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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล 607 หมู่บ้าน 31 ชุมชน 106,880 หลังคา
เรือน ประชากรกลางปีตามทะเบียนราษฎร์376,399 คน มีโรงพยาบาททั่วไป (S) ขนาด 330 เตียง 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน (F2) ขนาด 30 เตียง 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 77 แห่ง สัดส่วนบุคลากรต่อ
ประชากรพบว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับระดับประเทศ ยกเว้นแพทย์ที่ขาดแคลน มี 47 คน สัดส่วน 1: 7,986 
สถิติชีพที่ส าคัญช่วง ปี 2555-2559 พบว่า อัตราเกิดมีแนวโน้มลดลง อัตราตายมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนสาเหตุ
การตาย พบว่าตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มากที่สุด รองลงมาคือโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต อายุคาด
เฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยชายอายุเฉลี่ย 72.14 ปี  หญิง 79.08 ปี   

 จังหวัดอ านาจเจริญ มีกระบวนการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข และบริบทของพ้ืนที่น าไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนภายในปี 2579” ค่านิยมร่วม MOPH : 
“อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Chang to pro มุ่งสู่ดาว เท้าติดดิน”โดยแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน 76 โครงการ งบประมาณ จ านวน 13,840,270 บาท ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน     
3 คณะ 35 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ 29 ข้อ (ร้อยละ 82.85) ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ (ร้อยละ 8.57) และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 3 ข้อ (ร้อยละ 8.57) และตัวชี้วัด Monitor จ านวน 28 ตัวชี้วัด มีผลงานผ่านเกณฑ์ 16 ข้อ 
(ร้อยละ 57.14) ไม่ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ (ร้อยละ 39.28) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ข้อ (ร้อยละ 3.58) สรุป
ผลงานตามประเด็นที่ส าคัญได้ ดังนี้  

 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) มีการถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ และใช้กลไกขับเคลื่อนโดย MCH 
Boardร่วมกับ Service plan อบรมทีมประเมินมาตรฐาน และผู้ปฏิบัติ ANC & LR มีระบบส่งต่อเพ่ือให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ มีการจัดระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังสาเหตุการตายของมารดา โดยใช้
แบบฟอร์ม ก1-CE ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ ส่งเสริมการฝาก
ครรภ์ครบคุณภาพ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาไม่พบการตายของมารดา เด็ก 0-5 ปี มีการพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 94.92 
 กลุ่มเด็กวัยเรียน มี PM เด็กวัยเรียนและคณะท างานรับผิดชอบ โดยประสานความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย ส่งผลให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 72.53 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 81.91 
และส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการวิเคราะห์ข้อมูล
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การจมน้ ารายอ าเภอ ย้อนหลัง 5 ปี ทุกอ าเภอ มีทีมผู้ก่อการดี ที่ผ่านมาพบเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจาก
การจมน้ า จ านวน 1 ราย (อัตรา 0.82 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี) 
 กลุ่มวัยรุ่น ได้เน้นการท างานที่มีความต่อเนื่องยั่งยืนบูรณาการร่วมกับอ าเภอจัดการสุขภาพ (DHS) 
เชื่อมโยงกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OHOS) มีการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น และโครงการอนามัยการเจริญพันธ์
สัญจร อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ณ 31 ธันวาคม 2559)95 ราย อัตรา 7.87 ต่อพันประชากร 
(เกณฑ์ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี) 
 กลุ่มวัยท างานมีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป อัตรา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ลดลง การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน มีการบริหารจัดการข้อมูลและสอบสวนอุบัติเหตุ ด าเนินงานตามเกณฑ์ EMS คุณภาพ สถานการณ์
อุบัติเหตุ (ณ 31 ธันวาคม 2559) 30 ราย อัตรา 8.0 ต่อแสนประชากร (เกณฑ์ไม่เกิน 16 ต่อแสน) 
 กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ก าหนดให้ทุกอ าเภอด าเนินงานต าบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) เป้าหมาย 47 ต าบล ผลงาน 36 ต าบล ร้อยละ 76.60 มีการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคน
พิการ สถานบริการทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ผ่านเกณฑ์
ระดับ 4 
 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการด าเนินงานตามโปรแกรม TBCM online อัตรา
ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 24 ราย ร้อยละ 96.00 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
น าผลการส ารวจมาจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 1,298 ตัวอย่าง ร้อยละ 99.31 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนที่ขึ้นไป 4 แห่ง ร้อยละ 57.14 
 

 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
มีการขับเคลื่อนโดยกลไก พบส. เป็นระบบพ่ีช่วยน้องภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(ตามค าสั่งที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561) ครอบคลุม 23 สาขา เน้นการบริการทรัพยากรร่วมกัน  
ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ    

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จัดคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care 
Cluster) 6 ทีม ได้แก่ รพ.อ านาจเจริญ 5 ทีม และ รพ.ปทุมราชวงศา 1 ทีม มีการด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) ครอบคลุมทุกอ าเภอ 7 อ าเภอ ซึ่งเป็น
จังหวัดเดียวในประเทศ ผลการด าเนินงาน พบว่า โรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประครอง 7 แห่ง    
ร้อยละ 100 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 22.53 
อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 1.33 ต่อแสนประชากร (เป้าหมายไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) อัตราตายจาก      
โรคหลอดเลือดหัวใจ 8.0 ต่อแสนประชากร  (เป้าหมายไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร)  การลดระยะเวลา     
รอคอยผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 85.71 (เป้าหมาย 
≥80%) โรงพยาบาล F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ 7 แห่ง ร้อยละ 100  
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 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 มีการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ 
5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1, 4 และ 5 อยู่ระดับ 3 คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังคน
ระดับจังหวัด วิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม มีการจัดท าข้อตกลงด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน มีการจัดสรรบุคลากรที่กระจายอย่างเหมาะสม มีเกณฑ์คัดเลือกที่เหมาะสมเป็นธรรม และมีการ
จัดการข้อร้องเรียนด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 2 และ 3 อยู่ระดับ 2 ระดับ
ความส าเร็จของการน าดัชนีความสุขคนท างาน และ Core value “MOPH” ไปใช้อยู่ในระดับ 1 คือ มีการ
ชี้แจงนโยบายและแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างาน พบว่า ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างานไปใช้ 92 หน่วยงาน ร้อยละ 100 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 
99.31 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน  
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สารบัญ 
       หน้า 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญรูป ฑ 
ส่วนที่ 1  สรุปประเด็นตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1/2561 1 
ส่วนที่ 2  การบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 19 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการตรวจราชการ  26 
    คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 27 
 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 28 
 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 28 
 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 28 
 M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน 34 
 4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 40 
 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 43 
 6. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

    ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
46 

 7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 48 
 8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT)  

   ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
50 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 53 
 10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 55 
 11. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก 

     กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
60 

 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 67 
 M 2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลือ 

      อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 
70 

 M 3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 72 
 M 4 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 75 
 M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing 76 
 M 6 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการ เฝูาระวัง ปูองกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและ 

      มะเร็งท่อน้ าดี 
81 

 M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 86 
 M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

      เชิงรุก 
88 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการตรวจราชการ (ต่อ)  
    คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (ต่อ)  
 M 9 รอ้ยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มีความปลอดภัย 91 
 M 10 รอ้ยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 96 
 M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่ 

        กฎหมายก าหนด 
101 

 M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการ 
        ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

104 

    คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 110 
           13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 111 
           14. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 115 
 15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ 117 
 16. จ านวนเมืองสมุนไพร 126 
 17. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 128 
 18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 132 
 26. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)  

     ในผู้ปุวย STEMI ได้ 
132 

 19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป  
    (ทั้งท่ี ER และ Admit) 

135 

 20. ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  137 
 21. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  141 
 22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิต 

     ในโรงพยาบาล 
 142 

 23. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง(remission rate)  144 
 24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)/AMR  158 
 25. ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง  160 
 M 13 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้   162 
 M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 164 
 M 16 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 167 
 M 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ   167 
 M 18 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 176 
 M 19 รอ้ยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 180 
 M 20 ร้อยละผู้ปุวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด   183 
 M 21 ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 186 
 M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 190 
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    คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ต่อ)  
 M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) 193 
 M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 196 
 M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 196 
   คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 203 
 27 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้  

     (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
204 

 28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 210 
 29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่า 

     ร้อยละ 90) 
214 

 30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  
     (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 

216 

 31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ 
     ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

218 

 32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด 
     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PMQA) (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 

221 

 33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  
     ขั้น 3 (รพศ./รพท. ร้อยละ 100, รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

223 

 34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 225 
 35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6) 227 
   ภาคผนวก  234 
           ข้อมูลพื้นฐาน   235 
           ผลงานเด่น   247 
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ตารางท่ี 1 สรุปแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2561 24 

ตารางท่ี 1.1   สภาวะสุขภาพของสตรี จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2555–2560 29 

ตารางท่ี 1.2   สภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย (0–5 ปึ) จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2555 – 2560 30 

ตารางท่ี 1.3   ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก/สถาน
บริการที่มีการคลอดมาตรฐาน  ปีงบประมาณ 2551–2561 

34 

ตารางท่ี 1.4   ร้อยละต าบลต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 35 

ตารางท่ี 1.5   สถานะสุขภาพกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 35 

ตารางท่ี 1.6 สถานะสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ  
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

37 

ตารางท่ี 1.7 ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ระดับจังหวัด ปี 2558-2560 42 

ตารางท่ี 1.8 จ านวนและอัตราต่อพันประชากรของหญิงอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร ปี  2561  
( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 

44 

ตารางท่ี 1.9 ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปีในจังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งครรภ์ซ้ า ปี  2561  
( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 

45 

ตารางท่ี 1.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ปี 2555 - 2559 46 

ตารางท่ี 1.11 จ านวนร้อยละ ดัชนีผู้สูงอายุและสัดส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 47 

ตารางท่ี 1.12 จ านวนของต าบลที่ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 47 

ตารางท่ี 1.13 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แยกรายอ าเภอ 5 ปีย้อนหลัง 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

53 

ตารางท่ี 1.14 จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 
(1  ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

56 

ตารางท่ี 1.15 จ านวนและอัตราตายต่อแสนประชากรจากอุบัติเหตุทางถนน แยกรายอ าเภอ  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 

57 

ตารางท่ี 1.16 จ านวนรถพยาบาลระดับ ALS ที่ติดกล้อง ท าประกันภัยชั้น 1 และพนักงานขับรถยนต์ที่ผ่าน 
การอบรม 

58 

ตารางท่ี 1.17 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2  
ขึ้นไป (ท้ังที่ ER และ Admitted ) น้อยกว่า ร้อยละ 12 (1 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 60) 

59 

ตารางท่ี 1.18 อัตราการเสียชีวิตในผู้ปุวย Severe Traumatic Brain Injury (STBI) < ร้อยละ 20 
ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 –ธ.ค.60) 

59 

ตารางท่ี 1.19 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2559-2561 60 

ตารางท่ี 1.20 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง แยกรายอ าเภอ  
ปี 2559-2561 จังหวัดอ านาจเจริญ 

61 
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ตารางท่ี 1.21 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40  
ปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 1.22 อัตราการอัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิต 
ที่บ้าน ≥ร้อยละ10 ปีงบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 1.23 ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าปี 2561 

70 

ตารางท่ี 1.24 ภาวะการเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน ของนักเรียน 6-14 ปี ในโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด
อ านาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 (1 พฤษภาคม 2560-31 กรกฎาคม 2560)   ภาคเรียนที่ 2    
(1 ตุลาคม 2560-31 มกราคม 2561) ปีการศึกษา 2560 แยกรายอ าเภอ 
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ตารางท่ี 1.25 จ านวนและร้อยละของนักเรียนตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความฉลาดทางอารมณ์ 75 

ตารางท่ี 1.26 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถ ในการกิจวัตรประจ าวัน 
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ตารางท่ี 1.27 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 76 

ตารางท่ี 1.28 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีการคัดกรองสุขภาพช่องปาก การทดสอบสภาพสมอง 
การคัดกรองโรคซึมเศร้า 

77 

ตารางท่ี 1.29 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม การคัดกรองภาวะหกล้ม 77 

ตารางท่ี 1.30 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองและ 
ผลการคัดกรอง 

78 

ตารางท่ี 1.31 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินการมองเห็นด้วยแผ่นปูายสเนลเลน (Snellen Chart) 78 

ตารางท่ี 1.32 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโดยทีมจักษุแพทย์และอัตราตาบอด 78 

ตารางท่ี 1.33 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินภาวะโภชนาการและผลการประเมิน 79 

ตารางท่ี 1.34 ร้อยละของความส าเร็จต าบลจัดการสุขภาพในการเฝูาระวัง ปูองกันแก้ไขปัญหา 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี จังหวัดอ านาจเจริญปีงบประมาณ 2560 
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ตารางท่ี 1.35 แสดงจ านวนร้านส้มต าที่สมัครเข้าร่วมโครงการส้มต าปลาร้าสุกปลอดโรค ปลอดภัย  
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ตารางท่ี 1.48 จ านวนเปูาหมายร้านช าคุณภาพในแต่ละอ าเภอ ปี 2561 (ร้อยละ10 ของจ านวนร้านช า 
ในแต่ละอ าเภอ) 
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ตารางท่ี 1.52 แสดงเปูาหมายและผลการด าเนินการตรวจเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
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ตารางท่ี 2.7 แสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการเอกซเรย์ทรวงอกเพ่ือค้นหาวัณโรค ตั้งแต่  
1 เมษายน 2560 – 31 มกราคม 2561  แยกรายอ าเภอ 

120 

ตารางท่ี 2.8 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มกราคม  
2561  แยกรายอ าเภอ 

121 

ตารางท่ี 2.9 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ าอ านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี 
แยกรายอ าเภอ 

121 

ตารางท่ี 2.10 แสดงข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ≥ 65 ปีที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2560  แยกรายอ าเภอ 

122 

ตารางท่ี 2.11 แสดงข้อมูลจ านวนผู้ปุวยเบาหวานทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม –  
31 ธันวาคม 2560  แยกรายอ าเภอ 

122 

ตารางท่ี 2.12 แสดงข้อมูลจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม –  
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ธันวาคม 2559) แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 
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สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 60– มกราคม 61) 

 

หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
1.1.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่
เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

1) มีระบบบริหารจัดการ MCH 
Board คุณภาพ และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง 
และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมี
คุณภาพ 

3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย 
(Zoning)     

4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ 
(ANC, LR, PP) 

     5) มารดาตายจากการป้องกันได้
ลดลง PPH, PIH 

855 0 0 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 

1) ความครอบคลุมในการตรวจ 
4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน  

2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
     3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 
100 

2,560 2,430 94.92 

3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วน
และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 
54) 

1) ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนงาน  

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
     3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน 
 

17,445 9,484 54.37 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

1.2.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี
ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ร้อยละ 
54) 
    1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดล
ต้นแบบ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ทันตสุขภาพ 

934 765 81.91 

5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ปี 
   (ไม่เกิน 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน) 

1) ด าเนินการตาม พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  

2) พัฒนาโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน (YFHS) และอ าเภอ
อนามัยการ เจริญพันธุ์ 

3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
ลดลง เน้น การคุมก าเนิดกึ่งถาวร 

11,556 
 
 
 

-จัดท า
ค าสั่ง 
-จัดประชุม 

7 
 
 

112 

91 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 

13 

7.87  
ต่อพัน 

 
 
 
 
 

100 
 
 

11.61 

1.3.การพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

6. ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long 
Term Care ผ่านเกณฑ์  (ร้อยละ 
60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care 

Manager, Care plan 
 2) เพ่ิมการเบิกจ่ายของกองทุน LTC 

47 
 
 

CG=120 
CM=30 

52 

36 
 
 

120 
30 
10 

76.60 
 
 

100 
100 

19.23 
1.4.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 

7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ท่ีมี
คุณภาพ (ร้อยละ 50) 

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
     3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วย
กระบวนการ UCCARE 

7 7 100 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

1.5.การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 
85) 

1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)ระดับจังหวัด 

2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับจังหวัด 

     3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้น
คุณภาพระบบ EOC 

1 1 100 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า
ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
   (≤4.5) ต่อประชากรเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการดี 
2) เฝ้าระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุ

ต่ ากว่า 2 ปี  
     3) สอบสวนการจมน้ าของเด็ก
ทุกราย 

ไม่เกิน 
4.5 ต่อ                
แสน
ประชากร
เด็ก 

1 0.82 

10. อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อ
ประชากรแสนคน) 
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration 
of Data 3 ฐาน/ IS online/ 
Investigation/  information ) 
2) มาตรการป้องกัน ACDR 
(Ambulance Safety/ 
Community Checkpoint/ DHS-
RTI/ RTI officer) 
 

376,753 30 8.0 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ 
In-hos คุณภาพ/ Referral 
System) 
11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกินร้อย
ละ 2.40) และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
(≥ร้อยละ 10) 
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูงในประชากรลุ่ม
เป้าหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวัง
ปัจจัยเสี่ยง 

5,382 56 1.04 

12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดี
มาก ร้อยละ 20 หรือโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  อย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 แห่ง 

 
 
 
7 
 
4 
 
1 

 
 
 
4 
 
2 
 
2 

 
 
 

57.14 
 

50 
 

100 

Monitor คณะ 1 M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมี
การคลอด มาตรฐาน (กรมการ
แพทย์) 

7 7 100 

M 2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาด
ทาง สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 (ร้อย
ละ 60) 

7 1 14.29 

M 3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสม
ส่วน (ร้อยละ 68) 

20,917 15,171 72.53 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

- ส่วนสูงเฉลี่ย 
M 4 ร้อยละของเด็กไทยมีความ

ฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติข้ึนไป (ร้อยละ 70) 

276 182 65.94 

M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing 
(เพ่ิมขึ้นหรือลดลง) 

51,938 31,272 97.55 
(ลดลง 
0.09%) 

M 6 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพ
ในการ เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี (ร้อยละ 100) 

15 ต าบล ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างาน
อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ (ร้อยละ 55) 

22,183 10,861 48.96 

M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก
ที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เชิงรุก (ร้อยละ 87) 

493 240 48.68 

M 9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหาร แปรรูป มีความ
ปลอดภัย (ร้อยละ 75) 

1,273 1,269 99.68 

M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีได้รับการ ตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 96) 

1,307 1,298 99.31 

M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและ
สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด  

(สถานพยาบาลได้รับการตรวจผ่าน
เกณฑ์ฯร้อยละ 100 , สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ฯ
ร้อยละ 65 เกณฑ์เป้าหมายรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 82.5) 
    -สถานพยาบาล 
    -สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
100 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

 M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบ
จัดการปัจจัย เสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่าง
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน (ร้อยละ 90 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน)   

1 -มีแผนการ
ด าเนินงาน 
(รอบ 3เดือน) 

ผ่าน 

รวมคณะที่ 1 ตัวช้ีวัดตรวจราชการ จ านวน 12 ตัวช้ีวัด 
 
 

รวมตัวชี้วัด Monitor จ านวน 12 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน  11  ตัว  ( 91.66 %) 
ไม่ผ่าน  1  ตัว  ( 8.34 %) 
ระหว่างด าเนินการ  0  ตัว ( 0 %) 
ผ่าน  7  ตัว  ( 58.33 %) 
ไม่ผ่าน  4  ตัว  ( 33.34 %) 
ระหว่างด าเนินการ 1 ตัว ( 8.33%) 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.1  การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ 

13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่
เปิดด าเนินการในพ้ืนที ่(ร้อยละ 36)  
    (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้ง PCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน 

PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร  
In-service training และ formal 
training ในเขตสุขภาพ 
     4) การด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและ
เวชศาสตร์ครอบครัว 

13 ทีม 6 ทีม 46.15 

2.2 การพัฒนาประเด็น
นโยบายส าคัญ 

14. ร้อยละของผู้ป่วยที่ เข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery    
(ร้อยละ 5) 

1) การประเมินตนเองในการเข้า
ร่วมโครงการ One Day Surgery 

2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ 
One Day Surgery 

3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ 
One Day Surgery 

 

30 2 6.67 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 85) 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขนาดและความรุนแรงของปัญหา 
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย และ
แผนงาน/แผนปฏิบัติการเพ่ือลดการ
เสียชีวิต การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษา 
      2) ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของ
มาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ  
เพ่ือการลดการตาย การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อ 

66 65 98.48 

16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมือง

สมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการ

โครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนน าด้าน

สมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้
ปลูกสมุนไพร  

4) การส่งเสริมการผลิตและแปร
รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic 

5) การพัฒนาคุณภาพ
โรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
มาตรฐาน GMP 

6) การขยายช่องทางการตลาด 
     7) การก าหนดยา ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือใช้ทดแทนยาแผน
ปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ 

1 
 

1 
 

100 

2.3 การพัฒนาระบบ
บริการ 
     : Health 
Outcome 

17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (< ร้อยละ 7) 

1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน 
รพ.ระดับ A , S  

172 1 0.58 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

2) ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke 
Unit ให้เหมาะสม 

3) การจัดการและให้บริการกรณี 
Hemorrhage ใน Stroke Unit 
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วย 
18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ (ไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร) 
      1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
      2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง
รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
และหรือการท าบอลลูน 
      3) Health Literacy  : การ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง
และการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะ
ฉุกเฉินและปกติ 

4)  การพัฒนาระบบข้อมูล 

337,120 27 8.0 ต่อ
แสน

ประชากร 

19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER 
และ Admit) (ร้อยละ 12) 

1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด 
(Emergency Department 
Crowding) 

2) การพัฒนาคุณภาพการรักษา
โดยใช้ ER Safety Goals 
    3) การพัฒนาข้อมูลและระบบ
สารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

1,287 36 2.8 

: Service  Outcome 20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (ร้อยละ 20) 

1) กลไกขับเคลื่อนงานด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ (Chief 

388,733 
ครั้ง 

87,592 
ครั้ง 

22.53 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

Thai Traditional and alternative 
Medicine Officer: CTMO) 

2) ประเมินการพัฒนา
โรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง 
21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 (ร้อยละ 66) 
ml/min/1.73m2/yr 
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 4) การจัดบริการ palliative care 
ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการ
บ าบัดทดแทนไต 

3,315 2,093 63.14 

22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(0.7 : 100) 
1) การขยาย organ donor center 
ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor 
center ให้ครอบคลุม รพ.ระดับ 
A,S,M1  
2) การบริหารจัดการระบบการรับ
บริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  
3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาค
ออกเพ่ือการน าไปปลูกถ่าย (organ 
harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีม
จากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจาก
ระดับเขต (regional harvesting 

1 : 100 0 0 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บ
ดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.
เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

 23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับ
การบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง  
(Leading ร้อยละ 90/Lagging ร้อยละ 
50) 
1. จัดตั้งและด าเนินงานของ
คณะกรรมการบ าบัดรักษา และ
คณะกรรมการลดอันตรายจากยาเสพ
ติด (เฉพาะพ้ืนที่ 37 จังหวัด) 
2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่ง
ต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดทุกระบบในพ้ืนที่ 
3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตาม
ดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา 
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถาน
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตาม
มาตรฐาน HA 
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด 

358 
 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU) 

ขั้นที่ 1 80% 
ขั้นที่ 2 20% 

      ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการให้มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ 
รพ.สต. 

2) การพัฒนาการจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการใน

RDU 
ขั้นที่ 1  
7 แห่ง 
AMR 
1 แห่ง 

 
 

RDU 
ขั้นที่ 1  
7 แห่ง 
AMR 
1 แห่ง 

 

RDU 
ขั้นที่ 1  
100 
AMR 
100 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
(AMR)  
25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต
สุขภาพลดลง (ร้อยละ 10) 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) 
ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
รายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

ลดลงจาก 
ปี 60 

43/52 17.31 

 26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 
ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
ได้ (ร้อยละ 100) 
      1) ความพร้อมของหน่วยงาน/
ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด 
      2) ระบบการบริหารยาละลาย
ลิ่มเลือด 
      3) การให้ยาละลายลิ่มเลือด 
      4) ระบบการให้ค าปรึกษาและ
ระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 

7 7 100 

M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ (≥ ร้อยละ 40) 

18,561 2,238 12.06 

M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (<3.4 
ต่อพันทารกแรกเกิดมีชีพ) 

855 0 0 

M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care)  

7 7 100 

M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต     
(≥ร้อยละ 55) 

8,314 4,282 51.5 

M 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ    
(≤ 6.3 ต่อแสน)  

377,120 5 1.33 

M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 

454 104 22.91 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

community-acquired      
(≤ ร้อยละ 30) 

M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Capture the fracture (เขต) 

1 0 0 

M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับ
แรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
-ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับ
แรกท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 
80) 
-ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับ
แรก ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 
80) 

21 
 
 

14 
 
 
 
7 

18 
 
 

12 
 
 
 
6 

85.71 
 
 

85.71 
 
 
 

85.71 

M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อ
กระจก (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน (≥ ร้อยละ 
85) 

83 78 93.98 

M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ 
M และ F ที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง (ร้อยละ 10) 

6 6 100 

 M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวม
ในเด็ก (1 เดือน- 5 ปี) (ลดลง
ร้อยละ 10) 

382 1 0.26 

M 24 อัตราตายมารดาจากการตก
เลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 

0 0 0 

M 25 ลดอัตราการคลอดก่อน
ก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 
สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 เทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

913 40 4.38 

M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.
จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60  

79 11 13.96 

M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชน 

301,796 42,793 14.18 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การ

ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาล 
ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten 
group classification (ร้อยละ 
100) 

913 574 62.87 

รวมคณะที่ 2 ตัวช้ีวัดตรวจราชการ จ านวน 14 ตัวช้ีวัด 
 
 

รวมตัวชี้วัด Monitor จ านวน 16 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน  11  ตัว  ( 78.57 %) 
ไม่ผ่าน  2  ตัว  ( 14.28 %) 
ระหว่างด าเนินการ 1 ตัว ( 7.15%) 
ผ่าน  9  ตัว  ( 56.25 %) 
ไม่ผ่าน  7  ตัว  ( 43.75 %) 
ระหว่างด าเนินการ  0 ตัว ( 0 %) 

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน า
ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60) 
      น าผลการประเมินดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) มา
ใช้พัฒนาองค์กร บริหารงาน เพ่ือ
ส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผล
ให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” 

92 92 100 

  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85) 
      การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน
ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการ
ก าหนดแผน/กิจกรรม และด าเนินการ
เสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้
คงอยู่ในระบบ เช่น “HR Clinic” 
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 
 

2,304 2,288 99.31 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

3.2 ระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  
       กระบวนการปฏิบัติงานประเด็น
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมการด าเนินงานใน
หน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based :  
EB 1 – EB 11)  

15 15 100 

30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
และวัสดุ ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20)  
      การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยา มีความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับ
จังหวัด/กรม และระดับเขต ของยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา ของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557   

67,091,253.99 24,181,375.58 36.04 

31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน
สั งกั ดส านั ก งานปลั ดกระทรว ง
สาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
   หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข 
มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็น
รูปธรรม คือ 
  - ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

8 ระดับ 2  
(ระหว่าง

ด าเนินการ) 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุก
ประเด็น 

 32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
ส่ วนราชการในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 
ร้อยละ 60) 
       ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) 
ประกอบด้วย  
     1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน า
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ห ม ว ด  3  ก า ร ใ ห้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 
5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การ
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ   โดยปี 2561 
วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 และ
หมวด 5 
 

-จังหวัด 
1 แห่ง 
-อ าเภอ 2 
แห่ง 

ระหว่าง
ด าเนินการ 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ขมี คุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  
(รพศ./รพท. ร้อยละ 100, รพช.ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
       หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ 
โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ
องค์กร โดยมีวัฒนธรรมคุณภาพ มี
การประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  
และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กร
เรียนรู้ /มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
HA 

7 7 100 

34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
    การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดคือ 
5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 
2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) 
บุคลากรดี  4) บริการดี 5) ประชาชน
มีสุขภาพดี 
  มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด  โดยมีการ
แปลผลระดับดาว ดังนี้ 
 ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 
ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพ่ือ
การพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  
(รายงาน เขต และจังหวัด เพ่ือการ
พัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว   

34 15 44.12 

3.3.การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ 

35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่
เกิน ร้อยละ 6)  
 

7 0 0 
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หัวข้อ 
 

KPI ตรวจราชการ 35 ตัว/KPI Monitor 
Plan 28 ตัว 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ 
ร้อยละ 

    การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 
2561   
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงิน
การคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน 
(PlanFin)  
3.เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับ
และรายงาน 

รวมคณะที่ 3 ตัวช้ีวัดตรวจราชการ จ านวน 9 ตัวช้ีวัด 
 
 

ผ่าน  7  ตัว  ( 77.77 %) 
ไม่ผ่าน   0   ตัว  (  0   %) 
ระหว่างด าเนนิการ 2 ตัว (22.23 %) 

สรุปรวมตัวชี้วัดตรวจราชการคณะที่ 1-3 จ านวน 35 ตัว  
 
 

สรุปรวมตัวชี้วัด Monitor คณะที่ 1-2 จ านวน 28 ตัว  
 

ผ่าน  29  ตัว  ( 82.86 %) 
ไม่ผ่าน  3  ตัว  ( 8.57 %) 
ระหว่างด าเนนิการ  3 ตัว (8.57 %) 
ผ่าน  16  ตัว  ( 57.14 %) 
ไม่ผ่าน  11  ตัว  ( 39.28 %) 
ระหว่างด าเนินการ 1 ตัว ( 3.58%) 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
การบริหารจดัการการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข

จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

 
 



ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

 

 จังหวัดอ านาจเจริญได้วางระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”ภายใต้แนวคิด หลักการท างาน 
“อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน”ค่านิยม MOPH น าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จในอนาคต ส่งผลให้ประเทศชาติมีความ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านสาธารณสุข รวมทั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs:Sustainable Development Goals) โดยการ
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัด ด้วย“หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างกัลยาณมิตรตามแนวคิด  
“ประชารัฐ” ซึ่งได้วางกรอบการขับเคลื่อนงาน ดังนี้  

1. ก าหนดทิศทางเป้าหมายการท างานที่เชื่อมโยงกับทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข  

จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2561-2564 เป็นกรอบและทิศทางการท างาน โดยมีเป้าหมาย“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้“ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
ภายในปี 2579” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence) 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและเป็นธรรม (Service Excellence) 3.พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (People 
Excellence) 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  5. การดูแลสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม (Health Care Participation  Excellence) วัฒนธรรมองค์กรคือPERFECT ได้แก่             
1. Participation การมีส่วนร่วม 2. Efficiency ประสิทธิภาพ 3. Responsiveness ตอบสนองต่อ         
ความต้องการลูกค้า 4. Faster เร็วขึ้น 5. Easier ง่ายขึ้น 6.Cheaper ถูกลง 7.Transparency โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 
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รูปที ่1 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 – 2564 
 

ประชาชนอ านาจเจริญมีสขุภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในป ี257           

1  ส่งเสริมการดู ลสุขภาพ ละการพึ่งตนเองด้านสขุภาพของประชาชน 
2  พฒันาระบบบรกิารสุขภาพที่มีคณุภาพ มาตร าน ทั่วถึง ละเป นธรรม                                                                                                                                           
3  บริหารจัดการเครอืข่ายบรกิารสุขภาพตามหลกัธรรมาภบิาล 
4. พฒันาบคุลกรด้านสุขภาพสู่ความเป นมืออาชีพ

       

           1. ประชาชนสุขภาพดี 2. เจ้าหน้าที่มีความสุข 3. ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ละคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ   PP&P Excellence 
 4  ผน 25 โครงการ งบประมาณ 3 265 862 บาท

3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป นมือ
อาชีพ   People Excellence 
 1  ผน 6 โครงการ งบประมาณ 683,780 บาท

4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  Governance Excellence 
 5  ผน 28 โครงการ งบประมาณ 9 005 073 บาท

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ท่ัวถึง ละเป นธรรม  Service Excellence 
5  ผน 15 โครงการ งบประมาณ 747 500 บาท

MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเทา้ติดดิน       

การขับเคลื่อน ผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวดัอ านาจเจริญ ปงีบประมาณ 2561

5. การดู ลสขุภาพ บบมีส่วนร่วม  Health Care Participation 
Excellence 1  ผน 4 โครงการ งบประมาณ 138,055 บาท

          

จ านวน 16  ผนงาน 76 โครงการ งบประมาณ  3 840 270 บาท  
 

ก าหนดทิศทางเป้าหมายการบริหารยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุขและถ่ายระดับเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญดังภาพ 

 
รูปที่ 2 ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 
 

กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพของ ปี 2561 
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Ranking  สสจ อ านาจเจริญ ปี 2561

KPI ยุทธศาสตร์ 80%
 30 ตัวชี วัด 

KPI กลุ่มงาน งาน 70 %
               30 ตัวชี วัด 

• P&P Excellence  15  ร้อยละ 50
• Service Excellence  6  ร้อยละ 20
• People Excellence  1  ร้อยละ 4
• Governance Excellence  8  ร้อยละ 26

KPI สมัครใจ 20%
 CUP ละ 4 ตัวชี วัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ  ประเมินผล รอบที ่1  มีนาคม 61  / รอบที่ 2  สิงหาคม 61 

Ranking  สสจ อ านาจเจริญ ปี 2560

KPI ยุทธศาสตร์ 90%

KPI นพ สสจ 30%
SMART  11 ตัวชี วัด 

KPI กลุ่มงาน งาน 70%
          28 ตัวชี วัด 

• P&P Excellence 9  ร้อยละ 25
• Service Excellence   12 ร้อยละ 28
• People Excellence 1  ร้อยละ 2
• Governance Excellence 6 ร้อยละ 15

KPI สมัครใจ 10%
CUP ละ 3 ตัวชี วัด

KPI นพ สสจ 30%
SMART  4 ตัวชี วัด 

1. เด กป มวัย  ละหญิงตั งครรภ์
2. การสร้าง ละใช้ธรรมนูญประชาชน
3. การดู ลสขุภาพตามเส้นทางชีวิต  Life 
Course Approach 
4. การมี ละใช้คู่มือป ิบัติงานใน รพ สต 

 
 

Program Manager  PM  ยุทธศาสตร์กระทรวง
 นโยบาย นพ.สสจ.
 ป ญหาภาพรวมจงัหวัด 

1. พัฒนาการกลุ่มเด กป มวัย  IQ/EQ/SMART Kids 
- ผอ.รพ.ชานุมาน / สสอ.ชานุมาน

2. พชอ. / ธรรมนูญประชาชน
- นาย พทย์เช่ียวชาญ / สสอ.พนา

3. พัฒนาเครือข่ายหมอครอบครัว  PCC /รพ.สต.ติดดาว
- ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา / สสอ.เมือง

4. CD/TB
- ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา / สสอ.พนา

5. NCD
- นาย พทย์เช่ียวชาญ / สสอ.ปทุมราชวงศา

6. FDA Guard
- ผอ.รพ.เสนางคนิคม / สสอ.ชานุมาน

7. GREEN&CLEAN Hospital
- ผอ.รพ.หัวตะพาน / สสอ.หัวตะพาน

8. RDU
- ผอ.รพ.ลืออ านาจ / สสอ.ลืออ านาจ

9. HAPPY MOPH
- ผอ.รพ.หัวตะพาน / สสอ.เสนางคนิคม

10. PMQA/HA
- ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา / สสอ.ลืออ านาจ

11. CFO
- นาย พทย์เช่ียวชาญ / ผอ.รพ.หัวตะพาน

12. R&D
- ผอ.รพ.ชานุมาน /  

 
รูปที ่3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 
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รูปที ่4 การพัฒนา SMART รพ.สต. 

 
 

รูปที ่5 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

รูปที ่6 การขับเคลื่อนการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตารางท่ี   สรุปแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์  ผนงาน โครงการ งบประมาณ 

1. P&P Excellence 4 25 3,265,862 

2. Service Excellence 5 15 747,500 

3. People Excellence 1 6 683,780 

4. Governance Excellence 5 28 9,005,073 

5. DHS/Smart รพ.สต./3 ดี  Excellence 1 4 138,055 

รวม 16 76 13,840,270 
 
การก ากับติดตามประเมินผล 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดในกรอบปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงก าหนดระบบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือติดตามงานที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
2. เพ่ือเร่งรัด และก ากับติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดและห้วง

ระยะเวลา 
3. เพ่ือก ากับ ติดตามให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนรายไตรมาศสอดคล้องกับการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปี 
4 เพ่ือทราบปัญหา ข้อจ ากัด และสามารถปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 

กระบวนการก ากับติดตาม  ละประเมินผล 
 1. ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัด (Internal Assessment) 

รูปแบบ /วิธีการ  เครื่องมือ /แหล่งพิสูจน์  ความถี่ )ระยะเวลา(  ผู้รับผิดชอบ 
1. ใช้ระบบโปรมแกรมตดิตาม โปรแกรม Cockpit    ,โปรแกรม  

HDC 
โปรแกรม SMS 

โปรแกรมR506dashbord 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
ทุกกลุ่มงาน /งาน  

CUP ทุกแห่ง 

2. การนิเทศงานสาธารณสุข
ผสมผสาน ระดับจังหวัด 

แบบนิเทศงาน )นท(.  
อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 
คณะท างานระดับจังหวดั 

 
3. ประชุมประจ าเดือนของคณะ
ก ร ร ร ม ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
สาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) 

สรุปรายงานการประชุม คปสจ./
รายงานการประชุม คปสอ. 

เดือนละ 1 ครั้ง  
คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลจังหวัด )กวป(.  

4. การประชุม หน .กลุ่มงาน/งาน  
เอกสารสรุปผลงาน 

ทุกวันท่ี 1 และ 3 
ของเดือน 

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน 

5. Ranking ระดับ รพ /.สสอ .  ปี
ละ 2 ครั้ง 

แบบประเมิน KPI ปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการระดับจังหวัด 

6. สรุปผลงานรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

เอกสารสรุปผลงาน ปีละ 2 ครั้ง คณะท างานระดับจังหวดั 



25 
 

2. ระบบการประสานงานโดยส านักงานตรวจราชการกระทรวง (External Assessment) 
รูป บบ วิธีการ เครื่องมือ  หล่งพิสูจน์ ความถี่  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจราชการและ
นิเทศงาน กรณีปกติ 

- แบบตรวจราชการ  
(ตก.1) 
- แบบสรุปผลการตรวจ
ราชการ 

ปีละ 2 ครั้ง คณะท างานระดับจังหวัด 
 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนนิการตามตัวชี้วัด    

การตรวจราชการฯ  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ 

การจัดการสุขภาพ 
 

 

 

 

 



คณะที่ 1 
การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจดัการสุขภาพ  

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ตัวชี้วัดที่ 2 : เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สงูดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ  
                5 ปี (ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร)   
ตัวชี้วัด Monitor ที่ 1 : ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอดมาตรฐาน 
 
สถานการณ์    
 สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรี ปี 2555–2560 พบว่าอัตราส่วนการตายมารดา เท่ากับ 26.78, 0, 
59.7, 97.53, 0, 0 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามล าดับ (เปูาหมาย ไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) สาเหตุการ
ตายในปี 2555 ได้แก่ Valvular heart disease จ านวน 1 ราย ปี 2557 มารดาตายจ านวน 2 ราย จาก 
Postpartum hemorrhage และ Severe preeclampsia ปี 2558 มารดาตายจ านวน 3 ราย จาก 
Postpartum hemorrhage Dengue hemorrhagic fever และ G1P0 GA 29+3 wks c post cardiac   
ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด  ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย  เท่ากับร้อยละ 1.15, 0.99, 0.9, 1.33, 1.05  
และ1.14 ตามล าดับ   ร้อยละการผ่าท้องคลอด ปี 2560  ร้อยละ 36.58  ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 
12 สัปดาห์  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เท่ากับ  53.93, 58.53, 65.13, 57.06, 55.92 และ 63.11  ตามล าดับ 
(เปูาหมายร้อยละ 60) สาเหตุฝากครรภ์ช้าเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์รอให้แน่ใจว่าตั้งครรภ์แน่นอนจึงไปฝากครรภ์ 
จ าประจ าเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้ ขาดความรู้และไม่เห็นความส าคัญของการฝากครรภ์ ตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งครรภ์
อายุมาก (มากกว่า 35 ปี) ไม่อยากเปิดเผย ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการฝากครรภ์เพราะต้องท างาน
ต่างจังหวัดเมื่อใกล้คลอดกลับมาคลอดที่บ้าน  ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพต่ ากว่า
เปูาหมาย มีแนวโน้มลดลง เท่ากับร้อยละ 77.62, 49.57, 48.05, 50.73, 54.53  และ 44.58 ตามล าดับ 
(เปูาหมายปี 2555 เกณฑฝ์ากครรภ์ 4 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 90 ปี 2556 เป็นต้นไปปรับเกณฑ์ฝากครรภ์ 5 ครั้ง
คุณภาพ เป็นร้อยละ 60)  การฝากครรภ์ช้าท าให้การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
เร็วและฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์จะได้รับการดูแลก่อนคลอดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพของแม่ให้มีความ
แข็งแรง    ทั้งร่างกาย และจิตใจ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีความพร้อมในการเป็นแม่และการเลี้ยงลูกต่อไป   

นอกจากนี้พบว่าโภชนาการของแม่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทารกในครรภ์ ได้แก่ ร้อยละภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ เท่ากับร้อยละ 14.06, 14.22, 13.32, 18.44, 16.63 และ15.02 
ตามล าดับ (เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 18)  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 26.46, 38.61, 48.07, 61.97 และ96.59 ตามล าดับ (เปูาหมาย ร้อยละ 100)  และยังพบว่าร้อยละ
หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน (ระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ น้อยกว่า 150 µg/Lมากกว่าร้อยละ 
50) สูงเกินเปูาหมายและมีแนวโน้มลดลง เท่ากับร้อยละ 63.12, 55, 55.67, 55.37,50.72 ตามล าดับ ซึ่ง ปี 
2560 ไม่ได้ส ารวจ  สาเหตุจากหญิงตั้งครรภ์ขาดความรู้ความเข้าใจไม่เห็นความส าคัญในการรับประทาน
อาหารที่มีสารไอโอดีน รับประทานเกลือไอโอดีนไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนคุณภาพ  
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 สถานการณ์เด็กปฐมวัย (0–5 ปี) ปี 2555–2560 ที่สะท้อนถึงคุณภาพการบริการ และส่งผลต่อ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย พบว่า อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด มีแนวโน้มสูงขึ้น  
เท่ากับ 13.87, 18.93, 12.84, 21.31, 25.95 และ 22.11 ต่อพันการเกิดมีชีพ ตามล าดับ (เปูาหมายไม่เกิน 25 
ต่อพันการเกิดมีชีพ)  ร้อยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม สูงเกินเปูาหมาย มีแนวโน้มลดลง 
เท่ากับ 8.99, 9.85, 8.87, 7.83, 10.28 และ 7.5 ตามล าดับ (เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ 7)   ร้อยละการคลอด
ก่อนก้าหนด ปี 2560 ร้อยละ 4.28   ร้อยละทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน (ระดับ TSH  เด็กอายุ  2 วันขึ้น
ไป มีค่ามากกว่า 11.2  mU/ ไม่เกินร้อยละ 3) สูงเกินเปูาหมาย เท่ากับ 9.82, 8.04, 8.62, 5.56. 6.07 และ  
8.64   ร้อยละเด็ก 0-5 ปี  มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน แนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี 2559 – 2560  
เท่ากับร้อยละ 49.23 เป็นร้อยละ 53.07 (เปูาหมายร้อยละ 51)  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  ได้รับการตรวจ
พัฒนาการ มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ97.79, 91.28, 93.36, 95.91, 80.81 และ 63.55  ตามล าดับ ร้อยละเด็ก 
0 – 5 ปี  พัฒนาการสงสัยล่าช้า  ต่ ากว่าเปูาหมาย ปี 2558 – 2560 ร้อยละ 8.98,  12.45 และ 11.78  
ตามล าดับ (เปูาหมาย  ร้อยละ 20)  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ ต่ ากว่าเปูาหมายเท่ากับ  ร้อยละ 78.93, 54.79 และ 67.93  ตามล าดับ  (เปูาหมาย ร้อยละ 100) 
อัตราตายทารกปริก้าเนิด อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  28 วัน ร้อยละการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  มีพัฒนาการสมวัย และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย 
 
ตารางท่ี 1.1 สภาวะสุขภาพของสตรี จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2555–2560 

ข้อมูล เป้าหมาย 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
จ านวนมารดาคลอด (คน)  3,727 3,539 3,349 3,078 2,962 2,985 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ (คน)  3,734 3,539 3,349 3,076 2,967 2,984 
จ านวนมารดาตาย (คน)  1 0 2 3 0 0 
    สาเหตุมารดาตายจาก        
1.Postpartum hemorrhage  0 0 1 1 0 0 
2.Amniotic fluid embolism  0 0 0 0 0 0 
3.Heart disease (Valvular heart 
disease) 

 1 0 0 0 0 0 

4. severe preeclampsia   0 0 1 0 0 0 
5. Dengue hemorrhagic  fever  0 0 0 1 0 0 
6. G1P0 GA 29+3 wks c post 
cardiac arrest 

 0 0 0 1 0 0 

อัตราส่วนการตายมารดา 15 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 

26.78 0 59.72 97.53 0 0 

ร้อยละตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 5 1.15 0.99 0.9 1.33 1.05 1.14 
ร้อยละการคลอดโดยวิธีผา่ท้องคลอด       36.58 
ร้อยละ Case  hight risk pregnancy 
ได้รับการดูแลจากเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญทุกราย 

ร้อยละ 100 N/A 100 
(112 
คน) 

100 
(140 
คน) 

100 
(1,264 
คน) 

100 
(1,289 
คน) 

100 
(2107 
คน) 
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ข้อมูล เป้าหมาย 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 
12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 60 
 

53.93 58.53 65.13 57.06 55.92 
 

63.11 

ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5  ครั้ง 
ตามเกณฑ์คุณภาพ  

ร้อยละ 60 
 

77.62 49.57 48.05 50.73 54.53 44.58 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก 

ร้อยละ 18 
 

14.06 
 

14.22 
 

13.32 18.44 
 

16.63 
 

15.02 
 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด
เสริมไอโอดีน 

ร้อยละ 100 N/A 26.46 38.61 48.07 61.95 96.59 

ร้ อ ยละหญิ งตั้ ง ค ร รภ์ ข าดส า ร
ไอโอดีน 
(ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ< 150 µg/L) 

ร้อยละ 50 63.12 55 55.6 55.37 50.72 ไม่ได้
ส ารวจ 

ร้อยละเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพ (ปริมาณไอโอดีน  20 - 40 
ppm) 

ร้อยละ 90 N/A 93.95 
) 

68.44 
 

80.7 69.70 65.39 

ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลหลังคลอดตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 N/A 14.76 21.95 59.57 67.91 54.55 

ที่มา : รายงาน ก.2, รายงานการส ารวจภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัดอ านาจเจริญ  รายงานการส ารวจคุณภาพเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีน, HDC 43 แฟูม 
ตารางท่ี 1.2 สภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย (0–5 ปึ) จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2555 – 2560 

ข้อมูล เป้าหมาย ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

จ านวนเด็กเกิดทั้งหมด  (คน)  3,749 3,552 3,363 3,087 2,979 2,996 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (คน)  3,734 3,539 3,349 3,076 2,967 2,984 
จ านวนทารกตายปริก าเนิด (คน)  20 13 15 12 13 13 
จ านวนเด็ก 0 – 5 ปี (คน)  22,035 24,996 23,519 22,691 22,133 20,323 
อัตราตายปริก าเนิด 9 ต่อพันการ

เกิดท้ังหมด 
5.33 3.66 4.46 3.89 4.4 4.33 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ < 28 
วัน 

4 ต่อพันการ
เกิดมีชีพ 

N/A 1.56 1.59 1.30 3.03 2.34 

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 25ต่อพัน
การเกิดมีชีพ 

13.87 18.93 12.84 21.13 25.96 22.11 

ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500  กรัม 

ร้อยละ 7 8.99 9.85 8.87 7.83 10.28 7.5 

ร้อยละทารกคลอดก่อนก าหนด       4.28 
ร้อยละทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน 
(ระดับ TSH  เด็กอายุ  2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า 
11.2  mU/L) 

ร้อยละ 3 9.82 8.04 8.62 5.56 6.07 8.64 
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ข้อมูล เป้าหมาย ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน 

ร้อยละ 50 
 

51.37 72.20 67.72 77.51 80 81.05 

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง 

ร้อยละ 90 N/A N/A 38.79 45.35 54.31 62.46 

ร้อยละเด็ก 0– 5 ปี  มีส่วนสูงระดับดี  
และรูปร่างสมส่วน   

ร้อยละ  51 
 

N/A N/A N/A N/A 49.23 
 

53.07 

  -ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  เพศชาย 113 ซม. N/A N/A 109.51 109.55 110.16 110.3 
  -ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  เพศหญิง 112 ซม. N/A N/A 109.01 109.18 109.55 109.89 
ร้อยละเด็ก 0- 5 ปี  มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 10 N/A N/A N/A N/A 7.78 6.38 
ร้อยละเด็ก 0- 5 ปี  มีภาวะผอม ร้อยละ 5 N/A N/A N/A N/A 6.46 6.35 
ร้อยละเด็ก 0- 5 ปี  มีภาวะอ้วน ร้อยละ 10 N/A N/A N/A N/A 2.72 2.18 
ร้อยละเด็ก 0 -5 ปี ได้รับการตรวจ
พัฒนาการตามวัย  

ร้อยละ 80 97.79 91.28 93.36 95.91 80.82 
 

63.55 

ร้อยละเด็ก0– 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
 

96.6 96.89 97.9 91.52 
(DSPM) 

92.38 
(DSPM) 

96.07 
(DSPM) 

ร้อยละเด็ก พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 N/A N/A N/A 8.48 12.45 11.78 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 

ร้อยละ 100 N/A N/A N/A 78.93 54.79 67.93 

จ านวนศูนย์เด็กเล็กท้ังหมด (แห่ง) 206 197 205 207 211 206 206 
ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 

ร้อยละ 60  83.76    88.29 87.44 82.94 88.83 88.83 

ที่มา : รายงาน ก.2, รายงานการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, รายงานโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี   
        รายงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน,รายงานพัฒนาการเด็ก 0–5 ปี, รายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
        และ HDC 43 แฟูม 
 

จากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0 –5 ปี) พบว่า ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่  ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ร้อยละเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ปริมาณไอโอดีน 20 – 40 ppm)  ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล
หลังคลอดครบตามเกณฑ์ ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  ร้อยละทารกแรกเกิดขาดสาร
ไอโอดีน (ระดับ TSH เด็กอายุ 2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า 11.2 mU/L) ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  ได้รับการชั่ง
น้ าหนักวัดส่วนสูง ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  มีภาวะผอม ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย  
ร้อยละเด็ก 0 – 5 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  ร้อยละเด็ก 0 – 5 พัฒนาการสงสัยล่าช้าติดตามมากระตุ้น 

จังหวัดอ านาจเจริญมีแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
สตรี  และเด็กปฐมวัย รวมถึงการเฝูาระวังหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ดังนี้ 
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1.  ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
  1.1  คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)  ระดับจังหวัด  มีการประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์  และหาแนวทางแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก เมื่อวันที่  11 มกราคม  2560 โดย
มีนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง    รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมปูองกัน) รองประธาน MCH 
Board  ระดับจังหวัด เป็นประธาน    มีการทบทวนแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์  ทบทวนการด าเนินงาน
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย การติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด  และชี้แจงการด าเนินงานตามแนวทาง
มหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต การด าเนินงานต าบลสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ  พัฒนาการสมวัย การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้วย กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝูาดูฟัน  มีบรรยายความรู้เรื่องการปูองกันการคลอดก่อนก าหนด  
และการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว  

1.2 คณะกรรมการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะท างานบริหารจัดการแผน (Program Manager : PM)  ด้านพัฒนาการกลุ่มเด็กปฐมวัย(IQ/EQ/SMART 
KIDS)  ก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละของเด็กอายุ  0-5 ปี  มีพัฒนาการสมวัย 2) ร้อยละของเด็กอายุ  0-5 
ปี  สูงดีสมส่วน  และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  3)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน “แม่ฮัก” ในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 0 – 5 ปี  ได้แก่  3.1)  ร้อยละของสถานบริการมีการด าเนินงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์
และ เด็ก 0-5 ปี  ด้วย “แม่ฮัก” 3.2)  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มี “แม่ฮัก” ดูแล 3.3)  ร้อยละของเด็กอายุ 0 
– 5 ปี ที่มี “แม่ฮัก” ดูแล  นอกจากนี้ยังก าหนดเป็นตัวชี้วัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้แก่
ระดับความส าเร็จการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  ได้ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านพัฒนาการกลุ่มเด็กปฐมวัย (IQ/EQ/SMART KIDS)  ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตัวชี้วัดที่
ก าหนด เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2560  โดยมีนายแพทย์นพพล  ธาดากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ   (ด้านเวชกรรม
สาชากุมารเวชกรรม) ผู้อ านวยการ รพ.ชานุมาน เป็นประธาน  โดยบูรณาการการท างานร่วมกับกลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มีการทบทวนสถานการณ์
อนามัยแม่และเด็ก ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสตรีตั้งครรภ์ และพัฒนาการล่าช้าใน
เด็กปฐมวัย 

2.  พัฒนาระบบการบริการ 
2.1  บูรณาการใน  Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม และสาขาทารกแรกเกิด 

   2.1.1 อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพในทารกแรกเกิด แก่แพทย์ พยาบาล รพ.ทุกแห่ง 2 
รุ่น วันที่  26  และ 27 ธันวาคม 2560 
   2.1.2 Training พยาบาลห้องคลอด  Training มิสนมแม่ 
  2.2  โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ประเมิน
ตนเอง  แก้ไขปัญหาตามส่วนขาดเพ่ือหาโอกาสในการพัฒนา  และรองรับการประเมินในระดับจังหวัด/เขต  
  2.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือเฝูาระวังภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์/คลอด/หลัง
คลอด และลดอัตราตายมารดาและทารก  พัฒนาทักษะมิสนมแม่  เมษายน – พฤษภาคม  2561 

3.  ขับเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยน าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ  และมอบ NEST Step (N : Nutrition  E: Exercise   S: Sleep   T:Teeth)  ให้กับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ในเวทีประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
(คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ต่อไป  รวมถึงประสาน คป.สอ. วิเคราะห์ปัญหา  หาสาเหตุของปัญหาสุขภาพสตรี  
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และเด็กปฐมวัย และแก้ไขปัญหาตามสาเหตุ เช่น  ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ การขาดสารไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด  ภาวะโลหิตจาง ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และเด็ก 0 – 5 ปี มี
การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์  และพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ดังนี้ 

 แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการและแก้ไขปัญหาโภชนาการสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี 
 3.1 ติดตามการจ่ายยาแก่กลุ่มเปูาหมาย งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 10 ปี ซึ่งได้รับใน

ปลายปีงบประมาณ 2560  ดังนี้ 
3.1.1 ยาเม็ด Triferdine  1x1/ day  (Iron 60.81 mg, Iodine 0.15 

 mg, Folic 0.4 mg)  แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน     
3.1.2 ยา Iron supplement  12.5  mg./wk (0.6 cc. weekly dose)  แก่เด็ก 6 

 เดือน – 5 ปี   
3.1.3 ยา Folic 5 mg/wk.(1 tap weekly dose)   และFerrous  fumarate 

 200 mg./wk. (1 tap weekly dose) แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ และนักเรียน ป.6 - ม.3, ม.4 - ม.6, ปวช.1 - 3 
3.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้โภชนศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กท่ีผอม อ้วน   เตี้ย และหญิง 

ตั้งครรภ์ที่มีพฤติกรรมการกินไม่ถูกต้อง โดยประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การจัดอาหารเพียงพอ
เหมาะสม ส่งเสริมการออกก าลังกาย  การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็ก  และให้ความรู้ อสม. ครูผู้ดูแลเด็ก 
เพ่ือติดตามเยี่ยมบ้านและเฝูาระวังภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง   

 3.3  ในรายที่ฐานะยากจน ผอม เตี้ย สนับสนุนอาหารเสริม (ไข่/นม) โดยเน้นให้ชุมชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการทั้งในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 

3.4  ในรายที่สาเหตุจากมีโรคประจ าตัวส่งต่อพบแพทย์  เพื่อรับการรักษาท่ีถูกต้อง 
3.5  ประสานขอความขอความร่วมมือ CUP ทุกแห่ง สนับสนุนยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  

  -  เด็กอายุ 6 เดือน -  2 ปี  จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กที่มีปริมาณ  element iron 12.5 mg  
สัปดาห์ละครั้ง 
  -  เด็กอายุ 3 – 5 ปี  จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กที่มีปริมาณ element iron 25  mg สัปดาห์
ละครั้ง 
  3.6  ด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี  สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  

4. ปูองกันโรคปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกเกิด โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง
ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดอายุ 48 ชั่วโมงขึ้นไป ติดตามทารกที่ผลการตรวจคัดกรองผิดปกติมารับยา
ฮอร์โมนธัยรอยด์และตรวจยืนยันภายใน 14 วัน ในรายที่ผลการตรวจยืนยันผิดปกติ เฝูาระวังและติดตาม
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 5. เฝูาระวังภาวะขาดสารไอโอดีน โดย 
  5.1 ร่วมโครงการศึกษาผลของการให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนต่อภาวะโภชนาการไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์  
  5.2 ประสานขอความขอความร่วมมือ CUP ทุกแห่ง จัดซื้อยาเม็ดเสริมไอโอดีนจ่ายให้หญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  และการสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแก่
หญิงตั้งครรภ์ทุกรายจากกองทุนสุขภาพต าบล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
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  5.3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสนับสนุนเกลือเสริม
ไอโอดีน แก่ประชาชน ตามโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ห่างไกลทุกเดือน 
 6.  จัดระบบให้สถานบริการสาธารณสุข  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่าย ด าเนินกิจการ
เฝูาระวัง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติ  ก้าวต่อไปของ “แม่ฮัก” พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่ไทยแลนด์ 4.0  กลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  นักวิชาการศึกษา อสม. และครูผู้ดูแลเด็ก ทุกสถานบริการสาธารณสุข และทุก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  280 คน  เดือนมีนาคม 2561 

7.  ประกวดและประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด มีนาคม - 
เมษายน  2561 โดยศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งประเมินตนเอง  ประเมินรับรองโดยคณะกรรมการระดับอ าเภอ  

8.  การควบคุมก ากับ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
8.1 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ รพ.หัวตะพาน 

(Re accredit ครั้งที่ 2)  (การรับรองคุณภาพระดับเขต มีอายุ 3 ปี)   
  8.2 ประเมินรับรองต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  
ซึ่งการด าเนินงานให้ประเมินตนเอง 5 Setting  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน อปท.  สถานบริการ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย อ าเภอละ  1 ต าบล  
 
ผลการด้าเนินงาน 
1. การด าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก/สถานบริการที่มีการคลอดมาตรฐาน  
ปีงบประมาณ 2551–2561 (ตัวชี้วัด Monitor ที่ 1) 
  
ตารางท่ี 1.3 ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก/สถาน 
                 บริการที่มีการคลอดมาตรฐาน  ปีงบประมาณ 2551–2561  

 
จ้านวน 

โรงพยาบาล 
(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน(แห่ง) 

ผ่านการประเมินซ้้า (แห่ง) 
(Re accredit) 

ปี 2551 – 
2558 

ร้อยละ ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงานร้อยละ 

7 7 100 2559 รพ.อ านาจเจริญ (ประเมินโดยกรมอนามัย) 
รพ.ชานุมาน  และรพ.เสนางคนิคม รพ.พนา  

100 

   2560  รพ.ปทุมราชวงศา และ รพ.ลืออ านาจ 100 
   2561  รพ.หัวตะพาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ตารางท่ี 1.4 ร้อยละต าบลต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  
ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล ผลการด าเนินงาน 

1 อ าเภอเมือง   ต าบลปลาค้าว   อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง 
และพัฒนาตามส่วนขาด 2 อ าเภอชานุมาน   ต าบลปุาก่อ   

3 อ าเภอปทุมราชวงศา   ต าบลห้วย 
4 อ าเภอพนา   ต าบลพระเหลา   
5 อ าเภอเสนางคนิคม ต าบลนาเวียง   
6 อ าเภอหัวตะพาน   ต าบลโพนเมืองน้อย   
7 อ าเภอลืออ านาจ  ต าบลเปือย 

 
ตารางท่ี 1.5 สถานะสุขภาพกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

ตัวชี้วัด  อ้าเภอ 
 เป้าหมาย 

เมือง 
ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช
วงศา 

พนา 
เส

นางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ้านาจ รวม 

จ านวนมารดาคลอด (คน) - 708 84 24 9 11 21 1 858 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (คน) - 709 85 19 9 11 21 1 855 
อัตราส่วนการตายมารดา 20 ต่อเกิด 0 0 0 0 0 0 0 0 
     เปูาหมาย (คน) แสนการ 709 85 19 9 11 21 1 855 
     ผลงาน    (คน) มีชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 5 0.42 2.38 4.17 0 0 4.76 0 0.82 
     เปูาหมาย (คน)  708 84 24 9 11 21 1 858 
     ผลงาน    (คน)  3 2 1 0 0 1 0 7 
ร้อยละการคลอดโดยวิธีผ่า
ท้องคลอด 

Robson ten 
group 
classification   

43.36 0 0 0 0 0 0 35.78 

     เปูาหมาย (คน)  708 84 24 9 11 21 1 858 
     ผลงาน    (คน)  307 0 0 0 0 0 0 307 
ร้อยละ Case hight risk 
pregnancy  ได้รับการ
ดูแลจากผู้เช่ียวชาญ 

ร้อยละ
100 

100 100 100 100 100 100 100 100 

   เปูาหมาย (คน)  250 24 7 23 5 7 13 329 
   ผลงาน (คน)  250 24 7 23 5 7 13    329 
ร้อยละการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อน 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 60 44.88 68.06 53.49 64.71 51.72 68.89 53.66 53.92 

     เปูาหมาย (คน)  205 72 86 34 58 45 41 541 
     ผลงาน    (คน)  92 49 46 22 30 31 22 292 
ร้อยละการฝากครรภ์ครบ  
5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ 60 24.02 43.06 30.23 38.24 27.59 55.56 36.59 32.40 

     เปูาหมาย (คน)  204 72 86 34 58 45 41 540 
     ผลงาน    (คน) 
 

 49 31 26 13 16 25 15 175 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

อ้าเภอ 

เมือง 
ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช
วงศา 

พนา 
เส

นางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ้านาจ รวม 

ร้อยละหญิ งตั้ งครรภ์มี
ภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก 

ร้อยละ 16 
 

7.63 3.17 8.16 21.74 4.08 4.55 4.55 6.94 

     เปูาหมาย (คน)  118 63 49 23 49 22 22 346 
     ผลงาน    (คน)  9 2 4 5 2 1 1 24 
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

88.74 91.86 91.24 92.31 93.26 87.80 95.74 90.58 

     เปูาหมาย (คน)  382 172 137 78 89 82 47 987 
     ผลงาน    (คน)  339 158 125 72 83 72 45 894 
ร้อยละหญิงหลั งคลอด
ได้รับการดูแลหลังคลอด
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 44.18 41.38 45.53 40 40.96 53.42 43.58 44.21 

   เปูาหมาย (คน)  292 116 123 45 83 73 62 794 
   ผลงาน (คน)  129 48 56 18 34 39 27 351 
  

ที่มา : รายงาน ก.2, รายงานการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, รายงานโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี   
        รายงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน,รายงานพัฒนาการเด็ก 0–5 ปี, รายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
        และ HDC 43 แฟูม 

 

วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพสตรีเชิงพ้ืนที่  พบว่าอัตราส่วนการตายมารดา ร้อยละการตกเลือดหลัง
คลอด  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง และร้อยละ Case hight risk pregnancy  ได้รับการดูแลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (พบแพทย์)  ด าเนินการได้ตามเปูาหมายทุกอ าเภอ ร้อยละการคลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด เท่ากับ
ร้อยละ 35.78 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12  สัปดาห์  ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุก
อ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอหัวตะพาน  ชานุมาน  และพนา ที่ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอพนา ด าเนินการได้
ตามเปูาหมาย  ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  รอ้ยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  และ
ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดตามเกณฑ์ ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ 
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ตารางท่ี 1.6 สถานะสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ  
               (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

อ้าเภอ 

เมือง 
ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช
วงศา 

พนา 
เสนางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ้านาจ 

รวม 

อัตราตายปริก าเนิด 9 ต่อพัน 7.01 0 0 0 0 0 0 5.82 
     เปูาหมาย (คน) การเกิด 713 85 19 9 11 21 1 859 
     ผลงาน    (คน) ทั้งหมด 5 0 0 0 0 0 0 5 
อัตราตายของทารกแรก
เกิดอายุ < 28 วัน  

 3.4 ต่ อ
พันการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

     เปูาหมาย (คน) เกิดมีชีพ 709 85 19 9 11 21 1 855 
     ผลงาน    (คน)  0 0 0 0 0 0 0 0 
อัตราทารกแรกเกิดขาด
ออกซิเจน 

25 ต่อพัน 
การเกิดมี 

15.51 0 0 0 0 0 0 12.86 

     เปูาหมาย (คน) ชีพ 709 85 19 9 11 21 1 855 
     ผลงาน    (คน)  11 0 2 1 0 0 0 11 
ร้ อ ยละทา รกแรก เ กิ ด
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม 

ร้อยละ 7 8.78 3.7 5.81 3.7 13.25 4.4 8.33 7.13 

     เปูาหมาย (คน)  205 108 86 54 83 91 60 687 
      ผลงาน    (คน)  18 4 5 2 11 4 5 49 
ร้อยละทารกคลอดก่อน
ก าหนด 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

3.51 0 0 0 0 0 0 2.91 

     เปูาหมาย (คน)  708 84 24 9 11 21 1 858 
      ผลงาน    (คน)  25 0 0 0 0 0 0 25 
ร้อยละทารกแรกเกิดขาด
สารไอโอดีน(ระดับ TSH  
เด็กอายุ  2 วันขึ้นไป มีค่า
มากกว่า 11.2  mU/L) 

ร้อยละ 3 8.45 14.04 10.53 7.69 7.14 0 0 8.76 

     เปูาหมาย (คน)  686 57 19 13 14 9 1 799 
      ผลงาน    (คน)  58 8 2 1 1 0 0 70 

 
ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6เดือน 

ร้อยละ 50 
 

89.82 97.28 76 78.43 90.29 95.24 88.89 89 

     เปูาหมาย (คน)  285 147 150 51 103 147 108 882 
     ผลงาน    (คน)  256 143 114 40 93 140 96 99 
ร้อยละเด็ก 0–5 ปี  ได้รับ
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

ร้อยละ 
90 

63.29 79.59 92.97 61.87 72.8 75.10 87.06 74.24 

     เปูาหมาย (คน)  6,672 2,798 2,775 1,411 2,224 2,534 1,909 20,323 
     ผลงาน (คน) ไตรมาสที่ 1  4,223 

 
2,227 

 
2,580 

 
873 

 
1,619 

 
1,903 

 
1,662 

 
15,087 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

อ้าเภอ 

เมือง 
ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช
วงศา 

พนา 
เสนางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ้านาจ 

รวม 

ร้อยละเด็ก 0–5 ปี  มี
ส่วนสูงระดับดี และรปูร่าง
สมส่วน  

ร้อยละ 51 54.02 54.66 59.17 56.84 43.89 54.81 55.54 54.37 

     เปูาหมาย (คน)  5,241 2,470 3,003 929 1,791 2,133 1,878 17,445 
     ผลงาน (คน) ไตรมาสที่ 1  2,831 1,350 1,777 528 786 1,169 1,043 9,484 
ส่วนสูงเฉลี่ยชาย (ซม.) 113 ซม. 110.35 109.22 109.74 109.81 108.24 110.93 111 109.95 
   ส่วนสูงรวม (ซม.)  43,184 25,666 32,374 8,565 18,833 23,845 18,093 170,526 

   จ านวนที่วัดส่วนสูง(คน)     
(ที่อายุ 5 ปี – 5 ปี11 เดือน  29 วัน)  

 391 235 295 78 174 215 163 1,551 

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง (ซม.) 112 ซม. 109.76 109.27 108.79 111.34 109.98 110.23 110.45 109.74 
   ส่วนสูงรวม (ซม.)  40,611 26,350 30,501 6,638 16,930 23,220 21,697 165,947 

   จ านวนที่วัดส่วนสูง(คน) 
(ที่อายุ 5 ปี – 5 ป1ี1 เดือน  29 วัน) 

 370 243 279 61 158 212 198 1,521 

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะ
เตี้ย 

ร้อยละ 10 4.56 4.82 3.40 6.78 12.84 3.61 5.64 5.37 

     เปูาหมาย (คน)  5,241 2,470 3,003 929 1,791 2,133 1,878 17,445 
     ผลงาน    (คน)  239 119 102 63 230 77 106 936 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะ 
ผอม 

ร้อยละ 5 9.01 4.37 3.7 5.6 4.24 4.22 5.38 5.79 

     เปูาหมาย (คน)  5,241 2,470 3,003 929 1,791 2,133 1,878 17,445 
     ผลงาน    (คน)  472 108 111 52 76 90 101 1,010 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะ 
อ้วน 

ร้อยละ 10 2.04 0.73 2.03 1.4 2.68 2.58 2.82 2.03 

     เปูาหมาย (คน)  5,241 2,470 3,003 929 1,791 2,133 1,878 17,445 
     ผลงาน    (คน)  107 18 61 13 48 55 53 355 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี (9, 
18, 30, 42 เดือน) 

ร้อยละ 85 84.34 88.56 82.17 76.30 77.32 85.75 82.33 83.39 

ได้รับการตรวจพัฒนาการ          
     เปูาหมาย (คน)  1,022 437 387 211 313 400 300 3,070 
     ผลงาน    (คน)  862 387 318 161 242 343 247 2,560 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี 
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 20 7.42 17.83 11.95 9.94 11.16 11.08 31.17 12.85 

     เปูาหมาย (คน)  862 387 318 161 242 343 247 2,560 
     ผลงาน    (คน)  64 69 38 16 27 38 77 329 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปีที่มี
พัฒนาการสงสั ยล่ า ช้ า
ได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

31.75 50.72 60.53 81.25 80.77 73.68 77.92 61.16 

     เปูาหมาย (คน)  63 69 38 16 26 38 77 327 
     ผลงาน    (คน)  20 35 23 13 21 28 60 200 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

อ้าเภอ 

เมือง 
ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช
วงศา 

พนา 
เสนางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ้านาจ 

รวม 

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย  

ร้อยละ 85 94.78 91.21 95.28 98.14 97.52 97.08 93.12 94.92 

    เปูาหมาย (คน)  862 387 318 161 242 343 247 2,560 
     ผลงาน    (คน)  817 353 303 158 236 333 230 2.430 
ร้อยละศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ 

ร้อยละ 60         

    เปูาหมาย (แห่ง)  59 19 36 23 24 24 21 206 
     ผลงาน    (แห่ง)  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ที่มา : รายงาน ก-2, รายงานการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, HDC 43 แฟูม 
 

วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เชิงพ้ืนที่พบว่าอัตราทารกตายปริก าเนิด อัตราตายทารก
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28  วัน  อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ร้อยละทารกคลอดก าหนด ร้อยละ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะอ้วน    และ ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย (DSPM)  ด าเนินการได้ตามเปูาหมายทุกอ าเภอ ส่วนทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า  2,500 
กรัม  ด าเนินการได้ตามเปูาหมายทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอเสนางคนิคม เมือง และลืออ านาจ  ร้อยละทารก
แรกเกิดขาดสารไอโอดีน  (ระดับ TSH  เด็กอายุ  2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า11.2  mU/L ไม่เกินร้อยละ 3) 
ด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่อ าเภอหัวตะพาน  และลืออ านาจ  นอกนั้นสูงกว่าเปูาหมาย   ร้อยละเด็ก 0 – 5 
ปี ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอปทุมราชวงศา 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปีสูงดีสมส่วนด าเนินการได้ตามเปูาหมายทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอเสนางคนิคม ส่วนสูงเฉลี่ย
ในเด็กชาย และเด็กหญิง ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ยด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมายทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอเสนางคนิคม  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะผอม ด าเนินการได้ตาม
เปูาหมายทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอเมือง พนา  และลืออ านาจ  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  ได้รับการตรวจ
พัฒนาการด าเนินการไดต้่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าด าเนินการ
ได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอลืออ านาจ  ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย  ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  
พัฒนาการสงสัยล่าช้าติดตามมากระตุ้นพัฒนาการ  ด าเนินการไดต้่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ 
 

ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้การด้าเนินงานส้าเร็จ 
 1. มีนโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน มีความต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดเป็น PA ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 2.  MCH board ทุกระดับ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ 
 3.  ภาคีเครือข่าย เห็นความส าคัญในการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี เด็กปฐมวัย 
 4.  การบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
 5.  มีระบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 การลงรายงานในระบบ HDC ยังไม่ถูกต้องและทันตามห้วงเวลา   ซึ่งแนวทางแก้ไขได้ร่วมกับงาน ICT 
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง  และนิเทศติดตามงานร่วมกัน 
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ตัวชี้วัดที ่4 : ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ร้อยละ 54) 
 
สถานการณ ์
 ฟันผุเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะใน
วัยเด็กท าให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาการทางด้านสมอง
มากกว่าเด็กท่ีไม่มีฟันผ ุ
 จากข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในปี 2561 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ของจังหวัดอ านาจเจริญฟันดีไม่มี
ผุ (cavity free) ร้อยละ 81.91 มากที่สุด คือ อ าเภอปทุมราชวงศา ร้อยละ 98.35 อ าเภอชานุมาน ร้อยละ 
87.95 และอ าเภอหัวตะพาน ร้อยละ 79.79 ตามล าดับ ทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 54 และยัง
พบว่าเด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 25.03 ทั้งนี้การเสริมสร้างทันตสุขภาพในกลุ่ม
เด็กยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนในการดูแลเด็ก โดยมี 
ทันตบุคลากรเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพร่วมด้วย  
 
   รูปที่ 7 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) รายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

 
   ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
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 รูปที่ 8 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

 
  ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
 
แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 

ในปี 2561 จังหวัดอ านาจเจริญได้จัดท าโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ปัญหาฟันผุในเด็กกลุ่ม
เด็ก 0 - 12 ปีและกลุ่มอื่นๆดังรายละเอียดโครงการดังนี้  
ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย 

1 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ 
2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย ปี 2561 

เด็กอายุ 18 – 30 เดือน โครงการหนูน้อยฟันสวยด้วยมือแม่ 
โครงการแปรงสีฟันอันแรกของหนู 

3 โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3 – 5 ปี 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองในศูนย์ 
โครงการฟันสวยยิ้มใส ปี 2561 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตาม
กลุ่มอายุ 

เด็กอายุ 6-12 ปี โรงเรียน
ประถมศึกษา 

โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา 
โครงการรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 

5 โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม 

ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรม
ผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลจัดการสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ 

ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด
อ านาจเจริญ 
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ล าดับ โครงการ/กิจรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย 
6 โครงการกลุ่มเบาหวานฟัน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
7 โครงการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ ประชาชนตามกลุ่มอายุ 
8 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่สุขภาพฟันดีสู่ประชาชน ปี 2561 ประชาชนทั่วไป 
9 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน (อสม.) เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ 
อสม.จังหวัดอ านาจเจริญ 

10 โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร ทันตบุคลากรจังหวัด
อ านาจเจริญ 

 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 ทั้งนี้ในระดับพ้ืนที่จะมีการด าเนินงานการส่งเสริมทันตสุขภาพและเฝ้าระวังโรคฟันผุครบทุกกลุ่มอายุ 
และมีการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่ม คือ เด็กอายุ 18 เดือน, เด็กอายุ 3 ปี, เด็ก
อายุ 6 ปี, เด็กอายุ 12 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ย้อนหลัง 3 ปี 
 

ตารางท่ี 1.7 ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ระดับจังหวัด ปี 2558-2560 
กลุ่มอายุ รายการตัวชี้วัดสภาวะทันตสุขภาพ 2558 2559 2560 

กลุ่มอายุ 18 
เดือน 

ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ านม - 95.05 97.14 

กลุ่มอายุ 3 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ านม 53.46 53.58 59.41 
กลุ่มอายุ 6 ปี 

 (ป.1) 
ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ 71.73 88.83 84.52 

กลุ่มอายุ 12 ปี 
 (ป.6) 

 

ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ 54.83 
(caries free) 

54.75 
(caries free) 

78.38 
(cavity free) 

ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ (DMF) 1.00 1.10 1.10 
กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานมากกว่า 20 ซ่ี 71.46 68.26 69.19 

 
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับ

ฟันแท้ 4 คู่ขึ้นไป 
60.72 61.94 59.32 
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ตัวชี้วัดที่ 5 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 
 
สถานการณ์  

 ในปีงบประมาณ 2558 -2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้จัดท าโครงการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้ สนับสนุนการการจัดท าแผนงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในระดับต าบล ก ากับติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน  พัฒนาอ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยได้ด าเนินการโครงการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์สัญจร ส่งผลให้จังหวัดอ านาจเจริญผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ของกรมอนามัย ร้อยละ 100  
 
แผนการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้น ามาตรการที่ใช้ในปี 2554-2560 เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเน้นความต่อเนื่องยั่งยืน โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้ 

 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
ด าเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2559  

 ก ากับติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 โครงการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์คุณภาพ พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอ าเภออนามัยการ

เจริญพันธุ์ของกรมอนามัย 
 พัฒนาคลินิกวัยรุ่นตามมาตรฐานกรมอนามัยขยายลงสู่ รพ.สต. 
 น าเสนอปัญหาก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในการประชุม

คณะกรรมการ MCH ระดับจังหวัด และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
ผลการด าเนินงานปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 1. การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
    จังหวัดอ านาจเจริญได้เริ่มด าเนินการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในปี 2560 โดยไดด้ าเนินการดังนี้ 
1.1 ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ดังนี้ 
- คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอ านาจเจริญ ตาม

ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ 3/2559 ลงวันที่  31  ตุลาคม 2559 และ 
คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ตามค าสั่ง
จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 866/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

- คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอ านาจเจริญ ตามค าสั่ง
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2560 
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1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง และจัดประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง 
1.3 วิสัยทัศน์ : วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี  สามารถเข้าถึงบริการ

อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร เป็นส่วนตัว รักษาความลับ และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค ภายในปี 
2564 

 

2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พัน
คน ภายในปี 2561) 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 11,556 คน มีผู้คลอดในช่วงเวลา 1 ตุลาคม  – 
31 ธันวาคม 2560 จ านวน 91 ราย คิดเป็นอัตรา 7.87 ต่อพันประชากร มากที่สุดอยู่ที่ อ าเภอชานุมาน  
12.22 ต่อพันประชากร รองลงมา อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอเมือง อ าเภอพนาและ
อ าเภอลอือ านาจ คิดเป็นอัตรา 11.02 8.09 7.16 6.65 และ 4.75 ต่อพันประชากร ตามล าดับ น้อยที่สุดอยู่ที่
อ าเภอหัวตะพาน คิดเป็นอัตรา 4.23 ต่อพันประชากร (ตารางท่ี 1.8) เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2557-2560 
มีแนวโน้มลดลง  
 
ตารางท่ี 1.8  จ านวนและอัตราต่อพันประชากรของหญิงอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร  
                   ปี  2561 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 
 

อ าเภอ หญิงอายุ 15 - 19 ปี  เกิดมีชีพ อัตราต่อพัน 

เมือง 3,910 28 7.16 
ชานุมาน 1,555 19 12.22 
ปทุมราชวงศา 1,633 18 11.02 
พนา 752 5 6.65 
เสนางคนิคม 1,236 10 8.09 
หัวตะพาน 1,417 6 4.23 
ลืออ านาจ 1,053 5 4.75 

รวม 11,556 91 7.87 
 
 

3. หญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป  

ปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) จังหวัดอ านาจเจริญ พบหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มา
คลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 11 สูงกว่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยก าหนดไว้ที่ ไม่เกินร้อยละ 10 พบมากที่สุดที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร้อยละ 50 
รองลงมาคือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลชานุมาน ร้อยละ 12 และ 9 ตามล าดับ ไม่พบการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในโรงพยาบาลหัวตะพาน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โรงพยาบาลพนาและลืออ านาจ (ตารางที่ 
1.9)  
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ตารางท่ี 1.9  ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปีในจังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งครรภ์ซ้ า  
                   ปี  2561 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 

โรงพยาบาล B A ร้อยละ 

รพ.อ านาจเจริญ 90 11 12 
รพ.ชานุมาน 11 1 9 
รพ.ปทุมราชวงศา 5 0 0 
รพ.พนา 3 0 0 
รพ.เสนางคนิคม 2 1 50 
รพ.หัวตะพาน 1 0 0 
รพ.ลืออ านาจ 0 0 0 

รวม 112 13 11 
 

A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตรเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 
จากแฟ้ม LABOR  
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR 
       

ปัญหาอุปสรรค 
  1. อ าเภอผ่านการประเมินตามเกณฑ์พ้ืนฐานยังต้องพัฒนาเชิงคุณภาพ 
 2. การตั้งครรภ์ซ้ าซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

แนวทางแก้ไข  
1. ด าเนินการเชิงคุณภาพตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์มากยิ่งขึ้นและขยายผลลงสู่ ระดับ

อ าเภอต าบล 
2. ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นหลังคลอดในทุกสถานบริการ 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกวัยรุ่นขยายสู่ รพ.สต. และคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์

ระดับจังหวัดด าเนินการขับเคลื่อนตาม พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อย่าง
จริงจัง  
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ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
                  (Long TermCare) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)  
 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 
ประชากรสูงอายุ 

จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 7 อ าเภอ มีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ปี 2555 จ านวน 
43,896 คน ปี 2556 จ านวน 46,616 คน ปี.2557 จ านวน 48,444 คน และปี. 2558 จ านวน 50,322 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.75,12.44 12.90 ,13.50  ตามล าดับ ปี 2559 มีประชากรสูงอายุจ านวน 52,119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.84 

จังหวัดอ านาจเจริญเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Aged Society : หมายถึง ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 คือ ร้อยละ 11.75 และเพ่ิมขึ้น ในปีพ.ศ. 2556 
- 2559 ร้อยละ 12.44, 12.90  13.50 และ 13.84 ตามล าดับ โดยคาดว่าจังหวัดอ านาจเจริญอีก 12 ปี
ข้างหน้าจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged Society : หมายถึง ประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) 
 ช่วงอายุของประชากรสูงอายุ ในปี  2559 ช่วงอายุ 60-69 ปี  มากที่สุด รองลงมา คือ ชว่งอายุ 70-79 
ปี และ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.06, 4.03 และ 1.82 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 1.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ปี 2555 - 2559   
ช่วงอายุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
60 - 69 ป ี 25,425 6.80 27,186 7.25 28,348 7.55 29,519 7.84 30,361 8.06 
70 - 79 ป ี 12,863 3.44 13,710 3.65 14,141 3.76 14,609 3.88 15,171 4.03 
80 ปีขึ้น
ไป  

5,608 1.50 5,207 1.38 5,955 1.58 6,194 1.64 6,875 1.82 

รวม 43,896 11.75 46,616 12.44 48,444 12.90 50,322 13.50 52,119 13.84 
ประชากร 373,494 374,698 375,380 376,382 376,399 
ที่มา  :  ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม   
 
สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 
 จังหวัดอ านาจเจริญ  มีประชากรวัยแรงงาน ในปี  2555 จ านวน 258,469 คน คิดเป็นร้อยละ 69.20 
มีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 68.98  68.84  67.97 และ 68.49 ในปี 2556 -  2559 ตามล าดับ และสัดส่วนวัย
แรงงานต่อวัยผู้สูงอายุลดลงตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุพบว่า จะเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2555 – 2559  ดัชนี
ผู้สูงอายุเท่ากับ  62 , 68 , 71 , 72 และ 78 ตามล าดับ (ดัชนีผู้สูงอายุ : Ageing Index หมายถึง เปรียบเทียบ
ระหว่างจ านวนวัยเด็กกับผู้สูงอายุ ดัชนีผู้สูงอายุเป็นอัตราส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุต่อจ านวนประชากร
วัยเด็ก 100 คน ตามความหมายนี้ ดัชนีผูสูงอายุแสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกี่คนต่อเด็ก 100 คน ถ้าดัชนีต่ ากว่า
100 แสดงว่ามีเด็กมากกว่าผู้สูงอายุและในทางกลับกันถ้าดัชนีมีค่าสูงกว่า 100 แสดงว่ามีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก)  
ตารางท่ี 1.11 จ านวน ร้อยละ ดัชนีผู้สูงอายุและสัดส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 
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ช่วงอาย ุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อยละ 

0 – 14 ป ี 71,129 19.05 68,579 18.36 68,492 18.25 70,220 18.66 66,468 17.65 
15 - 59 ปี 258,469 69.20 258,503 68.98 258,444 68.84 255,840 67.97 257,810 68.49 
ดัชนี
ผู้สูงอาย ุ

62 68 71 72 78 

สัดส่วนวัย
แรงงานต่อ
ผู้สูงอาย ุ

5.88 : 1 5.54 : 1 5.33 : 1 5.08 : 1 4.94 : 1 

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม   
 

ต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์   
 จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 56 ต าบล เข้าร่วมต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term care) ปี 2559 จ านวน 9 แห่ง (น าร่อง) ปี 2560 จ านวน 27 แห่ง และปี 2561 
จ านวน 11 แห่ง รวมเป็น 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.92 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559–2560 มีการประเมินตนเองต าบล LTC ตามองค์ประกอบ 7 ข้อ จ านวน 36 ต าบล คิดเป็น

ร้อยละ76.60 ระดับพ้ืนฐานจ านวน 25 แห่ง ระดับดีมาก จ านวน 10 แห่ง และระดับดีเด่น 1 แห่ง   
 

ตารางที ่1.12 จ านวนของต าบลที่ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
อ าเภอ  

จ านว
น 

ต าบล 

จ านวน
ต าบล 
 LTC 

 2559-
2561 

 
% 

    จ านวนต าบล LTC ผ่านเกณฑ์  
7 องค์ประกอบ 

ระดับการประเมิน
รับรอง 

  
2559 

  
2560 

 
2561 

 
รวม 

% พื้น 
ฐาน 

ดี ดี 
มาก 

ดี 
เด่น 

เมือง
อ านาจเจริญ 

19 16 84.21 2 9 - 11 68.75 9 - 2 - 

ชานุมาน 5 3 60.00 1 1 - 2 66.66 1 - 1 - 
ปทุมราชวงศา 7 7 100 2 2 - 4 57.41 1 - 3 - 
พนา 4 4 100 1 3 - 4 100 3 - - 1 
เสนางคนิคม 6 4 66.66 1 3 - 4 100 3 - 1 - 
หัวตะพาน 8 6 75.00 1 5 - 6 100 5 - 1 - 
ลืออ านาจ 7 7 100 1 4 - 5 71.42 4 - 1 - 

รวม 56 47 83.92 9 27 - 36 76.60 25 - 10 1 
ข้อมูล :  ณ วันที่ 30  มกราคม   2561    
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ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
                ที่มีคุณภาพ 
 
สถานการณ ์
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System ; DHS) 
ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิ ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วย
การบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ ในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพ ในแต่ละอ าเภอ 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างสุขภาพ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 
Board: DHB) เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการในการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอน าร่องจ านวน 73 อ าเภอ ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญ
ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการทุกอ าเภอ ในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญได้บูรณาการ
การด าเนินงาน  4 ภารกิจ คือ 1.การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System ; DHS)  2.โครงการ
พัฒนาการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System Management 
Learning: DHML) 3.การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 
Board: DHB)  4.นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ โครงการ 3 ดี “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งทั้ง      
4 ภารกิจขับเคลื่อนโดยมีนายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นรองประธาน
และสาธารณสุขอ าเภอท าหน้าที่ เลขานุการ อาจารย์จากโครงการจัดตั้ งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการ DHB ทุกอ าเภอได้ก าหนดประเด็นปัญหาสุขภาพของ
อ าเภอ (One District One Project : ODOP) โดยส่วนใหญ่ก าหนดประเด็นแก้ไขปัญหา โครงการการจัดการ
ขยะ รองลงมา คือ ประเด็นโครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โครงการงานบุญปลอดเหล้า ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร การดูแลผู้สูงอายุ จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ DHS-PCA ของแต่ละอ าเภอ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการพัฒนาขั้นที่ 3.5 - 4  ซึ่งอ าเภอลืออ านาจได้รับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ ในการประชุมวิชาการประจ าปี HA Nation Forum ครั้งที่ 18 
วันที่ 17 มีนาคม 25560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี 
 ส าหรับปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในทุกอ าเภอทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุก
ด้านมากกว่าด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว โดยมีนายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ 
และสาธารณสุขอ าเภอท าหน้าที่เลขานุการ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้ พชอ.เป็นระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

แนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีแนวทาง/กิจกรรมการด าเนินงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ดังนี้  

1. ขับเคลื่อนนโยบายโดยการบูรณาการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอ าเภอ (พชอ) , DHML , และ โครงการ 3 ดี ทั้ง 7 อ าเภอ โดยมีอาจารย์จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษา 
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2. ก าหนดให้การด าเนินงาน พชอ.เป็น PA ระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา พชอ. 
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมี นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธาน 
PA และมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบงานระบบบริการปฐมภูมิระดับอ าเภอ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนา รวมทั้งมีช่องทาง  Line Group พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ ในการ
สื่อสาร 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน พชอ.และ โครงการ 3 ดี ระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด 
 

ผลการด าเนินงาน (ไตรมาส 1) 
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา DHB ปี 2560 (28 ก.ย.2560)  
2. จัดมหกรรมครบรอบ 1 ปี 3 ดี อ านาจเจริญ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 

(DHB) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ (11 ต.ค.2560)  
3. สสอ.ทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุมรับนโยบาย พชอ. ณ โรงแรมมารวย กทม. (24 พ.ย.2560) 
4. ส านักงานสาธารณสุชขจังหวัดอ านาจเจริญสนับสนุนงบด าเนินงาน พชอ.อ าเภอละ 10,000 บาท 
5. ทุกอ าเภอมีการตรียมรายชื่อบุคลากรที่จะแต่งตั้ง คณะกรรมการ พชอ.ตามระเบียบส านักนายกฯ 

และเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอ พชอ.เพ่ือจัดท าแผน/ก าหนดวาระการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอๆละอย่างน้อย 
3 ประเด็น โดยประเด็นการพัฒนาคุณภาพเด็ก เป็นหนึ่งในวาระอ าเภอ 

6. ทีมเลขานุการ พชอ.อ าเภอละ 4 คน (สสอ.,ผช.สสอ.,ปลัดอ าเภอ,ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ รพ.)   
เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี จ านวน 2 รุ่น (รุ่น 1 วันที่ 
14-15 ธ.ค.2560 อ.เมือง, อ.หัวตะพาน, อ.ลืออ านาจ และ รุ่น 2 วันที่ 18-19 ธ.ค.2560 อ.พนา, อ.ปทุมราช-
วงศา, อ.ชานุมาน, อ.เสนางคนิคม) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก   
                รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานได้จริง (ร้อยละ 85) 
 
สถานการณ/์สภาพปัญหา  

ปัจจุบันประชากรชาวจังหวัดอ านาจเจริญส่วนใหญ่ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป นิยมประโภคอาหารนอกบ้าน
หรืออาหารส าเร็จรูปมากขึ้น มีการผลิตอาหารและน้ าดื่มในปริมาณมากและส่งขายในระยะไกล เอ้ือให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วและกว้างขวางในกรณีที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ท า
ให้กระบวนการสอบสวนและควบคุมโรคในปัจจุบันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น หากไม่สามารถตรวจจับ
เหตุการณ์ผิดปกติหรือข่าวการระบาดของโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากไม่สามารถประเมิน
สถานการณ์และความรุนแรงได้อย่างถูกต้องรวมทั้งไม่มีการตัดสินใจส่งทีมออกสอบสวน ป้องกัน ควบคุมการ
ระบาดในพ้ืนที่เกิดเหตุได้ทันการณ์ อาจท าให้การระบาดขยายไปในวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมโรคหรือภัย
สุขภาพต่างๆให้สงบได้โดยเร็ว  เพ่ือให้การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และโอกาสในการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน รวมทั้งลด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของจังหวัดอ านาจเจริญ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบการ
จัดการและตอบโต้สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์สาธารณสุข (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (SRRT)  ทั้งในส่วนของจังหวัด และส่วนอ าเภอ
ที่สามารถตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและท าให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ
ได้โดยเร็ว  

ในระดับจังหวัดและอ าเภอจึงจ าเป็นต้องมี ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center : EOC) และระบบบัญชาเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบงานที่สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน สามารถช่วยจ ากัดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืนๆ ที่ เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขซึ่งอาจส่งผลถึงประชาชนให้อยู่ในวงจ ากัด การพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดอ านาจเจริญได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มา
ใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต ตั้งแต่ปี ปี 2559 เป็นต้นมาและมีการพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้
จริงเหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ  ในปี 2560 ได้ด าเนินการเปิดศูนย์ EOC ในระดับจังหวัดและ
อ าเภอ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจ านวน  1  ครั้ง  คือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
จังหวัดอ านาจเจริญในพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ซึ่งท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในครั้งส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกอ าเภอ 
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แผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 

 ในปี 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้วางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Center : EOC) และระบบบัญชาเหตุการณ์ (Incident Command System : 
ICS) โดยเฉพาะทีมตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข (SAT) ที่เป็นหัวใจส าคัญของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
โดยจะพัฒนาระบบการท างานระหว่างกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ สามารถบูรณาการ
ท างานให้เป็นทีมเดียวได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบงานที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงานให้
ผลัดเปลี่ยนเข้ามารับผิดชอบงานโดยมีหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นที่ปรึกษา และจัดท ารายงานผลผลิต
ให้ได้ตามมาตรฐานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือการตัดสินใจ ซึ่งวางแผนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ให้ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ 
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดให้ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร จากส่วนกลาง 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการอบรมและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทุกทีม ในระบบ EOC เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จ านวน 1 เหตุการณ์  ให้กับคณะกรรมการตาม
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ตามค าสั่ง ที่ 9/2560 และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติหน้าที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (Situation Awareness Team 
: SAT) ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 10 /2560 รวมถึงคณะกรรมการและทีม SAT ใน
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ ในช่วงเดือน มีนาคม 2561  

3. พัฒนาระบบการท างานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งด้านการะบวน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และผลผลิตหลักทั้ง Spot Report และตาราง 
outbreak verification List 

4. พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ในระดับจังหวัดให้สามารถท างานอย่างบูรณาการอย่าง
แท้จริงและเข้าร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงาน SAT จากส่วนกลาง กรมควบคุมโรค 

5. ก าหนดให้ทุกอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือให้สามารถตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในระดับ
อ าเภอ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับอ าเภอในปี 2561 
 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
1 ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร โดยจังหวัดอ านาจเจริญ 
นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง และนางอัญชลี หน่อแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันและ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ได้ผ่านการอบรม การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ส าหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข" EOC– ICS ในเดือนธันวาคม 
2560 หลักสูตร 9 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยส านักระบาดวิทยา 
 2. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (SAT) ระดับจังหวัดและอ าเภอ จ านวน 8 คน ได้รับการพัฒนาด้านแนว
ทางการปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติจริง จากส านักงาน
ป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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 3.  ในไตรมาสที่ 1/2561 มีการเปิดศูนย์ EOC ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหมู่บริเวณหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนงาม  อ าเภอปทุมราชวงศา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีการใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุ การดูแลต่อเนื่องรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงจุด
เสี่ยง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี  และในช่วงวันที่ 30 มกราคม 2561- 
2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีควบคุมโรคหัดในเรือนจ า 
จังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งการใช้ระบบบัญชาเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ในครั้งนี้ท าให้
การปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมป้องกันโรคไปเป็นอย่างเป็นระบบและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี คาดว่าน่าจะ
ควบคุมการระบาดของโรคได้ภายใน 1 เท่าของระยะฟักตัวสูงสุด (14 วัน) 
 

ปัญหาอุปสรรค  
สถานที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นห้อง

ท างานของกลุ่มงานควบคุมโรค และอุปกรณ์ที่จ าเป็นยังไม่ครบตามก าหนด ประกอบกับทีมตระหนักรู้
สถานการณ ์(SAT) ยังไม่ได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและอบรมขั้นพ้ืนฐานครบทุกคน และเจ้าหน้าที่ 
ยังมองว่าเป็นงานเดิมของงานระบาดวิทยา ทั้งท่ีเนื้องานถูกยกระดับขึ้นมามากแล้ว  
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ตัวชี้วัดที่ 9 : ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี (ไม่เกิน 4.5 ต่อ 
                แสนประชากรเด็ก) 
 

สถานการณ์สภาพปัญหาของพื้นที่  
 จากการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ าในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา จังหวัด
อ านาจเจริญ ได้ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมใหม่ใน
พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ และมีทีมผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ทั้งหมด 16 ทีม ผ่านการประเมินระดับเงิน จ านวน 5 ทีม คิดเป็นร้อยละ 31.25 และผ่านการ
ประเมินระดับทองแดง จ านวน 11 ทีม คิดเป็นร้อยละ 68.75 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การจมน้ าของเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 -2560 พบว่า มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการ
จมน้ า จ านวน 12, 7, 5, 4, 5 และ 4 ราย ตามล าดับ คิดเป็นอัตราตาย ดังนี้ 16.36, 10.58, 7.55, 6.20, 6.38 
และ 6.63 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีแสนคน ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2560 มีเด็กเสียชีวิต 
จ านวน 4 คน ไดม้ีแบบสอบสวนสาเหตุการตาย จ านวน 4 คน คิดเป็น   ร้อยละ 100 กลุ่มอายุที่มีการเสียชีวิต
สูงสุด คือ 6 - 12 ปี เหตุเกิดสูงสุดในเดือนสิงหาคม สถานที่เกิดเหตุสูงสุดสระน้ าส่วนบุคคล  

รูปที ่9 อัตราการตายด้วยจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จังหวัดอ านาจเจริญ 6 ปีย้อนหลัง  
         (ปีงบประมาณ 2555 – 2560) 

 
ที่มา: รายงานประจ าเดือน รายงาน 19 สาเหตุ จากโรงพยาบาลทุกแห่ง 
ตารางท่ี 1.13 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แยกรายอ าเภอ 5 ปีย้อนหลัง  
                  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ประชากร
จ านวน
 (คน)

อตัรา
ต่อแสน

ประชากร
จ านวน
 (คน)

อตัรา
ต่อแสน

ประชากร
จ านวน
 (คน)

อตัรา
ต่อแสน

ประชากร
จ านวน
 (คน)

อตัรา
ต่อแสน

ประชากร
จ านวน
 (คน)

อตัรา
ต่อแสน

เมอืง 22,376 3  13.41 22,376 0      -   21,773 2    9.19 21,157 2    9.45 20,480 0      -   
ชานุมาน 8,572 1  11.67 8,572 3  35.00 8,401 2  23.81 8,183 2  24.44 8,046 1  12.43
ปทุมราชวงศา 9,151 1  10.93 9,151 1  10.93 8,901 0      -   8,628 1  11.59 8,409 1  11.89
พนา 4,457 0      -   4,457 1  22.44 4,368 0      -   4,239 0      -   4,073 0      -   
เสนางคนิคม 7,153 0      -   7,153 0      -   6,984 0      -   6,781 0      -   6,548 1  15.27
หัวตะพาน 8,432 1  11.86 8,432 0      -   8,203 0      -   7,988 0      -   7,197 0      -   
ลืออ านาจ 6,045 1  16.54 6,045 0      -   5,905 0      -   5,744 0      -   5,607 1  17.83

รวม 66,186 7  10.58 66,186 5    7.55 64,535 4    6.20 62,720 5    7.97 60,360 4    6.63

อ าเภอ
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560



54 
 
แผนงานการด้าเนนิงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้้า จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบปราณ 2561 

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า โดยเน้นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
ท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ านาจเจริญ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญทุกแห่ง ซึ่งมีแผนการ
ด าเนินงาน 
 1. เปิดรับสมัครทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้ า จังหวัดอ านาจเจริญ ในช่วง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมด าเนินงานทั้งหมด 16 ทีม   

2. ก าหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมเก่าและ
ทีมใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ 

3. สนับสนุนสื่อ วีดีทัศน์ เรื่อง การป้องกันการจมน้ า ที่ได้รับจากส่วนกลางแก่ภาคีเครือข่าย  ต าบลที่
สมัครเข้าร่วมทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้ า จังหวัดอ านาจเจริญทุกแห่ง 
 4. ก าหนดแผนออกประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) และประชุมเตรียมความพร้อมการ
รับประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้ า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561   
 5. ทีม SRRT จังหวัดอ านาจเจริญ ออกสอบสวนสาเหตุการจมน้ าในพ้ืนที่ พร้อมทั้งคืนข้อมูล ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งด าเนินการแก้ปัญหา  

6. จัดท าแผนการบูรณาการร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ในการจัด 
ผลักดัน และสนับสนุนให้เด็กอายุ 6 – 14 ปีได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 

ผลการด้าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2561) พบเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ าจ านวน       
1 ราย อัตรา 0.82 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีแสนคน ได้มีแบบสอบสวนสาเหตุการตายจ านวน 1 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มอายุที่มีการเสียชีวิตสูงสุด คือ 6 - 12 ปี เหตุเกิดสูงสุดในเดือนสิงหาคม สถานที่เกิด
เหตุสูงสุดสระน้ าส่วนบุคคล จากการสอบสวน พบว่า  

1) ผู้เสียชีวิตอาจเป็นตะคริวในน้ า หรือลื่นไถลลงไปในน้ าและไม่ทราบระดับความลึกของสระน้ า  
2) เพ่ือนขาดทักษะในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์จมน้ าขึ้น เนื่องจากตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
3) เนื่องจากสระน้ าเป็นสระเพ่ือการเกษตรส่วยบุคคลจึงไม่มีระบบการป้องกัน หรืออุปกรณ์การ

ช่วยเหลือ ไว้บริเวณริมๆ สระ  
4) พลเมืองดีมีทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ขาดการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ออกไปช่วย ณ จุด

เกิดเหตุ จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา จัดอบรมวิชาการการช่วยพ้ืนคืนชีพส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับ รพ.สต.ในเขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ทุกแห่ง วันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2660 
ประชาสัมพันธ์การใช้หน่วยกู้ชีพ 1669 ในพ้ืนที่ และออกให้ความรู้เด็กนักเรียนเรื่อง ตะโกน โยน ยื่น และการ
ช่วยพื้นคืนชีพ  
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ตัวชี้วัดที่ 10 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน) 
 

สถานการณ์   
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 

2551-2560 จ านวน 51, 35, 41, 41, 42, 41, 43, 62, 86 และ 74 ราย ตามล าดับคิดเป็นอัตราตายต่อ
ประชากรแสนคนเท่ากับ 13.58, 9.5, 11.02, 11.02, 11.29, 11.02, 11.55, 16.87, 22.91 และ 19.66 โดยมี
การบูรณาการข้อมูล 3  ฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา 

 

      รูปที ่10 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2560  

   

 จากรูปที่ 10 ตั้งแต่ปี 2559-2560 จังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ิม
สูงขึ้น และลดลงในปี 2560 แต่ก็ยังสูงกว่าค่า MEDIAN 5 ปีที่ผ่านมา 
 

       รูปที ่11 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ต่อประชากรแสนคน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 - 2560 แยกรายอ าเภอ 

 
  

 จากรูปที่ 11 ตั้งแต่ปี 2558-2560 อ าเภอที่อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด คืออ าเภอเมือง 
รองลงมาคืออ าเภอปทุมราชวงศาซึ่งมีอัตราตายสูงกว่า 16 ต่อประชากรแสนคน ทุกปี 
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ตารางท่ี 1.14 จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561  
             (1  ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนเสียชีวิต อัตราตายต่อแสนประชากร 
เมืองอ านาจเจริญ 131,363 12 9.13 
ชานุมาน 41,011 0 0.00 
ปทุมราชวงศา 48,406 10 20.70 
พนา 28,145 3 10.70 
เสนางคนิคม 40,954 0 0.00 
หัวตะพาน 49,983 4 8.00 
ลืออ านาจ 36,891 1 2.71 

รวม 376,753 30 8.00 
ที่มา : ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ข้อมูล 3 ฐาน)  
 
ผลการด าเนินงาน 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายการด าเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข  
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
  - จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปีงบประมาณ 2561 ที่สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนน การพัฒนาระบบ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ECS (EMS, ER, Refer, Disaster คุณภาพ)  จังหวัดอ านาจเจริญ ตามแผนงาน
โครงการเป็นเงินจ านวน 2,823,650 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 - คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและ
ภัยสุขภาพฯ  เปิดศูนย์ EOC กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุและระหว่างการน าส่งผู้ป่วย (ผู้บาดเจ็บทั้งหมด 11 ราย ตาย 2 ราย) 
 - สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา น าเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุหมู่หน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อที่ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ และมีการลงสอบสวนสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุโดยทีมสหสาขา ตามค าสั่งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอทุก
อ าเภอ (ศปถ.อ) 

 
 2. มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/IS online/Information/Investigation) 
 - บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (ต ารวจ สาธารณสุข และบริษัทกลางฯ) ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด   
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ตารางท่ี 1.15 จ านวนและอัตราตายต่อแสนประชากรจากอุบัติเหตุทางถนน แยกรายอ าเภอ  
                 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 

อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บูรณาการ
 3 ฐาน 

อัตราตาย ต่อ 
สาธารณสุข บริษัทกลางฯ ต ารวจ ประชากรแสนคน 

เมือง
อ านาจเจริญ 

12 12 8 12 9.13 

ชานุมาน 0 1 0 0 0.00 
ปทุมราชวงศา 10 10 10 10 20.70 
พนา 3 3 2 3 10.70 
เสนางคนิคม 0 0 0 0 0.00 
หัวตะพาน 4 4 3 4 8.00 
ลืออ านาจ 1 2 1 1 2.71 

รวม 30 32 24 30 8.00 
 

 จากตารางที่ 1.15 พบว่าข้อมูลที่ไม่ตรงกันของแต่ละหน่วยงานเนื่องจากบริษัทกลางจะนับทุก
รายที่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตภายใน 1 ปี ในส่วนต ารวจจะนับการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะ
รายที่มีคดี ส่วนข้อมูลสาธารณสุขนั้นจะนับข้อมูลการตายตามนิยามคือนับเฉพาะรายที่ตายหลังจากการเกิ ด
อุบัติเหตุภายใน 30 วัน เท่านั้น ทั้งนี้ ศปถ.จ.อจ. มีการตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน
ก่อนน าเข้าที่ประชุม ศปภ.จ.อจ. ทุกเดือน 
 - โรงพยาบาลอ านาจเจริญใช้โปรแกรมข้อมูล Injury Surveillance เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2561  
 - บันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งต่อ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่าน
โปรแกรม PHER Accident ของส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ทุกราย ทั้งในช่วงปกติและ
เทศกาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สถานการณ์ และการก าหนดจุดเสี่ยงและมาตรการแก้แก้ไขจุดเสี่ยง
ของคณะกรรมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดทุกเดือน 
 - บันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผ่าน Google map เขตสุขภาพที่ 10 ทุกราย 
และมีการน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมศูนย์อ านายการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
 - คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ านาจเจริญ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญเป็นประธานคณะอนุกรรมการ) ด าเนินการประชุมทีมและลงพ้ืนที่สอบสวนสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ บริเวณถนนชยางกูร หน้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เพ่ือ
หาสาเหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ า และน าผลการสอบสวน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2560 
   

3. การป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/Community Checkpoint/DHS-RTI/RTI 
officer) 

  - ติดตั้งระบบน าทาง GPS และติดตั้งกล้องติดรถ MDVR 3G ในรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงตาม
มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance Safety) 
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 - มีนโยบายจ ากัดความเร็วรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เกิน 90 กม./ชม. และห้ามขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
ฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี ยกเว้น มีเจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณนั้นๆ 
 - พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินใน รพท. และ รพช. ทุกแห่งผ่านการอบรมหลักสูตรการขับ
รถพยาบาลปลอดภัยทุกคน (37 คน) 
 - โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ชานุมาน ลืออ านาจ พนา หัวตะพาน มีการท าประกันภัยชั้น 1 ใน
รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงทุกคัน ส่วนโรงพยาบาลเสนางคนิคม และ ปทุมราชวงศา ท าเฉพาะ พ.ร.บ.   
 - ชุมชนมีการจัดการลดปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน (Community Checkpoint) ภายใต้โครงการ
“อ านาจเจริญคนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี” โดยการขับเคลื่อนด่านชุมชนในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล     
ปีใหม่ สงกรานต์ ทุกชุมชน 
 - จัดท าตัวชี้วัดในการจัดล าดับผลงาน (Ranking) เพ่ือคัดเลือกอ าเภอที่มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) ผ่านเกณฑ์ ระดับดี 
 - ก าหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
 - ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง (ปิดจุดกลับรถหน้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ) โดย
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ 
 - ด าเนินการด่านชุมชนคุณภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทุกต าบลๆละ 1 แห่ง  
 

ตารางท่ี 1.16 จ านวนรถพยาบาลระดับ ALS ที่ติดกล้อง ท าประกันภัยชั้น 1 และพนักงานขับรถยนต์ที่ผ่าน 
                 การอบรม 

 
 

4. มาตรการรักษา 2EIR (EMS / ER / In-hos คุณภาพ / Referral System) 
 - น าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนผ่าน EMS และ 1669 ร้อยละ 98.03 
 - มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับครอบคลุมพ้ืนที ่ร้อยละ 66.07 ของต าบล 
 - อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยที่มีค่าโอกาสรอด (Ps) ≥ 0.75 Probability of Survival ใน
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ = 0 %  (0 /136) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 
 - ROSC IN OHCA (Return of Spontaneous circulation) ร้อยละ 31.03, Dead ร้อยละ 
68.97 ผู้ป่วยทั้งหมดแยกเป็น Non-Trauma ร้อยละ 79.31, Trauma ร้อยละ 20.69 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 
ธ.ค. 60 
 
 

จ านวน

พนักงาน

ขับรถ (คัน)

ผ่านการอบรม

Ambulance

Safety (คัน)

ร้อยละ

1 เสนางคนิคม 2 2 1 1 1 4 4 100.00

2 อ านาจเจริญ 6 6 6 6 6 12 11 91.67

3 ปทมุราชวงศา 3 1 1 1 3 4 4 100.00

4 พนา 3 3 1 1 3 5 5 100.00

5 ชานุมาน 3 3 1 1 3 5 4 80.00

6 ลอือ านาจ 4 4 1 1 4 4 4 100.00

7 หวัตะพาน 3 3 1 1 3 5 5 100.00

24 22 12 12 23 39 37 94.87

พนักงานขับรถ (คน)

รวม

ล าดับ โรงพยาบาล

จ านวน

รถพยาบาล

และสง่ต่อ

ทัง้หมด

(คัน)

ติดต้ังกลอ้ง

บันทกึ

ภาพหน้ารถ

(คัน)

ติด GPS

(คัน)

ติดต้ังกริง่

สญัญาณควบคุม

ความเร็วรถ

(คัน)

การท า

ประกันภัยช้ัน

 1
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ตารางท่ี 1.17 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
                (ท้ังที่ ER และ Admitted ) น้อยกว่า ร้อยละ 12 (1 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 60) 
อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย Dead ใน 24 ชม. อัตรา/ร้อยละ 
รพ.อ านาจเจริญ 1,119 25 2.34 
รพ. ลืออ านาจ 12 0 0 
รพ. ชานุมาน 29 0 0 
รพ. หัวตะพาน 24 1 4.17 
รพ .เสนางคนิคม 23 1 4.35. 
รพ. พนา 
รพ.ปทุมราชวงศา 

62 
18 

3 
6 

4.83 
33.33 

รวม 1,287 36 2.80 
ที่มา : รายงาน ER Visit จากฐานข้อมูล  ทุกโรงพยาบาล 
 

  ตารางท่ี 1.18 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury (STBI) < ร้อยละ 20 
                   ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 –ธ.ค.60)  

  
รพ.อ านาจเจริญ 

GCS 13-15 GCS   9-12 GCS  3-8 
Admitted Refer Dead Admitted Refer Dead Admitted Refer Dead 

ต.ค. – ธ.ค. 60 162 0 0 2 8 0 1 19 0 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. ความเข้มแข็งและการขับเคลื่อนของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอยัง
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระยะกระตุ้นสร้าง 

2. กรณีการประเมิน ER คุณภาพ ส่วนกลางควรจัดท าแบบฟอร์มในการประเมินตนเอง เกณฑ์ นิยาม   

ตัวชี้วัด ควรมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- กลไกก ากับนโยบายภาพรวมโดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ/จังหวัด 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุควรเน้นการด าเนินงานป้องกันเชิงรุก และ
สื่อสารยังสหสาขาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดที่ 11 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิต 
                    สูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 
สถานการณ์ 
 จังหวัดอ้านาจเจริญได้ด้าเนินการโครงการสนองน ้าพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน ตั งแต่ปีงบประมาณ 2553 ครอบคลุมทุกอ้าเภอ และปีงบประมาณ 2553 – 2561 ด้าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื อรัง ซึ่งสถานการณ์โรคไม่ติ ดต่อเรื อรังจังหวัด
อ้านาจเจริญ สรุปไดด้ังนี  
 โรคเบาหวาน การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานรายใหม่ ในปีงบประมาณ 2559-2561 มีการคัด
กรองเบาหวานในกลุ่มประชากร 35 ปีขึ นไป ดังนี  ร้อยละ 85.67 (120,912 คน) 83.07 (103,366 คน) และ
ร้อยละ 58.93 (85,611 คน) ซึ่งในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานรายอ้าเภอในไตรมาสที่ 1 
อ้าเภอที่คัดกรองได้มากที่สุด คือ อ้าเภอพนา ร้อยละ 83.10  รองมา คือ อ้าเภอปทุมราชวงศา ร้อยละ 72.39   

ตารางที่ 1.19 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2559-2561 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ตค.60-มค.61) 

ประชากรได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน 

ร้อยละ ประชากรได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน 

ร้อยละ ประชากรได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน 

ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ 40,773 81.44 34,361 78.37 26,191 50.13 
ชานุมาน 13,265 85.86 12,281 85.70 10,116 65.30 
ปทุมราชวงศา 14,423 88.83 10,344 83.21 12,229 72.39 
พนา 9,603 89.81 9,534 89.64 8,999 83.10 
เสนางคนิคม 13,487 92.13 9,186 83.42 9,021 59.30 
หัวตะพาน 16,651 81.63 15,319 81.68 9,902 48.65 
ลืออ้านาจ 12,710 93.10 12,281 91.96 9,153 64.21 
รวม 120,912 85.67 103,366 83.07 85,611 58.93 
ข้อมูล : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันท่ี 30 มกราคม 2561 

 โรคความดันโลหิตสูง การป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
มีการคัดกรองความดันโลหิต ในกลุ่มประชากร 35 ปีขึ นไป ได้ ร้อยละ 89.57 (120,207 คน) ร้อยละ 86.72  
(101,920 คน) และร้อยละ 60.77 (83,968 คน)  ตามล้าดับ (ดังตารางที ่1.20) 

 

 

 

 

 

 
 



61 

ตารางท่ี 1.20 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง แยกรายอ้าเภอ  
         ปี 2559-2561 จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 (ตค60-มค.61) 

ประชากรที่ได้รับการ
คัดกรองความดัน 

ร้อยละ ประชากรที่ได้รับการ
คัดกรองความดัน 

ร้อยละ ประชากรที่ได้รับการ
คัดกรองความดัน 

ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ 40,389 84.04 33,974 81.41 25,582 51.20 
ชานุมาน 13,972 94.25 12,149 89.09 9,923 66.88 
ปทุมราชวงศา 14,119 92.45 10,361 87.53 12,065 75.40 
พนา 9,295 93.17 9,292 95.01 8,810 87.41 
เสนางคนิคม 13,200 92.00 9,050 82.88 8,822 58.72 
หัวตะพาน 17,326 89.85 15,622 88.68 9,925 51.44 
ลืออ้านาจ 11,906 95.72 11,472 95.55 8,841 68.12 
รวม 120,207 89.57 101,920 86.72 83,968 60.77 
ข้อมูล : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 30  มกราคม 2561 
  

ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานรายอ้าเภอใน ไตรมาสที่ 1 อ้าเภอที่คัดกรองได้มากที่สุด 
คือ อ้าเภอพนา (ร้อยละ 87.41) รองมาคืออ้าเภอปทุมราชวงศา (ร้อยละ75.40) และอันดับ 3 คือ อ้าเภอ    
ลืออ้านาจ (ร้อยละ68.12)  
 
การด าเนินงานป้องกันและควบคุมรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ านาจเจริญ  
    จากสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่กล่าวมาตามข้อ 1 จังหวัดอ้านาจเจริญได้จัดระบบและ
แนวทางการด้าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภายใต้แนวทางการพัฒนาระบบคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งพัฒนาตามองค์ประกอบตามเกณฑ์คลินิก 
NCD คุณภาพ ดังนี  
     1. ระบบบริการ Health Service Delivery 
  1) พัฒนาคลินิก NCD Service Center ที่เป็นคลินิก NCD คุณภาพ ทุกอ้าเภอ ผ่านการ
ประเมินรับรอง 7 แห่ง  
  2) พัฒนาระบบบริการคลินิก NCD คุณภาพระดับ รพท,รพช. รพ.สต. (ผ่านการประเมินรับ
รอบ จาก สคร.10 อุบลราชธานี 2 แห่ง ระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง และระดับดีมาก 1 แห่ง 
  3) สร้างระบบ Consultation   
  4) การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสให้มีกิจกรรมการการออกก้าลังกาย โดยเน้น
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นตัวอย่างในการออกก้าลังกาย ในวันพุธ ของทุกสัปดาห์ 
  5) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย   
  6) พัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมในหน่วยบริการในระดับ รพท.รพช. ทั ง 7 แห่ง 
  7) พัฒนาระบบ การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน (DM foot Clinic) และระบบการส่งต่อในปีงบ 
2561 
     2. ทีมบุคลากรในการด าเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดอ้านาจเจรญิ (Health Workforce) 
  - อายุรแพทย์ 2 คน 
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  - อายุรแพทย์โรคไต 1 คน 
  - อายุรแพทย์โรคหัวใจ 1 คน 
  - แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 1 คน 
  - โภชนากรประจ้าคลินิกครบทุกๆอ้าเภอๆละ 1 คน 
  - เภสัชกร ประจ้าคลินิก 
  - System Manager ระดับจังหวัด 4 คน 
  - พยาบาล Nurse Case Manager ปฏิบัติงานระดับ รพท./รพช. จ้านวน 12 คน (ปฏิบัติงาน
ที่ประจ้า รพท./รพช. ครบทุกแห่ง) 
  - พยาบาล Mini  Case Manager  จ้านวน 77 คน (ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. ทุกแห่ง) 
     3. การจัดการระบบข้อมูล (Health Information system) 
  1) การจัดการระบบข้อมูล การบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Hos xp ทุกระดับทั ง รพ.สต. 
รพช. และ รพท. 
  2) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยส้าหรับผู้ให้บริการ ผ่าน Hos xp NCD online 
  3) ระบบส่งต่อผู้ป่วยผ่าน โปรแกรม Refer Link  
  4) การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การคืนข้อมูลในเครือข่ายและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
ระบบ43 แฟ้ม ผ่าน Data Center ของจังหวัด ที่สามารถตอบสนองความต้องการ KPI ทั งหมดได้ 
  5) ระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน 
     4. Medicine & Technology Equipment 
  1) ยาพื นฐานเหมือนกัน แต่ยาเฉพาะมีการแชร์ยาในเขตร่วมบริการได้ 
  2) เครื่องการตรวจภาวะแทรกซ้อน โรคตา ไต เท้า  
   - Fundus Camera จ้านวน 4 เครื่องแบ่งการด้าเนินงาน 1 เครื่องต่อ 2 อ้าเภอ  

- การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางโรคไต เพ่ือค้านวณ e – GFR โดยวิธีการตรวจแบบ 
Enzymatic จ้านวน 6 แห่ง คือ รพ.อ้านาจเจริญ รพ.ชานุมาน รพ.ปทุมราชวงศา รพ.พนา รพ.เสนาง และ  
รพ.หัวตะพาน โดยวิธี jeft method 1 แห่ง คือ รพ.ลืออ้านาจ 
   - จังหวัดมีการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจเท้าโดยละเอียด (Monofilament) ให้คลินิก 
NCD คุณภาพ ทุกแห่งทั งระดับ รพ.สต. รพช. และ รพท.  
   - มีเครื่อง ABI 1 เครื่อง ที่ รพ.ลืออ้านาจ  
               3) คู่มือการด้าเนินงาน  
   - ใช้แนวทางการด้าเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับเขต 
   - พัฒนาระบบ CPG เพ่ือให้เข้ากับ บริบทของแต่ละอ้าเภอทุกอ้าเภอ 
      

     5. Leadership & Governance 
   - NCD Board                  
   - System Manager 
   - ติดตามประเมินผล 
   - ก้ากับ ดูแลและติดตาม 

 

 



63 

แผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 จังหวัดอ้านาจเจริญมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการ Service Plan สาขา NCD ภายใต้กรอบ 6 Building blocks plus ดังนี  
  1) การพัฒนาระบบและรูปแบบการด้าเนินงาน 
  - มีแผนพัฒนาต่อยอดคลินิก NCD Clinic Plus คุณภาพ ในระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
(โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ) โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลลืออ้านาจ) ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ปี 2560 และพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเพ่ือส่งเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ปี 2561ต่อไป พร้อมทั งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561  
  - จัดให้มีมหกรรมในการด้าเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อรังเช่นจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น
ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
  - พัฒนาต้าบลจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - พัฒนาองค์กรไร้พุงต้นแบบ จ้านวน 5 องค์กร 
  - จัดและพัฒนาคลินิก DPAC ได้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ทั งระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง 
  - มีนโยบาย และจัดมหกรรมการออกก้าลังกาย โดยเน้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการ 
(ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ้าเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง) สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ 
  - พัฒนาอ้าเภอต้นแบบเรื่องการเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย NCD คุณภาพต้นแบบ ในการ
ด้าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรังแบบมุ่งประสิทธิภาพ Thai Compendium จ้านวน 1 อ้าเภอ คือ
อ้าเภอลืออ้านาจ 
  - พัฒนารูปแบบการด้าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - ขยาย และพัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและการด้าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง 
ในสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข ต้าบลจัดการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ้าเภอ 
  2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
  - จัดประชุมชี แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลส้าหรับเจ้าหน้าที่ ระดับโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง ได้ก้าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล NCDs 
จังหวัดอ้านาจเจริญ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
  - พัฒนาระบบการส่งต่อ ผ่านระบบ Refer link ให้ รพ.สต. รพช. และรพท. เข้าถึงและการ
ใช้โปรแกรม 
  - พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data center) ระดับอ้าเภอ และระดังจังหวัดให้มีข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง   
  3) Medicine & Technology Equipment 
  - พัฒนาปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระดับจังหวัดทุกปี 
  - จัดหาเครื่อง Fundus Camera และจ้าท้าแผนการใช้เครื่อง Fundus Camera ในภาพ
จังหวัด 



64 

  - ปรับรูปแบบการการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางโรคไต เพื่อค้านวณ e – GFR โดยวิธีการตรวจแบบ 
Enzymaticไดค้รอบคลุมทุกอ้าเภอ 
  - พัฒนารูปแนวทางการ และแนวทางการส่งต่อ เพ่ือตรวจภาวะแทรกซ้อนเส้นเลือดปลาย 
อุดตันในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
  4) การก้ากับติดตามและประเมินผล (Mornitroring &Evaluation) 
  การติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื อรังจังหวัดอ้านาจเจริญ ใช้รูปแบบการ
ติดตามที่ไม่เป็นทางการ เช่น การโทรศัพท์ ระบบ Line Facebook และทาง E-mail และรูปที่เป็นทางการ 
คือ 
  - จัดประชุมชี แจง และติดตามการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง  
  - สรุปผลการด้าเนินงาน การคืนข้อมูล และติดตามผลการด้าเนินงานผ่านการประชุม 
  - วางแผนออกนิเทศติดตาม ระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 – 7 มีนาคม 2561 
  - มีการประเมินตนเอง NCD Clinic Plus ทุกโรงพยาบาล ส่งส้านักงานป้องกันและควบคุม
โรคที ่10  
                   - มีแผนการนิเทศติดตามผลการด้าเนินงาน โดยบูรณาการร่วมกับการนิเทศ ก้ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงานสาธารณสุขตามระบบปกติ ปีละ 2 ครั ง  
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 
 จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 พบว่าอัตราการป่วย
ด้วยโรคเบาหวานรายใหม่เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไปในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ในช่วง 1 ไตรมาสแรกของปี 2560 และ 2561 พบว่าภาพรวมของจังหวัดอ้านาจเจริญมีอัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ร้อยละ 1.04  ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัด ทุกอ้าเภอบรรลุเป้าหมายผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 2.40 
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ตารางท่ี 1.21 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 ปีงบประมาณ 2561 
อ้าเภอ ผู้ป่วยเบาหวานปี2560 

(ไตรมาสที่1-) 
ผู้ป่วยเบาหวานปี2561 

(ไตรมาสที่1-2) 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

จ้านวนที่ได้รับ
การวินิจฉัย 

จ้านวนที่วัด
ครั งสุดท้าย (B) 

เมืองอ้านาจเจริญ 99 17 1,499 1.13 
ชานุมาน 12 8 431 1.86 
ปทุมราช 24 8 836 0.96 
พนา 22 6 643 0.93 
เสนางคนิคม 30 4 413 0.97 
หัวตะพาน 23 5 788 0.63 
ลืออ้านาจ 26 8 772 1.04 
รวม 236 56 5,382 1.04 
หมายเหตุ : B คือ จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไป ในเขตรับผิดชอบทั งหมดท่ีมีค่าระดับ FBS ครั งสุดท้ายใน 
              ปีงบประมาณท่ีผ่านมาอยู่ในช่วง 100-125 mg/dl   
ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ วันที่ 30 มกราคม  2561 
 

2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
≥ ร้อยละ10  

จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 พบว่ากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตซ ้าอีกครั งที่บ้านในไตรมาสที่1 คิดเป็นร้อยละ 6.80  ซึ่งใน
ภาพรวมของจังหวัดอ้านาจเจริญ ยังไม่บรรลุตามตัวชี วัดอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ10  ส้าหรับการด้าเนินงานการวัดความดันโลหิตที่บ้านใน
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งในปีนี ถือว่าเป็นตัวชี วัดตัวใหม่ที่น้ามาใช้ในการประเมินผลการด้าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในเบื องต้น ได้แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน วิธีการด้าเนินงาน การ
ลงบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการแล้วในจังหวัด
อ้านาจเจริญ ดังนี  กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตซ ้าอีกครั งที่บ้านในไตรมาส
ที่1 อ้าเภอที่ผ่านตามตัวชี วัด มี 3 อ้าเภอคือ อ้าเภอหัวตะพาน ร้ อยละ 39.49 (จ้านวน 109 คน) อ้าเภอ                
เสนางคนิคม ร้อยละ 31.91 (จ้านวน 60 คน) และอ้าเภอลืออ้านาจ ร้อยละ 13.09 (จ้านวน61 คน) ตามล้าดับ 
ดังตาราง 
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ตารางท่ี 1.22 อัตราการอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิต 
                  ที่บ้าน ≥ร้อยละ10 ปีงบประมาณ 2561 

 
อ้าเภอ 

 
ผู้ป่วยความดัน

ปี 2560 
(ไตรมาสที่1) 

ผู้ป่วยความดัน ปี 2561 
(ไตรมาสที่1) 

ร้อยละ จ้านวน
สงสัยป่วย

(คน) 

จ้านวนที่
ร้อยละ10 

จ้านวนที่
พื นที่ก้าหนด

เป็น
เป้าหมาย 

มีผลการวัด
ความดัน

โลหิตที่บ้าน 

เมืองอ้านาจเจริญ 0 1,281 129 4 4 0.31 
ชานุมาน 0 321 33 1 1 0.31 
ปทุมราช 0 1,119 112 36 35 3.13 
พนา 0 321 33 0 0 0.00 
เสนางคนิคม 0 188 19 60 60 31.91 
หัวตะพาน 0 276 28 109 109 39.49 
ลืออ้านาจ 0 466 47 63 61 13.09 

รวม 0 3,972 401 273 270 6.80 
ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ วันที่ 30 มกราคม 2561 
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ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
                 GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 100)   
 

สถานการณ์  

            จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาล รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 301 เตียง 
จ านวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 6 แห่ง รพ.สต. จ านวน 77 แห่ง  
          ปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ภายใต้การน าของ  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ (นพ.ประภาส วีระพล) ก าหนดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 
ภายใต้ค่านิยม  “SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน” โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานให้ผ่านตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  ระดับโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 และผ่านระดับดี 
จ านวน 2 แห่ง (ร้อยละ 28.6)  และ รพ.สต.มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ จ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 11.7) 

แนวทางการด าเนินงาน (System management)  
  1. แผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ให้โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital โดยมีการประชุมชี้แจง ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ในกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้รับผิดชอบงาน 
จ านวน 2 ครั้ง 

  2. การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ระดับโรงพยาบาล สสอ.และ รพ.สต. โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น คือ อ.ลืออ านาจ อ.พนา            
อ.หัวตะพาน และ อ.เมือง 

  3. แต่งตั้งคณะกรรมการ PM ระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  นิเทศติดตามและร่วม
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมี นพ.ถิระพุทธ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพานเป็ น
ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว   
ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และ ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สสอ.
คณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2560 และมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม คปสจ. ทุกเดือน 
           4.. การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง มีการก าหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
เรื่องการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital และการจัดระดับการพัฒนาระดับอ าเภอ (Ranking)  
           5. การเยี่ยมเสริมพลัง จัดให้มีการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดพร้อมการประเมินระดับจังหวัด 
และประสานงานกับเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เพ่ือการเยี่ยมเสริมพลัง  จ านวน 2 แห่ง คือ       
รพ.ชานุมานและ รพ.พนา 
    6. การด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ใน รพ.สต. จังหวัดอ านาจเจริญได้บรูณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับโครงการ รพ.สต.ติดดาว เป้าหมายการด าเนินงาน ร้อยละ 20 ของ รพ.สต. ทั้งนี้ โดยมี 
อ าเภอที่สมัครใจด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100  จ านวน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอลืออ านาจ และอ าเภอ
พนา ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การจัดระดับการพัฒนา (Ranking) ระดับอ าเภอ ต่อไป  
    7. การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยใช้งบประมาณค่าเสื่อม 
ประจ าปี 2561 เพ่ือแก้ไขปรับปรุง โครงสร้าง ได้แก่ การปรับปรุงห้องส้วมผู้พิการ การปรับปรุงที่พักขยะ     
ติดเชื้อ เป็นต้น   



68 

   8. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือผ่านระดับดี มาก จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.อ านาจเจริญ และ    
รพ.หัวตะพาน 
          9. การประเมินระดับจังหวัด GREEN&CLEAN Hospital ประจ าปี 2561 ระดับจังหวัดอ านาจเจริญ 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 เพ่ือส่งประเมินผล และ เตรียมส่งประเมินระดับเขตต่อไป 
         10. การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Cock Pit ระดับจังหวัดทุกเดือน 
 
ผลการด าเนินงาน  (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) 

 3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งส่งผลการประเมินตนเอง และแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลครบทุกแห่งภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2560 เป็นไปตามเปา้หมาย ในรอบ 3 เดือน  

ผลการประเมินตนเอง พบว่า ผ่านระดับดีมาก จ านวน  1 แห่ง ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 3 แห่ง ไม่ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้ ธันวาคม 2560 

ระดับ โรงพยาบาล ร้อยละ 

1. ดีมาก รพ.อ านาจเจริญ/รพ.หัวตะพาน 28.6 

2. ดี - 0 

3. พ้ืนฐาน  รพ.พนา และ รพ.ลืออ านาจ 28.6 

4. ไม่ผ่าน รพ.ชานุมาน รพ.ปทุมราชวงศา และ รพ.เสนางคนิคม   42.8 

 
 3.2 การพัฒนา GREEN&CLEAN Hospital ใน รพ.สต.บูรณาการร่วมโครงการ รพ.สต.ติดดาว 
เป้าหมายการด าเนินงาน มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 20 มีอ าเภอที่สมัครใจด าเนินงานให้ผ่าน
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ร้อยละ 100 จ านวน 2 อ าเภอ โดยมีเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน ดังนี้ 

อ าเภอ จ านวน รพ.สต. รพ.สต. 
1. เมือง 4 แห่ง สอน.ปลาค้าว, นายม, กุดปลาดุก, ภักดีเจริญ  
2. ชานุมาน 2 แห่ง ห้วยทม, โคกก่ง 
3. พนา 6 แห่ง ทุก รพ.สต. (เป้าหมายสมัครใจ) 
4. ปทุมราชวงศา 2 แห่ง ลือ, สามแยก 
5. ลืออ านาจ 10 แห่ง ทุก รพ.สต.(เป้าหมายสมัครใจ) 
6. เสนางคนิคม 2 แห่ง หนองคล้า, ไร่สีสุก 
7. หัวตะพาน 2 แห่ง ค าพระ, หัวตะพาน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการแก้ไข 
1. การด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีหลายกิจกรรม และการด าเนินงานในโรงพยาบาล 

มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการ จึงท าให้ต้องมีการประสานท าความเข้าใจและขอความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
กันด าเนินงาน จึงจะบรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดได้ 

2. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร และ การออกแบบการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ควร
ได้รับการปรับปรุงจากส่วนกลางเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital เช่น ที่พักขยะ
ติดเชื้อ ส้วมสาธารณะ ส้วมผู้พิการ ระบบบริการน้ าดื่มในโรงพยาบาล เป็นต้น 

3. ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง โครงสร้างที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน เช่น 
ห้องส้วมผู้พิการ ที่พักขยะติดเชื้อ  

4. ควรบูรณาเกณฑ์ให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐาน HA โรงพยาบาล เพ่ือสร้างแรงจูงในในการพัฒนา  
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ตัวชี้วัด monitor ที่ 2 : เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่อง 
                             ด้วยเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 
                             ไม่ต่ ากว่า 100  
    
สถานการณ์และสภาพของปัญหา 
       จากรายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ทางสติปัญญา (IQ) ของกรมสุขภาพจิต
พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญ ระดับสติปัญญาของเด็ก ป.1 เท่ากับ 90.75 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ที่ 
100  ซึ่งถ้าหากเทียบกับระดับสติปัญญาเด็กในจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2554 เท่ากับ  96.26 ซึ่งพบว่าต่ าลง 
  

การด าเนินงาน 
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง 
 2. มีการจัดอบรมครูแกนน าร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3. เร่งรัดให้ลงข้อมูลการคัดกรองในระบบ specialPP เพ่ือจะได้มีฐานข้อมูล ในโปรแกรม HDC  
    
ผลการด าเนินงานงาน 
ตารางที่ 1.23 ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp จังหวัดอ านาจเจริญ 
                  ประจ าปี 2561 

 

อ าเภอ 

จ านวนเด็กท่ีได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ 
(9,18,30,42 เดือน) 

(คน) 

ผลการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก (คน) 

จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า เขา้รับบริการในคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการ รพ. 

สมวัย กระตุ้น เป้าหมาย ผลงาน ติดตามไมไ่ด ้ ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจรญิ 1,098 1,013 84 2 1 1 14.29 
ชานุมาน 450 371 79 4 - 4 - 
ปทุมราชวงศา 345 305 40 - - - - 
พนา 177 159 18 - - - - 
เสนางคนิคม 284 244 39 1 - 1 - 
หัวตะพาน 396 351 45 - - - - 
ลืออ านาจ 294 201 93 - - - - 

รวม 3,044 2,644 398 7 1 6 14.29 
ที่มา : โปรแกรม HDC ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 

 
จากตารางที่ 1.23 พบว่า การให้บริการกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้า (กลุ่มอายุ9,18,30,42 เดือน) 

ด้วยเครื่องมือ TEDA4I พบเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าที่ถูกส่งไปกระตุ้นในโรงพยาบาล จ านวน 7 คน โดยสามารถ
กระตุ้นได้ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. บุคลากรในการประเมินคัดกรองใน โรงพยาบาลขาด เพราะการประเมินเด็ก 1 คนใช้เวลานาน 
 2. ปัญหาด้านผู้ปกครอง โดยเมื่อติดตามให้กลับมาประเมินซ้ าพบว่าผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญ 
 3. ระยะเวลาในการรอประเมินบางแห่งนาน ซึ่งบางแห่งรอเวลา 2-3 อาทิตย์กว่าคนที่ประเมินจะ
พร้อมมาประเมินได ้
 4. การลงข้อมูลใน 43 แฟ้มยังไม่ครบท าให้จ านวนการเข้าถึงบริการ โปรแกรม HDC  ยังน้อย  
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 3 : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) 
 
สถานการณ์  

      ปี 2559- 2560  จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการใน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โครงการ
โภชนาการดีที่โรงเรียน ท า MOU เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัด (ผวจ./สพท./ท้องถิ่น
จังหวัด/สสจ/นายอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ)  ระดับอ าเภอ/ต าบล (นายอ าเภอ/โรงเรียน/เทศบาลหรือ อบต./รพ.ทุก
แห่ง) จัดนิทรรศการ/สาธิตเมนูอาหารกลางวัน ออกเยี่ยมติดตามเสริมพลัง และ Coaching ตาม MOU 
เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน ออกเยี่ยมติดตามโรงเรียนร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส    
   ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญยังคงด าเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยและเน้นการบูรณาการปัญหาในพ้ืนที่และนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  

แผนการด าเนนิงานปี 2561 
    

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ 
     กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จังหวัดอ านาจเจริญ 
 1.2 ประชุมชี้แจงและออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
     1.3 เยี่ยมติดตามเสริมพลังและCoaching ตาม MOU เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน 
2. จัดอบรมนักจัดการน้ าหนัก Smart Kid Coacher วิทยากรครู ข  และบูรณาการกิจกรรมกระโดด  
   โลดเต้น เล่นสนุก ChOPA-ChiPA เพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 

 

ผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 
การด าเนินงาน 

     ในไตรมาสที่ 1 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน โดยการจัด
อบรมนักจัดการน้ าหนักวัยเรียน Smart Kid Coacher วิทยากรครู ข บูรณาการกิจกรรมกระโดด โลดเต้น เล่น
สนุก ChOPA-ChiPA เพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และด าเนินการเฝ้าระวังภาวะการ
เจริญเติบโตนักเรียน (6-14 ปี) โดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560    
  

          เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  
จังหวัดอ านาจเจริญมีการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง     

ปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนที่ 1 (1 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560)  ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 
2561 จากการเทียบส่วนสูงตามเกณฑ์น้ าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ของนักเรียนอายุ 6-14 ปี ในจังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่า มีรูปร่างสมส่วนและสูงตามเกณฑ์/ค่อนข้างสูง/สูง คนเดียวกัน ร้อยละ  72.50 ผ่านเกณฑ์
ตามตัวชี้วัดการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วนเพิ่มขึ้น 
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เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่ผ่านตามเกณฑ์ชี้วัด 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปทุมราชวงศา 
อ าเภอชานุมาน อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอพนาและอ าเภอเมือง ร้อยละ 77.62  76.72 73.38 
72.85 72.05  และ 69.33 ตามล าดับ  ไม่ผ่าน 1 อ าเภอ ได้แก่ ลืออ านาจ ร้อยละ 65.37 (ตารางที่ 1.24) เมื่อ
เปรียบเทียบภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วนมีค่าร้อยละเพ่ิมข้ึน 6 อ าเภอและลดลง 1 อ าเภอ คือ อ าเภอพนา (ตารางที่ 1.24) (รูปที ่12) 

และยังพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงของเด็กอายุ 12 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญ ชาย 148.33 หญิง 149.98 ยัง
ต่ ากว่า Beseline (ค่าเฉลี่ยชาย 148.2 หญิง 151.1)  

นอกจากนั้นจังหวัดอ านาจเจริญยังได้เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการนักเรียน อายุ 6-14 ปี ภาคเรียนที่ 
1 และ 2 ปีการศึกษา 2560  พิจาณาจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่าเด็กมีภาวะการขาดสารอาหารเรื้อรัง  
เตี้ย และพิจาณาจากน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ผอม เริ่มอ้วนและอ้วนลดลง (รูปที ่13) 

 
ตารางที่ 1.24 ภาวะการเจริญเตบิโต สูงดสีมส่วน ของนักเรียน 6-14 ปี ในโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดอ านาจเจริญ ภาคเรยีน 
                  ที่ 1 (1 พฤษภาคม 2560-31 กรกฎาคม 2560)   ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2560-31 มกราคม 2561)   
                  ปีการศึกษา 2560 แยกรายอ าเภอ 
 

ล า 
  ดบั 

อ าเภอ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน
นักเรียน 6-14 
ปี ชัง่น้ าหนัก  
วัดส่วนสูง  

จ านวน
นักเรียนที่มี

ส่วนสูงระดับดี
และรูปรา่งสม

ส่วน 

ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 6-14 
ปี ชัง่น้ าหนัก  
วัดส่วนสูง  

จ านวน
นักเรียนที่มี

ส่วนสูงระดับดี
และรูปรา่งสม

ส่วน 

ร้อยละ 

1 เมือง 5,426 3,762 69.33 6,430 4,264 66.31 
2 ชานุมาน 3,682 2,825 76.72 3,389 2,393 70.61 
3 ปทุมราชวงศา 3,221 2,500 77.62 3,759 2,403 63.93 
4 พนา 1,324 954 72.05 1,332 1,003 75.3 
5 เสนางคนิคม 2,213 1,624 73.38 2,277 1,587 69.7 
6 หัวตะพาน 2,586 1,884 72.85 1,858 1,227 66.04 
7 ลืออ านาจ 2,408 1574 65.37 1,611 994 61.7 
  รวม 20,860 15,123 72.50 20,656 13,871 67.2 

 

แหล่งข้อมลู   HDC ข้อมูล ภาคเรยีนที่ 1 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  ภาคเรียนท่ี 2 ณ วันที่ 31 มกราคม  2561   
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญมีส่วนสูงระดับดีรูปร่าง   
สมส่วน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 72.50 บรรลุตามตามตัวชี้วัดและเพ่ิมข้ึนจากภาคเรียนที่ 1 
การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการนักเรียน อายุ 6-14 ปี ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 เตี้ย ผอม เริ่ม
อ้วนและอ้วนลดลง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการให้ความส าคัญในการจัด
เมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับใน
จังหวัดอ านาจเจริญส่งผลให้ภาวะการเจริญเติบโตนักเรียนดีขึ้นและปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง  

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.ในปี 2560 ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในการบันทึกข้อมูลลงรายงาน 43 แฟ้ม 

- ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ทราบ
ปัญหาและอยู่ในระยะปรับปรุงแก้ไข 

2.หน่วยบริการมีภารกิจเยอะขาดการบูรณา
การการให้บริการตามกลุ่มวัยและขาดข้อมูลเชิง
คุณภาพในการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 

-จัดท าแผนผังงานอนามัยวัยเรียนให้กับหน่วยบริการ 

3.ภาคีเครือข่ายยังไม่ตระหนักถึงปัญหา
ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน 

จัดท าโครงการโภชนาการดีที่โรงเรียนสัญจรเยี่ยม
ติดตามเสริมพลัง และ Coaching ตาม MOU 
เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน 

66.31 70.61 63.93 
75.3 69.7 66.04 61.7 67.2 69.33 

76.72 77.62 72.05 73.38 72.85 
65.37 72.5 

อ.เมือง อ.ชานมุาน อ.ปทมุราชวงศา อ.พนา อ.เสนางคนิคม อ.หวัตะพาน อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจฯ 

รูปที่ 12 เปรียบเทียบภาวะการเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน  
นักเรียน อายุ 6-14  ปี 

ในจังหวัดอ านาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 แยกรายอ าเภอ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

10.02 
6.58 7.85 

9.33 

5.19 5.65 

ผอม เตีย้ อ้วน/เร่ิมอ้วน 

รูปที่ 13 เปรียบเทียบ ภาวะทุพโภชนาการ นักเรียน อายุ 6-14  ปี 
ในจังหวัดอ านาจเจริญ ภาคเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 4 : ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
                             ขึ้นไป 
 
สถานการณ์และสภาพปัญหาของพื้นที่ 
 จากการรายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ของกรมสุขภาพจิตปี 2559 
นั้น พบว่าเด็กนักเรียนที่มีความลาดทางอารมณ์ ในจังหวัดอ านาจเจริญ ระดับปกติและสูง อยู่ที่ร้อยละ 65.9 
และระดับที่ควรพัฒนา 34.1 
 
มาตรการการด าเนินงาน 
 1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการด าเนินงานสุขภาพจิตในเด็กปฐมวัยร่วมกับ กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเขตสุขภาพที่10 
 2. มีการพฒันาและเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แก่ครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้สามารถดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการด าเนินการ 
 จากการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน ปี 2559  พบว่า จาก
การประเมินนักเรียนที่ได้รับการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ทั้งหมด 276 คน ภาพรวมอยู่ในระดับปกติ  
  
ตารางท่ี 1.25 จ านวนและร้อยละของนักเรียนตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความฉลาดทางอารมณ์  

คะแนนรวม ดี เก่ง สุข 
ควร

พัฒนา ปกติ สูง ควร
พัฒนา ปกติ สูง ควร

พัฒนา ปกติ สูง ควร
พัฒนา ปกติ สูง 

94 151 31 84 168 24 85 154 37 78 160 38 
34.1% 54.7% 11.2% 30.4% 60.9% 8.7% 30.8% 55.8% 13.4% 28.3% 58.0% 13.8% 
ที่มา : รายงานการส ารวจสถานการณร์ะดับสติปญัญา ความฉลาดทางอารมณเ์ด็กนักเรียน กรมสุขภาพจิต ปี 2559 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. ขาดบุคลากรเฉพาะทาง นักจิตวิทยาคลินิก ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 
 2. ความครอบคุลมของการด าเนินงานคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 5 : ร้อยละ Healthy  Ageing  
 
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน  
 ปี 2560 มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม จ านวน 26,736 คน กลุ่มท่ี 2 ติดบ้าน จ านวน 528 คน กลุ่มที่ 
3 ติดเตียง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 97.64  1.92  และ 0.42 ตามล าดับ  มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
(กลุ่ม 2,กลุ่ม 3) จ านวน 644 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 
 ปี 2561 มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม จ านวน 31,272 คน กลุ่มท่ี 2 ติดบ้าน จ านวน 637 คน กลุ่มที่ 
3 ติดเตียง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 97.55  1.99  และ 0.46 ตามล าดับ  มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
(กลุ่ม 2,กลุ่ม 3) จ านวน 784 คน คิดเป็นร้อยละ 2.45 

 

เมื่อเปรียบเทียบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  ปี 2560 และปี 2561 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.10    
 

ตารางท่ี 1.26 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถ ในการกิจวัตรประจ าวัน 
                  (ADLs)   

ปี HDC กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2560 43,201 26,736 97.64 528 1.92 116 0.42 644 2.35 
2561 51,938 31,272 97.55 637 1.99 147 0.46 784 2.45 

  ข้อมูล : HDC ปี 2560  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / ปี 2561  ณ วันที่  31  มกราคม 2561 (ยอดสะสม)    
 
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)  

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงด้วยการวัดความดันโลหิต จ านวน 13,801 คน พบว่ามีผลการ     
คัดกรอง ปกติ จ านวน7,806 คน (56.56%) มีความเสี่ยง จ านวน 5,049 คน (36.58%) และมีความเสี่ยงสูง 
จ านวน 946 คน (6.85%)   

การคัดกรองโรคเบาหวานด้วยการตรวจเลือดวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (Fasting Plasma 
Glucose) จ านวน 14,683 คน (28.27%) มีผลการคัดกรอง ปกติ จ านวน 13,897 คน (94.65%) มีความเสี่ยง 
จ านวน 638 คน (4.35%) มีความเสี่ยงสูง จ านวน 148 คน (1.01%)     

 

ตารางที ่1.27 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
 
การคัดกรองโรคที่
ส าคัญ 

จ านวน 
การคัดกรอง 

ผลการคัดกรอง 
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โรคความดันโลหิตสูง 13,801  

(26.57) 
7,806 56.56 5,049 36.58 946 6.85 

โรคเบาหวาน 14,683  
(28.27) 

13,897 94.65 638 4.35 148 1.01 

ข้อมูล : HDC  ณ วันที่ 30 มกราคม  2561  
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การประเมินสุขภาพช่องปาก การทดสอบสมรรถภาพสมอง ( AMT) และการคัดกรองโรคซึมเศร้า ( 2Q) 

การประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเป็นการประเมินด้านเนื้อเยื่อในช่องปาก เหงือกและอวัยวะ    
ปริทันต์ ฟันผุ ปัญหาการเคี้ยว การกลืน มีผู้สูงอายุประเมินจ านวน 9,041 คน (17.41%) ผลการประเมินมี
ความปกติ จ านวน 8,226 คน (90.99%) มีความผิดปกติ จ านวน  815 คน (9.01%)   

 แบบทดสอบสภาพสมอง (Abbrevited Mental Test : AMT) ใช้คัดกรองภาวการณ์รู้คิดในผู้สูงอายุ 
ด้วยการสอบถามด้วยค าถาม 10 ข้อ  ผู้สูงอายุมีการคัดกรอง  จ านวน 8,814 คน พบว่า  มีความปกติ จ านวน 
8,547 คน (96.97%) มีการรู้คิดผิดปกติ (abnormal cognitive function)  จ านวน 267 คน (3.0 3%)   

 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) เน้นการถามถึงอาการในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามี      
ผู้สูงอายุคัดกรองจ านวน 8,835 คน  พบว่าปกติ จ านวน 8,739 คน (98.91%)  มีความผิดปกติจ านวน 96 คน 
(1.09%)  
 

 ตารางที ่1.28 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีการคัดกรองสุขภาพช่องปาก การทดสอบสภาพสมอง 
                   การคัดกรองโรคซึมเศร้า  

การประเมิน 
โรคที่ส าคัญ 

จ านวน 
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปกติ ผิดปกติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การประเมินสุขภาพช่องปาก 9,041  (17.41) 8,266 90.99 815 9.01 
การทดสอบสมรรถภาพสมอง 
(AMT) 

8,814( 16.97) 8,547 96.97 267 3.03 

การคัดกรองโรคซึมเศร้า  (2Q) 8,835  (17.01) 8,739 98.91 96 1.09 
ข้อมูล : HDC  ณ วันที่ 30 มกราคม  2561  
 

การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม  และการคัดกรองภาวะหกล้ม (TUGT) 
 การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพ่ือค้นหาผู้สูงอายุที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ข้อเข่าเสื่อม โดยมีผู้สูงอายุคัดกรองจ านวน 8,802 คน ปกติ จ านวน 8,024 คน (96.16%) มีความเสี่ยงเป็นโรค
ข้อเข่าเสื่อมจ านวน 778 คน (8.84)   

 การคัดกรองภาวะหกล้มด้วย TUGT เป็นการทดสอบด้วยการเดินตามวิธีที่ก าหนด โดยสังเกตท่าเดิน 
และจับเวลาที่ใช้เดิน โดยมีผู้สูงอายุคัดกรองจ านวน 8,452 คน มีความปกติจ านวน 7,997 คน (94.62%) มี
ความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม จ านวน 455 คน (5.38%) 
   

ตารางที ่1.29 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม การคัดกรองภาวะหกล้ม 
การคัดกรอง 
โรคที่ส าคัญ 

จ านวน 
การคัดกรอง 

ผลการคัดกรอง 
ปกติ มีความเสี่ยง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม 8,802  (16.95) 8,024 91.16 778 8.84 
การคัดกรองภาวะหกล้ม (TUGT) 8,452 ( 16.27) 7,997 94.62 445 5.38 
ข้อมูล : HDC  ณ วันที่ 30 มกราคม  2561  
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การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
 ผู้สูงอายุมีการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 5,734 คน ผลการคัดกรอง        
มีความเสี่ยงต่ า จ านวน 676 คน  มีความเสี่ยงปานกลาง จ านวน 1,988 คน  มีความเสี่ยงสูง จ านวน 1,380 
คน มีความเสี่ยงสูงมาก จ านวน 775 คน มีความเสี่ยงสูงอันตราย จ านวน 915 คน คิดเป็นร้อยละ 11.79, 
34.67, 24.07 13.27 และ 15.96  ตามล าดับ 
    

ตารางที ่1.30 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองและ 
                  ผลการคัดกรอง  
การคัดกรอง จ านวน 

คัดกรอง 
ผลการคัดกรอง 

ต่ า ปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก สูงอันตราย 
CVD 5,734 676 (11.79) 1,988 (34.67) 1,380 

(24.07) 
775 (13.52) 915 (15.96) 

ข้อมูล : HDC  ณ วันที่ 30 มกราคม  2561 

การประเมินการมองเห็น : Snellen Chart 

 การคัดกรองสุขภาวะทางตาเป็นการคัดกรองปัญหาการมองเห็น (ระยะไกล -ใกล้) ที่มีผลต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการประเมินการมองเห็นด้วยแผ่นป้ายสเนลเลน(Snellen Chart) หรือที่เรียกว่าการวัด
ระดับสายตา (Visual acuity : VA) เพ่ือค้นหาการมองเห็นของผู้สูงอายุ  
 

ตารางท่ี 1.31 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินการมองเห็นด้วยแผ่นป้ายสเนลเลน (Snellen Chart) 
การประเมิน จ านวน 

คัดกรอง 
อัตราการวัด VA ด้วย Snellen Chart โดยรพ/รพ.สต 

นับนิ้ว 3ม.
ไม่ได้ 

วัด VA คนที่นับนิ้ว
ไม่ได้ 

อัตรา วัด VA 
ทั้งหมด 

การประเมินการ
มองเห็น 

2,081 
(20.83) 

434 381 87.79 800 

ที่มา : VISION 2020 ณ วันที่ 30  มกราคม  2561 
 
การส่งต่อผู้สูงอายุ : การคัดกรองสายตา 
 การคัดกรอง/ประเมินสุขภาวะทางตา โดยเจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาส่งพบจักษุแพทย์เพ่ือให้การตรวจรักษา  
 

ตารางท่ี 1.32 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโดยทีมจักษุแพทย์และอัตราตาบอด 
 

อ าเภอ 
อัตราการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ อัตราตาบอด/อัตราตาบอดจากต้อ

กระจก 
va‹10/200 
โดย รพ/รพ

สต 

va‹10/200 
พบจักษุ

แพทย์แล้ว 

อัตรา 
% 

ตรวจ
โดย 
จักษุ
ทั้งหมด 

Severe 
Low 

Vision 
(ตา) 

Blinding 
(ตา) 

Blinding 
cataract 

(ตา) 

การคัดกรอง
สายตา 

224 223 99.55 800 203 260 115 

ที่มา : VISION 2020 ณ วันที่ 30  มกราคม  2561  
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การประเมินภาวะโภชนาการ 
 การคัดกรองภาวะโภชนาการด้วยดัชนีมวลกายโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวและส่วนสูง ซึ่ง
สามารถบอกได้ว่าสภาวะของร่างกายมีความสมดุลของน้ าหนักต่อส่วนสูงที่เหมาะสมหรือไม่ โดยมีผู้สูงอายุ
ประเมินจ านวน 24,341 คน  พบว่า  ผอม จ านวน 2,486 คน (10.21%) สมส่วน จ านวน 15,565 คน 
(63.95%) เริ่มอ้วน 5,210 คน (21.40%)  อ้วน จ านวน 996 คน(4.09%)  และอ้วนมาก จ านวน 78 คน 
(0.32%)  
   

ตารางท่ี 1.33 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินภาวะโภชนาการและผลการประเมิน 
การประเมิน จ านวน 

คัดกรอง 
ผลประเมิน 

ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน อ้วนมาก 
ภาวะ

โภชนาการ 
24,341 
(46.87) 

2,486 
(10.21) 

15,565 
(63.95) 

5,210(21.40) 996 (4.09) 78 (0.32) 

ข้อมูล : HDC  ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 

ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มี PM (Project manager ) ระดับจังหวัด และระดับ CUP 
แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของโรงพยาบาลและส านักสาธารณสุขอ าเภอ รับนโยบาย 
ทั้งระดับ กระทรวง กรม และเขตสุขภาพ และบูรณาการร่วมหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ  ควบคุม ก ากับประเมินผล 
 การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

1. ระดับปฐมภูมิ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน มีการคัดกรอง/ประเมิน
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาการ Geriatric   Syndromes ร่วมกับ อสม. มีผู้จัดการผู้สูงอายุ (CM)  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG ) 
ครอบคลุม  ในต าบล LTC ทุกแห่ง  (รพ.สต.ปลาค้าว ด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ)  

2. ระดับทุติยภูมิ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีคลินิกผู้สูงอายุ คัดกรอง/ประเมินเบื้องต้น และรับส่งต่อ 
ผู้สูงอายุจากรพ.สต. มี (CM) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG)   ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล  (รพ.หัวตะพาน ด าเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุ) 

3. ระดับตติยภูมิ : โรงพยาบาลอ านาจเจริญเน้นการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การเกิดโรคซ้ า ภาวะ
ทุพพลภาพระยะยาว มี (CM) จ านวน 4 คน  มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) จ านวน 10 คน 
 
ระบบดูแลระยะยาว  
 ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) มีผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (CM) 
ร่วมกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ(CG) คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม จัดบริการสาธารณสุข 
ตามชุดสิทธิประโยชน์  โดย CM  จัดท า Care plan เสนอให้คณะอนุกรรมต าบลดูแลสุขภาพระยาว มีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอายุ และให้ CG ดูแลผู้สูงอายุ ตาม Care plan และมีทีมหมอครอบครัว ร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง  
 
การประเมินรับรองต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
 โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ) และบูรณาการร่วมกัน ในการประเมิน
รับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว การประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (Ranking) ประเมิน
แบบ Internal Audit และ External Audit  
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ด้านโอกาสพัฒนา 
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

และสังคมโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
2. กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยบูรณาการกิจกรรมสุข 5 มิติ และ กิจกรรมไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า 

กินอาหารอร่อย 
 
แผนงาน/โครงการ 

1. การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Special PP 
2. การประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 
3. การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการผู้สูงอายุ (Care manager) การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 

giver) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี     
4. การอบรมแกนน าชมรมผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินอาหารแซบ”ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 

10 อุบลราชธานี และการด าเนินงานในระดับต าบล จ านวน 4 แห่ง 
5. การประเมินรับรองต าบล LTC  

 
ปัญหาอุปสรรค  

1. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานต าบล LTC ที่ดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง 4 กลุ่มระยะยาว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากระเบียบการเบิก-จ่ายเงิน ไม่ชัดเจน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่ง ไม่เข้าร่วมด าเนินงานต าบล LTC 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 6 : ร้อยละของความส าเร็จต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
                             แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 
 
สถานการณ ์

มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้้าดีเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ตั้งแต่ ปี 2537-2559 อัตราตาย 58.7-73.6  
ต่อแสนประชากรของจังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งแต่ละปีประชาชนชาวอ้านาจเจริญ จะเสียชีวิตประมาณ 250 -
300 คน มากกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนถึงประมาณ 4 เท่า (อุบัติเหตุปีละ 60 คน) มะเร็งท่อน้้าดีเกิดปลาน้้าจืด
มีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ ซึ่งมีระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับที่อาศัยอยู่ที่ท่อน้้าดี ท้าให้เกิดการติดเชื้อของพยาธิ
ใบไม้ตับในท่อน้้าดีและเกิดการอักเสบเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดการก่อมะเร็งอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามจังหวัด
อ้านาจเจริญ ได้ด้าเนินการตรวจอุจจาระค้นหาและรักษาผู้ติดเชื้อหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับและให้สุข
ศึกษาแก่ประชาชน ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ในปี 2559-2560 จังหวัดอ้านาจเจริญได้พ้ืนที่พิเศษเป้าหมาย
ของโครงการ Cascap เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 
70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 
84 พรรษา ตามแผนยุทธศาสตร์ก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ปี 2559– 2568 ในต้าบล 9 ต้าบล (คือ 
อ าเภอเมือง ต าบลน  าปลีก ต าบลนาหมอม้า และต าบลโนนโพธิ์ อ้าเภอชานุมาน ต าบลชานุมาน อ้าเภอปทุม
ราชวงศา ต าบลค าโพน อ้าเภอพนา ต าบลจานลาน อ้าเภอเสนางคนิคม ต าบลโพนทอง อ้าเภอหัวตะพาน 
ต าบลจิกดู่ อ้าเภอลืออ้านาจ ต าบลอ านาจ) โดยมีตัวชี้วัด"ร้อยละของความส าเร็จต าบลจัดการสุขภาพใน
การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี"  มีการด้าเนินกิจกรรม เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ตามเกณฑ์ 5 มาตรการ ในปี 2560 มีผลการตรวจคัดกรอง(จาก
ฐานข้อมูล Isan Cohort ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561) ในภาพรวมประเทศ ผลการตรวจอุจจาระและปัสสาวะ 
66,343 ราย คิดเป็น 55.3 % จากเป้าหมายรวมทั้งประเทศ 120,000 ราย พบพยาธิใบไม้ตับ 5,761 ราย คิด
เป็น 8.7% ตรวจอัลตร้าซาวด์ 116,216 ราย คิดเป็น 55.5% จากเป้าหมายรวมทั้งประเทศ 160,000 ราย 
สงสัย CCA ราย คิดเป็น 0.8% ส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญ มีเป้าหมายต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ทั้งหมด 9 ต้าบลผลการตรวจอุจจาระ จ้านวน 9,004  
ราย คิดเป็น 110.0 % จากเป้าหมายรวมทั้งจังหวัด 8,145 ราย พบพยาธิใบไม้ตับ 206 ราย คิดเป็น 2.3% 
และผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ 5,609 ราย คิดเป็น 155.7% จากเป้าหมายรวมทั้งหวัด 3,603 ราย ผลการ
ด้าเนินงานตามมาตรการ ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 1.34 ร้อยละของความส้าเร็จต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหา 
                   โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี จังหวัดอ้านาจเจริญปีงบประมาณ 2560 

 
ส่วนการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสสังคมในการลดเลิก การบริโภคปลาดิบ มีการบูรณาการ

ในโครงการส้มต าปลาร้าสุก ปลอดโรค ปลอดภัย จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสามดีของ
จังหวัดอ้านาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับและให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่
มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและเพ่ือให้ผู้ประกอบการจ้าหน่ายส้มต้ามีความรู้และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการบริโภคส้มต้าและด้าเนินการส้ารวจร้านส้มต้า รับสมัคร จัดอบรมให้ความรู้  ประเมิน
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอุจจาระร่วงและอารเป็นพิษ ซึ่งมีร้านที่
ส้ารวจได้ 500 ร้านเข้าร่วมโครงการ 347 ร้าน(ร้อยละ 69.4)  และผ่านการประเมินทั้ง 347 ร้าน (ร้อยละ 
100) และมอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านส้มต้าปลาร้าสุกปลอดโรค ปลอดภัย จังหวัดอ้านาจเจริญ”รับประกันเป็น
ระยะเวลา 2 ปี  

ตารางท่ี 1.35 แสดงจ้านวนร้านส้มต้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการส้มต้าปลาร้าสุกปลอดโรค ปลอดภัย  
                 จังหวัด อ้านาจเจริญปี 2560 แยกรายอ้าเภอ 

ล้าดับ 
  

อ้าเภอ 
  

จ้านวนร้านส้มต้า 
 จ้านวนสิ่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 
ผ่านการ
รับรอง 

ส้ารวจ 
เข้าร่วม
โครงการ  ร้อยละ 

ไม่พบเชื้อ
อุจจาระ
ร่วง 

พบเชื้อ
อุจจาระ
ร่วง 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1 เมืองอ้านาจเจริญ 211 130 61.6 130 0 100 
2 ชานุมาน 40 40 100 40 0 100 
3 ปทุมราชวงศา 65 46 70.8 46 0 100 
4 พนา 20 12 60 12 0 100 
5 เสนางคนิคม 44 40 90.9 40 0 100 
6 หัวตะพาน 69 36 52.2 36 0 100 
7 ลืออ้านาจ 51 43 84.3 43 0 100 

  รวม 500 347 69.4 347 0 100 
  

เวทีประชาคมค าส่ังกรรมการ  ขอ้บงัคับเปา้หมายตรวจ OV พบOV เปา้หมาย U/S Liver massDilated ductCT/MRI Pallative careรณรงค์ การเรียน/สอน

ชานุมาน ชานุมาน 1 1 1 905 1254(138.6) 49(3.9%) 348 761(218.7) 8(1.1) 4(0.5) 0 0 1 1

โนนโพธ์ิ เมือง 1 1 1 905 981(108.4) 95(9.7%) 1 1

นาหมอม้าเมือง 1 1 1 905 960(106.1) 38(4.0%) 1 1

น้ าปลีก เมือง 1 1 1 905 922(101.9) 14(1.5%) 1 1

ค าโพน ปทุมราชวงศา 1 1 1 905 936(103.4) 2(0.2%) 354 910(257.1) 2(0.2) 0 0 0 1 1

จิกดู่ หวัตะพาน 1 1 1 905 1079(119.2) 3(0.3%) 510 763(149.6) 1(0.1) 0 0 0 1 1

อ านาจ ลืออ านาจ 1 1 1 905 969(107.1) 1(0.1%) 363 628(173.0) 7(1.1) 2(03.) 0 0 1 1

จานลาน พนา 1 1 1 905 928(102.5) 1(0.1%) 291 604(2.7.6) 5(0.8) 1(0.2) 0 0 1 1

โพนทอง เสนางคนิคม 1 1 1 905 936(103.4) 3(0.3%) 368 617(167.7) 1(0.2) 3(0.5) 0 0 1 1

รวม 9 9 9 8145 9004(110.5) 206(2.3) 3603 5609(155.7) 44(0.8) 21(0.4) 0 0 9 9

การควบคุมปอ้งกนั

มาตรการท่ี3

การรักษาพยาบาล

ผลการด าเนินงานโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจังหวัดอ านาจเจริญป ี2560 (ขอ้มูลจากIsan Cohort ณ วันที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2561)

1369 1829(133.6) 5(0.3) 5(0.3) 0 0

มาตรการท่ี4 มาตรการท่ี5

การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษา การส่ือสารสาธารณะ

ต าบล อ าเภอ

มาตรการท่ี1 มาตรการท่ี2
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แสดงให้เห็นว่าโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดียังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
และควรขยายพ้ืนที่ตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น และสร้างกระแสในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ลด ละ เลิก การรับประทานปลาดิบ เพ่ือลดอัตราอุบัติการณ์และ
อัตราตายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ต่อไป 

แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 

ในปีงบประมาณ 2561  จังหวัดอ้านาจเจริญ ได้ด้าเนินการต่อเนื่องโครงการก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี ในพ้ืนเก่าและพ้ืนที่ใหม่ รวม 24 ต้าบล มีพ้ืนที่ต้าบลใหม่ 15 ต้าบล(คือ อ าเภอเมือง ต าบลคึม
ใหญ่ ต าบลผือ ต าบลกุดปลาดุก และต าบลปลาค้าว อ าเภอชานุมาน ต าบลโคกสาร ต าบลโคกก่ง อ าเภอปทุม
ราชวงศา ต าบลหนองข่า ต าบลห้วย  อ าเภอพนา ต าบลพนา อ าเภอเสนางคนิคม ต าบลหนองไฮ ต าบลหนอง
สามสี  อ าเภอหัวตะพาน ต าบลค าพระ ต าบลรัตนวารี  อ.ลืออ านาจ ต าบลดงบัง ต าบลไร่ขี)  โดยมีตัวชี้วัด"
ร้อยละของความส าเร็จต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี"  มีการด้าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ครบ 5 
มาตรการ และมีกิจกรรมด้าเนินการคือ  การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ ปัสสาวะ ในประชาชน 15 ปี
ขึ้นไป การคัดกรองมะเร็งท่อน้้าดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป การจัดการเรียนการสอน
ความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีในเยาวชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม/ข้อตกลงของชุมชน มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนน้าในการสนับสนุน และ
การสื่อสารสาธารณะ สร้างกระแสสังคมในการลด ละ เลิกการบริโภคปลาดิบ ในชุมชน โดยมีเป้าหมายละ
วิธีด้าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดตั้งหน่วยประสานงาน (Node)ก้าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ในระดับอ้าเภอ 2 หน่วย 
คือ หน่วยอ้าเภอปทุมราชวงศา(ประกอบด้วยอ้าเภอปทุมราชวงศา ชานุมาน และเสนางคนิคม) หน่วยอ้าเภอลือ
อ้านาจ (ประกอบด้วยอ้าเภอลืออ้านาจ หัวตะพาน และพนา) 

2. ประชุมผู้รับผิดชอบงานของ รพช./สสอ./รพ.สต.เป้าหมาย 
3. ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับมะเร็งท่อน้้าดีกลุ่มประชากรในพ้ืนที่เป้าหมาย 
4. ประสาน/อบรม อปท.ในการก้ากับการก้าจัดสิ่งปฏิกูลและบังคับใช้กฎหมาย 
5. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขและอปท. 
6. ประสาน/อบรมครูในโรงเรียนเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนและติดตามแผนการเรียนการสอน 
7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสการบริโภคปลาสุก-ปลาร้าสุก 
8. จัดมหกรรม”ส้มต้า ปลาร้าสุก ปลอดโรคปลอดภัย” 
9. อบรมฟ้ืนฟูจุลทรรศนากรส้าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
10. ประเมินผล ความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติประชากรในพื้นที่เป้าหมาย 
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ตารางท่ี 1.36 จ้านวนและพ้ืนที่พิเศษเป้าหมายของโครงการก้าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี                  
                  จังหวัดอ้านาจเจริญ ปี 2559-2561 
ล้าดับ อ้าเภอ ต้าบลปี 2559 ต้าบลปี 2560 ต้าบลปี 2561 

1 เมืองอ้านาจเจริญ ต.โนนโพธิ์ ต.น้้าปลีก ต.นาหมอม้า  ต.คึมใหญ่ ต.นาผือ  
ต.กุดปลาดุก ต.ปลาค้าว 

2 ชานุมาน  ต.ชานุมาน ต.โคกสาร ต.โคกก่ง 
3 ปทุมราชวงศา  ต.ค้าโพน ต.หนองข่า ต.ห้วย 
4 พนา  ต.จานลาน ต.พนา 
5 เสนางคนิคม  ต.โพนทอง ต.หนองไฮ ต.หนองสามสี 
6 หัวตะพนา  ต.จิกดู่ ต.ค้าพระ ต.รัตนวารี 
7 ลืออ้านาจ  ต.อ้านาจ ต.ดงบัง ต.ไร่ขี 

            รวม 1 ต้าบล 8 ต้าบล 15 ต้าบล 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

มีแนวทางในการด้าเนินงาน  ดังนี้  
 1. จัดตั้งหน่วยประสานงาน (Node) ก้าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ในระดับอ้าเภอ 2 หน่วย 
คือ หน่วยอ้าเภอปทุมราชวงศา(ประกอบด้วยอ้าเภอปทุมราชวงศา ชานุมาน และเสนางคนิคม) หน่วยอ้าเภอลือ
อ้านาจ (ประกอบด้วยอ้าเภอลืออ้านาจ หัวตะพาน และพนา) ภายในเดือนมีนาคม 2561 

2. จัดท้าหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ตับในปี 2560 ร้อยละ 20 ของหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
แต่ละ รพช./รพ.สต. เมื่อรวมกับหมู่บ้านต้นแบบที่ได้ด้าเนินการแล้วในปี 2559-2560 แล้ว ต้องได้หมู่บ้าน
ต้นแบบอย่างน้อยร้อยละ 60 ของหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ   

3. ตรวจพยาธิกลุ่มเสี่ยงต้าบลละ 920 ราย ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธี Kato ในรายที่ตรวจ
พบพยาธิใบไม้ตับอย่าเพ่ิงให้ยาบ้าบัด รอเก็บปัสสาวะส่งตรวจก่อนจึงจ่ายยาบ้าบัด ซึ่งโครงการ  Cascap จะให้
เก็บตัวอย่างปัสสาวะตรวจร้อยละ 20 (ประมาณ 180 รายจาก 905 ราย) เสร็จแล้วให้กรอกข้อมูลในโปรแกรม 
Isan Cohort ภายในเดือน มีนาคม 2561 

4. ตรวจ Ultrasound ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้าบลละ 300 ราย แล้วส่งต่อท้า CT หรือ MRI ใน
กรณีท่ีสงสัย CCA หากพบว่าเป็น CCA ให้ส่งต่อเพ่ือท้าการผ่าตัด และให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Isan Cohort 
(ใช้เงินตามโครงการนี้เฉพาะเป็นค่าส่งต่อผู้ป่วยส่วนค่าผ่าตัดใช้งบ สปสช.) ภายในเดือนมถิุนายน 2561 

5. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการก้าจัดสิ่งปฏิกูล (หากท้าได้ให้มี
ระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูลจากรถสูบส้วม อ้าเภอละอย่างน้อย 1 ระบบ โดยใช้งบของ อปท.) ภายในเดือนมีนาคม 
2561 

6. จัดเวทีประชาคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคในกลุ่มผู้ตรวจพบ OV ทั้งที่ตรวจพบใน ปี 2559 
และภายในเดือนมีนาคม 2561 

7. ประสาน/อบรมครูโรงเรียนในต้าบล ในการจัดท้าแผนการเรียนการสอนและให้มีการสอนนักเรียนใน
เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ภาคการเรียนที่ 1/2561 
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8. จัดท้าทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดีระยะสุดท้ายในพ้ืนที่ (Palliative Care) พร้อมทั้งจัดท้าตารางเวร
ให้ทีมหมอครอบครัวและแพทย์แผนไทย  ดูแลผู้ป่วย Palliative Care อย่างต่อเนื่อง  และท้าทะเบียนบันทึกการ
ด้าเนินงานทุกครั้ง ภายในเดือน พฤษภาคม 2561 

9. สื่อสาร/สร้างกระแสเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ถูก สุขลักษณะ ไม่บริโภคปลาดิบ ปลาร้าดิบ ส้มต้า
ใส่ปลาร้าดิบ  แจ่วบองใส่ปลาร้าดิบ  โดยท้าให้สุกก่อนน้ามาประกอบอาหารรับประทาน ภายในเดือนเมษายน 
2561 

10. ด้าเนินการให้ร้านค้าส้มต้าในหมู่บ้าน/ต้าบล จ้าหน่ายส้มต้าปลาร้าสุกทุกร้าน ภายในเดือนเมษายน 
2561 

11. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ รพ.สต. สามารถท้าได้ เช่น ธรรมนูญสุขภาพ ก้าหนดให้เป็นต้าบลจัดการสุขภาพ
เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินรณรงค์ 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. การด้าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการเกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนท้าให้การ

ด้าเนินงานมีความซับซ้อนและยากท่ีจะท้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเฉพาะความต่อเนื่องและ
ความยั่งยืน 

2. การลงข้อมูลในฐานข้อมูล Isan Cohort ของเจ้าหน้าที่ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาท้าให้
ผลงานไม่ปรากฏทั้งๆ ที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว 

3. กล้องจุลทรรศน์ ไม่เพียงพอในการด้าเนินงาน ในบางพ้ืนที่กล้องจุลทรรศน์ใช้งานได้ไม่ดี และบาง
พ้ืนที่ช้ารุดซ่อมแซมไม่ได้ 
 4. การเก็บตัวอย่างอุจจาระมีความไม่สะดวก และกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้ตามขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 7 : ร้อยละของวัยท างานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
 

สถานการณ  
จากการส ารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากส านักสถิติแห่งชาติ ในปี 2548 และ 2552 พบว่า     

วัยท างานมีพฤติกรรมการทานอาหารครบ 3 มื้อน้อยกว่าวัยอ่ืน และมีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ออกก าลังกาย   
ซึ่งน้อยกว่าวัยอ่ืนเช่นกัน พฤติกรรมเหล่านี้ท าให้วัยท างานเริ่มสะสมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อ
มากขึ้น พบผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ร้อยละ 50.7  และเป็นคนที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 27             
(กรมควบคุมโรค, 2554) และจากการสรุปผลการด าเนินงาน กรมอนามัย ปีพ.ศ.2560 พบว่าประชาชนวัย
ท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 51.77 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 54  มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ครบทั้ง 4 ด้านเพียง ร้อยละ 0.11 และจากรายงานระบบข้อมูลสุขภาพประชากร กลุ่มวัยท างาน
กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center : 17 ตุลาคม 2560) สถานการณ์ประชาชนกลุ่มวัยท างานอายุ 
15-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติภาพรวมประเทศ คือ ร้อยละ 49.45 และเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 48.32 
และเมื่อพิจารณาในกลุ่มอายุ 33-44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยท างานที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ พบว่าข้อมูลภาพรวม
ประเทศมีค่าดัชนีมวลกายปกติ ในกลุ่มอายุ 30-44 ปี ร้อยละ 51.80 เขตสุขภาพที่ 10 มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ในกลุ่มอายุ 30-44 ปี ร้อยละ 50.77 ทั้งนี้จังหวัดอ านาจเจริญค่าดัชนีมวลกายปกติ ในกลุ่มอายุ 30-44 ปี    
ร้อยละ 50.48 (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54) จะเห็นได้ว่า ผลลัพท์ด้านสุขภาพและผลการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนวัยท างานพบความชุกของบางปัจจัยเสี่ยงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการบริโภคของวัยท างานที่ยังเป็นปัญหา คือ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรส
หวานจัด การบริโภคอาหารที่มีไขมันและโซเดียมสูง กินผักและผลไม้น้อย จนก่อให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน 
เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้ ความตระหนัก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตลอดจนขาดผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติในแต่ละบริบทของ
ท้องถิ่น 

 

การด าเนินงานในจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการสื่อสาร Health  
Literacy แกนน าสุขภาพไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัย
ท างาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่แต่ไม่เป็นรูปธรรม และไม่มีฐานข้อมูลนวัตกรรมชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ สุขภาพ จึงต้องการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชากรวัยท างาน โดยเน้นความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย   ในการพัฒนาปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ  เพ่ือส่งผลให้กลุ่มประชาชนวัยท างานจังหวัดอ านาจเจริญ มีดัชนีมวลกายปกติ และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 
 

การวางแผนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา         
จังหวัดอ านาจเจริญขับเคลื่อนการด าเนินงานผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

(พชอ . )จั งหวั ดอ านาจ เจริญ  ประกาศนโยบายการ พัฒนางานสาธารณสุ ข ในระดับ พ้ืนที่ ผ าน                      
คณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสงเสริมสุขภาพประชาชน  โดยวัดคาดัชนี
มวล กายปกติในประชาชนกลุมวัยท างาน (อายุ 30-44 ป ซึ่งแตละอ าเภอ จะน าประเด็นปญหาสุขภาพใน
พ้ืนที่เสนอผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) น าไปสูประเด็นปญหาสุขภาพที่ส าคัญใน
การแกไขปญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ตอไป 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน มีผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยท างานชัดเจนทุกอ าเภอทั้งใน

โรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอ/ต าบล 
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
    - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ HosXP PCU และ

ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
3.  มาตรการที่ด าเนินการ (Intervention) & นวัตกรรม (Innovation) 

- ตรวจคัดกรองสุขภาพของประชากรวัยท างาน 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของประชากรวัยท างาน 
- สนับสนุนการออกก ากายในสถานที่ท างาน สถานประกอบการ และชุมชน 
- พัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ อ าเภอต้นแบบ Health Leader (อ.ปทุมราชวงศา) เพ่ือ

น าไปสู่ประชาชนวัยท างานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 

ตารางท่ี 1.37 รอยละของวัยท างานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดอ านาจเจริญ ป 2561  
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 6,798 2,886 42.45 
ชานุมาน 3,795 2,256 59.45 
ปทุมราชวงศา 3,049 1,300 42.64 
พนา 2,286 1,245 54.46 
เสนางคนิคม 2,311 1,396 60,41 
หัวตะพาน 2,386 1,223 51,26 
ลืออ านาจ 1,558 555 35.62 

รวม 22,183 10,861 48.96 
ที่มา : ขอมูลจาก Health Data Center จังหวัดอ านาจเจริญ  (ณ 1 กุมภาพันธ์ 2561)  
 

จากตารางที่     พบวา  ประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ป จังหวัดอ านาจเจริญ ไดรับการชั่งน้ าหนัก
และวัดสวนสูง จ านวน  22,183 คน มีคาดัชนีมวลกายปกติ 10,861 คน (รอยละ 48.96) เมื่อเทียบกับ          
คาเปาหมาย ผลงานไมผานตามเกณฑที่ก าหนด เมื่อพิจารณารายอ าเภอพบวา อ าเภอที่มีคาดัชนีมวลกายปกติ      
ผานตามเกณฑ จ านวน  3 อ าเภอ คือ ชานุมาน รอยละ 59.45  พนา  รอยละ 54.46 และเสนางคนิคม         
รอยละ 60.41    
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
- ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มวัยท างานมีความชัดเจน 
- สนับสนุนงบประมาณ/สื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 



88 
 
ตัวชี้วัด Monitor ที ่8 : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกนัโรคเอดส์และ 
                             โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 87 
 

สถานการณ ์
จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่ปี 2535 – ธันวาคม 2560 จ านวนทั้งสิ้น 2,448 ราย เป็นชาย 

1,535 ราย และหญิง 913 ราย อัตราป่วย ชาย:หญิง = 1.68:1 เสียชีวิตแล้ว 494 ราย อัตราป่วยสะสมทั้งหมด 
661.7 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคือ อ าเภอหัวตะพาน  (อัตราป่วย 
1147.9) รองลงมา คือ อ าเภอเมือง (อัตราป่วย 679.9) และอ าเภอเสนางคนิคม (อัตราป่วย 615.9) ตามล าดับ 
จากรายงานการเข้าถึงบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ใน NAP Web Report ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ จ านวน 1,299 ราย เข้ารับบริการ
ดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส จ านวน 1,098 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.52 ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่  และยังไม่รับยาต้าน
ไวรัส 201 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.4 โดยพบอัตราชุกการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในผู้ที่เข้ารับบริการตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจากปี 2556 – 2560 มีแนวโน้มลดลง คือ 2.19 , 2.08 , 2.03 , 2.33 และ 
1.64 ตามล าดับ ส่วนในปี 2561 พบว่า มีผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา จ านวน 1,419  ราย ตรวจเลือดหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 1,307 ราย ติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 31 ราย (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 3 ราย 
คู่ผลเลือดต่าง 2 ราย และผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ 24 ราย) คิดเป็นร้อยละ 2.37 ปัจจัยเสี่ยงสูงสุดจากการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ร้อยละ 90.32  ส่วนสถานการณ์อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2556 - 2560 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 4.6 , 6.5 , 8.8 , 10.4 และ 13.8 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ และผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดอ านาจเจริญ (HIV servillance) ปี 2558 - 
2560 พบว่า ในกลุ่มโลหิตบริจาค มีแนวโน้มอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้น คือ ร้อยละ 0.2, 0.3 และ 0.5 
ตามล าดับ และในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศแฝง ในปี 2558 ไม่พบการติดเชื้อ แต่ปี 2559 ตรวจ 47 คน 
พบการติดเชื้อ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ส่วนปี 2560 ไม่พบการติดเชื้อ 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว แม้อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในภาพรวมจะลดลง แต่อัตราการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้ยา  
เสพติดและกลุ่มเยาวชนกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงบริการดูแลรักษาล่าช้า 
ไม่ครอบคลุม ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูง หน่วยงานจะต้องปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน โดยเน้นการจัดบริการป้องกันการ    
ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากรหลัก เพ่ือให้กลุ่มประชากรหลัก “เข้าถึง”ข้อมูล
ที่เพียงพอเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและ
ถ่ายทอดเชื้อของตนเองได้ และสามารถเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ    
เอชไอวี ตลอดจนสร้างความต้องการในการตรวจเอชไอวีให้ได้ เพ่ือจะได้ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง 
เพ่ือจะได้ป้องกันและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญของการยุติปัญหาเอดส์ อันจะส่งผลให้ อตราการ
ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ท าให้ไม่เจ็บป่วย อัตราตายลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข 
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แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปญหหา 

 ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ .ศ. 2560 – 2573 ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ระยะยาวที่มเีป้าหมายร่วมยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 มี 3 ประการคือ  

1) เพ่ือลดจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย   
2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย  
3) ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง ร้อยละ 90  
ดังนั้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทยในปี 2573 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมด าเนินนโยบายยุติปัญหาเอดส์ตามแผนปฏิบัติ
การเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2558 – 2562 โดยก าหนดกิจกรรมหลักให้ด าเนินการ ในกลุ่มประชากรหลัก
ที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้หลักการ RRTTR ประกอบด้วยการเข้าถึง - การเข้าสู่บริการ – การตรวจ – การรักษา 
– การคงอยู่ในระบบบริการ (Reach – Recruit - Test - Treat –Retain : RRTTR) เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน เน้นการเข้าถึงประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM/TG) พนักงาน
บริการ (FSW) ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) เพ่ือให้บริการป้องกัน การจัดการให้เข้าสู่บริการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ตรวจเอชไอวี  การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจเอชไอวี การรักษาผู้ที่พบว่าติดเชื้อเอชไอ
วี โดยไม่ค านึงถึงระดับ CD4  และการท าให้กลุ่มประชากรหลักที่เข้าสู่ระบบทั้งที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี และติดเชื้อ
เอชไอวี คงอยู่ในระบบบริการป้องกัน และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีราย
ใหม่ อัตราตาย และการตีตราและเลือกปฎิบัติลดลง   

 ดังนั้น จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานจัดบริการป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้มาตรการ RRTTR เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ดังนี้ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือยุติปัญหาเอดส์ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จัดท าโครงการการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ใน
กลุ่มประชากรหลัก ปี 2561 เสนอขอรับงบประมาณจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด พ้ืนที่
ด าเนินการ 7 อ าเภอ โดยเน้นการด าเนินงานเชิงรุกตามมาตรการ RRTTR  
 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงาน RRTTR เชิงรุก การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 
พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เชิงรุกให้พื้นที่ทราบ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
และวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
 4. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยโรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย รพ.สต.และองค์กรเอกชนใน
พ้ืนที่ กลุ่มกุหลาบสีรุ้งจังหวัดอ านาจเจริญ 
 5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในระบบรายงานโปรแกรม RTCM /RIHIS และ NAP web 
report  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผน นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
 6. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการและเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 7. สรุปบทเรียนการด าเนินงาน 
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ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก  
จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 พบว่า ความครอบคลุมของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันฯ  จ านวน  
660 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.73 (เป้าหมาย ร้อยละ 85) ส่วนปี 2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)  พบว่า 
ความครอบคลุมของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันฯ จ านวน 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.68  โดย
พบว่ามกีลุ่มชายรักชายติดเชื้อเอชไอวี 1 ราย  ผลดังรายละเอียดในตารางที่ 1.38 

 

ตารางท่ี 1.38 เป้าหมายการด าเนินงานและผลงานการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีฯ  
                  จังหวัด อ านาจเจริญ ปี 2561  ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 
 

หน่วยบริการ MSM/TG FSW PWID รวม
เป้าหมาย 

ผลงาน
(คน) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

รพ.อ านาจเจริห 147 116 0 0 0 0 147 116 78.91 
รพ.ชานุมาน 54 0 0 0 0 0 54 0 0.00 
รพ.ปทุมราชวาศา 67 26 0 8 0 3 67 37 55.32 
รพ.พนา 40 7 0 1 0 0 40 8 19.88 
รพ.เสนางคนิคม 57 36 0 6 0 0 57 42 73.92 
รพ.หัวตะพาน 73 29 0 1 0 0 73 30 40.88 
รพ.ลืออ านาจ 54 7 0 0 0 0 54 7 12.86 
รวม 493 221 0 16 0 3 493 240 48.68 
ที่มา : ข้อมูลในโปรแกรม RTCM  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - 11 ธันวาคม 2560 
 

ปญหหาอุปสรรค 
1. กลุ่มประชากรหลัก เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง เข้าถึงยาก บุคลากรในพ้ืนที่ยังขาดทักษะในการ

ท างานเชิงรุกเพ่ือเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย และบางพ้ืนที่ขาดแกนน าในการร่วมค้นหากลุ่มประชากร    
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม 

2. การสนับสนุงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการฯจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ล่าช้ามาก รูปแบบในการเขียนโครงการไม่ชัดเจน 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณในหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ไม่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงาน
กิจกรรมการให้บริการเชิงรุกอย่างคล่องตัว 

4. โปรแกรมการบันทึกผลงานและติดตามงานมีหลายโปรแกรม และไม่มีความเสถียร มีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อย การออกรายงานยังไม่สมบูรณ ์
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และความต้องการสนันสนุนจากส่วนกลาง 
1. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรมีรูปแบบในการเขียนโครงการที่ชัดเจน และมี

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน สามารถเบิกจ่ายได้เลย โดยไม่ต้องเขียนโครงการหลายชุด และควร
สนับสนุนงบประมาณให้รวดเร็ว ทันเวลา 

2. ส่วนกลางควรพัฒนาโปรแกรมการบันทึกและติดตามข้อมูล ในโปรแกรม RTCM และ RIHIS ให้เป็น
โปรแกรมเดียวกัน มีความเสถียร ง่ายกับผู้ใช้งาน และให้สามารถออกรายงานได้ครอบคลุมงาน RRTTR และ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนท างานในการท างานเชิงรุกและโปรแกรมการบันทึกข้อมูล 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 9 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป มีความปลอดภัย 
                             (ร้อยละ 75) 
 
สถานการณ์  
 จังหวัดอ านาจเจริญมีตลาดจ าหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูปจ านวน 12 แห่ง ห้างสรรพสินค้า
จ านวน 1 แห่ง และห้องเย็นจ าหน่ายอาหารสดและแช่แข็ง 1 แห่ง โดยจะมีการเก็บตัวอย่างอาหารสด ณ ที่
จ าหน่ายเดือนละ 1 ครั้ง และน าส่งตัวอย่างให้แก่ หน่วยตรวจสอบความปลอดภัยเคลื่อนที่ เขตสุขภาพที่10 
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยตรวจสอบ
ความปลอดภัยเคลื่อนที่ เขต 10 จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อรับและเก็บตัวอย่างอาหารสดจากสถานที่จ าหน่ายใน 7 
อ าเภอ เพ่ือตรวจวิเคราะห์หายาฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน บอร์แรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารโพลาร์ และ
ไอโอดีนในเกลือบริโภค   
 

แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
 จากข้อมูล ในปี 2560 ที่ผ่านมาจังหวัดอ านาจเจริญ ยังคงพบปัญหาในเรื่องสารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลง 
อยู่ ร้อยละ 0.46  (ตรวจทั้งหมด  2833 ตัวอย่าง  ไม่ผ่าน 13 ตัวอย่าง ร้อยละที่ผ่าน 99.54 ) ซึ่งในปี 2561 ได้
มีแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 1. โครงการอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ปี 2561 
 2. โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการผลิตอาหาร ปี 2561 
 3. โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี 2561 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 
1. การตรวจสอบ เฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ผัก ผลไม้ที่โรง   

คัดบรรจุ และนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
 จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดที่ด าเนินงานตามโครงการอ านาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่
เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่ในจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น  เกษตรจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรด าเนินการปลูกข้าวและผักผลไม้ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ใน
บทบาทของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีส่วนสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์ ความรู้ให้
เกษตรกรเรื่องการตรวจสอบเฝ้าระวังยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้  และการพัฒนาและประเมินสถานที่ผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไม้  จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561  ไม่มี เป้าหมายในการประเมินและพัฒนาสถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้  เนื่องจากสถานที่ยังก่อสร้างไม่เรียบร้อย  แต่ได้ลงพ้ืนที่ให้ความรู้และ
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการ(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  ณ  หจก.ภูตะวัน ออร์
แกนิคฟาร์ม  189 ม.5 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ   มีจ านวนรายการผักที่ปลูก  23 รายการ โดยให้
ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินเพ่ือขออนุญาตสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้     
 สถานที่จ าหน่ายและขายส่งผักและผลไม้ในจังหวัดอ านาจเจริญ  มี 2 แห่ง คือ ตลาดสดวิชิตสิน และ
ตลาดสดเทศบาล 1 โดย FDA  Guard อ าเภอเมืองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้สุ่มตรวจผักและ
ผลไม้ที่จ าหน่ายในตลาดสดทั้ง 2 แห่ง โดยในปี 2561 ตรวจเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รายละเอียดการตรวจ
มีดังนี้ จ านวนผักและผลไม้ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง ตลาดสดเทศบาล 1 จ านวน 146 ตัวอย่าง ผ่าน 146 
ร้อยละท่ีผ่าน 100  ตลาดวิชิตสิน ส่งตรวจ 99 ตัวอย่าง ผ่าน 99 ตัวอย่าง ร้อยละที่ผ่าน 100 
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   ตารางท่ี 1.39 แสดงผลการตรวจยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ท่ีจ าหน่ายในตลาดสด  จังหวัดอ านาจเจริญ   
                     ใน 7 อ าเภอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ตรวจเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนที่
ตรวจ 

ผลการตรวจด้วยชุดทดสอบยาฆ่า
แมลง 

ผ่าน ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1 เมือง 430 430 0 100 
2  ชานุมาน 80.00 80.00 0 100 
3  ปทุมราชวงศา 114 114 0 100 
4  พนา 190 190 0 100 
5  เสนางคนิคม 145 145 0 100 
6 หัวตะพาน 10 10 0 100 
7 ลืออ านาจ 198 198 0 100 

ผลรวม  1167 1167 0 100 
  

ตารางท่ี 1.40 แสดงข้อมูลผลการตรวจเนื้อสัตว์สด หาสารเร่งเนื้อแดงใน 
                  แต่ละอ าเภอ ไตรมาสที ่1 

 
 

ที ่ อ าเภอ 

เป้าหมาย จ านวน
ตัวอย่า
งที่ส่ง
ตรวจ 

ผลการตรวจผ่าน 
ร้อยละท่ี

ผ่าน เขียง
หมู 

เขียง
เนื้อ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 เมือง 8 5 19 19 0 100   
2  ชานุมาน 1 1 0 0 0 0   
3  ปทุมราชวงศา 2 3 7 7 0 100   
4  พนา 2 1 2 2 0 100   
5  เสนางคนิคม 1 1 0 0 0 0   
6 หัวตะพาน 5 2 0 0 0 0   
7 ลืออ านาจ 1 3 12 12 0 100   

รวม 20 16 40 40 0 100   
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         ตารางท่ี 1.41 แสดงข้อมูลผลการตรวจน้ ามันทอดซ้ า  รายอ าเภอไตรมาส ที่ 1 

ที ่ อ าเภอ 

จ านวน
ตัวอย่าง

ที่ส่ง
ตรวจ 

ผลการตรวจผ่าน 
ร้อยละที่

ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 เมือง 47 43 4 91.49 

2  ชานุมาน 7 7 0 100 

3  ปทุมราชวงศา 4 4 0 100 

4  พนา 3 3 0 100 

5  เสนางคนิคม 0 0 0 0 

6 หัวตะพาน 1 1 0 100 

7 ลืออ านาจ 4 4 0 100 

รวม 66 62 4 93.94 

 
ตารางท่ี 1.42 สรุปร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ไตรมาสที่ 1 

  
            

ที ่ อ าเภอ เป้าหมาย 
อาหารสดและอาหารแปรรูป 

 
ส่งตรวจ ผ่าน ร้อยละ 

1 เมือง 13 496 492 99.19            
2  ชานุมาน 2 87.00 87 100            
3  ปทุมราชวงศา 5 125 125 100            
4  พนา 3 195 195 100            
5  เสนางคนิคม 2 145 145 100            
6 หัวตะพาน 7 11 11 100            
7 ลืออ านาจ 4 214 214 100            

รวม 36 1273 1269 99.68  
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ตารางท่ี 1.43 แสดงผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิดรายอ าเภอ ไตรมาสที่1 ณ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 

จังหวัดอ านาจเจริญ ไม่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ในพ้ืนที่ โดยในปี 2561 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการในรูปแบบการสุ่มตรวจการเก็บนมโรงเรียนในโรงเรียนทุกแห่ง ในจังหวัด
อ านาจเจริญ โดยใช้แบบสอบถาม  ซึ่งจะด าเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี 
 

2. มีทีมเฝ้าระวังสถานการณ์อาหารเชิงรุก 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อาหารเชิงรุกโดยด าเนินการผ่าน โครงการ FDA 
Guard Amnatcharoen ซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่กระจายทั่วพ้ืนที่ 7 อ าเภอในจังหวัดอ านาจเจริญ  มีบทบาทหน้าที่
ในเรื่องการเฝ้าระวังเชิงรุกการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในพ้ืนที่การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน การ
บังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ระดับอ าเภอ และการสุ่มตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่อ าเภอที่
คณะกรรมการรับผิดชอบและท างานให้สอดคล้องตามนโยบายจากจังหวัดซึ่งที่ผ่านมาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1) คณะกรรมการ อย.ระวังภัยอ านาจเจริญ (FDA Guard Amnatcharoen) ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะท างาน อย.ระวังภัยอ านาจเจริญ ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ มีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นประธาน และคณะกรรมการแต่ละอ าเภอ ๆละ 5 คน เป็นกรรมการ และแต่ละอ าเภอ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน FDA Guard ระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานใน
ระดับพ้ืนที ่
 2) การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2560 ตามค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 153/2559 ลงวันที่16 ธันวาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเฝ้าระวังและจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆในจังหวัดอ านาจเจริญที่พบปัญหาและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่    
 3) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ FDA Guard 
Amnatcharoen ปี 2561 มอบแนวทางและนโยบายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
คณะกรรมการทั้งสองทีมจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท าแผนเฝ้าระวัง แผนจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การตอบโต้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย ตรวจ ผล รอ้ยละ เป้าหมาย ตรวจ ผล รอ้ยละ เป้าหมาย ตรวจ ผล ร้อยละ เป้าหมาย ตรวจ ผล ร้อยละ

1 เมือง 276 65 65 100.00 1154 6 6 100.00 276 14 14 100.00 276 15 15 100.00

2  ชานุมาน 108 7 7 100.00 450 0 0 0.00 108 8 8 100.00 108 0 0 0.00

3  ปทมุราชวงศา 132 127 127 100.00 550 13 13 100.00 132 121 121 100.00 132 8 8 100.00

4  พนา 60 55 55 100.00 250 112 112 100.00 60 24 24 100.00 60 39 39 100.00

5  เสนางคนิคม 96 47 47 100.00 40 21 21 100.00 96 42 42 100.00 96 54 54 100.00

6 หวัตะพาน 132 12 12 100.00 550 2 2 100.00 132 6 6 100.00 132 3 3 100.00

7 ลืออ านาจ 120 56 56 100.00 500 13 13 100.00 120 36 36 100.00 120 4 4 100.00

รวม 924 369 369 100.00 3494 167 167 100.00 924 251 251 100.00 924 123 123 100.00

ล าดับที่ อ าเภอ

สารปนเป้ือน

หมายเหตุบอแรก็ซ์ ฟอรม์าลีน สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟล์ สารซาลิกซิลิก
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สุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย  ไม่ได้รับความเสียหาย
ต่อสุขภาพในที่สุด   
 

3. การพัฒนาระบบการจัดการและสื่อสารความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค 
 ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์อาหารโดยหน่วยตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่เขต 10 จังหวัดศรีสะเกษ จะมี
การแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะกรรมการ อย.ระวังภัย (FDA Guard ระดับอ าเภอ) ทุกครั้งเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนระมัดระวังมากข้ึน 
 การสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม “รู้ทัน สุขภาพ อจ.”  ให้ประชาชนทันข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
และถูกต้อง 
 
ปัญหาอุปสรรค  
 - แนวทางการประเมินและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้ ยังเป็นเรื่องใหม่ที่
เจ้าหน้าที่ยังต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเป็นเมืองธรรมเกษตรของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 - ส่วนกลาง ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคของพ้ืนที่ 
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่พบปัญหา
ในหลายพ้ืนที่ เช่น  ปัญหาน้ าบริโภค ตกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีการใช้วัตถุกันเสีย เป็นต้น  รวมไปถึง
การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ที่สื่อให้ผู้ประกอบการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาอนุญาต การพัฒนาสถานที่ผลิต การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 10 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม 
                               เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 95) 
 
สถานการณ ์
 จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้  
 1. สถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 112 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 60 แห่ง  สถานที่ผลิตน้ าแข็ง 7 แห่ง สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 13 แห่ง สถานที่ผลิตเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2 แห่ง สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 25แห่ง สถานที่ผลิตขนม
อบ 1 แห่ง และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง จ านวน 4 แห่ง 
 2. สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง  จ านวน 8 แห่ง 
 3. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ จ านวน 1 แห่ง 
 ในปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่าย ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์  โดยจ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เก็บทั้งหมด จ านวน 2,098 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 2,063 ตัวอย่าง ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
98.33 โดยผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน คือ น้ าบริโภคฯ น้ าแข็ง พืชผัก เช่น พริกสดแดง 
คะน้า กะหล่ าปลี ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พบใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ปริมาณวัตถุกันเสีย Benzoic acid) จ านวน 5 
ตัวอย่าง ร้อยละ 50.0 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยจากการปลอมปนยา เก็บตัวอย่างจากสถานที่
จ าหน่ายส่งตรวจวิเคราะห์ 9 ตัวอย่าง ผ่าน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละที่ผ่าน 55.56 พบการปลอมปนของสาร 
sibutramine 3 ตัวอย่าง และพบ Fluoxetine 1 ตัวอย่าง ได้แจ้งผู้จ าหน่ายให้งดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และส่งมอบข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการต่อไป ดังตารางที ่1.44 
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ตารางท่ี 1.44 แสดงเป้าหมายและผลการด าเนินการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
                  ข้อมูล ณ  30 กันยายน  พ.ศ.2560 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย
(ตัวอย่าง) 

จ านวนที่ตรวจ ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 

1.อาหาร 
-ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด 
(Mobile Unit) 
-เนื้อสัตว์สดตรวจสารเร่งเนื้อแดง 
-อาหารเสริม (lab) 
-น้ าบริโภคฯ (lab) 
-น้ าแข็งฯ(lab) 
-ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (lab) 
-ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (lab) 
-น้ ามันทอดซ้ า  
(จากสถานที่ผลิตอาหาร) 
(จากสถานที่จ าหน่าย) 

 
1,000 

 
36 
5 
60 
7 
10 
4 

8 ตัวอย่าง 
( 4 แห่ง) 

 
1942 

 
38 
9 
29 
0 
10 
11 
 

10 
33 

 
1930 

 
38 
5 
16 
0 
5 
11 
 

10 
33 

 
99.38 

 
100.0 
55.56 
55.17 

0 
50.00 
100 

 
100 
100 

2.เครื่องส าอาง (กลุ่มเสี่ยง) (lab) 10 10 10 100 
3.ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
(OTOP) 
     เครื่องส าอาง 
     อาหาร 
     ยาแผนโบราณ 

16 
10 
5 
1 

16 
11 
5 
0 

15 
10 
5 
0 

93.75 
90.90 
100 
0 

รวม 1120 2098 2063 98.33 
 
แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
 ในปีงบประมาณ 2561 การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นการ
ท างานร่วมกันของเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
อย.ระวังภัยจังหวัดอ านาจเจริญ (FDA Guard Amnatcharoen) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - โครงการ FDA Guard Amnatcharoen  
  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ FDA Guard Amnatcharoen  
มอบแนวทางและนโยบายการด าเนินงานการเฝ้างานตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง   
 -  กิจกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดอ านาจเจริญ  
 1. การจัดกิจรรมการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายในงานกาชาด ในวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เช่น น้ าบริโภค น้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง และผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ ตรวจสอบวันหมดอายุ และ
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่น ามาจ าหน่าย ซึ่งจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 849 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบ
ฉลากถูกต้อง จ านวน 699 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละที่ผ่าน 82.32 กรณีผลิตภัณฑ์อาหารที่พบไม่ถูกต้อง 150 
ตัวอย่าง แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ จ านวน 150 ตัวอย่าง  
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 2.  กิจกรรมการตรวจสอบกระเช้าช่วงปีใหม่ 2561 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุขเป็นประธานในการด าเนินกิจกรรม สุ่มตรวจ ที่ บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต โลตัสเอกเพรส และห้างร้าน
ในจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งจากการตรวจกระเช้าปีใหม่จ านวนทั้งหมด 734 กระเช้า ไม่พบกระเช้ามีผลิตภัณฑ์
หมดอายุ  ร้อยละที่ผ่าน 100.0 
  - กิจกรรม โครงการ อย.น้อยสัญจร ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 24-27  พฤศจิกายน พ.ศ 2560
กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน อย.น้อย  ได้ตื่นตัวและ
ตระหนักในการด าเนินกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง อาหารและยาให้นักเรียนในโรงเรียนในจังหวัด
อ านาจเจริญ  โรงเรียนละ 50 คน  จ านวน 3 อ าเภอๆ ละ 1 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน 
 - กิจกรรม โครงการ อย.น้อยสัญจร ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 24  มกราคม พ.ศ 2561กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน อย.น้อย  ได้ตื่นตัวและตระหนักในการ
ด าเนินกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง อาหารและยาให้นักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดอ านาจเจริญ  โรงเรียน
ละ 50 คน   จ านวน 1 แห่ง  
 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. ก าหนดแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
 จังหวัดอ านาจเจริญ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในเรื่องการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความ
ปลอดภัย จึงได้ด าเนินการในภาพ ร่วมกันทั้งจังหวัด  โดยน าตัวชี้วัดนี้เข้าไปในกิจกรรมการรับรองการปฏิบัติ
ราชการ MOU กับพ้ืนที่ เพื่อให้พ้ืนที่กระตือรือร้นในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มงานได้ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินการและจัดท าแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดร่วมกับอ าเภอ  โดยให้แต่ละ
อ าเภอ ด าเนินการและรายงานผลทุกเดือนและรายไตรมาส โดยประชุมชี้แจงการด าเนินการดังกล่าวในวันที่ 
12 ธันวาคม  2560  แก่คณะท างานทีม อย.ระวังภัย อ านาจเจริญ (FDA Guard Amnatcharoen) ซึ่ง
รายละเอียดเป้าหมายการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ในแต่ละพ้ืนที่ของ FDA Guard 
Amnatcharoen แสดงดังตารางที่ 2   โดยก าหนดให้ส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ ากรณีพบผลบวก 
 

เป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ (ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 
95) แผนร่วมกับคณะกรรมการ อย.ระวังภัยอ านาจเจริญ (FDA Guard Amnatcharoen) ปี 2561 

 

ตารางท่ี 1.45 จ านวนเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อนส่งตรวจวิเคราะห์แยกรายอ าเภอ ปี 2561 
ชื่อสาร อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา 

บอแรกซ์ 276 96 132 108 132 120 60 
ฟอร์มาลิน 1380 480 660 540 660 600 300 
สารโซเดียม
ไฮโดรซัลไฟล์ 276 96 132 108 132 120 60 
กรดซาลิกซิลิก 276 20 132 108 132 120 60 

ไอโอดีน 230 80 110 90 90 100 50 
หมายเหตุ  : จ านวนเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดให้จึงจะผ่านเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 1.46 จ านวนเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น 
                  แยกรายอ าเภอ ปี 2561 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา 
ยาแผนโบราณหรือผลิตภณัฑ์

เสรมิอาหารทีส่งสัย 
(จ านวนตัวอย่าง) 23 8 11 9 11 10 5 

เครื่องส าอางกลุม่เสีย่ง 
(จ านวนตัวอย่าง) 46 16 22 18 22 20 10 

 
ตารางท่ี 1.47 จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าแยกรายอ าเภอ ปี 2561 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา 

ยา/ยาแผน
โบราณ 150 100 100 100 100 100 100 

เครื่องส าอาง 150 100 100 100 100 100 100 
วัตถุอันตราย 100 50 50 50 50 50 50 

อาหาร 200 150 150 150 150 150 150 
หมายเหตุ  :จ านวนเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดให้จึงจะผ่านเกณฑ์ 
 
ตารางท่ี 1.48 จ านวนเป้าหมายร้านช าคุณภาพในแต่ละอ าเภอ ปี 2561 (ร้อยละ10 ของจ านวนร้านช าใน 
                  แต่ละอ าเภอ) 

จ านวนร้านช า
คุณภาพ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา 

เป้าหมาย
(แห่ง) 50 22 24 23 31 24 8 

 
ตารางท่ี 1.49 จ านวนสถานีวทิยุในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญและจ านวนเป้าหมายในการเฝ้าระวังแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอ เมือง ปทุมราชวงศา ลืออ านาจ พนา หัวตะพาน ชานุมาน เสนางคนิคม 
จ านวนสถานีวิทยุในพื้นที่ 20 3 2 1 2 1 1 
จ านวนครั้ง/เรื่องท่ีสถานี

วิทยุได้รับการเฝ้าระวังและ
จัดการ  

23 11 10 5 11 9 8 

 
ตารางท่ี 1.50 จ านวนร้อยละของร้านช าเป้าหมายในแต่ละอ าเภอที่ต้องเฝ้าระวังร้านช าปลอดยาอันตราย 

ไตรมาส 1 2 3 4 
จ านวนร้อยละร้านช าที่ปลอดยาอันตราย/ร้านช าทั้งหมดในพ้ืนที่ 30 40 60 80 
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2. ก าหนดแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
ร่วมกับ Mobile Unit จ.ศรีสะเกษ 
 2.1. จ านวนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ จังหวัดอ านาจเจริญวางแผนร่วมกับ Mobile Unit  
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือด าเนินการปี 2561   แสดงได้ดังตารางที่ 1.51  
 

ตารางท่ี 1.51 แสดงจ านวนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ Mobile Unit ก าหนดให้จังหวัดอ านาจเจริญ 
                  ด าเนินการ ปี 2561 

ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวนตัวอย่าง 
1.อาหาร (ตรวจยาฆ่าแมลง) 4 
2.ยา  1 
3.เครื่องส าอาง 10 
4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) 16 
รวม 31 

 
ผลการด าเนินการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

ตารางท่ี 1.52 แสดงเป้าหมายและผลการด าเนินการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
                 (ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย
(ตัวอย่าง) 

จ านวนที่ตรวจ ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 

1.อาหาร 
-ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด 
(Mobile Unit) 
-เนื้อสัตว์สดตรวจสารเร่งเนื้อแดง 
-อาหารเสริม (lab) 
-น้ าบริโภคฯ (lab) 
-น้ าแข็งฯ(lab) 
-ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (lab) 
-ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (lab) 
-น้ ามันทอดซ้ า  
(จากสถานที่ผลิตอาหาร) 
(จากสถานที่จ าหน่าย) 

 
4 
 
36 
5 
60  
7 
10 
4 
 
8 ตัวอย่าง  
( 4 แห่ง) 

 
1167 
 
40 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
66 

 
1167 
 
40 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
62 

 
100.0 
 
100.0 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
93.93 

2.เครื่องส าอาง (กลุ่มเสี่ยง) (lab) 10 25 22 88.0 
3.ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) 
     เครื่องส าอาง 
     อาหาร 
     ยาแผนโบราณ 

16 
10 
4 
1 

- 
- 
2(อีก4 ตย.รอผล) 
7 

- 
- 
0 
7 

- 
- 
0.0 
100.0 

รวม 175 1,307 1,298 99.31 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 11 : ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
                               ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมาย (ร้อยละ 100 ) 
 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุม ก ากับการจัดบริการสุขภาพ

ภาคเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ควบคุมก ากับสถานพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่การอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลใหม่ การเปลี่ยนแปลง การ
แจ้งเลิก และด าเนินการควบคุม ก ากับให้สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วจัดให้มีบริการตามลักษณะที่ได้รับ
อนุญาต เพ่ือการคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน ด้วยการตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาลที่ขอรับอนุญาตใหม่และที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาลเอกชนของจังหวัดอ านาจเจริญที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการ  และได้รับการรับรองให้ประกอบการสถานพยาบาลจ านวน 63 ราย ซึ่งเป็นสถานพยาบาลประเภท
ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) แบ่งออกเป็น  

1. สาขาเวชกรรม  จ านวน 14 ราย  ( แบ่งออก เวชกรรม 12 ราย เสริมความงาม 2 ราย)  
2. สาขาเวชกรรมเฉพาะทาง   จ านวน 9 ราย  
3. สาขาสหคลินิก   จ านวน 2 ราย  
4. สาขาทันตกรรม   จ านวน 9 ราย  
5. สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จ านวน 27 ราย 
6. สาขาการผดุงครรภ์ ชั้น 2   จ านวน 1 ราย  
7. สาขาแพทย์แผนจีน                         จ านวน 1 ราย 
- สถานพยาบาลทั้งหมด จ านวน 63 ราย ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 100 
- ยกเลิกสถานพยาบาล ปี 2561 จ านวน 2 ราย ได้แก่ คลินิกอุดมลักษณ์การพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ จุฬาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
- ขออนุญาตใหม่  
- อนุญาตเรียบร้อย ปี 2561 ( เดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 )  จ านวน 5 ราย  คลินิกทันตก

รรมหมอหญิง น้ าอุ่นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดอ านาจเจริญที่ได้รับการตรวจประเมิน

มาตรฐานสถานประกอบการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 14 ราย ซึ่งเป็นประเภทสถาน
ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ จ านวน 12 ราย ประเภทประกอบกิจการสปา จ านวน 2 ราย ได้คุณภาพ
มาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 100 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเรื่องก าหนด
สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่ เ พ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2551 
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แผนงานโครงการ/โครงการที่จะด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล 2561  

- กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ  
     2.   โครงการยกระดับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดอ านาเจริญ 2561  
          - กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ข้อห้ามในการเข้าบริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                                  
           ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

แผนการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
- ผลการด าเนินงาน สถานพยาบาล   

 1. แต่งตั้งและประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและมาตรฐานของสถานพยาบาลที่ขอเปิดใหม่ หากไม่ได้มาตรฐานต้องปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าที่
ประชุมในครั้งถัดไป ได้ด าเนินการออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน (คลินิก) ประจ าปี จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ด าเนินการการส่งเสริมสถานพยาบาล ให้ค าแนะน าและข้อสรุปการปรับปรุงกับผู้ประกอบ
กิจการและผู้ด าเนินการสถานพยาบาลขณะที่มาต่อใบอนุญาต จ านวน 60 ราย เพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 3. ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิก
เอกชน(สาขาเวชกรรม) เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อพัฒนางานสถานพยาบาล   
 4. ด าเนินการตรวจสถานพยาบาลเปิดใหม่เพ่ือให้อนุญาตตามมาตรฐานสถานพยาบาล                             
จ านวน 2 ราย   
 5. ประชุมชี้แจ้งแนวทางการด าเนินงานการเฝ้าระวังสถานพยาบาลและสถ าน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ ท าหนังสือแจ้งการเฝ้าระวังสถานพยาบาลที่เปิดไม่ได้รับอนุญาตแก่พ้ืนที่ 
โดยมีการเฝ้าระวังโดยทีมการด าเนินงาน FDA guard จังหวัดอ านาจเจริญ   
 

- ผลการด าเนินงาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
 1. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
ได้ด าเนินการออกตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
                 2. ด าเนินกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ข้อห้ามในการเข้าบริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                                  
เพ่ือยกระดับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้แตกต่างจากสถานบริการอ่ืน  

       3. ด าเนินการออกใบอนุญาตใบรับรองผู้ให้บริการ จ านวน 178 ราย ออกใบผู้ด าเนินการ 
สปา จ านวน 12 ราย ใบอนุญาตสถานประกอบประกอบการเพื่อสุขภาพ จ านวน 14 ราย  
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 ตารางที่ 1.53 ความส าเร็จในการด าเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
                    ปีงบประมาณ 2558 – 2561 

 

 

Baseline data 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 

2558 2559 2560 2561 

สถานพยาบาล ร้อยละ 

(จ านวนแห่ง) 

100                           

จ านวน 58 
ราย 

100 

จ านวน 56 
ราย 

100 

จ านวน 61 ราย 

100 

จ านวน 60 ราย 

สถาน
ประกอบการเพื่อ

สุขภาพ 

ร้อยละ 

(จ านวนแห่ง) 

100 
จ านวน 2 

ราย 

100 
จ านวน 3 

ราย 

100                      
จ านวน 12 ราย 

100                             
จ านวน 14 ราย 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 12 : ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ 
                             สุขภาพ อย่างบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
สถานการณ ์
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการระบบและกลไก เพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ครอบคลุม ใน 6 ประเด็น จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านระดับพ้ืนฐาน ซึ่งมีการด าเนินงาน
ในไตรมาศแรก ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน รพ., สสอ., รพ.สต. และ 
อปท. เรื่องแนวทางการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การบันทึกข้อมูล ในระบบ
สารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEHIS) ปัจจุบันน าเข้าข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข จ านวน 
22 แห่ง  (ร้อยละ 26.2 ) และน าเข้าข้อมูลจาก อปท. จ านวน 2 แห่ง ( ร้อยละ 3.3)  
 ประเด็นพ้ืนที่เสี่ยง  จังหวัดอ านาจเจริญมีประเด็นพ้ืนที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1)  สถานการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญมีอัตราป่วยและตาย
ด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี 63.23 ต่อแสนประชากร ขณะที่มีบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ (แบบ
บ่อลานทรายกรอง) จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน และ อบต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ 
ขณะที่ อบต.กุดปลาดุก มีผู้ประกอบการรถสูบส้วม จ านวน 319 ราย ซึ่งเป็นผู้ออกให้บริการรถสูบส้วม
กระจายไปครอบคุลมหลายจังหวัด และไม่มีบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
 2) บ่อก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 17 บ่อ  

    3) พ้ืนที่เสี่ยงโรคอุจจาระร่วง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 2.567.57 ต่อ
แสนประชากร  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในเขต  

    4) พ้ืนที่เสี่ยงเหตุร าคาญจากการเลี้ยงสุกร มีบริษัทเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสุกร สนับสนุนลูก
สุกร พร้อมหัวอาหารและเวชภัณฑ์ และรับซื้อ โดยชาวบ้านสร้างโรงเรือนและเลี้ยงสุกร พ้ืนที่อบต.ไร่ขี อ.ลือ
อ านาจ อบต.พนา และอบต.จานลาน อ าเภอพนา 

    5) พ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลจากเชื้อเพลิงชานอ้อย พร้อมก่อสร้าง
โรงงานน้ าตาลขนาดก าลังผลิต 20,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการจัดท า EIA โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกกะวัตต์ ในพ้ืนที่ ต าบลน้ าปลีก ต าบลนาหมอม้า และต าบลนายม อ าเภอเมือง 

 
 1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

     ส านักงานสาธารณสุขจงหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้
ด าเนินการโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA : Health Impact Assessment ) เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชนจากสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 



105 

 

1) โครงการเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลหารและ
น้ า เพ่ือป้องกันโรคอุจจาระร่วง เขตสุขภาพที่ 10 ในพ้ืนที่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง  

2) โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อ
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงจากชานอ้อย ในพื้นที่ ต.น้ า
ปลีก ต.นายม และต.นาหมอม้า อ.เมือง  

3) โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเลี ้ยงสุกร เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อ
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร ในพ้ืนที่ ต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ  
 

2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  โดยขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  
 2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (มี) 
       มีค าสั่ งแต่งตั้ งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 4/2561  ลงวันที่  12  มกราคม 2561 
 2.2  มีโครงการ/กิจกรรม/แผน การด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (มี) 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้วางแผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจ าปี 2561 โดยใช้กระบวนการจัดประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการระดมความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาหรือเป็นปัญหาของพ้ืนที่  ใช้งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน  64,860 บาท เป้าหมายการประชุม  จ านวน 3 ครั้ง  
 2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (ไม่มี) 
  ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยประเด็นส าคัญที่
ก าหนดให้มีการแก้ไข คือ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่ โดยบทบัญญัติ มาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
เป็นต้นไป  ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ได้มีข้อสั่งการให้
ด าเนินการสรรหากรรมการให้ครบตามองค์ประกอบแล้วจึงด าเนินการจัดประชุม 
  ส าหรับการสรรหากรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ ใน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด อยู่ในระหว่างด าเนินการ  
 3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูก
สุขลักษณะโดยมีการจัดท าแผนงาน/โครงการและมีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญตามแผนการตรวจราชการ
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และนิเทศงาน และแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่  ร้อยละ100 ของ 
มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบควบคุมก ากับการเก็บขนและก าจัดที่ถูกต้อง 
โดยบูรณาการการด าเนินงานใน GREEN&CLEAN Hospital  และการด าเนินงานตามนโยบายนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ด้วยการพัฒนา  “รพ.สต.SMART & Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน” ซึ่ง
ให้มีการพัฒนา รพ.สต.ให้สามารถเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งมีการจัดการขยะติดเชื้อตาม
เกณฑ็ท่ีกฎหมายก าหนดอยู่ในเกณฑ์การประเมินด้วย    

จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 330 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 
เตียง  6 แห่ง รพ.สต. 77 แห่ง ศูนย์แพทย์ รพ.อจ 2 แห่ง  ศูนย์บริการฯ ทม.อจ 3 แห่ง คลินิกแพทย์/เอกชน 
53 แห่ง คลินิก/สถานความงาม 3 แห่ง คลินิกรักษาสัตว์ 5 แห่ง 

มีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นในปี 2559 มีขยะติดเชื้อเกิดขึ้น 148.8 ตัน/ปี เฉลี่ย 407.5 กก./วัน  ปี 2560 มี
ขยะติดเชื้อเกิดข้ึน 104.83 ตัน  เฉลี่ยวันละ 287.1 กก/วัน 

 

แนวทางการด าเนินงาน ปี 2561  
1. โรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมเป็น ศูนย์การรวบรวมขยะติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 
2. รพ.สต.มีระบบการน าส่งขยะเข้ามารวม ศูนย์ ณ โรงพยาบาลโดยใช้กล่องบรรจุขยะติดเชื้อ 
3. ขยะติดเชื้อ จากคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์และคลินิกความงาม มีการควบคมก ากับโดยให้น าส่ง

ที่ศูนย์รวบรวม ณ โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ และมีเอกสารรับรองเพ่ือ
ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต หรือการต่อใบอนุญาตประจ าปี 

4. ขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยเรื้อรังในพ้ืนที่ ได้มีการแจ้งให้ รพ.สต. แจ้งให้ผู้ดูแลผู้ป่วยน ามาส่ง
รวบรวม ณ รพ.สต.ที่รับบริการ 

5. จัดส่งเอกสาร คู่มือการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและ อบต.เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และ แนะน าให้มีการทบทวนปรับปรุง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประกาศใช้
มานานให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)  

 จังหวัดอ านาจเจริญแบ่งการปกครอง ออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  1 แห่ง เทศบาลเมือง  1 แห่ง  เทศบาลต าบล 23 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล  39 แห่ง 
    จังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการด าเนินงานส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน ตั้งแต่ ปี 2558 และมีเทศบาลการสมัครเข้ารับการประเมินครั้งแรก ในปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          ปี พ.ศ. 2559 เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมิน จ านวน  24 (60  ระบบ) แห่ง  ผ่านการประเมิน
ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 19 (31 ระบบ) แห่ง ร้อยละ 79.1  ระดับเกียรติบัตร  จ านวน 1 (1 ระบบ) แห่ง ร้อยละ 
8.3  

ปี พ.ศ.2560 เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมิน จ านวน 24 ( 56 ระบบ)แห่ง ผ่านการประเมิน
ระดับพ้ืนฐาน จ านวน   (33 ระบบ) 22 แห่ง ร้อยละ 91.6  ระดับเกียรติบัตร จ านวน 6 ( 8 ระบบ) แห่ง  ร้อย
ละ  25.0 
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ปี พ.ศ.2561 เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมิน จ านวน 24 แห่ง ในจ านวนนี้มีเทศบาลที่มีคะแนน 
LPA ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 17 แห่ง ซึ่งมีแผนจะประเมินระเมินระดับจังหวัด ระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561   

 แนวทางการด าเนินงาน ปี 2561  
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน แก่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี 2561   
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินและผู้ให้ค าแนะน า ( Instructor) ซึ่งในปี 2560 ได้อบรมให้

ครอบคลุมทุก รพ.สต.ในต าบลที่ตั้งเทศบาล  รวมทั้งการเชิญเป็นผู้ประเมินระดับจังหวัดด้วย 
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา EHA แก่ผู้รับผิดงานของเทศบาลเมือง/ต าบล และร่วมจัดท า

แผนการประเมินระดับจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
ท้องถิ่น ในปี 2560  (Local Performance Assessment : LPA ) ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งจะต้องพัฒนา
ให้ผ่านการเมินเพ่ือ ขอรับการประเมินระดับเกียรติบัตรต่อไป  

4. การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดจัดระหว่างเดือน กรกฎาคม 
(วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม ของทุกปี) 

 
5. มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชน  
      5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้ต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชมระยะยาว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการขับเคลื่อนงานโดยบูรณาการตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ตามโครงการ 3 ดี “อ านาจเจริญคนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามตัวชี้วัดที่ 2.6 เรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมครัวเรือน การด าเนินงานตาม
นโยบาย”จังหวัดสะอาด”ที่เน้นการเพ่ือจัดการขยะครบวงจร ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก 3R  การ
ด าเนินงานส่งเสริมการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) การ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่องการด าเนินงานธรรมนูญประชาชน 
(ธรรมนูญสุขภาพต าบล) และ การขับเคลื่อนผ่าน พชอ. โดยเน้นให้มีการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย 1 ประเด็น     

      5.2 ต าบลที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของต าบลที่มีชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 มีต าบลที่ผ่านการประเมิน จ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 16.07) มี
เป้าหมายการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 21 ต าบล รวม 30 ต าบล (ร้อยละ 53.6) ซึ่งทุกอ าเภอได้ก าหนด
เป้าหมายต าบลและ รพ.สต.ที่รับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่แล้ว 
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6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม  
 6.1 จังหวัดอ านาจเจริญได้มีขับเคลื่อนการด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการ
ท างาน 
  จังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือจัดตั้ง  “คลินิกสุขภาพเกษตรกร”  ครอบคลุม
หน่วยบริการสาธารณสุข 100 % โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของจังหวัด มีการจัดบริการ  “คลินิก
สุขภาพเกษตรกร” และ   “คลินิกล้างพิษ”  อย่างต่อเนื่องและครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินคลินิกสุขภาพ
เกษตรกร โรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมหรือ โรคจากการท างาน
การด าเนินงาน  
  1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จาการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับส านัก
ป้องกันและควบคุมโรคท่ี 10 เมือ่เดือน ธันวาคม 2560 โดยน าร่องในเขตอ าเภอชานุมาน ทั้งหน่วยงาน บริการ
สาธารณสุขในเขตอ าเภอชานุมาน เกษตรอ าเภอชานุมาน และเทศบาลต าบลชานุมาน เพ่ือขับเคลื่อนใน
รูปแบบภาคีในเขตพ้ืนที่   
  2) จังหวัดมีการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561 เพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านงาน
อนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
  3) มีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัยในระดับพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการ
สาธารณสุขต้นแบบให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการให้บริการด้านอาชีวอนามัยทั้งเชิงรับและเชิงรุก  เพ่ือ
ให้บริการกับแรงงานในชุมชนและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  โดยมีโรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายในการด าเนินงาน 
  4)  หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  ประเมินตนเอง และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานการด าเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยฯ (OCC-นบ 01 Rev.59)  ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี  
โดยจัดส่งรายงาน  OCC-นบ 01 Rev.59  ซ่ึงสามารถ  Download  แบบรายงานได้จาก Website  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  5) การออกตรวจสุ่มติดตามประเมินผลการด าเนินงานประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
ยกระดับ “คลินิกสุขภาพเกษตรกรในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ”เพ่ือรับรองการจัดบริการในแต่ละ
ระดับในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของการด าเนินงาน ตามระดับที่ผ่านการประเมิน  

 6.2 สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข ปี 2561 การบริหารงานส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย : กลุ่มวัยท างาน 

  1) โรงพยาบาลทั่วไปและหน่วยบริการในแต่ละอ าเภอขับเคลื่อนสถานประกอบการ/วิสาหกิจ
ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลโครงการสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและขอรับการประเมินผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  อ าเภอที่มีสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงสูงผ่านเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร
อย่างน้อย 1 แห่ง 

 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง (Facilitator) สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
2561 บรูณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อเดือน ธันวาคม 2560 ซึ่งส านักงานในสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ
และโรงพยาบาลอ านาจเจริญ   
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 6.3 โรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  หรือโรค
จากการท างานโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก อาชีวเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (คลินิกโรคจากการท างาน) 
  กลุ่มเป้าหมายรับการประเมิน ปี 2561 จ านวน 3  แห่ง  
  1) โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ประจ าปี 2560 เพ่ิม 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ   
  2) โรงพยาบาลหัวตะพาน 
  3) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
 
 6.4 ด าเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข ประจ าปี 2561 
  1) สนับสนุน ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.  
และการประเมินความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลด าเนินการในโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน 
ในจังหวัด 
  2) แจ้งการประเมินความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาล
เพ่ือด าเนินการประเมินตนเองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในเอกสารคู่มือการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งแบบขอรับ
การประเมินไปยัง สสจ. โดย สสจ.รวบรวมส่งให้ สคร. อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินตนเอง  
 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 นโยบายระดับประเทศ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด และนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ท าให้มีบูรณาการกับการด าเนินงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สังกัดสาธารณสุข ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 
 การด าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมหลากหลายประเด็นจึงต้องท าความ
เข้าใจกับผู้รับผิดชอบงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติให้ทราบทิศทาง แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งบางประเด็นเป็น
งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมากจึงจะประสบความส าเร็จได้  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง  
 - ควรเสนอให้มีการขับเคลื่อนในระดับอ าเภอใน พชอ. และการขับเคลื่อนในท้องถิ่น โดยใช้กองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล เป็นแหล่งงบประมาณในการด าเนินงาน 
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คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care   
                  Cluster) 
 
สถานการณ ์

ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ก าหนดไว้
ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ช) ด้านอ่ืนๆ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดนโยบายปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดท าโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster ; PCC) เพ่ือลด
ความเลื่อมล  า ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเพ่ิมการดูแลแบบองค์รวม  จังหวัดอ านาจเจริญ มีการ
พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) โดยมีการจัดท าแผนจัดตั ง PCC 10 ปี (2560 -
2569) โดยมีจ านวน PCC 39 ทีม (13 Cluster)  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดตั ง 7 ทีม แต่ผ่านการขึ น
ทะเบียนกับ ส านักงานประสานงานระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว(สปค.) จ านวน 6 ทีม ทั งนี ได้มีการ
ส่งแพทย์เข้าอบรม FM หลักสูตรระยะสั น กับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ในปี 2560 จ านวน 6 
คน  (รุ่น 3 จ านวน 2 คน ,รุ่น 4 จ านวน 2 คน , รุ่น 5 จ านวน 2 คน) 

 
ตารางที่ 2.1 แผนจัดตั งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) จังหวัดอ านาจเจริญ 

      ปีงบประมาณ 2560 -2569 

ชื่ออ าเภอ 
 ประชากร

(คน)  

เป้า 
หมาย
(ทีม) 

จ านวน 
Clus 
ter 

(แห่ง) 

แผนจัดตั้ง PCC จ านวนทีม/ป ี รวม 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
 

เมืองอ านาจเจรญิ 138,478 15 5 6 3 3 3 - - - - - - 15 

ชานุมาน 43,268 4 1 - 1 1 1 1 - - - - - 4 

ปทุมราชวงศา 48,011 5 2 1 2 2 - - - - - - - 5 

พนา 29,133 3 1 - 1 - 1 
 

1 - - - - 3 

เสนางคนิคม 40,866 4 1 - 1 1 - 1 - - - - - 3 

หัวตะพาน 49,979 5 2 - 1 1 2 1 - - - - - 5 

ลืออ านาจ 39,357 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 4 

รวม 389,092 39 13 7 10 8 8 3 2 0 1 0 0 39 
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ตารางที่ 2.2 การจัดตั งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) จังหวัดอ านาจเจริญ 
      ปีงบประมาณ 2559 -2560 

รายชื่อคลินิกหมอ
ครอบครัว 

เครือข่ายบริการ
(CUP) 

ประชากร/
ทีม 

ปีงบประมาณ 
ที่เปิดบริการ 

เกณฑ์คลินิกหมอครอบครัว 
Major Minor ประชากร 

PCC ศูนย์แพทย์โนน
หนามแท่ง 

รพท.อ านาจเริญ 10,306 คน 2559 / / / 

PCC นาผือ รพท.อ านาจเริญ 12,117 คน 2559 / / / 
PCC กุดปลาดุก รพท.อ านาจเริญ 6,472 คน 2559 x / x 
PCC ศสม.อ านาจเจริญ  
(ทีม 1) 

รพท.อ านาจเริญ 9,974 คน 2560 / / / 

PCC ศสม.อ านาจเจริญ  
(ทีม 2) 

รพท.อ านาจเริญ 11,648 คน 2560 / / / 

PCC ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ   

รพท.อ านาจเริญ 8,203 คน 2560 / / / 

PCC รพ.ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา 9,124 คน 2560 / / / 
/ = ผ่าน    X = ไม่ผ่าน 
 

ตารางที่ 2.3 แผนการจัดตั งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) จังหวัดอ านาจเจริญ 
                ปีงบประมาณ 2561 

รายชื่อคลินิกหมอครอบครัว 
เครือข่ายบริการ

(CUP) 
หมายเหตุ 

1. PCC ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง รพท.อ านาจเริญ ขึ นทะเบียนต่อเนื่อง 2/2561 
2. PCC นาผือ รพท.อ านาจเริญ ขึ นทะเบียนต่อเนื่อง 2/2561 
3. PCC กุดปลาดุก รพท.อ านาจเริญ ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561 (ส่งแพทย์

อบรมฯ รุ่น 9) 
4. PCC ศสม.อ านาจเจริญ (ทีม 1) รพท.อ านาจเริญ ขึ นทะเบียนต่อเนื่อง 2/2561 
5. PCC ศสม.อ านาจเจริญ (ทีม 2) รพท.อ านาจเริญ ขึ นทะเบียนต่อเนื่อง 2/2561 
6. PCC ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

เมืองอ านาจเจริญ   
รพท.อ านาจเริญ ขึ นทะเบียนต่อเนื่อง 2/2561 

7. PCC รพ.ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนต่อเนื่อง 2/2561 
8. PCC รพ.เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561 
9. PCC รพ.ลืออ านาจ รพ.ลืออ านาจ ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561 
10. PCC นาผาง รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561 
11. PCC สามแยก รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561 
12. PCC โคกเจริญ รพ.ชานุมาน ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561 
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รายชื่อคลินิกหมอครอบครัว 
เครือข่ายบริการ

(CUP) 
หมายเหตุ 

13. PCC นาป่าแซง รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 9) 

14. PCC โพนเมืองน้อย รพ.หัวตะพาน ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 6) 

15. PCC ดงบัง รพ.ลืออ านาจ ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 7) 

16. PCC โพนเมือง รพ.พนา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 8) 

17. PCC โนนงาม รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 8) 

18. PCC ไร่สีสุก รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 8) 

19. PCC รัตนวารี (รพ.หัวตะพาน) รพ.ปทุมราชวงศา ขึ นทะเบียนใหม่ 2/2561(ส่งแพทย์
อบรมฯ รุ่น 8) 

 
แนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว โดยมีแผนงาน/กิจกรรมดังนี   

1. แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือก าหนดผู้จัดการ PCC , 
ผู้ประสานงาน PCC ทั งระดับจังหวัด/อ าเภอ 

2. ก าหนดให้การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เป็น PA ระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั ง
คณะกรรมการพัฒนา PCC จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมี พญ.บุศณี  มุจรินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราช
วงศา เป็นประธาน PA และมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบงานระบบบริการปฐมภูมิระดับอ าเภอ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนา รวมทั งมีช่องทาง  Line Group PCC จังหวัดอ านาจเจริญ ในการ
สื่อสาร 

4. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา/เยี่ยมเสริมพลังคลินิกหมอครอบครัว  
5. พัฒนา รพท.อ านาจเจริญ ร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว และสถาบันฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว กับ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
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ผลการด าเนินงาน (ไตรมาส 1) 
1. ผลการจัดตั งคลินิกหมอครอบครัว รวมทีมหมอครอบครัวสะสมทั งหมด รอบ 1 (15-30 ก.ย.2560)  

จ านวน 6 ทีม คิดเป็น ร้อยละ 16.67 ของแผน 5 ปี ในการจัดตั งคลินิกหมอครอบครัว 
2. วางแผนเปิดด าเนินการตามแผนปี 2561 จ านวน 19 ทีม คิดเป็นร้อยละ 52.7 ของแผน 5 ปี ใน

การจัดตั งคลินิกหมอครอบครัว 
3. จัดประชุมถอดบทเรียนการพัฒนา PCC จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 และพัฒนา PCC 

Amnatcharoen Model  (12 ต.ค.2560) 
4. จัดประชุมจัดท าแนวทางการดูแล/ส่งต่อผู้ป่วยของ รพ.สต.และ PCC จังหวัดอ านาจเจริญ (17 ต.ค.

2560)  
5. จัดประชุม Video Conference พ.ร.บ.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิฯ   (6 พ.ย.2560) 

     6. ก าหนดนโยบายให้ ทุก รพ. จัดระบบ Green Channel รองรับการส่งต่อจาก รพ.สต./PCC     
(เริ่ม 1 ม.ค.2561) 

7. จัดท า CPG การดูแล/ส่งต่อผู้ป่วย รพ.สต.และ PCC ในคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัด
อ านาจเจริญ 
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ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 

 
สถานการณ์ 
 การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เป็นการผ่าตัดที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในทั่วโลกและประเทศไทย โดย
พบว่าในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 75.0  อังกฤษ ร้อยละ 65.0 ของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาแบบ One Day 
Surgery   
ตารางท่ี 2.4 สถานการณ์การให้บริการ One Day Surgery ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ล า 
ดับ 

หัตถการ 

ปีงบประมาณ 2560 
(ราย) 

ปีงบประมาณ2561(ต.ค.-ธ.ค.60) 
(ราย) 

ทั้งหมด จ านวน
ผ่าตัด 

ODS ทั้งหมด จ านวน
ผ่าตัด 

ODS 

1 Hernia Procedure 180 122 NA  20 NA 
2 Anal Procedure 250 30 NA 45 8 NA 
3 Testis  Procedure 25 9 NA 4 1 NA 
4 Vaginal 

Procedure 
264 2 NA 57 1 NA 

** ข้อมูลจาก Hosxp. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 
เป้าหมายผลลัพธ์ 
—  ด้านผู้ป่วย 

- เข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 
- ลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด 
- ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัด 
- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติ 
- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาล 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 

 

ด้านระบบ 
- ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
- ลดความเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
- เพ่ิมบริการที่ มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัยกับผู้มารับบริการ 
- ใช้ทรัพยากรได้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะห้องผ่าตัดที่ไม่ต้อรอเตียงว่าง 
- มีพัฒนาการดูแลรักษาแบบองค์รวมโดยผู้ป่วยและญาติ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

ร่วมกับการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลในหน่วยงานระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าหมายบริการ 
—  - ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 

—  หมายเหตุ: เป้าหมาย ปี 2562 อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการประเมินโครงการ ปี 2561 
—   
—  Pre  Visit= 100% (โดยวิสัญญีแพทย์/พยาบาล) 
—  Post  Op Visit = 100% (Telephone  Visit) 
—  Complication ไม่แตกต่างจากการผ่าตัดทั่วไป (< 5 %) 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 95 % 
—   
 
Small success 

- มีคณะกรรมการดูแลโครงการ ระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ของโรงพยาบาล 
- จัดตั้งหน่วยงานการรักษาหรือบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS center) เพ่ือท าหน้าที่

เป็นศูนย์รวมโครงการทั้งการวางระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติ การติดต่อประสานงาน 
- มีแนวทางการดูแลODSแบบองค์รวม(Pre-Intra-Post Op -F/U) 
- เก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผล 
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ตัวชี้วัดที่ 15 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 
 จังหวัดอ านาจเจริญ จากระบบการรายงานโรควัณโรค ปี 2555 – 2559 พบว่าอัตราการค้นพบผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ(คิด 170 ต่อแสนประชากร) เท่ากับ  48 , 41 , 45 , 39 , 43 และมีผลส าเร็จ
การรักษาวัณโรครายใหม่จังหวัดอ านาจเจริญในช่วงปี 2556 – 2558 พบว่ามีอัตราการรักษาส าเร็จในผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า เท่ากับร้อยละ 87.2 , 85.6 , 88.1 , 86.9    ตามล าดับ  ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยา(MDR-TB) ในปี2555 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3 ราย (อ าเภอเมือง 2 ราย  อ าเภอหัวตะพาน 1 ราย) ในปี
2556 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 1 ราย(อ าเภอเมือง)คิดเป็น 0.97 ในปี 2557 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 6 ราย
(อ าเภอเมือง 1 ราย อ าเภอปทุมราชวงศา 2 ราย อ าเภอหัวตะพาน 1 ราย อ าเภอลืออาจ 2 ราย) คิดเป็น 1.92 
ในปี 2558 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2 ราย(อ าเภอเสนางคนิคมและอ าเภอหัวตะพาน)  คิดเป็น 0.80  และในปี 
2559 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 5 ราย(อ าเภอชานุมาน 2 ราย อ าเภอลืออ านาจ 2 ราย อ าเภอพนา 1 ราย)  
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจังหวัดอ านาจเจริญจะด าเนินงานควบคุมวัณโรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์หลัก  และมีผลความส าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง(ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85)  แต่ก็ยังพบข้อ
บ่งชี้อันตรายของวัณโรค  คือยังพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  ผู้ป่วยรักษาล้มเหลว  ผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ า  ผู้ป่วยขาด
ยา  ผู้ป่วยเสียชีวิต  สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  ระบบเครือข่ายด้าน
สาธารณสุข  การแพ้ยาของผู้ป่วย  การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ 
 

แผนการด าเนินงานวัณโรค  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีงบประมาณในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรค 
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ านวน 137,265 บาท 
 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติจังหวัดอ านาจเจริญ (National Operation Center 
for Ending TB : NOC-TB) เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคจังหวัดอ านาจเจริญเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมมอบนโยบายในการด าเนินงานวัณโรค ปี 2561  โดยกิจกรรมการด าเนินงาน 90-90-90 และเน้นในการ
ด าเนินงานเชิงรุก การจัดการ case management TB และการป้อนยาผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบ Line 
  3. ประชุมติดตามการด าเนินงานวัณโรคผ่านระบบ web conference ครั้งที่ 1 วันที่ 12 
ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2561 
  4. รายงานcase management TB และภาพการป้อนยาผ่านไลน์ ส่งทุกวันศุกร์ เพ่ืออัพเดทลง
ใน Spot Map 
  5. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปี 2561 โดยส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ก าหนดออกประเมินเดือน
พฤษภาคม 2561  
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 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1. จัดประชุม/ชี้แจงการเตรียมการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ ต าบล ด าเนินการเมื่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 2. จัดอบรมฟ้ืนฟูให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาทักษะในการป้องกัน ควบคุมวัณโรค

(สามารถคัดกรองผู้มีอาการสงสัย  การดูแลการกินยา DOTS  การให้สุขศึกษาประชาชน  การป้องกันการแพร่
เชื้อในชุมชน) 
  3. ประชุมเพ่ือการติดตามและพัฒนาการด าเนินงานโปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (TBCM 
online)  
  4. ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานวัณโรครายอ าเภอ และสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพ่ือดูระบบการ
ดูแลผู้ป่วยแบบมีพ่ีเลี้ยง 
  5. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผน การดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารายกรณี เพ่ือน าสู่การรักษา
ส าเร็จ 
 

 ด้านการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการส่งต่อ รักษาระดับอ าเภอ 
 จังหวัดจัดท าหรือปรับปรุง Flow Chart DOTs By Heart Amnatcharoen ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน
เพ่ือให้ทุกอ าเภอติดเป็นแนวทางในสถานบริการสาธารณสุขทุกหน่วย  เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน  
กลุ่มเสี่ยง  การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย  การเก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจ  การวินิจฉัย  การขึ้นทะเบียน  
การท า VCT การเจาะหาAnti-HIV การท า Drug Monitoring  การส่งผู้ป่วยรับการรักษาในเขตพ้ืนที่ (PCU) 
รับผิดชอบ  การคัดเลือกพ่ีเลี้ยง  (จะต้องเตรียมผู้ป่วยทุกรายเพ่ือตกลงร่วมรักษาด้วยความเต็มใจ DOTS  By 
Heart  Amnatcharoen ในแบบ Heart1 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเท่านั้น)  สถานที่ก ากับการกิน
ยา  การติดตามผลการรักษา  การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน และการรายงานการป้อนยาผ่านระบบไลน์ 
 

 ด้านการค้นหาผู้ป่วย (Active Case  Finding) 
 1. ก าหนดเป้าหมายการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก พร้อมแบบคัดกรอง
(Verbal screening)  ในรายที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หรืออาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่ง AFB 
ให้แล้วเสร็จและรายงานผลภายใน 31 ธันวาคม 2560 
        1) กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
        2) ผู้ป่วย HIV 
        3) ผู้ต้องขังเรือนจ า 
        4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
        5) ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่Uncontrolled : HbA1C≥7,FBS สูง≥200 mg% 
ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  
 2. ก าหนดเป้าหมายคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง (Verbal screening) ในรายที่มีอาการเข้าได้
ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่ง AFB และส่งเอกซเรย์  ให้แล้วเสร็จและรายงานผลภายใน 31 มีนาคม 2561 
        1) กลุ่มผู้สูงอายุ≥65ปี   
        2) ผู้ป่วยเบาหวานรายเก่า  
        3) แรงงานต่างด้าว   
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 ด้านการรักษาหายขาด โดยรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด ทุกรายด้วยระบบ DOTS 
 1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องมีผู้ป้อนยาต่อหน้าเป็นบุคลากรสาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกราย หากเป็นบุคคลอื่นหรือไม่สามารถท า DOTS ได้ ให้ชี้แจงเหตุผลเป็นรายๆไป (อย่างน้อยเอา
ยาให้ผู้ป่วยกิน 126 ซองหรือร้อยละ 70 ของการรักษา และในระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกต้องมากกว่า 48 วัน+
ไม่ให้ผู้ป่วยกินยาโดย จนท.ต้องไม่เกิน 7 วันติดต่อกัน)  
 2. รายงานการป้อนยาผู้ป่วยวัณโรคทุกรายผ่านระบบ Line และส่งภาพป้อนยาให้ สสจ.เพ่ือ
อัพเดทลงใน Spot map 
 3. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียน จะต้องท าสมุดประจ าตัวและผู้ป่วยทุกรายที่กินยากับ
บุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยกิน126 ซอง หรือ ร้อยละ 70 ของการรักษา  
 4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จะออกสุ่มเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคทุกเดือนๆ เพ่ือติดตาม
การดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ DOTs 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดย่อยงานวัณโรค 
   มาตรการที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายร้อยละ 90 

1. ผลงานการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก พร้อมแบบคัดกรอง (Verbal screening)  
ในรายที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หรืออาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่ง AFB เป้าหมายร้อยละ 90 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2561 

 

ตารางที่ 2.5 แสดงข้อมูลจ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ปี 2560 ที่ Uncontrol : HbA1C≥7,FBS สูง 
        ≥200 mg% ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่  
        1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560  แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 
 DM 

Uncontrol 
ส่ง X 
Ray 

คิดเป็น 
% 

สงสัย % ส่ง AFB % 
ป่วยวัณ

โรค 
% 

เมือง 171 155 ก าลังด าเนินการ และ รอแพทย์อ่านฟิล์มเอกซเรย ์
ชานุมาน 11 ก าลังด าเนินการ 
ปทุมราชวงศา 54 28 51.9 1 3.6 1 100 0 0 
พนา 42 40 95.2 9 22.5 9 100 0 0 
เสนางคนิคม 12 12 100.0 0 0.0 0 0 0 0 
หัวตะพาน 40 14 35.0 14 100.0 14 100 0 0 
ลืออ านาจ 57 52 91.2 2 3.8 2 100 0 0 
รวม 387 301 77.8 26 8.6 26 100 0 0 

 
จากตารางที่ 2.5 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ปี 2560 ที่ Uncontrol : HbA1C≥7,FBS สูง≥200 

mg%จ านวน 387 คน ได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการเอกซเรย์ จ านวน 301 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.8 ซึ่งยัง
ไม่ครอบคลุม เพราะยังเหลืออ าเภอเมืองและอ าเภอชานุมานที่ก าลังด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 
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ตารางที่ 2.6 แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 
        ธันวาคม 2560 แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ติด
เชื้อ/ผู้ป่วย

เอดส ์

ส่ง X 
Ray 

คิดเป็น 
% 

สงสัย % ส่ง AFB % 
ป่วยวัณ

โรค 
% 

เมือง 590 537 91.0 25 4.7 25 100.0 2 0.4 
ชานุมาน 75 3 4.0 3 100 3 100.0 2 66.7 
ปทุมราชวงศา 74 68 91.9 4 5.9 4 100.0 0 0.0 
พนา 71 61 85.9 15 24.6 15 100.0 0 0.0 
เสนางคนิคม 109 109 100.0 0 0.0 0 #DIV/0! 0 0.0 
หัวตะพาน 170 143 84.1 15 10.5 15 100.0 4 2.8 
ลืออ านาจ 51 50 98.0 1 2.0 1 100.0 0 0.0 
รวม 1,140 971 85.2 63 6.5 63 100 8 0.8 

 
 จากตารางที่ 2.6 แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการเอกซเรย์ จะ

พบว่า ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 85.2 ของผลงานไตรมาสแรก  
มีอ าเภอชานุมานที่การด าเนินงานคัดกรองในผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ได้น้อย คือร้อยละ 4.0 พ้ืนที่แจ้งว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 
ตารางท่ี 2.7 แสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการเอกซเรย์ทรวงอกเพ่ือค้นหาวัณโรค ตั้งแต่  
                1 เมษายน 2560 – 31 มกราคม 2561  แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวน

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 

ส่ง X Ray 
คิดเป็น 

% 
สงสัย % ส่ง AFB % 

ป่วยวัณ
โรค 

% 

เมือง 1,252 1,117 89.2 2 0.2 2 100 2 0.2 
ชานุมาน 208 208 100.0 5 2.4 5 2.4 0 0 
ปทุมราชวงศา 218 102 46.8 3 2.9 3 100 0 0.0 
พนา 135 135 100.0 3 2.2 3 100 0 0.0 
เสนางคนิคม 184 184 100.0 0 0.0 0 - 0 0.0 
หัวตะพาน 235 235 100.0 3 1.3 3 100 0 0.0 
ลืออ านาจ 189 185 97.9 0 0.0 0 - 0 0.0 
รวม 2,421 1,958 80.9 16 0.8 16 100 2 0.1 

 
จากตารางที่ 2.7 การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการเอกซเรย์ปอด และพบว่าป่วยวัณโรค

จ านวน 2 รายจาก 1,948 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1  และก าลังติดตามเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เอกซเรย์อีก จ านวน 
463 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มกราคม  
        2561  แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วยวณั

โรคแพรเ่ชื้อ 
จ านวนผู้สมัผสั

ร่วมบ้าน 
ส่ง X Ray % ส่ง AFB % ป่วยTB % 

เมือง 31 63 12 19.0 12 100 0 0 
ชานุมาน 8 18 4 22.2 4 100 0 0 

ปทุมราชวงศา 8 35 32 91.4 5 15.625 0 0 

พนา 6 10 10 100.0 10 100 0 0 
เสนางคนิคม 4 7 7 100.0 7 100 0 0 

หัวตะพาน 6 47 37 78.7 4 10.8 0 0 

ลืออ านาจ 3 12 12 100.0 12 100 0 0 

รวม 66 192 114 59.4 54 47.37 0 0 

 
 จากตารางที่ 2.8 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค จะพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรค

เสมหะพบเชื้อรายใหม่ จ านวน 66 คน มีผู้สัมผัสร่วมบ้านจ านวน 192 คน ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับคัดกรองวัณ
โรคโดยการเอกซเรย์ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4   ส่งตรวจเสมหะ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ไม่
พบว่าป่วยเป็นวัณโรค 

 

ตารางท่ี 2.9 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ าอ านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี 
                แยกรายอ าเภอ  

ปี 
จ านวน
ผู้ต้องขัง 

ได้รับคัด
กรอง X Ray % สงสัย % ส่ง AFB % 

ป่วย
TB 

% 

ปี 2555 896 896 896 100 17 1.9 17 1.9 2 0.2 
ปี 2556 948 948 948 100 24 2.5 24 2.5 3 0.3 
ปี 2557 996 996 996 100 22 2.2 22 2.2 13 1.3 
ปี 2558 1,369 1,369 96 7.0 96 7.0 96 7.0 1 0.07 
ปี 2559 1,098 1,098 40 3.6 40 3.6 40 3.6 2 0.2 
ปี 2560 992 992 992 100 108 10.9 108 10.9 5 0.5 
ปี 2560 1,680 1,680 1,680 100 135 8.0 ก าลังด าเนินการ  

 

จากตารางที่ 2.9 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ าอ านาจเจริญ มีการด าเนินงานคัดกรองวัณโรคใน
เรือนจ าทุกปี  ซึ่งในปี 2555 – 2557 ได้คัดกรองเรือนจ าโดยใช้รถ Mobile X ray คัดกรองผู้ต้องขังทุกราย ใน
ปี 2558 – 2559 ใช้สัมภาษณ์คัดกรองวัณโรคในเรือนจ า และ X ray เฉพาะผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าได้กับวัณโรค 
จึงมียอดการ X ray ลดลง  และในปี 2560 ได้คัดกรองเรือนจ าโดยใช้รถ Mobile X ray คัดกรองผู้ต้องขังทุก
ราย 

ส่วนปี 2561 มีการด าเนินงานคัดกรองโดยใช้รถ Mobile X ray คัดกรองผู้ต้องขังทุกราย ในช่วงวันที่ 
27–29 ธันวาคม 2560, 3–5 มกราคม 2561 ผลอ่านฟิล์มผิดปกติ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และรอ
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ด าเนินการเก็บเสมหะส่งตรวจ เนื่องจากพยาบาลเรือนจ าลาคลอดบุตรและไปอบรมข้าราชการใหม่ จะกลับมา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และจะด าเนินการเก็บส่งตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 1.2 ผลงานการคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง(Verbal screening) ในรายที่มีอาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะ
ตื่นนอนตอนเช้าส่ง AFB และส่งเอกซเรย์  เป้าหมายร้อยละ 90 และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 
2561 

 

ตารางท่ี 2.10 แสดงข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ≥ 65 ปีที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม  
                  2560  แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

Verbal % ส่ง X Ray % ส่ง AFB % ป่วยTB % 

เมือง 9,829 3,623 36.9 20 0.6 20 0.6 6 0.2 
ชานุมาน 3,203 258 8.1 ก าลังด าเนินการ 
ปทุมราชวงศา 4,370 1,258 28.8 42 3.3 42 3.3 2 0.2 
พนา 2,560 1,450 56.6 35 2.4 35 2.4 1 0.1 
เสนางคนิคม 3,757 2,621 69.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
หัวตะพาน 8,393 5,187 61.8 72 1.4 72 1.4 3 0.1 
ลืออ านาจ 3,551 1,461 41.1 56 3.8 56 3.8 2 0.1 
รวม 35,663 15,858 44.5 205 1.3 225 1.4 14 0.1 

 

จากตารางที่ 2.10 พบว่าผู้สูงอายุ≥ 65 ปีได้รับกาได้รับการคัดกรองวัณโรค จ านวน 15,858 รายจาก 
35,663 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.5 แต่เนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญก าหนดให้การคักรองกลุ่มนี้ให้แล้เสร็จใน
เดือนมีนาคม 2561 แต่ละอ าเภอจึงยังมีการด าเนินงานคัดกรองอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีการตรวจพบว่าป่วย 
วัณโรค จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1 

 
ตารางท่ี 2.11 แสดงข้อมูลจ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม –  
                  31 ธันวาคม 2560  แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวน

ผู้ป่วย DM 
Verbal  % ส่ง X Ray % ส่ง AFB % ป่วยTB % 

เมือง 5,566 3,560 64.0 23 0.6 23 0.6 3 0.1 
ชานุมาน 1,445 810 56.1 ก าลังด าเนินการ 
ปทุมราชวงศา 1,936 865 44.7 67 7.7 67 7.7 1 0.1 
พนา 1,414 846 59.8 24 2.8 24 2.8 1 0.1 
เสนางคนิคม 1,962 1,287 65.6 179 13.9 179 13.9 0 0.0 
หัวตะพาน 2,338 1,753 75.0 56 3.2 56 3.2 2 0.1 
ลืออ านาจ 2,017 1,387 68.8 25 1.8 25 1.8 1 0.1 
รวม 16,678 10,508 63.0 374 3.6 374 3.6 8 0.1 
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จากตารางที่ 2.11 จะพบว่าผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดได้รับกาได้รับการคัดกรองวัณโรค จ านวน 10,508 
รายจาก 16,678 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.0 แต่เนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญก าหนดให้การคักรองกลุ่มนี้ให้แล้
เสร็จในเดือนมีนาคม 2561 แต่ละอ าเภอจึงยังมีการด าเนินงานคัดกรองอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีการตรวจพบว่า
ป่วยวัณโรค จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1 

 

ตารางท่ี 2.12 แสดงข้อมูลจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม –  
          31 ธันวาคม 2560  แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ จ านวนแรงงาน
ต่างด้าว 

Verbal  % ส่ง X Ray % ส่ง AFB % ป่วยTB % 

เมือง 210 67 31.9 67 100 0 0 0 0 

ชานุมาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปทุมราชวงศา 28 28 100 28 100 0 0 0 0.0 
พนา 2 2 100 2 100 2 100 0 0.0 
เสนางคนิคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
หัวตะพาน 1 1 100 1 100 1 100 1 100 
ลืออ านาจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
รวม 241 98 41 98 100 3 3 1 1.0 

 

จากตารางที่ 2.12 พบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับการได้รับการคัดกรองวัณโรค จ านวน 98 ราย
จาก 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.0 แต่เนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญก าหนดให้การคักรองกลุ่มนี้ให้แล้เสร็จใน
เดือนมีนาคม 2561 และแรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ ก าหนดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 แต่มีการตรวจพบว่าป่วยวัณโรค จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 

 
มาตรการที่ 2 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 

2.1 การจัดการข้อมูล case management TB ไตรมาส 1/61 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) 
จังหวัดอ านาจเจริญ จัดการ case management TB โดยการใช้ Spot Map ดังนี้ 
     1) ก าหนดให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย มีผู้ป้อนยาทุกวันผ่านระบบ Line โดยก าหนดให้ ผู้ป้อนยาล าดับ

ที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ล าดับที่ 2 คือ อาสาสมัครสาธารณสุข ล าดับที่ 3 คือ ญาติ ใช้กรณีผู้ป่วยอาศัย
อยู่ห่างจากชุมชนหรือไม่เปิดตัว 

     2) โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคโรงพยาบาลและระดับอ าเภอ ส่งรายงาน  case 
management TB ทุกวันศุกร์ และส่งภาพการป้อนยาผู้ป่วยผ่านระบบไลน์ เพ่ือให้ สสจ. อัพเดทข้อมูลลงใน 
Spot Map  
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รูปที่ 14 การลงข้อมูลผ่าน Spot Map จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

จากรูปที่ 14 จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทในไตรมาสที่ 1/61 จ านวน 99 ราย และมี
ระบบป้อนยาผ่านไลน์ 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.6  มีการป้อนยาโดย อสม.หรือญาติแต่ไม่มีไลน์ จ านวน 28 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28.3 และผู้ป่วยกินยาเองรวมทั้งไม่เปิดตัว 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย 
จากโรคมะเร็ง และมีเอชไอวีร่วมด้วย และยังมีผู้ป่วยโอนออกไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ตารางที่ 2.13 แสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไตรมาส 1 ปี 2561  (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
                  2560) แยกรายอ าเภอ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
อ าเภอ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ รวมทุกประเภท 
เมือง 28 24 52 
ชานุมาน 8 3 11 
ปทุมราชวงศา 9 - 9 
พนา 4 - 4 
เสนางคนิคม 7 5 12 
หัวตะพาน 6 1 7 
ลืออ านาจ 4 - 4 
รวม 66 33 99 

 จากตารางที่ 2.13 จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่จะถูก
ประเมินตามตัวชี้วัด จ านวน 66 ราย ซึ่งจะถูกประเมินผลการรักษาส าเร็จในเดือนสิงหาคม 2561  



125 
 

 1.4 อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/60 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีการด าเนินงานควบคุมวัณโรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
หลัก  และมีผลความส าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง(ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85)  แต่ก็ยังพบข้อบ่งชี้อันตราย
ของวัณโรค  ผู้ป่วยขาดยา  ผู้ป่วยเสียชีวิต  สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  
ระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข  การแพ้ยาของผู้ป่วย  การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ  แต่ในตรวจราชการจะ
นับไตรมาส 1/61 แต่เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 จึงแสดงข้อมูลอัตรา
ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ไตรมาส 1/60 เพ่ือประเมินการรักษา 
 

ตารางที่ 2.14 แสดงอัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/60 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
                  2559) แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 
อ าเภอ Register Success % LOF % Dead % TO % 
เมือง 19 15 78.9 2 10.5 1 5.3 1 5.3 
ชานุมาน 7 4 57.1 1 14.3 2 28.6   
ปทุมราชวงศา 5 5 100       
พนา 6 6 100       
เสนางคนิคม 8 6 75.0   2 25.0   
หัวตะพาน 3 3 100       
ลืออ านาจ 3 3 100       
รวม 51 42 82.4 3 5.9 5 9.8 1 2.0 
 ที่มา : ข้อมูล แบบรายงาน TB08 
  

จากตารางที่ 2.14 พบว่าอัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ผล
ความส าเร็จของการรักษาค่อนข้างต่ า ร้อยละ 82.4 เนื่องจากผู้ป่วยขาดยาระหว่างรักษา 3 ราย ร้อยละ 5.9 
(ผู้ป่วยติดสารเสพติด และติดสุรา อาศัยอยู่นอกชุมชน ติดตามล าบาก) ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษา 5 ราย 
ร้อยละ 9.8 เนื่องจากส่วนใหญ่สูงอายุ คือ อายุมากกว่า 65 ปี  3 ราย ติดสุราและมีภาวะตับแข็ง 2 ราย 

   

 1.5 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) รวมถึงช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

จังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปีงบประมาณ 2561 ทุกแห่ง เนื่องจากทุกโรงพยาบาล
หมดอายุการรับรองมาตรฐานแล้ว  ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญก าหนดแผนออกประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2561  โดยจะประสานส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมออกประเมินดังกล่าว 

ส่วนการประเมินมาตรฐานการดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า ในปี 2560 เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ
ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองแล้ว 
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ตัวชี้วัดที ่16 : จ านวนเมืองสมุนไพร  1 แห่ง/เขตสุขภาพ 
 
สถานการณ ์

ปี พ.ศ. 2561  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือก
จังหวัดต้นแบบในแต่ละภาคเพ่ือพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร ได้แก่ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงราย           
และสกลนคร ในปี พ.ศ. 2561 ได้เพ่ิมจังหวัดส่วนขยายเมืองสมุนไพรอีก 9 แห่ง ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 10 ได้
เลือกจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal city) ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal city) จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ านาจเจริญเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญเป็นเลขานุการ ตามค าสั่งจังหวัดอ านาจเจริญที่ 1147/2560 

แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
มีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม

โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 

หัวข้อ ประเทศ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
วิสัยทัศน์ สมุนไพรไทยเพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพ

และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย 
 

คุณค่าภูมิปัญญาไทย สุดยอดสมุนไพรอ านาจเจริญสู่
สากล   
 

พันธกิจ 1. พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสมุนไพรไทยในตลาด 
4. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรของจังหวัดให้
เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐานสากล  และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่องทางการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการแพทย์แผน
ไทย ของจังหวัดให้แพร่หลาย  
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

เป้าหมาย 1.ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออก
วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรชั้นน าของอาเซียน ภายในปี 
2564 
2.มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและ 

1.จังหวัดอ านาจเจริญเป็นแหล่งผลิต  วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน าของประเทศภายในปี 2564 
2. จังหวัดอ านาจเจริญมีสมุนไพรที่มีมาตรฐานระดับโลก  
3. มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี 2564 
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หัวข้อ ประเทศ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี 
2564 

 

ยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มี 
ศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้ง 
ในและต่างประเทศ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด
สมุนไพร ใหมีคุณภาพระดับสากล 
3. สงเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการรักษา
โรคและ การสรางเสริมสุขภาพ 
4. สรางความเขมแข็งของการบริหาร
และนโยบาย ภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอยาง ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มี ศักยภาพตาม
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพ
ระดับสากล 
3. สงเสริมการใชภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
4. สรางความเขมแข็งของการบริหาร นโยบายภาครัฐ 
ท้องถิ่น และประชาชนเพื่อการพัฒนาสมุนไพรไทยอยาง
ยั่งยืน 
 

 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัด
อ านาจเจริญ และกรรมการหมู่บ้านสมุนไพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ 

2. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มี 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการผลิต 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย  เป็นการศึกษาดูงานด้าน
แพทย์แผนไทยท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ และการเพาะปลูกสมุนไพรที่สวนสมุนไพร
ดงบัง จ.ปราจีนบุรี 

 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกลุ่มเกษตรกร 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย  (อบรมผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง จ านวน 35 คน) 

 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (จัดท าสวนสมุนไพรประจ าอ าเภอ) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และความต้องการสนันสนุนจากส่วนกลาง 
 1. ส่วนกลางควรมีข้อมูลปริมาณความต้องการการใช้สมุนไพรของระดับประเทศ เพื่อในพ้ืนที่จะได้
สามารถวางแผนในการผลิตได้ 
 2. จัดสรรบุคลากรส าหรับจังหวัดที่ถูกเลือกเป็นเมืองสมุนไพร เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดที่ 17 : อัตราการตายของผู้ป่วยโนคหลอดเลือดสมอง 

สถานการณ ์
     จังหวัดอ านาจเจริญมีแนวทาง stroke fast track ระดับจังหวัด มาตั้งแต่ปี 2557 พบว่าผลการ
ด าเนินงานต  ามากและการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลลูกข่ายไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ได้มีการประชุมเครือข่าย 
stroke จังหวัดอ านาจเจริญ ทบทวนแนวทาง ก าหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัด ท า CQI และ R2R ในปี 2558 
,2559 และ 2560  ผลการด าเนินการ ปี 2558,2559,2560  อัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเข้าระบบ Fast 
track ภายใน 4 ชั วโมง 30 นาที ร้อยละ 13.87,12.15 และ 11.2 ตามล าดับ การเข้าถึงบริการมีแนวโน้มลดลง 
Door to  needle time ร้อยละ 89.29,57.89 และ 90.48 ตามล าดับ ซึ งมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่
อย่างไรก็ตามปัญหาที ไม่ได้ตามเวลาที ก าหนด ความล่าช้าเกิดจากการตัดสินใจของญาติ ซึ งยังต้องพัฒนาการ
เข้าถึงบริการ 

มาตรการการด าเนินงาน 
 1. โครงสร้างกลไกการท างาน  
 - มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพสาขา Stroke จังหวัดอ านาจเจริญ/เครือข่าย 
 - กลไกการขับเคลื อนการด าเนินงาน โดยการพัฒนาเครือข่ายติดตามนิเทศโดยผู้เชี ยวชาญทุก  รพช.  
ปีละ 2 ครั้ง เพื อทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข มีการประชุมคณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายหรือข้อสั งการภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
 - มีการจัดประชุมท าแผนปฏิบัติการเพื อพัฒนาระบบบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที ก าหนด 
 - มีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที ก าหนดไว้เป็นระยะเพื อทราบความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน 

- โรงพยาบาลอ านาจเจริญได้รับโล่ห์และได้รับการรับรองสถานบริการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองใน ปี2560  

- มีการสมัครเครือข่ายเพื อเข้าสู่กระบวนการรับรอง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด 
(Provincial Network Certification: PNC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)   
หน่วยบริการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน เพื อรับประเมินปี 2561 
 

 2. มาตรการที่ด าเนินการ 
2.1 ลดอัตราตาย 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย (Care Map)   
- การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track 
- พัฒนา Stroke Unit ตามมาตรฐานปัจจุบันมีทั้งหมด 4 เตียง มีอายุรแพทย์เป็นผู้ดูแลระบบ 

สามารถท า CT scan มีรังสีแพทย์อ่านผลได้ตลอด 24 ชั วโมงท าให้สามารถให้ยาละลายลิ มเลือดได้อย่าง
รวดเร็ว 

- สามารถให้ยาละลายลิ มเลือดที แผนก ER  
- มีการพัฒนาเครือข่ายและระบบ Consult อายุรแพทย์ผ่าน Line Application ตลอด 24 ชม. 
- ออกเยี ยมรพช.โดยทีมสหสาขาทุก 6 เดือน ก าหนดตัวชี้วัดแต่ละระดับเพื อให้ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย

ระหว่างเครือข่ายบรรลุเป้าหมาย 
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2.2 เพิ มการเข้าถึงบริการที มีคุณภาพ 
- Primary prevention /Stroke  awareness  (อ่อนแรงแขนขา มึนชาตามัว หน้ามืดปวดหัว ลิ้นรัว

เดินเซ)  
- Secondary  prevention : การคัดกรองและจัดการกลุ่มเสี ยงตามแนวทางโดยการคัดกรองและส่ง

ประเมิน CVD Risk 
- ประชาสัมพันธ์กลุ่มเสี ยงสูงในพ้ืนที ให้ทราบ Stroke Alert, Awareness และระบบ EMS 1669 
 

2.3 ลดภาวะแทรกซ้อนการกลับเป็นซ้ า 
- D/C Planning สหสาขาวิชาชีพ 
ลดการพิการการฟ้ืนฟูตามโปรแกรมโดยนักกายภาพบ าบัดและสอน Care Giver มีการฝึกทักษะการ

ท ากายภาพบ าบัด การดูแลช่วยกิจวัตรประจ าวันให้แก่ผู้ดูแล เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น สถานที่บ้านเพ่ือเตรียม
จ าหน่าย และก่อนจ าหน่ายได้มีการประสานงานกับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เพ่ือวางแผนร่วมกัน ดูแล
ต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน เป็นผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลจากแพทย์ต่อ เมื่อกลับไปอยู่บ้าน  มีการส่งต่อ 
HHC กลับไปยังรพ.สต โรงพยาบาลชุมชน เพื่อการดูแลต่อเนื่องและเยี่ยมบ้าน 
 
นวัตกรรม 
     1. ผลงานวิชาการ R2R รูปแบบการพัฒนา Stroke Fast Track หน่วยปฐมภูมิโนนหนามแท่ง PCC
โนนหนามแท่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ น าเสนอระดับ จังหวัด ระดับเขต ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
น าเสนอผลงานวิชาการประจ าปี ส านักการพยาบาล และได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ
ประจ าปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข  
   2. ผลงานวิชาการ เรื อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื องที 
บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักจัดการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนชี ต าบล   
ดงบัง อ าเภอลืออ านาจ  ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนิทรรศการ งานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   
ปี 2560  และได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานที ประชุมส านักระบาดแห่งชาติครั้งที  23 ประจ าปี 2560 ที จังหวัด
เชียงใหม่ 
    3. ผลงานวิชาการ R2R เรื อง การพัฒนารูปแบบStroke Fast Track เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ 
ได้รับคัดเลือกน าเสนอระดับจังหวัด เขต และ การประชุมวิชาการประจ าปีกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2560 
ที จังหวัดอุดรธานี และได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานโปสเตอร์ ในงาน HA Forum 14 -16 มีนาคม 2561 
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ผลการด าเนินงาน 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (< ร้อยละ 7) 
 

ตารางที ่2.15 จ านวนและร้อยละการเสียชีวิตด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย จ านวนเสียชีวิต ร้อยละ/อัตรา 

เมืองอ านาจเจริญ  154 1 0.65 

ชานุมาน 1 0 0.00 

ปทุมราชวงศา  5 0 0.00 

พนา  3 0 0.00 

เสนางคนิคม 2 0 0.00 

หัวตะพาน 
ลืออ านาจ 

6 
1 

0 
0 

0.00 
0.00 

รวม 172 1 0.58 
 
2. ผลงานและผลลัพธ์การให้บริการ 
ตารางที ่2.16 ผลงานและผลลัพธ์การให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ข้อมูล เป้า 2559 2560 2561 
(ตค60-ธค60) 

อัตราผู้ป่วยมาโรงพยาบาลภายใน 4.5 
ชม 

≥30% 12.5 % 
(69/568) 

11.49 % 
(74/644) 

11.11% 
(19/171) 

อัตราการได้รับยา rt-PA ≥4% 27.54% 
(19/69) 

27.03% 
(20/74) 

42.11% 
(8/19) 

Door to needle time ภายใน 60 
นาที 

≥60% 57.89% 
(11/19) 

90.48% 
(19/21) 

50% 
(4/8) 

อัตราตาย ischemic Stroke <3% 1.94% 
(11/568) 

2.33% 
(15/644) 

0.58 
(1/171) 

 
ปัญหาอุปสรรค 

1. Stroke Alert, Stroke Awareness ระดับจังหวัด ยังต้องการความร่วมมือทุกภาคส่วน มีการ
วางแผน ระดับจังหวัด และ มีข้อตกลงร่วมกันในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึงประชาชน ซึ งเป็นช่วง 
Monitor ระบบ 

2. Stroke Unit ยังอยู่อาคารเก่าซึ งมีอากาศร้อนอบอ้าวส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงจากการมีไข้และ 
ผู้ป่วยหลังให้ยา rt-PA ต้องส่งเข้า Observe ที ICU ก่อน 48 ชั วโมง ซึ งรอตึกใหม่เปิด 

3. Stroke Nurse ยังไม่เพียงพอ ปัจจุบันมี Stroke Nurse ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1 คน และทุก 
รพช.ควรมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-2 สัปดาห์อย่างน้อยแห่งละ 1 คนปัจจุบัน มี Stroke Nurse ที 
โรงพยาบาลลืออ านาจ 1 คน 

http://203.157.102.149/cockpit60/kpioffice2.php?id=102017&amphur=4901
http://203.157.102.149/cockpit60/kpioffice2.php?id=102017&amphur=4902
http://203.157.102.149/cockpit60/kpioffice2.php?id=102017&amphur=4903
http://203.157.102.149/cockpit60/kpioffice2.php?id=102017&amphur=4905
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แผนการพัฒนาด้านก าลังคน 
     - ส่งพยาบาลในเครือข่ายเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ อย่างน้อยแห่งละ 1 คน และจัด
อบรม ความรู้และแนวทาง การใช้เครื องมือให้ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกปี 
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ตัวชี้วัดที่ 18 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  
                  (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 
 

สถานการณ์ (situation analysis) 
 โรคหัวใจเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ 3 กลุ่มโรคที่เป็น

สาเหตุได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคลิ้นหัวใจ พบ
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี พศ. 2553 จ านวน 20.5 ต่อแสนประชากร ส าหรับจังหวัดอ านาจเจริญ 
มีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด STEMI ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 30 เม.ย.2560 รวมทั้งหมด 314 ราย เริ่ม
มีระบบ Fast Track ตั้งแต่ปี 2553  

ปี 2561 มีจ านวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด 13 ราย ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดหรือได้รับ
การส่งต่อเพ่ือท าบอลลูนขยายเส้นเลือด 9 รายคิดเป็น 69.23% ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาทีจ านวน 1 ราย คิดเป็น 33.33%  ผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต จ านวน 4 ราย คิดเป็น 30.76% 
เครือข่ายSTEMI จังหวัดอ านาจเจริญ  มีโรงพยาบาลทั่วไป 1  แห่งเป็นแม่ข่าย และโรงพยาบาลชุมชน 6  แห่ง
เป็นลูกข่าย สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อยละ100   
  
การบริหารจัดการเชิงระบบ 

1. กลยุทธ์ (Strategy)  
 มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย STEMI โดยเพ่ิมการเข้าถึงบริการ (Pre - Hos) เน้นให้เกิด

กระบวนการ Intervention ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน NCD Clinic ที่มี CVD Risk มากกว่า 20 % 
เพ่ือให้มี STEMI Alert , Awareness สามารถเพ่ิม Onset to  First Medical Contact ภายใน 
150 นาทีได้มากขึ้น และปรับปรุง CPG ระบบการให้ค าปรึกษาและระบบรับส่งต่อ (In - Hos) เพ่ือให้ 
Door to Needle Time ภายใน 30 นาที เพิ่มมากขึ้น 
 

2. โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure)  
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน Service Plan สาขาหัวใจ 
 มีผู้จัดการรายกรณีและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 มีการประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อค าสั่งการภาคีเครือข่าย 

 จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพ่ือใช้ร่วมกันในเครือข่าย 

 มีการประชุมวิชาการเช่น การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ประชุม conference dead case เพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการป้องกัน 

 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ในการดูแลตนเองของประชาชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ 

 จัดระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

 มีการนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานภายในเครือข่าย 
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 จัดให้มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ ER รพ.อ านาจเจริญ 

 ใช้กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด  จัดการประชุม
วางแผนด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  

ผลการด าเนินงาน 
    ตารางท่ี 2.17 อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับยา Streptokinase เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ       >ร้อยละ 85         3/6 ราย 50 
ชานุมาน >ร้อยละ 85 0/0 ราย - 
ปทุมราชวงศา >ร้อยละ 85 0/1 ราย - 
พนา >ร้อยละ 85 0/0 ราย - 
เสนางคนิคม >ร้อยละ 85 0/2 ราย - 
หัวตะพาน >ร้อยละ 85 2/3 ราย 66.67 
ลืออ านาจ >ร้อยละ 85 1/1 ราย 100 
รวม  6/13 ราย 46.15 

ที่มา : ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 
ตารางท่ี 2.18 ภาพรวมผลการดูแลผู้ป่วย  STEMI เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ 

ตัวชี้วัด/ รายการ เป้าหมาย 2558 2559    2560 
2561 (ต.ค.-

ธ.ค.60) 
1. จ านวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด  48 70 80 13 
2. จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่ admit รพ.อ านาจเจรญิ  29 43 32 2 

3. จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่ Refer จาก ER รพ.อ านาจเจรญิ  9 8 8 3 

4. จ านวนผู้ป่วย STEMI Refer จาก รพ.ชุมชน ไป CCU  
รพ.สปส. 

 10 14 12 - 

5. จ านวนผู้ป่วย STEMI  ที ่Refer in จากรพ.ชุมชน  26 29 21 2 
6. จ านวนผู้ป่วย STEMI  ที่ได้รับยาละลายลิม่เลือด       
   -รพ.อ านาจเจริญ   28 19 24 1 
   -รพ.หัวตะพาน   1 4 8 1 
   - รพ. ชานุมาน   4 2 2 0 
   -รพ.ปทุมราชวงศา( เริม่ให้ยา 1 มกราคม 2559 )  - 7 4 0 
   -รพ. พนา( เริ่มให้ยา 1 มกราคม 2559 )  - - 4 0 
   -รพ. ลืออ านาจ( เริม่ให้ยา 1 มกราคม 2559 )  - - 3 1 
   -รพ. เสนางคนิคม( เริ่มใหย้า 1 มกราคม 2559 )  - 4 4 0 
7. ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่เลือด หรือได้รับการส่งต่อ
เพื่อท าบอลลูนขยายเส้นเลือด 

> 80% 
 

95.83 % 
(46/48) 

72.85% 
( 51/70) 

95% 
(76/80 ) 

69.23% 
(9/13) 



134 
 

ตัวชี้วัด/ รายการ เป้าหมาย 2558 2559    2560 
2561 (ต.ค.-

ธ.ค.60) 

8. อัตราผู้ป่วยไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที > 50% 
 

25% 
(8/32) 

13.88% 
(5/36) 

28.57 % 
(14/49 ) 

33.33% 
(1/3) 

9. อัตราการเสียชีวิต 
 

< 10 % 4.16 % 
   (2/48) 

22.85% 
(16/70) 

 17.50% 
(14/80) 

30.76% 
(4/13) 

   -รพ.อ านาจเจริญ    6 6 3 
   -รพ.หัวตะพาน    2 4 0 
   - รพ. ชานุมาน    1 2 0 
   -รพ.ปทุมราชวงศา   0 1 0 
   -รพ. พนา   3 0 0 

   -รพ. ลืออ านาจ   2 0 0 
  -รพ. เสนางคนิคม   2 1 1 

 
    ตารางท่ี 2.19 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร) แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 131,501 12 9.12 
ชานุมาน 41,144 0 0.00 
ปทุมราชวงศา 48,472 2 4.12 
พนา 28,121 3 10.66 
เสนางคนิคม 41,019 2 4.87 
หัวตะพาน 49,958 2 4.00 
ลืออ านาจ 36,905 6 16.25 
รวม 377,120 27 7.15 

ที่มา : ระบบ Cockpit ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 
 

สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย พบว่ามีอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อ
ประชากรแสนคน  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560-
มกราคม 2561) มีจ านวนผู้ตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมจ านวน 27 ราย คิดเป็นอัตรา 7.15 ต่อประชากร
แสนคน ซึ่งถือว่ายังไม่เกินเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร) อ าเภอที่มีอัตราตาย
สูงสุด ได้แก่ ลืออ านาจ ปทุมราชวงศาและเมือง คิดเป็นอัตรา 16.25 10.66 และ 9.12 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ  
 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 

 กระบวนการ Intervention ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน NCD Clinic ที่มี CVD Risk มากกว่า 20% 
ยังด าเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากอัตราก าลังไม่เพียงพอ 

 ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายในด้านต่างๆ 
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ตัวชี้วัดที่ 19 : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน 
                  โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
 

สถานการณ์ (situation analysis) 
          การพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System : ECS) ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะภัยพิบัติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลใน
ห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) และการบริหารจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) โดยปี 2561-2565 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 

      ปีงบประมาณ 2560 พบว่า โรงพยาบาลอ านาจเจริญมีผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉิน จ านวน 60,323 ครั้ง 
เป็นผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินและวิกฤติ ร้อยละ 59 และเป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 41 จึงท าให้เกิดภาวะ
ห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) ประกอบกับสถานการณ์ด้านอัตราก าลัง มีแพทย์
เวร ช:บ:ด 2:2:1, พยาบาล 5:5:3, เวชกิจฉุกเฉิน 1:1:1, Productivity 234% (ปกติ 80-120%) ซึ่งอัตราก าลัง
พยาบาลไม่สอดคล้องกับภารงาน 
 

แนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ  2561 
กลยุทธ์ (Strategy) 

       1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
 2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
 3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
            1. การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
                 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป จ านวน 7 แห่ง จัดท าแผนพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ ในรูปแบบ
การจัดตั้งคระกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ ของแต่ละโรงพยาบาล 
           2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
                 โรงพยาบาลทุกแห่งประเมิน ER Safety Goals  ตามเกณฑ์ วางแผนการจัดท าคู่มือ ER คุณภาพ
และความปลอดภัย (ER Safety Goal) การด าเนินงานในระดับจังหวัดได้มีการสื่อสารนโยบาย  กระทรวง
สาธารณสุข 
                3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
                 3.1 จัดตั้ง Trauma and Emergency Administration Unit (TEA Unit) ในโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
                 3.2 จัดท าฐานข้อมูลการบริการห้องฉุกเฉิน จ าแนกตามระดับการคัดแยกและข้อมูลการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ที่ ER และ Admitted 
  • ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
  • โปรแกรมการเฝ้าระวังข้อมูลการบาดเจ็บ Injury surveillance : IS 
  • โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของส านัก
สาธารณสุขฉุกเฉิน 
  • โปรแกรม Refer Link,  โปรแกรม VPN 
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มาตรการที่ด าเนินการ & นวัตกรรม 
1. พัฒนาคู่มือการคัดแยกท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันเครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ (ESI National 

Triage) 
2. จัดท าแนวทางการประเมินการคัดแยกผู้ป่วย และประเมินผลการคัดแยกทุก 1 เดือน 
3. จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาการคัดแยกในระดับจังหวัด  
4. วิเคราะห์กิจกรรมและแนวทางการรักษาท่ีไม่จ าเป็นเร่งด่วน และพัฒนาคู่มือการจัดบริการห้อง 

ฉุกเฉิน  
5.  น าประเด็นส าคัญที่พบปัญหาการดูแล เสนอเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข 

 
ผลการด าเนินงาน 
    3.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป  
(ทั้งท่ี ER และ Admitted ) น้อยกว่าร้อยละ 12   
ตารางท่ี 2.20 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
                 (ท้ังที่ ER และ Admitted ) น้อยกว่าร้อยละ 12 (1 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 60) 
อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย Dead ใน24 ชม. อัตรา/ร้อยละ 
รพ.อ านาจเจริญ 1,119 25 2.23 
รพ. ลืออ านาจ 12 0 0 
รพ. ชานุมาน 29 0 0 
รพ. หัวตะพาน 24 1 4.17 
รพ .เสนางคนิคม 23 1 4.35 
รพ. พนา 
รพ.ปมุมราชวงศา 

62 
18 

3 
6 

4.83 
33.33 

รวม 1,287 36 2.80 
 

ที่มา : รายงาน ER Visit จากฐานข้อมูล  ทุกโรงพยาบาล 
 

      3.2 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 –ธ.ค.60) จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) 
ที่มีค่าโอกาสรอด (Ps) ≥ 0.75 Probability of Survival ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ = 0 % (0/136) 
 

     3.3 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยTBI < ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 –ธ.ค.60)  
 GCS 13-15 GCS   9-12 GCS  3-8 

รพ.อ านาจเจริญ Admitted Refer Dead Admitted Refer Dead Admitted Refer Dead 
ตค-ธค60 162 0 0 2 8 0 1 19 0 

 

      3.4 ROSC (Return of Spontaneous circulation) ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 –ธ.ค.60)    
          - ร้อยละ 31.03 Dead ร้อยละ 68.97 ผู้ป่วยทั้งหมดแยกเป็น Non-Trauma ร้อยละ 79.31 Trauma 
ร้อยละ 20.69 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข   
     - แบบฟอร์มในการประเมินตนเอง เกณฑ์ นิยาม ตัวชี้วัด ควรมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที ่20 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ 
                  ไดม้าตรฐาน  
 

- เกณฑร์้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน   
             ปี 2559 - 2561 

ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 

ร้อยละ 18 ร้อยละ 18.5 ร้อยละ 20  

- รพศ./ รพท. อย่างน้อยร้อยละ 10     
- รพช. อย่างน้อยร้อยละ 20              
- รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ 30 

 
สถานการณ ์

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแล  
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ ร้อยละของผู้ป่ วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ   
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ให้บริการทาง                       
ด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งสิ้น 84 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 7 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                     
77 แห่ง  และมีกรอบรายการยาสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการ จ านวน 47 รายการ มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทน
ยาแผนปัจจุบันอย่างน้อย 5 รายการในแต่ละหน่วยบริการ ดังนี้ 

 

ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร 
Daflon ยาเพชรสังฆาต 
Acyclovir cream ครีมพญายอ 
M.carminative ยาธาตุอบเชย 
Brow’s mixture ยาน้ าแก้ไอมะขามป้อม 
Simethicone ขม้ินชัน 
Senekot ยาระบายมะขามแขก 
Lozenge ยาอมมะแว้ง 
Amoxycillin ฟ้าทะลายโจร 
Diclofenac เถาวัลย์เปรียง 
Blam ยาหม่องไพล 

 
 ผลการด าเนินงานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัด
อ านาจเจริญ ระหว่างปี 2559 – 2561 ได้ผลดังนี้ ปี 2559 มีร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
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และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  18.51 ปี 2560 ได้ร้อยละ 20.53 และปี 2561 เป้าหมาย 388,733 
ครั้ง ผลงาน 87,592 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.53 ดังแสดงในรูปที่ 15 
 

รูปที่ 15 : ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน   
   ปี 2559 - 2561 

 
 

 ในปี 2561 แสดงร้อยละการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แยกเป็นราย
โรงพยาบาล และ รพ.สต. โดยจะพบว่าผ่านเกณฑ์ 2 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลพนา และโรงพยาบาล   
หัวตะพาน ไม่ผ่าน 5 โรงพยาบาล  ส่วนในราย รพ.สต. จะพบว่าผ่านเกณฑ์ 6 อ าเภอ และไม่ผ่านเกณฑ์ 1 
อ าเภอ คือ อ าเภอลืออ านาจ ดังแสดงในตารางที่ 2 แผนภูมิที่ 2 และ 3 

ตารางท่ี 2.21 จ านวนครั้งการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2561  
        (1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

หน่วยบริการ 
บริการผู้ป่วยนอก(ครั้ง) บริการแพทย์แผนไทย(ครั้ง) ร้อยละการรับบริการ 

โรงพยาบาล รพ.สต. โรงพยาบาล รพ.สต. โรงพยาบาล รพ.สต. 

อ.เมือง 
     
103,348        51,566          8,468        17,535  

          
8.19          34.00  

อ.ชานุมาน       16,365        15,293          2,791          5,540          17.05          36.23  

อ.ปทุมราชวงศา       16,365        22,222          2,791          7,029          17.05          31.63  

อ.พนา       21,944          7,595          6,663          3,278          30.36          43.16  

อ.เสนางคนิคม       17,331        11,780          3,138          5,791          18.11          49.16  

อ.หัวตะพาน       27,464        13,569          5,953          4,970          21.68          36.63  

อ.ลืออ านาจ       19,490        17,306          2,941          4,936          15.09          28.52  
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รูปที่ 16 : ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน   
   รายโรงพยาบาล ปี 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

 

รูปที่ 17 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน   
 ราย รพ.สต. ปี 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

 
 

แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
มีการวางแผนการท างานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการตาม Service Plan จังหวัด

อ านาจเจริญ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข และเขตบริการสุขภาพที่ 10 ดังนี้ 
 1. ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 มีคณะกรรมการฯและมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการ 
Service Plan การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย 4 ครั้ง/ป ี
 2. ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการฯและมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการ     Service 
Plan การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 2 ครั้ง/ปี  
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 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงานในระดับต าบล อ าเภอ เพ่ือ
รับทราบแนวทางการด าเนินงานและแผนการพัฒนาระบบบริการ Service Plan ตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข และค ารับรองปฏิบัติงานโดยจัดท า MOU จ านวน 1 ครั้ง 
 4. ออกเยี่ยมพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและ โรงพยาบาลทุกแห่ง 
 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีแผนงาน/โครงการ ที่จะ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศงาน
แพทย์แผนไทย ให้กับหน่วยบริการทุกแห่ง รวม 84 แห่ง เพ่ือให้บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยสามารถลงข้อมูล
ในระบบ HosXp ได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าทะเบียนบุคลากร (หมอพ้ืนบ้าน) 5 กลุ่ม และจัดท าทะเบียน      
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ต ารับ/ต ารา) เพ่ือรวบรวมต ารับยาสมุนไพรไม่ให้สูญหาย 

3. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
(รพ.สส.พท) เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานทุกระดับ 

4. การอบรมทางไกลเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการรักษาของบุคลากร
ด้านแพทย์แผนไทยในจังหวัดอ านาจเจริญ 

5. ร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยระดับภาค/ระดับประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใน
การให้บริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และความต้องการสนันสนุนจากส่วนกลาง 
 1. การบริหารงบกองทุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของงบศักยภาพ มีหน่วย
บริการที่มีแพทย์แผนไทยไม่ได้รับการจัดสรรงบ 
 2. การจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
ควรให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้จัด เนื่องจากเจ้าที่ในระดับ รพ.สต. หน่วยบริการมีงบประมาณจ ากัด 
 3. ควรมีการจัดอบรมให้กับแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ควรผลักดันให้สภาการแพทย์แผนไทย เปิดสอบใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี เพ่ือเป็นมาตรฐานในการรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 21 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ e GFR<4 ml / min/1.73 
                  m2/yr  
 

จากการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดอ านาจเจริญ 
พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.72 m²/yr ร้อยละ 63.11 ยังไม่บรรลุ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 66) โรงพยาบาลที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.72 
m²/yr ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด และด าเนินงานชะลอไตเสื่อมได้ดี มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.72m²/yr สูงสุด จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนา ร้อยละ 73.63 และโรงพยาบาลลือ
อ านาจ ร้อยละ 70.98 ตามล าดับ ดังตารางที ่2.22 

ตารางท่ี 2.22 ร้อยละของผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ e GFR<4 ml / min/1.73 m2/yr ลดลง 
                 ร้อยละ 66 แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 

Service plan B A อัตรา(100) 

S : โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1,421 882 62.07 
F2 : โรงพยาบาลชานุมาน 157 95 60.51 
F2 : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 366 235 64.21 
F2 : โรงพยาบาลพนา 273 201 73.63 
F2 : โรงพยาบาล:เสนางคนิคม 369 211 57.18 
F2 : โรงพยาบาล:หัวตะพาน 327 182 55.66 
F2 : โรงพยาบาลลืออ านาจ 410 291 70.98 

รวม 3,323 2,097 63.11 
ที่มา: HDC จังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 
 

A : หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 
creatinine/มีผล eGFR≥2ค่าและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง<4 
B : หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 
creatinine/มีผล eGFR≥2ค่าและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง<4 
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ตัวชี้วัดที่ 22 : อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวน 
                  ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

1) การขยาย Organ Donor Center ในร.พ.ระดับ A, S และ Eye donor center ให้ครอบคลุม   
ร.พ.ระดับ A,S,M1 

2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคดวงตาในร.พ.เป้าหมาย 
3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้ป่วยออกเพ่ือน าไปปลูกถ่าย (Organ  harvesting)ทั้งการผ่าตัดโดยใช้

ทีมจากสภากาชาดไทยหรือทีมระดับเขต (Regional harvesting team) และระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตา
โดยเจ้าหน้าทีผู่้รับในโรงพยาบาลเป้าหมายหรือโดยทีมจากสภากาชาดไทย 
 
สถานการณ์  
 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็น Donor  hospital เริ่มด าเนินการตาม Service plan ในปีพ.ศ.2560 
ภายหลังเริ่มด าเนินการมีผู้ประสงค์แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 -3 ราย เจรจาขอบริจาค
อวัยวะส าเร็จไป 2 ครั้ง (แตข่ณะที่เตรียม donor และ monitor พบว่า organ ไม่สามารถน าไปใช้ได้เนื่องจาก
ผู้บริจาคได้มี resuscitate นาน) 
 

ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา   
 พบว่า 1) มีการรายงานผู้ป่วยที่มีเกณฑ์ที่สามารถบริจาคมาได้น้อย 2) ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายมี
จ านวนน้อย เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ refer ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
3) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะเพ่ือปลูกถ่าย  
 

System management 
2.1 โครงสร้างกลไกการท างาน 

 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะเพ่ือการปลูกถ่ายในระดับ
โรงพยาบาล 
 2) มีกลไกการขับเคลื่อน การด าเนินงาน เช่น ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบล การ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  เปิดศูนย์บริจาคอวัยวะและดวงตาตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้  
ผู้ต้องการแสดงความจ านงสามารถติดต่อได้ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆและที่หน่วยรับบริจาคโลหิต 
 3) มีพยาบาลวิชาชีพประสานงานการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา รวมทั้งมีการมอบหมายพยาบาล
วิชาชีพดูแล Donor  

2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 - มีคณะกรรมการด าเนินงานระดับโรงพยาบาลที่มาจากสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

2.3 Intervention 
 1) มีพยาบาลวิชาชีพประสานงานการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา 1 คน  
 2) มีพยาบาลวิชาชีพดูแล Donor  



143 

 

 3) มีจักษุแพทย์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บดวงตา 
 4) เปิดศูนย์บริจาคอวัยวะและดวงตาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
 5) มีระบบแจ้งว่า มี Potential donor ในร.พ. 
 6 ) มีการจัดตั้งทีมที่ช่วยในการดูแล Resuscitate potential donor และทีมในการวินิจฉัยสมองตาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ผลงาน (ต.ค.60-ม.ค.61) 

1.อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในร.พ. 

0.7:100 hospital 
death 

0 

2.จ านวนครั้งที่ได้เจรจา  
  -  เจราจาส าเร็จได้ดูแล donor  

 
 

5 ครั้ง 
2 ครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) การจัดให้มีพยาบาลประจ าหน่วยรับบริจาคอวัยวะและดวงตา รวมทั้งจัดอบรมเฉพาะทาง 
 2) จัดประชุมวิชาการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับบริจาคอวัยวะเพ่ือปลูกถ่าย 
 3) สื่อสารประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ถือ donor 
card 
 4) ติดตามและพัฒนาการด าเนินงานระบบการแจ้งเตือนกรณีมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายPotential donor 
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ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง 
                  (remission rate) 

1. Leading Indicator ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) เป้าหมายร้อยละ 90 

การค านวณ : จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 3 เดือน x 100 หารด้วย  จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่าย
ครบก าหนดตามเกณฑ์ 

2. lagging Indicator  รอ้ยละของผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) เป้าหมายร้อยละ 50 

การค านวณ : จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 3 เดือน  x 100 หารด้วย   จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายทั้งหมด 
 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอ านาจเจริญ จากการด าเนินงานเชิงบูรณาการ 6 ปี ที่ผ่านมา (2555 - 
2560) สามารถลดอัตราผู้เสพฯ จากปีงบประมาณ 2555 12.25 ต่อ 1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2556 
10.26 ต่อ 1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2557 6.98 ต่อ 1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2558 6.41 ต่อ 
1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2559 7.129 ต่อ 1,000 ประชากร และปีงบประมาณ 2560  4.07 ต่อ 1,000 
ประชากร มีพ้ืนที่อัตราการเสพเบาบาง 1 อ าเภอ คือ อ าเภอพนา มีอัตราเสพ 0.92 ต่อ 1,000 ประชากร ดัง
รูปที ่18 
 

รูปที่ 18 : อัตราการเสพสารเสพติดของประชากร จังหวัดอ านาจเจริญ 
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1. สภาพปัญหา การแพร่ระบาด  ศักยภาพด้านบุคลากร คุณภาพสถานพยาบาล การให้บริการลด 
อันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 
 อ าเภอชานุมานเป็น 1 อ าเภอของจังหวัดอ านาจเจริญที่มีพ้ืนที่ติดล าน้ าโขงตรงข้ามเป็น สปป.ลาว มี
การลักลอบน าเข้ายาเสพติดทั้งยาบ้า ไอซ์ และกัญชาแห้งจากฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน โดยน าเข้ามาตามแนวล า
แม่น้ าโขง   มีแหล่งพักยาเสพติดตามเกาะ ดอน กลางแม่น้ าโขง เช่น ดอนชะโนด ดอนเทียน ดอนถ่ม โดย
ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญยังเห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังเป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดที่
ต้องได้รับการแก้ไข 

ปี 

อัตราการเสพ 
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 ส าหรับบุคลากรในจังหวัดอ านาจเจริญ มีพยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา   ยาเสพติด 5 แห่ง ยกเว้นโรงพยาบาลลืออ านาจและโรงพยาบาลอ านาจเจริญยังไม่มีผู้ผ่านการอบรม 
ส่วนบุคลากรอ่ืนที่ท างานเกี่ยวข้องกับงานยาเสพติดได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเม่ือปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด(จิตแพทย์/แพทย์)สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอ านาจเจริญเข้ารับการอบรม 1 คน และแพทย์จากโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ โรงพยาบาลหัวตะพาน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โรงพยาบาลชานุมาน แห่งละ 1 คน  
  1.2 โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ มีแพทย์จากโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลพนา เข้าร่วมอบรม 3 คน 
  1.3 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดส าหรับนักจิตวิทยา มีนักจิตวิทยาคลินิก
จากโรงพยาบาลอ านาจเจริญ และนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลเสนางคนิคม และโรงพยาบาลลืออ านาจเข้าร่วม
อบรม 
  1.4 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด ส าหรับพยาบาล/นักวิชาการ มี
พยาบาลจากโรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาลหัวตะพาน แห่งละ 1 คนเข้าร่วม
อบรม 
 การให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหนึ่งใน 37 
จังหวัดตามนโยบายเร่งรัดพัฒนา โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้ก าหนดให้หน่วยบริการทุกหน่วยด าเนินการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยให้รายงานจ านวนผู้รับบริการทุกเดือน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอ านาจเจริญยัง
ไม่มีผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด แต่ได้มีการถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติดทุก
ระดับในสถานบริการ 

2. นโยบายการด าเนินงานของเขตสุภาพ, จังหวัด (ศป.ปส.จ.) สสจ. 
ปัญหายาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกอ าเภอและบางอ าเภอติด

กับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว จึงยังพบว่ามีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและมีการจับกุมอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2561 จังหวัดอ านาจเจริญโดยศูนย์อ านวยการปูองกันและปรามปรามยาเสพติดจังหวัด
อ านาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ และมีการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนโดยใช้โครงการ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนโดย
มีการด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงครบทุกระดับ เริ่มจากศูนย์เด็กเล็ก TO BE NUMBER ONE ครอบครัว TO 
BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของจังหวัด TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ได้สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการลด Demand ตัด 
Supply เพ่ิมปูองกัน ด้านยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ในปี 2561 ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามประกาศส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประเมิน
เป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู พ.ศ.2560 
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ตารางที ่2.23 แสดงเปูาหมายการด าเนินงานบ าบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 
อ าเภอ เปูาหมายระบบ 

สมัครใจ )คน(  
เปูาหมายระบบ 

บังคับบ าบัด )คน(  
เปูาหมาย

ระบบ
ต้องโทษ 

)คน(  
สถานพยาบาล ค่ายบ าบัด รวม ควบคุมตัว ไม่ควบคุมตัว รวม 

1. เมืองอ านาจเจริญ 80 130 210  
 
 

158 

 
 
 

637 

 
 
 

795 

 
 
 

200 

2. หัวตะพาน 30 60 90 

3. ชานุมาน 25 80 105 

4. พนา 17 20 37 

5. เสนางคนิคม 25 60 85 

6. ปทุมราชวงศา 30 80 110 

7. ลืออ านาจ 23 70 93 

รวม 230 500 730 158 637 795 200 
ที่มา: ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ 

ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดเปูาหมายการบ าบัดรักษาใน 3 ระบบ รวมจ านวน 
1,725 คน โดยระบบสมัครใจบ าบัด 730 ราย (บ าบัดในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 500 คน บ าบัดในสถานบริการ
สาธารณสุข 230 คน) ระบบบังคับบ าบัด  795 คน และระบบต้องโทษ 200 คน ดังตารางที่ 1 

2.2 ถ่ายระดับสู่การปฏิบัตินายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญในฐานะ ผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ ได้บูรณาการงบประมาณ ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561  

2.3 ก าหนดหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามค าสั่งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่ 10/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับ
การคืนคนดีให้สังคมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยาเสพติดท่ีเกี่ยวข้องคือศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจ าจังหวัดและ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด  

2.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศอ.ปส.จ.อจ ทุก
เดือน โดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทั้ง 8 ยุทธศาสตร์และประชุม 
คณะอนุกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยาเสพติดจังหวัดทุกเดือนโดยน าเรื่องผลการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดแตล่ะเดือนมาพิจารณาและรับทราบข้อจ ากัดและแก้ไขปัญหาต่างๆในการด าเนินงาน
รวมทั้งการข่าวที่เป็นประโยชน์ 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.  2560)  รายงานสะสมเป็นรายไตรมาส     

(3  เดือน/ 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน) 
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวนผู้ป่วยยาเสพ

ติ ด ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
บ าบัดรักษาเทียบกับ
เป้าหมาย 

 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

(ผลงาน/เป้าหมาย) 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด
ที่ได้รับการบ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์ก าหนดและ
หยุดเสพต่อเน่ือง3เดือน
หลังจ าหน่วย(A) 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่
เข้ารับการบ าบัดรักษาและ
ได้ รั บการจ าห น่ายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด( leading 
Indicator) (B) 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพตดิ
ที่ได้รับการบ าบัดรักษา
และจ าหน่ายทั้งหมด
(lagging indicator) 

(C) 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดที่ได้รับการ
บ าบดัรักษาและหยดุ
เสพต่อเนื่อง ร้อยละ 

(leading 
Indicator) 

เท่ากับ(A/B)X100 

(lagging indicator)
เท่ากับ(A/C)X100 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

ผู้ ป่ ว ย ทุ ก
ร ะ บ บ ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
บ าบัดรักษา 

อ าเภอเมือง 

   -สมัครใจ 

   -บังคับบ าบัด 

 

15/80 

45 

 

0 

0 

 

2 

9 

 

1 

5 

 

0 

0 

 

60 

อ าเภอเสนางฯ 

   -สมัครใจ 

   -บังคับบ าบัด 

 

 

 

11/25 

38 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

49 

อ าเภอลืออ านาจ 

   -สมัครใจ 

   -บังคับบ าบัด 

 

3 

21 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

24 

 

อ าเภอหัวตะพาน 

   -สมัครใจ 

   -บังคับบ าบัด 

 

0/30 

34 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

34 

อ าเภอชานุมาน 

   -สมัครใจ 

   -บังคับบ าบัด 

 

54/25 

27 

 

0 

0 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

0 

0 

 

81 

อ าเภอพนา 

   -สมัครใจ 

 

6/17 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 
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จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวนผู้ป่วยยาเสพ
ติ ด ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
บ าบัดรักษาเทียบกับ
เป้าหมาย 

 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

(ผลงาน/เป้าหมาย) 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด
ที่ได้รับการบ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์ก าหนดและ
หยุดเสพต่อเน่ือง3เดือน
หลังจ าหน่วย(A) 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่
เข้ารับการบ าบัดรักษาและ
ได้ รั บการจ าห น่ายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด( leading 
Indicator) (B) 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพตดิ
ที่ได้รับการบ าบัดรักษา
และจ าหน่ายทั้งหมด
(lagging indicator) 

(C) 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดที่ได้รับการ
บ าบดัรักษาและหยดุ
เสพต่อเนื่อง ร้อยละ 

(leading 
Indicator) 

เท่ากับ(A/B)X100 

(lagging indicator)
เท่ากับ(A/C)X100 

-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

ผู้ ป่ ว ย ทุ ก
ร ะ บ บ ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
บ าบัดรักษา 

   -บังคับบ าบัด 12 0 0 0 0  

อ าเภอปทุมราชฯ 

   -สมัครใจ 

   -บังคับบ าบัด 

 

10/30 

24 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

34 

ร ว ม ส มั ค ร ใ จ /
เปูาหมาย 

รวมบังคับบ าบัด/
เปูาหมาย(รวมทั้ง
จังหวัด) 

99/230 

 

201/128 

 

0 

 

0 

 

4 

 

11 

3 

 

7 

0 

 

0 

รวมทั้ง 
2ระบบ
300 คน 

 

 

 

 *** Leading Indicator  ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) เปูาหมายร้อยละ 90  ยังไม่มีผลงานเนื่องจากอยู่ระหว่าง
ติดตามยังไม่ครบ 3 เดือน จะเริ่มติดตามครบ 3 เดือนในเดือนเมษายน 2561 
***lagging Indicator  ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) เปูาหมาย ร้อยละ 50 ยังไม่มีผลงานเนื่องจากอยู่ระหว่าง
ติดตามยังไม่ครบ 3 เดือน จะเริ่มติดตามครบ 3 เดือนในเดือนเมษายน 2561 
 

2. ข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks 
ภาพรวม) แบบย่อ 

2.1  การตั้งกรรมการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด และ คณะกรรมการพัฒนาการลดอันตรายจาก 
ยาเสพติด โดยจังหวัดอ านาจเจริญได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดและคณะท างาน
มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ  

2.2  แผนพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนการพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยา
เสพติด (แนบเอกสารแผน) 
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2.3  การจัดระบบบริการ การปูองกัน การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การรับส่งต่อ  มาตรการ Harm 
Reduction การติดตามการรักษา 

 ก าหนดมาตรการส่งเสริมปูองกัน บ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายด้านยาเสพติดในหน่วยงานสาธารณสุข
ในสังกัดดังนี ้
 2.3.1  มาตรการด้านส่งเสริมป้องกัน 
              1) ให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
             2) ให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการ
รณรงค์สร้างความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน เรื่องโทษของยาเสพติด 
   3) ให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการ
สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน ตามกลไกประชารัฐ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 1. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเข้าประกวดในระดับประเทศ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ 
                  1.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ    ล าดับที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ได้รับพระราชทาน
โล่พร้อมเงินรางวัล 
      1.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศล าดับที่ 2 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 
ระดับประเทศ ได้รับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล   

      1.3 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับรางวัล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

              1.4 นายชัยพร รัตนแสง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ได้รับรางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษา TO BE NUMBER ONE 

              1.5 นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
งานควบคุมโรคไม่ติดด่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2561 ซึ่งมีชมรม
ต้นแบบ จ านวน 6 ชมรม ดังนี้ 
 1. จังหวัดอ านาจเจริญ สถานะจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชรปีที่ 1  

2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สถานะชมรม TO BE NUMBER 
ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
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          3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน สถานะชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
  4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา สถานะชมรม     
TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE               
ในสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา)  
  5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน สถานะชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ภูมิภาค  
  6. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ สถานะชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา    
  7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ สถานะชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ภูมิภาค  
 

  2. การด าเนินงานครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ มีครอบครัว 
TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 41.43 ของครอบครัวทั้งหมด 
 

 ตารางที่ 2.24 ผลการด าเนินงานครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
มีครอบครัว TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น 8ครอบครัว ระดับดี 1 ครอบครัว  

 ประเภท ครอบครัว TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น จ านวน 8 ครอบครัว ได้แก่ 
 1. ครอบครัวเข็มทอง ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 2. ครอบครัวศรีเจริญ ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 3. ครอบครัววรรณโพธิ์ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 4. ครอบครัวนัดดาวงค์ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน 
 5. ครอบครัวศรีสุวรรณ ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ 
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 6. ครอบครัววงษาสาร ต าบลนาปุาแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
 7. ครอบครัวหน่อปราม ต าบลจานลาน อ าเภอพนา 
 8. ครอบครัวหลักทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม 

ประเภท ครอบครัว TO BE NUMBER ONE  ระดับดี 1 ครอบครัว ได้แก่  
ครอบครัวนาคสุด ต าบลปุาก่อ อ าเภอชานุมาน 

3. หมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE ต้นแบบได้คัดเลือกหมู่บ้านฯ ต้นแบบระดับจังหวัด 
หมู่บ้านฯระดับดีเด่น  

1. บ้านนาปุาแซง ต าบลนาปุาแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
2. บ้านโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม 
3. บ้านดงสวาง ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
4. บ้านโคกเลาะต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน 

หมู่บ้านฯ ระดับดี  
1. บ้านแมดต าบลแมด อ าเภอลืออ านาจ 
2. บ้านสร้อย ต าบลจานลาน อ าเภอพนา 
3. บ้านห้วยทม ต าบลปุาก่อ อ าเภอชานุมาน 

  

4. การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญจร ออกสัญจรไปทุกอ าเภอเพ่ือพัฒนาแกนน าชมรม      
TO BE NUMBER ONE และสมาชิกเครือข่าย เพ่ือให้โครงการ TO BE NUMBER ONE มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยมีกลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย ครูและแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แกนน าครอบครัว TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER 
ONE กศน.ระดับอ าเภอ และ อสม.  

วันที่ อ าเภอ สถานที่อบรม หมายเหตุ 
18 กันยายน 2560 เมืองอ านาจเจริญ หอประชุม 

โรงเรียนพัฒนาสามัคคี  
ต าบลหนองมะแซว 

 

19 กันยายน 2560 ลืออ านาจ 
 

หอประชุม 
โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ 

(ชุมชนเปือยหัวดง) 

 

21 กันยายน 2560 เสนางคนิคม หอประชุม 
โรงเรียนบ้านบก 

 

22 กันยายน 2560 พนา 
 

ศูนย์แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลพนา 

 

25 กันยายน 2560 ปทุมราชวงศา ห้องประชุม 
รพ.สต.วินัยด ี

 

26 กันยายน 2560 หัวตะพาน 
 

ศาลาประชาคม 
บ้านรัตนวารี 

 

29 กันยายน 2560 ชานุมาน 
 

ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอชานุมาน 
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2.3.2  มาตรการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพื่อเข้าสู่ระบบการบ าบัดฟื้นฟู  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝุายปกครอง ทหาร ต ารวจ สาธารณสุข ได้บูรณาการการท างานร่วมกัน 

โดยจังหวัดอ านาจเจริญก าหนดมาตรการ 
1) การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามค าสั่ง คสช. 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า

กระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟู และการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู การเปิด
ช่องทางรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น สาธารณสุข คุมประพฤติ ต ารวจ ราชทัณฑ์ และฝุายปกครอง พิจารณา
ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้ได้กลุ่มเปูาหมายที่ถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน และยึดแนวทางตามแนวนโยบายของรัฐบาลตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟู การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู พ.ศ.2560 

2) บทบาทต ารวจ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ(ศป.ปส.อ.) และ 
ทุกฝุายที่เก่ียวข้อง ด าเนินการกดดันผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสมัครใจบ าบัดจะต้องน าเข้าศูนย์จ าแนกคัดกรอง 
ระดับอ าเภอ  

3) ศูนย์จ าแนกคัดกรอง “1 อ าเภอ 1 ศูนย์จ าแนกคัดกรอง” ก าหนดให้มีศูนย์จ าแนกคัดกรอง 
ประจ าอ าเภอขึ้น เพื่อจ าแนกคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดอย่างเหมาะสมตาม
ระดับความรุนแรงของการติดยา 

- จัดตั้งศูนย์จ าแนกคัดกรอง “1 อ าเภอ 1 ศูนย์จ าแนกคัดกรอง” ก าหนดให้โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นศูนย์จ าแนกเพ่ือการคัดกรองระดับอ าเภอ 

- ทีมคัดกรองประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง ต ารวจและสหวิชาชีพตาม 
ค าสั่งศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ 

- การด าเนินงานของศูนย์คัดกรองสามารถด าเนินการได้ทั้งในที่ตั้งศูนย์และสามารถเคลื่อนที่ 
(mobile team) ไปด าเนินการในจุดที่มีการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดเฉพาะกิจตามแผนการด าเนินงานของจังหวัด 
อ าเภอ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
เรื่องการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
พ.ศ.2560  

 2.3.3  มาตรการด้านบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด  
 1) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป 
ด าเนินการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ประกอบด้วยการสื่อสารเชิงบวก การคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด โดยใช้แบบ
คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ.(V2) 

           2) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป 
ด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูและติดตามผู้ปุวยยาเสพติด ประกอบด้วย การประเมินทางคลินิก การบ าบัดฟ้ืนฟูและ
ติดตามผู้ปุวยยาเสพติด ตามศักยภาพของสถานบริการที่มาตรฐานก าหนด 

  3) ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยยาเสพติดในรูปแบบอ านาจเจริญ
โมเดล และครอบครัว TO BE NUMBER ONE 

2.3.4  การติดตามช่วยเหลือฟื้นฟู (คืนคนดีสู่สังคม) 
จังหวัดอ านาจเจริญก าหนดมาตรการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัด

ฟ้ืนฟู อย่างครบวงจร “คืนคนดี สู่สังคม”เน้นการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 1 ปี โดยบูรณาการ
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ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนา (ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบ าบัดฯ กับหน่วยงานทักษะทางอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุน) การ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพโดยก าหนดให้มีการส ารวจความสนใจในอาชีพ การแนะแนวอาชีพ (เน้น
ให้เป็นไปตามความถนัด ตามความสามารถและตามศักยภาพของผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด) สร้างแรงจูงใจในภาค
ธุรกิจเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ให้เข้าร่วมการส่งเสริมการประกอบอาชะ พัฒนาทักษาทางอาชีพ การ
ฝึกงาน การจ้างงาน การคงสภาพการจ้างงาน การให้งานกลับไปท าที่บ้าน การช่วยเหลือด้านวัสดุ อุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพให้กับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู และพัฒนา สร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนให้กับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยมีการพัฒนา ดังนี้ 

1) มีศูนย์ติดตามดูแลช่วยเหลือในหมู่บ้าน/ ชุมชน โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลด้าน  
Demandของอ าเภอ ก าหนดทีม ติดตามให้ชัดเจน ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ต ารวจ โดยผนวกเข้ากับโรคในการเยี่ยมบ้านปกติของสาธารณสุข (ใน Family Folder) รวมทั้ง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อ 

2) จัดพิมพ์สมุดบันทึกการติดตามช่วยเหลือ 1 คน : เล่ม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 
ทีมติดตาม พร้อมเบอร์โทร แผนที่ ผลการติดตาม ในแต่ละครั้ง 

3) สร้างมาตรการติดตามฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดหลังบ าบัด โดยใช้กลไกแกนน า
ชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าหมู่บ้าน/ ชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติด
ตามหลังออกจากค่ายฯ อย่างน้อง 4 ครั้งใน 1 ปี เพื่อติดตามว่าจะไม่กลับมาเสพซ้ าอีก  

4) จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ติดตาม ประสานความช่วยเหลือด้าน Demand ระดับอ าเภอ
ทุกอ าเภอ จ านวน 7 ศูนย ์

5) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฟ้ืนฟู ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ด้าน 

อาชีพการจัดหาทุน ให้ในการประกอบอาชีพต่อเนื่อง 

          2.3.5 มาตรการลดอันตราย (Harm Reduction) 
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ด าเนิน

มาตรการลดอันตราย(Harm Reduction) ประกอบด้วย การให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงในการปูองกัน
การติดเชื้อ HIV/AIDS จัดบริการตรวจเลือดหา HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ และมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ 
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2.4  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางส าหรับแพทย์ พยาบาล และ
หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) 

 

หน่วยบริการสาธารณสุข จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ 
ยาเสพติด (คน) 

จ านวนพยาบาลเฉพาะทาง 
ยาเสพติด(คน) 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1 0 
โรงพยาบาลหัวตะพาน 0 1 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 1 1 
โรงพยาบาลลืออ านาจ 0 0 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 0 1 
โรงพยาบาลพนา 1 1 
โรงพยาบาลชานุมาน 0 1 

รวม 3 5 

  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท าหน้าที่บ าบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านการอบรมความรู้และ
ทักษะในการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดในรูปแบบ BA BI ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและสามารถบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดได้ในรพ.สต.ทุกแห่ง รวมทั้งจังหวัดอ านาจเจริญได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข           
ผู้บ าบัดใน รพ.สต.ให้สามารถบ าบัดผู้เสพยาเสพติด โดยใช้โปรแกรมการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด
แบบผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นเป็นแนวทางในการบ าบัด โดยปีงบประมาณ 2561 ก าหนด
จะจัดอบรมฟ้ืนฟูในเดือนมีนาคม 2561 มีเปูาหมายผู้เข้ารับการอบรม จากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่งจ านวน 100 คน 

2.5 การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (รพ.,ค่ายสมัครใจ,หน่วยบ าบัดระบบ
บังคับบ าบัด,หน่วยบ าบัดระบบต้องโทษ) 

2.5.1 โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยบริการสาธารณสุข ผ่าน Re-accredit ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินซ้ า ผลการประเมิน 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผ่าน 
โรงพยาบาลหัวตะพาน 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ผ่าน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ผ่าน 
โรงพยาบาลลืออ านาจ 1 วันที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕59 ผ่าน 
โ ร งพยาบาลปทุมราช
วงศา 

1 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ผ่าน 

โรงพยาบาลพนา Re-accredit       
1 รอบ 

วันที่ 27 ธันวาคม 2559(รอบที่1) อยู่ระหว่างเยี่ยม  
ประเมินซ้ ารอบ 2 

โรงพยาบาลชานุมาน Re-accredit    
แล้วรอผล 

11 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง      
น าเข้าที่ประชุม 

รวม 5   
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  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผ่านมาตรฐาน HA ทุกแห่ง โดยผ่านการ      
Re-accredit 5 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชานุมาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลน าเข้าที่ประชุม
พิจารณา ส่วน โรงพยาบาลพนา รอการเยี่ยมส ารวจซ้ าในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
     

2.5.2  การพัฒนาและรับรองมาตรฐานหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
หน่วยบ าบัด จ านวน

(แห่ง) 
การพัฒนา รับรองคุณภาพและการก ากับดูแล 

ระบบสมัครใจบ าบัด 
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 

1 -หน่วยงานสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรในการบ าบัดตาม
โปรแกรมการบ าบัดที่ได้มาตรฐานของ ปปส. 
-ได้รับการประเมินขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด   
ยาเสพติดจาก  สบยช. 
-ก า ร ป ร ะ เ มิ น รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ร อ                              
-ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ระบบบังคับบ าบัด 
ค่ายบ าบัด หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 51 กรป.กลาง(นพค 
51) 

1 -หน่วยงานสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรในการบ าบัดตาม
โปรแกรมการบ าบัดที่ได้มาตรฐานของหน่วยบ าบัดค่ายระบบ
บังคับบ าบัด 
-การประเมินรับรองคุณภาพอยู่ในระหว่างการรอประเมินจาก
ส่วนกลาง 
- ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ระบบต้องโทษเรือนจ าจังหวัด
อ านาจเจริญ 

1 -หน่วยงานสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรในการบ าบัดตาม
โปรแกรมการบ าบัดที่ได้มาตรฐานของหน่วยบ าบัดค่ายระบบ
บังคับบ าบัด 
-การประเมินรับรองคุณภาพอยู่ในระหว่างการรอประเมินจาก
ส่วนกลาง 
-ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผลการด าเนินงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด 
ตารางที ่2.25 แสดงจ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด 
                  จังหวัดอ านาจเจริญ ผลงานด้านการบ าบัดรักษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561  

ระบบ เปูาหมาย (ราย) ผลงาน (ราย) ร้อยละ 
1. ระบบสมัครใจ 
   -สถานพยาบาล 
   - ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 

 
230 
500 

 
99 
83 

 
43.04 
16.6 

2. ระบบบังคับบ าบัด 
   -ไม่ควบคุมตัว 
   -ควบคุมตัว 

 
637 
158 

 
218 
34 

 
34.22 
21.51 

3. ระบบต้องโทษ 
   - สถานพินิจฯ 
   - เรือนจ า 

 
50 
200 

 
14 
50 

 
28 
25 
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 ผลการด าเนินงานในรอบ 4 เดือน ระบบสมัครใจ(รวมสมัครใจในสถานพยาบาลและค่ายฯ) คิดเป็น
ร้อยละ 24.93 ระบบบังคับบ าบัด (ไม่ควบคุมตัวและควบคุมตัว) คิดเป็นร้อยละ 31.70 ระบบต้องโทษ (สถาน
พินิจฯและเรือนจ า) คิดเป็นร้อยละ 25.60  

    2.6  การด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่บทบาทหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านมาตรฐานการบ าบัดรักษา  

  2.6.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในเรื่องของการบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด ก าหนดจัดใน
เดือนมีนาคม 2561  

  2.6.2 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในเรื่องต่างๆ เช่น การคัดกรอง การ
ติดตาม การบ าบัดในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.6.3 การด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาหน่วยงานสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผนการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาในหน่วยบ าบัดที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือให้การบ าบัดรักษาได้
เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการด้านการบ าบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งได้มีส่วนในการร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการบ าบัดตามโปรแกรมการบ าบัดของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายเช่น ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ค่าย  นพค.๕๑และเรือนจ าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมทั้งส่ง
เจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถโดยสารที่สถานีขนส่งโดยสารจังหวัด
อ านาจเจริญในช่วงปีใหม่ 

2.7  ความส าเร็จของการน าเข้าข้อมูลในระบบ บสต. (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับ ระบบ
ต้องโทษ ข้อมูลการติดตาม)  

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บ าบัดและเกี่ยวข้องในการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูเพ่ือให้ทักษะในการใช้งานระบบ บสต. ให้การบันทึกข้อมูลและการ
รายงาน บสต.เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

มีพ้ืนที่ติดแม่น้ าโขงอยู่ตรงข้ามกับ สปป.ลาว 1 อ าเภอคืออ าเภอชานุมาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการลักลอบ
ยาเสพติดที่ส าคัญ มีการลักลอบน าเข้าทั้งยาบ้า ไอซ์ และกัญชาแห้ง และพบว่ามีแหล่งพักยาเสพติด ตามเกาะ 
ดอนกลางแม่น้ าโขง เช่น ดอนชะโนด ดอนเทียน ดอนถ่ม ซึ่งผู้ค้าฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านจะลักลอบล าเลียงมาพัก
ไว้ตามหมู่บ้านชายแดนฝั่งแม่น้ าโขง เกาะ ดอนกลางแม่น้ าโขง 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือด าเนินการต่อ 

พ้ืนที่ติดชายแดนติดล าแม่น้ าโขง มี
การลักลอบขนยามาพักไว้ตาม
หมู่บ้านชายแดนริมฝั่ งแม่น้ าโขง 
เกาะ ดอน กลางแม่น้ าโขง 
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ข้อเสนอแนะของพ้ืนที่และทีมตรวจราชการ ต่อนโยบาย/ต่อหน่วยงานส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ  
กฎหมาย  
 - ควรสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานเชิงปูองกันโดยตรงในระดับในโครงการ TO BE NUMBER 
ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE 
 

นวัตกรรม/Best practice (ทั้งยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรี่) 
 1. ครอบครัว TO BE NUMBER ONE ด าเนินการตั้งแต่ปี 2555 รวม 7 ปีมาแล้ว มีการวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยทางวารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน
ระดับครอบครัว 
 2. การบ าบัดในระดับ รพ.สต. เป็นจังหวัดเดียวที่มีการบ าบัดผู้ปุวยยาเสพติดมาเป็นปีที่ 7 และบ าบัด
ในระดับผู้เสพได้ รวมทั้งเป็นสถานบ าบัดผู้ปุวยระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัวจากส านักงานคุมประพฤติ 
เพ่ือความสะดวก ประหยัดต่อค่าใช้จ่าย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยยาเสพติด ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การประเมินผลการบ าบัดในรูปแบบการวิจัย 
 3. เป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล โดยทุกโรงพยาบาลผ่าน HA ยาเสพติด 
(ร้อยละ 100) ปี 2557 เป็นต้นมา โดยปีนี้มี 2 โรงพยาบาลอยู่ระหว่างรอ Re Accredit ซ้ าและรอผลการ
ประเมิน 
 ในส่วนของ รพ.สต.มีมาตรฐานการบ าบัดและผังระบบการส่งตัวผู้ปุวยเข้าบ าบัดในสถานบริการทั้ง
โรงพยาบาลและ รพ.สต.ของจังหวัดอ านาจเจริญที่ชัดเจน 
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ตัวชี้วัดที ่24 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 
สถานการณ ์

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในปี 2559 โรงพยาบาลใน
จังหวัดอ านาจเจริญ สมัครเข้าโครงการ 7 รพ. (100%) ซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลลืออ านาจ โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาล         
หัวตะพาน  และโรงพยาบาลน าร่องกลาง 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ซึ่งมีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 นั้นมีการด าเนินการ สร้างโมเดลต้นแบบโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมชน คือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา พร้อมทั้งด าเนินการ
ขับเคลื่อนในโรงพยาบาลและสถานบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญในใต้โครงการ Amnat 
SMART RDU และ Amnat SMART School RDU 

 

 
 
แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดอ านาจเจริญมีแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. AMNAT SMART RDU การด าเนินงานกระบวนการตามตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปี 2560 ตาม RDU 
Template โดยพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้เกิด change to PRO  
 บูรณาการงาน RDU ซึ่งเป็น service plan สาขา 15 ร่วมกับ service plan สาขาอ่ืนๆทุกสาขาที่
เกี่ยวข้อง เกิดเป็นกิจกรรมรณรงค์ผ่านการผลักดันใน เวที service plan ร่วมด้วย 
 บูรณาการ RDU ผ่าน Rational drug supply โดยเน้นกิจกรรมการด าเนินการทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการระบบยาที่ดี เป็นรากฐานที่ดีในการด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 
 2. SMART School RDU โรงเรียนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีเกณฑ์การด าเนินงานตาม
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งในปี 2560 มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการจ านวน 27 โรงเรียน เป็นโรงเรียนน าร่อง และในปี 2561 จะมีการด าเนินการขยายผลโดยสนับสนุนให้
มีโรงเรียนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพ่ิมมากข้ึน 
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 3. RDU incommunity การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน มีการด าเนินการในระดับ Primary 
care ส่งเสริมการด าเนินงานในระดับปฐมภูมิ บูรณาการงานร่วมกับ รพ.สต.ติดดาว และเภสัชกรรมปฐมภูมิ
อ่ืนๆ มุ่งเน้นการด าเนินการในชุมชนทุกระดับ โดยก าหนดให้ทุกแห่งมีการด าเนินการเพ่ือเป็นจุดเน้นในปี 2561 
ระดับจังหวัดด าเนินการ RDU in community โดยการรณรงค์ จัดกิจกรรม work shop RDU และ รณรงค์ 
click off AMNAT SMART RDU  กิจกรรมด าเนินการโดยทีม SMART school RDU รณรงค์ใน 3 กลุ่ม 
เป้าหมาย คือ บ้าน วัด โรงเรียน การด าเนนิงานอื่นๆผ่านทีมคณะกรรมการ 
 
การบูรณาการการจัดการเชือ้ดื้อยาจังหวัดอ านาจเจริญ 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา จังหวัด
อ านาจเจริญขึ้น เพ่ือด าเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานให้เกิดการจัดการเชื้อดื้อยา
ตลอดห่วงโซ่ ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ คือ เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์
จังหวัด ศูนย์วิจัยประมง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ ตัวแทนชมรมร้านยาจังหวัดอ านาจเจริญ 
เข้าร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการเชื้อดื้อยา ตลอดจนจัดท าค ารับรองความร่วมมือร่วมกันเพ่ือจัดการ
ปัญหา แผนด าเนินการ และด าเนินการร่วมกัน 
 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
Baseline data 

ข้อมูลไตรมาส 1 
/2561 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

RDU ขั้นที่ 1  
 

ร้อยละ รพ.ทุกแห่งเข้าร่วม 
(7แห่ง)  

RDU ขั้น 1  
รอ้ยละ 71.42 

ร้อยละ 100 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ -  - 0 
AMR 
โรงพยาบาลทัว่ไปมีการ
ด าเนินการ 1 แห่ง 
เป้าหมาย 1 แห่ง 

ร้อยละ - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

ยาปลอดภัยใน
ชุมชน 

ร้อยละ - ทุกอ าเภอมีการ
ด าเนินกิจกรรม  
ร้อยละ 100 

ทุกอ าเภอมีการ
ด าเนินกิจกรรม  
ร้อยละ 100 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและความต้องการสนันสนุนจากส่วนกลาง 

- การสนับสนุนสื่อรณรงค์  
- โปรแกรมในการวัดผลตัวชี้วัดที่ครบถ้วนและถูกต้อง  
- ตัวชี้วัดบางตัวยังมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บข้ามูลตัวชี้วัด ท าให้ยังมีความคลาดเคลื่อน 
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ตัวชี้วัดที่ 25 : ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
 

สถานการณ์  
 โรงพยาบาลอ านาจเจริญได้ด าเนินการพัฒนาระบบส่งต่อตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
โดยจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัดที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญ
ด าเนินการประสานการส่งต่อกับศูนย์ประสานการส่งต่อของโรงพยาบาลทุกแห่งและประสานการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกเขตบริการมีการก าหนดแนวทางการส่งต่อภายในเขตสุขภาพ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ2561(ต.ค.-ม.ค.60)มีการรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัด จ านวน 6,689 ราย ส่งต่อผู้ป่วยในเขต
สุขภาพ จ านวน  1,349  ราย  ส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ จ านวน 224 ราย  
 

การบริหารจัดการเชิงระบบ  
1. กลยุทธ์ (Strategy) 
2. โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure) 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
4. มาตรการที่ด าเนินการ (Intervention) &นวัตกรรม (Innovation) 
5. การบูรณาการ (Integration) 
6. การก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring& Evaluation) 

 

ผลการด าเนินงาน 
จากข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

มีจ านวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพจ านวนทั้งสิ้น 448 ราย และในปี 2561(ต.ค.-ธ.ค.60) มี
จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพจ านวนทั้งสิ้น 224 ราย  โดยโรงพยาบาลนอกเขตบริการที่มี
การส่งต่อมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น รองลงมา คือ 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
ตารางท่ี 2.26 เปรียบเทียบจ านวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพแยก 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, 
                  สาขาโรคมะเร็ง, สาขาอุบัติเหตุ และสาขาทารกแรกเกิด) ปี2560และ2561 (เปรียบเทียบ 
                  3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม)  
สาขา การส่งต่อผู้ป่วยออก

นอกเขตสุขภาพ 4 
สาขา 
ปีงบประมาณ 2560 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 
(ราย) 

การส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกเขตสุขภาพ 4 
สาขา 
ปีงบประมาณ 2561 
(ต.ค.-ธ.ค.60) 
(ราย) 

ร้อยละที่ 
ลดลง 

สาขาหัวใจ 12 11 8.33 
สาขาทารกแรกเกิด 11 10 9.09 
สาขามะเร็ง 26 21 19.23 
สาขาอุบัติเหตุ 3 1 66.67 
รวม 52 43 17.31 
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ตารางท่ี 2.27 จ านวนร้อยละของสาเหตุการส่งต่อนอกเขตสุขภาพใน 4 สาขาปีงบประมาณ 2561 
                  (ต.ค.-ธ.ค.60) 

สาเหตุการส่งต่อนอกเขต จ านวน ร้อยละ 
1. เกินศักยภาพเพ่ือวินิจฉัย/รักษา 36 83.72 
2. รักษาต่อตามสิทธิ 7   16.28 
รวม 43  

 
ผู้ป่วยที่ส่งออกนอกเขตสุขภาพใน 4 สาขา(สาขาโรคหัวใจ, สาขาโรคมะเร็ง, สาขาอุบัติเหตุ และ

สาขาทารกแรกเกิด) ปี2560และ2561 (เปรียบเทียบ 3 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม) จ านวน 43ราย  และ
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการส่งต่อนอกเขตสุขภาพใน 4 สาขาพบว่าจ านวนการส่งต่อนอกเขตลดลง ร้อย
ละ 17.31โดยสาเหตุการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพใน 4 สาขา ปี2561 ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
พบว่า ร้อยละ 83.72 ของการส่งต่อนอกเขตสุขภาพเกินศักยภาพเพ่ือวินิจฉัย/รักษา รองลงมาเป็นรักษา
ต่อตามสิทธิ ร้อยละ 16.28 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.27 
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ตัวชี้วัด Monitor ที ่13 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
 
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้้าตาลในเลือดได้ดี ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 40 
    จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดีในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
จังหวัดอ้านาจเจริญ ช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2561 พบว่าอัตราการป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 12.45 (จ้านวน 2,322 คน) สรุปยังไม่ผ่านตามตัวชี้วัด และเปรียบเทียบราย
พ้ืนที่ ที่มีควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี คือ อ้าเภอชานุมาน (ร้อยละ 21.58) อ้าเภอเสนางคนิคม (ร้อยละ 
21.22) และอ้าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 20.75) ตามล้าดับ ซึ่งยังไม่มีอ้าเภอที่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลใน
เลือดได้ดีผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2.28 
 

ตารางที่ 2.28 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดีแยกรายอ้าเภอ                  
จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 

อ้าเภอ ผู้ป่วยเบาหวาน 
ควบคุมระดับน้้าตาลได้ด ี

จ้านวน ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจรญิ 6,330 526 8.31 
ชานุมาน 1,497 323 21.58 

ปทุมราชวงศา 2,164 18 0.83 
พนา 1,633 234 14.33 
เสนางคนิคม 2,187 464 21.22 

หัวตะพาน 2,766 574 20.75 
ลืออ้านาจ 2,072 183 8.83 

รวม 18,649 2,322 12.45 
ที่มา: HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 
  

2. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50  
 จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การควบคุมความดันโลหิตได้ดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ต
สูง จังหวัดอ้านาจเจริญ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 22.03 (จ้านวน 5,912 คน) ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด แต่เมื่อเปรียบเทียบรายอ้าเภอ 
พบอ้าเภอที่สามารถด้าเนินการควบคุมความดันโลหิตได้ดี จ้านวน 3 อ้าเภอ  คือ อ้าเภอพนา (ร้อยละ 43.35) 
อ้าเภอลืออ้านาจ (ร้อยละ 37.70) และอ้าเภอปทุมราชวงศา (ร้อยละ 26.51) ตามล้าดับ ดังตารางที ่2.29 
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ตารางท่ี 2.29 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมความดันโลหิตได้ดีแยกรายอ้าเภอ 
                  จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 

อ้าเภอ ผู้ป่วย HT 
Good Control HT 

จ้านวน ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ 9,017 1,135 12.59 
ชานุมาน 2,198 469 21.34 
ปทุมราชวงศา 3,263 865 26.51 
พนา 2,413 1,046 43.35 
เสนางคนิคม 2,482 447 18.01 
หัวตะพาน 3,925 614 15.64 
ลืออ้านาจ 3,544 1,336 37.70 
รวม 26,842 5,912 22.03 

ที่มา: HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 
 
แนวทางการด้าเนินงาน 
 - เน้นการออกเยี่ยมบ้านแบบเชิงรุก  
 - เน้นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วย ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
1. พัฒนาการด้าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพให้ครอบคลุมในทุกระดับสถานบริการ  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการด้าเนินงานป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพดูแลผู้ป่วยให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาและการเข้าถึงบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

4. พัฒนาคุณภาพของระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บัตร EMS Member Card ในกลุ่มป่วยทุกคน 
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ตัวชี้วัด Monitor ที ่15 : ร้อยละโรงพยาบาลระดับ m2, F1-3 ด าเนินการได้มาตรฐานการดูแลแบบ 
                                   ประคับประคอง 
                : ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ด าเนินการได้มาตรฐานการดูแลแบบ 
                                  ประคับประคอง 
 

สถานการณ์  
จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีแพทย์ผ่านการอบรม

หลักสูตร Palliative Care คิดเป็นร้อยละ 14.28 มีจัดบริการ Palliative Care คลินิกครบทุกแห่ง  พยาบาล
ประจ าคลินิกผ่านการอบรมPalliative Care ประจ าคลินิกทุกแห่ง 

- จ านวนผู้ป่วย Palliative ปี 2560 ทั้งจังหวัด จ านวน 205 ราย เป็นผู้ป่วยมะเร็ง 174 ราย ไม่ใช่
มะเร็ง 31 ราย  เข้าถึงยา Opioid  148 ราย   

- จ านวนผู้ป่วย Palliative ปี 2561 เดือนมกราคม ทั้งจังหวัด จ านวน 92 ราย เป็นผู้ป่วยมะเร็ง 72 
ราย ไม่ใช่มะเร็ง 20 ราย เข้าถึงยา Opioid 73 ราย   

- อุปกรณ์ให้ผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้านไม่เพียงพอ 
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินและการจัดการอาการรบกวนต้องประเมินโดยแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ PCN เท่านั้น 
 

System management 
1. โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure) 

 มีคณะกรรมการ/คณะท างานครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 มีการประชุมคณะกรรมการ/มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อสั่งการภาคี
เครือข่าย 

 มีนโยบาย กลยุทธ์  แผนงาน โครงการและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือแก้ปัญหา
และขับเคลื่อนงานPalliative 

 มีผู้จัดการระบบ (System  Management  : SM) โดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว เชื่อมโยง รพช/รพ.สต และPCT ในโรงพยาบาล 

 มีผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM ) อบรมเฉพาะทางด้าน PCมีคลินิก 
Palliative Care เปิดบริการทุกวันอังคารเช้า วันพุธ – วันพฤหัสบดีบ่ายลงเยี่ยม
บ้านโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม 

 มีProject Manager : PM และทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน 

 สนับสนุน สหสาขาวิชาชีพ  แพทย์  พยาบาล  เภสัช อบรม PC 

 มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 มีการบริหารยาบรรเทาอาการรบกวนอย่างเพียงพอ 
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2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ( Information) 
 มีระบบส่งต่อ/ตอบกลับ ข้อมูลทางโทรศัพท์ ม Line  group  มี Home  

Ward ในชุมชน Email เพ่ือชุมชนติดตามเยี่ยม(HHC) 

แผนด าเนินการใน ปี 2561 
- พัฒนาศูนย์เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค้นหาสิ่งดีๆและนวัตกรรมการดูแลต่อเนื่อง 
- ใช้โปรแกรมThai  COC ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกระดับ 
- พัฒนาศักยภาพพยาบาลPC หลักสูตร 4 เดือน เพิ่มข้ึน 
- แผนกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ดูแลต่อเนือง(COC) และ Palliative  Care ประจ าปี

งบประมาณ2561 
- จัดสัญจรให้ความรู้แพทย์และพยาบาลใน รพช .โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยประคับประคองระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งอุบลกับ

ทีมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ/รพช/รพส.ต 
 

มาตรการที่ด าเนินการ 
        การให้บริการผู้ป่วย 

- ด้าน Healthservice   Delivery : มีระบบการให้ค าปรึกษาโดยแพทย์/พยาบาลทาง
โทรศัพท์/Line group 

- ด้าน Health  work  Force  : จัดอบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน อบรม อสม. Care giver 
ประจ าชุมชน 

- ด้าน Health Information  System : มีระบบส่งต่อข้อมูลทางE-mail เพ่ือชุมชนติดตาม
เยี่ยม(HHC) มีการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนเพ่ือน าเข้าสู่ระบบการดูแล 

- ด้าน Community or  Stakeholder  Participation :  องค์กรปกครองท้องถิ่น/พมจ. 
ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยใน
ทีม Care giver/จิตอาสา 

 

นวัตกรรม  
    - Home Ward to dying home การดูแลระยะสุดท้ายที่ใช้บ้านเป็นเรือนนอน 
 
ผลการด าเนินงาน 
         ผลการประเมินระดับจังหวัดความส าเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองซึ่งมีเกณฑ์
ให้มีสถานบริการภายในจังหวัดอ านาจเจริญระดับความส าเร็จ≥ 3 ครบ 100% ผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
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          สถานบริการ ระดับความส าเร็จ 
รพท.อ านาจเจริญ ระดับ4 
รพช.ลืออ านาจ ระดับ4 
รพช.หัวตะพาน ระดับ4 
รพช.เสนางคนิคม ระดับ4 
รพช.ปทุมราช ระดับ4 
รพช.พนา ระดับ4 
รพช.ชานุมาน ระดับ4 

                                   สรุปผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์ 

ปัญหาอุปสรรค  
- ขาดพยาบาล Full  time 
- อุปกรณ์/ยา เช่น Syring drive ,ยาfentanyl  patch วัสดุอยู่ในระหว่างจัดซื้อ 
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ตัวช้ีวัด Monitor ที่ 16 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 55 
                17 : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากรไทย 
 
สถานการณ์และสภาพของปัญหา 
       สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดอ านาจเจริญ จากปี 2557 – ปี 2559 พบว่า อัตราการ       
ฆ่าตัวตายส าเร็จ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 – 2559 จังหวัดอ านาจเจริญ มีการฆ่า   
ตัวตายส าเร็จ 6.63 ,3.46 ,4.31 อัตราต่อแสนประชากร โดยปี 2560 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเพิ่มขึ้น 
เป็น 6.36 ต่อประชากรแสนคน ส าหรับสถานการณ์ผู้พยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 มี       
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย จ านวน 12.48 อัตราต่อแสนประชากร และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 100 ได้รับ 
การนัดติดตาม เพ่ือดูแลอย่างตอ่เนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข ตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต 
 

มาตรการการด าเนินงานในพื้นที่ 
ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   ได้มีการน ามาตรการ การด าเนินงานของกรม

สุขภาพจิต มาเป็นนโยบายแนวทางในการด าเนินงานในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช ให้มีมาตรฐานและป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 

 

ประเด็นการพัฒนา มาตรการแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด 
การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการ
จิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ 

1.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดที่มีภาวะ
เร่งด่วนทางสุขภาพจิต (acute care) ในหน่วยบริการ 
2.จัดให้มีการบริหารยาจิตเวชส าคัญพร้อมใช้ในหน่วย
บริการ 
3.สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการ เฝ้าระวัง 
ติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 
4.ก าหนดผู้รับผิดชอบ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ แนว
ทางการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มี
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแก่ หน่วยบริการ
สาธารณสุขในจังหวัด 
 

การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจิต
เวชที่ส าคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ 
พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ 
โรคซึมเศร้า โรคจิต และโรคสมาธิสั้น 
การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อม
กับ พชอ. ในเขตรับผิดชอบและสร้างความตระหนัก
ของประชาชนทั่วไป แกนน าชุมชนและญาตผิู้ใกล้ชิด 
ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1.โรคซึมเศร้า/โรคจิต 2. โรคทาง
กายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแล
ต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน  

พัฒนาระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
(โรคซึมเศร้า โรคจิต โรคจากการใช้สุราสารเสพติดและ
โรคทางกายเรื้อรัง) และการช่วยเหลือดูแล 

การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัว
ตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน  

-พัฒนาฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดให้
สามารถสะท้อนข้อมูล     ที่ครอบคลุมและทันสมัย 
-พัฒนาข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชที่ส าคัญต่อ
การก่อความรุนแรง และผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
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แนวทางการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช    
เพ่ือลดปัญหาการฆ่าตัวตาย และมอบนโยบายแนวทางการด าเนินงาน ในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงานสุขภาพจิต 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสุขภาพจิตและการด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้ในจังหวัด

อ านาจเจริญ ปี 2561 ช่วงวันที่ 15 มี.ค. 2561 
    
ผลการด าเนินงาน 
          ผลการด าเนินงานตามมาตรการการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่     
ปี 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ต.ค.2559 – มค.2561) 
 

1. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วย
บริการโรงพยาบาลทุกระดับ 

จังหวัดอ านาจเจริญนั้น มีการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
ทางด้านระบบการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย และด้านบุคลากร จนท าให้สามารถรักษาผู้ป่วยจิตเวชได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินเร่งด่วน (acute care) จึงสามารถพัฒนาระบบ
บริการตามมาตรฐาน ดังตาราง ต่อไปนี้ 

 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ  รพ.S รพ.F2 
การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและ
ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ใน
หน่วยบริการทุกระดับ 

 
     1 

 
   6 

 
ตารางที่ 2.30 ผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนายกระดับบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ 

                   รพท./ รพช. ให้มีบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) ได้ตามมาตรฐานผลการส ารวจแยกรายด้าน  

ด้าน 
ระดับโรงพยาบาล มีบริการ (แห่ง) 
S  (1) F2 (6) 

 
1 ด้านบุคลากร 
1.1 แพทย์/พยาบาลที่มีความรู้ในการประเมินและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉิน 1 6 7 (100%) 
1.2 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยมีความรู้ สามารถดูแลและควบคุมพฤติกรรม 1 6 7(100%) 
1.3 จิตแพทย์หรือผู้จบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันสาขาจิตเวช
ชุมชนที่รับปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ต่อสถานพยาบาลนั้นๆ 1 2 3 (42.85  ) 
2 สถานที่ 
ห้องฉุกเฉิน/ห้องสังเกตอาการที่มีเตียงรวม/เตียงแยกผู้ป่วยจิตเวช 
(Unit) ที่สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช ระยะฉุกเฉินเพ่ือลดปัญหาพฤติกรรม
รุนแรงได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง 1 6 

7 (100%) 
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ตารางที่ 2.30 ผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนายกระดับบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ 
                   รพท./ รพช. ให้มีบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) ได้ตามมาตรฐานผลการส ารวจแยกรายด้าน  

ด้าน 
ระดับโรงพยาบาล มีบริการ (แห่ง) 
S  (1) F2 (6) 

 
3 อุปกรณ์ 
3.1 ยาฉุกเฉินทางจิตเวชที่จ าเป็น เช่น haloperidol injection, 
Diazepam injection หรือยารักษา 1 6 

7 (100%) 

3.2 ผ้าผูกยึดเพ่ือควบคุมพฤติกรรม 1 6 7 (100%) 
4 ระบบบริการ 
4.1 ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดภาวะเร่งด่วน (แบบฟอร์ม AC-PT) 1 6 7 (100%) 
4.2 รับดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดภาวะเร่งด่วน ไว้อย่างน้อย 48 
ชั่วโมง 1 6 

7 (100%) 

4.3 มีระบบพ่ีเลี้ยงหรือการให้ค าปรึกษาจากจิตแพทย์หรือแพทย์ที่จบ
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันสาขาจิตเวชชุมชน ในการวินิจฉัย รักษา 
วางแผนในการจ าหน่ายหรือส่งต่อ 

1 6 
7 (100%) 

4.4 มีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมทางกายและจิตเวช
ส าคัญ เช่น Alcohol, Delirium เป็นต้น 

1 6 7 (100%) 

4.5 มีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น 1 6 7 (100%) 
    5 ระบบการดูแลผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 
-มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับการใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต 1 6 7 (100%) 
-มีทะเบียนผู้ป่วย พ.ร.บ.สุขภาพจิต 1 6 7 (100%) 
 

2. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทาง
มาตรฐาน     
     หน่วยบริการมีบริการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตายและมีการบันทึกข้อมูลใน  รง. 506 v10       
การติดตามดูแลผู้ที่ฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ โรงพยาบาลทุกระดับได้จัดระบบบริการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย
และกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบการเยี่ยมติดตามต่อเนื่อง  
เพ่ือเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายซ้ าและการก่อความรุนแรงในชุมชนของกลุ่มเสี่ยง 
   

ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561  
 ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 5 คน คิดเป็นอัตรา 1.33 ต่อแสนประชากร       
ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 6.3 ต่อแสนประชากร และมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย จ านวน 18 คน คิดเป็นอัตรา 
4.77 ต่อแสนประชากร (ดังรายละเอียดดังตารางที่ 2.31) ทั้งนี้มีสาเหตุการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ น้อยใจคน
ในครอบครัว , โรคจิต ซึมเศร้า และสุรา 
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ตารางที่ 2.31 แสดงจ านวนการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดอ านาจเจริญ  ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน  

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน

ประชากร 
(ณ 31 ธค.59) 

ปีงบประมาณ 2561 (ตค.60-มค.61) 
จ านวนฆ่าตัวตาย

ส าเร็จ  (คน) 
อัตรา

ต่อแสน 
จ านวนพยายาม
ฆ่าตัวตาย (คน) 

อัตรา 
ต่อแสน 

1 เมืองอ านาจเจริญ 131,501 1 0.76 16 12.167 
2 ชานุมาน 41,144 1 2.43 0 0 
3 ปทุมราชวงศา 48,472 0 0 1 2.06 
4 พนา 28,121 1 3.56 1 3.56 
5 เสนางคนิคม 41,019 1 2.43 0 0 
6 หัวตะพาน 36,905 0 0 0 0 
7 ลืออ านาจ 49,958 1 2.71 0 0 

     รวม 377,120 5 1.33 18 4.77 
ที่มา : รายงาน รง 506 s  สสจ.อ านาจเจริญ  ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

 ทั้งนี้ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2557  ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และ ในปีงบประมาณ 
2558-2559 มีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2560 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ เพ่ิมเป้าหมาย ในอัตรา 6.36 ต่อแสน
ประชากร ดังตารางที ่2.32 
ตารางที่ 2.32 แสดงจ านวนและอัตราฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย จ.อ านาจเจริญ  
                  ปีงบประมาณ 2556- 2560 

2556 2557 2558 2559 2560 
ฆ่าตัวตาย

ส าเรจ็ 
พยายาม
ฆ่าตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 

พยายามฆ่า
ตวัตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 

พยายามฆ่า
ตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 

พยายาม
ฆ่าตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 

พยายามฆ่า
ตัวตาย 

คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา 

25 6 64 17 25 6.67 77 20.5 13 3.46 23 6.13 12 3.49 22 6.11 24 6.36 47 12.48 
ที่มา รายงาน รง 506 s  สสจ.อ านาจเจริญ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

  จากตารางพบว่า  สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จ ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้ฆ่า   
ตัวตายส าเร็จ จ านวน  5 คน คิดเป็น 1.33 อัตราต่อแสนประชากร ซึ่งไม่เกินตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 6.3 ต่อ
แสนประชากร  โดยอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จ ปี 2561 พบว่าผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 

1. ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ในช่วงอายุ 21-40 ปี  จ านวน  3 คน  (รอ้ยละ 60) 
ในช่วงอายุ 41-60 ปี  จ านวน  1 คน  (ร้อยละ 20) 
ในช่วงอายุ 61-80 ปี  จ านวน  1 คน  (ร้อยละ 20) 

2. เพศชาย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 80) 
 หญิง จ านวน 1 คน (ร้อยละ 20) 

3. ปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 ยาเสพติด   จ านวน 2 คน  (ร้อยละ 40 ) 
 โรคเรื้อรัง    จ านวน  1  คน (ร้อยละ 20) 
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 น้อยใจคนรอบข้าง จ านวน 1  คน  (ร้อยละ 20) 
 ปัญหาเศรษฐกิจ จ านวน   1  คน (ร้อยละ 20) 
 

     - ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี ≥ ร้อยละ 90 
ตารางท่ี 2.33 ผลการด าเนินงานผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี ≥ ร้อยละ 90 
                  จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561(1 ต.ค.2560–31 มค. 2561) 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน

ประชากร 

อัตราการพยายามฆ่าตัว
ตาย 

ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลบัไปท ารา้ย
ตนเองซ้ า ภายใน 1 ปี ≥ ร้อยละ 80 

จ านวนผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย (คน) 

อัตรา
ต่อแสน 

กลับไปท า
ร้ายตนเอง

ซ้ า 

ไม่กลับไป
ท าร้ายซ้ า 

 

ร้อยละการไม่
กลับไปท าร้าน

ตนเองซ้ า 

1 เมืองอ านาจเจริญ 131,501 16 12.167 0 16 100 
2 ชานุมาน 41,144 0 0 ไม่มีผู้ฆ่าตัวตาย 
3 ปทุมราชวงศา 48,472 1 2.06 0 1 100 
4 พนา 28,121 1 3.56 1 0 0 
5 เสนางคนิคม 41,019 0 0 ไม่มีผู้ฆ่าตัวตาย 
6 หัวตะพาน 36,905 0 0 ไม่มีผู้ฆ่าตัวตาย 
7 ลืออ านาจ 49,958 0 0 ไม่มีผู้ฆ่าตัวตาย 

     รวม 377,120 18 4.77 1 17 94.44 
ที่มา : รายงาน รง 506 S  สสจ.อ านาจเจริญ  ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

 สถานการณ์การพยายามท าร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ พบมี ผู้พยายามฆ่า
ตัวตาย จ านวน 18 คน คิดเป็น 4.77 อัตราต่อแสนประชากร และจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับไปท า
ร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44  ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ปัญหาไม่ให ้ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี คือ การทบทวนระบบการติดตามดูแล
ผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต  
 

- ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 55 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีการด าเนินงานคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเพ่ือเข้ารับการตรวจ
วินิจฉัย เพ่ือดูแลรักษา ตามระบบการดูแลเฝ้าระวังทั้งในคลินิกสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน จากผล
การด าเนินงานคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้า ตามระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพ้ืนที่ มากกว่าร้อยละ 
80 ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่าผู้มีภาวะซึมเศร้าได้รับตรวจวินิจฉัยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน 
4,282 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 โดยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า ที่มี
ทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ จากรายงานที่ส่งเป็นรายบุคคลตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
พบว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้ารับบริการสะสมในสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 3,399 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.88 ซึ่งได้รับการติดตาม ดูแลรักษาตามระบบ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทุกราย ดังนี้ 
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ตารางที ่2.34 แสดงอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถานบริการแยกรายอ าเภอ  
                  จังหวัดอ านาจเจริญ  

อ าเภอ 
ประชากรอายุ 15 

ปี ขึ้นไป (จาก
ทะเบียนราษฎร์) 

เป้าหมายผู้ป่วยคาด
ประมาณจากความชุก 
(2.7) จากการค านวณ  

(คน) 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ
สะสม ปี 2552-2560  

(คน) 

ร้อยละการ
เข้าถึงบริการ 

ค ำนวณตำมจ ำนวน 
ID * 

เมือง
อ านาจเจริญ 

107,745 2909 894 30.73 

ชานุมาน 27,339 868 148 17.05 
ปทุมราชวงศา 39,045 1,054 1018 96.58 
พนา 23,459 633 117 18.48 
เสนางคนิคม 33,435 903 318 35.21 
หัวตะพาน 41,489 1,120 511 45.62 
ลืออ านาจ 30,608 826 393 47.57 

รวม 307,933 8,314 3,399 40.88 
หมายเหตุ :* เป็นจ านวนผู้ป่วยสะสมที่ได้รับการวนิิจฉัยและรักษาในจังหวัดที่มีทะเบยีนบา้นอยู่ในจังหวดันั้น 
ที่มา :  1. ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ( ณ  วันที่ 25 มค. 2561) 
         2. กรมสุขภาพจิต ใช้ฐานข้อมูลประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป จากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธ.ค. 2559  ในการคิดค านวณ
เป้าหมายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุก2.7 
 

 จากตารางที่ 2.34 พบว่า จ านวนผู้ป่วยซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด พบว่าอ าเภอที่
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 55 คือ อ าเภอปทุมราชวงศาได้ ร้อยละ
96.58 ส่วนอ าเภอที่ยังไม่บรรลุ แต่สามารถเข้าถึงบริการได้รองลงมา คือ อ าเภอลืออ านาจ ร้อยละ 47.57  
และอ าเภอหัวตะพาน ร้อยละ 45.62 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่2.35 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สะสมตามทะเบียนบ้าน ภาพรวมจังหวัด 
                  อ านาจเจริญ  (ปีงบประมาณ  2552 – 25 ธค. 2560 ) 

โรค 
ความชุก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายผู้ป่วยคาด
ประมาณจากความชกุจาก

การค านวณ  (คน) 

จ านวนผู้เข้ารับ
บริการสะสม 

(คน) 

ร้อยละ 
การเข้าถึง
บริการ 

โรคซึมเศร้า  * 2.7 8,314 4,267 51.30 
ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์วิจยัและสารสนเทศโรคซึมเศร้า  รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
        *ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า ที่มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ รายบุคคลตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก   
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ตารางที ่2.36 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สะสมตามทะเบียนบ้าน ภาพรวมจังหวัด 
                  อ านาจเจริญ  (ปีงบประมาณ  2552 – 25 มค. 2561 ) 

โรค 
ความชุก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายผู้ป่วยคาด
ประมาณจากความชกุจาก

การค านวณ  (คน) 

จ านวนผู้เข้ารับ
บริการสะสม 

(คน) 

ร้อยละ 
การเข้าถึง
บริการ 

โรคซึมเศร้า  * 2.7 8,314 4,282 51.50 
ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์วิจยัและสารสนเทศโรคซึมเศร้า  รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
       *ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉยัเปน็โรคซึมเศร้า ที่มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ รายบุคคลตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก   

 จากข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสะสม ร้อยละ 40.88 แตจ่ากฐานข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการตรวจ
รักษาในโรงพยาบาลที่มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสะสม 
ร้อยละ 51.50 
          จากสภาพการณ์ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้ก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดย การทบทวนกระบวนการตามระบบการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้า
รับการวินิจฉัยให้เพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 
         1. ทบทวนการวินิจฉัยของแพทย์ ตามแนวทาง CPG การดูแลรักษาโรคซึมเศร้า 
         2. ความครอบคลุมของการคัดกรอง ค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้าในคลินิกเฉพาะโรคในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
         3. บูรณาการคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง โดยเน้นคัด
กรองใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  
 1) ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหัวใจ  และหลอดเลือดสมอง               
 2) ผู้ป่วยสูงอายุ  
 3) ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 
 4) ผู้ที่มีปัญหาสุราสารเสพติด                   
 5) กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน  
 6) ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้  
 7) กลุ่มที่มีการสูญเสีย (คนที่รักหรือทรัพย์สินจ านวนมาก) 
 
- ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 8 

โรคสมาธิสั้นเมื่อคิดเป้าหมายจากค่าประมาณการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นจากความชุก 5.4 ในเด็ก
กลุ่มอายุ 6-15 ปี จ านวน 45,535 คน พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายเด็กที่คาดประมาณการป่วยเป็น
โรคสมาธิสั้นที่ต้องเข้าถึงบริการ จ านวน 2,459 คน เมื่อคิดอัตราการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นจากเป้าหมาย
ค่าประมาณการ พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญ มีเด็กโรคสมาธิสั้นเข้าสู่ระบบบริการสะสม จ านวน 135 คน     
คิดเป็นร้อยละ 5.49 ซึ่งยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด  ดังตารางที ่2.37 

 
 
 
 
 



174 
 

ตารางที ่2.37 การเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder )   
                  เด็กอายุ 6-15 ปี (ข้อมูลสะสม1 ต.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2560) 

จังหวัด 
ความชุก 
(ร้อยละ) 

ช่วงอายุ
ประชากรที่

ส ารวจ 

เป้าหมาย
การเข้าถึง
บริการ 

(ร้อยละ) 

เป้าหมายผู้ป่วย
คาดประมาณจาก
ความชุกจากการ
ค านวณ  (คน) 

จ านวนผู้เข้า
รับบริการ
สะสม (คน) 

ร้อยละการ
เข้าถึง
บริการ 

อ านาจเจริญ 5.4 
6-15 ปี  

(45,535 คน) 
≥8 2,459 135 5.49 

ที่มา : 1.ข้อมูลจาก HDC โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
        2.กรมสุขภาพจิต ใช้ฐานข้อมูลประชากรอายุ 6-15 ปี ขึ้นไป จากทะเบียนราษฎร์  ณ  31 ธ.ค. 2559  ในการคิดค านวณเป้าหมายผู้ป่วยโรค
สมาธิสั้นคาดประมาณจากความชุก 5.4 
  

- ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการตามมาตรฐานเพิ่มข้ึน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 
ปี 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ ให้สถานบริการทุกแห่งมีการด าเนินการคัดกรองและประเมินภาวะติด

สุรา ในผู้ที่ดื่มสุรา พบว่า มีคะแนนจากการประเมินในระดับที่รุนแรงให้ส่งพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้
การรักษา ติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ า ร่วมกับเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สุราและดูแลช่วยเหลือ
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสุรา โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลสวนปรุง พบว่าจ านวนผู้เข้ารับบริการสะสม
ถึงปี 2560 มีจ านวน 266 คน และในปี 2561 มีจ านวนผู้เข้ารับบริการสะสมเพ่ิมขึ้น จ านวน 101  คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.914  ดังตารางที ่2.38 

 

 ตารางท่ี 2.38 ตัวช้ีวัดร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1) 

จังหวัด 
ความชุก 
(ร้อยละ) 

ช่วงอายุ
ประชากรที่

ส ารวจ 

เป้าหมายผู้ป่วย
คาดประมาณ

จากความชุกจาก
การค านวณ  

(คน) 

จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ
สะสม ปี
60(คน) 

จ านวนผู้เข้า
รับบริการ
สะสม ปี61 

(คน) 

ร้อยละการ
เข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วย

แอลกอฮอล ์
สะสม  

อ านาจเจริญ 1.8 
18 ปี ขึ้นไป  

(293,070 คน) 
5,275 266 367 1.914 

ที่มา :  ประชากรประจ าป ี2559   อายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมปกครองฯ 
- ข้อมูลจาก โรงพยาบาลสวนปรุง  วันที่ 19 มกราคม 2561 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. ไม่มีพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทุกโรงพยาบาล ท าให้การเข้าถึงบริการโรค
ทางจิตเวชเด็กไม่ทั่วถึง เนื่องจากการบริการผู้ป่วยเด็กต้องใช้เวลาเฉลี่ย 45 นาที – 1 ชั่วโมงต่อคน และบาง
โรงพยาบาลไม่สามารถส่งบุคลากรไปเรียนได้ตามโควตาของเขตสุขภาพ เนื่องจากขาดอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล 
 2. มีนักจิตวิทยาคลินิกที่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1 คน ท าให้ไม่เพียงต่อการประเมินสุขภาพจิตเด็ก
ในพ้ืนที ่
 3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชรับผิดชอบงานอ่ืนหลายด้าน ท าให้มีผลกระทบในการ
ให้บริการทางด้านจิตเวชเนื่องจากบริการผู้ป่วยต้องใช้เวลาเฉลี่ย 45 นาที – 1 ชั่วโมงต่อคน 
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 4. ขาดหอผู้ป่วยที่สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ปิดและปลอดภัยและยังขาด
อัตราก าลังในการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช  
 5. ปัญหาการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ในเรื่องสัญญาณเตือนการฆา่ตัวตาย และการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ครอบคลุมต่อเนื่องโดยแกนน าชุมชน
และผู้ใกล้ชิด เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการห่าตัวตายในพ้ืนที่ 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 18 : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
                               Community – acquired  
 

สถานการณ์  
ผู้ป่วยที่มีภาวะ Septic shock มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยกลุ่ม

อาการอ่ืนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือมีอาการรุนแรงจากบ้านก่อนที่จะเข้ารับการรักษา จากข้อมูล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 3 ปี ที่ผ่านมา ( 2558 – 2560 ) มีจ านวนผู้ป่วย  796 ,708 และ
1,115 ราย ตามล าดับ  จากการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา พบปัจจัยที่ส าคัญในการ
รักษา คือ  การที่ผู้ป่วยได้รับสารน้ าที่เพียงพอใน 1 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมงแรก ค่อนข้างน้อย อยู่ที่ 67.12 % , 
39.93% และ 74.26 %   ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะหลังการวินิจฉัยใน 1 ชั่วโมง อยู่ที่ 86.62% , 70.02 % และ 
93.90 %   ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า ข้อมูลอยู่ที่ 97.05% , 95.67% และในปี 2560 ลดลงเป็น 
91.30 % ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้า ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและ Prolong Shock 
ตามมา  

System management  
 1. โครงสร้างกลไกการท างาน 

 แต่งตั้งคณะกรรมการในการท างานทั้งในระดับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนใน
เครือข่าย 

 มีกลไกในการท างานเพ่ือขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับ
โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลชุมชน เช่น  การมอบหมายพยาบาลผู้รับผิดชอบใน
หอผู้ป่วยและใน รพช. เพื่อติดตามตัวชี้วัดและเก็บรวบรวมข้อมูล   การใช้ CPG , CNPG  ใน
การดูแลผู้ป่วย  การสร้างแนวทางในการดูแลผู้ป่วยระดับ รพ.สต. , รพช. รวมทั้งแนวทางใน
การส่งต่อผู้ป่วย  ระบบการ Consult ระหว่าง รพช. และ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  มีการใช้ 
Standing Order ในการรักษาผู้ป่วย  มีการประชุมระดับเครือข่ายและออกติดตามผลการ
ด าเนินงานใน รพช. พร้อมน าประเด็นปัญหามาทบทวนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Information ) 

 พัฒนาระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 

 ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล   มีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของการเก็บข้อมูลระหว่างผู้รับผิดชอบกับฝ่ายสารสนเทศ และปรับปรุงงาน   

 ติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน ทั้งในโรงพยาบาลและฐานข้อมูลHDC 
3. Intervention มาตรฐานที่ด าเนินการ 

 ก าหนด Criteria ในการดูแลผู้ป่วยระดับ รพช. และ Criteria ในการส่งต่อผู้ป่วย 

 มีการปรับปรุง CPG ในการดูแลผู้ป่วย  
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 รพช.มีการใช้ Standing Order ในการรักษาผู้ป่วย 

 สร้างระบบการรายงาน Case กรณีมีการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพช.มายังโรงพยาบาลอ านาจเจริญ
และมีการตอบกลับอาการผู้ป่วย โดยผ่านระบบ Line 

 สรุปผลการรักษาและผลเพาะเชื้อส่งกลับ รพช.ทุกเดือน 

 ก าหนดพยาบาลผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยประจ าหอผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม 

 ออกเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย พี่เยี่ยมน้อง ปีละ 1 ครั้ง 

 มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานและเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดในระบบ
เครือข่ายที่ชัดเจน 

4. นวัตกรรม  
 ก าลังปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติใหม่ โดยขอค าปรึกษา

จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
5. การวัด  

 มีระบบการนิเทศติดตาม ทบทวนกระบวนการท างานในระบบเครือข่ายโดยสหสาขาวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญ ปีละ 1 ครั้ง 

 มีระบบการประสานงานในระบบเครื่อข่ายโดยผ่านระบบไลน์ 

 มีผู้ประสานงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล
ในเครือข่าย 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.39 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต  
                  ปีงบประมาณ 2560 

รพ / ตัวชี้วัด จน.ผป อัตราการวินิจฉัย
ถูกต้อง รวดเร็ว
ภายใน 1 ชม.

(100%) 

อัตราการเจาะ H/C 
2 spp.ก่อนให้ยา 

(เจาะคนละต าแหน่ง
ห่างกันไม่เกิน 10 
นาที (100%) 

อัตราการได้รับยา 
ATB ภายใน 1 ชม.

หลังวินิจฉัย
(100%) 

อัตราผู้ป่วย septic 
shock ได้รับสาร
น้ าเพียงพอภายใน 

1ชม.(80%) 

อัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วย 
sepsis ,septic 
shock (<30%) 

1.รพ.อ านาจเจรญิ 569 93.14 %( 530) 90.86 %(517 ) 97.36 %(554 ) 94.90%(540 ) 27.94%(159 ) 
2.รพ.ลืออ านาจ 188 93.1%(175 ) 96.8%(182) 93.6%(176 ) 50%(26 ) 15.96% (30 ) 
3.รพ.หัวตะพาน 130 92.5% (120 ) 96.29% (125) 96.29% (125 ) 73.33% (100 ) 6.15% (8) 
4.รพ.ปทุมราชวงศา 92 84%( 77 ) 92% (85 ) 70% (64 ) 100% (32 ) 0 
5.รพ.เสนางคนิคม 40 67.5%  (27) 55% (22 ) 87.5% (35   ) 87.5% (35 ) 7.5% (3 ) 
6.รพ.ชานุมาน 64 96%(62) 98% (63) 98% (63 ) 100% (64) 17.2% (11) 
7.รพ.พนา 32 84.37%(27) 87.5 %(28 ) 93.75% (30 ) 100 % (31 ) 0 

รวม 1,115 91.30% (1,018) 91.65% (1,022) 93.90% (1,047) 74.26 % ( 828) 18.92%(211) 
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ตารางท่ี 2.40 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วย Sepsis , Septic shock ประจ าปีงบประมาณ 
                  2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

รพ / ตัวชี้วัด จน.ผป อัตราการวินิจฉัย
ถูกต้อง รวดเร็ว
ภายใน 1 ชม.

(100%) 

อัตราการเจาะ H/C 2 
spp.ก่อนให้ยา (เจาะ
คนละต าแหน่งห่างกัน

ไม่เกิน 10 นาที 
(100%) 

อัตราการได้รับยา 
ATB ภายใน 1 
ชม.หลังวินจิฉัย

(100%) 

อัตราผู้ป่วย septic 
shock ได้รับสารน้ า
เพียงพอภายใน 1

ชม.(80%) 

อัตราการเสียชีวิต
ผู้ป่วย sepsis 
,septic shock 

(<30%) 

1.รพ.อ านาจเจรญิ 165 95.15% (157) 95.15% (157) 97.57% (161) 34.54% (57) 30.30% (50) 
2.รพ.ลืออ านาจ 59 89.83%( 53 ) 96.61 % ( 57 ) 98.31 % ( 58) 50% ( 7 ) 8.47 % ( 5 ) 
3.รพ.หัวตะพาน 49 89%(44) 97%(46) 94%(46) 28%(3) 18%(2) 
4.รพ.ปทุมราชวงศา 40 87.5% (35) 100% 100% 100% 3%(1) 
5.รพ.เสนางคนิคม 11 72.72%(8) 72.72%(8) 81.81% (9) 54.54% (6) 0 
6.รพ.ชานุมาน 18 88.88% (16) 94.44% (17) 94.44% (17) 88.88% (16) 11.11% (2) 
7.รพ.พนา 9 88.88%(8) 88.88%(8)  88.88%(8) 100%  0 

รวม 351 91.71% (321) 94.87%(333) 96.58 %(339) 39.31% (138) 17.14%(60) 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ระบบบริการ 

1. มีการปรับปรุงเกณฑ์ในการรักษาผู้ป่วยที่ รพช.และเกณฑ์ในการส่งต่อเพ่ือรักษาท่ี รพ.อ านาจเจริญ 
2. ปรับปรุง Flow การดูแลผู้ป่วยในระดับ รพ.สต., รพช. และ รพท. 
3. รพช.แต่ละแห่งมีการใช้ Standing Order ในการรักษาผู้ป่วย 
4. มีระบบการส่งต่อข้อมูลกรณีผู้ป่วย Refer จาก รพช.เพ่ือมารักษาต่อที่ รพ.อ านาจเจริญ ท าให้

สามารถเก็บข้อมูลตัวชี้วัดได้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานทั้งในระดับโรงพยาบาลอ านาจเจริญ โดยจัดให้มีพยาบาล

ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลประจ าหอผู้ป่วยประจ าทุกเดือน และในระดับ รพช.ปีละ 1 ครั้ง 
6. ก าหนดแนวทางในการส่งเพาะเชื้อจาก รพช.มายัง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โดยน าเข้าเป็นวาระใน

การประชุม กวป. เพื่อให้ รพช.ไม่ต้องส่งเพาะเชื้อนอกเขต 
7. โรงพยาบาลอ านาจเจริญมีการสรุปผลการรักษาผู้ป่วยที่ส่งตัวจาก รพช. พร้อมทั้งผลเพาะเชื้อกลับ

อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
 

ทีมการดูแล 
1. จัดตั้งคณะกรรมการท างานในระดับเครือข่าย และในโรงพยาบาล 
2. จัดตั้งระบบประสานงานในการดูแลผู้ป่วย การเก็บข้อมูล โดยผ่านทางไลน์กลุ่ม 

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- อัตราตายรวมทั้งจังหวัดอยู่ในเป้าหมาย โรงพยาบาลที่ยังสูงกว่าเป้าหมายคือ รพ อ านาจเจริญ ซึ่ง

เป็น รพ แม่ข่ายที่รับดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรง พบว่าอัตราการได้สารน้ าเพียงพอมีแนวโน้มลดลง จึงมีการ
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ปรับปรุงแนวทางและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมจัดท าแนวทาง อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแนวทางตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 

ปัญหาอุปสรรค   
1. ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต ไม่สามารถรับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตได้ทุกราย เนื่องจากมีจ านวนเตียงจ ากัด 
2. ระบบจัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล 
 

แผนพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
2. การจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 19 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 
 
สถานการณ ์

    องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ระบุว่ามีจ านวนผู้ป่วยโรคกระดูก
พรุนเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกๆปี ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ที่กระดูกหักหนึ่งจุดอันเนื่องมาจากโรคกระดูกพรุน จะ
มีโอกาสเกิดภาวะกระดูกหักซ้ าเพ่ิมได้อีกในบริเวณอ่ืนรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559 มีผู้สูงอายุ
จ านวนมากที่อาจจัดอยู่ในภาวะเปราะบาง ระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการพัฒนามากขึ้นกว่าในอดีต 
ท าให้อัตราเฉลี่ยของอายุของคนไทยจะยืนยาวมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2593 คนไทยจะมีอายุ
เฉลี่ยจากปัจจุบัน 74 ปี เป็น 84 ปี   1 ใน 5 ของผู้หญิงช่วงอายุ 40-80 ปี จะมีภาวะของโรคกระดูกพรุน มี
ความชุกที่บริเวณกระดูกต้นขาและกระดูกบั้นเอว ในผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 13.6 อุบัติการณ์ภาวะ
กระดูกสะโพกหักในผู้หญิงผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจ านวนเฉลี่ย 368 คนใน 1 แสนคนต่อปี ผู้ชายมีจ านวนเฉลี่ย 
136 คนใน 1 แสนคนต่อปี โดยมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตหลังจากกระดูกสะโพกหักร้อยละ 2.1 ของ
ผู้ที่อยู่ในช่วงการรักษาในโรงพยาบาล และมีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 ในช่วง 1 ปีแรก 
        สถิติการผ่าตัดทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พบว่า ปี 2559, ปี 2560 มี 83 ราย, 114 รายตามล าดับ 
แนวโน้มจะมากขึ้น ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ (Major operation) ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนใช้เวลา 2 – 3 
ชั่วโมง ดังนั้นทีมสหวิชาชีพต้องมีความรู้ในการให้การดูแลแบบองค์รวมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วย ใช้
ทักษะดูแลผู้ป่วยก่อนหลังผ่าตัดและอย่างต่อเนื่อง กระทั่งผู้ป่วยกลับบ้าน เพ่ือผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองปรับ
แบบแผนการด ารงชีวิตให้เหมาะสมได้  

ปัจจัยท่ีท าให้โครงการนี้ส าเรจ็ได้คือ 
1. ผู้น าทางคลินิกเห็นความส าคัญในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้ และผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนทั้ง

ทางด้านบุคลากร ความรู้ การเงิน เครื่องมือ 
2. การบูรณาการทีมงาน ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเห็นความส าคัญประโยชน์ต่อประชาชน 
3. ผู้ประสานงานโครงการซึ่งอาจจะเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกและเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี 

ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากโครงการรูปแบบนี้เป็นการท างานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ตารางท่ี 2.41 ผลการด าเนินงานสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ปี 2559 - 2561 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลงาน 

2560 2561 
1.Re fracture ในผู้ป่วย Capture the Fracture  < 30 % 2.38 % 

 
0 % 

2. ผ่าตัดแบบ Early surgery  > 50 % 23.8 % 11.7 % 

หน่วยนับ คน ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 61 
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ตารางท่ี 2.42 ผลการด าเนินงานสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ปี 2559 - 2561 

ชื่อโรค 
2559 2560 2561 

จ านวน 
จ านวน
ผ่าตัด จ านวน 

จ านวน
ผ่าตัด จ านวน 

จ านวน
ผ่าตัด 

Femoral  neck  fracture   39 11 ( 28.2% ) 33 13( 39.4% ) 15 7 ( 46.7 % ) 

Intertroch   53 18 ( 33.9% ) 51 22( 43.1% ) 15 8 ( 53.3 % ) 

Subtroch 5 5 ( 100 % ) 8 6 ( 75 % ) 0 0 

Compression  spine 69 0 56 0 28 0 

Distal radius 292 0 291 1 ( 0.34 % ) 84 0 

Ankle   0 0 1 0 0 0 

Distal femur 119 49 ( 41.2% ) 131 72( 54.9 % ) 39 20 (51.3 % ) 

Plateau 146 0 171 0 59 0 

Proximal  humerus 83 0 103 0 31 0 

 806 83 ( 10.3% ) 845 114(13.5% ) 271 35 (12.9% ) 
หน่วยนับ คน ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 61 

 
วิเคราะห์ส่วนขาด การด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan)  ปีงบประมาณ 2561 

ตารางท่ี 2.43 ผลการวิเคราะห์ส่วนขาด การด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
ส่วนขาด ระดับ รพท. (S) ระดับ รพช. (F2) ระดับ รพสต. 

Service 
delivery 

-อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบ
ด าเนินการทีม 

- 
 

- 

Leader ship 
and 
Governance 

คณะท างานแบบสหวิชาชีพ
ได้รับความรู้ด้าน Principles of 
comanaged care in 
patients with osteoporotic 
fractures    พ.อ.รศ.นพ.ทวี    
ทรงพัฒนาศิลป                  
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557                    
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

คณะท างานแบบสหวิชาชีพ
ได้รับความรู้ด้าน Principles of 
comanaged care in 
patients with osteoporotic 
fractures พ.อ.รศ.นพ.ทวี  
ทรงพัฒนาศิลป                   
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557            
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ประชุมวิชาการเรื่อง 
“การป้องกันไม่ให้
กระดูกหักซ้ า จากผู้ป่วย
ที่มีกระดูกหักจากโรค
กระดูกพรุน”  ในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2558  
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

Health work 
force 

- จัดตั้งทีม Capture the 
Fracture 
 

สร้างแนวคิด Capture the 
Fractureใน 
การบูรณนาการทีมเดิม 
ในการเยี่ยมบ้าน 
และก าหนดบทบาทตัวแทน
รพช.แต่ละแห่ง 
 

- 
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ส่วนขาด ระดับ รพท. (S) ระดับ รพช. (F2) ระดับ รพสต. 
Technology 
 

กลุ่มไลน์ของแพทย์ 
(Refer Out / In) 

กลุ่มไลน์ COC 
( Refer out / Back ) 

กลุ่มไลน์ HHC 
( Refer Back ) 

Finance - นิเทศติดตาม การบูรณาการ
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธ 
ปิดิกส์เพื่อขับเคลื่อน service 
plan ประจ าปี 2561  
จ านวน 1,2000 บาท 

  

Information - - - 
 
แนวทางแก้ปัญหา ดังนี้  จัดท า โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

พ้ืนที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.  นิเทศติดตามเพ่ือ
สร้างแนวคิดการ 
บูรณาการกลุ่มงาน
ศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์เพ่ือขับเคลื่อน 
service plan 2561 

1.เพ่ิมความ
เข้าใจ         
2.ข้อตกลง
ระหว่างทีม    
3.สร้าแนวทาง 

-โรงพยาบาล
จังหวัด
อ านาจเจริญ 
-โรงพยาบาล
ชุมชน 6 แห่ง 

มกราคม - 
กันยายน 2561 

-เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 
-เงินสนับสนุน 
จากเขต 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 20 : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา 
                               ที่ก าหนด 
ประเด็นหลัก  ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาตามเวลาที่ก าหนดตัวชี้วัด 

• ตัวช้ีวัดSP มะเร็ง : เต้านม  ปากมดลูก  ล าไส้ใหญ่/ล าไส้ตรง  ตับ  ปอด 
             - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ > 80 % 
             - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  > 80 % 
             - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์   > 80 % 
 
สถานการณ์  
       ผู้ป่วยมะเร็งมีจ านวนมากขึ้น และมารับการรักษาค่อนข้างช้า ปี 2561 พบโรคมะเร็งเต้านม ระยะ 1-2   
= 72.73 %  พบโรคมะเร็งปากมดลูกพบระยะ 1-2= 50 % ส่วนโรคมะเร็งตับ  ล าไส้/ล าไส้ตรง ปอด มักจะ
พบผู้ป่วยในระยะ 3-4  
       การให้ยาเคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์ (เต้านม, ล าไส้)  เป้าหมาย 7 ราย ได้ตามเกณฑ์ 6 คิดเป็นร้อยละ 
85.71    
       การผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (เต้านม, ล าไส้) เป้าหมาย 14 ราย ได้ตามเกณฑ์ 12 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
85.71  

การรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ต้องส่งรักษาต่อ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  
มะเร็งตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งปากมดลูก ยังไม่สามารถรักษาได้ ต้องส่งรักษาต่อ  

 
การบริหารจัดการเชิงระบบ 
1. กลยุทธ์ (Strategy) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับจังหวัด  
2. พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น โดยเฉพาะ มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้ใหญ่/

ล าไส้ตรง  มะเร็งตับ  มะเร็งปอด  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
3. พัฒนาระบบการวินิจฉัย การรักษาให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงในระดับเครือข่าย 
5. การจัดท าทะเบียนมะเร็งในระดับจังหวัด (Cancer Registry –  hospital base) 

2. โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure)  
1. มีคณะกรรมการระดับจังหวัด  
2. รณรงค์ให้ความรู้คัดกรองมะเร็งตับ  /การตรวจเต้านมด้วยตนเอง/การตรวจ pap smear หรือ VIA 
การคัดกรองมะเร็งล าไส้/ล าไส้ตรง ด้วย fit test 
3. feedback ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลให้กับพ้ืนที่เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
4. พัฒนาระบบ cockpit & HDC สสจ.  
5. มีการท าทะเบียนมะเร็ง น าข้อมูลผู้ป่วยลงโปรแกรมTCB  รพท.แล้ว ปี 2561 จ านวน 18 ราย   

3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
     - เริ่มใช้ โปรแกรม TCB ตั้งแต่ ปี 2559-ปัจจุบัน  
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4. มาตรการที่ด าเนินการ & นวัตกรรม 
1. พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น โดยเฉพาะ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่/ล าไส้ตรง ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. พัฒนาระบบการวินิจฉัย การรักษาให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงในระดับเครือข่าย  

5. การบูรณาการ 
      - ผสานกิจกรรมการรณรงค์คัดกรองมะเร็ง แทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมออกหน่วย 
พอ.สว. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้มากข้ึน 
       - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในสถานที่ที่มีประชาชน อยู่เป็นกลุ่ม  เช่น  
โรงเรียน  วัด  ตลาด เป็นต้น 
6. การก ากับติดตามและประเมินผล 
       - ผู้บริหาร  ติดตามประเมินผล การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  
 
ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.44 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
                  ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ > 80%  (เต้านม 11 ราย ผ่านเกณฑ์ 9 ราย , ล าไส้ใหญ่และล าไส้ 
                  ตรง 3 ราย  ผา่นเกณฑ์ 3 ราย) 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน          ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 14 12 85.71 
ชานุมาน                                                      - - - 
ปทุมราชวงศา - - - 
พนา - - - 
เสนางคนิคม - - - 
หัวตะพาน - - - 
ลืออ านาจ - - - 
รวม 14 12 85.71 

ที่มา : สถิติ รพ. อ านาจเจริญ 
              
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



185 
 

ตารางท่ี 2.45 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและล าไส้ใหญ่/ล าไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 
                   ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 80 % ( เต้านม 4 ราย ผ่านเกณฑ์ 3 ราย ,ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 
                   3 รายผ่านเกณฑ์ 3 ราย) 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 7 6 85.71 
ชานุมาน                                                      - - - 
ปทุมราชวงศา - - - 
พนา - - - 
เสนางคนิคม - - - 
หัวตะพาน - - - 
ลืออ านาจ - - - 
รวม 7 6 85.71 

ที่มา :  สถิติ รพ. อ านาจเจริญ 
 

              การส่งต่อรังสีรักษา มะเร็งเต้านม จ านวน 3 ราย สามารถด าเนินการได้ทันเวลาใน 6 สัปดาห์ทั้ง 3 
ราย คิดเป็น 100 % มะเร็งล าไส้/ล าไส้ตรง ไม่มีส่งต่อรังสีรักษา 
              ในช่วง 3 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนผู้รับบริการรายใหม่  ทั้งสิ้น 14 ราย 
แบ่งเป็น มะเร็งเต้านม 11 ราย มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 3 ราย   มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มีระยะเวลาการ
รอผ่าตัด เกินเวลาที่ก าหนด 2 ราย  จากการทบทวนพบว่า 1 รายเกิดจากผลชิ้นเนื้อล่าช้าเกิน2 สัปดาห์ อีก 1 
ราย น าผลชิ้นเนื้อมาพบแพทย์ล่าช้าเนื่องจากน าผลชิ้นเนื้อจากรพ.อ่ืนมาพบแพทย์ล่าช้า  
             การให้เคมีบ าบัดล่าช้า 1 ราย ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเกิดจากมี seroma จ านวนมากและแผลหายช้า  
ส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็งอื่นๆ จะส่งต่อรักษาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในเขตสุขภาพเป็นส่วนมาก จะมีส่วนน้อยที่ส่ง
รักษานอกเขตสุขภาพ เช่น ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสแรก มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ส่งรักษาต่อนอกเขต จ านวน 
7 ราย คือ มะเร็งช่องปาก 1 ราย มะเร็งต่อมทอลซิล 1 ราย มะเร็งเต้านม 1 ราย มะเร็งต่อมไทรอยด์ 2 ราย 
มะเร็งต่อมน้ าตา 1 ราย และมะเร็งเต้านม 1 ราย  
  

ปัญหาอุปสรรค   
- การลงทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Base เพ่ือเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลเชื่อมกับ

ฐานของ รพ.อ่ืนๆ ยังท าได้เป็นบางโรค เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และมะเร็งปากมดลูก  
 

แนวทางแก้ไข   
- เพ่ิมจ านวนโรคและความครอบคลุมในการบันทึกข้อมูล โดยมีอัตราก าลังบุคลากรหรือขอเพ่ิมเวลา

ปฏิบัติงานนอกเวลา 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 21 : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก(Blinding Cataract) ได้รับ 
                               การผ่าตัดภายใน 30 วัน  
1. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  
 (≥ร้อยละ 85) (เป้าหมาย 83 ราย/ผลงาน 78 ราย ร้อยละ 93.98) 
2. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ75) 
 
สถานการณ์  

จังหวัดอ านาจเจริญมีจักษุแพทย์ 1 คน ท าให้สามารถให้บริการตรวจโรคทางตา 3 วัน คือ วันอังคาร 
วันพุธ และวันศุกร์ แพทย์ท าการผ่าตัด 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

 

ตารางท่ี 2.46 ผลการด าเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ จ.อ านาจเจริญ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

2559 2560 
2561 

ต.ค60-ม.ค 61 
1.อัตราการคดักรองสายตาในผูสู้งอายุ 60 ปี ขึ้นไป 75 83.71 89.61 21.09 
2.ผู้ป่วยBlinding cataract ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน 85 94.57 

(เขต = 76.86) 
96.91 

(314/324) 
93.98 

(78/83) 
3.ผู้ป่วย Low vision ไดร้ับการผ่าตัดใน 90 วัน 80 97.63 

(เขต = 92.65) 
98.32 

(352/358) 
98.15 

(106/108) 
4.อัตราการตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 60 68.29 

(เขต72.79) 
38.41 17.16 

5.ผู้ป่วยHigh risk DR ได้รับการรกัษาภายใน 30 วัน 100 100 
(laser=110 
Refer = 11 ) 

100 
(laser=64) 

 

100 
(laser=48 ) 

   
6.ทารกแรกเกิดที่มคีวามเสี่ยงต่อภาวะROPได้รับการ
ตรวจจอตา 

100 100 
(จ านวน  43  ราย) 

100 
(จ านวน  40ราย) 

100 
(จ านวน  18ราย) 

7.เด็กนักเรียนป.1 ไดร้ับการคดักรองสายตาโดยครู
ประจ าช้ัน 

80 NA 99.56 57.85 
(2,398/4,145) 

8.เด็กนักเรียนป.1 ท่ีมีความผดิปกติทางสายตาไดร้ับ
การตรวจโดยจักษุแพทย์ 

60 NA 55% 41.07 
23/56 

9.ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต 50 78 
ในเขต 121 

ส่งออก81 ราย 
ในเขต 87 

ส่งออก47 ราย 
ในเขต 35 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก  708 682 191 
 
สถานการณ์  
1. การคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เป้าหมาย75%) 

จังหวัดอ านาจเจริญมีการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ตั้งปื 2558 เป็นต้นมา ในปี 2561 
คัดกรองได้ 21.09 %  ซึ่งคัดกรองโดยอสม และรพสตในพ้ินที่ซึ่งได้ลงข้อมูลในvision 2020 บางส่วน ทั้งนี้ได้
จัดโครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วยสูงอายุร่วมกับรพ.ช รพ.สต. ช่วยเพ่ิมการเข้าถึงบริการและการรักษา
ได้มากชึ้น 
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ตารางท่ี 2.47 ผลการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2561 (ข้อมูล Vision 2020 7 ก.พ 2561) 
                 แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 6,906 581 8.41 
ชานุมาน 2784 1,141 40.98 
ปทุมราชวงศา 68 68 100 
พนา 1,408 73 5.18 
เสนางคนิคม 1,005 422 41.99 
หัวตะพาน 4,819 615 12.76 
ลิออ านาจ 1,275 952 74.67 
รวมจังหวัด 18,265 3,852 21.09 

 

2. ผู้ป่วย Blining cataract  ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน (เป้าหมาย 85 %) ในปี 2559 ท าได้ 94.57 ในปี 2560 
ท าได้ 96.91 %  ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 ท าได้ 93.98% (78/83) 
ผู้ป่วย Low vision ได้รับการผ่าตัดใน 90 วัน ปี2559 ท าได้97.72%  ปี 2560  ท าได้ 97.72% และในปี 
2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-31 มกราคม 2561 ท าได้ 98.15% (106/108) 
 

3. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (เป้าหมาย 60%) จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี2558 ได้ 68.29%     
ปี 2559 คัดกรองได้ 60.83  ปี 2560 คัดกรองได้ 38.41%  ปี 2561 คัดกรองได้  17.16% ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตรวจคัดกรองจอประสาทตาและลงข้อมูลโดยความร่วมมือกับ สสจ., รพช., รพ.สต. ในการคัดกรอง 
และสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาตาผิดปกติมารับการรักษาได้ทันท่วงที เป็นการป้องกันภาวะ
ตาบอดจากเบาหวาน 
 

ตารางท่ี 2.48 การแสดงการตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2561 (ข้อมูลจาก HDC Report ต.ค.60-7 ก.พ 61) 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 6,333 1,722 27.19 
ชานุมาน 1,496 284 18.98 
ปทุมราชวาศา 2,158 7 0.32 
พนา 1,633 1 0.06 
เสนางคนิคม 2,187 154 7.04 
หัวตะพาน 2,758 1,029 37.31 
ลิออ านาจ 2,070 1 0.05 
รวมจังหวัด 18,635 3,198 17.16 

 
4. ทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ ROP ได้รับการตรวจจอประสาทตา 100% มีจ านวนทั้งหมด 18 ราย
พบว่า No ROP  15 ราย ROP  Stage 2 Zone2-3 BE 3 ราย ด้วยการประสานงาน แผนกกุมารเวชกรรมใน
การดูแลและการส่งต่อส่งผู้ป่วย 
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5. เด็กนักเรียน ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองโดยครูประจ าชั้นและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร้อยละ 57.85 และเด็กที่
มีความผิดปกติทางสายตามาพบจักษุแพทย์แล้ว ร้อยละ 41.07 ซึ่งได้ประสานกับ สสจ. และ รพสต. เร่งการ
ตรวจคัดกรองละส่งพบจักษุแพทย์ 
 

โครงสร้างกลไกลการท างาน 
มีคณะกรรมการService Plan สาขาจักษุ ทั้งในระดับเขต / ระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน ประชุมมอบหมายนโยบายและผู้รับผิดชอบหลักในเครือข่ายโดยมีประธานคณะกรรมการ Service 
Plan สาขาจักษุเป็น Project Manager 

เป้าหมาย แผนงาน,โครงการ,กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การประเมิน 
1.การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
(เป้าหมาย75%) 

-การคัดกรองสายตาผู้สูงอายโุดย 
อสม.,รพ.สต/รพช.,รพท. 

สสจ.,รพท. อัตราการคดักรองสายตา
(vision2020) 

 
 
2.การผ่าตดัBlindingcataract 
ภายใน 30 วัน 
การผ่าตัดLow vision ภายใน 
90 วัน(เป้าหมาย700ตา) 

-โครงการคัดกรอง 
ต้อกระจกท่ีรพช. 
-เพิ่มวันผ่าตดัในโรงพยาบาลเป็น 
2 วันต่อสัปดาห ์
 

สสจ.,รพท.  
 
จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทั้ง
ปี 
 

3.การตรวจจอประสาทตาใน
ผู้ป่วยเบาหวาน(60%) 

-โครงการตรวจจอประสาทตา
ผู้ป่วยเบาหวาน จ.อ านาจเจริญ 

สสจ.
รพท.สสอ., 

อัตราผู้ป่วยที่ไดร้ับการตรวจจอตา
เพื่อรับการรักษาทีเ่หมาะสม 

4.การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหม้ีความรู้
ความสามารถ 

-การอบรมบุคลากรสาธารณสุข
ระดับรพท.,รพช.,รพ.สต.,สสอ.
ด้านจักษุ จ านวน 60 คน 

สสจ.รพท. 
สสอ,รพช, 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 

 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
 - การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ ต้อกระจก การคัดกรองสายตาเด็กใช้โปรแกรม Vision2020 ในการ
รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีผู้รับผิดชอบโปรแกรม 
 
มาตรการที่ด าเนินการ 
 - การพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย โดยการจัดประชุมวิชาการ การนิเทศงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 
การวัด 
 - ติดตามการด าเนินงานประมวลผลจากโปรแกรม2020 การส่งต่อ ผลการด าเนินงานตามKPIที่ก าหนด 
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ปัญหาอุปสรรค,ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
ตัวช้ีวัด ส่วนขาด (GAP) 

Six Building Block 

แผนงาน,โครงการ,การปฏิบัต ิ

1.การคัดกรองสายตาในผู้สูงอาย ุ 1.1 Service Delivery 

1.2 Leadership 

สสจ.เร่งรดัสสอ.,รพช,รพสต. วัดสายตา
ผู้สูงอายุและลงโปรแกรม Vision2020 

2.การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน 

2.1 Service Delivery 

2.2 Leadership 

สสจ.ก ากับติดตาม การตรวจ จอ
ประสาทตาและการลงข้อมูล (NCD) 

3.การคัดกรองสายตาเด็กป.1 3.1 Health Workforce 

3.2 Technology & Equipment 

3.3 Leadership 

1.เพิ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถวัดแว่น
เด็ก 

2.การประสานงานเรื่องงบประมาณการ
ตัดแว่นและการส่งมอบ 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 24 : อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
 
สถานการณ์  

สภาพปัญหาในปัจจุบันจ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดและมีภาวะตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 
ชั่วโมง ที่เข้ามารับการรักษาในงานห้องคลอดอัตราการตกเลือดหลังคลอดของจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2559-
2561 (ต.ค.-ม.ค.61) พบว่า อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง 0.95, 0.47, 0.32 ตามล าดับ เป้าหมายไม่เกิน   
ร้อยละ 5 ส่วนการตายจากภาวะตกเลือดหลังคลอด(PPH) โรงพยาบาลอ านาจยังไม่พบอัตราการตายของ
มารดาจากการตกเลือดหลังคลอด คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ทีมสหสาขาวิชาชีพสูติกรรม 
มีการวางระบบบริการจัดการในการป้องกันและรักษา PPH เช่น มีการส่งเสริมการใช้ Active Management  
in third stage of Labour เพ่ือป้องกันการเกิด PPH จากภาวะ Uterine Atony,จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาที่
จ าเป็นในรายตกเลือดหลังคลอด เช่น cytotec, Oxytocin Naradolปี 2559 เริ่มน าแบบประเมินหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง PPH มาใช้ในหญิงมาคลอด ปี 2558 มีการใช้ถุงตวงเลือดในการประเมินการเสียเลือด มีการป้องกันและ
รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดตาม CPG มียาและคลังเลือด การมีการวางเป้าหมายความส าเร็จของการ PPH 
(Timing of PPH Treatment) และการส่งต่อแบบ Obstetrics Fast Tract  มีการวางเป้าหมายในการรักษา
ด้วยการผ่าตัดกรณีที่การรักษาด้วยยาล้มเหลว มีส่วนส าคัญในการลดการตายของมารดาจากภาวะ PPH  
  
การบริหารจัดการเชิงระบบ 
 1. กลยุทธ์  

- มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้ง ระดับจังหวัด, ระดับรพ  
- มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้งระดับ จังหวัด 
- มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และก ากับติดตามผลการพัฒนา 

 

2. โครงสร้างกลไกการท างาน 
2.1 มีคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก MCH board โดยมี

คณะกรรมการจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจะก าหนดรูปแบบการประชุมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
 - คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด   
 - คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
 - คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH board) ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

2.2 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 - จัดประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน โดยผู้บริหาร 
 - ขับเคลื่อนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผ่านคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ าเภอ ซึ่งก าหนดประชุมทุกเดือน 
 2.3 ก าหนดประชุมคณะกรรมการ MCH board 6 เดือน 
 

3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- มีการเก็บข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Hos XP และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนและแก้ไข 

ทุก 1 เดือน 
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4. มาตรการที่ด าเนินการ และนวัตกรรม   
            โครงการการใช้นวัตกรรมถุงตวงเลือดในการเฝ้าระวังป้องกันภาวะตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรก
หลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอด ร่วมกับ PPH check risk การน านวัตกรรมถุงตวงเลือดในการเฝ้าระวัง
ป้องกันภาวะตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอด 

 

5. การบูรณาการ 
5.1มีการติดตามปัญหาในระบบบริการของโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย  โดยมีการติดตามเยี่ยมและ

นิเทศ ทุก 1ปี มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้ทุกโรงพยาบาล1(โครงการพ่ีเยี่ยมน้อง) 
5.2. มีระบบ Consult สูติแพทย์โดยมีโทรศัพท์สายตรงของห้องคลอด มีไลน์กลุ่ม และPCTสูตินรีเวช

กรรม โดยทุกโรงพยาบาล สามารถ consult ปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
5.3 มีการจัดระบบ Fast track จากER to OR โดยในกรณีมีผู้คลอดท่ีมีครรภ์เสี่ยงสูงคนไข้ท่ี refer 

เข้ามา จาก รพช .สามารถเข้าถึงบริการจาก ER to OR โดยไม่ผ่าน LR มีสูติแพทย์ และพยาบาลห้องคลอดรอ
ช่วยให้การดูแลรักษาพยาบาลที่ ERทาง รพช.จะประสานมาที่สูติแพทย์และพยาบาลLRเพ่ือให้รับทราบ ลด
ระยะเวลาในการรอตรวจ ลดการ delay treatment  ลดอัตราตายและ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที
และรวดเร็ว 

5.4.จัดระบบให้มีสูติแพทย์เจ้าของไข้ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ ANC, LR, PP, จนกระท่ัง
จ าหน่ายคนไข้  

5.5.มีระบบผู้จัดการรายกรณี(case manager)ในกรณีผู้คลอดตกเลือดหลังคลอด มีการติดตามcase
จนถึง7- 42วัน เพ่ือเฝ้าระวังการเสียชีวิตของมารดา 

 

 6. การก ากับติดตามและประเมินผล 
6.1 การด าเนินการในการน าCPG การเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมงของเขต

สุขภาพที่10 มาใช้น าสู่การปฏิบัติในห้องคลอดซึ่งเจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน น าสู่การปฏิบัติไม่
เหมือนกันยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6.2 ยังขาดการสนับสนุน การจัดการ เกี่ยวกับถุงตวงเลือดอย่างมีระบบเพียงพอและพร้อมใช้ใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง 

6.3 รพช.ยังขาดทักษะการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงและในการช่วยคลอดภาวะวิกฤต การ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (ACLS/NCPR) การดูแลมารดาและทารกขณะส่งต่อ ขาดแพทย์เฉพาะทาง ขาดพยาบาลเฉพาะ
ทางพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์และการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูง 

6.4 เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงและในการช่วยคลอดภาวะวิกฤต 
ขณะส่งต่อ โรงพยาบาลชุมชนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเฝ้าติดตามภาวะPPHกรณีส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติที่
เหมาะสม ตามแนวทางใหม ่ 

6.5 อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและท่ีจ าเป็น เช่น เตียงคลอดไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้ 
ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.49 อัตราการตกเลือดหลังคลอด ปี2561 (ต.ค.-ม.ค.61) แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ น้อยกว่า5% 3/915 0.32 
ที่มา : รายงาน ก2. 



192 
 

สาเหตุเกิดจาก ปัจจัยหลัก คือ Uterine atony  ซึ่งมีสาเหตุจาก Prolong  2 nd stage Precipitate labor,  

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
1. ส่งพยาบาลศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์และการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์เสี่ยง

สูงให้เพียงพออย่างน้อย 50% ของพยาบาล เพราะเป็นหน่วยงานความเสี่ยงสูง 
2. ให้การสนับสนุนและการบริหารจัดการ ถุงตวงเลือดอย่างมีระบบที่ชัดเจนให้ทุกโรงพยาบาลในระดับ

เขตสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบ     
3. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและทักษะประสบการณ์ของพยาบาลประจ าห้องคลอด หน่วยฝากครรภ์  

และหลังคลอดในระดับเครือข่ายเขต และจังหวัดอย่างทั่วถึงทุกแห่ง 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 25 : ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) 
                               ลดลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
สถานการณ ์

ร้อยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ของจังหวัดอ้านาจเจริญ ปี 2559 -2561 คือ    
ร้อยละ 12.54, 4.47 และ 4.38 ตามล้าดับ ประมาณร้อยละ 40 เกิดจากการคลอดก่อนก้าหนด (ที่มา : จาก
รายงาน ก2) การคลอดก่อนก้าหนดในจังหวัดอ้านาจเจริญ ปี 2560 เกิดมีชีพ จ้านวน 2543 รายคลอด และ  
ปี 2561 เกิดมีชีพ จ้านวน 917 รายคลอด 

จากข้อมูลของ Cochrane Review พบว่า การป้องกันการคลอดก่อนก้าหนดด้วย progesterone ใน
รายที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนก้าหนด ในรายที่ท้าอัลตร้าซาวด์วัดความยาวของปากมดลูกแล้ว พบว่า สั้น 
ช่วยลดอัตราการคลอดก่อนก้าหนดลงได ้

 

การบริหารจัดการเชิงระบบ 
1. กลยุทธ์  
- มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้ง ระดับจังหวัด, ระดับรพ  
- มีการจัดท้าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม Primary Prevention 
Secondary PreventionTertiary Prevention ระดับ จังหวัด 
- มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และก้ากับติดตามผลการพัฒนา 
 

2. โครงสร้างกลไกการท างาน 

2.1 มีคณะกรรมการด้าเนินงานพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก MCH board โดยมี
คณะกรรมการจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจะก้าหนดรูปแบบการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 - คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด   
 - คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ้าเภอ 
 - คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH  board)  ระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอ 

2.2 กลไกการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

 - จัดประชุมชี้แจงนโยบายการด้าเนินงาน โดยผู้บริหาร 
 - ขับเคลื่อนการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผ่านคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ้าเภอ ซึ่งก้าหนดประชุมทุกเดือน 
 - ก้าหนดประชุมคณะกรรมการ MCH board  ทุก 1-2 ปี   

 

2.3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  

- มีการเก็บข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Hos XP และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนและแก้ไข 
ทุก 1 เดือน 

- การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และการน้าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ติดตามผลการด้าเนินงานทุกเดือน  
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2.4.มาตรการที่ด าเนินการ และนวัตกรรม 

- มีมาตรการในการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Reduce teenage Pregnancy) 
- มีการใช้ Folic acid และ  traiferdine Supplement ระหว่างตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ 
- ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อนก้าหนดครรภ์ก่อนมี

มาตรการในการป้องกันการสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ 
- มีการใช้ Tocolytics drugs ในการรักษาอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนดตามข้อบ่งชี้ 
- มีการใช้ Dexamethasone ระหว่างอายุครรภ์ 26-36+6 สัปดาห์ รพท. มี LR คุณภาพ 100 % มี

การใช้ Tocolytic drugs, Antibiotic และ Dexamethasone 100% ตาม CPG 
- มีการใช้ Antibiotics เพ่ือป้องกันการติดเชื้อในมารดาที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนด 
 

2.5 การบูรณาการ 

- มีระบบ Consult สูติแพทย์โดยมีโทรศัพท์สายตรงของห้องคลอด ไลน์กลุ่ม และ PCT สูตินรีเวช
กรรม โดยทุกโรงพยาบาล สามารถ consult ปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

- จัดระบบให้มีสูติแพทย์เจ้าของไข้ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ ANC, LR, PP, จนกระท่ังจ้าหน่าย
คนไข้  

- มีการติดตามปัญหาในระบบบริการของโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย โดยมีการติดตามเยี่ยมและ
นิเทศ ทุก 6 เดือน มีการจัดท้าคู่มือปฏิบัติงานให้ทุกโรงพยาบาล 

- มีการจัดระบบ Refer ในกรณีมีผู้คลอดที่มีครรภ์เสี่ยงสูงคนไข้ที่ refer เข้ามา จาก รพช. สามารถ
เข้าถึงบริการจาก รักษาพยาบาลที่ ER ทาง รพช.จะประสานมาที่สูติแพทย์และพยาบาล LR เพ่ือให้รับทราบ 
ลดระยะเวลาในการรอตรวจ ลดการ delay treatment ลดอัตราตายและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที
และรวดเร็ว 

 

2.6.การกับก าติดตามและประเมินผล 

- มีการใช้ Tocolytics drugs ในการรักษาอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนดตามข้อบ่งชี้ 
- มีการใช้ Dexamethasone ระหว่างอายุครรภ์ 26-36+6 สัปดาห์ รพท.มี LR คุณภาพ 100 % มี

การใช้ Tocolytic drugs, Antibiotic และ Dexamethasone 100% ตาม CPG 
- มีการใช้ Antibiotics เพ่ือป้องกันการติดเชื้อในมารดาที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนด 

 
3. ผลการด าเนินงาน  
 

ตารางท่ี 2.50 อัตราการคลอดก่อนก้าหนด ปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60) แยกรายอ้าเภอ 
 
 
 

ที่มา : รายงาน ก2. 
อัตราการคลอดก่อนก้าหนด ยังสูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย และมีแนวโน้มสูงขึ้นสาเหตุหลักเกิดจากภาวะ

ครรภ์เสี่ยงสูง PROM PIH ครรภ์แฝด APH  
 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ น้อยกว่า5% 40/913       4.38 
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ปัญหาอุปสรรค  
 1. ยังไม่มีการท้า Ultrasound วัด cervical length ระหว่าง 20-24 สัปดาห์ เนื่องจากสูติแพทย์ยังมี
ทักษะความช้านาญในการวัดไม่เพียงพอ 

2. ยังไม่มีการใช้ยา Progesterone ที่ใช้ Prevention Pretermในราย Pregnancy with previous 
preterm และ Progesterone Prevention Preterm ในราย Post Inhebit of Labour เป็นยากลุ่ม NON-
ED ยังพบปัญหาเรื่องการจัดซื้อ และงบประมาณ 

3. เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องทั้งระดับ รพ.สต. รพช. และ รพท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง 

 
แนวทางการแก้ไข 

 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ Progesterone Prevention Preterm ในราย Pregnancy with 
previous preterm และ การใช้ Progesterone Prevention Preterm ในราย Post Inhibit of Labour 
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ตัวชี้วัด Monitor ที่ 26 : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
                               ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
ตัวชี้วัด Monitor ที่ 27 : อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
                               ร้อยละ 35 
 

สถานการณ์ 
- ประชากรทั้งหมด 301,796 คน (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข) 

หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 
จ านวนอ าเภอ 7 อ าเภอ จ านวน CUP   7  แห่ง 
จ านวน ศสม. 1  แห่ง จ านวน รพ.สต. 77 แห่ง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม 8  แห่ง รพ.เอกชน - 
จ านวนศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 1 แห่ง   
 

จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด 
  

1. จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด   33  คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 9,145 คน 
ทันตแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข       29  คน ทันตแพทย์ รัฐอ่ืนๆ - 
ทันตแพทยเ์อกชน    4  คน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทาง 4  คน 
2. จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด   54  คน สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร 1 : 5,588 คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ.        2  คน ทันตาภิบาลใน รพ. 12  คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. - ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม. 34  คน 
ทันตาภิบาลต าแหน่งนักวิชาการ  3  คน ทันตาภิบาลที่ ไม่ ได้ปฏิบัติ งาน

สุขภาพช่องปาก 
  -  คน 

    นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ได้รับการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิชาการและยังท างานสุขภาพช่องปาก 
3. จ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด  7  คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

(ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) 
    7  คน 

ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.   24  คน ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมใน    รพ.สต.    39  คน 
4. จ านวนช่างทันตกรรม - ร้อยละรพ.สต.ที่มีลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม 100 
 

ครุภัณฑ์ทันตกรรมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
 

จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่มีครุภัณฑ์ทันตกรรม
ครบชุด 

40 แห่ง จ านวนรพ.สต./ศสม.มีครุภัณฑ์     
ทันตกรรมไม่ครบชุด 

12 แห่ง 

จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่ไม่มีครุภัณฑ์ทันต 
กรรม 

27 แห่ง   
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2.5. ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
 

จ านวนรพ.สต./ศสม. ที่มีทันตบุคลากรประจ า
และครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

39 แห่ง จ านวนรพ.สต. /ศูนย์แพทย์โนน
หนามแท่ง ที่ มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให้บริการและ
ครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

1 แห่ง 

จ านวนรพ.สต./ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให้บริการแต่มีครุภัณฑ์     
ทันตกรรมไม่ครบชุด 

12 แห่ง จ านวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไม่มีบริการทันตกรรม 

27 แห่ง 

 

 
ผลการด าเนินงาน   

1. การจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม.อย่างมีคุณภาพของจังหวัดอ านาจเจริญ  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ≥ ร้อยละ 60  
แหล่งข้อมูล :  HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก  
ข้อ 41 และ 42 

ในภาพรวมของจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มี รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากตามเกณฑ์ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม พบร้อยละ 20.25  และองค์ประกอบที่ 2 รพ.สต./ศสม.ที่
จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรร้อยละ 20 พบร้อยละ 29.11 และมีสัดส่วน รพ.สต./ศสม.ที่
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 องค์ประกอบคือ ร้อยละ 13.92 (ตารางที่ 2.51) และอ าเภอที่มีผลงานรพ.สต./ศสม .ที่
จัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพสูงสุด 3 อันดับคือ อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอพนา   

 

รูปที ่19 ผลงานภาพรวมการจัดบริการสุขภาพช่องปากจังหวัดอ านาจเจริญ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
           ต าบลจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ  สรุปจากโปรแกรม HDC  ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์  2561        
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 2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ ≥ ร้อยละ 35 

แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ข้อ 1  
พบว่าในภาพรวมของจังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนเฉลี่ย 
ร้อยละ 14.18   อ าเภอที่พบอัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ สูงสุด 3 อันดับคือ อ าเภอหัวตะพาน  
อ าเภอพนา และอ าเภอปทุมราชวงศา ตามล าดับ 
รูปที ่20 ผลงานภาพรวมอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี จ าแนกข้อมูล 
           รายอ าเภอ  สรุปจากโปรแกรม HDC  ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 

ตารางท่ี 2.51 ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
                ช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี 

อ าเภอ 

รพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากได้ตามเกณฑ์ใน  6 กลุ่มวัย     

14 กิจกรรม 

รพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการ
สุขภาพชอ่งปากครอบคลุม
ประชากร      ร้อยละ 20 

รพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากที่มีคุณภาพ 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
รวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที ่  

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 25 3 12 25 2 8 25 1 4 106,861 11,718 10.97 

ชานุมาน 9 1 11.11 9 3 33.33 9 1 11.11 35,200 4,546 12.91 

ปทุมราชวงศา 11 4 36.36 11 5 45.45 11 4 36.36 37,586 6,993 18.61 

พนา 5 1 20 5 3 60 5 1 20 21,603 4,078 18.88 

เสนางคนิคม 8 1 12.5 8 1 12.5 8 1 12.5 31,771 3,538 11.14 

หัวตะพาน 11 3 27.27 11 6 54.55 11 3 27.27 40,261 8,273 20.55 

ลืออ านาจ 10 3 30 10 3 30 10 0 0 28,514 3,647 12.79 
ภาพรวม
จังหวัด 

79 16 20.25 79 23 29.11 79 11 13.92 301,796 42,793 14.18 
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ตารางท่ี 2.52 ผลงานเชิงปรมิาณ (เดือน ต.ค. 60 – ก.พ.61) 
 

ล าดับ รายการข้อมลู ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ 

1 ร้อยละรพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  ≥ ร้อยละ 60  

1.1. รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการ 
สุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์
ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 79 

ผลงาน 16 

อัตรา/ร้อยละ 20.25 

1.2 รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการ 
สุขภาพช่องปากท่ีครอบ  
คลุมร้อยละ 20 

เป้าหมาย 79 

ผลงาน 23 

อัตรา/ร้อยละ 29.11 

รวม ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่
จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ี
มีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 79 

ผลงาน 11 

อัตรา/ร้อยละ 13.92 

2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต ≥ ร้อยละ 35 

 อัตราการใช้บริการสุขภาพ
ช่องปากรวมทุกสิทธิในพื้นที่ 

เป้าหมาย 301,796 

ผลงาน 42,793 

อัตรา/ร้อยละ 14.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 
    ตารางท่ี 2.53 สรุปปัญหาการด าเนินการ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด าเนินการ 
จ านวนอ าเภอที่มี

ปัญหา 

อ าเภอ 

เมืองอ านาจเจริญ ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา เสนางคนิคม หัวตะพาน ลืออ านาจ 

ปัญหาการลงบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ การ
ส่งออก และ ใช้ข้อมูลจาก  43 แฟ้ม เพือ่การ
วางแผนและประเมินผล 

 อ าเภอ / / / / / / / 

ปัญหาความไม่ก้าวหน้า การเปลี่ยนสายงาน และ 
ลาออกของทันตาภิบาล  

 อ าเภอ /      / 

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจ ารพ.สต  อ าเภอ /      / 

ขาดแคลนผู้ช่วยงานทันตกรรมประจ ารพ.สต.  อ าเภอ /       

ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะห์และ
วางแผน  เพื่อลดปัญหาโรคในช่องปาก 

 อ าเภอ        

ศักยภาพทันตแพทย์ในการพัฒนาโครงการ
แก้ปัญหาในพื้นที ่

 อ าเภอ        

ขาดแคลนทันตแพทย์ในอ าเภอท าให้มีปญัหาใน
การจัดบริการหมุน 

 อ าเภอ        

ได้รับงบประมาณในการจัดบริการไม่เพียงพอ  อ าเภอ / / / / / / / 

ขาดยูนิตทันตกรรมในรพ.สต.  อ าเภอ        
มาตรการแกป้ัญหาไม่ชัดเจน  อ าเภอ        
ปัญหาอื่นๆระบ ุ         

จ านวนประเด็นปัญหาในระดับอ าเภอ   4 2 2 2 2 2 4 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค /ปั จจั ยที่ ท า ให้ ก า ร
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทันตบุคลากร ไม่สามารถ หมุนเวียนไป
ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลได้
ตามตามเกณฑ์ 1 วัน/สัปดาห์ 

จัดทันตาภิบาล ประจ าและหมุนเวียน ปฏิบัติ งาน
ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ด้านทันตสุขภาพ ใน รพ.
สต. 1 วัน ต่อ สัปดาห์ ให้ครอบคลุมทุกต าบล และจัด 
ทพ.หมุนเวียน 1 ครั้ง ต่อ เดือน เพ่ือการบริการที่เกิน
ขีดความสามารถ ทภ. เพิ่มศักยภาพการให้บริการใส่ฟัน
เทียมเชิงรุก ใน รพ.สต.(รพ .หัวตะพาน,รพ.พนา,รพ.
ชานุมาน) 

2. การให้บริการส่งเสริมป้องกัน รักษา   
ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย/ทุกกิจกรรม
เนื่องจาก ทภ.ใน รพ.สต.มีภาระหน้าที่มาก
นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพช่องปาก 
เช่น จนท.พัสดุ งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
ฯลฯ 

ชี้ แ จ ง ก ร อ บ ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ใ น ด้ า น            
ทันตสาธารณสุขให้ผู้บริหารระดับอ าเภอและรพ .สต.
รับทราบ 

3. ขาดงบประมาณ 
 

รพ.สต.ที่ไม่มี ทภ.ควรจัดงบประมาณค่าตอบแทนให้ 
ทภ.ที่หมุนเวียน ไปช่วยปฏิบัติงาน 

4. รถยนต์ในการออกพ้ืนทีไ่ม่เพียงพอ  
5.ทันตบุคลากรปรับเปลี่ยนสายงานเป็น
นักวิชาการสาธารณสุข 

บูรณาการกับงานเชิงรุกใน รพ.สต./Cup 
จัดหาอัตราทดแทน และแจ้งปัญหาไปยังส่วนกลางที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสายงานเพิ่มขึ้น 

 
มาตรการที่ด าเนินการ 

1. พัฒนาทันตบุคลากรในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ขยายบริการในระดับปฐมภูมิโดยเพ่ิมการ
จัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในรพ.สต.เพ่ือการให้ความรู้น าไปสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนลดอัตราป่วยเนื่องจากโรคในช่องปากและลดโรคฟันผุโดยการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มอายุ
โดยมีแผนการจัดทันตาภิบาลให้บริการทันตกรรมหมุนเวียนใน รพ.สต.ที่ไม่มีทันตบุคลากรทุกแห่งอย่างน้อย 1 
วัน/สัปดาห์ และจัดทันตแพทย์หมุนเวียนใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลอย่างน้อย 1 วัน/เดือน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การให้บริการ 

2. ควบคุมและก ากับ รวมทั้งตรวจประเมินหน่วยบริการที่มีทันตบุคลากร ที่มีผลการการปฏิบัติงานไม่
บรรลุเป้าเป็นรายไตรมาสและจัดท าหนังสือแจ้งผลการด าเนินงานให้กับสสอ.ทราบเป็นรายเดือน 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 1. เพ่ิมความก้าวหน้าให้กับต าแหน่งทันตาภิบาลเพ่ือแก้ปัญหาการเปลี่ยนสายงานหรือย้ายไป
ปฏิบัติงานอื่นท่ีไม่ใช่งานสุขภาพช่องปาก 

    2. ควรก าหนดการให้บริการทันตกรรม (งานบริการส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา/ฟ้ืนฟู/การให้บริการ
เฉพาะทาง) เป็นตัวชี้วัดในการจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพให้หน่วยบริการของ สปสช. เพ่ือพัฒนาการจัดบริการ
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน 
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    3. ควรก าหนดให้หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Dental Safety Goal) 
ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา ให้อยู่ในมาตรฐาน service plan เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดบริการ 
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

1. การจัดท าค าสั่งให้ ทพ./ทภ. ดูแล รพ.สต.เป็นโซนทุกอ าเภอ เพ่ือดูแลควบคุม ก ากับ ด้านทักษะ
วิชาการและบริการ 

2. จัดให้บริการฟันเทียมเชิงรุกใน รพ.สต. (รพ.หัวตะพาน, รพ.พนา, รพ.ชานุมาน) 
3. มีการจัดบริการทันตสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมในรพ.สต.ทุกแห่ง (อ าเภอพนา) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุน      

การจัดบริการสุขภาพ 
 

 
 
 



คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัดที่ 27 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
                  (Happinometer) ไปใช ้(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

 

สถานการณ์  
ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติการค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 ก าหนด

เป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”และยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศ (Excellence) 4 ด้าน ซึ่งตัวชี้วัดนี้มุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
และได้มีโครงการ “Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข” โดยโครงการดังกล่าวได้
น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน ผ่านเครื่องมือ Happinometer (ระยะเวลาในการท าแบบ
ส ารวจระหว่างวันที่ 18 เมษายน -30 มิถุนายน 2560) 

ระดับความสุขในการท างานของบุคลากร ในจังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านระบบ Happinometer (92 
หน่วยงาน) มีอัตราการตอบแบบประเมิน 98.25 % พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขอยู่ที่ 62.13  เมือ่จ าแนกรายมิติพบว่ามิติจิตวิญญาณดี มีคะแนนสูงสุดที่ 71.17 ในขณะที่มิติผ่อน
คลายดีและมิติสุขภาพการเงินดี มีคะแนนต่ า 54.87 และ 46.43 ตามล าดับ  (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2560) 

 

 

 
 
* ข้อมูล จากระบบ Happinometer.moph.go.th  ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 
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มาตรการด าเนินการ  
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

   1.1 ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 105/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือ
รวบรวมนโยบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์  เพื่อก าหนดทิศทาง มาตรการในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับนโยบาย 

1.2 ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 178/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดอ านาจเจริญ   ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
เพ่ือก าหนดนโยบาย วิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา บริหารก าลังคนด้านสุขภาพ วางแผนและก าหนด
แนวทางการด าเนินงานที่เอ้ือต่อการสร้างขวัญก าลังใจที่ดี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามแผน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนด 

    1.3 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงาน Happinometer ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นนักสร้างสุข (Chief Employee Experience 
Officer: CEEO) ครั้งที่ 3 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน 

      1.4 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงาน Happinometer ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนท างาน (Routine to 
Happiness: R2H) ครั้งที่ 3 (การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS)) ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 
2560 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
     1.5 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน Happinometer เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  

    1.6 ออกนิเทศติดตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน  
ตารางท่ี 3.1 การด าเนินงานการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
                ปีงบประมาณ 2561 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
บุคลากร 

            

2.ตัวแทนจังหวัดอ านาจเจริญ
เข้ า ร่ วมอบรมนั กสร้ า งสุ ข
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

            

3. ตัวแทนจังหวัดอ านาจเจริญ
เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4. ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงาน การน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ 

            

5. ออกนิเทศติดตามผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
วางแผนพัฒนาความสุขของ
คนท างาน 

            

 

การด าเนินการ  
 ใช้โมเดล ครู ก  ซึ่งเป็นการน าตัวแทนที่ผ่านการอบรมนักสร้างสุข และที่ผ่านการการใช้อบรมการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงาน ถ่ายทอดความรู้และแนว
ทางการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนที่ต่อไป เพ่ือต่อยอดเป็นครู ข และครู ค ต่อไป 
 1) ครู ก หมายถึง บุคลากรตัวแทนจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็น
นักสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO) ครั้งที่ และบุคลากรตัวแทนจังหวัดที่เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนท างาน (Routine to Happiness: R2H) ครั้งที่ 3 
(การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นท าหน้าที่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้ครู ข  
 2) ครู ข หมายถึง บุคลากรตัวแทนหน่วยงานระดับอ าเภอ ที่เข้าร่วมอบรมกับโครงการที่จังหวัดจัด
ขึ้น โดยมีวิทยากรเป็น ครู ก จากนั้นท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ครู ค 
 3) ครู ค หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบงาน Happinometer ของทุกหน่วยงานที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรครู ข และไปด าเนินการ แต่หากมีข้อสงสัยก็สามารถถามผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัดโดยตรงได้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูล Happinometer จังหวัดอ านาจเจริญ ภายหลังจากการปิดระบบ รายมิติที่มี
คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 60 มี 2 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติสุขภาพการเงินดี  ได้คะแนน 46.22  

- คะแนนสาธารณสุขอ าเภอได้คะแนนต่ าสุด 40.90 และคะแนนโรงพยาบาลทั่วไปมีคะแนนสูงที่สุด 
47.22 
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- คะแนนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนต่ าสุด 43.06 และคะแนนข้าราชการ มีคะแนนสูง   
ที่สุด 48.48 

 
- คะแนนเพศทางเลือกได้คะแนนต่ าสุด 55 และคะแนนเพศหญิง มีคะแนนสูงที่สุด 56.77 

  
 

 2. มิตผิ่อนคลายดี  ได้คะแนน 54.61  
- คะแนนโรงพยาบาลทั่วไปได้คะแนนต่ าสุด 51.56 และคะแนนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมี

คะแนนสูงที่สุด 58.16 

36

38

40

42

44

46

48

รพ.สต. รพช. รพท. สสจ. สสอ. 

46.22 45.43 
47.22 

46.36 

40.90 

ค่าเฉลี่ยการเงินดี:หน่วยงาน 

40
42
44
46
48
50 48.48 

43.06 

47.46 

44.19 
45.97 

ค่าเฉลี่ยการเงินดี: ประเภทการจ้าง 

42
44
46
48
50
52
54

เพศทางเลือก ชาย หญิง 

52.08 

46.22 46.21 

ค่าเฉลี่ยการเงิน:เพศ 
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- คะแนนลูกจ้างชั่วคราวได้คะแนนต่ าสุด 51.46 และคะแนนข้าราชการ มีคะแนนสูงที่สุด 56.89 
 

 
- คะแนนเพศทางเลือกได้คะแนนต่ าสุด 55 และคะแนนเพศหญิง มีคะแนนสูงที่สุด 56.77 

 

 
 
 

48

50

52

54

56

58

60

รพ.สต. รพช. รพท. สสจ. สสอ. 

57.89 

55.40 

51.56 

58.16 

55.96 

ค่าเฉลี่ยผ่อนคลายดี : หน่วยงาน 

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

56.89 

52.32 52.83 
51.46 

54.35 

ค่าเฉลี่ยผ่อนคลายดี : ประเภทการจ้าง 

53.8
54

54.2
54.4
54.6
54.8

55

เพศทางเลือก ชาย หญิง 

55.00 

54.24 

54.78 

ค่าเฉล่ียผ่อนคลายดี : เพศ 
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   ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนงานที่วางไว้ และส่งตัวแทนบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้เป็นนักสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO) และส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนท างาน (Routine to Happiness: 
R2H) ครั้งที่ 3 (การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) ซึ่งการผลการด าเนินงานที่ผ่านมาบรรลุ
เป้าหมายที่วางแผนไว้ 

การก ากับติดตามและประเมินผล  
- มีกระบวนการในการควบคุมก ากับและติดตาม โดยมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน รวมทั้งการน าผลมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
        1. การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ Happy Money ของจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับความ

สนใจจากบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี 
     2. การน าข้อมูล Happinometer มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS/excel เจ้าหน้าที่ยังขาด

ความช านาญ  
     3. การจัดท าแผนงาน/โครงการ ยังไม่ตอบสนองกับผลการประเมินแต่ละมิติ 
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ตัวชี้วัดที่ 28 : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่า 
                  ร้อยละ 85) 
 
สถานการณ์  

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาโปรแกรมงานระบบสป.สธ. หรือโปรแกรม 
HROPS ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ในปัจจุบันข้อมูล
บุคลากรยังคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง  

ในส่วนของจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างชั่วคราว, การย้าย
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,การ
ลาออกจากราชการ/การโอน ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ทุกประเภทในสังกัดให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมาก
ที่สุด เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

 
การบริหารจัดการเชิงระบบ  

1. กลยุทธ์  
  1.1 ปรับปรุงระบบการสรรหา และการคัดเลือก แต่งตั้ง ประเมิน ให้โปร่งใสและเป็นธรรม 
  1.2 สร้างเสริมแรงจูงใจในการท างาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 2. โครงสร้างกลไกการท างาน  

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 
178/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดอ านาจเจริญ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เพ่ือก าหนดนโยบาย วิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา บริหารก าลังคนด้านสุขภาพ วางแผนและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เอ้ือต่อการสร้างขวัญก าลังใจที่ดี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามแผน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนด   

 2.2 มีแผนการจัดท า Clinic HR เพ่ือเพ่ือเป็นการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงาน ข้อจ ากัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และรับฟังพร้อมกับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่สามารถด าเนินการได้ ขับเคลื่อนโดยบุคลากรในกลุ่ม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดอ านาจเจริญ  
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ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินงานอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
                       จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. แต่งตั้งคณะท างาน             
2.ปรับปรุงฐานข้อมูล HROPS 
ให้เป็นปัจจุบัน 

            

3.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน              
4.  มี ก ารก าหนดกิ จกร รม /
โครงการและด านินการ เช่น 
“HR Clinic” 

            

5. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ 

            

 
3. มาตรการที่ด าเนินการ (Intervention) & นวัตกรรม (Innovation) 
- วางแผนด าเนินการ “HR Clinic”  ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติงาน การ

ปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือน
ร่วมงาน ฯลฯ 

- มีการน าข้อมูลการสูญเสีย (Loss Rate) มาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสีย
บุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ  

4. การก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
- มีกระบวนการในการควบคุมก ากับและติดตาม โดยมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน รวมทั้งการน าผลมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) จังหวัดอ านาจเจริญ  
 
ประเภทบุคากร จ านวนบุคลากร อัตราการคงอยู่ สูญเสีย สาเหตุการสูญเสีย 

30 
ก.ย.60 

31 
ธ.ค.60 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ         
- ข้าราชการ 826 824 824 99.76 3 0.36 ลาออก  

(ดูแลบิดามารดา) 
- พนักงานราชการ 32 32 32 100.00 0 0.00   
- ลูกจ้างประจ า 58 56 56 96.55 0 0.00   
- พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

393 383 383 97.46 4 1.02 ลาออก  
(สอบบรรจุได้) 

- ลูกจ้างชั่วคราว 143 141 141 98.60 3 2.10 ลาออก  
(สอบบรรจุได้) 

รวม 1,452 1436 1436 98.90 10 0.69   
 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ         
- ข้าราชการ 431 432 432 100.23 0 0.00   
- พนักงานราชการ 23 23 23 100.00 0 0.00   
- ลูกจ้างประจ า 36 36 36 100.00 0 0.00   
- พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

300 299 299 99.67 6 2.00 ท าธุรกิจส่วนตัว/สอบ
บรรจุส่ วนราชการ
อ่ืน/สิ้นสุดการจ้าง/ลา
ศึกษาต่อ 

- ลูกจ้างชั่วคราว 62 62 62 100.00 1 1.61 เ พ่ือประกอบอาชีพ
อ่ืน/หาประสบการณ์ 

รวม 852 852 852 100.00 7     
รวมจังหวัด
อ านาจเจริญ 

2,304 2,288 2,288 99.31 17 0.74   

 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ไตรมาสแรกที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1. ผู้รับผิดชอบงานที่ต้องใช้ระบบ HROPS ยังขาดความช านาญในการใช้ระบบ HROPS  

และเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลในระบบค่อนข้างซับซ้อน 
2. บุคลากรในกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว 

เมือ่สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ จะลาออกเนื่องจากหน่วยงานเดิมไม่มีต าแหน่งข้าราชการมารองรับ 
ท าให้เกิดการสูญเสียและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรลดลง 
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ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
                  (ร้อยละ 90) 
 

สถานการณ ์
 ในปี 2560 ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญผ่านเกณฑ์การประเมินผล ได้คะแนนร้อยละ 84.10 อยู่ ในระดับสูง 
และมีหน่วยงานที่จะต้องประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 
หน่วยงาน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
           ในปี 2561 มีหน่วยงานที่จะต้อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและ 
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวม 15 หน่วยงาน ซึ่งทั้ง 15 หน่วยงานได้ประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ จ านวน 11 ข้อ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ ทั้ง 15 แห่ง และในไตรมาสที่ 1 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ 5 จ านวน 5 แห่ง ระดับ 3 จ านวน 10 
แห่ง รวมหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

แผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 1. ใช้มาตรการ 3 ป 1 ค ได้แก่ ปลุกและปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม สร้างเครือข่าย 
 2.  ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง ว่ า จ ะ บ ริ ห า ร ง า น ด้ ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
           3. มีแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส คือโครงการเสริมสร้างวินัย
และคุณธรรม โครงการประเมิน ITA และโครงการอบรมทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี งบประมาณ 
80,500 บาท      
          4. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเป็น
คณะท า งานขับ เคลื่ อนการประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใ ส ในการด า เนิ น งานของหน่ ว ย  
งานภาครัฐ 
          5. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขเพ่ือยกย่อง เชิดชูคนดีและเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
          6. จัดนิทรรศการและร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 วันต่อต้าน
การคอรัปชั่นสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (ZERO TOLERANCE) 
 7. นิเทศ ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับการนิเทศสาธารณสุขผสมผสาน ปีละ 2 ครั้ง  
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ความส าเร็จในการการด าเนนิงาน 
ตารางที่ 3.4 แสดงร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ  
               90) ไตรมาส ที่ 1 ประเมินตนเอง เฉพาะ EB4 ถึง EB6 (ผ่านการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

ล าดับ ส่วนราชการ EB4 EB5 EB6 ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 สสจ.อ านาจเจริญ 1 3 5 5   

2 สสอ.เมือง 1 3   3   

3 สสอ.เสนางคนิคม 1 3  5 5   

4 สสอ.ลืออ านาจ 1 3 5 5   

5 สสอ.หัวตะพาน 1 3 
 

3   

6 สสอ.ปทุมราชวงศา 1 3   3   

7 สสอ.พนา 1 3   3   

8 สสอ.ชานุมาน 1 3   3   

9 รพ.เสนาคนิคม 1 3 5 5   

10 รพ.ลืออ านาจ 1 3   3   

11 รพ.หัวตะพาน 1 3   3   

12 รพ.ปทุมราชวงศา 1 3   3   

13 รพ.พนา 1 3   3   

14 รพ.ชานุมาน 1 3   3   

15 รพท.อ านาจเจริญ 1 3 5 5   
  

 จากตารางมีหน่วยงานที่ด าเนินการประเมิน  ITA จ านวน 15 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 5 
จ านวน 5 แห่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับระดับ  3 จ านวน 10 แห่ง รวมหน่วยงานที่ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
   

 ข้อเสนอแนะ  
 - เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 2561 มีการประเมิน
ในระดับอ าเภอ ทั้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานจ านวน 10 แห่งต้อง
ประเมินครั้งแรก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่เข้าใจในตัวแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการท า
เอกสารประกอบ การตอบค าถาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ให้หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
ในปี 2560 เป็นครู ก. ในการถ่ายทอดประสบการณ์ในการประเมิน การตอบค าถามและการจัดท าเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ ์
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ตัวชี้วัดที ่30 : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และ 
                  วัสดทุันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
 
สถานการณ ์

ภาพรวมการจัดซื้อร่วมเขต/จังหวัดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญ ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการได้ร้อยละ 36.04 ซึ่งบรรลุเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงก าหนด โดยการจัดซื้อ
ร่วมประเภทยา วัสดุทันตกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์มีมูลค่าจัดซื้อร่วมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนการ
จัดซื้อร่วมประเภทวัสดุการแพทย์มีผลด าเนินการได้น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมาย ส าหรับการจัดซื้อประเภทวัสดุ
เภสัชกรรมไม่มีการด าเนินการจัดซื้อร่วม รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.5 ร้อยละของการจัดซื้อร่วม ประจ าไตรมาสที่ 1 / 2561 จ าแนกตามประเภทเวชภัณฑ์ 
 

ล าดับ ประเภท มูลค่าจัดซื้อร่วม มูลค่าซื้อทั้งหมด ร้อยละ 
1 ยา 16,438,743.64 38,228,391.73 43.00 
2 วัสดุการแพทย์ 1,165,262.60 12,115,794.81 9.62 
3 วัสดุทันตกรรม 141,328.93 432,919.38 32.65 
4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,436,040.41 15,349,352.81 41.93 
5 วัสดุเภสัชกรรม 0.00 964,795.26 0.00 

รวม 24,181,375.58 67,091,253.99 36.04 
ที่มา : รง.บริหารเวชภัณฑ์ (DMSIC) ข้อมูล ณ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

 

แผนการด าเนนิงานและการแก้ไขปัญหา 
 แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม  
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 2 
ครั้ง ( วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) 
   

ผลการด าเนินงาน 
 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญ  
  1.1 ได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญ
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2561  
  1.2 มีคณะกรรมการในการด าเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด เพ่ือควบคุม ก ากับ 
ติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพงานบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดอ านาจเจริญให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับ
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญ 
  - คณะท างานคัดเลือกคุณภาพระดับจังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญ 
  - คณะกรรมการติดตามและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัด
อ านาจเจริญ 
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  1.3 มีกรอบรายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญในระดับจังหวัด โรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในลักษณะลดหลั่นตามระดับสถานบริการและสอดคล้องกับ Service 
Plan 
  1.4 มีแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 
มีร่างรายการที่คาดว่าจะซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระดับจังหวัด  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการจัดหา
เวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดให้พิจารณาคัดเลือกรายการ 
  1.5 มีแนวทางการบริหารจัดการคลังร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาจังหวัด  

1.6 มีแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามผลการด าเนินงานด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา ทั้ง 4 ประเภท  

1.7 มีแนวทางในการรายงานข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจ าเดือน และ 
ประจ าไตรมาส ประจ าปีเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้ทัน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดหรือคณะผู้บริหารระดับจังหวัดได้ ในเวลาที่
เหมาะสม 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. การรายงานข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจ าเดือนและประจ าไตรมาส ในภาพรวม
ของจังหวัดด าเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า  
 2. ระบบการจัดการด้านข้อมูลของงานบริหารเวชภัณฑ์ทั้งหมดในระดับจังหวัดยังใช้เวลานานส าหรับ
ประมวลผลหรือสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
หรือมีก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงานในจังหวัด 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง  
 - จัดให้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านงานบริหารเวชภัณฑ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลทุกแห่งและสามารถประมวลผลได้รวดเร็วในภาพรวมจังหวัด เช่น มูลค่าการ
จัดซื้อร่วมแยกชุดสัญญา มูลค่าการจัดซื้อจาก GPO  มูลค่าการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
หน่วยงาน  มูลค่าการจัดซื้อจัดหายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ มูลค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่บริการให้แก่
ผู้ป่วยและหน่วยบริการสุขภาพในเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งจะลดระยะเวลาหรือความซ้ าซ้อนที่พ้ืนที่ต้องจัดท า
รายงานส่งจังหวัดหรือจังหวัดประสานขอข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือติดตามการด าเนินงานหรือส่ง
ข้อมูลให้กระทรวง 
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ตัวชี้วัดที่ 31 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี 
                  ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับ 
                  จังหวัด 
 

สถานการณ ์
 ปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการตรวจสอบภายใน ตาม
ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด พ.ศ.2537 โดยใช้
แบบสอบทาน 18 เรื่อง และได้ด าเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ใช้แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ  
 ด้านการควบคุมภายใน ด าเนินการครอบคลุมหน่วยรับตรวจ ทั้งหมด 8 แห่ง คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล 7 แห่ง กรณีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเน้นหนักงานจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ, งานการเงินและบัญชี และงานธุรการ ซึ่งพบว่า เงินยืมราชการส่งคืนล่าช้าเกินกว่าก าหนด  
กรณีโรงพยาบาลได้ด าเนินการใน 9 กระบวนงานส าคัญที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดให้ด าเนินการ พบว่า คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการประเมินผล
ด้านการควบคุมภายในเป็นบุคคลคนเดียวกัน, การค้นหาความเสี่ยงของหน่วยงานไม่ครอบคลุม ,การจัดเก็บ
รายได้ (ส่งเบิกล่าช้าและขาดการประสานงานระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้และงานบัญชี)  
 ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตรับผิดชอบ และคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ,โรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่ง,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 20 แห่ง ผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายในได้ครอบคลุม 92 แห่ง (สสจ 1 แห่ง,รพท 1 แห่ง,รพช 6 แห่ง,สสอ 7 แห่ง และ 
รพ.สต.77 แห่ง) ร้อยละ 100 
  

การบริหารจัดการเชิงระบบ 
 1. กลยุทธ์ 
       ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ 
       เจ้าหน้าที่ในองค์เข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. โครงสร้างกลไกการท างาน 
       แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการประเมินผลด้านการ
ควบคุมภายใน 
       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับอ าเภอ (ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 30 /2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2560 และ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 31 /2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) 
 3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
       มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือใช้ในการสื่อสาร (@ผช.สสอ/บริหาร) และเป็นสมาชิกกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับเขต 
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 4. มาตรการที่ด าเนินการ 
       ด้านการควบคุมภายใน 
       1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยบรรจาการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และด้านพัสดุ ได้ด าเนินการอบรมหัวเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของทุก
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  
       2. โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 
มิติ และก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
       3. คณะกรรมการตรวจสอบภายในสอบทานระบบควบคุมภายใน พบว่า โรงพยาบาล
ต้องพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ 
       4. หนว่ยบริการน าข้อตรวจพบ ความเสี่ยงที่ตรวจพบทั้งความเสี่ยงที่หน่วยงานตรวจพบ
และความเสี่ยงที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดตรวจพบ เพื่อก าหนดกิจกรรม 
       5. รายงานผลการพัฒนา 
       ด้านการตรวจสอบภายใน 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ  
       2. จัดท าแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 
       3. ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสอบทาน 28 เรื่อง พร้อม
ทั้งสรุปผลการตรวจภ่ยในให้หน่วยบริการทราบทันทีในวันที่ออกตรวจสอบภายใน (เวลา 14.00 -16.00น ของ
วันที่ตรวจสอบภายใน) พบว่า การจัดเก็บรายได้ขาดการประสานงานระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้และบัญชี,การ

ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการลงข้อมูลในระบบ e gp ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
       4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและ
สั่งการต่อไป 
 

5. การบูรณาการ 
       มีการบูรณาการร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพบัญชี 
 

 6. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
  - เร่งรัด ติดตามการจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด อ าเภอ 
  - จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและสั่งการ 
  - เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
   หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 8 แห่ง 
ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง และมี
หน่วยงานย่อยในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 7 
แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 77 แห่ง พบว่า 
  ด้านการควบคุมภายใน 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้เน้นกระบวนงานด้านการบริหารพัสดุ การเงิน
และบัญชี(เงินยืมราชการ) และงานธุรการ แต่ก็ยังพบว่ามีเงินยืมราชการส่งล่าช้าเกินกว่าก าหนด และเงิน
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ประกันสัญญาครบก าหนดแล้วแต่ผู้รับจ้างไม่มารับเงินประกันสัญญา ส าหรับโรงพยาบาลประเมินตนเองโดยใช้
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง พบว่า โรงพยาบาลยังต้องพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ 
  ด้านการตรวจสอบภายใน 
  ตรวจสอบโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 6 แห่ง โดยใช้แบบสอบทาน 28 เรื่อง พบว่า 
โรงพยาบาลยังต้องพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 12 แห่ง พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยังต้องพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ 
egp 
    ตารางท่ี 3.6 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับ 
                    จังหวัด เปรียบเทียบ ปี 2560-2561 

อ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 26 26 100 26 0 0.00 
หัวตะพาน 13 13 100 13 1 7.69 
ลืออ านาจ 12 12 100 12 1 8.33 
พนา 7 7 100 7 1 14.28 
ปทุมราชวงศา 13 13 100 13 5 38.46 
ชานุมาน 11 11 100 11 4 36.36 
เสนางคนิคม 10 10 100 10 9 90.00 

รวม 92 92 100 92 21 22.82 
 
ปัญหาอุปสรรค  
 1. ผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมภายในยังเข้าใจการใช้แบบประเมิน แบบสอบทานงานควบคุมภายใน
ไม่ครบถ้วน 
 2. กฎ ระเบียบ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น กฎ/ระเบียบด้านพัสดุ 
 3. การตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ/หรือ
หน่วยบริการติดภารกิจอ่ืน 
  

แนวทางแก้ไข 
อบรมหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ และฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลลงระบบ  

e-GP ของผู้รับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป คือ การปรับแบบสอบ
ทานทั้ง 28 เรื่อง เพื่อใช้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวชี้วัดที่ 32 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน 
                  ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
 
สถานการณ ์
                  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุข
ในระดับจังหวัดโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ
ตามมาตรา55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545ฉบับที่ 5 มาตรา 42  และตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม ก ากับ ควบคุม 
ประเมินผล กลุ่มงาน  13  กลุ่มในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่งโรงพยาบาล
ชุมชน  6  แห่ง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  7  แห่ง  รพ.สต. 77 แห่ง ท าหน้าที่บริหารราชการส่วนภูมิภาคใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ านาจเจริญ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข        
               วิสัยทัศน์(Vision) ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579 
               พันธกิจ(Mission) 1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน  
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม 3. บริหารจัดการเครือข่ายบริการ
สุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4. พัฒนาบุคลกรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
              เป้าประสงค์(Goals) 1.ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อย
กว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี   2.เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการท างาน  
3.ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และ
มั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 
               ค่านิยมร่วม(Core Value) MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า” SMART and Change to Pro“
มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 
               เพื่อบรรลุเป้าหมาย  นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
จึงได้จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ในปี 2561   ด าเนินการ 2  หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การน าองค์การ  และ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60)   1. ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จ านวน 1  แห่ง   2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 2 แห่ง 
  
แผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
           1. ผู้รับผิดชอบ PMQA ของสนง.สสจ.อ านาจเจริญและสสอ. ทุกแห่ง เข้าร่วม อบรมโครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 4 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม 
เป้าหมาย  สนง.สสจ.และ สนง.สสอ.  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          2. นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริหารงานภาครัฐ PMQA เขตสุขภาพที่ 10  ที่ 4011/2560  ได้ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานคุณภาพ ของเขตสุขภาพท่ี 10 
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          3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และส านักงานอ าเภอ ทุกแห่งจัดทาเอกสาร Self 
Assessment    

3.1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน ตอบคาถาม OP 13 ข้อ 
    3.2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 1,หมวด 5) 

3.3 จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวด 1, หมวด 5) 
3.4 จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

         4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ท า PA กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และมีการ 
Ranking ปีละ 2 รอบ  
 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
           จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีผลงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA Award  
ระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน (ในปี 2559  PMQA Award  ระดับประเทศ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์  ในปี 2560 PMQA Award  ระดับประเทศ หมวดที่ 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

ในปี 2561  จังหวัดอ านาจเจริญ  เสนอขอรับรางวัล PMQA Award  ระดับประเทศ  ในหมวดที่ 1 
การน าองค์การ  สอดรับกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และส านักงานอ าเภอ ที่ด าเนินการ  2  
หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การน าองค์การ  และหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีเป้าหมาย ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)  เมื่อครบ 12 เดือน 

 

ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินตนเองตาม Quick win 3 เดือนแรก ระดับคะแนน 3 
ล าดับ หน่วยงาน Quick  win  

3  เดือนแรก 
Self Assessment 

1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 3 3 
2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 3 3 
3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 3 3 
4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 3 3 
5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 3 3 
6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา 3 3 
7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 3 3 
8 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 3 3 
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ตัวชี้วัดที่ 33 : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน 
                  การรับรอง HA ขั้น 3  (รพศ./รพท. ร้อยละ 100, รพช.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
 
สถานการณ ์

จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด  
ทุกแห่ง (ร้อยละ 100) โดยมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผสมผสานทั้งการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล                   
ตามมาตรฐาน HA  (Hospital Accreditation) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบเครือข่าย (HNQA : Hospital 
Network Quality Audit) และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ทั้งมีการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานของส านักการพยาบาล (QA : Quality Assurance) โดยทุก
ระบบผสมผสานการพัฒนาไปด้วยกัน ผลการพัฒนา  

             ในปี 2556 โรงพยาบาลทุกแห่ง (ร้อยละ 100) ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (ขั้นที่3) 
ปัจจุบันทุกโรงพยาบาลยังมีสถานะผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ขั้นที่ 3 ทุกแห่ง ทั้งนี้โรงพยาบาลมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผ่านการประเมินรับรองซ้ าทุกโรงพยาบาล กล่าวคือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญและ
โรงพยาบาลชุมชนอีก 4 แห่งได้ผ่านการประเมินรับรอง HA ซ้ าครั้งท่ี1 (Re-accreditation)  
             ในปีงบประมาณ 2558 และ โรงพยาบาลพนา ได้ผ่านการประเมินรับรอง HA ซ้ าครั้งที่ 2 (Re-
accreditation) ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งโรงพยาบาลปทุมราชวงศา มีก าหนดการเตรียมรับการประเมิน
รับรอง HA ซ้ าครั้งท่ี 3 (Re-accreditation) 
            ในปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบันรอก าหนดวันการลงประเมินของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
 

ตารางท่ี 3.8  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

โรงพยาบาล มาตรฐาน HA ระยะเวลาการรับรอง หมายเหตุ 
อ านาจเจริญ ผ่าน 26 ม.ค.59 – 25 ม.ค.62 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559 
ปทุมราชวงศา ผ่าน 19 เม.ย.57 – 18 เม.ย.60 ประเมินซ้ า ครั้งที่3  ปี 2560 
พนา ผ่าน 21 ก.ค.58 – 20 ก.ค. 61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 2 ปี 2558 
หัวตะพาน ผ่าน 20 เม.ย.58 – 19 เม.ย.61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 
ชานุมาน ผ่าน 11 ส.ค.58 – 10 ส.ค.61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 
ลืออ านาจ ผ่าน 9 ก.ย.59 – 8 ก.ย.62 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559 
เสนางคนิคม ผ่าน 22 ธ.ค.58 – 21 ธ.ค.61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 

  

ข้อมูล : จากสถาบันรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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แผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
             1. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชน ท า PA กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ และมีการ Ranking  ปีละ 2 รอบ  
             2. นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ เขตสุขภาพท่ี 10  ได้มอบ พญ.บุศนีย์  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราช
วงศา ชี้แจงระดับเขต 
             3. ทีมพัฒนาคุณภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล  Basic RM for Safety Culture  ระหว่างวันที่ 12 – 13 ก.พ.  2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  โดยมีอาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ผู้เยี่ยมส ารวจภายนอก จากสรพ.มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้ โดยมีแพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา เป็นประธานเครือข่ายฯ ทั้งนี้ 
มีหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้างานจากโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA แล้วมาเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งนอกจากส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญแล้ว ยังได้เป็นพ่ีเลี้ยง
ช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงที่ยังไม่ผ่านการรับรองให้ผ่านการรับรอง HA 
            4. จัดทีม External surveyor (site visit empowerment)   มีการใช้ระบบพ่ีเลี้ยงคุณภาพ โดย 
QLN และสนับสนุนให้เพิ่ม Node/QLN/QRT เพ่ือการพัฒนาต่อเนื่อง      
 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

- วางแผนการเตรียมการ Re-accreditation จ านวน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย รพ.พนา ,         
รพ.หัวตะพาน, รพ.ชานุมาน  และ รพ.เสนางคนิคม 
โรงพยาบาล มาตรฐาน 

HA 
ระยะเวลาการรับรอง ประเมินปี 2561 

อ านาจเจริญ ผ่าน 26 ม.ค.59 – 25 ม.ค.62 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559  
ปทุมราชวงศา ผ่าน 19 เม.ย.57 – 18 เม.ย.60 ประเมินซ้ า ครัง้ที่3 ปี 2560    
พนา ผ่าน 21 ก.ค.58 – 20 ก.ค. 61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 2 ปี 2558 2561(ก.พ.2561ส่ง

เอกสาร) 
หัวตะพาน ผ่าน 20 เม.ย.58 – 19 เม.ย.61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558  พ.ค. 2561 
ชานุมาน ผ่าน 11 ส.ค.58 – 10 ส.ค.61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 2561( เม.ย.2561

ส่งเอกสาร) 
เสนางคนิคม ผ่าน 22 ธ.ค.58 – 21 ธ.ค.61 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558  
ลืออ านาจ ผ่าน 9 ก.ย.59 – 8 ก.ย.62 ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559  
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ตัวชี้วัดที่ 34 : ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 
สถานการณ ์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล         
ติดดาวเพ่ือพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพในระดับ รพ.สต.ให้ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น
ด้านสุขภาพของประชาชน เกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย 5 ส่วน คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 
บุคลากรดี บริการดี ประชาชนมีสุขภาพดี โดยปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ
ก าหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จ านวน 15 แห่ ง ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินและพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด คณะกรรมการประเมินและพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ จากการพัฒนาพบว่า  รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) 
จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.48  (ผ่าน ณ วันที่ออกประเมิน จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09    
ของ รพ.สต.ทั้งจังหวัดอ านาจเจริญ) โดยรพ.สต.ที่มีคะแนนผลการประเมินสูงสุด ณ วันออกประเมิน ได้แก่  
รพ.สต.โคกเจริญ อ.ชานุมาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.35 รองลงมาคือ รพ.สต.โพนเมืองน้อย     
อ.หัวตะพาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.77 รพ.สต. โนนโพธิ์ อ.เมืองอ านาจเจริญ มีคะแนนรวม
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.43  รพ.สต.สร้างถ่อใน อ.หัวตะพาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.13 และ 
รพ.สต.ค าเดือย อ.ชานุมาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.99 ตามล าดับ 

ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ก าหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จ านวน 
19 แห่ง โดยอ าเภอเสนางคนิคม ได้ก าหนดการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เป็น KPI ranking ระดับอ าเภอ ปัจจุบัน 
รพ.สต.ทุกแห่งอยู่ระหว่างการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ฉบับปี 2561 
                
การด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีการด าเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ดังนี้  

1. ก าหนดให้การด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว เป็น PA ระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมี พญ.บุศณี  มุจรินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
เป็นประธาน PA และมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบงานระบบบริการปฐมภูมิระดับอ าเภอ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนา รวมทั้งมีช่องทาง  Line Group รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ 
ในการสื่อสาร 

3. ประชุมถอดบทเรียนการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จ.อ านาจเจริญ ปี 2560  (1 พ.ย.2560) 
4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเสริมพลังทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 จ านวน 4 คน  

 (9-10 พ.ย.2560 ณ รร.ปรินซ์พาเลซ กทม.) 
5. ประชุมพัฒนา รพ.สต.ติดาว จ.อ านาจเจริญ ปี 2561  ชี้แจงเกณฑ์/ก าหนดแนวทางประเมิน       

ปี 2561 (21 พ.ย.2560) 
6. ประชุมชี้แจงเกณฑ์/แนวทางการประเมิน ปี 2561  ผ่าน Web conference  (7 ธ.ค.2560) 
7. ตัวแทนคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญเข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์ ฉบับ

ปรังปรุง ปี 2561 เขตสุขภาพท่ี 10 ( 19 ม.ค.61) 
8. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต. จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เยี่ยมเสริมพลังการใช้คู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต. จังหวัดอ านาจเจริญ (16 – 24 ม.ค. 61) 
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9. จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมืออาชีพ (Change TO PRO and 
SMART รพ.สต.) สู่เมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2561 ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จังหวัดนนทบุรี , มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสวนสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัด
ปราจีนบุรี  (29 ม.ค.-1 ก.พ.61) 

10.  คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ (ทีมใหญ่) ก าหนดออกประเมิน     
รพ.สต. 3 แห่ง ของอ าเภอเสนางคนิคม วันที่ 5 - 6 มี.ค.61 (รพ.สต.โป่งหิน, รพ.สต.โพนทอง, รพ.สต.ไร่สีสุก) 

11. ทีมประเมินเกณฑ์เภสัชกรรมและ คบส. จะออกประเมิน รพ.สต. 3 แห่ง ของอ าเภอเสนางคนิคม    
วันที่ 7 - 8 มี.ค.61 (รพ.สต.โป่งหิน, รพ.สต.โพนทอง, รพ.สต.ไร่สีสุก) 
 
        ตารางที ่3.9 เป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

อ าเภอ เป้าหมาย(แห่ง) รพ.สต. 
เมืองอ านาจเจริญ 4 สอน.ปลาค้าว, นายม, กุดปลาดุก,ภักดีเจริญ 
หัวตะพาน 2 ค าพระ , หัวตะพาน  
ลืออ านาจ 2 แมด, ไร่ขี  
พนา 1 โพนเมือง  
ปทุมราชวงศา 2 ลือ , สามแยก  
ชานุมาน 2 ห้วยทม , โคกก่ง  
เสนางคนิคม 6* รอบ 1 ไร่สีสุก,โพนทอง,โป่งหนิ 

รอบ 2 หนองคล้า ,หนองคู, โคกกลาง  
รวม 19  

       หมายเหตุ  * อ.เสนางคนิคม ก าหนดเป็น KPI Ranking ระดับอ าเภอ  
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ตัวชี้วัดที่ 35 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกิน 
                  ร้อยละ 6) 
 

สถานการณ์ 
หน่วยบริการในจังหวัดอ านาจเจริญยังคงมีภาวะวิกฤติทางการเงิน จากสถิติโรงพยาบาลที่ประสบ

ปัญหาการเงินไตรมาส 4 ย้อนหลัง 3 ปี (2558– 2560) พบว่า มีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ 2559 - 60 ไม่มีวิกฤติระดับ 7 แต่ยังมีภาวะ
วิกฤติระดับ 6 และ 4  (ตารางท่ี 3.10) 

 

ตารางท่ี 3.10 เปรียบเทียบภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ (Risk Score) ไตรมาส 4 ปี 2558– 2560 

โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อ านาจเจริญ 5 6 2 
ชานุมาน 7 1 0 
ปทุมราชวงศา 7 4 4 
พนา 7 4 3 
เสนางคนิคม 7 4 3 
หัวตะพาน 7 4 4 
ลืออ านาจ 7 4 4 

 
การวางแผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 

1.   มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
 มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  

 

ตารางท่ี 3.11 การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 – 2560 
รายการ  2561ปรับใหม่ 2560  ผลต่าง 61-60  %  

OP Step ladder 313,454,904.21 307,437,343.93 6,017,560.28 1.96 

P&P  Step ladder 66,299,962.22 65,331,840.48 968,121.74 1.48 

IP ในเขต ปรับค่า k 205,309,680.14 204,837,914.56 471,765.58 0.23 

IP นอกเขต 5,376,959.04 4,918,366.21 458,592.83 9.32 

ประมาณการเงิน IP NB 5,043,345.30 - 5,043,345.30 - 

รวมประมาณการเงินก่อนปรบัลดค่าแรง 595,484,850.91 582,525,465.18 12,959,385.73 2.22 
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รายการ  2561ปรับใหม่ 2560  ผลต่าง 61-60  %  

ปรับลดค่าแรง(หักเงินเดือน GFMIS.) 268,857,762.87 248,892,290.99 19,965,471.88 8.02 

ประมาณการเงินคงเหลือหลังปรับลดค่าแรง 326,627,088.04 333,633,174.19 -  7,006,086.15 - 2.10 

เงินเติมตามเกณฑ ์ - 52,360,380.56 -52,360,380.56 - 

หลังปรับลดค่าแรง รวมเงินเติมตามเกณฑ ์ 326,627,088.04 385,993,554.75 -59,366,466.71 -15.38 

เขตปรับเกลี่ยเงินเติม  40,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 300.00 

HS1/61, HS2/60 : เกณฑ์พื้นที่กันดาร 4,810,398.24 4,003,274.29 807,123.95 20.16 

รวมยอดจดัสรรก่อนกันเงิน VA 371,437,486.28 399,996,829.04 -28,559,342.76 - 7.14 

กันเงิน OP Refer ข้ามจังหวัด 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 

กันเงิน OP Refer ในจังหวัด/OP AE ในจังหวัด 10,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 25.00 

บวกเงิน PP Non UC 5,178,206.40 4,982,625.36 195,581.04 3.93 

รวมยอดจัดสรร 356,615,692.68 386,979,454.40 -30,363,761.72 - 7.85 

 
การปรับเกลี่ยเงินรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 

ปีงบประมาณ 2561   จังหวัดอ านาจเจริญ  ได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ขั้นต่ าและความอยู่รอด โดยการปรับเกลี่ย
เงินเติมระดับเขต/ประเทศ  ให้แต่ละหน่วยบริการมีรายรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่าขั้นต่ าของปีที่ผ่านมา 

 

ตารางท่ี 3.12 ผลการพิจารณาปรับเกลี่ยเงิน CF จากเขต/ประเทศ การกันเงิน OP ข้ามจังหวัด/OP 
                  Refer ในจังหวัด/OP AE ในจังหวัด และปรับเกลี่ย PP Non UC ให้ CUP 

โรงพยาบาล 
เขตปรับเกลี่ย
เงินกันระดับ
เขต/ประเทศ 

กันเงิน OP 
Refer ข้าม

จังหวัด 

กันเงิน OP 
Refer ใน

จังหวัด/OP AE 
ในจังหวัด 

เขตสรรเงิน 
PP Non UC 

ให้ CUP 

อ านาจเจริญ 5,000,000.00 3,507,004.00 3,507,004.00 856,514.24 
ชานุมาน 0.00 1,105,816.00 1,105,816.00 634,249.14 
ปทุมราชวงศา 4,800,000.00 1,347,243.00 1,347,243.00 876,728.76 
พนา 10,000,000.00 716,474.00 716,474.00 454,644.10 
เสนางคนิคม 3,200,000.00 1,057,672.00 1,057,672.00 1,108,706.77 
หัวตะพาน 10,700,000.00 1,294,984.00 1,294,984.00 436,273.48 
ลืออ านาจ 6,300,000.00 970,807.00 970,807.00 811,089.89 

Total 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5,178,206.40 
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ตารางท่ี 3.13  รวมรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หลังปรับเกลี่ยและกันเงินรายหน่วยบริการ 
                   ปี 2561 

Hname 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
[7]=[1+2+3]-

[4+5]+[6] 

รวมประมาณ
การคงเหลือ
หลังปรับลด

ค่าแรง 

Hardship  
รวมเงินปรับ
เกลี่ยระดับ

เขต/ประเทศ 

กันเงิน OP 
Refer ข้าม

จังหวัด 

กันเงิน OP 
Refer ใน

จังหวัด/OP AE 
ในจังหวัด 

ปรับเกลีย่ 
PP Non 
UC ให้ 
CUP 

รวมจัดสรร 

อ านาจเจรญิ 121,611,462 
 

5,000,000 3,507,004 3,507,004 856,514 120,453,968 

ชานุมาน 36,693,576 4,810,398 - 1,105,816 1,105,816 634,249 39,926,592 

ปทุมราชฯ 45,415,142 
 

4,800,000 1,347,243 1,347,243 876,729 48,397,385 

พนา 20,362,850 
 

10,000,000 716,474 716,474 454,644 29,384,546 

เสนางคนิคม 32,485,677 
 

3,200,000 1,057,672 1,057,672 1,108,707 34,679,040 

หัวตะพาน 37,956,173 
 

10,700,000 1,294,984 1,294,984 436,273 46,502,479 

ลืออ านาจ 32,102,207 
 

6,300,000 970,807 970,807 811,090 37,271,683 

Total 326,627,088 4,810,398 40,000,000 10,000,000 10,000,000 5,178,206 356,615,693 
 
  มาตรการที่ 2 : ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
 

ตารางท่ี 3.14  แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายรายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 

โรงพยาบาล รายได้ รายจ่าย 
ส่วนต่างรายได้
หักค่าใช้จ่าย NI 

EBITDA  (รายได้
หักค่าใช้จ่ายไม่
รวมค่าเสื่อม) 

สรุปแผน
ประมาณ

การ 

อ านาจเจริญ 726,675,000.00 695,650,000.00 31,025,000.00 39,800,000.00 แผนเกินดุล 
ชานุมาน 83,141,353.50 77,186,632.98 5,954,720.52 8,309,476.80 แผนเกินดุล 
ปทุมราชฯ 110,038,177.67 107,196,101.65 2,842,076.02 2,202,745.67 แผนเกินดุล 
พนา 109,213,815.75 83,180,607.07 26,033,208.68 2,575,440.93 แผนเกินดุล 
เสนางฯ 80,516,120.00 78,110,000.00 2,406,120.00 4,175,000.00 แผนเกินดุล 
หัวตะพาน 109,341,125.90 108,652,909.00 688,216.90 4,222,091.00 แผนเกินดุล 
ลืออ านาจ 72,008,828.32 72,008,828.32 - 3,149,600.56 แผนเกินดุล 

ผลรวม 1,290,934,421.14 1,221,985,079.02 68,949,342.12 64,434,354.96   
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 จากตารางที่ 3.14  โรงพยาบาลทุกแห่งจัดท าแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 
2561 เป็นแผนเกินดุล 
 
  มาตรการที่ 3 : สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
 

ตารางท่ี 3.15 ผลการประเมิน FAI ของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 1/256  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ช่ือ รพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพ 
บัญช ี

ตัวช้ีวัดที่ 2 การน า 
ข้อมูลการเงินหน่วย 
บริการเข้าระบบ 

GFMIS 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการ

คลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การ
บริหารต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

คะแนน 

FAI ระดับ 

น้ าหนัก 

ระดับ 

น้ าหนัก 

ระดับ 

น้ าหนัก 

ระดับ 

น้ าหนัก 
ความส าเร็จ  ความส าเร็จ  ความส าเร็จ  ความส าเร็จ  

อ านาจเจริญ 4 120 5 50 5 150 5 150 94 

ชานุมาน 5 150 2 20 5 150 5 150 94 

ปทุมราชฯ 5 150 2 20 5 150 5 150 94 

พนา 5 150 2 20 5 150 5 150 94 

เสนางฯ 5 150 2 20 5 150 5 150 94 

หัวตะพาน 5 150 2 20 5 150 5 150 94 

ลืออ านาจ 5 150 2 20 5 150 5 150 94 

คะแนนเฉลีย่ 94 
 

จากตารางที่ 3.15 ผลการประเมิน FAI ของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 1/256  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
ครบทุกแห่ง โดยพบว่าตัวชี้วัดที่ 2 การน าข้อมูลการเงินหน่วยบริการเข้าระบบ GFMIS หน่วยบริการส่วนมาก
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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มาตรการที่ 4 : พัฒนาการบริหารระบบบัญชี  (Accounting Management)  
 

ตารางท่ี 3.16 สรุปผลการประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ และคุณภาพบัญชี ปี 2560 

โรงพยาบาล 
ด้าน

การเงิน 

ด้าน
การ

จัดเก็บ 
รายได้ 

ด้าน
บริหาร
พัสด ุ

ด้านงบ
การเงิน 

ด้านการ
ควบคุม 
ภายใน/
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

ด้านระบบ
ข้อมูลรายได้ 

ค่า
รักษาพยาบาล 

รวม 
คุณภาพ
บัญชี 

อ านาจเจริญ 96.77 76.92 97.06 97.26 100.00 100.00 94.67 95.65 

ชานุมาน 100.00 100.00 93.94 96.49 100.00 100.00 98.41 94.21 

ปทุมราชฯ 100.00 100.00 96.67 96.88 100.00 92.59 97.69 93.68 

พนา 100.00 84.62 96.77 100.00 100.00 100.00 96.90 93.50 

เสนางฯ 100.00 92.31 97.06 92.86 95.24 95.45 95.49 90.76 

หัวตะพาน 100.00 92.31 94.12 93.94 100.00 100.00 96.73 90.59 

ลืออ านาจ 96.77 92.31 88.24 97.33 85.71 100.00 93.39 93.86 

รวม 99.08 91.21 94.84 96.39 97.28 98.29 96.18 93.18 
 

 จากตารางที่ 3.16  ผลการประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ และคุณภาพบัญชี        
ปี 2560 พบว่า โรงพยาบาลส่วนมากแห่งผ่านเกณฑ์ประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ ยกเว้น
โรงพยาบาลลืออ านาจ ส่วนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ประเมินทุกแห่ง ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดท า
แผนออกประเมินคุณภาพบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 
  มาตรการที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & 
Capacity Building) 

มีแผนการการประชุม CFO ระดับจังหวัดทุกไตรมาส และในรอบปีที่ผ่านมามีการส่งบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง (CFO และ Auditor) เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการของเขตสุขภาพ  
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2. การบริหารและก ากับแผนการเงิน PlanFin  
ตารางท่ี 3.17 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนประมาณการ (Planfin)  ไตรมาสที่ 1/2560 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 30/12/2560 ร้อยละ ประมาณการ 30/12/2560 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 726,675,000.00 190,385,335.52 26.20 695,650,000.00 170,436,714.98 24.50 

ชานุมาน 83,141,353.50 23,699,406.87 28.50 77,186,632.98 20,236,826.13 26.22 

ปทุมราชฯ 110,038,177.67 37,401,883.27 33.99 107,196,101.65 23,517,495.11 21.94 

พนา 109,213,815.75 29,170,677.24 26.71 83,180,607.07 19,749,163.30 23.74 

เสนางฯ 80,516,120.00 27,066,151.23 33.62 78,110,000.00 18,341,860.23 23.48 

หัวตะพาน 109,341,125.90 41,669,404.92 38.11 108,652,909.00 26,230,113.94 24.14 

ลืออ านาจ 72,008,828.32 29,148,669.41 40.48 72,008,828.32 16,526,653.53 22.95 

ผลรวม 1,290,934,421.14 378,541,528.46 29.32 1,221,985,079.02 295,038,827.22 24.14 

 จากตารางที่ 3.17  โรงพยาบาลทุกแห่งมีผลการด าเนินงานด้านรายได้สูงกว่าแผนที่ควรเป็น ส่วนด้าน
รายจ่ายโรงพยาบาลส่วนมากมีรายจ่ายน้อยกว่าแผนที่ควรเป็น ยกเว้นโรงพยาบาลชานุมาน ที่มีรายจ่าย
มากกว่าแผน ร้อยละ 1.22  
 

3. เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการก ากับและรายงาน  
     ตารางท่ี 3.18  ข้อมูลวิเคราะห์วัดประสิทธิภาพทางการเงิน 7 Plus  ไตรมาส 1/2561    
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10703 อ านาจเจรญิ 0 1 0 1 1 1 1 B 2B 

10985 ชานุมาน 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 

10986 ปทุมราชฯ 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 

10987 พนา 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 

10988 เสนางฯ 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 

10989 หัวตะพาน 1 1 0 1 1 1 1 A- 1A- 

10990 ลืออ านาจ 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 
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จากตารางที่ 3.18 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7 ตัว พบว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่า 4 ตัวทุกแห่ง 
ตารางท่ี 3.19 ทุนบริการ OP/IP แบบ Quick Method ของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 1/2561 

OrgID Org 
UnitCost OP UnitCost IP 

สรุป 
ต่อครั้ง Mean+1SD 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน ต่อAdjRW Mean+1SD 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

10703 อ านาจเจรญิ 778.69 921.01 ผ่าน 11,500.64 21,030.07 ผ่าน ผ่าน 

10985 ชานุมาน 765.27 790.73 ผ่าน 15,109.27 18,213.83 ผ่าน ผ่าน 

10986 ปทุมราชฯ 740.19 790.73 ผ่าน 11,302.06 18,213.83 ผ่าน ผ่าน 

10987 พนา 776.26 841.07 ผ่าน 15,087.72 20,474.73 ผ่าน ผ่าน 

10988 เสนางฯ 697.34 841.07 ผ่าน 13,537.53 20,474.73 ผ่าน ผ่าน 

10989 หัวตะพาน 618.53 790.73 ผ่าน 11,351.32 18,213.83 ผ่าน ผ่าน 

10990 ลืออ านาจ 585.2 841.07 ผ่าน 11,344.39 20,474.73 ผ่าน ผ่าน 
ที่มา : https://hfo61.cfo.in.th/  
 

จากตารางที่ 3.19 ทุนบริการ OP/IP แบบ Quick Method  พบว่าหน่วยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์
เดียวกับกลุ่มระดับบริการ 
 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. หน่วยบริการทุกแห่งมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย และทุกแห่งมีรายได้สูงกว่าแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 
2. ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 4 – 7 ในไตรมาส 1/2561 

 

ปัญหาอุปสรรค 
  

1. การได้รับงบจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวปี 2561 ประมาณการเงินก่อนปรับลดค่าแรงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
2.22  ในขณะที่อัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.02  ท าให้มีงบประมาณด าเนินการให้บริการ
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.10  รวมยอดจัดสรรเขตปรับเกลี่ยเงินเติมก่อนหักเงินกันเงิน OP 
Refer ใน/นอกจังหวัด ลดลง 28,559,342.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.14  

2. ภาระค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(ฉบับที่ 11 , 12 ) พ.ศ. 2599  อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง และภาวะวิกฤติทางการเงิน 

https://hfo61.cfo.in.th/


 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
   ประชากร 
   สถานบริการ 
   บุคลากร 
 

ประชากร  
 จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล 113,751 หลังคาเรือน 607 หมู่บ้าน 31 
ชุมชน มีจ านวนประชากรปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 378,107 คน เป็นเพศชาย จ านวน 188,737 คน หญิง 
189,370 คน  ดังตารางที่ 1 และ 2 มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ดังนี้  
 สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ 

โรงพยาบาลทั่วไป(S) ขนาด 330  เตียง  จ านวน  1  แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน(F2) ขนาด 30 เตียง  จ านวน  6  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  77 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน   จ านวน  3  แห่ง  

  ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง    จ านวน  1  แห่ง 
  ศูนยส์ุขภาพชุมชนเมือง    จ านวน  1  แห่ง 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 
ประชากร (ทะเบียนราษฎร์) ประชากร (UC) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เมอืง 65,588 66,230 131,818 50,585 49,862 100,447 
ชานุมาน 20,822 20,643 41,465 16,059 15,514 31,573 
ปทุมราชวงศา 24,574 24,179 48,753 19,206 18,837 38,043 
พนา 14,111 14,094 28,205 10,212 9,929 20,141 
เสนางคนิคม 20,448 20,685 41,133 14,986 14,904 29,890 
หวัตะพาน 24,916 24,949 49,865 18,522 17,907 36,429 
ลืออ านาจ 18,278 18,590 36,868 13,535 13,703 27,238 

รวม 188,737 189,370 378,107 143,105 140,656 283,761 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 



236 
 

รูปที่ 1  ปิระมิดประชากรปี พ.ศ. 2560    
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ตารางท่ี 2 จ านวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2560 
   

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
0-4 9,904 9,530 19,434 
5-9 11,253 10,773 22,026 

10-14 11,921 11,151 23,072 
15-19 12,864 12,147 25,011 
20-24 14,129 14,105 28,234 
25-29 14,978 13,793 28,771 
30-34 13,954 13,181 27,135 
35-39 14,951 14,428 29,379 
40-44 15,630 15,519 31,149 
45-49 16,475 16,726 33,201 
50-54 14,334 14,563 28,897 
55-59 11,236 11,914 23,150 
60-64 8,791 9,213 18,004 
65-69 6,669 7,542 14,211 
70-74 4,263 5,055 9,318 
75-79 2,762 3,734 6,496 

80 ขึ้นไป 2658 4213 6,871 
รวม 186,772 187,587 374,359 

สัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนบ้าน - - - 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 1,413 1,252 2,665 

มิใช่สัญชาติไทย 320 428 748 
อยู่ระหว่างการย้าย 232 103 335 

เกิดปีจันทรคติ - - - 
รวมทั้งหมด 188,737 189,370 378,107 

 

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ตารางท่ี 3   จ านวนครัวเรือน  หมู่บ้าน  ต าบล  แยกตามพ้ืนที่อ าเภอ และเขตรับผิดชอบของ        
                รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข 

อ าเภอ จ านวน 
 รพ.สต./ 

ศูนย์แพทย์ 
ศูนย์บริการ/
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง 

หลังคาเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต าบล อบต. เทศบาล 

เมือง 23/1 3/1 42,114 194/31 19 15 6 
ชานุมาน 9 - 11,955 62 5 4 2 
ปทุมราชวงศา 11 - 13,681 73 7 4 4 
พนา 5 - 8,606 56 4 3 2 
เสนางคนิคม 8 - 11,253 58 6 5 2 
หัวตะพาน 11 - 12,159 85 8 5 3 
ลืออ านาจ 10 - 9,741 79 7 3 5 

รวม 78 4 109,509 607/31 56 39 24 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
  
ตารางท่ี 4  จ านวนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข  จังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2561 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน(คน) จ าแนกตามหน่วยงาน 

รวม 
สัดส่วนต่อปชก. 

สสจ. รพท. รพช. สสอ. รพ.
สต. 

ระดับประเทศ 
ปี 2559 

จ.อ านาจเจรญิ 
ปี 2561 

แพทย ์ 2 50 28 0 0 80 1 : 2,065 1 : 4,726 
ทันตแพทย์ 1 7 19 0 0 27 1 : 9,425 1 : 14,004 
เภสัชกร 7 21 28 0 0 56 1 : 5,137 1 : 6,751 
พยาบาลวิชาชีพ 7 318 223 2 102 652 1 : 423 1 : 580 
พยาบาลเทคนิค 0 6 1 0 0 7 1 : 10,399 1 : 54,015 
นักวิชาการ 40 16 22 31 77 186 - - 
จพ.สาธารณสุขชุมชน 10 5 6 12 77 110 - - 
หัวหน้า รพ.สต.(นวก.สธ.) 0 - 0 0 52 52 - - 
หัวหน้า รพ.สต.(จพ.สช.) 0 - 0 0 19 19 - - 
อื่นๆ 11 81 100 0 40 232 - - 

รวม 78 504 427 45 367 1,421 - 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที ่สสจ.อ านาจเจรญิ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์  2561 
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2. สถานะสุขภาพ 
2.1 สถิติชีพ  

ใน ปี 2559 อัตราเกิด มีแนวโน้มลดลง และอัตราตาย มีแนวโน้มลดลง ดังตารางที่ 5 โดยอายุ       
คาดเฉลี่ย ประชากรชาย มีอายุ 72.14 ปี และประชากรหญิง มีอายุ 79.08 ปี  ดังรูปที่ 2 
 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลสถิติชีพประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2555-2560  
 

สถิติชีพ 
ระดับประเทศ 

ปี 2559 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก. 10.8 9.34 8.42 7.92 7.79 7.96 
อัตราตาย : พัน ปชก. 8.2 6.37 6.80 6.24 5.78 5.65 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) 0.4 0.29 0.16 0.16 0.20 0.23 
อัตราทารกตาย:พันการเกิดมีชีพ 6.4 4.29 6.00 6.37 4.08 2.99 
อัตรามารดาตาย/แสนการเกิดมีชีพ 26.6 0 59.72 97.53 0 0 

         
รูปที่ 2  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2555 – 2560 
 

 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
       : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2558-2560 
 

สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่า ประชากรจังหวัด
อ านาจเจริญ ตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีมากที่สุด รองลงมาคือ  โรคปอดบวม และโรคไตวาย           
ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6  สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค  10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558-2560 
 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
โรค  

จ านวน 
อัตราต่อ 

แสนประชากร 
 

จ านวน 
อัตราต่อ 

แสนประชากร 
 

จ านวน 
อัตราต่อ 

แสนประชากร 
มะเร็งตับและท่อน้ าด ี 230 61.11 238 63.23 194 

 
51.31 

ปอดบวม 183 48.62 223 59.25 166 40.99 
ไตวาย 154 40.92 184 48.89 136 35.97 
ติดเชื้อในกระแสโลหิต 189 50.21 182 48.36 125 33.06 
เบาหวาน 115 30.55 117 31.09 117 30.94 
หลอดเลือดสมอง 160 42.51 165 43.84 117 30.94 
หัวใจ 105 27.90 112 29.76 80 21.16 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง 95 25.24 97 25.77 42 11.11 
ความดันโลหิตสูง 38 10.10 33 8.77 34 8.99 
วัณโรคทุกชนิด 40 10.63 26 6.91 33 8.73 
    

ที่มา  :  กองแผนงานและยุทธศาสตร์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค..2560)  
 
2.3 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 
 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม
ประเภทผู้ป่วยนอก พบว่า ประชากรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุข ด้วยโรค
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม มากที่สุด ในอัตรา 68,833 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาโรค
ระบบไหลเวียนเลือด ในอัตรา 48,213 ต่อประชากรแสนคน ดังตารางที่ 7 ส่วนสาเหตุการป่วย ประเภทผู้ป่วย
ใน พบว่า ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อมากที่สุด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง ในอัตรา 4,781 และ 
2,577 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

ตารางท่ี 7   จ านวนและอัตราผู้ป่วยนอก 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ 2560  

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราป่วยต่อ

แสน 
1 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 259,583 68,833 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 181,821 48,213 
3 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 149,490 39,640 
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อยึดเสริม 136,685 36,244 
5 โรคระบบหายใจ 110,009 29,171 
6 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 107,916 28,616 
7 อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบได้การตรวจทางคลินิก 72,824 19,311 
8 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 45,012 11,936 
9 โรคติดเชื้อและปรสิต 43,028 11,410 
10 สาเหตุภายนอกอ่ืนที่ท าให้ป่วยหรือตาย 31,513 8,356 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุม่ 21 โรค ( ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) 
 
ตารางท่ี 8  จ านวนและอัตราผู้ป่วยใน 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ  2560  

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราป่วยต่อ

แสน 
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 18,032 4,781 

2 โรคความดันโลหิตสูง 9,722 2,577 
3 โรคเบาหวาน 8,058 2,136 
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 7,585 2,011 
5 อาการและอาการแสดงไม่ชัดแจ้งฯ 6,908 1,831 
6 โรคไตวาย  5,977 1,584 
7 โรคปอดอักเสบ 5,120 1,357 
8 โรคอ่ืนๆของระบบย่อยอาหาร 4,683 1,241 
9 โรคติดเชื้อและปรสิต 4,022 1,066 
10 โรคติดเชื้ออ่ืนๆ และโรคปรสิต  3,992 1,058 

ที่มา :  รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค  (ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 
2.4 จ านวนผู้ป่วยนอก/ใน  ปีงบประมาณ 2560  
 มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจั งหวัดอ านาจเจริญ  
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 206,858 ราย เฉลี่ย 17,238 ราย ต่อเดือน ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน จ านวน 
44,627 ราย เฉลี่ย 3,719 รายต่อเดือน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน ต่อคน        
อัตราครองเตียง 101.44 ดังตารางที ่9 
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ตารางท่ี 9  จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามโรงพยาบาล  
โรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก 

(คน/ครั้ง) 
เฉลี่ยต่อเดือน(คน/

ครั้ง) 
ผู้ป่วย

ใน 
(คน) 

เฉลี่ยต่อ
เดือน 

เฉลี่ย 
วันนอน 

อัตรา 
ครองเตียง 

รพท.อ านาจเจริญ 88,914 / 381,218 7,410 / 31,768 26,861 2,239 4.87 108.60 
รพช.ชานุมาน 19,020 / 79,548 1,585 / 6,629 3,083 257 3.11 81.03 
รพช.ปทุมราชวงศา 23,310 / 100,859 1,943 / 8,405 3,552 296 3.29 90.51 
รพช.พนา 16,901 / 83,683 1,408 / 6,974 2,087 174 3.63 59.73 
รพช.เสนางคนิคม 18,000 / 71,639 1,500  / 5,970 2,406 201 2.72 71.20 
รพช.หัวตะพาน 23,128 /  108,541 1,927 /  9,045 4,146 346 3.37 129.55 
รพช.ลืออ านาจ 17,585 / 88,094 1,465 /  7,341 2,492 208 3.47 79.28 
รวม 206,858 / 913,582 17,238 / 76,132 44,627 3,719 4.23 101.44 

 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง5  (HDC : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2560) 
 
2.5 จ านวนผู้มารับบริการรักษาใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 
 มีผู้มารับบริการที่ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 419,003 ราย โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
34,917 รายต่อเดือน และ 453 รายต่อหน่วยบริการ 1 แห่ง อ าเภอที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อหน่วยบริการ
สูงสุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รองลงมาอ าเภอพนา และอ าเภอปทุมราชวงศา ตามล าดับ ดังตารางที่ 10 
       *** ข้อสังเกต อ.พนา มีผู้มารับบริการใน รพ.สต. จ านวนมาก เนื่องจาก 

(1) มีผู้มารับบริการที่อยู่นอกเขต อ.พนา (อ.ปทุมราชวงศา / อ.ลืออ านาจ) 
(2) ลดความแออัดผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ให้ไปรับบริการที่ รพ.สต. 

 
ตารางท่ี 10  จ านวนผู้มารับบริการรักษาใน รพ.สต. จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560  

อ าเภอ 
รพ.สต. 
(แห่ง) 

ผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ทั้งหมด (คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน 
(คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่อหน่วยบริการ

(คน/ครั้ง) 
เมืองอ านาจเจริญ 23 167,878/692,069 13,990/57,672 608/2,507 
ชานุมาน 9 42,508/ 175,204 3,542/14,600 394/1,622 
ปทุมราชวงศา 11 53,353/224,420 4,446/18,702 404/1,700 
พนา 5 31,493/145,352 2,624/12,113 525/2,423 
เสนางคนิคม  8 35,722/138,709 2,977/11,559 372/1,445 
หัวตะพาน 11 50,518/205,508 4,210/17,126 383/1,557 
ลืออ านาจ 10 37,531/188,250 3,128/15,688 313/1,569 

รวม 77 419,003/1,769,512 34,917/147,459 453/1,915 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง5  (HDC : ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
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ตารางท่ี 11 อัตราป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2559 
  ปี พ.ศ. 2559 

ล าดับ โรค จ านวน
ป่วย/ตาย 

อัตราป่วย 
ต่อแสน ปชก. 

ป่วยตาย
(ร้อยละ) 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13,088/0 3,448.58 0 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,497/0 921.43 0 
3 อาหารเป็นพิษ 1,765/0 465.06 0 
4 ปอดบวม 1,530/0 403.14 0 
5 ตาแดง 1,249/0 329.10 0 
6 ไข้เลือดออก 537/1 141.53 0.18 
7 มือเท้าปาก 358/0 94.33 0 
8 สุกใส 295/0 77.73 0 
9 เมลิออยโดสีส 98/0 25.82 0 
10 ไข้หวัดใหญ่ 82/0 21.61 0 

 

ที่มา : บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
ตารางท่ี 12 อัตราป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560 

  ปี พ.ศ. 2560 
ล าดับ โรค จ านวน

ป่วย/ตาย 
อัตราป่วย 

ต่อแสน ปชก. 
ป่วยตาย
(ร้อยละ) 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 8,484/0 2,238.73 0 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,618/0 446.02 0 
3 ปอดบวม 1,511/0 416.53 0 
4 อาหารเป็นพิษ 1,13/0 306.81 0 
5 ตาแดง 620/0 170.91 0 
6 มือเท้าปาก 420/0 115.78 0 
7 สุกใส 317/0 80.77 0 
8 ไข้เลือดออก 208/0 55.15 0 
9 ไข้หวัดใหญ่ 184/0 50.72 0 
10 เมลิออยโดซีส 95/0 22.60 0 

 

ที่มา : บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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2.6 สถานการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ 
 รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีความ
ครอบคลุมร้อยละ 99.9097  
 
รูปภาพ 3 ร้อยละความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 

 
ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญแยกตามสิทธิ์ขึ้นทะเบียน 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่าสิทธิ์ UC สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.9501 รองลงมาสิทธิ์ประชากรท างานต่างถิ่น   
ร้อยละ 8.8423 สิทธิ์ข้าราชการ ร้อยละ 6.65 และสิทธิ์ประกันสังคม ร้อยละ 0.26 ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 13 จ านวนความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2560 
 

อ าเภอ รวม UC ขรก. ท้องถิ่น ปกส. STP. ปชก.ท างาน 
ต่างถิ่น 

อื่นๆ รวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ ไม่รวม 
ส. ว่าง 

สิทธิ
ว่าง 

ร้อยละ 
ส. ว่าง 

เมือง 100366 10348 2191 12064 46 12002 307 137532 99.8488 137324 208 0.1512 
ชานุมาน 31402 1868 341 508 255 3541 268 38210 99.9293 38183 27 0.0707 
ปทุมราช
วงศา 38130 2273 486 1038 12 3499 68 45519 99.9714 45506 13 0.0286 
พนา 20219 1821 383 526 0 2675 51 25689 99.9455 25675 14 0.0545 
เสนางค
นิคม 30017 2641 610 918 26 3271 122 37629 99.9362 37605 24 0.0638 
หัวตะพาน 36582 3097 683 1023 6 4337 69 45824 99.9411 45797 27 0.0589 
ลืออ านาจ 27384 2197 501 992 5 2902 64 34061 99.9530 34045 16 0.0470 
รวม 284100 24245 5195 17069 350 32227 949 364464 99.9097 364135 329 0.0903 
ร้อยละ 77.9501 6.6522 1.4254 4.6833 0.0960 8.8423 0.2604 99.9097     0.0903   

 
ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
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ปัญหาสาธารณสุขและความต้องการด้านสุขภาพ ปี 2560 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานตลอดปี 2560 ได้มีการประชุมระดมสมองเพ่ือท าการวิเคราะห์ปัญหา
สาธารณสุข และความต้องการด้านสุขภาพ โดยน าข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลการป่วย การตาย ผลงานที่ต่ า
กว่าเกณฑ์หรือตกเกณฑ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายเน้นหนักที่
ต้องด าเนินการ แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนตามขนาด ความรุนแรง 
ผลกระทบจากปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 
 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
 2. การจัดการขยะ (ติดเชื้อ/อันตราย)  
 3. ภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

4. ความปลอดภัยด้านอาหาร (สารปนเปื้อน) 
5. อัตราป่วยและตายด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
7. ภาวะความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ของเด็กและเยาวชน 
8. อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี  
9. เด็กนักเรียนมีปัญหาภาวะโภชนาการ (เริ่มอ้วน) 
10. อัตราตายด้วยโรคไตวาย 

 
 



 

 

 

 

ผลงานเด่น 
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ผลงานเดน่ 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสูม่อือาชีพ  

Change to Pro and SMART รพ.สต. จังหวัดอ านาจเจริญ  
 

ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไปสู่“ความม่ันคง     
ม่ังคั่ง และยั่งยืน” โดยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ประเด็นการ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  โดย
พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ เป็นเลิศด้านสุขภาพดี (P&P Excellence) เป็นเลิศด้านบริการดี (Service 
Excellence) เป็นเลิศด้านคนดี (People Excellence) และเป็นเลิศด้านบริหารดี (Governance 
Excellence) ฐานรากของ Key success factor คือสร้างคน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ Key 
Personnel หรือ Key Staff  คือกลุ่มผู้น า และต้องสร้างผู้น าแถวสอง คือกลุ่มผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอ และผู้น าที่ปฏิบัตกิารในพ้ืนที่หน้างานทีใ่กล้ชิดประชาชนที่สุดคือ ผอ.รพ.สต. ทั้ง 77 แห่ง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะผู้บริหารให้มีทักษะในการจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาสุขภาพพ้ืนที่ได้ และมีคู่มือช่วยปฏิบัติ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “อ านาจเจริญ
ก้าวหน้า SMART and Change to Pro ตาดูดาวเท้าติดดิน”  

 

กระบวนงานที่ส าคัญ  
ระยะที่ 1 สร้างคน Key success person/ Key Staff      
1. พัฒนาบุคลากร Key success person   สร้างผู้น าแถว 2 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อ านาจเจริญจึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ พัฒนาทักษะบุคลากร 2 กลุ่มหลักคือ 
              1.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอ าเภอสู่มืออาชีพ (Change to PRO) 

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ, ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล, หัวหน้าฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานแผน และหัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติ
ครอบครัวของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวม 60 คน 
                        1.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับต าบลสู่มืออาชีพ (SMART รพ.สต.)  
จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ านาจเจริญ หัวหน้าศูนย์แพทย์โนน
หนามแท่ง และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง รวม 80 คน 

              การจัดอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ ระยะที่ 1 จัดอบรม 3 วัน (ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 2 
โครงการ)วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559  , ระยะที่ 2 จัดอบรม 2 วัน (แยกจัดอบรม) SMART รพ.สต.       
วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 , Change to PRO วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 และ ระยะที่ 3 จัดอบรม   
3 วัน (ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 2 โครงการ) ระหว่างวันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2560 งบ 1,791,872 บาท 

2. เสริมบทบาทกลุ่มที่ผ่าน Change to Pro and SMART  มีการประชุม ประจ าเดือน ทุกเดือน 
ส าหรับกลุ่มผู้ช่วยและตัวแทน รพ.สต.ในภาคเช้า และเข้าร่วมประชุมกับคณะ คปสจ.ทุกเดือน 

3. Core team SMART รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอมีทีมน าหลักของ สหวิชาชีพที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงช่วย   
รพ.สต.ให้ผ่านตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว/เป็นคณะจัดท าคู่มือ รพ.สต. 

4. มีและใช้คู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต.  เพ่ือใช้เป็น Guidelineในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ/สอนงาน 
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5. พัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามมาตรฐาน 5 หมวด  จ านวนเป้าหมายในปี 2560 จ านวน 15 แห่ง 
และในปี 2561   จ านวน 34 แห่ง และครบ 77 แห่งในปี 2564 

6. พัฒนา 1 อ าเภอ 1 รพ.สต.ต้นแบบ  เพ่ือเป็นแหล่งฝึกของ จนท.จบใหม่จะต้องมาฝึก  2 อาทิตย์
และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน/แหล่งฝึกงาน ของนักศึกษา มสธ.  /ม.มหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ/ราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 
ระยะที่ 2 สร้างปัญญา 
1. สร้างศักยภาพการท างาน  Work Based Learning  โดยสร้างและใช้คู่มือมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน ใน รพ.สต.เพ่ือเป็น Guideline ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และใช้สอนงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ในกรณี เจ้าหน้าที่ผู้รัผิดชอบหลักไม่อยู่ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมืออาชีพ (Change to PRO and SMART รพ.สต.)       
สู่เมืองสมุนไพร( Herbal city)จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยศึกษาดูงาน การจัดนวัตกรรม ของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) การจัดการสมุนไพรของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสวนสมุนไพรดงบัง 
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 งบประมาณ 
572,630 บาท 

 

ความส าเร็จระยะที่ 1 
1. รพ.สต.ติดดาว ตามมาตรฐาน 5 หมวด จ านวนเป้าหมายในปี 2560 จ านวน 15 แห่ง และ

ได้รับรางวัล Best of the best ระดับเขต  ในหมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชาชนเป้าหมาย ชุมชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รพ.สต.โพนเมืองน้อย  อ าเภอหัวตะพาน และในปี 2561 มีเป้าหมายสะสมผ่าน 34 
แห่ง และครบ 77 แห่งในปี 2564 

2. Key Staff กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ , ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล, หัวหน้าฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานแผน 
และหัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน และ ผอ.รพ.สต. จ านวน 
140 คน  มีทักษะและสมรรถนะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 81.16 (ค่าเฉลี่ยปฏิบัติได้จริง ระดับมาก =4.04) 
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