเอดสกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  นวัตกรรม  มาตรการ  และแนวทางใหม ๆ 

ไดถูกนำเสนอออกมาเปนระยะ ๆ ปจจบุันการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการสงตอเชื้อเอชไอวีไปสูผูอื่น  

โดยที่กวารอยละ 95 ของผูที่ไดรับยาตานไวรัสเกิน 6 เดือนขึ้นไป  จะมีปริมาณไวรสัเอชไอวีเหลือในเลือดและในน้ำคัดหลั่งนอยมาก จนไมสามารถ

สงตอหรือแพรเชื้อใหคนอื่นได(U=U)  รัฐบาลไดประกาศเร่ิมใหยาตานฯแกผูติดเชื้อที่ทุกระดับCD4 ซึ่งเร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2557   

เพื่อที่จะสามารถเริ่มยาตานตั้งแตระดับ CD4 สูง ๆ จำเปนตองใหผูที่มีเชื้อเอชไอวีอยูในตัว  มาตรวจใหรูวาติดเชื้อตั้งแตยังไมปวยหรือตรวจแตเนิ่นๆ

กอนที่จะปวยหรือกอนที่จะสงตอเชื้อใหกับคนอื่นมากราย   เอดส”  ตรวจเร็ว รูเร็ว ยุติเอดส”สถานการณผูติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ปงบประมาณ จำนวนผูติดเชื้อรายใหม จำนวนผูติดเชื้อรายใหมรบัยาตานไวรัส คดิเปนรอยละ 
2559 22 22 100 
2560 12 11(loss1) 91.67 
2561 12 12 100 
2562 8 8 100 

  หมายเหต ุ  หลังผูปวยกินยาไปแลว  ป2559 เสียชีวิต=3, ป2560เสียชีวิต=2, ป2561เสียชีวิต=3, ป2562ไมมีเสยีชีวิต 
 
 

เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัทธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562 

[Impact] 

แผนพัฒนาป 2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/
แหลงเงิน 
[Budget] 

1.ผูติดเชื้อเอชไอ
วี/เอดสรายใหม
ไดรับการรักษา
ดวยยาตานไวรัส
(anyCD4)รอยละ
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนหาโดยการเจาะเลอืด
คัดกรองจากผูปวยที่มารับ
บริการคลินิกบำบัดยาเสพ
ติด 
ผูปวยที่มารับบริการจาก
แผนก 
ER,OPD,IPD,ANC,LR,TB 
คัดกรองประชากรกลุม
ชายรักชาย 
 
 

ผูติดเช้ือรายใหม ป 
2562จำนวน=10 
รายไดรบัการรกัษา
ดวยยาตานไวรัส=
10ราย   คิดเปน
รอยละ 100 

 ผูติดเชื้อรายใหมมี
ภาวะแทรกซอนจาก
โรคฉวยโอกาส  OI 
(TB, PCP,  
cryptominingitis) 
และพบวาเปนกลุม
ชายรักชาย50%(5ราย
จากผูตดิเชื้อรายใหม
10ราย) 
 
 

คนหาผูติดเชื้อรายใหมให
เขาถึงบริการเรว็ขึ้น 
ผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดสรายใหม
ไดรับการรักษาดวยยาตาน
ไวรสัทุกคาCD4รอยละ95 
ผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดสที่ไดรับ
การรักษาดวยยาตานไวรัส
สามารถกดปริมาณไวรสั
<50copies/mlรอยละ95 
โรงพยาบาลวัดโบสถมกีาร
สำรวจสถานการณการตีตรา
รอยละ100 
กลุมประชากรหลกัเขาถึง
บริการR-R-T-T-Rรอยละ80 

- 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

1. การทำงานของทีมสหวิชาชีพ 

2.ความรวมมือของเครือขายผูติดเช้ืออำเภอวัดโบสถและพื้นที ่

3.ความรวมมอืของ คปสอ. วัดโบสถ 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งานวัณโรค 
สถานการณ 

วัณโรคเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องคการอนามัยโลกจดัใหประเทศไทยเปน 1ใน 14 ประเทศของโรคท่ีมีภาระ
วัณโรค  วณัโรคที่สัมพันธกับการตดิเช้ือ HIV และวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง  มีผูปวยวณัโรครายใหมคิดเปน 156 ตอ
ประชากรแสนคน แมวาจะนำกลยทุธ DOTS มาใชในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน แตผูปวยวณั
โรคปอดเสมหะพบเชื้อทั้งรายใหมและกลับเปนซ้ำยังมอียูตอเนื่อง   อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณโุลก ตั้งแตปงบประมาณ 
2559 – 2561พบวามีผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 51 ราย, 45 ราย และ 42 ราย ตามลำดับ อีกทั้งพบวาความ
ครอบคลุมของการคนหาผูปวยวณัโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ(TB Treatment coverage) ยังไมบรรลุเปาหมาย  ซึ่งตอง
เรงรัดในการคนหาผูปวยวัณโรคและวัณโรคระยะแฝงในประชากรกลุมเสี่ยง  ใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคทุกประเภท  ให
ยาปองกันวัณโรคในวณัโรคระยะแฝงตามเกณฑมาตรฐาน  สงตอขอมูลผูปวยวณัโรคใหเครือขายท่ีรับผดิชอบทราบ เพ่ือการ
ติดตาม ดูแลผูปวยตอเนื่อง ปองกันการแพรกระจายเช้ือวณัโรค   รวมทั้งการทำงานแบบผสมผสานระหวางวณัโรคและโรค
เอดสอยางจริงจัง เพื่อลดอัตราการตายของผูปวย และปองกันปญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 

 

 

เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 

ปญหาที่พบใน
ป  2562  
[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลง

เงิน 
[Budget] 

1.คัดกรองวัณโรค
ในกลุมเสืย่งให
ครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดกรองเชิงรกุวัณ
โรคและวัณโรคดื้อ
ยาโดยการ CXR 
ในกลุมเสีย่งสูง 
1.ผูสัมผัสรวมบาน
และผูใกลชิดวณั
โรค 
2.HIV 
3.ผูสูงอายุ 60 ป
ขึ้นไป มีโรครวม 
COPD,CKD,CA 
4.ผูสูงอายุ 60 ป
ขึ้นไป 
โรคเบาหวาน 
HbA1C ≥7 
5.เจาหนาที่
สาธารณสุข 
6.แรงงานตางดาว 

  

อัตราความ
ครอบคลุมการรักษา
ผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปน
ซ้ำ=89.66 

- ผูปวยในกลุม
เสี่ยงท่ีรับยา 
รพ.สต. 
เดินทางมา 
CXR ลำบาก 
 
 
 
 

- คัดกรองวัณ
โรคในกลุมเสีย่ง
ตอเนื่อง 

- 
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เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 

ปญหาที่พบใน
ป  2562  
[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลง

เงิน 
[Budget] 

 
ลดการเสยีชีวิตใน
ผูปวยวัณโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---คนหาภาวะเสีย่ง
ของ 
ผูปวยวัณโรคที่ทำ

ใหการ 
รักษาไมสำเร็จ 
-Admit  14 วัน ใน
ผูปวยสูงอายุและมี
โรครวมหรือผูปวย
ที่มี
ภาวะแทรกซอน 
-สงตอผูปวยวณั
โรคเพ่ือ รพ.สต ทำ 
DOT และติดตาม
เยี่ยมบาน  

-Success rate  ป 
2561 =91.43 
-Success rate  
ไตรมาส1ป 2562 
(PA-TB)= 100 

 - คนหาภาวะ
เสี่ยง ของ
ผูปวยวัณโรค
ไมครอบคลุม  
ไมไดรับการ
แกไข 
- ผูปวยวัณโรค
ไมมีคนดูแลท่ี
บาน 
-  

- ดูแลผูปวยวณั
โรคตามแนว
ทางการดูแล
ผูปวยวัณโรค
โรงพยาบาลวดั
โบสถ 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

1. การทำงานเปนทีมสหวิชาชีพ 

2.ความรวมมือของเครือขายวัณโรค 

3.ความรวมมือของหนวยงานในโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งานสุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด 

สถานการณ 

ใหบริการประชาชนอำเภอวัดโบสถและบริเวณใกลเคียง ใหบริการบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใช/ผูเสพยาเสพ

ติดแบบผูปวยนอก แบบสมัครใจและบังคับบำบัดแบบไมควบคุมตัว เปนศูนยคัดกรองยาเสพติดอำเภอ บำบัดบุหรี่สุราแบบ

ผูปวยนอก ผูติดสุรามีอาการขาดสุราไมมีปญหาทางจิตนอนโรงพยาบาลรักษาอาการขาดสุรา  เปนทีมวิทยากรยาเสพติดระดับ

อำเภอ ระดับจังหวัด รวมจัดกิจกรรมและวิทยากรคายปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

 

เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัทธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลง

เงิน 
[Budget] 

1.ผูใชสารเสพติด/ผู
ติดไดรับการ
บำบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพ
ตามเกณฑ 
1.รอยละผูปวยยา
เสพติดที่หยุดเสพ
ตอเนื่อง 3 เดือน 
หลังจำหนายจาก
การบำบัด (3 
Months 
Remission Rate) 
40 

ระบบ 
จัดการระบบตาม
นโยบายตาม
คำสั่งคสช.๑๐๘/
๕๗ งานยาเสพ
ติดโรงพยาบาล
รับผิดชอบเปน
ศูนยคัดกรอง 
และบำบัดรักษา 
หองชันสูตรตรวจ
ปสสาวะหาสาร
เสพติดและออก
หนังสือรับรองผล 
-ทำงานรวมกัน
เปนทีม ศป.ปส.
อำเภอ ตรวจ 

KPI 
1.รอยละผูปวยยา
เสพติดที่หยุดเสพ
ตอเนื่อง ๓ เดือน 
หลังจำหนายจาก
การบำบัด (3 
Months 
Remission Rate)  
-  (40) ทำได 54.29 
๒.รอยละของผูติด
ยาเสพตดิท่ีบำบัด
ครบตามเกณฑ
ไดรับการตดิตาม
ดูแลตอเนื่องใน1ป
(Retention Rate)  
20  

1คน  
-มีภาระงานดาน
อ่ืนรวมดวย
บางครั้งกิจกรรม
ชนกันมีการ
มอบหมาย/สง
ตัวแทนทำงาน
แทนกัน 
-ผูรับผดิชอบงาน
ใหมขาดทักษะ/
ความรูเฉพาะดาน
ทำใหทำงานลาชา 
-เสี่ยงอันตราย
โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ผูหญิง
การติดตาม 
 

 
-ปฐมนิเทศ
เจาหนาที่ใหม 
-อบรมฟนฟู
ความรู ทักษะ
การใหคำปรึกษา 
บำบัด วิทยากร 
-อบรมฟนฟู
ความรูโรคทาง
จิตเวชและยา
เสพติด 
-โครงการชุมชุม
บำบัด 
อำเภอวัดโบสถ 

งบยาเสพตดิจาก
สนง.
ปลัดกระทรวงสธ.
ใน 
ระบบ GFMIS   
 
 
 
 
 
-งบอำเภอวัด
โบสถ 
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เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัทธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลง

เงิน 
[Budget] 

2.รอยละของผูติด
ยาเสพตดิท่ีบำบัด
ครบตามเกณฑ
ไดรับการตดิตาม
ดูแลตอเนื่องใน 1ป     
(Retention Rate) 
20 

ปสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพ
ติดตามนโยบาย 
-ประชุม
คณะกรรมการ 
ศป.สอ. อำเภอ
ทุกเดือนโดย
นายอำเภอเปน
ประธาน 
คน 
มีคำสั่ง
ผูรับผิดชอบงาน 
งานยาเสพตดิ
ของโรงพยาบาล 
และตัวแทนจาก
รพสต./PCUแหง
ละ1คน ตัวแทน
แตละหนวยงาน
ที่เก่ียวของจุดละ
1คน มีการ
มอบหมายการ
ทำงานในภาพ 
คปสอ. 
-ผูบำบัดคดักรอง
ยาเสพตดิ2คน 
ทำงานแทนกันได 
-เปนวิทยากร
รวมกับรพสต.ให
ความรูเรื่องยา
เสพติดในชุมชน  
ในเรียน เรือนจำ 

ทำไมไดตามเปา
เน่ืองจาก ติดขอมูล
การติดตามกลุมตดิ
ยาเสพตดิของงาน
คุมประพฤต ิ

ตองขอความ
รวมมือจากภาคี
เครือขายงาน
ปกครอง 
ผูใหญบานกำนัน
ชวยตาม 
-ตัวช้ีวัดรวมกับ
สำนักงานคุม
ประพฤติ ไมได
ประสานงานกับผู
ปฏิบัติโดยตรงทำ
ใหลาชา เขาใจไม
ตรงกัน ตัวช้ีวัดตก 
-การทำงาน
รวมกันหลายภาค
สวนวตัถุประสงค
ไมตรงกันเรา
ตองการใหผูปวย
มาบำบัด ตำรวจ
ตองการจับ
ดำเนินคด ี
2เงิน 
-ใชงบประมาณ
จาก งบยาเสพตดิ
จากสนง.
ปลัดกระทรวง สธ.
ใน 
ระบบ GFMIS  
จัดสรรตามเปา
ผูรับบริการบำบัด
เปนงบดวนตองใช
ใหทันเวลาที่
กำหนดทำไมทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รางแผนการใช
เงนิลวงหนา 

 

 

 

 



สรุปผลการดาํเนนิงาน โรงพยาบาลวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ประจาํปีงบประมาณ 2562 
 

31 
 

 

เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัทธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลง

เงิน 
[Budget] 

 เครือขาย 
-ทำงานกับทีม
กวาดบานปลอด
ยาเสพตดตรวจ
ปสสาวะหาสาร
เสพติดตาม
โครงการ
พิษณุโลกโมเดล
หางไกลยาเสพ
ติด 
-ทำงานรวมกับ
ทีมคุมครอง
ผูบริโภคปองการ
ดานกฏหมาย
บุหรี่สรุา 
-รพสต.ให
คำแนะนำ 
ความรูเรื่องยา
เสพติดในชุมชน 
-รพสต.แกนนำ
ชวยติดตามเยี่ยม
ผูใชสารเสพตดิ
ขาดนัด 
-ทำงานรวมกับ
คุมประพฤติ 
สถานพินิจ 
ทบทวนตัวช้ีวัด 
ทะเบียนบสต. 

 ชวงเวลาที่ตองทำ
กิจกรรมไมมเีงิน
ทำ  ตั้งเบิกยากทำ
ใหผูรับผิดชอบทอ 
3วัสดอุปุกรณ  
-ระบบบันทึก
ขอมูล      
ระบบบันทึก
รายงาน 
บสต.ปรับปรุงบอย 
ระบบชา ไม
สะดวก ตอง
บันทึก/ดูขอมูล
นอกเวลาราชการ 
-ตองใชขอมูลจาก
งานทะเบียน
ราษฏร ชวง
ปรับปรุงทำให
ยุงยากในการ
ทำงาน ลาชา
เสียเวลางาน 
4การบริหาร
จัดการ 
มีการจัดการแบง
ความรับผิดชอบ
ตามแนวทางของ
คำสั่งคสช.๑๐๘/
๕๗ เปนการ
ทำงานรวมกับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
-สะทอนให
ผูรับผิดชอบ
ระดับจังหวดั 
กระทรวง
รับทราบ 
-แจงadmin
รับทราบปญหา 
-บันทึกขอมูล
นอกเวลา(ขอ
เบิกคานอก
เวลา) 
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เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัทธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/แหลง

เงิน 
[Budget] 

 -ทำชุมชนบำบัด 
CBTx  ม.5หนอง
กระบาก ม.6ดง
กระบาก 
-อบรมตั้งชมรม
TO BE 
NUMBER ONE 
ม.2,ม.7ทอแท  

 ภาคีเครือขาย
ระดับอำเภอ   
-โรงพยาบาลเปน
ศูนยคัดกรองผูใช
สารเสพตดิ โดย
พยาบาลงานยา
เสพติดเปน
พยาบาลคัดกรอง 
บางวนัตำรวจ
นำสงตรวจคดั
กรองชวงเชามี
ผูรับบริการอ่ืน
หลายคน พยาบาล
อยูคนเดียวทำให
ทำงานไมทัน 
ลาชา ผูรับบริการ
ตองรอนาน ไม
พอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

 1.ผูบริหารใหความสำคัญเปนประธาน  

 2.การประสานงานเปนทีม 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งาน..Palliative care...... 

งานดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ใหบริการดูแลผูปวยท่ีไดรับการวนิิจฉัยวาเปนโรคที่รักษาไมหายขาด มีภาวะ

คุกคามตอชีวิต มีแนวโนมที่ทรุดลงหรือเสียชีวิต หรือปวยอยูในระยะทาย โดยการบริบาลแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทา

ความทุกขทรมาน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของผูปวย และครอบครวั เนนการดูแลแบบองครวม ครอบคลุมมติิกาย จติ สังคม 

และจิตวญิญาณ ตั้งแตเริ่มวินิจฉัยรักษา จนถึงระยะที่การรักษาเริ่มพบกับขอจำกัดตางๆ ที่อาจทำใหเกิดการพยากรณโรคไมดี 

จนเขาสูระยะ end  of life  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยและครอบครัว  และผูดูแล ใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสม

ตามชวงเวลา  จนถึงระยะใกลเสียชีวิต  และ  ผูปวยเสียชีวิตอยางสงบ    สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ตลอดจนการดูแล

ครอบครัว และ  ญาตภิายหลังผูปวยเสียชีวิตอยางเปนระบบ  เชื่อมโยง    ตอเน่ือง   ในโรงพยาบาลทกุระดับ  ครอบครวั และ  

ชุมชน อยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 ขอบเขตการใหบริการ     

1. จัดบริการในกลุมผูปวยที่มี  advance disease  หรือ   progressive  life  limiting condition  คาดวาผูปวย

จะเสยีชีวิตใน  6-12  เดือน     

2. ผูปวยมีสมรรถนะถดถอย นั่งๆนอนๆ มากกวารอยละ 50 ของเวลาตื่น น้ำหนักลดลงตอเนื่องมากกวารอยละ 10 

ในหกเดือนที่ผานมา   

3. มี multiple  co-morbidity ที่คุกคามชีวิต โรคที่อยูในระยะไมตอบสนองตอการรักษา หรือโรคลกุลาม  หรือ 

ผูปวยเลือกที่จะไมรักษาโรคที่คุกคามชีวิตอีกตอไป    

เปาหมายที่วาง
ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
[Performance] 
(ขอมูล  ณ 31 

ก.ค.62) 

ปญหาที่พบในป  
2562 

[Impact] 

แผนพฒันาป 
2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/
แหลงเงิน 
[Budget] 

1.มีโครงสรางศูนย
ดูแลแบบ
ประคับประคอง มี
บุคลากรและ
เครื่องมือที่
เพียงพอ 
2.เพ่ิมการเขาถึง
บริการ การดูแล
แบบ
ประคับประคอง 

3.พัฒนาการ
เขาถึง และ การใช
ยากลุม opioids  
4.พัฒนาการสงตอ
และการเชื่อม

ระบบ 
- จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมการ
ดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
ระดับโรงพยาบาล 

-ประชุม
คณะกรรมการป
ละ 2-3 ครั้ง เพ่ือ
สื่อสารขอมูลการ
ดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง  
- พัฒนารูปแบบ
แนวทาง การดูแล
ผูปวย Palliative  
care 

1.รอยละการ
บรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการ
ตางๆ ดวย Strong 
Opioid  
Medication รอย
ละ 47.06 

2.จำนวนผูปวย 
Palliative  care 
ที่ไดรับบริการ 
จำนวน85   ราย 
3.ผูปวย Palliative  
care ไดรบัการทำ 
Advance care  
plan รอยละ 
45.86 

1.โครงสรางการ
บริหารงานและ
ความกาวหนา
ของบุคลากร  
2.การ
ปรับเปลีย่น
ตัวช้ีวัดของ
กรมการแพทย
กลาง
ปงบประมาณ  

3.ผูปวยที่ไดรับ
การวินิจฉัยใน
บางราย ไมไดมี
ขอบงช้ีในการใช 
Strong Opioid   

1.ออกแบบระบบ
การดูแลผูปวย
แบบ
ประคับประคอง
และครอบครัวให
มีการเช่ือมโยง
ตอเนื่องถึงชุมชน 
 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เครือขายผูนำ
ชุมชนและจิต
อาสาในการดูแล
ผูปวยแบบ
ประคับประคอง 

1.เงินบำรุง 
จำนวน  
12,000  บาท 
 
 
 
 
 

2.งบ QOF 
จำนวน  
20,000 บาท 
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ประสานบริการ
กับเครือขาย 
5.การประเมิน
แบบองครวม และ  
การวางแผน การ
ดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง 
6. การวางแผน
การดูแลลวงหนา 
7.การสนับสนุน
ผูดูแล 
 

- เริ่มดำเนินการ
ประเมินผูปวย 
Palliative  care 
ตั้งแตเปนผูปวย
นอก 
- จัดหาระบบยา 
เวชภัณฑ ที่จำเปน
สำหรับผูปวย 
Palliative  care 
- พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพิ่ม
การเขาถึงบริการ 
การจัดเก็บขอมูล 
- พยาบาล
ผูเช่ียวชาญ ตรวจ
เยี่ยมผูปวย 
Palliative  care 
ที ่
IPD  ในเวลา
ราชการทุกวัน 
- เยี่ยมบานดูแล
ผูปวยและ
ครอบครัว   
- มีกองทุน
พระเทพฯ
ชวยเหลือผูปวย
ยากไร 
- มีระบบธนาคาร
เครื่องมือ 

- มีชองทางการให
คำปรึกษา 
คน 
- แพทย  FM  2  
ทาน 
- เภสัชกร ผาน
การอบรม 
Palliative  care 
3 วัน  1  ทาน 
- พยาบาล
ฝกอบรมผานการ
อบรม Palliative  
care 5  วัน  1  
ทาน 

4.ผูปวย Palliative  
care ไดรบัการ
ดูแลตอเนื่อง รอย
ละ 47.06 
5.ผลงานเชิง
คุณภาพใน
โรงพยาบาล 
5.1จำนวนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน 
Palliative Care 
เพียงพอเหมาะสม  
5.2 มียากลุม 
strong  Opioids  
เพียงพอตอการ
จัดการอาการทุกข
ทรมาน/ปวด 
5.3 เริ่มมีการ
ดำเนินงาน
เครือขาย 
Palliative  care 
ถึงระดับรพสต. 
 
 

4.การพัฒนา
ระบบ HHC สู 
PCC  อยู
ระหวางการ
พัฒนาเช่ือมตอ
ขอมูล  และ 
ออกแบบระบบ 
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- พยาบาลเฉพาะ
ทางหลักสูตร 4 
เดือน ปฏิบัติงาน
ดูแลผูปวยเตม็
เวลา  1  ทาน 
-พยาบาล IPD 
และ 
พยาบาลรพ.สต. 
ทุกแหง ไดรับการ
ฝกอบรมหลักสตูร
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 3  
วัน 
เครือขาย  
- มีระบบการสง
ตอขอมูล ผาน 
Line กลุม และ 
ระบบ Thai  coc 

 

 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

 

1.ผูบริหารสนับสนุน  ใหอิสระความคิด ริเริ่มสรางสรรค  การใชธรรมะบำบัด ออกแบบระบบ ในการทำงาน 

2.มีแพทยเฉพาะทาง เวชศาสตร ครอบครัว และทีมองคกรแพทย  มีความรักในงาน  ใสใจในงาน เสยีสละ  อดทน 

3.การบริหารจัดการระบบยา strong  opioids  อยางมีประสิทธิภาพโดยเภสัชกร  ที่เพียงพอตอการดแูลผูปวย และ  

สามารถใหบริการผูปวยอยางตอเน่ืองถึงบาน 

4.การติดตามเยี่ยมบานผูปวย Palliative care โดยพยาบาลผูเช่ียวชาญ 

5.มีระบบจดัการความเสี่ยง  และ  คุณเอ้ือเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูปวย   

6.มีผูมีจิตศรัทธาบริจาค วัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางตอเนื่อง 

7.มีสถานที่ใหคำปรึกษาผูปวยและครอบครัว ชวยใหสามารถ เขาใจ  และ  ใหการดูแลไดอยางเหมาะสม 

8.มีการบูรณาการองคความรูตางๆมาใชในการดูแลผูปวย  

9.การทำงานเปนทีมระหวางเครือขายและสหวิชาชีพ 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งานอนามัยแมและเด็ก 

สถานการณ 

     ในป 2562 การดำเนินงานงานอนามัยแมและเด็กของอำเภอวัดโบสถไดดำเนินงานตามนโยบาย 6 

โปรแกรมสรางคุณคาเด็กไทยคุณภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยแมและเด็ก ทั้งในโรงพยาบาล และ

เครือขาย สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  โดยเพ่ิมการดำเนินในโปรแกรมที่ 1 การเตรียมความพรอมกอนการตัง้ครรภ   ได

มีการจัดตั้งคลินิกการเตรียมความกอนการตั้งครรภพรอมใหบริการมี 1 โปรแกรม 2  การเตรียมความพรอมกอนคลอดใน

ชุมชน ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของ PCC   รวมท้ังพัฒนาองคความรูของผูรับผิดชอบ  และพัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็ก

ใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ ในระดับอำเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอยางชัดเจน 

มีการใหบริการตามตามเกณฑคุณภาพมาตรฐาน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมการดูแลสุขภาพแมและเด็ก สถานบริการมีการ

พัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานดวยการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการ

อนามัยแมและเด็กระดับอำเภอ 

เปาหมายที่
วาง

ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562 

[Impact] 

แผนพฒันาป 2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/
แหลงเงิน 
[Budget] 

1.ลดอัตราการ
เสียชีวติของ
ทารก 
2. ไมมีมารดา
เสียชีวติ 
  

1.  คัดกรองภาวะ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ
ตั้งแตระยะตั้งครรภ 
รอคลอด 
2. ดูแลตาม
มาตรฐาน/สงตอตาม
เกณฑ  ทุกระยะ 
3. สงตอขอมูลใหรพ
สต.และPCU   
4. ทำ conference 
case 

1.อัตราการ
เสียชีวติของทารก
อายุ รอยละ 
11.11 
2. อัตราการ
เสียชีวติของ
มารดา รอยละ 0 
 

- ขาดทักษะ NCPR, 
CPR 
- ขาดเครื่องมือ เชน 
- ขาดแนวทางการ
ดูแลทารกคลอดกอน
กำหนด น้ำหนักนอย
และมภีาวะวิกฤต 
 

-อบรม NCPR ทุกป 
-LR ทุก 2 เดือน 
-ซอมทีมปละ 1 ครั้ง 
- จัดทำนวัตกรรม
การ NCPR , 
umbilical cath,  
- แนวทางการดูแล
ทารกแรกเกิด
น้ำหนักนอยคลอด
กอนกำหนด 

อบรม NCPR 

ฝากครรภครบ 
5 ครั้งตาม
เกณฑเพ่ิมข้ึน 

1.ช้ีแจง จนท.และ
เครือขายเรื่อง การ
จายคาตอบแบบ 
IUP  และอบรมการ
บันทึกขอมูล 6 
โปรแกรม 

2. ฝากครรภครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ 
รอยละ 57.14 % 
 

-  การบันทึกไมตรงกับ
เกณฑ 5 ครั้ง  
- -ฝากครรภชา 
ปญหาที่ รพ.วบ 22.2 
และ รพสต.ทอแท 
28.57, รพสต.
ทอแท28.57 %ทางาม 
41.6 % คันโชง 
52.94% 

ประชุมชี้แจงตัวช้ีวัด
และแกไขปญหาใน
การบันทึกขอมูลโดย
มี IT เปนพ่ีเลี้ยงและ
สอนการตรวจสอบ
ขอมูลที่บันทึก 

พัฒนาระบบ
การบันทึก
ขอมูล เรื่อง
ตัวช้ีวัดและ 
บันทึก 6 
โปรแกรมสราง
คุณคาเด็กไทย 
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เปาหมายที่
วาง

ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562 

[Impact] 

แผนพฒันาป 2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/
แหลงเงิน 
[Budget] 

ทำไดดี  ทาขอนเบน 
100%, น้ำคบ 
84.21%,บานทอแท 
76.92% 

ทารกแรกเกิด
น้ำหนักนอย
กวา 2500 
กรัม< รอยละ
7 

1. คัดกรองมารดาที่
มีภาวะเสี่ยงตอการ
คลอดบุตรน้ำหนัก
นอย ในโรงพยาบาล 
2. สงตอ รพศ. เพื่อ
รักษาตอกรณีเสี่ยง
ตอการเจ็บครรภ
คลอดกอนกำหนด 
3.  ใหสุขศึกษาเชิง
ลึก 

3. ทารกแรกเกิด
น้ำหนักนอยกวา 
2500 กรัมรอยละ 
8.38 
 

-  การดูแล 
- การติดตาม 
ปญหาที่ หวยเจยีง 
40%, รพสต.บานยาง
20%,รพสต.น้ำคบ 
13.04%,ทาขอนเบน
11.11% 
ทำไดดี  รพ.วบ  4.65 
%, คันโชง 4.76%,
บานทอแทและหิน
ลาด 5 % 

- ทุกแหงคัดกรอง
หญิงตั้งครรภ  สง 
รพ.พุทธ เพ่ือให
ไดรับการตรวจและ
รับยากันแทง/เจ็บ
ครรภคลอดกอน
กำหนด 
- สุขศึกษาเชิงลึก 
-  

 

หญิงตั้งครรภ
ไดรับธาตุ
เหล็กเสรมิ
รอยละ 100 

1. หญิงตั้งครรภ
ไดรับยาไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก โฟลิกทุก
ราย 

4. หญิงตั้งครรภ
ไดรับธาตุเหล็ก
เสรมิรอยละ 
89.96 

ไมไดบันทึกเรื่องการ
ใหยาทุก visit 

- บันทึกการใชยาทุก 
visit 
- ประสานเภสัช 

 

รอยละของ
การตั้งครรภ
ซ้ำในหญิงอายุ 
< 20 ป นอย
กวา 20 % 

อบรมนักเรยีนม. 4  
โรงเรียนคันโชง,วดั
โบสถศึกษา อสม. 
เรื่องการเตรียม
ความพรอมกอนการ
ตั้งครรภ 

รอยละของการ
ตั้งครรภซ้ำในหญิง
อายุ < 20 ปรอย
ละ 29.4  

อบรมไมครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 

- จัดทำ Face เรื่อง
วุนวัยรุน  วัดโบสถ
ชวยได รับให
คำปรึกษาปญหา
ตางๆโดยสหสาขา
วิชาชีพ  หา 
Presenter  วัยรุน
สวยหลอมาสอบถาม
ปญหาที่สงสยักับ
แพทยท่ีดูแลระบบ 
- เครือขาย
ประชาสมัพันธ 
Face 

 

อัตราการเลี้ยง
ดวยนมแมเพ่ิม
มากขึ้น > 
รอยละ 60 

1. เตรียมความ
พรอมเรื่องการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมตั้งแต
ในระยะตั้งครรภ  
คลอดและหลังคลอด 
2. สงตอขอมูลหลัง
คลอดให รพสต.  

5. เลี้ยงลูกดวยนม
แมอยางเดียว 6 
เดือนรอยละ 4.65 

-ปญหาเรื่องการบันทึก 
- การลงชวยเหลือ
มารดาลาชา 
มีปญหาทุกแหง 

- ชี้แจงเรื่องการ
บันทึก 
- เครือขาย PCC ลง
เยี่ยมใหทันใน 1 
สัปดาห 

พัฒนาระบบ
ขอมูล 
พัฒนาระบบ
การเยี่ยมบาน
ที่รวดเร็ว 
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เปาหมายที่
วาง

ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562 

[Impact] 

แผนพฒันาป 2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/
แหลงเงิน 
[Budget] 

3. รพสต. ลงเยี่ยม
บาน 
4. ติดตามการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมทุก 2 
เดือน 
4. บันทึกขอมูลการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม 

มารดาหลัง
คลอดไดรับ
การเยี่ยม 3 
ครั้งตามเกณฑ
เพ่ิมมากขึ้น > 
65 % 

1. โรงพยาบาลสงตอ
ขอมูลหลังคลอดให 
รพสต. 
2. รพสต. ลงเยี่ยม
บานตามเกณฑ 
3. บันทึกขอมูลการ
เยี่ยมหลังคลอด 

มารดาหลังคลอด
ไดรับการเยี่ยม 3 
ครั้งตามเกณฑ
รอยละ 65.7 
 

- การบันทึกขอมูล 
- เยี่ยมชา 
ปญหา  รพสต.ทางาม
43.75%,คันโชง 
52.38% บานยาง 
52.63% รพ. 55.88% 
รพสต.ทอแท 58.82 
% 
ทำไดด ี

- ชี้แจงเจาหนาที่
เรื่องการตดิตาม
เยี่ยมบานตามเกณฑ
และลงบันทึกขอมลู
ใน HosXP ทันเวลา 

พัฒนาระบบ
การเยี่ยมบาน
ที่รวดเร็ว 

ฝากครรภครั้ง
แรกอายุครรภ
นอยกวา 12
สัปดาห > 
65% 

1. ประชาสัมพันธ
เรื่องการฝากครรภ
ทันทีเมื่อรูวา
ตั้งครรภและกอน 
12 สัปดาห 
2.  อสม. คนหาเชิง
รุก 
3.  ฝากครรภราย
ใหมท่ีโรงพยาบาล
ทุกวันจันทร 

ฝากครรภครั้งแรก
อายุครรภนอย
กวา 12สัปดาห 
รอยละ 67.35 

1.ฝากครรภครั้งแรกที่
รพ.  เพียงแหงเดียว 
2.  
ทำไดดี  ทาขอนเบน
และบานหวยเจียง 
100 % 
ปญหา  

1. ฝากครรภราย
ใหมท่ี รพสต. และ
PCU เริ่ม19ต.ค.62 
2. ฝกทักษะให
เจาหนาที่ทำแทนกัน
ได 
3. จัดอบรม ฝาก
ครรภรายใหมและ
การเตรียมความ
พรอมกอนการ
ตั้งครรภในวันท่ี 12, 
13 ก.ย.62 บาย 

- พัฒนาระบบ
ฝากครรภและ
การเตรียม
ความพรอม
กอนการ
ตั้งครรภในรพ
สต.และPCU 
- ประกวด รพ
สต.และPCU  
งานแมและ
เด็กดีเดน 

รพสต.และ
PCU ทุกแหง
คัดกรองพบ
สงสัยลาชา> 
20 % 

1. ชี้แจง
แนวทาง
และเกณฑ
การคัด
กรอง 

2. อบรม
บุคลากร
ทุกแหง 

3. ดำเนินการ
ตามเกณฑ 

เด็ก 0-5 ป คัด
กรองพัฒนาการ
รอยละ 23 % 

1. เจาหนาที่ยังไม
เขาใจเกณฑการคัด
กรอง 
2. คัดกรองสงสัยลาชา
บางแหงไมได 20 %   
ทำไดดี ทางาม 33.33 
%   รพสต.หินลาด 
31.82, คันโชง 31.33 
% 
ปญหา รพ. 18.69% 
รพสต.หวยเจียง 

ติดตามทางไลนทุก
เดือนพื้นท่ีที่มีปญหา
ใหไดเพ่ิมขึ้น  

พัฒนาระบบ
ขอมูล 
 



สรุปผลการดาํเนนิงาน โรงพยาบาลวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ประจาํปีงบประมาณ 2562 
 

39 
 

เปาหมายที่
วาง

ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ป 2562 

[Process] 

ผลลัพธที่เกิดขึน้ 
[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562 

[Impact] 

แผนพฒันาป 2563 
[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/
แหลงเงิน 
[Budget] 

16.42 %  ต.ทอแท 
11.11 % 

เด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน
มากกวารอย
ละ 57 

- คัดกรอง 
- ชี้แจงผูปกครอง 
- ติดตามชั่งน้ำหนัก/
สวนสูงทุก 1 เดือน 

เด็ก 0-5 ปสูงดีสม
สวน 65.05 % 

ปญหา เด็กอวน เตี้ย 
พบ 4 พื้นที่ คือบาน
ทอแท 48.03, น้ำคบ 
56.83%, หินลาด 
51.9% หวยเจียง 
36.52%  
ทำไดดี รพสต.ทางาม 
79.75% , รพวบ 
78.32% และทาขอน
เบน 75 % 

แกไข 4 พื้นที่  บาน
ทอแท, น้ำคบ , หิน
ลาด หวยเจียง  

พัฒนาระบบ
การเลีย้งดู
ดาน
โภชนาการใน
พ้ืนที่เสี่ยงแบบ
เชิงรุก 

เด็ก0-5ปไดรับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ
ดวย
DSPM/DAIM
ตามกลุมเสี่ยง 
5 กลุม รอย
ละ90 

 

-ชี้แจงเปาหมายใน
การดำเนินงานให
ผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบ 
-เพ่ิมศักยภาพจนท.
ผูรับผิดชอบ 

-คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก0-5 
ป ได รอยละ
83.76 คาดวาจะ
คัดกรองได
มากกวารอยละ90 
-คัดกรอง
พัฒนาการสงสัย
ลาชาบางแหงยัง
ไมได รอยละ 20 
แตภาพรวมท้ัง
อำเภอรอยละ
23.94 

-เด็กไมมาคัดกรอง
ตามนัด 
-จนท.ที่รับผิดชอบงาน
มีภาระงานมากจนท.ที่
อบรมสำรองไวก็ขาด
ความชำนาญ ทำให
การคัดกรองผิดพลาด
ได 
ทำไดดี  ทาขอนเบน 
91.43, รพสต.ทอแท 
90 %, น้ำคบ 89.42 
ที่เปนปญหา  บานยาง 
75.66%, หวยเจียง 
81.71, บานทอแท 
82.35% 

-.ใหความรู
ผูปกครองให
ตระหนักในการ
สงเสริมกระตุน
พัฒนาการเด็ก0-5ป 
-เพ่ิมศักยภาพจนท.
ผูรับผิดชอบหลัก
และรอง 
 

สงเสริมการ
กระตุน
พัฒนาการเด็ก
อยางตอเนื่อง 
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สรุปผลการดำเนินงานดานสาธารณสุข เครือขายอำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  2562 

งานคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ 

สถานการณ 

งานคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ  เปนการดำเนินงานตามแผน  Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ปจจุบันโรคมะเร็งลำไสใหญและ

ทวารหนัก เปนโรคมะเร็งท่ีพบบอย 1 ใน 5 ของประชากร  การดำเนินของโรคมะเร็งลำไสใหญระยะแรกมักไมมีอาการแสดง

และไมมีอุจจาระเปนเลือด  แตสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญระยะแรกได  

โดยตรวจเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ ดวยวธิ ี Fecal Immunochemical Test  (FIT)  ซึ่งเปนวิธกีารคัดกรองที่ไมยุงยาก

และซับซอน  และโครงการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญดวยวิธ ีFIT  เปนโครงการภายใต Service Plan สาขาโรคมะเร็ง   โดยมี

สถาบันมะเร็งแหงชาติ  เปนผูรับผดิชอบหลัก ไดดำเนินการคัดกรอง ในประชากรไทย  อายุ 50-70 ป ที่มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาผูที่มผีลตรวจ FIT Test : Positive  เพ่ือทำการตรวจวินิจฉัย โรคมะเร็งลำไสใหญระยะ

เริ่มแรกและระยะกอนเปนมะเร็งลำไส  เพ่ือเขาสูระบบการรักษาไดอยางรวดเร็ว  และทำใหลดคาใชจายในการรักษาโรคมะเร็ง 

 โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี ้
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ขั้นตอนการดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ  ดวยวิธี FIT Test 

 

 

 

 

 

                                                  ผลลบ (Negative )             ผลบวก (Positive) 

 

 

 

                                        

 

    

 

 

 

 

                                                                                             ปกติ                          สงสัยมะเร็ง 

 

                                                                                                       

                                                                                                          ติ่งเนื้อ    Polyp/ 

                                                                                                            Adenoma 

                                                                                                                              

 

 

แจงผล แจงผล 

ใหคำแนะนำดูแลตนเองและ

ตรวจคัดกรองซ้ำ ทุก  2 ป บันทึกแฟม Special PP 

     ผลลบ ---> B0060 

     ผลบวก---> B0061 
 

ใหคำแนะนำสงตอเพ่ือ 

การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

(Colonoscopy) 

นัดสองกลอง Colonoscopy รพศ. (แจงวันนัด/ใบสงตัว/รับ

ยาระบาย/วิธีการตรวจ/การปฏิบัติตวั/การเตรียมลำไส 

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ของแพทย 

Repeat 

Colonoscopy 

ทุก 3-5 ป 

ผลสอง        

กลอง

โรงพยาบาลวัดโบสถ 

รพ.สต./PCU  ดำเนินการคัดกรองประชาชน 

อายุ 50-70 ป (สิทธิ UC) + เก็บอุจจาระ 

ปฏิบัติตาม

คำแนะนำของ

แพทย   

Repeat 

Colonoscopy  

ทุก 5-10 ป 

รอผลช้ินเนื้อ หาก

เปนมะเร็ง 

Refer รักษาตาม

แนวทางมาตรฐาน 

ที่รพ.ศูนย 

FIT 

Test 
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ผลการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ จังหวัดพิษณุโลก ป 2562 

 

 

 

 

 

ผลการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ อำเภอวัดโบสถ  ป 2562 
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ผลการตรวจคดักรองมะเร็งลําไสใ้หญด่ว้ย FIT Test 
อําเภอวดัโบสถ ์
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เปาหมายที่
วาง

ไว[Purpose] 

กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ป 2562 

[Process] 

ผลลัทธท่ีเกิดขึ้น 

[Performance] 

ปญหาที่พบในป  
2562  

[Impact] 

แผนพัฒนาป 
2563 

[Plan] 

งบประมาณที่
ตองการ/

แหลงเงิน 
[Budget] 

1.ประชากร
อายุ 50-70 ป 
สิทธิ UC 
ไดรับการคัด
กรองมะเร็ง
ลำไสใหญดวย
FIT Test 
> รอยละ 80 
ของประชากร
กลุมเปาหมาย   
(กลุมเปาหมาย
ที่กำหนด 
=830 คน) 
 
 
 
 
 
 

1.การคัดกรองดวย
การดวยวธิ ี Fecal 
Immunochemical 
Test  (FIT)  ใน
ประชากร
กลุมเปาหมาย  830 
คน 
2.สงตรวจ 
Colonoscopy  
เพ่ือทำการตรวจ
วินิจฉัย ที่รพ.พุทธฯ 
3.หากผลพบเปน
มะเร็ง  สงตัวรกัษา
ตามแนวทางฯ 

1.ประชากร
กลุมเปาหมาย ไดรับการ
คัดกรอง 749  ราย 
คิดเปนรอยละ 90.24  
2.ประชากร
กลุมเปาหมายพบผล 
FIT Test Positive=57 
ราย คิดเปนรอยละ  
7.61  
3.ประชากรนอก
กลุมเปาหมาย ผล FIT 
Test Positive = 2 ราย  
(อายุนอกกลุมเปาหมาย) 
4.ไดรับการสองกลอง 
วินิจฉัยยืนยัน 21 ราย  
รอคิวสองกลอง กย. 22 
ราย 
รอคิวสองกลอง ธ.ค. 15 
ราย 
ไปสองกลองจากรพ.
เอกชน 1 ราย 
: ผลปกติ 
5.ผลการสองกลอง 
    ผลปกติ  7 ราย 
    ผลพบติ่งเนื้อในลำไส 
6 ราย 
    ผลพบ 
Hemorrhoids  6  ราย 
    รอผล Patho  3 
ราย 
    สงสัยมะเร็งทวาร
หนัก 1 ราย (รอผลชิ้น
เนื้อยืนยัน) 
 

1.มีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในพ้ืนที่ ทำ
ใหการคัดกรองนอก
กลุมเปาหมาย เชน สิทฺธิ
ประกันตน  เบิกได อปท. 
/อายุไมถึง 50 หรือ เกิน 
70 ป  
2.ประชาชนบางคนไมให
ความสำคญัในการตรวจ 
เชน ไมเก็บอุจจาระมาสง  
ทำชุดตรวจเก็บตัวอยาง
หาย  
3.การเก็บตัวอยางไม
ถูกตอง ทำใหไมสามารถ
ตรวจได   
4.ความเขาใจคลาดเคลื่อน
ในการบันทึกขอมูลใน 
Special PP และการ
ตรวจสอบขอมลูใน HDC 
5.ผูปวยไมพรอมไปสอง
กลอง เชน กลัวการสอง
กลอง  ไมพรอมขอเลื่อน
เวลานัดออกไป 
6.คิวรอตรวจสองกลอง 
(Colonoscopy คอนขาง
นาน เนื่องจาก มีเคสนดั
จำนวนมาก) 
 

1.ปรับปรุงดานการ
สื่อสารในพื้นที่เรื่อง
การคัดเลือก
ประชากร
กลุมเปาหมาย ที่มี
ความพรอมในการ
คัดกรอง และไป
สองกลอง เมื่อพบ
ผลผิดปกต ิ
2.สื่อสารเรื่อง
วิธีการเก็บตัวอยาง
สงตรวจที่ถูกวิธ ี
3.วางแนวทางการ
ติดตามการดูแล
รักษา 
 

คาชุดตรวจ 35 
บาท/ชุด (สป.สช.
โอนเงินไปที่แมขาย 
รพ.พุทธฯ  เพือ่
จัดซื้อชุดตรวจ FIT 
Test) 
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สรุปผลงานคลินิก NCD  คปสอ วัดโบสถ 

ประจำปงบประมาณ  2562 

     หนาที่และเปาหมาย  :ใหบริการการรักษาพยาบาล สงเสริม ปองกันฟนฟูสุขภาพแบบองครวมในผูปวยโรคไม

ติดตอเรื้อรัง   รวดเร็ว  ปลอดภัย พึงพอใจและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบบริการโดยคำนึงถึงสิทธิ

ผูปวยเปนสำคัญ 

กรอบแนวคิดในการทำงาน:    กลุมปกติไมเสี่ยง    กลุมเสี่ยงไมปวย  กลุมปวยไมเกิดภาวะแทรกซอน   กลุมที่มี

ภาวะแทรกซอนไมพิการ กลุมพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วิสัยทัศน: คลินิกโรคเรื้อรังที่มีคุณภาพ บริการประทับใจ โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กลยุทธ:  

1. คัดกรองสุขภาพชุมชนในอำเภอวัดโบสถ 

2. จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค one stop service  

3. สงเสริมใหผูใชบริการสามารถดูแลสุขภาพตนเองได 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

5. พัฒนาเครือขายไรรอยตอ 

6. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารโรคเรื้อรัง 

สถานการณ โรคเรื้อรังท่ีสำคัญในเขตอำเภอวัดโบสถ ขอมูลป 2559- 2562 ขอมูล  HDC  4  สิงหาคม  2562 

โรค 2558 2559 2560 2561 2562 
เบาหวาน 1,936 2,183 2,393 2,351 3,591 
ความดัน 3,752 5,084 5,173 5,193 5,358 
หัวใจ  warfarin 47 64 126 119 143 
stroke 281 337 110 110 114 
COPD 214 185 185 193 196 

Asthma 199 188 287 280 200 
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กราพแสดง  สถานการณ โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงในเขตอำเภอวัดโบสถ  ขอมูลป 2558- 2562 

 

       จากตารางและกราฟขางบนจำนวนผูปวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมสูงข้ึน  ซึ่งอาจเกิดจากการ

คัดกรองคนหาผูปวยในชุมชน ทำใหรัฐบาลการสูญเสียคาใชจายในการดแูลรักษาจำนวนมาก  โรคเรื้อรังท้ังสองโรคเปน

โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสามารถปองกันได ดังนั้นตองมีการรณรงคในการปองกันโรคในชุมชนในพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร  การออกกำลังกาย  การจัดการความเครียด  การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา   ทางคณะกรรมการโรคไมติดตอเรื้อรัง

อำเภอวัดโบสถ  ไดนำปญหาดังกลาวเสนอในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (พชอ.) เพ่ือหาแนว

ทางแกไขรวมกัน  
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กราฟแสดง  สถานการณ โรคเรื้อรังในเขตอำเภอวัดโบสถ  ขอมูลป 2558- 2562 

 

จากตารางและกราฟขางบนจำนวนผูปวยวารฟารินมีแนวโนมมากขึน้  เกิดจากการพัฒนาระบบริการในคลินิกโรคไมตดิตอ

เรื้อรัง  โรงพยาบาลพุทธชินราชสงผูปวยมารับบริการท่ีโรงพยาบาลวัดโบสถเพ่ือลดความแออัด  และความสะดวกสบายของผูปวยและ

ญาติ ผูปวยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังและหอบหดืคงท่ี ผูปวยหลอดเลอืดสมองมีเพ่ิมขึ้น  และปญหาทีพ่บคือผูปวยและญาติยังขาดความรู  

ความเขาใจในอาการ  อาการแสดงท่ีตองนำมาโรงพยาบาล ดังนั้นตองมีการรณรงคในชุมชนถึงอาการสำคญัที่ตองรีบมาโรงพยาบาล  

ประชาสมัพันธบริการ  ๑๖๖๙   

การเกิดโรครายใหมรายป  

 

 

 

 

 

 

โรค 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานตอแสน

ประชากร 
458.95 433.98 765 528.32 196.47 

อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง

เบาหวาน 
1.78 2.25 1.85 1.62 0.68 

อัตราปวยรายใหม 989.52 883.83 1450.58 495 623.90 

อัตราปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยง - - 3.59 4.28 1.82 

COPD รายใหม 11 6 9 27 3 
Stroke รายใหม 42 55 69 61 24 
หัวใจรายใหม 20 3 4 1 0 
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สถานการณโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  4 ปยอนหลัง ตั้งแต ป 2559- 2562 คปสอ วัดโบสถ   

(ขอมูล  HDC  วันที่ 4  สิงหาคม  2562) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2559 2560 2561 2562 
อัตราการคัดกรองเบาหวาน 35 ป  
ขึ้นไป 

>90% 81.13 92.05 91.29 96.26 

เบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง <2.5% 2.25 1.85 1.73 1.98 
รอยละผูปวยเบาหวานตรวจ HbA1C  >60% 72.35 82.19 87.15 81.42 
รอยละเบาหวานคุมไดดี >40% 43.23 43.42 41.64 44.02 

รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการ
ตรวจไขมัน LDL และมีคา LDL < 
100 mg/dl 

>60% NA NA 58.63 62.84 

เบาหวานตรวจจอประสาทตาปละครั้ง >60% 68.03 76.22 77.54 76.24 
เบาหวานตรวจเทาปละครั้ง >70% 67.81 75.43 77.37 76.77 
อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน
เฉียบพลัน 

<5% 3.66  NA 2.17 1.20 

รอยละผูปวยเบาหวานระดับความดัน  
<140/90 mmHg 

>60% NA NA 76.95 79.22 

ตัดอวัยวะรายใหม  1 ราย 0 0 0 
อัตราเกิดภาวะแทรกซอนผูปวยทาง
ตาในผูปวยเบาหวาน 

<10% 
2.81 2.37 3.30 

 
2.53 

อัตราเกิดภาวะแทรกซอนผูปวยทาง
เทาในผูปวยเบาหวาน 

 
4.43 7.42 3.44 

1.52 

อัตราเกิดภาวะแทรกซอนผูปวย                                      
ทางไตในเบาหวาน 

 6.55 
(143) 6.55 5.94 4.43 

อัตราการเกิดภาวะแทรกระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 

 
3.89 2.75 

  

อัตราการคัดกรองความดัน 35ปข้ึน
ไป 

>90% 90.54 95.61 96.09 97.22 

รอยละของผูปวยความดันท่ีไดรับการ
คนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

>80% 83.91 68.15 82.14 82.68 

อัตราความดันโลหิตสูงรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง 

<10% NA 3.59 4.46 4.39 

รอยละความดันคุมได BP<140/90 >50% 58.63 60.51 61.04 59.71 
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อัตราการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงในกลุมอายุ 35-59ป 

 

 

จากผลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงพบวาอัตราปวยรายใหมลดลงจากป  2557 มีการคดั

กรองรวมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทีมสหวิชาชีพ และป 2558  เริ่มมีคัดกรองและใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในกลุมเสี่ยงและชุมชน ป  2560 เพ่ิมแนวทางการคดักรองแนวใหมตามแนวทางอาจารยแพทยหญิงสุพัตรา

คือ  คัดกรองพรอม MI และป  2561 มีการอบรมการเตรียมพรอมทักษะกอนเขาสูผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งมีในเรื่องของ

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  
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อัตราการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  35  ปขึ้นไป 

 

จากผลการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงพบวาอยูในระดับมาตรฐานคือมากกวารอยละ  90  

จากมีการกระตุนใหมีการคดักรองเพ่ือนำกลุมเสี่ยง  กลุมปวยเขาระบบ เพ่ือจัดระบบบริการใหเหมาะสม มีการคัดกรอง

รวมกันในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ  เพ่ือใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในป  2558   
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อัตราการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 

 

จากการใหบริการผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ป 2558-2562 พบวาอยูในระดับที่ผานเกณฑ
มาตรฐานคือ  รอยละของการควบคุมระดับน้ำตาลไดดมีากกวา  40  รอยละผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความ
ดันโลหิตไดดมีากกวา  ๖๐  จากกิจกรรมการจัดการรายโรคในกลุมที่ควบคุมไมได ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูปวยโดย case Manager ในรพ mini case manager ใน รพ สต มีชุมชนตนแบบ บุคคลตนแบบในการดูแลผูปวย
เบาหวาน  และมี อสม เชี่ยวชาญ ชวยติดตามผูปวยควบคุมโรคไมได ติดตามเยี่ยมบานในกลุมที่ นอนโรงพยาบาลบอย 
และพบวาในป 2560 ลดลงจากพฤติกรรมของผูปวยที่ยังไมตระหนักในการปองกันสุขภาพอยางแทจริง 
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อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน 

 

ป 2558-2559 ถาพบผูปวยนอนโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน  พยาบาล Case manager เขา

ไปในตึกผูปวยในเพ่ือใหคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายพรอมลงทะเบียนคลินิกเบาหวานและความดัน  

ภาวะ Hyperglycemia  ที่พบพบในผูปวยรายใหม  หลังทำ MI ดีข้ึน ไมมี  re-admit 

พยาบาล  ภาวะ Hypoglycemia พบในสูงอายุกลุมเดิม ปญหาการในกินรับประทานอาหาร การรับประทานยา ไมถูก 

หลังป  2559  ขาดความตอเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร   
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รอยละของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่สามารถชะลอไตเสื่อมของไตไดตามเปาหมาย (การชะลอความเสื่อมของไต ผูปวยมี

อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr) >66 

 

อัตราการชะลอไตเสื่อมมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก ระบบการทำงานในคลินิกที่ขาดแพทย พยาบาล เภสัชกร

และนักกายภาพบำบัดผูเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลผูปวยไตเสื่อมเรื้อรัง รวมถึงขาดนักกำหนดอาหารท่ีจะชวยแนะนำเรื่อง

อาหารใหผูปวย ผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ มีโรครวม DM HT ปฏิเสธการลางไต  ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผงชูรส 

ลดเคม็  ขาดบุคลากรในการทำ MI  ความรูความเขาใจของทีมสหวิชาชีพไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน พยาบาล

ผูรับผิดชอบงานไมไดปฏิบัติหนาที่ของ  Case Manager อยางเต็มที่ เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนๆ ในคลินิกที่ตอง

รับผิดชอบ ขาดการใหคำแนะนำแกผูปวยทั้งรายเดี่ยวและรายกลุม คณะกรรมการ NCD ขาดการประชุมชี้แจงเก่ียวกบั

ปญหาในการทำงานรวมกันขาดกระบวนการการใหความรูรายเดี่ยวและรายกลุม จากการขาดแคลนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน มีแผนพัฒนาคือ มีการจัดทำกลุมทุกวันพฤหัสบดีไตรมาสที่สามในผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาล

ไมได ผูปวยที่พบปญหาไตเสื่อมในระยะที่สาม ประสานงานทีมผูปวยนอกเพ่ือขออัตรากำลังทดแทน  ประสานงาน

เภสัชกรรมเพ่ือใหคำแนะนำกับผูปวย  ประเมินผลในไตรมาสที่สี่  
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อัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย COPD ภายใน     28 วัน 

 

จากการใหบริการผูปวย  COPD  ป  พ.ศ.  2559 พบผูปวย  Re-admit  สูงข้ึน  จากการทบทวนพบในผูปวย

กลุมสูงอายุที่มีการดำเนินโรคยาวนาน  มีการเสื่อมสภาพทางปอดและเปนรายเดิมๆ  เปนผูปวยที่ยังไมเลิกบุหรี่  และ

เปนผูปวยที่ปฏิบัติตนไมสอดคลองกับการดำเนินโรค  เชน  พระภิกษุจุดธูปสวดมนตทำใหอาการกำเริบ  หรือผูปวยชาง

ไมทำงานถูกฝุนแลวทำใหอาการกำเริบ  หลังป  2559  อัตราการ  Re-admit  ลดลงเนื่องจากผูปวยที่เปนพระภิกษุ

เสียชีวิตเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2559  และผูปวยหยุดทำงานชางไม  แผนพัฒนาคือ  ใหมีการจัดการโดยใช  Case  

Manager  อยางเขมขนรายที่มีปญหาซับซอนรวมกับทีมสหวิชาชีพ  สงเสริมในผูปวยท่ีมี  BMI  ต่ำใหมีความรูในเรือ่ง

โภชนาการ  และฉีดวัคซีนในผูปวยถุงลมโปงพองทุกราย ในป  2559  ขาดการตอเนื่องในการทำกลุม ในเรื่องของการ

เปาปอด เปาถุงมือ พนยา ออกกำลังกายแผนไทย กายภาพ 
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อัตราตายผูปวย Stroke 

 

 

 พบวาอัตราตายในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปญหาที่พบคือ  ผูปวยเปนสูงอายุ  ไมมีญาติ

ดูแล สวนใหญมีโรครวมคือ  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ผูปวยและญาติขาดความรูความเขาใจในอาการ  อาการ

แสดงของโรค  ระยะเวลา  Golden  period ผูปวยและญาติยังไมตะหนักถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมอง  ขาด

ความรวมมือของชุมชน ทองถิ่น  ความแตกตางในบริบทและวิถีชีวิตของแตละคน การประสานงานการรับสงขอมูล

เครือขายลาชา  แผนดำเนินการ  คือ พัฒนาชองทางการสงตอขอมูล /สะทอนกลับปญหาของทีมสหวิชาชีพ ใหกับ

เครือขาย ประสานงานกับชุมชน ทองถิ่น เพื่อมีสวนรวมในการดูแลผูปวย การติดตามเฝาระวังกลุมเสี่ยงที่คัดกรองและ

มีภาวะเสี่ยงนำเขากลุมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารเตือนภัยใหประชาชนและกลุมเสี่ยง : Stroke alert การ

เขาถึงบริการ : 1669 : SFT 
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ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผูปวยของญาติ โรค COPD 

 

จากการใหบริการผูปวย  COPD  ป  กอนป พ.ศ.  2558 พบผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเอง/การดูแลผูปวย

ของญาติมีแนวโนมสูงข้ึน  จากการทบทวนพบวามีการจัดการโดยใช  Case  Manager  อยางเขมขนรายท่ีมีปญหา

ซับซอนรวมกับทีมสหวิชาชีพ  สงเสริมในผูปวยที่มี  BMI  ต่ำใหมีความรูในเรื่องโภชนาการ  การเปาปอด การเปาถุง

มือ การใชยาพน การออกกำลังกายโดยงานแพทยแผนไทยและกายภาพ และการฉีดวัคซีนในผูปวยถุงลมโปงพองทุก

ราย 

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม ปองกันโรค ในการคัดกรองประชาชน

ในชุมชน งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเขมขนในกลุมเสี่ยง

สูงตอการเกิดโรคโดยใชเทคนิค  MI จำนวน  ๕๓,๓๐๐  บาท และจำนวน  1,247,804.00 บาท ในการดูแลผูปวย

คัดกรองในกลุมปวยเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ สนับสนุนเรื่องวสัดในการตรวจประเมินภาวะแทรกซอน ตา ไต 

เทา  
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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม  การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลกกิจกรรมที่  2   

อบรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเขมขนในกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคโดยใชเทคนิค  MI 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวทิวารัตน  คำเครือคง    นางพิชญทิภา  จันทรบรรจง  

3. หนวยงานรับผิดชอบ ทีมงานโรคไมติดตอเรื้อรังระดับอำเภอวัดโบสถ 

4. วัน  เวลา สถานที่จัดอบรม       

วันที่  23-24  พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมศูนยสุขภาพชุมชน อำเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 30-31  พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลหินลาด  อำเภอวัดโบสถ   

จังหวัดพิษณุโลก    

5. วัตถุประสงคโครงการ 

5.1 เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานความดนัโลหิตสงูรายใหม 

5.2  อัตราการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง        

5.3  ผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงไมเกินรอยละ  2.4                    

 

6.  งบประมาณป  2562 

แหลงงบประมาณ สำนักงานหลกัประกันสุขภาพ  ป 2562  หมวดงบ  PPA 

คาอาหารกลางวนั 1  มื้อๆละ   60  บาท  แบงเปน  2  รุน  รุนละ  2  วนั  จำนวน 190 คน  

เปนเงิน  ๒๒,๘๐๐  บาท 

คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 20 บาท    แบงเปน 2  รุน     รุนละ  2  วัน  จำนวน  190  คน  เปนเงิน  ๑๕,๒๐๐  
บาท 
คาเอกสารวัสดุอุปกรณในการจัดการประชุม 190 คนๆละ 30 บาท  เปนเงิน  ๕,๗๐๐  บาท 
คาวิทยากรกลุม   2  คนๆละ    2  วันๆละ  4  ชั่วโมงๆละ  600  บาท  เปนเงิน  ๙,๖๐๐  บาท 
รวมทั้งสิ้น  ๕๓,๓๐๐  บาท 
 

7. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเขมขนในกลุมเสี่ยงสูง

ตอการเกิดโรคโดยใชเทคนิค  MI 190 คนอบรม  ๒  
รุน  รุนละ  2 วัน 
 

ผูเขารวมอบรม 190  คน 
จำนวน 2  รุน  รุนละ  ๒ วัน 
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8. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ หัวขอการประเมินท่ีกำหนดในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 มีความรูหลังการอบรม มากกวา 85% 
2 กลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิด

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูที่ถูกตอง  ≥  รอยละ  70 
อยูระหวางตดิตามผล 

3 ผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงไมเกินรอยละ  2.4 ผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุม
เสี่ยงรอยละ  ๑.๔๖ 

4 ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงไมเกินรอยละ  4 ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
จากกลุมเสี่ยงรอยละ  ๓.๘๑ 

 

9. การประเมินจดุออน/ปญหาอุปสรรคในโครงการ 

เน่ืองจากมีการจดัการอบรมในไตรมาสท่ีสาม การประเมินผลในเรื่องของอัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงซึ่งในการประเมินผลตองใชเวลา  อาจตองประเมินผลจากตวัชี้วัดในไตรมาสแรกของปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

10. แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะ ครั้งตอไป 

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมรายบุคคลใน รพ.สต เน่ืองจากแตละแหงมีกลุมเสี่ยงจำนวนไมมากและผูท่ีสนใจโดยมีการตดิตามอยาง

ใกลชิด โดยใหผูดูแลมารวมการอบรมดวย 

11. รูปประกอบกิจกรรม 
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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม  โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขต

อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณโุลก  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวทิวารัตน  คำเครือคง    นางพิชญทิภา  จันทรบรรจง  

3. หนวยงานรับผดิชอบ ทีมงานโรคไมติดตอเรื้อรัง คปสอ  วัดโบสถ 

4. วัน  เวลา สถานที่จัดอบรม       

วันท่ี  ๒๐, 21  มิถุนายน  2562 ณ หองประชุมศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวดัโบสถ  อำเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี 27, 28  มิถุนายน  2562  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลหินลาด  ตำบลหินลาด  อำเภอ  วัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

๕. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑ เพ่ือใหผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง มีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงภาวะแทรกซอนของ 

โรคและดูแลตนเองไดถูกตอง 

5.2.เพ่ือสรางแรงจูงใจแกผูปวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

๖. งบประมาณป  2562 

งบกองทุนเบาหวานและความดันโลหิตสูง ป 2562  เปนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)  ไดรับการสนบัสนุนจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติดังตอไปนี้  
            ๖.๑  คาอาหารวางและเครื่องดื่มจำนวน ๑๗๕ คน* 25 บาท* 2 มื้อ แบงเปน 4 รุน  เปนเงนิ  35,000  บาท 

๖.๒  คาอาหารกลางวัน จำนวน ๑๗๕ คน* 5๐ บาท* 4 รุน   เปนเงิน   35,000  บาท 
                 

 รวมคาใชจายในการอบรม เปนเงิน 70,000 บาท  
๗. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานและ 

ความดันโลหิตสูงจำนวน  ๗๐๐  คนแบงเปน  ๔  รุนๆละ  175 คน  อบรม  1 วัน 
ผูเขารวมอบรม 700  คน 
จำนวน 4 วัน 

 

๘. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

๙.  

ลำดับ หัวขอการประเมินที่กำหนดในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 มีความรูหลังการอบรม มากกวา 85% 
2 พฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหาร อยูระหวางตดิตามผล 
๓ รอยละผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคมุระดบัน้ำตาลไดดมีากกวารอยละ  ๔๐ รอยละ  ๔๓.๓๓ 
๔ รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไดดมีากกวารอยละ  ๕๕ รอยละ  ๕๙.๒๘ 
๕ การชะลอความเสื่อมของไต ผูปวยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 

ml/min/1.73 m2/yrมากกวารอยละ  ๖๐ 
รอยละ  ๕๕.๖๗ 

6 ลดอัตราปวย อัตราตาย และความพิการที ่
ปองกันได            

ประเมินผลไดในไตรมาสแรก
ของปงบประมาณ 2563 
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๑๐. การประเมินจดุออน/ปญหาอุปสรรคในโครงการ 

  เน่ืองผูเขาอบรมไมใชกลุมเปาหมายทุกคน เนื่องจากผูปวยเบาหวานที่ควบคุมไมไดติดภารกิจ ตองประกอบอาชีพสวนตัว ทำ
ใหผูปวยขาดโอกาสในการเขารวมการอบรม  การติดตามหลังการอบรมยังไดผลไมครอบคลุมเพราะการประเมินพฤติกรรมตองใช
เวลานาน ยังไมสามารถสรุปผลได 

๑๑. แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะ ครั้งตอไป 

   จัดอบรมเชิงรุกทุกรพ.สต โดยเนนผูท่ีสนใจและที่มีปญหาโดยมีการติดตามอยางใกลชิด โดยใหผูดูแล  Care Giver เขารวมอบรมดวย 

 

๑๒. รูปประกอบกิจกรรม 
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การดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บ จากอบุตัเิหตุทางถนน District Road Traffic Injury 
การสรุปผลการดำเนินงาน การปองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน อำเภอวัดโบสถ 2562 

จากการดำเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ 
ดำเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สงผลใหการดาเนินงานและการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของ  
อำเภอวัดโบสถประสบผลสำเร็จ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ออกมาเปนรูปธรรมชัดเจน ไดแก การสงเสริมการ
สวมหมวกกันิรภัย การแกไขปญหาจุดเสี่ยง การปรับพฤติกรรมการใชความเร็ว การพัฒนาสมรรถนะผูขับข่ี การพัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉิน การรักษาและฟนฟู ผูบาดเจ็บ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตั้งดานชุมชน และการคืน
ขอมูลตอภาคีเครือขายเพ่ือนำไป ประยุกตใชแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนตอไป  

จากขอมูล ของอำเภอวัดโบสถ (เปนขอมูลฐานเดียวจากโรงพยาบาล) ตั้งแตป พ.ศ. 2557 -2562 
1. การจัดการขอมูล 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนครั้ง  จำนวนผูบาดเจ็บ และจำนวนผูเสียชีวิตในป 2557-2562 

ป 

จำนวนคร้ัง
ของการเกิด
อุบัติเหตุใน

เขต 

จำนวนคร้ัง
ของการเกิด
อุบัติเหตุนอก

เขต 

จำนวนผูบาดเจ็บท้ังหมด จำนวนผูเสียชีวิต 

ในเขต นอกเขต รวม 
ใน
เขต 

นอกเขต รวม 

2557 583 184 601 184 785 10 0 10 

2558 635 213 645 213 858 11 1 12 

2559 519 175 623 205 828 6 1 7 

2560 388 140 613 213 826 10 1 11 

2561 448 143 585 173 758 11 0 11 

2562 410 109 535 141 676 17 1 18 

 จากตารางท่ี 1 พบวา จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอ ในป 2562 มีแนวโนมสูงข้ึน  

 

กราฟที่ 1  แสดงจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุรายตำบล 
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 จากกราฟท่ี 1 พบวาตำบลที่เกิดอุบัติจราจรมากที่สุดคือ ตำบลวัดโบสถ  รองลงมาคือตำบลทางาม และทอแท

เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยูจำนวนมาก  มีถนนสายเอเชียตัดผาน มีการเดินทางสัญจรในชีวิตประจำวันจำนวนมาก 

 

 

กราฟที่ 2  แสดงจำนวนผูบาดเจ็บรายตำบล 

 

 
 

 

กราฟท่ี 3  แสดงจำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรรายตำบล    

 

 

จากกราฟท่ี 3 พบวาตำบลท่ีเกิดอุบัติจราจรและเสียชีวิตมากที่สุดในป 2562 คือ ตำบล วัดโบสถ  รองลงมาคือตำบล
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กราฟท่ี 4  แสดงอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตอแสนประชากร รายป  

 

 

จากกราฟท่ี 4 พบวาอัตราเกิดอุบัติจราจรและเสียชีวิตยังสูงอยูและมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนในป 2562  

 

 

กราฟที่ 5 แสดงเพศ  ที่เกิดอุบัติเหตุทางทองถนน 

    ราย 

 
  

จากกราฟที่ 5 พบวาเพศที่เกิดอุบัติเหตุสวนใหญเปนชายมากกวาหญิง  1.5  เทา   
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กราฟที่ 6 แสดงสถิติรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

 

จากกราฟที่ 6 พบวา รถที่เกิดอุบัติเหตุมากสุด คือ รถจักรยานยนต และรองลงมาคือ รถจักรยานและรถปกอัพ 

 

กราฟที่ 7 แสดงชวงอายุที่เกิดอุบัติเหตุ 

 

จากกราฟ 7    พบวากลุมอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ  อายุ 15-24 ป  รองลงมาคือกลุมอายุ 10-14  ป กับ อายุ 25-

54 ป  เนื่องจากเปนวัยเรียนและวัยทำงาน 

แนวทางการแกไข    รณรงคและใหความรูเรื่อง พรบ. กฎจราจร   

เขมงวดเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจร  ตรวจสอบใบขับขี่   
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กราฟที่ 8  แสดงเดือนที่เกิดอุบัติเหตุ 

        ครั้ง 

 
 จากกราฟ 8    พบวาเดือนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในป 2561 คือเดือน ธันวาคม รองลงมาคือเดือนตุลาคมและ

เดือนมกราคม 

 
กราฟที่ 9 รอยละของการดื่มสุรา   

 

 
 

จากกราฟ จะพบวาสัดสวนการดื่มสุราของผูเกิดอุบัติเหตุจราจรมีแนวโนมการไมดื่มท่ีเพิ่มขึ้น 
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กราฟที่ 10 รอยละของการสวมหมวกนิรภัย  
 

 
 

จากกราฟ จะพบวาสัดสวนการสวมหมวกนิรภัยผูเกิดอุบัติเหตุจราจร มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 รอยละพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัในหนวยงานรพ.วดัโบสถ  ปงบประมาณ 2559 - 2562 ในเจาหนาที่ 
 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562  
ผูขับขี่ สวมหมวก 87.05 100.00 99.84 99.18 
 ไมสวมหมวก 12.95 0.00 0.16 0.82 
ผูโดยสาร สวมหมวก 70.06 100.00 99.24 99.55 
 ไมสวมหมวก 29.94 0.00 0.76 0.45 

 
จากตารางพบวา อัตราการสวมหมากนิรภยัในเจาหนาทีเ่พ่ิมขึ้นเปนรอยละ 100 
 

ตารางที่ 3 รอยละพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัในหนวยงานรพ.วัดโบสถ  ปงบประมาณ 2559 - 2562 ในผูรับบริการ 
 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562  
ผูขับขี่ สวมหมวก 63.08 61.23 63.56 57.16 
 ไมสวมหมวก 36.92 38.77 36.44 42.84 
ผูโดยสาร สวมหมวก 46.83 52.33 55.40 51.22 
 ไมสวมหมวก 53.17 47.67 44.60 48.78 

 

จากตารางพบวา อัตราการสวมหมากนิรภยัในผูรับบริการมีแนวโนมลดลงในป  2562  
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ตารางที่ 4 รายงานจุดเสี่ยงที่ไดดำเนินการแกไขของอำเภอวัดโบสถ พิษณุโลก ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ลำดับ ตำบล จำนวน 
จุดเสี่ยง 

จุดเสี่ยงที่
แกไข 

รอยละการ
แกไข 

มูลคางบประมาณ 

1 ต.วัดโบสถ 13 7 53.85 38,976.00 
2 ต.ทางาม 4 4 100.00 0.00 
3 ต.ทอแท 10 1 10.00 4,800.00 
4 ต.บานยาง 55 2 3.64 75,000.00 
5 ต.หินลาด 40 9 22.50 46,600.00 
6 ต.คนัโชง 1 0 0 0.00 

รวมทั้งหมด 123 23 18.70 165,376.00 
 

 

แนวทางการขับเคล่ือนการปองกันการบาดเจ็บและการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน4ดานดังนี ้

1. มาตรการจัดการไดแก  SAT/EOC –RTI คุณภาพ  สสอ./รพช เปนเลขารวมใน ศปถ. อำเภอและการ

สนับสนุนงบประมาณจากเขตสุขภาพ จัดทำแผนรวมกับ ศปถ. อำเภอ พรอมกำหนดใหมีการติดตาม

ประเมินผล 

2. มาตรการขอมูล ไดแก  Integration of data 3 ฐาน , การพัฒนา IS Online ใน รพ. การสอบสวนการ

บาดเจ็บ (Investigation) มีการนำเสนอขอมูลความเสี่ยงสำคัญ  เชน  การชี้เปาจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง 

ยานพาหนะเสี่ยง ผาน ศปถ. อำเภอ/จังหวัด 

3. มาตรการปองกัน ไดแกความปลอดภัยของรถพยาบาล ดานชุมชน  การขับเคลื่อน DHS-RTI รวมถึงการ

ดำเนินงานรวมกับเทศบาล/อบต.ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสนับสนุนใหมีเจาหนาที่ดำเนินงาน

มาตรการองคกร เจาหนาที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ) 

4. มาตรการรักษา ไดแก การพัฒนา EMS/ER คุณภาพ  definitive Care ในโรงพยาบาล  รวมถึง Trauma 

fast track และระบบการสงตอ  

1 ผูบริหารสรางกระบวนการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน โดย 

- การจัดตั้งศนูย/การจัดตั้งคณะทำงาน 

- รณรงคใหความรูปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุ 

- บังคับใชกฎหมาย 

- ประเมินผลการดำเนินงาน 

2 สรางมาตรการบังคับใชกฎหมาย : การสวมหมวกนิรภัย 100%,การคาดเข็มขัดนิรภัย โดยเริ่มตนจากหนวยงาน

ราชการ และขยายพื้นที่เขาสูประชาชนมากขึ้น 
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3 มีจุดแข็งของ อ.วัดโบสถ คือ มีความรวมมือของภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง ผูบริหารสรางความเขมแข็งทีมอำเภอ

แบบบูรณาการ เชน MOU รวมมือความปลอดภัยทางถนน เรื่องหมวกนิรภัย เรื่องเมาไมขับ และเรื่องสวนทองถิ่นตอง

มีแผนงาน ศปถ. 

5. อำนวยการโดย  พชอ. ศปถ. อำเภอ  ศปถ. ทองถิ่น  มีขอมูล ชี้เปา ประเมินผล  
 ขับเคลื่อนสูชุมชน เทศบาล/อบต./ผูนาชุมชน 

1. การจัดการขอมูล 

2. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และนำเสนอตอศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทาง 
ถนนระดับอำเภอ 

3. การขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบมีสวนรวมของทีมสหสาขาการทำ MOU  การประชุมเพ่ือนาขอมูลมาใช
ประโยชน ผลักดันใหเกิดมาตรการปองกัน 

4. มีแผนงาน/โครงการ 
5. การขับเคลื่อนทีมระดับตาบล/หมูบาน/หนวยงาน (RTI Team ตำบล) 
6. การชี้เปาและจัดการจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง 
7. การดำเนินงานมาตรการชุมชน/ดานชุมชน 
8. การดำเนินงานมาตรการองคกรความปลอดภัยทางถนน 
9. การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ 

ปญหาอุปสรรคท่ีพบ 

 การการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ที่พบในไตรมาส 1 ของป 2562 พบวาสาเหตุจะ
เปนจาก พฤติกรรมของผูขับขี่ที่ไมปลอดภัย 
RTI   

1. ปญหาที่พบ ในป 2561  การบาดเจ็บทางถนนเกิดรุนแรงมากสวนใหญเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งจาการสอบสวนพบวาสาเหตเุกิด

จากพฤติกรรมของผูขับขี่เอง 

2. ในป 2562 มีการแกไข คือ  

1.1 นำเสนอขอมูลปญหาในที่ประชุม ศปถ.อ  

1.2 ประชุมแกไขโดยนำขอมลูมาใชในการวางแผน 

1.3 รณรงคสรางจติสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย 

3. แผนงาน/โครงการ  มีแผนพัฒนา RTI ระดับอำเภอ โดยนำเสนอผาน พชอ.  ซึ่งมีทานนายอำเภอวดัโบสถเปนประธาน ศปถ.อำเภอ  

ไดมีการประชุมเปนวาระประจำเดอืน ในการปองกันอุบัติเหตุทางทองถนนรวมกันในระดับอำเภอวัดโบสถ และองคกรสวนทองถ่ิน  

สวนราชการและเอกชนเขารวมในการดำเนินงานและไดดำเนินการจัดตั้งดานชุมชนในชวงเทศกาล  จะมีการดำเนินการซอมรับ

อุบัติเหตุหมูในตำบลทางาม ในชวงเดือน มีนาคม ซึ่งตำบลทางามมอัีตราตายจากอุบัติเหตุทางทองถนนคอนขางสูง ในไตรมาสแรก โดย

มีนายก อบต.ทางาม เปน ICS  ณ จุดเกิดเหต ุ 

4. สิ่งที่ตองการให สสจ. คือ  ประสานนโยบายการดำเนินการ RTI สูทุกภาคสวนและบรูณาการไดสำเร็จ 
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ผลการดำเนินงานการปองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน อำเภอวดัโบสถ 2562 

กิจกรรม D-RTI การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
1. การจัดการขอมูล เฝาระวัง 
และจัดทำสถานการณปญหา 
เพ่ือวางแผนมาตรการและ 
ประเมินผล 

จัดใหมีการประชุมแบบมี
สวนรวมเพ่ือรับทราบสถานการณ 
และมีการวิเคราะหขอมูล 

การรับทราบสถานการณและ 
วิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม 
ของภาคีเครือขาย ทำใหมีการ 
วางแผนงานกิจกรรมในเฝา 
ระวังปองกันการบาดเจ็บได 
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. การสอบสวนการบาดเจ็บหรือ 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง 
ถนน กรณีเกิดเหตุการณใน 
พ้ืนที่ และนำเสนอตอศูนย 
ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง 
ถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อ.) 

มีสอบสวนโดยเจาหนา รพช. รพ.
สต. ผูนาชุมชน รวมกับเจาหนาที่
ตำรวจ กรณีเกิดเหตุการณในพ้ืนที่ 
มีการจัดประชุมภาคีเครือขาย
เพ่ือคืน ขอมูลการสอบสวนการ
บาดเจ็บและ เสียชีวิต 

ทำใหภาคีเครือขายไดทราบ 
จำนวนการเสียชีวิต หรือการ 
บาดเจ็บของอุบัติเหตุทางถนน 
เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไชปญหา 
ได 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
แบบมีสวนรวมของทีมสห 
สาขา โดยการประชุมเพื่อนำ 
ขอมูลมาใชประโยชนผลักดัน 
ใหเกิดมาตรการปองกัน 

มีภาคีเครือขายลดอุบัติเหตุ 
อำเภอวัดโบสถป 2561 
มีการจัดประชุมภาคี
เครือขาย ศปถ.อ. ทุกเดือน 

การดาเนินการแบบมีสวน
รวม และการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ทาใหเกิดการทางาน
แบบ บูรณาการ 

4. มีแผนงาน/โครงการในปที่ 
ดำเนินการ 

มีการจัดแผนงาน/โครงการ 
ประชุม ติดตามงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน ตามโครงการอยาง
ตอเนื่อง 

มีแผนงาน/โครงการ 
ภาคีมีสวนรวมในโครงการ 
ตางๆ ทำใหมีความตอเนื่องใน 
การดำเนินงาน 

5. การขับเคลื่อนทีมระดับตำบล 
หรือระดับหนวยงานในการ 
ปองกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI 
Team ตำบล) 

มีการจัดประชุมเพ่ือดำเนินงาน
แบบ มีสวนรวม 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

ทาใหเกิดการทางานแบบ 
บูรณาการ แบบมีสวนรวมของ 
ภาคีตางๆ 

6. การชี้เปาและจัดการจุดเสี่ยง 
ตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

มีการสำรวจจุดเสี่ยงที่จะเปน
เหตุทำใหเกิดอุบัติเหตุ 
มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงจุด
เสี่ยง เพ่ือดำเนินการแกไข 

จุดเสี่ยงไดรับการแกไข 
ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนไดชัดเจน 

7. การดำเนินงานมาตรการ 
ชุมชน/ดานชุมชน 

มีการจัดประชุมกำนัน 
ผูใหญบาน กอนชวงเทศกาล เพ่ือ
ตระหนักถึง มาตรการปองกัน 
มีการแจกสื่อประชาสัมพันธ 

ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนน 
ทำใหประชาชนตระถึงความ 
สูญเสียจากอุบัติเหตุ 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลวดัโบสถ 
ตุลาคม 2562 
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