
เขตสขุภาพที ่10 มกุศรโีสธรเจรญิราชธาน ี
คณะที ่1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรค และการจดัการสขุภาพ  

พญ.ทพิา  ไกรลาศ 
รองผูอ้ านวยการศนูยอ์นามยัที ่10 อุบลราชธาน ี

Promotion Prevention & Protection Excellence 

จ.อ านาจเจรญิ 



คณะที ่1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสุขภาพ ( 5 ประเด็นหลกั /12 KPIs) 

ประเด็นหลกั ตวัชีว้ดั (*) หมายถงึ ล าดบัตวัชีว้ดัตาม Template กยผ. หนว่ยงานหลกั 

1.การพฒันาสขุภาพ

กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 

1 (2) อตัราสว่นการตายมารดาไทย กรมอนามยั 

2 (3) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั กรมอนามยั 

3 (4) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ที ่อาย ุ5 ปี กรมอนามยั 

2.การพฒันาสขุภาพ

กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 

4 (8) รอ้ยละเด็กกลุม่อาย ุ0-12 ปีฟนัดไีมม่ผี ุ(Cavity free) กรมอนามยั 

5 (9) อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี กรมอนามยั 

3.การพฒันาสขุภาพ

กลุม่ผูส้งูอาย ุ

6 (11) รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ Long Term Care ผา่นเกณฑ ์ กรมอนามยั 

4.การพฒันาคณุภาพ

ชวีติระดบัอ าเภอ 

7 (13) รอ้ยละของ คกก.พฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) ทีม่คีณุภาพ กบส./สสว. 

5. การลดปจัจยัเสีย่ง

ดา้นสขุภาพ 

 

 

      

 

8 (14) รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  

และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์(SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

กรมควบคมุโรค 

9 (17) อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้ของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี กรมควบคมุโรค 

10 (18) อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคมุโรค 

11 (19) อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เส ีย่งเบาหวาน และอตัราผูป่้วยความ

ดนัโลหติสงูรายใหมจ่ากกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงู 

กรมควบคมุโรค 

12 (23) รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์              

GREEN and CLEAN Hospital 

กรมอนามยั/           

กรมควบคมุโรค 

00ตัวชี้วัดแผน 20 ปี 2561_กองตรวจราชการ .xlsx
00ตัวชี้วัดแผน 20 ปี 2561_กองตรวจราชการ .xlsx


 ไมเ่กนิ 20 ตอ่แสนการเกดิมชีพี 

 
    
 
 
 

สถานการณ์มารดาตาย ผลการด าเนนิงาน 

 ตวัชีว้ดัที ่1 อตัราสว่นมารดาตาย 

□มมีารดาเสยีชวีติ1ราย   

จาก Amniotic Fluid Embolism     
 
ฝากครรภค์รัง้แรก≤ 12 สปัดาห ์ 
  รอ้ยละ 74.17  

ฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ รอ้ยละ 58.96 

หญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บยาเม็ดเสรมิไอโอดนี 
รอ้ยละ 90.79 

โลหติจางในหญงิตัง้ครรภ ์รอ้ยละ 9.45 

การดแูลหลังคลอด 3 ครัง้ รอ้ยละ 65.95  

รพ.มาตรฐานอนามัยแมแ่ละเด็กรอ้ยละ100                                  
ทีม่า HDC 23 มยิ 61 
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        รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภท์ีA่NCกอ่น12wk  
        จ าแนกรายอ าเภอ ปี2561 
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GAPทีพ่บจากการสุม่ตรวจ  
  -มาฝากครรภช์า้ 
  -ไมม่กีารลงขอ้มลูANCยอ้นหลงั,ขาดผูร้ับผดิชอบหลกัในการลงขอ้มลูยอ้นหลงั  

รอ้ยละ 60 



จดุเดน่ทีพ่บจากการสุม่ตรวจ 
-มผีูร้ับผดิชอบหลกัในการลงขอ้มลูยอ้นหลงั(รพสต,PCU)  
-ควรมกีารตรวจสอบขอ้มลูหลงัลง 
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        รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีA่NCครบ 5ครัง้คณุภาพ 
                   จ าแนกรายอ าเภอ ปี2561 

ทีม่าHDC 

รอ้ยละ 60 



      รอ้ยละการเยีย่มหญงิหลังคลอดครบ 3ครัง้ 
            จ าแนกรายอ าเภอ  ปี2561 

GAPทีพ่บจากการสุม่ตรวจ  
-ไมม่กีารเยีย่มครบ3ครัง้  
-มกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีไ่ปใหเ้ทศบาล มกีารลงขอ้มลูคอ่นขา้งนอ้ย 
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รอ้ยละ65 



            รอ้ยละการจา่ยยาเม็ดไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ ์
                         จ าแนกรายอ าเภอ ปี2561 

 

จดุเดน่ทีพ่บจากการสุม่ตรวจ 
-ไมพ่บปัญหาการส ารองยา 
-มกีารแกไ้ขภาวะซดีตามGuideline 
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รอ้ยละ
100 



       รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะซดี จ าแนกรายอ าเภอ ปี2561 

GAPทีพ่บจากการสุม่ตรวจ 
-ขาดการประเมนิโภชนาการ และการสอนหญงิตัง้ครรภใ์นการจดุกราฟน ้าหนัก   
-มกีารแกไ้ขภาวะซดีตามCPGเขต 
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รอ้ยละ 18 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนุน จดุเดน่/GAP ขอ้เสนอแนะ 

-นโยบายขบัเคลือ่นมหศัจรรย์
1,000วนั  
-ลดการตายจากPPH 

 
GAP 
-รพสต.ขาดการพฒันาดา้น
วชิาการ 
-บางอ.ยงัไมม่ผีูร้บัผดิชอบในการ
ลงขอ้มูลANCยอ้นหลงั 

จดุเดน่ 
• ขอ้มูลทางสตูกิรรมมกีาร
แนวโนม้การพฒันาในทางทีด่ ี
ขึน้ 

 ขอ้ชืน่ชม  
  อ.ชานุมาน เป็นตน้แบบใหก้บัอ.
อืน่ๆได ้และมกีารพฒันาตอ่ยอด
นวตักรรมถงุตวงเลอืด 

 
 
 

 
 รพช.ควรพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการของรพสต. 

 ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบการลง
ขอ้มูลANC, เยีย่มหลงัคลอด 
และลงขอ้มูลใหถ้กูตอ้งทนัเวลา 
(อ.เมอืง) 

 

 การตดิตามขอ้เสนอแนะใน 
              รอบที1่ 
 
 
ทบทวนการแกไ้ขภาวะซดี
ตามCPGของศอ.10 

□ก าหนดใหม้ผีูรั้บผดิชอบการ
ลงขอ้มลูและลงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง
ทันเวลา 

 



ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี    

         มพีฒันาการสมวยั 

ทีม่า HDC ปีงบฯ 61 เป้าหมาย  คดักรอง >รอ้ยละ 90   สงสยัลา่ชา้ >รอ้ยละ 20 ตดิตามได ้รอ้ยละ 100 

78.46 

12.51 

55.48 



ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

มพีฒันาการสมวยั 

ทีม่า HDC ปีงบฯ 61 เป้าหมาย  คดักรอง >รอ้ยละ 90   สงสยัลา่ชา้ >รอ้ยละ 20 ตดิตามได ้รอ้ยละ 100 

รอบที ่1 รอบที ่2 



ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

มพีฒันาการสมวยั 

รอบที ่1 รอบที ่2 

รอ้ยละของเด็ก 9 ,18, 30,42 เดอืน ทีร่บัการคดักรอง/พฒันาการสงสยัลา่ชา้ 
และตดิตามได ้  จงัหวดัอ านาจเจรญิ  จ าแนกรายอ าเภอ   

ปีงบประมาณ 2561  (รอบที ่1 และรอบที ่2) 
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รอ้ยละของเด็กกลุม่เสีย่งไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการและ
ดูแลตอ่เนือ่งดว้ยเครือ่งมอืมาตรฐาน TEDA4I จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

(แยกรายอ าเภอ)  

เด็กลา่ชา้ เด็กทีไ่ดรั้บการกระตุน้ 
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ทีม่า : http//hdcservice.moph.go.th วนัที ่27 มถินุายน 2561 

KPI (monitor): รอ้ยละของเด็กกลุม่เสีย่งไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการ 

และดแูลตอ่เนือ่งดว้ยเครือ่งมอืมาตรฐาน (TEDA4I) 

1 (100) 

8 

(0) 
4 

เกณฑเ์ป้าหมายรอ้ยละ 60  

เด็กพฒันาการลา่ชา้ 
ขาดการตดิตาม 12 คน (รอ้ยละ 36.36)  
อยูร่ะหวา่งกระตุน้/ตดิตาม 3 คน (รอ้ยละ9.09) 



จดุเดน่ 
1) ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานโดย MCH Board / 

PM  ตามโครงการ “แมฮ่กั/Smart Kids/
มหศัจรรย ์1,000 วนั” 

2) ก าหนด KPI พฒันาการเด็ก เป็น PA จงัหวดั 
3) มกีารทบทวนระบบบนัทกึขอ้มลูรว่มกบังาน ICT 
4) การลงขอ้มลูTEDA4I ผา่นเกณฑ ์2 อ าเภอ คอื 
ชานุมาน รอ้ยละ 92.3 และปทมุราชวงศา รอ้ย
ละ 100  ตดิตามโดยทมีแมอ่าสา และ จนท.  

GAP โอกาสพฒันา 

1) การคัดกรองเด็กทีส่งสัยลา่ชา้
ไดน้อ้ย (ทักษะการประเมนิ 
DSPM บคุลากรใน รพ.สต. ยัง
ไมถ่กูตอ้ง/แมน่ย า) 

2) การบรหิารจัดยาวติามนิเสรมิ
ธาตเุหล็กในระดับ CUP ไม่
ตอ่เนือ่ง ส าหรับสนับสนุนเด็ก 
6 เดอืน – 5 ปีทัง้อ าเภอ  

3) ม ี3 อ าเภอทีข่าดการกระตุน้
เด็กพัฒนาการ  ลา่ชา้ ดว้ย 
TEDA4I คอื อ าเภอเมอืง/ 

       เสนางคนคิม /หัวตะพาน 
4)   การลงบันทกึรหัส TEDA4I    
       (เด็กทีล่า่ชา้) ยังไมถ่กูตอ้ง  
       ผลงานใน HDC ไดต้ ่ากวา่ 
       ความเป็นจรงิ 
 
 

1) สรา้งระบบพีเ่ลีย้ง(รพ.ทีม่ ีPGเด็ก) 
เป็น Zoning ในการ Coaching ทักษะ
ของ รพช/รพ.สต. 

2) ก ากับตดิตามให ้CUP มกีารจัดหายา/ 
เวชภัณฑใ์หก้ลุม่เป้าหมายไดร้ับบรกิาร
ตามชดุสทิธปิระโยชน ์ อยา่งตอ่เนือ่ง 

3) เนน้การตดิตามเด็กพัฒนาการลา่ชา้ 
ดว้ย TEDA4I อยา่งจรงิจัง ดว้ย
เครอืขา่ย “แมอ่าสา” ทีม่อียูใ่นชมุชน 

4) ควรมรีะบบก ากับตดิตามการลงบันทกึ
รหัส TEDA4I ทีเ่ขม้ขน้ 

5) สรา้งความตระหนัก (Health 
Literacy) และการมสีว่นรว่มของพอ่
แม/่ผูป้กครอง/ชมุชน และภาคี
เครอืขา่ยในการคัดกรองและตดิตาม
เด็กกลุม่เสีย่งโดยอาศัยกลไก พชอ. 

6) รพ.อ านาจเจรญิ ควรแยกคลนิกิ WCC 
ไปอยูห่น่วยบรกิารปฐมภมู ิ

การตดิตามขอ้เสนอแนะ รอบที ่1 

 1) เพิม่ความเขม้ขน้การ Ranking ในประเด็น

คณุภาพบรกิารตามมาตรฐาน MCH 
(โดยเฉพาะ WCC คณุภาพ) 

X   2) เพิม่ Health Literacy ใหก้บัพอ่แมแ่ละ       
      ผูเ้ล ีย้งด ูเพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัและม ี     
      สว่นรว่ม  
X    3) สนบัสนุนให ้รพ.อ านาจเจรญิ พฒันาใหเ้ป็น 
      หนว่ยกระตุน้พฒันาการแบบครบวงจรโดย 
      สหสาขาวชิาชพี (One Stop Services) เพือ่ 
      รองรบัดแูลเด็กทีม่ปีญัหาพฒันาการ ทีส่ง่ตอ่ 
      จาก รพช.ภายในจงัหวดั และควรแยกคลนิกิ  
      WCC ไปอยูห่นว่ยบรกิารในระดบัปฐมภมู ิ

ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี  

มพีฒันาการสมวยั 



ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี สูงดีสมสว่น  

และสว่นสงูเฉลีย่ที ่อายุ 5 ป ี
ตัวชีว้ดัที ่3  



ร้อยละเดก็ 0-5 ปี ที่มีส่วนสงูระดบัดแีละรปูรา่งสมสว่น 

ปีงบฯ 2560-2561  ไตรมาสที ่2 จังหวัดอ านาจเจรญิ  จ าแนกรายอ าเภอ 

ปี 2560 ปี 2561 

*หมายเหต ุตวัเลขในแถบสเีหลอืงคอืขอ้มลูปี 2561 



Brain 

เป้าหมาย ไตรมาส2 

2561 

ชาย 113 *109.95 

หญิง 112 *109.80 

สว่นสงูเฉลีย่ที ่5 ปี (ซม.) 

ผอม 4.74 ไม่เกินร้อยละ  5 

เตี้ย 3.54 ไม่เกินร้อยละ  10 

อ้วน 1.44 ไม่เกินร้อยละ  10 

รอ้ยละเด็ก 0-5 ปี (ไตรมาส2-2561) 

เด็ก 0-5 ปี ได้รบัการประเมนิ 

ชั่งน้ าหนกั/วดัส่วนสงู  

(ไตรมาส2-2561) 

ร้อยละ  74.37 
(เป้าหมายรอ้ยละ 90) 



Input/Resource 

 จังหวัดประกาศนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วัน ด้วยการมีส่วนร่วม 

ทุกภาคี ใช้ NEST Step Model ขับเคลื่อนถ่ายระดับสู่ระดับ

อ าเภอ อย่างเป็นรูปธรรม (ตัวอย่างอ าเภอพนา) 

 ก าหนดเป็นPAระดับจังหวัด 

 “แม่ฮัก” ช่วยสร้าง “กิน กอด เล่น เล่า” 

 จนท.เฝ้าระวัง/ติดตาม ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็ก 

 คุณภาพ/มาตรฐาน การจัดบริการพื้นฐาน(Basic Services) :ในทุก Setting  

      -เครื่องชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

     -เทคนิคการชั่ง/วัด/ทักษะบุคลากรไมไ่ด้มาตรฐานโดยเฉพาะอสม.ที่ออกไปชั่ง/วัดในหมู่บ้าน 

     -ครู ศพด. ขาดความรู้/ความเข้าใจ ในการจัดเมนูอาหารส าหรบัเดก็ 3-5 ปี  บางเมนูไม่ได้

สัดส่วนตามโภชนาการ  

     -วิตามินเสริมธาตุเหล็กในเด็ก ไม่เพียงพอ บางพื้นที่  

 มาตรการกระจายเกลือ/เฝ้าระวังขาดสารไอโอดีน ไม่ต่อเนื่องในบางพื้นที่  

 การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ยังน้อยมาก ในการติดตาม/เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 

Process / Intervention 

Notice / Gap 

ประเดน็ตดิตาม จากรอบ 1 

 การบริหารจัดการวิตามินเสริมธาตุ

เหล็กในเด็กปฐมวัยให้มีเพียงพอ 

 เพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

ผู้ปกครองในการติดตาม/เฝ้าระวัง 

ภาวะโภชนาการเด็ก 

Output 

 ผลการด าเนินงาน เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนดีขึ้น ในทุก

อ าเภอ (แบบก้าวกระโดด)  

 ทุกพื้นที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมโภชนาการเด็ก โดยใช้ 

NEST Step Model   

 อปท.สนับสนุนและมีส่วนร่วม เป็นรูปธรรม ชัดเจน 



โอกาสพฒันา 

Scale up prevention : 
-สนับสนุนให้เกิดการจัดหาเครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ให้สาธารณสุข มีส่วนร่วมใน

การช่วยด/ูจัดหา เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ชุมชน 

เพื่อช่วยเพิ่มการประเมิน/คัดกรองให้ได้มาตรฐาน 

-พัฒนาทักษะบุคลากร/เทคนิคการชั่ง/วัด โดยเฉพาะ อสม. ให้มีคุณภาพ 

-เพิ่มความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินน้ าหนัก/ส่วนสูง 

Strengthen Universal Salt Iodization : 
-ส่งเสริมมาตรการกระจายเกลือเสริมไอโอดีน ให้ครอบคลุม เพื่อเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

Social Norms / Health Literacy : 
-สร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง/ครอบครัว/ชุมชน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง/ตระหนักถึง

การเฝ้าระวัง/ติดตามภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย โดยครอบครัว  

-ช่วยให้ผู้ปกครองมีทักษะและสามารถประเมิน/ติดตามน้ าหนัก/ส่วนสูงเด็กปฐมวัย โดยใช้กราฟ

โภชนาการ    

Nutrition support: 
-ภาคี มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 3-5 ปี ได้รับอาหารสัดส่วนครบตามโภชนาการ  

-ครู ศพด.มีความรู้/ทักษะ ในการจัดเมนูอาหารให้เด็ก / ใช้ Thai school lunch program 



รอ้ยละ  54 

 
    
 
 
 

สถานการณ ์ ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัที ่4 รอ้ยละของเด็กกลุม่อาย ุ0-12 
ปีฟนัดไีมม่ผี ุ(cavity free)ไมน่อ้ยกวา่ 
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มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่/GAP ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปญัหา/โอกาสพฒันา 

-พัฒนาเครอืขา่ยเด็กไทยฟันด ี
-ใหบ้รกิารตรวจเฝ้าระวงัฟันผ ุ
-จัดใหม้กีารใหบ้รกิารทันตกรรม 

1. ทาฟลอูอไรด ์7 คร ัง้คณุภาพ
แกเ่ด็ก อาย ุ6 เดอืนจนถงึอาย ุ
3 ปี 

 
2. สสจ. ประเมนิคณุภาพการท า
หตัถการ Complete Tx 
 

3. มกีารด าเนนิงานถงึระดบั  

ชุมชน โดยมกีารพฒันา

application 

 

4. ทมี สสอ. มคีวามเขม้แข็งใน
การก ากบัตดิตามงานทนัต
สาธารณสขุ  

-การคยีข์อ้มูลโดยทนัตาภบิาลที่
ไปหมุนเวยีนใน รพ.สต. อืน่ ยงัไม่
ครบถว้น 
  
-การสง่เสรมิศกัยภาพทนัต
บุคลากรในการทบทวนคุณภาพ
การสง่เสรมิสขุภาพ 
 
-ลงพืน้ที ่รร.บา้นหนองไฮ อ.เสนางคนคิม   
ม ีCAVITY FREE  รอ้ยละ 60   ( เกณฑ์
รอ้ยละ 54) GAP ทีพ่บคอืใน รร. ขาย
ขนม/น ้าหวาน/น ้าอัดลม และการแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันไมค่รบทกุชัน้เรยีน 
และยังท าไมส่ม ่าเสมอ 

ตวัชีว้ดัที ่4 อาย ุ12 ปี ฟนัดไีมม่ผีุ 
(cavity free) ไมน่อ้ยกวา่. 

รอ้ยละ  54 
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สถานการณ ์

ตวัชีว้ดัที ่5 อตัราการคลอดมชีพี 
ในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

รอ้ยละของการต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่อาย ุ< 20 ปี 

ทีม่า : 1. ขอ้มูลหญงิคลอดอายุ 15 - 19 ปี จากส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

                2. ขอ้มูลประชากรกลางปีหญงิอายุ 15 - 19 ปี จากส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

ทีม่า : โดยส านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ณ วนัที ่15 กรกฎาคม 2560) 
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ปี 2560 

ผลการด าเนนิงานเทยีบตรวจราชการรอบที1่และ2 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

รอ้ยละของการต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่
อายุ < 20 ปี ( < รอ้ยละ 10 ) 

ทีม่า : HDC ณวนัที ่19 ม.ค 2561และ  วนัที ่28 ม.ิย. 2561 

อันดับ 4 ของเขต 10 

รอ้ยละของหญงิไทยอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี หลงั
คลอดหรอืหลงัแทง้ทีค่มุก าเนดิ (> รอ้ยละ 80) 

อนัดบั 4 ของเขต 10 
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ทีม่า : HDC  ณ  วนัที ่19 ม.ค. 2561 และวนัที ่28 ม.ิย. 2561  
  

แผนภูมเิปรยีบเทยีบรอบ 1 และ รอบ 2 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จงัหวดัอ านาจเจรญิ  

ไมเ่กนิ 40 ตอ่พนั ปชก. 



รอ้ยละของการต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่อาย ุ< 20 ปี จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

< ร้อยละ 10 =   3   / 3   อ าเภอ  
ร้อยละ10 - 20 = 3 /  3 อ าเภอ 
> ร้อยละ 20 = 1  / 1 อ าเภอ 

ทีม่า : HDC  ณ  วนัที ่19 ม.ค. 2561 และวนัที ่28 ม.ิย. 2561  
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รอ้ยละของหญงิไทยอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี หลงัคลอดหรอืหลงัแทง้ทีค่มุก าเนดิ 
ไดร้บัการคมุก าเนดิดว้ยวธิกี ึง่ถาวร (ยาฝงัคมุก าเนดิ/หว่งอนามยั) จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
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> รอ้ยละ80  

ทีม่า : เก็บขอ้มลูโดยผูร้ับผดิชอบงานวยัรุน่ ในโรงพยาบาล 7 แหง่  
  



ประเดน็ติดตาม จากการตรวจราชการ  
ประเด็นตดิตาม 1/2561 ด าเนนิการแลว้ 2/2561 

- จังหวดั ก ากบั ตดิตาม เยีย่มเสรมิพลงัรพ.ใหม้กีาร
จัดบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นมติรตามมาตรฐาน YFHS และ
คงสภาพมาตรฐานในรพ.ทีผ่า่นการประเมนิแลว้อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- รพท.จัดคลนิกิเป็นมติรกบัวยัรุ่น 
- PCU รพท.อ านาจเจรญิ(หอนาฬกิา)  จัดคลนิกิเป็น
มติรกบัวยัรุ่น 

อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงหอ้งใหไ้ดม้าตรฐานYFHS 

การขบัเคลือ่น พรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น 2559 โดย จัดประชมุคณะอนุกรรมการ
ฯ ระดบัจังหวดั ปีละ 2 ครัง้  
 
 
การตัง้ครรภซ์ ้ายังเกนิเป้าหมาย(รอ้ยละ10) แตม่ี
แนวโนม้ลดลงจาก16.6 ในปี 2560 เป็น 13.92 ในปี 
2561  

จัดประชมุคณะอนุกรรมการฯ 
ครัง้ที ่1  (.....17 กมุภาพันธ ์ 2661..) 
ครัง้ที ่2  ( เดอืนสงิหาคม  2561  ) 
มหีนังสอืก ากบัตดิตามทกุเดอืน 
 
ปี 2561  ภาพรวมมแีนวโนม้สงูเกนิเกณฑ ์(13.69) 
 

- การใหบ้รกิารและลงบนัทกึขอ้มูล การคมุก าเนดิดว้ย
วธิกี ึง่ถาวร(ยาฝังคมุก าเนดิ/หว่งอนามัย)ใหท้นัภายใน
42วนัหลงัคลอด/หลงัแทง้บตุร 
- บนัทกึขอ้มลูลงในใน 43 แฟ้ม 

บรกิารคมุก าเนดิหลงัคลอดทกุชนดิภายใน 42 วนั เพิม่
มากขึน้ 
ซึง่มโีรงพยาบาลทีไ่ดท้ าการบนัทกึใน 43 แฟ้ม ไดด้ ี
 
 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนุน จดุเดน่/GAP ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

P : คณะอนุกรรมการการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดับจังหวดั 
/MCH board / คณะท างานสง่เสรมิ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะชวีติเด็กและ
เยาวชน /พชอ. 
I : -งบประมาณจาก อปท./พมจ./กองทนุ  
และทรัพยากรในพืน้ที ่
     -รพ.จัดซือ้ยาฝังคมุก าเนดิเอง 
R : พรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 2559 /ยทุธศาสตรก์าร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์น
วยัรุน่ระดับชาต ิพ.ศ. 2560 -2569 
A : ตดิตามการด าเนนิงานของคลนิกิ YFHS 
และ บรกิารยาฝัง / ขับเคลือ่นพรบ.โดยการ
จัดประชมุคณะอนุกรรมการ  
B : พัฒนาศักยภาพจนท.รพ. เรือ่งยาฝัง /
อบรมแกนน าวยัรุน่ในชมุชน /อบรม คร ูพอ่
แมผู่ป้กครองในเรือ่งเพศคยุไดใ้นครอบครัว 
และระบบ 

จดุเดน่  
1. โรงเรยีนหนองไฮ มนัีกเรยีน TO BE 

Number One Idol 
2. มอีงคก์รปกครองทอ้งถิน่จกิดู ่เป็นแหลง่

เรยีนรูซ้ ึง่เป็นตน้แบบการด าเนนิงานการ
ป้องกนัการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่  

3. สรา้งแกนน าวยัรุน่ กศน.ที ่อ.เมอืง
อ านาจเจรญิ 

4. มกีารอบรมเพศคยุไดใ้นครอบครัว พอ่แม่
ผูป้กครอง  ณ โรงเรยีนชมุชนไรส่สีกุ  
 

ปญัหา 
1. รอ้ยละการตัง้ครรภซ์ า้ภาพรวมมแีนวโนม้

สงูเกนิเกณฑ ์(13.69) 
2. รอ้ยละบรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวรของวยัรุน่

ต า่กวา่เกณฑ ์( 76.67) 
3. รพ.ทีผ่า่นการประเมนิแลว้ขาดความคง

สภาพตามมาตรฐาน YFHS  
GAP   
1. วยัรุน่หลงัคลอดมารับการฝังยาคมุเกนิ 

42 วนั /ตดิตามไมไ่ด ้/เขา้ไมถ่งึบรกิาร 
2. บนัทกึขอ้มลูลงใน43 แฟ้ม/ตดิตามไมไ่ด ้
3. ผูร้ับผดิชอบงานมกีารปรับเปลีย่นงาน

และไมเ่พยีพอ  
 

1. ประชมุ/น าเสนอปัญหา ในคณะอนุกรรมการการ
ป้องกนัและแกไ้ขการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดบั
จังหวดั 

2. สือ่สาร สรา้งความตระหนักเรือ่งการคมุก าเนดิกึง่
ถาวรในวยัรุน่  เชน่ รณรงคก์ารฝังยาคมุก าเนดิ
ต า่กวา่20ปี ฟร ีทัง้จังหวดั 

3. จังหวดัเรง่รัดมาตรฐานการใหค้ าปรกึษาเพือ่ให ้
เกดิประสทิธภิาพในการคมุก าเนดิแบบกึง่ถาวร
(ยาฝังคมุก าเนดิ หว่งอน ามยั) ในหญงิวยัรุน่หลงั
คลอดหรอืหลงัแทง้ทีค่ลอดในโรงพยาบาลให ้
ทนัภายใน 42 วนั เพือ่ลดการตัง้ครรภซ์ า้ใหไ้ด ้
มากทีส่ดุ 

4. บนัทกึขอ้มลูในระบบการใหบ้รกิารคมุก าเนดิ
ภายใน42วนัหลงัคลอด/หลงัแทง้บตุร 

5. การบนัทกึขอ้มลูใน43แฟ้ม ควรมอบหมายใหม้ ี
ผูร้ับผดิชอบผูบ้นัทกึใหช้ดัเจน 

6. สสอ. / รพ.สต.ตดิตามดแูลหญงิคลอดต า่กวา่ 
20 ปี เพือ่เฝ้าระวงัการตัง้ครรภซ์ า้อยา่งใกลช้ดิ 

7. จังหวดั ก ากบั ตดิตาม เยีย่มเสรมิพลงัรพ.ใหม้ี
การจัดบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นมติรคงสภาพ
มาตรฐานในรพ.ทีผ่า่นการประเมนิแลว้และขยาย
ผลลงสูร่ะดบัต าบล 

8. มแีผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562 แกไ้ข
ปัญหาเป็นรายอ าเภอ 



ตวัชีด้ที ่1 อตัราสว่นการตายมารดา 

สถานการณ์ ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัที ่6 Long Term Care  
รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบสง่เสรมิสขุภาพ
ดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวในชุมชนผา่น
เกณฑ(์รอ้ยละ 60) 
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รอ้ยละ ต าบล LTC ผ่านเกณฑ ์ปี 2561 
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รอ้ยละของกองทนุต าบลทีม่กีารเบกิจา่ย

เงนิกองทนุ LTC  

รอบที ่1 รอบที ่2 
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ประเทศ เขต 10 อ านาจเจรญิ 

รอ้ยละต าบล Long Term Care     

ผา่นเกณฑ ์ปี 2561 

กจิกรรมส าคญั เป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

รอ้ยละ 

ผลติ CM 96 96 100 

ผลติ CG 444 444 100 

CM: ผส.พึง่พงิ 1:35-40 1: 15.48 ตามเกณฑ ์

CG: ผส.พึง่พงิ  1:10 1: 3.35 ตามเกณฑ ์

กลุม่ตดิบา้น
เปลีย่นเป็นตดิสงัคม 

-    15 คน 3.19 

กลุม่ตดิเตยีง
เปลีย่นเป็นตดิบา้น 

-    9  คน 1.24 

96.71 

2.67 0.63 

รอ้ยละผูส้งูอายจุ าแนกตามการคัดกรอง 

ADL 

กลุม่ตดิสงัคม กลุม่ตดิบา้น กลุม่ตดิเตยีง 



มาตรการ จดุเดน่/Gap 
 

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

1.ชีแ้จง สือ่สารนโยบายสูพ่ ืน้ท ี ่
2.ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานโดยทมี PM ระดบั
จงัหวดัและอ าเภอ   
3.ประสานแหลง่ทนุ(สปสช.อปท.กศน.) สนบัสนุน
การดแูล ผส.ในชุมชน 
4.นเิทศ ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
  - นเิทศผสมผสาน ปีละ 2 คร ัง้   
  - Ranking ปีละ 2 คร ัง้  
5.ใชช้อ่งทางสือ่สารหลากหลาย ( Line group   
E-mail  FB และโทรศพัท)์ 
6.มกีารอบรม CM CG   

 
 

 
1. พืน้ทีต่น้แบบ LTC  ต.นายม  
อ.เมอืง ต.ไมก้ลอน อ.พนา  
ต.นาป่าแซง อ.ปทมุราชวงศา 
2. อ.ชานมุาน เบกิจา่ย 100 % 
 
 
      
 

1.ม ี8 ต าบลยงัไมส่มคัรเขา้รว่ม
โครงการฯ(อ.หวัตะพาน 2 ต าบล  
อ.ชานมุาน 2 ต าบล อ.เมอืง 2 
ต าบล อ.เสนางคนคิม 2 ต าบล) 
2.การเบกิจา่ยเงนิกองทนุ LTC   
ได ้40 % 

1.ใชก้ลไก พชอ.ขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงาน ในต าบลทีย่งัไมเ่ขา้รว่ม
โครงการ 
 

2.จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทาง 
การใชจ้า่ยเงนิกองทนุ LTC กบัพืน้ทีท่ ี่
ท าส าเร็จเพือ่เรง่รดัการเบกิจา่ยเงนิ 
 

3.เนน้กจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพ
ผูส้งูอายใุนกลุม่ตดิสงัคม 

ตวัชีว้ดัที ่6 Long Term Care  
รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบสง่เสรมิสขุภาพ
ดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวในชุมชนผา่น
เกณฑ(์รอ้ยละ 60) 

Gap 

จดุเดน่ 

✔ 1.การคดักรอง ADL เพ ิม่ข ัน้จาก 71.64% เป็น 
88.17 % 
✔ 2.จดัท า Care Plan เพ ิม่ข ึน้จาก 89.92% เป็น 
100 % 

✔ 3. มกีารเบกิจา่ยเงนิกองทนุ LTC เพ ิม่ข ึน้จาก 

25 % เป็น 40% 

การตดิตามขอ้เสนอแนะ 
จากการตรวจราชการรอบที ่1 ปี 2561 



ตวัชีว้ดัที.่............................... 

ผลการด าเนนิงานปี 2561 
 
 

 
 มขีอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ในการจัดการสิง่ปฏกิลูในต าบลตน้แบบและมี

การกอ่สรา้งบอ่บ าบัดทีถ่กูสขุลักษณะ ทีต่ าบลหัวตะพาน 
 มกีารฝึกอบรมจุลทัศนากร และตรวจคัดกรองอจุจาระหาไขพ่ยาธิ

ใบไมต้ับในต าบลเป้าหมาย 
 ผูพ้บไขพ่ยาธใิบไมตั้บมกีารสง่ตอ่ตรวจหาความผดิปกตขิองตับ 

ดว้ยอัลตา้ซาวด ์ 
 ผูม้คีวามผดิปกตขิองตับ สง่ตอ่การรักษาที ่รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์

/ รพ.มะเร็ง 
 มกีารจัดอบรมครเูพือ่ใหม้กีารเรยีนการสอนโรคพยาธใิบไมต้ับและ

มะเร็งทอ่น ้าด ีในโรงเรยีน ทกุชว่งชัน้ 
 มกีารรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ ์เพือ่สรา้งแรงจูงใจ และกระตุน้ให ้

ประชาชนปรับเปลีย่นพฤตกิรรม “กนิแตป่ลาสกุ” 
 

 

ผลการด าเนนิงาน 
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รอ้ยละผลการด าเนนิงานตรวจคดักรอง OV ระดบัเขต 

ทีม่า: isan cohort ณ 27 ม.ิย. 61 



การด าเนนิงานตามมาตรการอืน่ ๆ 

กจิกรรม เป้าหมาย ด าเนนิงาน รอ้ยละ 

รา้นสม้ต าปลารา้สกุ 110 108 98.15 

อปท.ออกขอ้บญัญัต ิ 15 15 100 

มกีารสอนในโรงเรยีน 15 38 100 

รณรงคใ์หค้วามรู ้ปชช.ในต าบล 15 15 100 

ทีม่า: ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัอ านาจเจรญิ 
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ตรวจ OV ตรวจ US 

เป้าหมาย 

ผลงาน 

รอ้ยละผลการด าเนนิงานตรวจคดักรอง OV CCA 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

 ผูว้า่ฯ / นพ.สสจ. สนับสนุนการ
ด าเนนิงาน 
 

 ใชก้ารด าเนนิงานตาม 5 มาตรการ 
 

 จังหวัดพัฒนาแบบฟอรม์รายงานผล
ท าใหจั้ดเก็บขอ้มลูเป็นระบบมากขึน้ 

 
 มรีปูแบบในการบรหิารจัดการ 

ควบคมุก ากับ และตดิตามการ
ด าเนนิงานอยา่งเป็นระบบ  

 

 แรงเสรมินโยบายจังหวัด 3 ด ี 
    (คนด,ี รายไดด้,ี สขุภาพด)ี 
 
 จัดตัง้หน่วยประสานงาน (Node) ดา้น
วัสดอุปุกรณ์การตรวจคัดกรอง OVCCA 
ในระดับอ าเภอ 2 หน่วย ทีอ่ าเภอปทมุ
ราชวงศา และอ าเภอลอือ านาจ  
 

 ปลกุกระแสการบรโิภคปลาสกุ – ปลารา้
สกุจัดมหกรรม “สม้ต า ปลารา้สกุ ปลอด
โรคปลอดภัย” 

 ควรมกีารลงพืน้ทีน่เิทศตดิตามการ
จัดการเรยีนการสอน OV-CCA ใน
โรงเรยีน / ผลการบังคับใชข้อ้บัญญัติ
การจัดการสิง่ปฏกิลูในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

 ควรมกีารลงพืน้ทีน่เิทศตดิตามการ
ด าเนนิงาน จัดการฐานขอ้มลู isan 
cohort เพือ่ใหม้กีารบันทกึขอ้มลู
อยา่งถกูตอ้งและเรยีบรอ้ย 



 
    
 
 
 

สถานการณ์ 

ตวัชีว้ดัที ่9 อตัราการเสยีชวีติจาก
การจมน ้าของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  

ทีม่า: มรณะบัตร สนย. 

เป้าหมาย  

Rate < 4.5 
(ตอ่ประชากรเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีแสนคน)  

พืน้ทีส่แีดง  

 เสีย่งมาก :มผีูเ้สยีชวีติสะสม มากกวา่ 5 ราย 

พืน้ทีส่เีหลอืง  

 เสีย่งปานกลาง: มผีูเ้สยีชวีติสะสม ระหวา่ง 2-5 ราย 

พืน้ทีส่เีขยีว  

 เสีย่งนอ้ย: มผีูเ้สยีชวีติสะสม <2ราย 



ตวัชีว้ดัที.่............................... 

Operations GAP Suggestion 

C : Context  สถานการณจ์มน า้มทีศิทางลดลง
นบัแตปี่ พ.ศ. 2556 - 2560 

 ปี 2561 ไมม่ผีูเ้สยีชวีติ 

การน าผลการวเิคราะห์
สาเหตขุอ้มลูการตาย
น าไปสูก่ารแกไ้ขปญัหา 

พฒันาระบบเฝ้าระวงั
ขอ้มลูการตกน า้จมน า้และ 
ระบบสอบสวนสาเหตกุาร
ตายเพือ่ใชป้ระโยชนใ์น
การวางแผนงานโครงการ 

I : Input  มคีณะท างาน/แผนงาน 
 การขยายผล คร ูข สอนวา่ยน า้ 
 ขยายผลพืน้ทีต่น้แบบใน อปท. 

 

อปท.หลายแหง่ยงัไมม่ ี
โครงการป้องกนัการ
จมน า้ 
 

สะทอ้นปญัหาใหเ้ห็น
ความส าคญัสูก่ารจดัท า
แผนงานโครงการต าบล 

ตวัชีว้ดัที ่9 อตัราการเสยีชวีติจาก
การจมน ้าของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  

เป้าหมาย  

Rate < 4.5 
(ตอ่ประชากรเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีแสนคน)  
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จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการจมน า้ ปี พ.ศ. 2556-2560 
จ าแนกตามชว่งเวลา 
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รอ้ยละของผูเ้สยีชวีติจากการจมน า้ 
 ปี พ.ศ. 2556-2560จ าแนกตามกลุม่อายุ 



Operations GAP Suggestion 

P : Process • มแีผนงานโครงการ 
• ด าเนนิงานพฒันาแกนน าและ
เครอืขา่ย 

• มแีผนการบรูณาการรว่มกบั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

• มกีารประเมนิตดิตามการ
ด าเนนิงานผา่นการรบัรองทมี
ผูก้อ่การด ี

 การขบัเคลือ่น
มาตรการผา่นทมี
ผูก้อ่การดเีป็นเพยีง
ข ัน้พืน้ฐาน 

 พฒันาพืน้ทีต่น้แบบ
สูก่ารด าเนนิงาน
เชงิคณุภาพ 

P : Product • มเีครอืขา่ยวทิยากรคร ูก. 13 คน 
• มทีมีป้องกนัการจมน า้ทมีใหม ่16 
ชุมชน 

• มตีน้แบบของจงัหวดั ในพืน้ที ่
ต าบลกดุปลาดกุ 

 Output เด็กทีผ่า่น
การเรยีนวา่ยน า้ยงัท า
ไดน้อ้ย 

 ชุมชนจดัการ
สิง่แวดลอ้มเสีย่ง 

 เพิม่โครงการวา่ยน า้
ในเด็ก 6-14 ปี 

 เรง่รดัการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและจดุ
เสีย่ง 

ตวัชีว้ดัที ่9 อตัราการเสยีชวีติจาก
การจมน ้าของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  

เป้าหมาย  

Rate < 4.5 
(ตอ่ประชากรเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีแสนคน)  



ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน  

เป้าหมายรายจงัหวดั : ลดจ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนรอ้ยละ 21 จากคา่มธัยฐานปี 2553-2555 (ไมเ่กนิ 28 คน) 

อ าเภอ จ านวน อตัรา/แสนประชากร 

ปทมุราชวงศา 14 28.92 

พนา 7 24.87 

เมอืงอ านาจเจรญิ 30 22.84 

หวัตะพาน 9 18.01 

ลอือ านาจ 4 10.84 

ชานุมาน 2 4.88 

เสนางนคิม 2 4.88 

รวม 68 18.05 

11.02 11.55 

16.87 

22.91 

19.64 
18.05 
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อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปี 2556 - 2561 

(68 ราย) 

อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปี 2561 แยกรายอ าเภอ 

ทีม่า : ขอ้มลูบรูณาการ 3 ฐาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2561 



ตวัชีว้ดัที.่............................... Operations GAP Suggestion 

C : Context - ผูเ้สยีชวีติมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 
  (ปี 61 เกนิเกณฑต์ั่งแต ่8 เดอืน) 
- อ.เมอืง (เสีย่งชว่งปกต/ิเทศกาล) มี
ผูเ้สยีชวีติมากในชว่งเทศกาล 

- อบุัตเิหตเุกดิบนถนนสายหลัก 
ชยางกรู/อรณุประเสรฐิ 
- ผูเ้สยีชวีติสว่นใหญเ่มา 

- สนับสนุนการตัง้ดา่นชมุชน และหา
มาตรการในการลดความเร็ว 

I : Input - ศปถ.จังหวดั/อ าเภอ 
- พชอ. 
- D-RTI, CityRTI 

- ด าเนนิการเขม้ขน้เฉพาะชว่ง
เทศกาล 
- ขับเคลือ่นโดยใชเ้วทปีระชมุ
หัวหนา้สว่นราชการเป็นหลัก 

- การขับเคลือ่น ศปถ.อ าเภอ  จัดเวที
น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ ของ 
ศปถ.ทกุเดอืน  

P : Process - ขับเคลือ่นดว้ย ศปถ.จังหวดั/อ าเภอ 
- มรีะบบ Ranking  

- - พัฒนาระบบก ากบัตดิตาม
ประเมนิผลโดยเนน้รปูแบบการ
แกปั้ญหาทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลู
สถานการณ์ของพืน้ที ่

P : Product - ด าเนนิการ D-RTI ทกุอ าเภอ 
- มคี าสัง่ ศปถ. ทกุอ าเภอ 
- เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิรว่มพัฒนา
ระบบ CCTV  
- Best practice: อ.เมอืง ไดรั้บรางวลั 
D-RTI Advance ระดับประเทศ และมี
ธรรมนูญสขุภาพ /งานศพปลอดเหลา้ทกุ
หมูบ่า้น 

- สว่นใหญข่ับเคลือ่นดว้ยบคุลากร
และทรัพยากรทางดา้นสาธารณสขุ
เป็นหลัก 

- สนับสนุนและพัฒนารปูแบบการ
ด าเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บและ
เสยีชวีติจากการจราจรทางถนนผา่น 
พชอ. 

ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 



ตวัชีว้ดัที.่............................... 
ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 

ตัวอยา่งการแกไ้ขจดุเสีย่ง 
สีแ่ยกบา้นสามแยกชมพ ู
อ าเภอปทมุราชวงศา 

แกไ้ข : วางแบรเิออรเ์พือ่เป็นเกาะ
กลางถนน ตดิไฟกระพรบิเตอืน 

ปัญหา : ไมม่สีญัญาณจราจร  
            เกดิการเลีย้วตดัหนา้ 



อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ รอ้ยละ 2.10  

ไมเ่กนิคา่เป้าหมาย (รอ้ยละ 2.4) 
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รอ้ยละ 

อตัราป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน 

เป้าหมาย 

New DM       <= 2.40 % 
วดั BP ทีบ่า้น  >= 10 % 

ตวัชีว้ดัที ่11 อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน 
และอตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงูในเขต
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น 

Situation 



อตัรากลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงูในเขตรบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ รอ้ยละ 61.23  มากกวา่คา่เป้าหมาย (รอ้ยละ 10) 
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 อตัรากลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสูงในเขตรบัผดิชอบ 

ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น  

Situation 



ตวัชีว้ดัที.่............................... 

Operations GAP Suggestion 

C : Context 
-Situation 
-A : Assessment 

- อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่
เสีย่งเบาหวาน จังหวดัอ านาจเจรญิ รอ้ย
ละ 2.10  
ไมเ่กนิคา่เป้าหมาย (รอ้ยละ 2.4) 
- อตัรากลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงู
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการวดัความดนั
โลหติทีบ่า้น  
จังหวดัอ านาจเจรญิ รอ้ยละ 61.23  
มากกวา่คา่เป้าหมาย (รอ้ยละ 10) 

-  - 

I : Input - CM 12 คน / Mini CM 77 คน 
- พฒันาระบบบรกิาร ภายใตก้รอบ  
6 Building blocks plus 
พฒันา NCD Clinic Plus 
- ธรรมนูญสขุภาพ (อ าเภอเมอืง) งาน
บญุ งานศพปลอดเหลา้ครอบคลมุทกุ
หมูบ่า้น 

- จ านวนเครือ่งวดัความ
ดนัไมเ่พยีงพอ 

- บรูณาการแผนการด าเนนิงานคดักรอง
และ HBPM รว่มกบั อปท.  



ตวัชีว้ดัที.่............................... Operations GAP Suggestion 

P : Process 
- PDCA 
 

P : ประชมุชีแ้จงนโยบาย แนวทางการด าเนนิงานแกพ่ืน้ที ่
 
D :  
- จัดอบรมแนวทางการบนัทกึขอ้มลูและพฒันาคณุภาพระบบ
ขอ้มลู 
-โครงการปรับพฤตกิรรม  เปลีย่นชวีติ  พชิติโรคเบาหวานและ
ความดนัโลหติสงู (1 รพ.สต. 1 อ าเภอ) 
- มหกรรมเดนิ วิง่ ป่ัน ป้องกนัอมัพาต 
- ต าบลจัดการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
- องคก์รไรพ้งุตน้แบบ 5 แหง่ 
- จัดอบรม พฒันาเจา้หนา้ทีใ่นการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม  
 
C :   
-ตดิตามผลการด าเนนิงานผา่นการประชมุ  NCD Board   
-แผนนเิทศตดิตาม ระบบขอ้มลูงาน NCD 
-ตดิตามผา่นทาง Line FB 
 
A :  
-คนืขอ้มลู  และแจง้ปัญหาแกพ่ืน้ทีท่ราบ เพือ่รว่มกนัหาสาเหตุ
และแกไ้ข 
- วางแผนการด าเนนิงานคดักรองใหแ้ลว้เสร็จ หรอืใหไ้ด ้
กลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุในไตรมาสที ่1 

-  P : - 
 
D :  
- ตดิตามประเมนิผลกจิกรรม / 
โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
C : - 
 
 
 
 

A : พฒันารปูแบบ / แนวทางการ
ด าเนนิป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง
รว่มกบัพืน้ที ่เพือ่เป็นรปูแบบของ
จังหวดั และเป็นตน้แบบส าหรับพืน้ที่
อืน่ๆ 



ตวัชีว้ดัที.่............................... Operations GAP Suggestion 

P : Product ผา่นเกณฑ ์
- New case จาก Pre DM
รอ้ยละ 2.10 

- HBPM รอ้ยละ 61.23 
 

Innovation  
- Life Course Approach 

- - พัฒนารปูแบบการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
ใหม้คีวามเหมาะสมกับบรบิท สภาพ
ปัญหา  

- บรูณาการองคก์รไรพ้งุตน้แบบ 5 แหง่ ให ้
เป็นโมเดล ในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
กลุม่เสีย่ง 

- สอดแทรกกระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ 
(Health Promotion) ในระหวา่ง
กระบวนการบรกิารดา้นโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง 
(เนน้การป้องกันโรคมากกวา่การรักษา
ภายหลังเกดิโรคแลว้) 

 



 
    
 
 
 

ขอ้มลู ระดบัประเทศ 

ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัที ่12 รอ้ยละของโรงพยาบาลที่
พฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Hospital 

เป้าหมาย 
1. รพ.ผา่นระดบัดขี ึน้ไป           รอ้ยละ 50   (ไตรมาส2)  
2. รพ.ผา่นระดบัพืน้ฐานขึน้ไป  รอ้ยละ 100 (ไตรมาส 3) 
3. รพ.ผา่นระดบัดมีาก              รอ้ยละ 20   (ไตรมาส4) 
   

ขอ้มลู ณ เดอืนพฤษภาคม 2561 
 
 

ขอ้มลู ระดบัเขต 

การด าเนนิงาน 
มแีผนการพฒันาโรงพยาบาลตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital ในแต่
ละระดบั 
ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน  4 รุน่ ครอบคลมุทกุโรงพยาบาล 
ก าหนดเป้าหมายตาม Small  Success   
นเิทศงานแบบผสมผสาน  2 คร ัง้ 
เย ีย่มเสรมิพลงัดว้ย PM ระดบัจงัหวดั 1 คร ัง้  

พืน้ฐานขึน้ไป ดขี ึน้ไป ดมีาก 

รอบท1ี 100 57.14 28.57

รอบที2่ 100 57.14 28.57
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รอ้ยละ รพ.พฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มผา่นตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital 
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ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ 

GAP ในการพฒันา ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/โอกาสพฒันา 

ระบบการก ากบัการขนส่งมูลฝอยตดิเชื้อของ

โรงพยาบาล ดว้ยโปรแกรม Manifest online  

ยงัไมต่อ่เนือ่งและปจัจบุนั ทกุแหง่ 

-จงัหวดัควรก าหนดมาตรการในการก ากบัตดิตามการลง

โปรแกรมอยา่งตอ่เนือ่งและใหค้รอบคลุมทุกแหง่ทีน่ ามูล

ฝอยตดิเชือ้มาสง่ทีโ่รงพยาบาล 

ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในพื้นที่ระหว่าง

โรงพยาบาล 

-จงัหวดัสนบัสนุนใหเ้กดิระบบ/กระบวนการแลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นพืน้ทีร่ะหวา่งโรงพยาบาลภายในจงัหวดั 

ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร พ ัฒ น า 

GREEN&CLEAN Hospital สู่ชุมชน เพือ่ให้

เกดิ GREEN Community 

-มกีารบูรณางานกบั พชอ และ Active community   

-การพฒันา อสม ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นกลไก

การขบัเคลือ่นงานลงสูชุ่มชน 

ตวัชีว้ดัที ่12 รอ้ยละของโรงพยาบาลที่
พฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Hospital 

เป้าหมาย 
1. รพ.ผา่นระดบัดขี ึน้ไป           รอ้ยละ 50   (ไตรมาส2)  
2. รพ.ผา่นระดบัพืน้ฐานขึน้ไป  รอ้ยละ 100 (ไตรมาส 3) 
3. รพ.ผา่นระดบัดมีาก              รอ้ยละ 20   (ไตรมาส4) 
   





ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ 
ตวัชีว้ดัตดิตาม 3 :  

รอ้ยละของเด็กวยัเรยีนสงูดสีมสว่น 
สถานการณ์ 
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สงูดสีมสว่น อว้นและเริม่อว้น เตีย้ 

ปีการศกึษา 59 ปีการศกึษา 60 

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ วนัที ่26 มถินุายน2561  

แผนภมูแินวโนม้สถานการณ ์
ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรยีน 6-14 ปี ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศกึษา 2559 และ 2560 จงัหวดัอ านาจเจรญิ  

เป้าหมายรอ้ยละ68 

ความครอบคลมุของการบนัทกึขอ้มลูรอ้ยละ83.01 



     ภาวะโภชนาการเด็กอาย ุ6-14 ปี ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศกึษา 2560 จ าแนกรายอ าเภอ 
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ความครอบคลมุในการคัดกรอง 
         รอ้ยละ83.01 
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ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ มาตรการ GAP ขอ้เสนอแนะ/โอกาสพฒันา 

 
1.ด าเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพเด็ก
นกัเรยีนผา่นกระบวนการโรงเรยีน
สง่เสรมิสขุภาพ 
 
2.MOUอาหารกลางวนัคณุภาพใน
โรงเรยีน 
 
3. เด็กวยัเรยีนไดร้บั       ยาเม็ด
เสรมิธาตเุหล็กตามชดุสทิธิ
ประโยชน ์
 
4.การด าเนนิงานพฒันาสขุภาพ
เด็กวยัเรยีนตามแนวทางบรกิาร
อนามยัโรงเรยีนจ.อ านาจเจรญิ 

GAP  
:ขาดการวเิคราะหแ์ละคนืขอ้มลูดา้น
สขุภาพเด็กวยัเรยีนแกโ่รงเรยีนและชุมชน 
 
 
:ครใูชโ้ปรแกรมการจดัอาหารตาม
มาตรฐานอาหารกลางวนั(Thai school 
Lunch)ยงัไมถ่กูตอ้ง 
 
:จนท.สธ./ครอูนามยัโรงเรยีนขาดการ
ฟ้ืนฟูการด าเนนิงานอนามยัโรงเรยีน 
 
:ขาดการคดักรองObesity sign ในเด็ก    
วยัเรยีน 

1.ระดบัพืน้ทีค่วรน า ขอ้มลูสขุภาพเด็กวยัเรยีนมา
วเิคราะหเ์พือ่วางแผนสง่เสรมิ แกไ้ขปญัหาใน
ระดบัพืน้ทีผ่า่นกองทนุสขุภาพต าบล 
 
 
2. นเิทศตดิตามและเยีย่มเสรมิพลงัรว่มกบั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 
 
 
3.พฒันาศกัยภาพจนท.สธ./ ครอูนามยัโรงเรยีน
ในการด าเนนิงานอนามยัโรงเรยีน 
 
4. เรง่รดัการคดักรองObesity sign และจดัท า
โครงการแกไ้ขปญัหา 

               
            
              จงัหวดัมกีารขบัเคลือ่นการไดร้บัยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กตามชุดสทิธปิระโยชนเ์ด็กวยัเรยีนผา่น 
CUP 

ขอ้ชืน่ชม 



 
    
 
 
 

สถานการณ ์ 
ระดบัประเทศ  : รอ้ยละ 52.24 
ระดบัเขต        : รอ้ยละ 51.25 

ตวัชีว้ดัตดิตาม 7 : รอ้ยละของวยัท างาน 
อาย ุ30-44 ปี มคีา่ดชันมีวลกายปกต ิ

เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 55   

ขอ้มลู HDC วนัที ่26 มถินุายน 2561 
 
 

ผา่นเกณฑท์กุอ าเภอ 

มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ 

1.นโยบาย อ านาจเจรญิ 3D 
2.นโยบายขบัเคลือ่นปัญหาสขุภาพ
ในพืน้ที ่ผลักดันแผนงานสง่เสรมิ
สขุภาพเสนอผา่น พชอ. 
3.ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการออก
ก าลังกายเพือ่สขุภาพกลุม่วัย
ท างาน 

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/โอกาสพฒันา 

1. พัฒนาคลนิกิ DPAC ใหค้รอบคลมุหน่วยบรกิารทกุระดับ  
2. ทบทวนรปูแบบบรกิารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพใหค้รอบคลมุกลุม่
ปกต ิเสีย่ง ป่วย 
3. บรูณาการงานคลนิกิ DPAC และคลนิกิ NCD คณุภาพในรปูแบบเชงิรับ
และเชงิรกุในชมุชน 

อ านาจเจรญิ   : รอ้ยละ 62.97 
 

จดุเดน่ 

1. มกีารขับเคลือ่นการด าเนนิงานในพืน้ที่
อยา่งตอ่เนือ่ง 
2. มรีะบบการเฝ้าระวังและการจัดการ
ขอ้มลูไดอ้ยา่งครอบคลมุ 

GAP 

1. การจัดบรกิารและพัฒนาคลนิกิ DPAC 
ขาดความตอ่เนือ่ง ไมค่รอบคลมุทกุระดับ  
2. การก ากับ ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม 



ตวัชีว้ดัตดิตามที ่8 รอ้ยละของกลุม่ประชากรหลกัทีเ่ขา้ถงึ 
             บรกิารป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธเ์ชงิรกุ 

ทีม่า : ขอ้มูล 2560-2561 จากโปรแกรม  Nap Web Report  ณ วนัท ี6 มถิุนายน 2561 
          ขอ้มูลคาดประมาณขนาดประชากรจากส านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค 

เป้าหมาย  

รอ้ยละ 87 
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ผลการด าเนนิงาน 
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  รอ้ยละ 24         

ทีม่า : ขอ้มูล 2561 จากโปรแกรม RTCM +ณ วนัท ี13 ม.ิย. 61 
           

รอ้ยละประชากรกลุม่เป้าหมาย REACH แยกรายอ าเภอ 

ตวัชีว้ดัตดิตามที ่8 รอ้ยละของกลุม่ประชากรหลกัทีเ่ขา้ถงึ 
             บรกิารป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธเ์ชงิรกุ 

เป้าหมาย  

รอ้ยละ 87 



ตวัชีว้ดัตดิตามที ่8 รอ้ยละของกลุม่ประชากรหลกัทีเ่ขา้ถงึ 
             บรกิารป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธเ์ชงิรกุ 

เป้าหมาย  

รอ้ยละ 87 

มาตรการ  จดุแข็ง   GAP โอกาสพฒันาขอ้เสนอแนะ 

กระบวนการรปูแบบ  
ประสานการด าเนนิงานผา่น
คณะอนุกรรมการยตุปัิญหาเอดส์

จังหวดัอ านาจเจรญิเพือ่ก าหนด
นโยบาย ก ากับ ตดิตามการ
ด าเนนิงาน และสง่เสรมิสนับสนุน
การด าเนนิงานแบบบรูณาการ 

1. มกีารประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
หลายภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคประชา
สงัคม  
2. มกีลุม่กหุลาบสรีุง้ ทีส่ามารถพัฒนา
ศักยภาพแกนน ากลุม่ MSM  ในพืน้ที่
ได ้ 
 

การเขา้ถงึกลุม่ประชากร 
เชน่ PWID มขีอ้จ ากัด
หลายอยา่ง เชน่ 
กฎหมาย ทักษะของ 
จนท. เป้าหมายคาด
ประมาณกับการมอียูจ่รงิ
ไมส่อดคลอ้งกัน 

1.จัดท าแผนบรูณาการ งบประมาณ  
ความรว่มมอืของทกุภาคสว่น 
2.ใหน้ ้าหนักการด าเนนิการในสว่นของ 
กลุม่เป้าหมาย MSM  TG  FSW  กอ่น  

ระบบขอ้มลูและการตดิตาม
สนบัสนนุ 
ผา่นโปรแกรม RTCM Plus 

จนท.ผูร้ับผดิชอบงาน สสจ.มกีาร
ตดิตามผลการด าเนนิงานทกุเดอืน มี
การพัฒนาระบบการใชง้าน 

ความถกูตอ้งครบถว้น 
ทันเวลา ของขอ้มลูใน
โปรแกรม RTCM 

จังหวดัวางแผนการตดิตาม ในพืน้ทีม่ผีลการด าเนนิงานต ่า
กวา่เป้าหมาย เพือ่รับทราบขอ้จ ากัด สาเหต ุราย
โรงพยาบาล ทกุเดอืน 
 

กลไกการบรหิารจดัการ รับ
งบประมาณจาก สปสช. สคร. และ 
สสจ. มกีลุม่กหุลาบสรีุง้มาชว่ย
ด าเนนิงานเชงิรกุในกลุม่ประชากร
เป้าหมาย 

การบรหิารจัดการกรณี
งบประมาณลา่ชา้ 

ประสานกับ สปสช. เพือ่หาแนวทางรว่มกัน 
ในการโอนงบประมาณใหส้อดคลอ้งกับแผน 
ด าเนนิงาน ผา่น กก.RAC  



ตวัชีว้ดัที.่............................... 

ผลการด าเนนิงานปี 2561 
 
 

 
 มขีอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ในการจัดการสิง่ปฏกิลูในต าบลตน้แบบและมี

การกอ่สรา้งบอ่บ าบัดทีถ่กูสขุลักษณะ ทีต่ าบลหัวตะพาน 
 มกีารฝึกอบรมจุลทัศนากร และตรวจคัดกรองอจุจาระหาไขพ่ยาธิ

ใบไมต้ับในต าบลเป้าหมาย 
 ผูพ้บไขพ่ยาธใิบไมตั้บมกีารสง่ตอ่ตรวจหาความผดิปกตขิองตับ 

ดว้ยอัลตา้ซาวด ์ 
 ผูม้คีวามผดิปกตขิองตับ สง่ตอ่การรักษาที ่รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์

/ รพ.มะเร็ง 
 มกีารจัดอบรมครเูพือ่ใหม้กีารเรยีนการสอนโรคพยาธใิบไมต้ับและ

มะเร็งทอ่น ้าด ีในโรงเรยีน ทกุชว่งชัน้ 
 มกีารรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ ์เพือ่สรา้งแรงจูงใจ และกระตุน้ให ้

ประชาชนปรับเปลีย่นพฤตกิรรม “กนิแตป่ลาสกุ” 
 

 

ผลการด าเนนิงาน 
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ทีม่า: isan cohort ณ 27 ม.ิย. 61 

ตวัชีว้ดัตดิตาม 9: รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพใน 

        การเฝ้าระวงั ป้องกนัแกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บั 
        และมะเร็งทอ่น า้ด ี 

เป้าหมาย 

รอ้ยละ 100 



การด าเนนิงานตามมาตรการอืน่ ๆ 

กจิกรรม เป้าหมาย ด าเนนิงาน รอ้ยละ 

รา้นสม้ต าปลารา้สกุ 110 108 98.15 

อปท.ออกขอ้บญัญัต ิ 15 15 100 

มกีารสอนในโรงเรยีน 15 38 100+ 

รณรงคใ์หค้วามรู ้ปชช.ในต าบล 15 15 100 

ทีม่า: ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัอ านาจเจรญิ 
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ผลงาน 

รอ้ยละผลการด าเนนิงานตรวจคดักรอง OV CCA 

ตวัชีว้ดัตดิตาม 9: รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพใน 

        การเฝ้าระวงั ป้องกนัแกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บั 
        และมะเร็งทอ่น า้ด ี 

เป้าหมาย 

รอ้ยละ 100 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

 ผูว้า่ฯ / นพ.สสจ. สนับสนุนการ
ด าเนนิงาน 
 

 ใชก้ารด าเนนิงานตาม 5 มาตรการ 
 

 จังหวัดพัฒนาแบบฟอรม์รายงานผล
ท าใหจั้ดเก็บขอ้มลูเป็นระบบมากขึน้ 

 
 มรีปูแบบในการบรหิารจัดการ 

ควบคมุก ากับ และตดิตามการ
ด าเนนิงานอยา่งเป็นระบบ  

 

 แรงเสรมินโยบายจังหวัด 3 ด ี 
    (คนด,ี รายไดด้,ี สขุภาพด)ี 
 
 จัดตัง้หน่วยประสานงาน (Node) ดา้น
วัสดอุปุกรณ์การตรวจคัดกรอง OVCCA 
ในระดับอ าเภอ 2 หน่วย ทีอ่ าเภอปทมุ
ราชวงศา และอ าเภอลอือ านาจ  
 

 ปลกุกระแสการบรโิภคปลาสกุ – ปลารา้
สกุจัดมหกรรม “สม้ต า ปลารา้สกุ ปลอด
โรคปลอดภัย” 

 ควรมกีารลงพืน้ทีน่เิทศตดิตามการ
จัดการเรยีนการสอน OV-CCA ใน
โรงเรยีน / ผลการบังคับใชข้อ้บัญญัติ
การจัดการสิง่ปฏกิลูในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

 ควรมกีารลงพืน้ทีน่เิทศตดิตามการ
ด าเนนิงาน จัดการฐานขอ้มลู isan 
cohort เพือ่ใหม้กีารบันทกึขอ้มลู
อยา่งถกูตอ้งและเรยีบรอ้ย 

ตวัชีว้ดัตดิตาม 9: รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพใน 

        การเฝ้าระวงั ป้องกนัแกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บั 
        และมะเร็งทอ่น า้ด ี 

เป้าหมาย 

รอ้ยละ 100 



ผลการด าเนินงานจังหวัดอ านาจเจริญ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
14 แห่ง 

ยืน่ขออนุญาต (รายใหม)่ : 3 
 
ไดร้ับอนุญาต : 3 
 

ผา่น
เกณฑ ์
รอ้ยละ 
100   

ยืน่ขออนุญาต : 14 
 

ไดรั้บการตรวจประเมนิมาตรฐาน : 14  

สถานพยาบาล 
(คลินิก) 64 แห่ง 



มาตรการ/แนวทางสนบัสนนุ GAP ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/โอกาส
พฒันา 

1. มโีครงสรา้งงานคุม้ครองผูบ้รโิภค  
2. จดัท าแผนงาน/โครงการ                       
    2.1โครงการพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาล 2561 
    2.2 โครงการยกระดบัสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพจงัหวดั
อ านาจเจรญิ 
3. แตง่ต ัง้และประชุมคณะอนกุรรมการ
สถานพยาบาลประจ าจงัหวดั 
4. ด าเนนิการสง่เสรมิ สถานพยาบาล
ใหค้ าแนะน าและขอ้สรปุการปรบัปรงุ
กบัผูป้ระกอบกจิการและผูด้ าเนนิการ
สถานพยาบาลขณะทีม่าตอ่ใบอนญุาต 
 
 

 การบนัทกึขอ้มลูรายงานผล
การด าเนนิงานในระบบ
ออนไลน ์ยงัไมค่รบถว้นและ
เป็นปจัจบุนั 

     - การลงขอ้มลูตวัชีว้ดั 
     - การออกใบอนญุาต ในดา้น
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ  

 ประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่ผู ้ประกอบกจิการ 
และผูใ้หบ้รกิารในสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพ มคีวามเขา้ใจในขอ้กฎหมายและ
เหตุทีต่อ้งขอยืน่รบัใบอนุญาตประกอบ
กจิการใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด
อยา่งตอ่เนือ่ง 

 การตรวจประเมนิมาตรฐาน ตรวจเฝ้า
ระวงัสถานพยาบาลภายหลงัการอนุญาต
ตอ้งด าเนนิการอย่างสม ่าเสมอ หากไม่
สามารถด าเนนิการได้ครบทุกแห่ง ให้
ด าเนนิการในกลุม่เสีย่งกอ่น 

 ก าหนดผูร้บัผดิชอบรายงานขอ้มลูผลการ
ด าเนินงานสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ทางระบบ
ออนไลนใ์หเ้ป็นปจัจบุนั 

 

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 



ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ 

เป้าหมาย รอ้ยละ 90 ของจงัหวดัผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน 
 

ตวัชีว้ดัก ากบัตดิตามที1่2  รอ้ยละของจงัหวดัทีม่รีะบบจดัการ

ปจัจยัเสีย่งจากสิง่แวดลอ้มและสขุภาพอยา่งย ัง่ยนื 

ผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัฯ :  ไมผ่า่นระดบัพืน้ฐาน 

GAP ในการพฒันา ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

การพฒันาฐานขอ้มูล สถานการณ ์
Env H. 
- ฐานขอ้มลู ใน NEHIS ไมส่มบรูณ์ 
และไมค่รบ 5 ประเด็น (ไมผ่า่น
พืน้ฐาน) 

- จนท.ขาดองคค์วามรูก้ารพัฒนา
ระบบเฝ้าระวงั Env H.  

 
- สนับสนุน รพ. ท าฐานขอ้มลู 

NEHIS 
- ก าหนดมาตรการตดิตาม 
- พัฒนาองคค์วามรูก้ารพัฒนาระบบ
เฝ้าระวงั Env H. จนท. 

คณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั 
- อยูร่ะหวา่งเสนอผูว้า่ฯ แตง่ตัง้

ผูท้รงคณุวฒุ ิ
- ไมม่กีารประชมุ คสจ. 

 
- เร่งด าเนนิการแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุ ิ
- ด าเนนิการจัดการประชมุ คสจ. 

จดุเดน่ 
 

- ขบัเคลือ่น EHA ผา่น 
ระดบัพืน้ฐาน 100% 

- มนีวตกรรม Active 
com : ไทนาป่าแซง
บถ่ิม่กนั 



แมต่าย Cavity สงูดสีมสว่น พฒันาการ 

LTC จมน า้ EOC พชอ. 

DM/HT 

KPI  Monitoring 

G&C 

วยัเรยีน OVCCA HIV BMI 

ทอ้งวยัรุน่ 

RTI 

Risky ENV สถานพยาบาล 




