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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 สรุปการพัฒนางานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 รอบท่ี 1/2560 เปรียบเทียบกับ รอบที่ 2/2560 (รอบ 9 เดือน) ซึ่งเป็นการประเมินภาพรวม ระดับ
จังหวัด เนื่องจากยังไม่ได้ประเมิน รอบท่ี 2/2560 ระดับอ าเภอ  สรุปภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ดังนี้ 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 31) 
คะแนนเฉลี่ย รอบที่ 1/2560 ได้ร้อยละ 84.68  รอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 94.19 ซึ่งสูงกว่ารอบ 6 

เดือน และอ าเภอที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ อ าเภอลืออ านาจ (ร้อยละ 92.9) รองลงมาคือ อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ (ร้อยละ 88.06), อ าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 85), อ าเภอเสนางคนิคม (ร้อยละ 83.55), อ าเภอ
ปทุมราชวงศา (ร้อยละ 82.95), อ าเภอพนา (ร้อยละ 81.43) และอ าเภอชานุมาน (ร้อยละ 78.9)  ตามล าดับ 

 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 25) 
คะแนนเฉลี่ย รอบที่ 1/2560 ได้ร้อยละ 86.13  รอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 93.6 ซึ่งสูงกว่ารอบ 6 เดือน 

และอ าเภอที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ อ าเภอลืออ านาจ (ร้อยละ 92.33) รองลงมาคือ อ าเภอเสนางคนิคม    
(ร้อยละ 87.91), อ าเภอชานุมาน (ร้อยละ 85.58), อ าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 85.39), อ าเภอปทุมราชวงศา 
(ร้อยละ 85), อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ร้อยละ 83.51) และอ าเภอพนา (ร้อยละ 83.18)  ตามล าดับ 

 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 4) 
คะแนนเฉลี่ย รอบที่ 1/2560 ได้ร้อยละ 87.14  รอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่ารอบ 6 เดือน 

และอ าเภอที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ อ าเภอลืออ านาจ, อ าเภอเสนางคนิคม, อ าเภอชานุมาน, อ าเภอปทุมราช
วงศา และอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ มีคะแนนเท่ากัน (ร้อยละ 90) รองลงมา คือ อ าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 85) 
และอ าเภอพนา (ร้อยละ 75)  ตามล าดับ 

 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 40) 
คะแนนเฉลี่ย รอบที่ 1/2560 ได้ร้อยละ 79.57  รอบ 9 เดือน ได้ร้อยละ 63 ซึ่งน้อยกว่ารอบ 6 เดือน 

และอ าเภอที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ร้อยละ 89) รองลงมา คือ อ าเภอลืออ านาจ 
(ร้อยละ 85), อ าเภอเสนางคนิคม (ร้อยละ 79.67), อ าเภออปทุมราชวงศา (ร้อยละ 79.37), อ าเภอพนา   
(ร้อยละ 77.33), อ าเภอชานุมาน (ร้อยละ 75) และอ าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 71.67)  ตามล าดับ 

 

ภาพรวมทั้ง 4 มิติ คะแนนเฉลี่ย รอบที่ 1/2560 ได้ร้อยละ 83.88  รอบที่ 2/2560 (9 เดือน) ได้   
ร้อยละ 85.84 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ 
                ก าหนด ร้อยละ 92 
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
                  Hospital (ร้อยละ 75) 
ตัวชี้วัดที่ 21 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60) 
 
ตัวชี้วัดที่ 22 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
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ตัวชี้วัดที่ 26 : ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8 ของจ านวนหน่วย 
                  บริการ) 
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 27 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น  
                  (ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี และเด็กหญิงอายุ  
                  12-18 ปี ได้รับยาโฟเลท ยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก ครบตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 90) 
ตัวชี้วัดที่ 30 : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการดูแลพัฒนาการด้วย "แม่ฮัก"  
                  (ไม่น้อยกว่า 90) 
ตัวชี้วัดที่ 31 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ไม่เกิน 50 ต่อแสน) 
ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละการด าเนินงานของ FDA Guard 
 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
                 ไม่เกินร้อยละ 2.4 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการ  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 60) 
ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU ขั้นที่ 1 ระดับก าลัง 
                  พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดที่ 20 : ระดับความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย CKD ให้มีอัตราการลดลงของ  
                  eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (มากกว่าร้อยละ 65) 
ตัวชี้วัดที่ 25 : ระดับความส าเร็จของจังหวัด/อ าเภอ และหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 27 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น  
                  (ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดที่ 31 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ไม่เกิน 50 ต่อแสน) 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ด้านเครื่องมือ 
 - รายละเอียดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
 - ตัวชี้วัดมากเกินไป 
 - ตัวชี้วัดบางตัวเป็นการวัดกระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ 
 - ตัวชี้วัดสมัครใจบางตัวไม่เหมาะสม/ไม่ยึดเกณฑ์กระทรวง 
2. ด้านบุคลากร 
 - ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มีความเข้าใจตัวชี้วัดไม่ตรงกัน 
3. ด้านกระบวนการ 
 - การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับอ าเภอไประดับต าบลยังไม่ทั่วถึง 
 - ระยะเวลาการชี้แจงตัวชี้วัดแก่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นท่ีล่าช้า (ควรเสร็จในไตรมาสที่ 1) 
 - การวัดผลงานตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน Template 
 - ตัวชี้วัดสมัครใจไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ/เห็นชอบจากจังหวัด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านเครื่องมือ 
 - จัดท า Template ให้ชัดเจน 
 - คัดเลือกจ านวนตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม 
 - ควรมีการจัดประชุมท าความเข้าใจตัวชี้วัดระหว่างผู้ท าค ารับรองกับผู้รับค ารับรองก่อนท า 
            MOU 
 - เกณฑ์ตัวชี้วัดต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ /อ้างอิงกระทรวง 
2. ด้านบุคลากร 
 - ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องท าความเข้าใจตัวชี้วัดให้ชัดเจนร่วมกัน 
3. ด้านกระบวนการ 
 - ควรมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าใจโดยทั่วถึง 
 - การวัดผลงานตัวชี้วัดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน Template 
 - ตัวชี้วัดสมัครใจ ควรได้รับการตรวจสอบจากจังหวัด 
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สารบัญ 
       หน้า 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ ง 
ส่วนที่ 1  สรุปผลตัวช้ีวัดการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจ าปี 2560   
           (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

1 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 6 
    มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 6 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 7 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่า 51 และส่วนสูงเฉลี่ย 

          ที่อายุ 5 ปี 
9 

 ตัวช้ีวัดที่ 11 : รอ้ยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 10 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 12 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของต้าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

                (Long Term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 
18 

 ตัวช้ีวัดที่ 5  : อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า (ร้อยละ 85) 19 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 

 
27 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความส้าเร็จของการลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 31 
 ตัวชี้วัดที่ 8 : ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ้าหน่ายจากการบ้าบัดรักษาตาม 

                 เกณฑ์ก้าหนด ร้อยละ 92 
34 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 37 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดรกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 60) 43 
    มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 44 
            ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
                             GREEN & CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) 

44 

           ตัวช้ีวัดที่ 13 : ระดับความส้าเร็จของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับ 
                            การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ ≥80 

46 

 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : อัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 7) 47 
 ตัวช้ีวัดที ่15 : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล 48 
 ตัวช้ีวัดที่ 16 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้ 

                   มาตรฐาน มากกว่า 18.5 
50 

 ตัวช้ีวัดที่ 17 : อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 53 
 ตัวช้ีวัดที่ 18 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10) 54 
 ตัวช้ีวัดที่ 19 : ระดับความส้าเร็จของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ไม่เกิน 23.50 ต่อแสน 

                   ประชากร) 
  55 

 ตัวช้ีวัดที่ 20 : ระดับความส้าเร็จของการรักษาผู้ป่วย CKD ให้มีอัตราการลดลงของ  
                   eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (มากกว่าร้อยละ 65) 

  59 
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สารบัญ (ต่อ) 
       หน้า 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 21 : ระดับความส้าเร็จของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ  
                   (≥ ร้อยละ 60) 

60 

 ตัวช้ีวัดที่ 22 : ระดับความส้าเร็จของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 62 
   มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 63 
 ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน้าดัชนีความสุขของคนท้างาน (Happy Work Life 

                  Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้ (เป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป) 
63 

 ตัวช้ีวัดที่ 24 : ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. 64 
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ส่วนที่ 1 
สรุปผลตัวชี้วัดการประเมินค ารับรอง 

การปฏบิัติราชการ (PA) ประจ าปี 2560 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
สรุปผลตัวชี้วัดการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจ าปี 2560   

(1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
 

คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 
31) 

1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

6,996 6,560 93.77 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51) 

15,319 7,903 51.59 

3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 

12,356 278 22.5 

4 ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและ
การดูแลระยะยาวในชุมชน (Long term 
Care) ผ่านเกณฑร์้อยละ 50 

37 37 100 

5 ระดับความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า (ร้อยละ 85) 

65 57 87.7 

6 ระดับความส าเร็จของการลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 
18 ต่อแสนประชากร) 

จ านวน 
ปชก.  

(376,753) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 
(55 คน) 

14.60 

7 ระดับความส าเร็จของการลดอัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ไม่เกินร้อยละ 2.4 

9,365 363 3.88 

8 ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์
ก าหนด (บสต.5) ร้อยละ 92 

73 73 100 

9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ 95 

2,129 2,088 98.07 

10 ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการ  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 60) 

67,490 39,523 58.56 

11 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 

1,998 126 6.31 

รวมมิติที่ 1 จ านวน 11 ตัวช้ีวัด 
ผ่าน   9   ตัว   ( 81.82 %) 
ไม่ผ่าน   2   ตัว   ( 18.18 %) 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ร้อยละ 25) 

12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital (ร้อยละ 75) 

7 7 100 

13 ระดับความส าเร็จของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) ร้อยละ≥ 80 

12,810 11,462 89.48 

14 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 7) 

511 13 2.54 

15 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU ขั้นที่ 1 ระดับก าลัง
พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

7 5 71.42 

16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได้มาตรฐาน มากกว่า 18.5 

699,564 143,634 20.53 

17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อ
แสน ปชก.) 

376,382 21 5.57 

18 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลง
ร้อยละ 10) 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ปี59=36.81 
ปี60=26.03 

10.78 

19 ระดับความส าเร็จของการลดอัตราตายจาก
โรคมะเร็งตับ (ไม่เกิน 23.50/แสน ปชก.) 

23.50 ต่อ
แสน ปชก. 

20.02 
แสน ปชก. 

ผ่าน 

20 ระดับความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย CKD 
ให้มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr (มากกว่าร้อยละ 65) 

4,920 3,066 62.32 

21 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาล F2 ขึ้น
ไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 
(7 แห่ง) 

100 

22 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

7 7 100 

รวมมิติที่ 2 จ านวน 11 ตัวช้ีวัด 
ผ่าน   9   ตัว   ( 81.82 %) 
ไม่ผ่าน   2   ตัว   ( 18.18 %) 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ 
(ร้อยละ 4) 

23 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happy Work 
Life Index) และ Core Value "MOPH" 
ไปใช้ (ประเมินรอบ 9 เดือน คือ หน่วยงาน
มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
บุคลากรของหน่วยงานนั้น) 

92 92 100 
 

24 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. 

ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

รวมมิติที่ 3 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 
ผ่าน   2   ตัว   ( 100 %) 
ไม่ผ่าน  -    ตัว   ( -  %) 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์กร (ร้อยละ 40) 

25 ระดับความส าเร็จของจังหวัด/อ าเภอ และ
หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

1 0 ไม่ผ่าน 

25.1 ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุของจังหวัด (< ร้อยละ 25) 

1,031 คน 245 23.76 

25.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) 

86 67 77.91 

26 ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8 ของจ านวนหน่วย
บริการ) 

ไม่มีวิกฤติ
ระดับ 7 

ไม่มีวิกฤติ
ระดับ 7 

100 

27 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงาน  
วิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น (ร้อยละ 
100) 

93 49 52.68 

28 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ี
เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

79 55 69.62 

1. การพัฒนาเด็กไทย ไอ
คิวดี เติบโตดี เริ่มท่ี
ครอบครัว/ชุมชน  
(ร้อยละ 6) 

29 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็ก
อายุ 6 เดือน -  1 ปี และเด็กหญิงอายุ 12-
18 ปี ได้รับยาโฟเลท ยาเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก ครบตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 90) 

 
 
 
 
 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

30 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับ
การดูแลพัฒนาการด้วย "แม่ฮัก" (ไม่น้อย
กว่า 90) 

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2. ประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 
(ร้อยละ 9) 

31 ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก (ไม่เกิน 50 ต่อแสน) 

ไม่เกิน 50 
ต่อแสน 

61.78 ไม่ผ่าน 

32 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโปรแกรม
ระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยา R506 
Dashboard ของอ าเภอ 

7 7 100 

33 ระดับความส าเร็จของต าบลในการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชด าริ) 
เป้าหมาย 8 ต าบล 

8 ต าบล 8 ต าบล 100 

3. ความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food safety / 
FDA Guard) (ร้อยละ 7) 

34 รอ้ยละของร้านส้มต าใช้ปลาร้าสุก (ร้อยละ 
80) 

347 ร้าน 347 ร้าน 100 

35 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 
 

2,100 2,065 98.33 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

3. ความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food safety / 
FDA Guard) (ร้อยละ 7) 
(ต่อ) 

36 ร้อยละการด าเนินงานของ FDA Guard  ระดับ 1    
6 แห่ง 
ระดับ 2  
1 แห่ง 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. พื้นที่จัดการตนเอง/ 
SMART รพ.สต.  
(ร้อยละ 3) 

37 ระดับความส าเร็จของต าบลต้นแบบที่มีการ
สร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล (อ าเภอ
ละ 1 ต าบล ยกเว้นเมือง 3 ต าบล, ปทุม
ราชและหัวตะพาน 2ต าบล รวม 11 ต าบล) 

11 ต าบล 11 ต าบล 100 

5. คุณภาพบริการ  
(ร้อยละ 5) 

38 ร้อยละของ รพ.สต. ในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์
ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10) 

15 แห่ง 4 แห่ง 26.67 

39 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital (ร้อยละ 
10) 

77 10 12.99 

รวมมิติที่ 4 จ านวน 15 ตัวช้ีวัด 
ผ่าน   9   ตัว     ( 63.64 %) 
ไม่ผ่าน   3   ตัว   ( 9.09 %) 
ระหว่างด าเนินการ  3  ตัว ( 27.27 %) 

รวมมิติที่ 1-4 ทั้งหมด จ านวน 39 ตัวช้ีวัด 
ผ่าน   29   ตัว     ( 74.36 %) 
ไม่ผ่าน   7   ตัว    ( 17.95 %) 
ระหว่างด าเนินการ  3  ตัว ( 7.69 %) 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัค ารบัรอง 

การปฏบิัติราชการ 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ์
     ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่า 51 และส่วนสูงเฉลี่ย 
          ท่ีอายุ 5 ปี 
      ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
 
วิเคราะห์สถานการณ์  

แนวโน้มเด็กเกิดจังหวัดอ้านาจเจริญ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากปีงบประมาณ  2556 – 2559 
เท่ากับ 3,539 คน 3,349 คน 3,078 คน  และ 2,964 คน ตามล้าดับ การส้ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย
กรมอนามัย จ้านวน 5 ครั้ง เริ่มจากปี 2542, 2557, 2550, 2553 และ 2557 พบแนวโน้มเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการไม่สมวัย ร้อยละ 28.3, 28, 32.33, 29.71 และ 27.2  ตามล้าดับ  
 เด็กปฐมวัยจังหวัดอ้านาจเจริญตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และคลอดมีต้นทุนชีวิตต่้าจากปัจจัยด้าน
อาหารและโภชนาการ  ซึ่งภาวะทุพโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย  ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตของเด็ก  พบว่าภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2557 – 2559   ร้อยละ 13.32, 18.44,  
16.63  ตามล้าดับ (เกณฑ์ร้อยละ 18) เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว เขตสุขภาพที่ 10 มีนโยบายเสริมธาตุเหล็กใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มทั่วไป  นอกจากนี้การขาดสารไอโอดีนยังคงเป็นปัญหา จากการสุ่มส้ารวจระดับ
ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์  พบสัดส่วนหญิงตั้งครรภ์มีค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะต่้ากว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร ปี 2557 – 2559  ร้อยละ  55.6,  55.37 และ 50.72 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 50) หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ปี 2557 – 2559 เพียงร้อยละ 38.61, 48.07 และ 61.95 ตามล้าดับ    
อัตราการคลอดบุตรมารดาวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ปี 2557 – 2559 เท่ากับ  42.95, 29.73, 28.1 ตามล้าดับ 
(เกณฑ์ 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี) แต่หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ก่อนอายุ 12 สัปดาห์ ปี 2557 – 
2559 เท่ากับร้อยละ 65.13, 57.06 และ 55.92 ตามล้าดับ (เกณฑ์ ร้อยละ 60) 
 จากปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อทารกแรกเกิด ที่พบทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม ปี 2557 -
2559  ร้อยละ 9.85, 8.87, 7.83 ตามล้าดับ (เกณฑ์ ร้อยละ 7) ร้อยละทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน (ระดับ 
TSH  เด็กอายุ 2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า 11.2  mU/L) ปี 2557 – 2560 (ตค.-มิย. 60) ร้อยละ 8.62, 5.56, 
6.07 และ 10.19 ตามล้าดับ (เกณฑ์ ร้อยละ 3) เด็กปฐมวัยมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ปี 2557 -2559 
ร้อยละ 65.15, 65.43 และ 49.23 ตามล้าดับ   
 นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเชิงระบบและกลไกการด้าเนินงาน เช่น การตรวจคัดกรองที่ยังไม่ครอบคลุม
เด็ก อายุ 9, 18, 30, และ  42 เดือน การติดตามเด็กเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ และการส่งต่อกรณีพบ
เด็กล่าช้า ที่ยังขาดบุคลากรเฉพาะทางที่สามารถรองรับบริการได้ และที่ส้าคัญความไม่เข้าใจเรื่องการเลี้ยงดู
และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้เลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานและคุณภาพของ
สถานรับเลี้ยงเด็ก การไม่เตรียมพร้อมหรือความไม่พร้อมของเด็กที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย อายุ 6-15 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาลดลงจาก 98.59 จุด         
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ในปี 2554  เหลือเพียง 93.1 จุด ในปี 2557 แต่เพ่ิมมาเป็น  98.2  ในปี  2559 และค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา
เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2554 เท่ากับ 94 จุด เพ่ิมเป็น 98.2 ในปี 2559  ส่วนค่าเฉลี่ยระดับ
สติปัญญาเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี จังหวัดอ้านาจเจริญ ปี 2554 เท่ากับ 96.29 จุด  อยู่ในล้าดับที่ 61 ของ
ประเทศ  และค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอ้านาจเจริญ  ปี 2559 เท่ากับ 
90.75 จุด (เกณฑ์ 100 จุด) ซ่ึงต่้าล้าดับที่ 3 ของประเทศ 
  
ผลการด าเนินงาน 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5  ปี  มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 80  
จังหวัดอ้านาจเจริญ ด้าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้กลไก MCH Board ระดับจังหวัด และระดับ

อ้าเภอเชื่อมโยงกับงาน Service Plan มีการประชุม MCH Board ระดับจังหวัด  2  ครั้ง มีการน้า CPG LBW,  
PPH, PIH จาก MCH board เขต10 ไปใช้ มีการทบทวน CPG และระบบส่งต่อ FAST TRACK  ใน MCH 
board จังหวัด  และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  มีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ ปี 2560 รวม 2 ครั้ง  

ในระดับอ้าเภอ ได้มีการประสานงานให้ คปสอ.ทุกแห่ง วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามสาเหตุตามบริบทของแต่ละ คปสอ. เช่น ปัญหาทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อย และเด็ก 0 – 5 ปี มีการ
เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และพัฒนาการสงสัยล่าช้า นอกจากนี้ยังได้ด้าเนินการตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของเขต ได้แก่ การจัดกิจกรรม Kick off การพัฒนาเด็กไทย IQ ดีเติบโตดีเริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ ใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีการสนับสนุนยาเม็ด Triferdine แก่หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้กับเด็ก 6 เดือน – 5 ปี และ หญิงอายุ 12 – 18 ปี 
มีการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแก่
ประชาชนตามโครงการบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุกเดือน มีการอบรมบุคลากรสาธารณสุข อสม.และครูผู้ดูแลเด็กจากสถานบริการสาธารณสุข
และศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งตามโครงการ “แม่ฮักพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.อ้านาจเจริญ” และบูรณาการร่วมกับ
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ้านาจเจริญ อบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่แม่วัยรุ่น  
ครูผู้เลี้ยงดูเด็ก บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   

ผลการด้าเนินงานพัฒนาการเด็ก  ปีงบประมาณ 2560 (ตค.- มิย.60) เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 93.77 (HDC) พบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 11.85 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20) อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาส้าคัญที่พบ คือการติดตามเด็กได้น้อยมากเพียงร้อยละ 47.59  ซึ่งต่้า
ทุกอ้าเภอ  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า ยังมีปัญหาความครอบคลุมในการคัดกรองเด็ก และการติดตามเด็ก
มาประเมินซ้้า รวมทั้งทักษะการประเมิน DSPM ของหน่วยบริการ  การลงบันทึกข้อมูลใน HDC ไม่ถูกต้อง/ไม่
ตรงตามห้วงเวลาที่ก้าหนด  ซ่ึงที่ยังต้องการพี่เลี้ยงลงไป Coaching อย่างสม่้าเสมอ 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5  ปี  มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 80 แยกรายอ้าเภอ  
             ปี 2560 (ตค. - มิย. 60) 
 

อ้าเภอ 
เด็ก อายุ 9, 18, 
30, และ  42 
เดือน ได้รับการ
คัดพัฒนาการ  
(คน) 

เด็ก อายุ 9, 18, 
30, และ  42 
เดือน พัฒนาการ
สมวัยครั้งแรก 
(คน) 

เด็ก อายุ 9, 18, 
30, และ  42 
เดือนพัฒนาการ
สมวัยหลังกระตุ้น 
(คน) 

รวมเด็กอายุ 9, 
18, 30, และ  42 
เดือน พัฒนาการ
สมวัย และสมวัย
หลังการติดตาม 
30 วัน  (คน) 

 
ร้อยละ 

เมือง 2,032 1,874 63 1937 95.32 
ชานุมาน 956 846 47 893 93.41 
ปทุมราชวงศา 1,069 990 33 1023 95.7 
พนา 604 547 13 560 92.72 
เสนางคนิคม 700 621 46 667 95.29 
หัวตะพาน 801 717 47 764 95.38 
ลืออ้านาจ 834 572 144 716 85.85 
รวม 6,996 6,167 393 6560 93.77 
ที่มา :  ข้อมูลจาก  HDC  
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5  ปี  มีพัฒนาสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่า 20 แยกรายอ้าเภอ  
              ปี 2560 (ตค .- มิย. 60) 

 
อ้าเภอ 

เด็ก อายุ 9, 18, 
30, และ  42 เดือน  
ที่ได้รับการคัด
พัฒนาการ (คน) 

เด็ก อายุ 9, 18, 30, 
และ  42 เดือน  
พัฒนาการสมวัย 
ครั้งแรก (คน) 

เด็ก อายุ 9, 18, 
30, และ  42 เดือน  
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (คน) 

 
ร้อยละ 

เมือง 2,032 1,874 158 7.78 
ชานุมาน 956 846 110 11.51 
ปทุมราชวงศา 1,069 990 79 7.39 
พนา 604 547 57 9.44 
เสนางคนิคม 700 621 79 11.29 
หัวตะพาน 801 717 84 10.49 
ลืออ้านาจ 834 572 262 31.41 
รวม 6,996 6,167 829 11.85 
ที่มา :  ข้อมูลจาก  HDC  
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่า 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
มีการด้าเนินโครงการ “แม่ฮัก” พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนงาน MCH ของทั้ง

จังหวัด ส่วนในระดับอ้าเภอ ได้มีการประสานงานให้ คปสอ.ทุกแห่ง ท้าการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา และ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุตามบริบทของแต่ละ คปสอ. โดยใช้งบประมาณของแต่ละพ้ืนที่ ในส่วน
เฉพาะของการด้าเนินงานโภชนาการในเด็กปฐมวัย จังหวัดได้ก้าหนดมาตรการย่อยเพ่ือจัดการและแก้ไขปัญหา
โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมพูนความรู้ด้านโภชนาการและการด้าเนินงานตามแนวทาง “พัฒนาต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5ปี สูงดีสมส่วน” โดยจัดประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กเพ่ือเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์และเด็ก 0 – 5 ปี ในวันที่ 7 เมษายน 2560  

2. ด้าเนินการตามข้อสั่งการของ MCH Board ระดับจังหวัด ในประเด็นต่อไปนี้ 
1) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์/เด็ก 

ปฐมวัยทุกราย และต้องมีการให้โภชนศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กท่ีผอม/อ้วน/เตี้ยและมีพฤติกรรม การบริโภคท่ีไม่
ถูกต้อง 

2) ให้ความรู้ อสม. ครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้ออกติดตามเยี่ยมบ้านและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
เด็กและในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

3) ในรายที่ฐานะยากจน ผอม เตี้ย ให้สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
4) ในรายที่วินิจฉัยพบสาเหตุจากการมีโรคประจ้าตัว ต้องส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา 
5) ให้ประสานชุมชน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
3. การขยายโครงการแม่ฮัก โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แม่ฮัก” พัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบคลุม

ทั้งจังหวัด ในวันที่ 19 มกราคม 2560  
4. ประเมินรับรองต้าบลพัฒนาการดีเริ่มต้นที่นมแม่ และต้าบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่

ผุ พัฒนาการสมวัย 1 ต้าบล/ อ้าเภอ  โดยพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 7  ต้าบล  ด้าเนินการสร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก    
0–5 ปี สูงดีสมส่วน   

5. ประกวดและประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด 
ผลการด้าเนินงานเด็กปฐมวัยส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  ปีงบประมาณ 2560 (ตค.- มิย.60)    

51.59 (เกณฑ์ ร้อยละ 51) เตี้ย ร้อยละ 5.69 (เกณฑ์ ร้อยละ 10)  อ้วน ร้อยละ 2.19 (เกณฑ์ร้อยละ 10)  
ผอม 6.96 (เกณฑ์ ร้อยละ 5)  ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 5 ปี เพศชายเท่ากับ 110.74 (เกณฑ์ 113 ซม.)  เพศหญิงเท่ากับ 
109.9 (เกณฑ์ 112 ซม.) (ข้อมูล HDC)   
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5  ปี  มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ  51 แยกรายอ้าเภอ  
              ปี 2560 (ตค .- มิย. 60) 

อ้าเภอ เด็ก 0 – 5 ปี ชั่งน้้าหนัก/
วัดส่วนสูง (คน) 

เด็ก 0 – 5 ปี ส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน (คน) 

ร้อยละ 

เมือง 4,919 2,510 51.03 
ชานุมาน 2,416 1,280 52.98 
ปทุมราชวงศา 2,063 968 46.92 
พนา 878 445 50.68 
เสนางคนิคม 1,471 670 51.67 
หัวตะพาน 1,770 965 54.52 
ลืออ้านาจ 1,802 975 54.11 
รวม 15,319 7,903 51.59 
ที่มา :  ข้อมูลจาก  HDC  
 

พ้ืนที่เป้าหมายต้าบลสูงดีสมส่วน  อ้าเภอละ 1 ต้าบล อยู่ระหว่างการสร้างองค์กรเด็ก 0-5 ปี สูงดี 
สมส่วน ดังนี้ 

ล้าดับที่ อ้าเภอ ต้าบล 
1 เมือง ปลาค้าว 
2 ชานุมาน ป่าก่อ 
3 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 
4 พนา พระเหลา 
5 เสนางคนิคม นาเวียง 
6 หัวตะพาน โพนเมืองน้อย 
7 ลืออ้านาจ เปือย 

  
ตัวช้ีวัดที่ 11 : ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
ผลการด้าเนินงานทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2560 (ตค .- มิย. 60) เท่ากับ 6.31 

จังหวัดได้ก้าหนดมาตรการดังนี้  
 1. จัดระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธ์ที่เตรียมตั้งครรภ์/หญิงตั้งครรภ์ ที่
มีดัชนีมวลกายต่้า  หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  เพ่ือการวางแผนครอบครัว/วางแผนการมี
บุตร ส่งเสริมภาวะโภชนาการการแก้ไขภาวะขาดสารอาหาร และการส่งต่อ 
 2. อสม. เยี่ยมบ้าน  ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่  ติดตามให้มาฝากครรภ์เร็วและมาตามนัด 
 3. ส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงวัยเจริญพันธ์ที่เตรียมตั้งครรภ์/หญิงตั้งครรภ์  ที่ดัชนีมวลกายต่้า โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต้าบลในการสนับสนุนอาหารเสริมหรือวิตามิน 
เช่น กรดโฟลิค (ให้ก่อนการตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์– 6 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์)   

4. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ อภิปรายผลการประเมิน ให้ค้าแนะน้าตาม
ภาวะโภชนาการ  และพฤติกรรมการบริโภค ใช้ Vallop  curve เพ่ือเฝ้าระวังติดตามน้้าหนักหญิงตั้งครรภ์ตาม
อายุครรภ์  และสอนหญิงตั้งครรภ์ใช้เส้นทางลูกรักดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือให้น้้าหนักทารกในครรภ์มากกว่า 
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2,500  กรัม  รวมทั้งให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว ถึงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เรื่อง โภชนาการครบ 5 
หมู่ ปริมาณเพียงพอ  แคลอรี่สูง  การพักผ่อน  และหลีกเลี่ยงการท้างานหนัก 
 5. การตรวจหาภาวะติดเชื้อ ได้แก่  ตรวจสุขภาพช่องปาก  ตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
ครั้งแรกโดยใช้  Multiple dipstik  และตรวจภายใน  (โดยใช้Speculum) 

6,   จัดระบบส่งต่อรายที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก้าหนด(Preterm) ทารกน้้าหนักตัวน้อยใน
ครรภ์ (IUGR)   

 
ตารางท่ี 4  ร้อยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500  กรัม  แยกรายอ้าเภอ  ปี 2560 (ตค .- มิย. 60) 

อ้าเภอ จ้านวนเด็กเกิดมีชีพ     
(คน) 

จ้านวนเด็กแรกเกิดน้้าหนัก
น้อยกว่า  2500  กรัม (คน) 

ร้อยละ 

เมือง 668 39 5.84 
ชานุมาน 291 25 8.59 
ปทุมราชวงศา 290 20 6.9 
พนา 154 10 6.49 
เสนางคนิคม 193 7 3.63 
หัวตะพาน 227 14 6.17 
ลืออ้านาจ 175 11 6.29 
รวม 1,998 126 6.31 
ที่มา :  ข้อมูลจาก  HDC  
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ตัวชี้วัดที่ 3 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา  

 ในปีงบประมาณ 2558 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้จัดท าโครงการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้ สนับสนุนการการจัดท าแผนงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในระดับต าบล ก ากับติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน  คัดเลือกและพัฒนาอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ ในปี 2559 ได้ด าเนินการโครงการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์สัญจร ส่งผลให้จังหวัด
อ านาจเจริญผ่านการประเมินตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ของกรมอนามัย ร้อยละ 100  
 
แผนการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้น ามาตรการที่ใช้และบทเรียนที่ได้รับ ในปี 2554-2559 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานเน้นความต่อเนื่องยั่งยืน ได้จัดท าโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี
กิจกรรมส าคัญดังนี้ 

 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น 
 สนับสนุนการจัดท าแผนงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในระดับต าบล 
 ก ากับติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 พัฒนาตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ของกรมอนามัย 
 พัฒนาคลินิกวัยรุ่นตามมาตรฐานกรมอนามัยขยายลงสู่ รพ.สต. 
 โครงการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์คุณภาพ 
 น าเสนอปัญหาก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในการประชุม

คณะกรรมการ MCH ระดับจังหวัด และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอ านาจเจริญ 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ

ด าเนินการจัดประชุมขับเคลื่อน ตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. 
2559 

 
ผลการด าเนินงานปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มถิุนายน 2560) 

   

1. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ปี 2557-2559  

ผลการด าเนินงาน จังหวัดอ านาจเจริญ มี 7 อ าเภอ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ 7 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100   

 

2. ตัวช้ีวัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 
ปี พันคน ภายในปี 2561) 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 12,356 คน มีผู้คลอดในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 
2559 – 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 278 ราย คิดเป็นอัตรา 22.50 ต่อพันประชากร มากที่สุดอยู่ที่ อ าเภอ
ชานุมาน  28.79 ต่อพันประชากรรองลงมา อ าเภอพนา อ าเภอเมือง อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอลืออ านาจ 
และอ าเภอหัวตะพาน คิดเป็นอัตรา 27.33  23.33  22.20 20.43 และ 18.70 ต่อพันประชากร ตามล าดับ 
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น้อยที่สุดอยู่ที่อ าเภอเสนางคนิคม คิดเป็นอัตรา 15.37 ต่อพันประชากร (ตารางที่ 5) (รูปที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง ปี 2557-2559 มีแนวโน้มลดลง  

ส่วนกลุ่มอายุ 10-14 ปี เป้าหมายปี 2560 จ านวนการคลอดบุตรมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ผลการด าเนินงานปี 2560 (1ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2560) จังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่าประชากรหญิง อายุ 10-14 ปี ในเขตรับผิดชอบ(ประชากรจากการส ารวจ TypeArear 1,3) 
จ านวน 11,081คน พบจ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 10-14 ปี (จากแฟ้มLabor) ดูข้อมูลจ านวนเด็กเกิด
มีชีพ (LBORN) จ านวน 7 คน คิดเป็น 0.63 ต่อพันประชากรยังต่ ากว่าเป้าหมายปี 2560 ที่ก าหนดไว้ 1.4 ต่อ
พันประชากร พบมากที่สุดที่อ าเภอเมือง 1.3 รองลงมาคือ อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอชานุมาน คิดเป็นอัตรา 
0.79  0.68 ต่อพันประชากร ตามล าดับ ไม่พบในอ าเภอปทุมราช พนา หัวตะพานและลืออ านาจ (ตารางที่ 6) 
(รูปที ่2) และยังพบว่าหญิงคลอดบุตรอายุต่ ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (รูปที ่3) 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนและอัตราต่อพันประชากรของหญิงอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร ปี 2557 – 2560 
              (1 ตค.59 - 30 มิย.60) 

   ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

อ าเภอ 
หญิง

อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิด
มีชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิด
มีชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตราต่อ
พัน 

เมือง 4,126 202 48.96 4,236 132 31.16 4,308 119 27.62 4,244 99 23.33 
ชานุมาน 1,557 79 50.74 1,603 70 43.67 1,657 64 38.62 1,598 46 28.79 

ปทุมราชวงศา 1,614 70 43.37 1,719 49 28.5 1,727 51 29.53 1,712 38 22.20 
พนา 837 31 37.04 847 16 18.89 877 16 18.24 878 24 27.33 

เสนางคนิคม 1,187 35 29.49 1,241 36 29.01 1,256 37 29.46 1,301 20 15.37 
หัวตะพาน 1,544 54 34.97 1,555 33 21.22 1,558 30 19.26 1,497 28 18.70 

ลืออ านาจ 1,079 42 38.92 1,143 31 27.12 1,166 34 29.16 1,126 23 20.43 
รวม 11,944 513 42.95 12,344 367 29.73 12,549 351 27.97 12,356 278 22.50 

ตารางท่ี 6 จ านวนและอัตราต่อพันประชากรของหญิงอายุ 10-14 ปีคลอดบุตร ปี 2557 – 2560 
              (1 ตค.59 - 30 มิย.60 ) 

   ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

อ าเภอ 
หญิง

อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิด
มีชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตราต่อ
พัน 

เมือง
อ านาจเจรญิ 4,044 6 1.48 3,969 4 1.01 3,873 5 1.29 3,852 5 1.3 
ชานุมาน 1,544 2 1.3 1,535 1 0.65 1,484 4 2.7 1,474 1 0.68 
ปทุมราชวงศา 1,615 1 0.62 1,545 1 0.65 1,551 1 0.64 1,531 0 0 
พนา 775 0 0 767 1 1.3 716 1 1.4 634 0 0 
เสนางคนิคม 1,302 0 0 1,298 2 1.54 1,302 1 0.77 1,261 1 0.79 
หัวตะพาน 1,441 0 0 1,424 0 0 1,385 3 2.17 1,341 0 0 
ลืออ านาจ 1,063 2 1.88 1,032 0 0 995 0 0 988 0 0 
รวม 11,784 11 0.93 11,570 9 0.78 11,306 15 1.33 11,081 7 0.63 
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48.96 
50.74 

43.37 

37.04 

29.49 

34.97 
38.92 

42.95 

31.16 

43.67 

28.5 

18.89 29.01 21.22 

27.12 
29.73 

27.62 

38.62 

29.53 

18.24 

29.46 

19.26 

29.16 

27.97 23.33 

28.79 

22.2 

27.33 

15.37 18.7 
20.43 

22.5 

เมือง ชานมุาน ปทมุราช พนา เสนางคนิคม หวัตะพาน ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

รูปที่ 1 หญงิอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรอัตราต่อพันประชากร  
แยกรายอ าเภอ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปีงบประมาณ 2557 –2560(1 ตค.59 - 30 มิย.60 ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 2559 2560 

1.48 
1.3 

0.62 

0 0 0 

1.88 

0.93 1.01 
0.65 0.65 

1.3 
1.54 

0 0 

0.78 

1.29 

2.7 

0.64 
1.4 

0.77 

2.17 

0 

1.33 1.3 

0.68 

0 0 

0.79 

0 0 

0.63 

เมือง ชานมุาน ปทมุราช พนา เสนางคนิคม หวัตะพาน ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

รูปที่ 2 หญิงอายุ 10-14 ปีคลอดบุตรอัตราต่อพันประชากร  
แยกรายอ าเภอ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ปีงบประมาณ 2557 –2560 (1 ตค.59 - 30 มิย.60 ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 2559 2560 

ไม่เกิน 42 

ไม่เกิน 1.4 
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3. หญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป  
ปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) จังหวัดอ านาจเจริญพบหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มา

คลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 15.38 สูงกว่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยก าหนดไว้ที่ ไม่เกินร้อยละ 10 พบมากที่สุดที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร้อยละ 50 
รองลงมาคือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลหัวตะพาน โรงพยาบาลชานุ
มานและโรงพยาบาลพนา ร้อยละ 27.27 15.16 14.29 10.34 และ 9.09 ตามล าดับ ไม่พบการตั้งครรภ์ซ้ าใน 
ลืออ านาจ (ตารางท่ี 1.13) (รูปที่ 15) 

 

ตารางท่ี 7 ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปีในจังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งครรภ์ซ้ า ปี 2557 – 2560  
              (1 ตค.59 - 30 มิย.60) 
   ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

โรงพยาบาล B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A ร้อยละ 

รพ.อ านาจเจริญ 512 23 4.49 268 40 14.93 228 34 14.91 253 38 15.16 
รพ.ชานุมาน 45 3 6.67 47 13 27.66 40 5 12.5 29 3 10.34 
รพ.ปทุมราชวงศา 21 1 4.76 23 2 8.7 13 3 23.08 11 3 27.27 
รพ.พนา 4 2 50 6 1 16.67 6 0 0 11 1 9.09 
รพ.เสนางคนิคม 8 1 12.5 13 2 15.38 8 2 25 8 4 50 
รพ.หัวตะพาน 17 1 5.88 19 6 31.58 22 1 4.55 13 1 14.29 
รพ.ลืออ านาจ 6 0 0 6 2 33.33 7 0 0 0 0 0 
รวม 613 31 5.06 382 66 17.28 324 45 13.89 325 50 15.38 

 

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

2557 2558 2559 2560

10-14 ปี 0.93 0.78 1.33 0.63

15-19 ปี 42.95 29.73 27.97 22.5

ต ่ำกว่ำ 20 ปี 43.88 30.51 29.3 23.13
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รูปที่ 3 หญิงคลอดบุตรอายุต่ ากว่า 20 ปีต่อพันประชากร  
ปี 2557-2560 (1 ตค.59 - 30 มิย.60 ) จังหวัดอ านาจเจริญ 

10-14 ปี 

15-19 ปี 

ต ่ำกว่ำ 20 ปี 



16 

 

       
4.  ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20  ปีได้รับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด  
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 พบหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปีในจังหวัดอ านาจเจริญ

ได้รับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด ร้อยละ 52.18  มากที่สุดอยู่ที่ อ าเภอหัวตะพานและปทุมราชวงศา 
ร้อยละ100  ตั้งแต่ ปี 2557-2560 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1.14 )  
 

ตารางท่ี 8 ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20  ปีได้รับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด ปี 2557 – 2560  

                  (1 ตค.59 - 30 มิย.60) จังหวัดอ านาจเจริญ 

   ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

อ าเภอ B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจรญิ 23 1 4.35 5 0 0 52 43 82.69 39 18 47.5 
ชานุมาน 3 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 
ปทุมราชวงศา 1 0 0 2 0 0 1 1 100 2 2 100 
พนา 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 25 
เสนางคนิคม 1 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 
หัวตะพาน 1 0 0 2 1 50 6 5 83.33 10 10 100 
ลืออ านาจ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
รวม 31 1 3.23 12 1 8.33 65 50 76.92 57 31 54.39 

 

A = จ านวนหญิงตาม B ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) 
B = จ านวนหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปีคลอดจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม LABOR ที่ได้รับการคุมก าเนิดด้วย 
      วิธีสมัยใหม่ ภายใน 42 วัน 
           
 
 

4.49 
6.67 

4.76 

50 

12.5 

5.88 

0 

5.06 

14.93 

27.66 

8.7 

16.67 15.38 

31.58 
33.33 

17.28 

14.91 12.5 

23.08 

0 

25 

4.55 

0 

13.89 

15.16 

10.34 

27.27 

9.09 

50 

14.29 

0 

15.38 

เมือง ชานมุาน ปทมุราช พนา เสนางคนิคม หวัตะพาน ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

รูปที่ 4  ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20  ปีตั้งครรภ์ซ้ า  แยกรายอ าเภอ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ปีงบประมาณ 2557 –2560(1 ตุลาคม 2559 -30 มิถุนายน 2560) 

2557 2558 2559 2560 

ไม่เกิน 10 
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3.6  ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20  ปีได้รับบริการคุมก าเนิดหลังคลอด  
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559–30 มิถุนายน 2560 หญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญได้รับ

บริการคุมก าเนิดหลังคลอด ร้อยละ 17.54 มากที่สุดอยู่ท่ี อ าเภอหัวตะพานร้อยละ 60 (ตารางท่ี 9)  
 

ตารางท่ี 9 ร้อยละของหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปีในจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับบริการคมุก าเนิดหลังคลอด  
              ปี 2557 – 2560 (1 ตค.59 - 30 เมย.60)  
   ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

อ าเภอ B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจรญิ 512 23 4.49 268 5 1.87 228 52 22.81 253 39 15.42 
ชานุมาน 45 3 6.67 47 2 4.26 40 3 7.5 29 2 6.9 
ปทุมราชวงศา 21 1 4.76 23 2 8.7 13 1 7.69 11 2 18.18 
พนา 4 2 50 6 1 16.67 6 0 0 11 4 36.36 
เสนางคนิคม 8 1 12.5 13 0 0 8 1 12.5 8 0 0 
หัวตะพาน 17 1 5.88 19 2 10.53 22 6 27.27 13 10 76.92 
ลืออ านาจ 6 0 0 6 0 0 7 2 28.57 0 0 0 
รวม 613 31 5.06 382 12 3.14 324 65 20.06 325 57 17.54 

A = จ านวนหญิงตาม B ได้รับบริการคุมก าเนิดภายใน 42 วัน 
B = จ านวนหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปีคลอดจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม LABOR  

 
 

ปัญหาอุปสรรค 
  1. อ าเภอจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์พ้ืนฐานยังต้องพัฒนาเชิงคุณภาพ ภาคีเครือข่ายในทุกระดับไม่
ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขาดการท างานร่วมกัน  
 2. การตั้งครรภ์ซ้ าซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
แนวทางแก้ไข  

1. ควรด าเนินการเชิงคุณภาพตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์มากยิ่งขึ้นและขยายผลลงสู่ 
ระดับอ าเภอต าบล 

2. จังหวัดจะต้องก าหนดเป็นนโยบายในการจัดบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นหลังคลอดใน       
ทุกสถานบริการ 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกวัยรุ่นขยายสู่ รพ.สต. และคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์
ระดับจังหวัดด าเนินการขับเคลื่อนตาม พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อย่าง
จริงจัง  
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ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
                (Long Term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 
 

 จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 56 ต าบล ได้เข้าร่วมต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term care) ในปี 2559 จ านวน 9 แห่ง  (น าร่อง) และในปี 2560 มีต าบลร่วม
ด าเนินการจ านวน 28 แห่ง  รวมเป็น 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.07 

ในปี 2560 มีการประเมินรับรองต าบล LTC ตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 องค์ประกอบ โดยต าบล LTC 
จ านวน 37 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 
  

ตารางที่ 10 จ านวนของต าบลที่ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 

อ าเภอ จ านวน 
ต าบล 

จ านวน
ต าบล LTC 
ปี 2560 

 
ร้อยละ 

    จ านวนต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 
ปี 2559 ปี 2560 รวม ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจริญ 

19 11 57.89 2 9 11 100 

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

รวม 56  37   66.07 9 28 37 100 
ข้อมูล :  ณ วันที่ 30 กรกฎาคม  2560   
 



19 

 

ตัวชี้วัดที่ 5  : อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า (ร้อยละ 85) 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
องค์การอนามัยโลกคาดประมาณอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลการส้ารวจ    

ความชุกวัณโรค พบว่า ในปี 2557 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 171 ต่อ
ประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report 2015) ปัจจัยก้าหนดการเกิดโรค (determinants) มีหลาย
ประการ ซึ่งพบจากผลส้ารวจ ระบบเฝ้าระวัง (ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค) และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ผู้สูงอายุ 
แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น  จากระบบรายงานผลการด้าเนินงานวัณ
โรคปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยวัณโรคข้ึนทะเบียนรักษา 67,789 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection 
rate) ร้อยละ 59 ในขณะที่ผลส้าเร็จการรักษายังต่้าเพียงร้อยละ 81 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่จะน้าไปสู่การลดโรค
วัณโรค (ร้อยละ 90) นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2557 มี
รายงานผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติสูงถึง 3 ,091 ราย ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่บ่อยเป็นปัจจัยเสี่ยงทาง
พฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมวัณโรค  ส้าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อต่อ
ยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด คือ ไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน (Multi-Drug Resistant-TB : MDR-TB) จ้านวนคาด
ประมาณ 2,200 ราย (มาจากผู้ป่วยใหม่ 1,100 ราย และมาจากผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน 
1,100 ราย) ซึ่งคาดประมาณจากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยา ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย ในปี 2555 (วัณโรค
ดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยใหม่พบร้อยละ 2.03 และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาพบร้อยละ 18.88) แต่จาก
รายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานผู้ป่วยที่ต่้ากว่าความเป็น
จรงิ รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร 
 จังหวัดอ้านาจเจริญ จากระบบการรายงานโรควัณโรค ปี 2555 – 2559 พบว่าอัตราการค้นพบผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ (คิด 170 ต่อแสนประชากร) เท่ากับ  48 , 41 , 45 , 39 , 43 และมีผลส้าเร็จ
การรักษาวัณโรครายใหม่จังหวัดอ้านาจเจริญในช่วงปี 2555 – 2558 พบว่ามีอัตราการรักษาส้าเร็จในผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า เท่ากับร้อยละ 87.2 , 85.6 , 88.1 , 86.9 ตามล้าดับ ส้าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 
(MDR-TB) ในปี 2555 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3 ราย (อ้าเภอเมือง 2 ราย อ้าเภอหัวตะพาน      1 ราย) คิด
เป็นร้อยละ 0.97  ในปี 2556 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 1 ราย (อ้าเภอเมือง) คิดเป็น 0.37 ในปี 2557 พบผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยา 6 ราย (อ้าเภอเมือง 1 ราย อ้าเภอปทุมราชวงศา 2 ราย อ้าเภอหัวตะพาน 1 ราย อ้าเภอลืออาจ 
2 ราย) คิดเป็น 1.70 ในปี 2558 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2 ราย (อ้าเภอเสนางคนิคม และอ้าเภอหัวตะพาน)  
คิดเป็น 0.68 และในปี 2559 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 5 ราย (อ้าเภอชานุมาน 2 ราย อ้าเภอลืออ้านาจ 2 ราย 
อ้าเภอพนา 1 ราย) คิดเป็นร้อยละ 1.83 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจังหวัดอ้านาจเจริญจะด้าเนินงานควบคุมวัณ
โรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลัก  และมีผลความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง  
(ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85) แต่ก็ยังพบข้อบ่งชี้อันตรายของวัณโรค คือ ยังพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้ป่วยรักษา
ล้มเหลว ผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้้า ผู้ป่วยขาดยา ผู้ป่วยเสียชีวิต สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการรักษาแบบ
มีพ่ีเลี้ยง ระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข การแพ้ยาของผู้ป่วย การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ 
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แผนการด าเนินงานวัณโรค  จังหวัดอ านาจเจริญ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ มีงบประมาณในการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรค โรค
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ้านวน 181,100 บาท 
 1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ TB ระบุรายชื่อเฉพาะ (MR. TB &TB coordinator) สาธารณสุขอ้าเภอ  
(MR. TB & DTC)  โรงพยาบาล (MR. TB & TB clinic & HTC)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (MR. TB )  
 1.3 ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปี 2560 โดยส้านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมออกประเมิน
โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 
 1.4 ประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ้า ในปี 2560 โดยส้านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมออกประเมินเรือนจ้าจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2.1 จัดประชุม/ชี้แจงการเตรียมการด้าเนินงานให้เจ้าหน้าที่ในระดับอ้าเภอ ต้าบล  
2.2 จัดอบรมฟ้ืนฟูให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาทักษะในการป้องกัน ควบคุมวัณโรค (สามารถ

คัดกรองผู้มีอาการสงสัย การดูแลการกินยา DOTS การให้สุขศึกษาประชาชน การป้องกันการแพร่เชื้อใน
ชุมชน) 
 2.3 ประชุมเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานโปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (TBCM)  
 2.4 ออกนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานวัณโรครายอ้าเภอ และสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพ่ือดูระบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบมีพ่ีเลี้ยง 
 2.5 ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผน การดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารายกรณี เพ่ือน้าสู่การรักษา
ส้าเร็จ 
 

3. ด้านการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการส่งต่อ รักษาระดับอ าเภอ 
 จังหวัดจัดท้าหรือปรับปรุง Flow Chart DOTs By Heart Amnatcharoen ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน
เพ่ือให้ทุกอ้าเภอติดเป็นแนวทางในสถานบริการสาธารณสุขทุกหน่วย  เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน  
กลุ่มเสี่ยง  การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย การเก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจ การวินิจฉัย การขึ้นทะเบียน การ
ท้า VCT การเจาะหาAnti-HIV การท้า Drug Monitoring การส่งผู้ป่วยรับการรักษาในเขตพ้ืนที่ (PCU) 
รับผิดชอบ การคัดเลือกพ่ีเลี้ยง (จะต้องเตรียมผู้ป่วยทุกรายเพ่ือตกลงร่วมรักษาด้วยความเต็มใจ DOTS  By 
Heart  Amnatcharoen ในแบบ Heart1 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเท่านั้น)  สถานที่ก้ากับการกิน
ยา  การติดตามผลการรักษา  การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน  ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกราย จะได้รับการป้อนยา
โดยเจ้าหน้าที่ โดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลผ่านระบบ Line กลุ่ม  ถ่ายรูปรายงานการป้อนยาทุกวัน  
 
4. ด้านการค้นหาผู้ป่วย (Active Case Finding) 
          4.1 ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์   

- ตรวจหาวัณโรคผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ยังขึ้นทะเบียนโดยส่งตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 ครั้ง และ 
X-RAY ปอด ทุกรายปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบคัดกรอง PHA 1 และสรุปรายงานในแบบ PHA 2 ให้ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ  
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- ตรวจคัดกรองหาวัณโรคผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มารับบริการหรือเข้ากลุ่ม ในแต่ละครั้งที่มารับ
บริการในคลินิกทุกราย   กรณีที่มีอาการหรือประวัติสงสัยวัณโรค ส่งตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 ครั้ง และ 
X-RAY ปอด โดยใช้แบบคัดกรอง PHA 1 และสรุปรายงานในแบบ PHA 2 ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 4.2 ตรวจ คัดกรอง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

จากผู้ป่วยเสมหะบวกทุกราย ให้ตรวจเสมหะ 3 ตัวอย่าง  เอกซเรย์ผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกรายโดยตรวจ
ภายใน  14 วันหลังจากส่งผู้ป่วยเพ่ือรักษาในหน่วยบริการใกล้บ้าน โดยใช้แบบคัดกรอง CFM 01 และสรุป
รายงานในแบบ CFM 02 ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
 4.3 ตรวจ  คัดกรอง  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ตรวจหาวัณโรคผู้ป่วยเบาหวานที่ยังขึ้นทะเบียนกรณีที่มีอาการหรือประวัติสงสัยวัณโรค ส่งตรวจ
เสมหะ AFB  จ้านวน 3 ครั้ง และ X-RAY ปอด ทุกรายปีละ 1 ครั้ง โดยรณรงค์ ( 20 – 31 (24 มีนาคมวัณโรค
โลก) มีนาคม) โดยใช้แบบคัดกรอง CFCD 01 และสรุปรายงานในแบบ CFCD 02 ให้ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทราบหลังด้าเนินการเสร็จ 1 สัปดาห์ของการรณรงค์แต่ละครั้ง 
 4.4 ตรวจ คัดกรอง ผู้ต้องขังในเรือนจ า  
 ตรวจ คัดกรอง ผู้ต้องขังในเรือนจ้าทุกปี  โดยใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคล  หากมีอาการเข้าได้กับวัณโรค 
ให้ส่งตรวจเอกซเรย์, ตรวจเสมหะผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัย ปีงบประมาณ 2560 จะด้าเนินการคัดกรองแล้ว
เดือนมีนาคม 2560 
 

5. ด้านการรักษาหายขาด โดยรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด ทุกรายด้วยระบบ DOTS 
 5.1 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องมีผู้ป้อนยาต่อหน้าเป็นบุคลากรสาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกราย หากเป็นบุคคลอื่นหรือไม่สามารถท้า DOTS ได้ ให้ชี้แจงเหตุผลเป็นรายๆไป (อย่างน้อยเอายาให้ผู้ป่วย
กิน 126 ซอง หรือ  ร้อยละ 70 ของการรักษา และในระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกต้องมากกว่า 48 วัน+ไม่ให้
ผู้ป่วยกินยาโดย จนท.ต้องไม่เกิน 7 วันติดต่อกัน)  
 5.2 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียน จะต้องท้าสมุดประจ้าตัวและผู้ป่วยทุกรายที่กินยากับบุคลากร
สาธารณสุขอย่างน้อยกิน126 ซอง หรือ ร้อยละ 70 ของการรักษา  
 5.3 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ จะออกสุ่มเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคทุกเดือนๆ เพ่ือติดตาม
การดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ DOTs 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดย่อยงานวัณโรค 
มาตรการที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 

1.1 สถานการณ์และข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายแยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ รวมถึง
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

จังหวัดอ้านาจเจริญ  มีแนวทางในการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเริ่มจากจุดซักประวัติผู้ป่วยที่มา
รับบริการ โดยเน้นซักถามตามแบบสัมภาษณ์อาการสงสัยวัณโรค ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ถ้ากลุ่มเสี่ยง
มีอาการเข้าได้กับวัณโรค จึงกรอกข้อมูลผู้ป่วยลงในแบบสัมภาษณ์อาการสงสัยวัณโรค แนบกับแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ และแจกหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ ป้องกันการแพร่เชื้อ  หากแพทย์เห็นควรว่าอาการ
สงสัยวัณโรค แพทย์จะส่งผู้ป่วย X ray และเก็บเสมหะส่งตรวจตามขั้นตอน หากพบว่าป่วยวัณโรคก็น้าขึ้น
ทะเบียนรักษาตามแนวทาง Flow chart Amnatcharoen ต่อไป และการออกคัดกรองในชุมชนในช่วงสัปดาห์
วัณโรคสากล (20 – 31 มีนาคม 2560) 
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ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลจ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค (1 ตุลาคม 2559 – 30 
               พฤษภาคม 2560) แยกรายอ้าเภอ  

อ้าเภอ จ้านวนผู้ป่วย DM ได้รับคัดกรองวัณโรค คิดเป็น % ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 
เมือง 6,671 4,565 68.4 6 6 4 
ชานุมาน 1,612 925 57.3 42 42 1 
ปทุมราชวงศา 2,406 2,370 98.5 200 200 5 
พนา 1,851 1,225 66.2 114 114 0 
เสนางคนิคม 2,428 2,202 90.7 43 43 3 
หัวตะพาน 2,686 1,691 62.9 16 16 2 
ลืออ้านาจ 2,283 1,984 86.9 13 13 2 
รวม 20,472 14,963 73.1 434 434 17 

 

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกอ้าเภอ จ้านวน 20,472 ราย  และ
ได้รับการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในช่วงเดือน จ้านวน 14,963 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.1 พบสงสัย 434 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 2.9  พบว่าป่วยวัณโรค  17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.9  แยกประเภทผู้ป่วยที่พบดังนี้ 

อ้าเภอเมือง พบป่วยวัณโรค 4 ราย แยกประเภท เสมหะพบเชื้อ 2 ราย เสมหะลบ 2 ราย 
อ้าเภอชานุมาน  พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภท เสมหะพบเชื้อ 
อ้าเภอปทุมราชวงศา พบป่วยวัณโรค 5 ราย ประเภท เสมหะพบเชื้อ 5 ราย 
อ้าเภอเสนางคนิคม พบป่วยวัณโรค 3 ราย ประเภท เสมหะพบเชื้อ 3 ราย 
อ้าเภอหัวตะพาน พบป่วยวัณโรค 2 ราย ประเภท เสมหะพบเชื้อ 2 ราย 
อ้าเภอลืออ้านาจ พบป่วยวัณโรค 2 ราย ประเภท เสมหะพบเชื้อ 2 ราย 
 

ตารางท่ี 12  แสดงข้อมูลจ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤษภาคม 
                 2560 แยกรายอ้าเภอ 

อ้าเภอ จ้านวนผู้สูงอาย ุ ได้รับคัดกรองวัณโรค คิดเป็น% ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 
เมือง 27,715 18,308 66.0 13 13 3 
ชานุมาน 4,790 2,842 59.3 63 63 2 
ปทุมราชวงศา 5,711 4,937 86.4 54 54 2 
พนา 4,274 3,231 75.6 91 91 1 
เสนางคนิคม 5,406 5,185 95.9 35 35 6 
หัวตะพาน 7,671 5,360 69.9 52 52 3 
ลืออ้านาจ 5,310 3,521 66.3 29 29 1 
รวม 60,877 43,384 71.3 337 337 18 

   

จากตารางที่ 12 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกอ้าเภอเป็นไปตามเป้าหมาย จ้านวน 
60,877 ราย  และได้รับการคัดกรองวัณโรค จ้านวน 43,384 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.3  สงสัยวัณโรค 337 
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.7  พบป่วยวัณโรค 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3  แยกประเภทผู้ป่วยที่พบดังนี้ 

อ้าเภอเมือง พบป่วยวัณโรค 3 ราย แยกประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย วัณโรคนอกปอด 1 ราย 
อ้าเภอชานุมาน  พบป่วยวัณโรค 2 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย 
อ้าเภอปทุมราชวงศา พบป่วยวัณโรค 2 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย 
อ้าเภอพนา พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภทเสมหะลบ 
อ้าเภอเสนางคนิคม พบป่วยวัณโรค 6 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย เสมหะลบ 2 ราย นอกปอด 2 
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ตารางท่ี 13  แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 
                พฤษภาคม 2560  แยกรายอ้าเภอ 

อ้าเภอ จ้านวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส ์ ได้รับคัดกรองวัณโรค คิดเป็น % ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 
เมือง 620 620 100.0 15 15 11 
ชานุมาน 79 79 100.0 3 3 0 
ปทุมราชวงศา 70 70 100.0 3 3 0 
พนา 71 71 100.0 3 3 0 
เสนางคนิคม 116 116 100.0 5 5 1 
หัวตะพาน 163 163 100.0 20 5 1 
ลืออ้านาจ 51 51 100.0 1 1 0 
รวม 1,170 1,170 100.0 50 50 13 

  

จากตารางที่ 13 แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค จะพบว่า มีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์จ้านวน 1,170 ราย  และได้รับการคัดกรองวัณโรค จ้านวน 1,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  สงสัยวัณ
โรค 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.2  พบป่วยวัณโรค 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 แยกประเภทผู้ป่วยที่พบดังนี้ 

อ้าเภอเมือง พบป่วยวัณโรค 11 ราย แยกประเภท เสมหะพบเชื้อ 2 ราย เสมหะลบ 6 ราย นอกปอด 3 
ราย 

อ้าเภอเสนางคนิคม พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ  
อ้าเภอหัวตะพาน พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 
 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
               2560  แยกรายอ้าเภอ  

อ้าเภอ 
จ้านวนผู้ป่วยวณั

โรคแพรเ่ชื้อ 
จ้านวนผู้สมัผสั

ร่วมบ้าน 
จ้านวนที่ได้รับ

คัดกรอง 
คิดเป็น 

% 
ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 

เมือง 22 113 113 100.0 20 20 0 
ชานุมาน 7 39 39 100.0 10 10 0 
ปทุมราชวงศา 11 26 26 100.0 19 12 0 
พนา 11 24 24 100.0 18 18 0 
เสนางคนิคม 9 24 24 100.0 24 24 0 
หัวตะพาน 10 39 33 84.6 12 4 0 
ลืออ้านาจ 10 27 27 100.0 27 27 0 
รวม 80 292 286 97.9 130 115 0 

ที่มา จากทะเบียนTB03 
  

จากตารางที่ 14 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค จะพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคเสมหะ
พบเชื้อรายใหม่ จ้านวน 80 คน มีผู้สัมผัสร่วมบ้านจ้านวน 292 คน ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับคัดกรองวัณโรค 
จ้านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 ส่งตรวจ X ray จ้านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7  และส่งตรวจ
เสมหะ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  ไม่พบว่าป่วยเป็นวัณโรค 
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ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ้าอ้านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง5 ปี 
               (ปี 2555 - 2560) 

 

ป ี จ้านวนผู้ต้องขัง/ราย ได้รับคัดกรอง TB ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 
ปี 2555 896 896 896 17 2 
ปี 2556 948 948 948 24 3 
ปี 2557 1,323 1,323 996 22 13 
ปี 2558 1,369 1,369 96 96 1 
ปี 2559 1,098 1,098 40 40 2 
ปี 2560 1,080 1,080 992 46 (ก้าลังเก็บ

ส่งตรวจ) 
 

 

จากตารางที่ 15 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ้าอ้านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี 
ดังนี้  
  - ปี 2555 – 2557 จังหวัดอ้านาจเจริญได้คัดกรองเรือนจ้าโดยใช้รถ Mobile X-ray คัดกรองผู้ต้องขัง
ทุกราย และเก็บเสมหะผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรคและที่ผลอ่านฟิล์มเข้าได้กับวัณโรค โดยใช้งบประมาณของ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ   รวมคัดกรอง 3 ปี จ้านวน 2,840 ราย พบว่าป่วยวัณโรค 18 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.6 เป็นผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.6 เป็นผู้ป่วยเสมหะลบ 15 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 

   - ปี 2558 – 2559 จังหวัดอ้านาจเจริญใช้แบบสัมภาษณ์คัดกรองวัณโรคในเรือนจ้า และน้าผู้ที่มี
คะแนน 3 คะแนนมาเก็บเสมหะส่งตรวจและ X-ray จึงมียอดการ X-ray ลดลง เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณด้าเนินงาน รวมคัดกรอง 2 ปี จ้านวน 2,467 ราย พบว่าป่วยวัณโรค 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1 
เป็นผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ 2 ราย คิดเป็น 66.6 เป็นผู้ป่วยเสมหะลบ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 

ทั้งนี้ผลการด้าเนินงาน 5 ปี รวมคัดกรอง 5,307 ราย พบว่าป่วยวัณโรค 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4  
เป็นผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.8  เป็นผู้ป่วยเสมหะลบ 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.2 

   - ปี 2560 ได้รับงบประมาณที่จะสนับสนุนการคัดกรองจากงบสนับสนุนของเขตตรวจราชการที่ 10 
และส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้คัดกรองในช่วงเดือนมีนาคม 2560 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ 
คัดกรองโดยแบบสัมภาษณ์มี จ้านวน 1,080 ราย แต่มีการ X-ray  992 ราย คิดเป็น 91.8 เนื่องจากวันที่    
คัดกรองแบบสัมภาษณ์และวันที่รถ Mobile X-rayมาคัดกรองคนละวัน  และมีการย้ายผู้ต้องขังบางส่วนที่
สัมภาษณ์แล้วไปคุมขังที่อ่ืน ผลการคัดกรองผู้ต้องขังที่มีภาพ X-ray และอาการเข้าได้กับวัณโรค จ้านวน 46 
ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6  ส่วนการวินิจฉัยว่าป่วยวัณโรคหรือไม่อยู่ระหว่างเก็บเสมหะส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย 
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มาตรการที่ 2 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 
 2.1 สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
 

ตารางที่ 16  แสดงจ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  (New M+/New M-/Relapse/EP)   
                ปี 2555-  2559 แยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ประชากร 
ค่าเป้าหมาย 
170/แสน 

ปชก. 
ป2ี555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี2559 

Detection rate 
ปี2559 (%) 

เมือง 131,248 223 111 94 96 90 130 58 
ชานุมาน 40,897 70 27 26 35 29 26 37 
ปทุมราชวงศา 48,345 82 42 31 42 31 28 34 
พนา 28,172 48 21 26 18 9 15 31 
เสนางคนิคม 40,866 70 34 23 33 26 20 29 
หัวตะพาน 50,033 85 50 44 44 48 32 38 
ลืออ้านาจ 36,838 62 23 21 16 16 22 35 
รวม 376,399 640 308 265 284 249 273 43 
  

จากตารางที่ 16 แสดงจ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP)  
ปี 2555-2559 จังหวัดอ้านาจเจริญยังพบผู้ป่วยวัณโรคต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ควรจะมีในพ้ืนที่ เนื่องจากในช่วงที่
มีการคัดกรองในชุมชน ไม่พบผู้ที่มีอาการสงสัย ผู้ป่วยที่มีในทะเบียนส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการการ
รักษาของโรงพยาบาล ในปี 2560 จังหวัดมีการวางแผนการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น จะด้าเนินงาน
ในช่วงสัปดาห์วันวัณโรคสากล 
 

 2.2 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
   

ตัวช้ีวัด อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ไตรมาส 1-2/59 ดังตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 อัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ไตรมาส 1 - 2/59  แยกรายอ้าเภอ 
                จังหวัดอ้านาจเจริญ  

อ้าเภอ ขึ้นทะเบียน หาย/ครบ ร้อยละ ขาดยา % เสียชีวิต % โอนออก % 
เมือง 53 42 79.2 9.4 5.6 5.6 
ชานุมาน 8 7 87.5 0 12.5 0 
ปทุมราชวงศา 14 11 78.6 7.1 7.1 7.1 
พนา 6 6 100.0 0 0 0 
เสนางคนิคม 11 11 100.0 0 0 0 
หัวตะพาน 17 16 98.2 0 5.8 0 
ลืออ้านาจ 11 7 63.6 9.1 18.2 9.1 
รวม 120 100 83.2 5.8 6.6 4.1 
  

จากตารางที่ 17 พบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ มีอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ไตร
มาส1-2/59 น้อยกว่าร้อยละ 85 และพบว่ามีการขาดยามากกว่าร้อยละ 3  และเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5   
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ตัวช้ีวัด อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ไตรมาส 1/60 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 
          จะต้องตอบตรวจราชการรอบที่ 2  
 

ตารางที่ 18 อัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ไตรมาส 1/60  แยกรายอ้าเภอ 
                จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ขึ้นทะเบียน หาย/ครบ ร้อยละ เสียชีวิต % ขาดยา%  
เมือง 29 25 86.2 3.4 10.3 
ชานุมาน 7 5 71.4 28.6 0 
ปทุมราชวงศา 6 6 100.0 0 0 
พนา 7 7 100.0 0 0 
เสนางคนิคม 8 6 75.0 25.0 0 
หัวตะพาน 5 5 100.0 0 0 
ลืออ้านาจ 3 3 100.0 0 0 
รวม 65 57 87.7 7.7 4.6 
 ที่มา : ข้อมูล จากโปรแกรม TBCM รายงาน TB08 
  

จากตารางที่ 18 พบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ มีอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
ไตรมาส 1/60 ร้อยละ 87.7 แต่อัตราการขาดยายังสูงกว่าร้อยละ 3 และอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5  
เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อและมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ทั้ง 4 ราย แยกรายอ้าเภอดังนี้ 
 อ้าเภอเมือง พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะลบขาดยาระหว่างรักษา 3 ราย เนื่องจากผู้ป่วยอยู่เขต
อ้าเภอชานุมานและเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่เปิดเผยตัว ติดตามผู้ป่วยไม่ได้ ผู้ป่วยแจ้งขอย้ายไปรักษาต่อที่
จังหวัดหนองคายเพื่อไปท้างาน แต่ไม่ไปรับการรักษา  และผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะลบที่เสียชีวิตเนื่องจาก
ผู้ป่วยติดสุรามีภาวะตับแข็ง 
 อ้าเภอชานุมาน  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อเสียชีวิตระหว่างรักษา 2 รายเนื่องจากมีอายุ
มาก คือ อายุ 72 ปี และ 85 ปี 
 อ้าเภอเสนางคนิคม  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อเสียชีวิตระหว่างรักษา 2 รายเนื่องจากมี
อายุมาก คือ 70 ปี และอีก 1 ราย มีภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจากมีโรคประจ้าตัวคือโรคหัวใจ 

 

 2.3 ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) รวมถึงช่องว่าง
และปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

จังหวัดอ้านาจเจริญ ร่วมกับส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปีงบประมาณ 2559 ทุกแห่ง พบว่าโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดอ้านาจเจริญ 6 แห่งผ่านการประเมิน คือ อ้าเภอชานุมาน  อ้าเภอปทุมราชวงศา อ้าเภอเสนางคนิคม 
อ้าเภอพนา อ้าเภอหัวตะพาน และอ้าเภอลืออ้านาจ แต่ยังมีโรงพยาบาลอ้านาจเจริญ ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 
เนื่องจากการประเมินมาตรฐานการก้ากับการกินยาผู้ป่วยด้วยระบบ DOT ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการตรวจ
ชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่ผ่านมาตรฐาน EQA  จึงต้องถูกประเมินในปี 2560 จังหวัดอ้านาจเจริญ 
ซึ่งจังหวัดอ้านาจเจริญก้าหนดแผนออกประเมินในช่วงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  โดยจะประสานส้านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี   

ในปี 2560 เรือนจ้าที่ต้องได้รับการประเมิน QTBP คือ เรือนจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งมีพยาบาล
เรือนจ้า 1 คน  ซึ่งจังหวัดอ้านาจเจริญก้าหนดแผนออกประเมินในช่วงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
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ตัวชี้วัดที่ 6 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 
 

สถานการณ์และสภาพปัญหา  
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ

2555-2559 จ านวน 42, 41, 43, 62 และ 86 ราย ตามล าดับคิดเป็นอัตราตายต่อประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 เท่ากับ 11.29, 11.02, 11.55, 16.87 และ 22.91 โดยมีการบูรณาการข้อมูล 3  
ฐาน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 25 พฤษภาคม 2560) จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 55 ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ 14.60 ต่อประชากรแสนคน ดังตารางที่ 19 

 

ตารางท่ี 19 จ านวนและอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2555 - 2559 
รายการข้อมูลหรือตัวชี้วัด        

/ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ 
2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราตายจากการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน 
ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 

18 
 

(68 ราย) 

11.29 
 

(42 ราย) 

11.02 
 

(41 ราย) 

11.55 
 

(43 ราย) 

16.87 
 

(62 ราย) 

22.91 
 

(86 ราย) 
 

 ที่มา :รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ จังหวัดอ านาจเจริญ (ปีงบประมาณ 2559 จากข้อมูล 3 ฐาน) 
 

แผนงานโครงการที่จะด าเนินการ  
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ 
- ประชุมคณะท างานข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ทุก 3 เดือน 
- โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบส่งต่อและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
- โครงการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในหน่วยกู้ชีพระดับต าบลในระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญให้ผ่านการอบรมหลักสูตร 40 ชั่วโมงทุกหน่วย 
- โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มหมู่หรืออุบัติเหตุรนแรง ทุกอ าเภอ ปี 2560 

 

ผลการด าเนินงาน  
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายการด าเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ ดังนี้ 
 

 1. มาตรการบริหารจัดการ 
 - มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุก
โรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) 
ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 
 - มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติหน้าที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: 
SAT) ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 10/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 
 - Trauma & Emergency Admin :TEA Unit จังหวัดอ านาจเจริญ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและ
ด าเนินการจัดท า Dead Case Conference 1 ครั้ง 
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 - มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ระดับอ าเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็นเลขานุการร่วมทุกอ าเภอ 
 

 2. มาตรการข้อมูล 4I 
 - มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (ต ารวจ สาธารณสุข และบริษัทกลางฯ) ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ทุกเดือน 
 - โรงพยาบาลอ านาจเจริญมีระบบข้อมูล Injury Surveillance : IS  
 - มีการจัดท ารายงาน one page ทุกสัปดาห์เสนอผู้บริหารเพ่ือติดตามและควบคุมก ากับให้มีการ
สอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรายที่เสียชีวิต โดยทีม SRRT ทุกราย 
 - บันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ผ่านโปรแกรม PHER Accident ของส านัก
สาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ทุกราย ทั้งในช่วงปกติและเทศกาล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ และการก าหนดจุดเสี่ยงและมาตรการแก้ไขจุดเสี่ยงของคณะกรรมศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดทุกเดือน 
 - บันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่าน Google map เขตสุขภาพที่ 10 ทุกราย และมี
การน าเสนอข้อมูลในทีป่ระชุมศูนย์อ านายการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
 - มีการน าเสนอข้อมูลจาก PHER Accident และ Google map เขตสุขภพที่ 10 ต่อที่ประชุม ศปถ.
ระดับอ าเภอเพ่ือก าหนดจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
 

 3. มาตรการป้องกัน ADCR 
 - มีการติดตั้งระบบน าทาง GPS และติดตั้งกล้องติดรถ MDVR 3G พร้อมกิ่งเตือนความเร็ว                
ในรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จ านวน 10 คัน (รพท. 4 คัน และ รพช.ทุกแห่งๆละ 1 คัน) ตามมาตรการ
องค์กรความปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance Safety) 
 - มีนโยบายจ ากัดความเร็วรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เกิน 90 กม./ชม. และห้ามขับรถพยาบาลฉุกเฉิน     
ฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี ยกเว้น มีเจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณนั้นๆ 
 - พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถพยาบาล
ปลอดภัย ร้อยละ 94.87 (จ านวน 37 คนจาก 39 คน) ยังไม่ผ่านการอบรม เนื่องจากรับใหม่ (รพ.ชน./รพ.อจ.) 
 - รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง ทั้งหมดจ านวน 24 คัน มีการท าประกันภัยชั้น 1 ร้อยละ 95.83 (23 
คัน) กรณีท่ีไม่มีการท าประกันภัยชั้น 1 ในรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงเนื่องจากรถมีอายุการใช้งานมากกว่า 12 
ปี 
 - ชุมชนมีการจัดการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน (Community Checkpoint) ภายใต้
โครงการ“อ านาจเจริญคนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี” โดยการขับเคลื่อนด่านชุมชนในช่วงเวลาปกติและช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ทุกชุมชน 
 - มีการจัดท าตัวชี้วัดในการจัดล าดับผลงาน (Ranking) เพ่ือคัดเลือกอ าเภอที่มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) ผ่านเกณฑ์ ระดับดี  
 - มีการก าหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
  

 4. มาตรการรักษา 2EIR 
 - เพ่ิมคุณภาพการรักษาพยาบาลโดยให้มีระบบ Trauma Fast Track  
 - พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ER คุณภาพ 
 - มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุม ร้อยละ 66.07 ของต าบล 
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 - ทุกโรงพยาบาลมีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อโดยใช้ Refer Link 
 - โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ECS คุณภาพ 
 - มีคณะกรรมการพัฒนาและจัดบริการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองในระดับจังหวัด 
 - มีคู่มือและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง 
 - มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองระหว่างสถานบริการ (ทั้ง refer in และ refer out) ได้
รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 - มีการจัดระบบ Fast track HI 
 - มีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ (MERT) ที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลการด าเนินงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง  
              จังหวัด อ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 าดบั โรงพยาบาล

จ านวน
รถพยาบาล
และสง่ตอ่
ทัง้หมด
(คัน)

ตดิตัง้กลอ้ง
บนัทกึ

ภาพหน้ารถ
(คัน)

ตดิ GPS
(คัน)

ตดิตัง้กริ่ง
สญัญาณ
ควบคุม

ความเร็วรถ
(คัน)

การท า
ประกันภัย

ชั้น 1
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ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560  
               รอบ 9 เดือน   (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559– 30 มิถุนายน 2560) 

ล าดับ อ าเภอ สถานการณ์ตั้งแต่ตุลาคม 2559  - มิถุนายน 2560 หมายเหตุ 

จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนประชากร  ร้อยละ  

1 เมืองอ านาจเจริญ 31 131,363 23.60  

2 ชานุมาน 6 41,011 14.63  

3 ปทุมราชวงศา 7 48,406 14.46  

4 พนา 1 28,145 3.55  

5 เสนางคนิคม 5 40,954 12.21  

6 หัวตะพาน 2 49,983 4.00  

7 ลืออ านาจ 3 36,891 8.13  

รวมทั้งจังหวัด 55 376,753 14.60  
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ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
 

 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการโครงการสนองน้ าพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ครอบคลุมทุกอ าเภอ และปีงบประมาณ 2553 – 2560 ด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่ามีอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ร้อยละ 2.4 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ในภาพอ าเภอผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จากลุ่มเสี่ยง ผ่าน 1 อ าเภอ คือ อ าเภอชานุมาน ร้อยละ 1.53  
 

ตารางที่ 22 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.4 

อ าเภอ 
ประชากรในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ (คน) 

จ านวนประชากรอายุ 35ปีขึ้นไป 
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ 

(คน) 

ร้อยละเบาหวานราย
ใหม่ 

เมือง
อ านาจเจริญ 

2,881 156 5.41 

ชานุมาน 783 12 1.53 
ปทุมราชวงศา 891 35 3.93 
พนา 620 30 4.84 
เสนางคนิคม 2,078 60 2.89 
หัวตะพาน 864 29 3.36 
ลืออ านาจ 1,248 41 3.29 

รวม 9,365 363 3.88 
ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการ Service Plan สาขา NCD ภายใต้กรอบ 6 Building blocks plus ดังนี้ 
  1) การพัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินงาน 
  - มีแผนพัฒนาคลินิก NCD Plus คุณภาพ ในระดับโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอละ 2 แห่ง ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  
  - จัดให้มีมหกรรมในการด าเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นจัดกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบ
บุหรี่ในงานกาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 การรณ 
  - พัฒนาต าบลจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - พัฒนาองค์กรไร้พุงต้นแบบ จ านวน 5 องค์กร 
  - จัดและพัฒนาคลินิก DPAC ได้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ทั้งระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง 
  - มีนโยบาย และจัดมหกรรมการออกก าลังกาย โดยเน้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการ 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง) สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ 
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  - พัฒนาอ าเภอต้นแบบเรื่องการเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย NCD คุณภาพต้นแบบ ในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมุ่งประสิทธิภาพ Thai Compendium จ านวน 1 อ าเภอ คือ
อ าเภอลืออ านาจ 
  - พัฒนารูปแบบการด าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - พัฒนาคลินิกอดบุหรี่ทุกอ าเภอ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง COPD Asthma เป็นต้น) เยาวชนที่มีความต้องการอดบุหรี่ และประชาชน
ทั่วไปที่สมัครใจอดบุหรี่ 
  - ขยาย และพัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวังปัจจัยเสียงและการด าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง 
ในสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข และต าบลจัดการสุขภาพ 
  - ส่งเสริมการออกหน่วยตรวจการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ สุราในวัน และเทศกาลส าคัญ คือ 
งานกาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ (วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2559) เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันที่ 29 ธันวาคม 
2559 – 4 มกราคม 2560 
 

  2) พัฒนาทีมบุคลากรในการด าเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ านาจเจริญ (Health 
Workforce) 
  - พัฒนาบุคลากรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ข้อมูล
การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (Behavioral Risk Factor Surveillance:  BRFSS) 
เพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จ านวน 3 วัน 
  - พัฒนาอาสาสมัครธารณสุขครอบครัว (อสค.) เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
   

3) การจัดการระบบข้อมูล (Health Information system) 
  - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ ระดับโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
  - พัฒนาระบบการส่งต่อ ผ่านระบบ Refer link ให้ รพ.สต. รพช. และรพท. เข้าถึงและใช้
โปรแกรม 
  - พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data center) ระดับอ าเภอ และระดังจังหวัดให้มีข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง  
  - มีบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาการนักระบาด NCD ใหม่ จ านวน 3 คน ทั้งจังหวัด 
 

  4) Medicine & Technology Equipment 
  - พัฒนาปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระดับจังหวัดทุกปี 
  - จัดหาเครื่อง Fundus Camera และจ าท าแผนการใช้เครื่อง Fundus Camera ในภาพ
จังหวัด 
  - ปรับรูปแบบการการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางโรคไต เพ่ือค านวณ e – GFR โดยวิธีการ
ตรวจแบบ Enzymaticได้ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
  - พัฒนารูปแนวทางการ และแนวทางการส่งต่อ เพ่ือตรวจภาวะแทรกซ้อนเส้นเลือดปลาย 
อุดตันในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
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 5) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดอ านาจเจริญ ใช้รูปแบบการติดตามที่
ไมเ่ป็นทางการ เช่น การโทรศัพท์ ระบบ Line Facebook และทาง E-mail และรูปที่เป็นทางการ คือ 
  - จัดประชุมชี้แจง และติดตามการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
  - สรุปผลการด าเนินงาน การคืนข้อมูล และติดตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุม 
  - วางแผนออกนิเทศติดตาม ระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 – 7 มีนาคม 2560 
  - มีการประเมิน NCD Plus Clinic วันที่ 9พฤษภาคม 2560 ณ รพ.ลืออ านาจ และวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ณ รพ.อ านาจเจริญ 
 
จุดเด่นการให้บริการ 

1. ทุกสถานบริการมีการคัดกรองผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ครบคลุมประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
2. ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน (เช่น อาหาร การออกก าลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่ งดเหล้า

หรือเครื่องดื่มในปริมาณที่จ ากัด) 
3. ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลในครอบครัว 
4. มีการติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือให้สุขศึกษา กระตุ้นการปฏิบัติตามค าแนะน า และให้ไปรับบริการ

อย่างต่อเนื่อง 
5. มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ NCD Clinic Plus ทุกแห่ง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ให้มีการคัดกรองในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
 2. ให้มีการลงข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน 
 3. เน้นให้มีการคัดกรองเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากข้ึน 
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ตัวชี้วัดที่ 8 : ผู้ป่วยยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาตาม 
                 เกณฑ์ก าหนด ร้อยละ 92 
 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จากการ
ด าเนินงานในเชิงบูรณาการ 5 ปี ที่ผ่านมา (2555 - 2559) 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 ประชากรและปีงบประมาณ 2559 7.12 ตามล าดับ 
แต่ในภาพรวมยังเกินเกณฑ์ท่ีต้องไม่เกิน 3 ต่อ 1,000 ประชากรและมีพ้ืนที่อัตราการเสพเบาบาง 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอพนา มีอัตราเสพ  1.21 ต่อ 1,000 ประชากร โดยปัญหายาเสพติดที่พบมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา 
คือ ยาไอช์และกัญชา ตามล าดับ  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดเป้าหมายการบ าบัดรักษาใน 3 ระบบ รวมจ านวน 1,581 คน 

โดยระบบสมัครใจบ าบัด 630 คน (บ าบัดในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 500 คน และบ าบัดในสถานบริการ
สาธารณสุข 130 คน) ระบบบังคับบ าบัด 791 คน และระบบต้องโทษ 160 คน รายละเอียดดังตารางที่ 23 

 

ตารางท่ี 23 เป้าหมายการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด 3 ระบบ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ 

เป้าหมายระบบ 
สมัครใจ (คน)  

เป้าหมายระบบ 
บังคับบ าบัด (คน)  

เป้าหมาย
ระบบ 

ต้องโทษ 
(คน)  

 

สถาน 
พยาบาล 

ค่าย
บ าบัด 

รวม 
ควบคุม

ตัว 
ไม่ควบคุม

ตัว 
รวม 

1. เมือง
อ านาจเจริญ 

40 230 270  
 
 

243 

 
 
 

548 

 
 
 

791 

 
 
 

160 
2. หัวตะพาน 20 60 80 

3. ชานุมาน 10 45 55 

4. พนา 10 16 26 

5. เสนางคนิคม 20 40 60 

6. ปทุมราชวงศา 15 52 67 

7. ลืออ านาจ 15 57 72 

รวม 130 500 630 243 548 791 160 
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ตารางท่ี 24 ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดสารเสพติด ปีงบประมาณ 2560  
                (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560) 

 

ระบบสมัครใจในสถานพยาบาล ระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว 
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.เมืองอ านาจเจริญ 40 117 292.50 

548 

174 31.75 
2.หัวตะพาน 20 25 125 36 6.56 
3.ชานุมาน 10 45 450 49 8.94 
4.พนา 10 5 50 14 2.55 
5.เสนางคนิคม 20 34 170 41 7.48 
6.ปทุมราชวงศา 15 28 186.66 16 2.91 
7.ลืออ านาจ 15 9 60 41 7.48 

รวม 130 263 202.30 548 371 67.70 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการด าเนินงานบ าบัดฟ้ืนฟูฯระบบสมัครใจบ าบัดในสถานพยาบาลผลงาน 
263 ราย คิดเป็นร้อยละ 202.3 ระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัวผลงาน 371 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.70 
 

ตารางท่ี 25 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

อ าเภอ จ านวนผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้รับการจ าหน่ายครบ
ตามก าหนดทั้งหมด (B) 

จ านวนผู้ เ สพผู้ ติ ดที่ ผ่ านการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
ได้รับการจ าหน่ายครบตามก าหนด
ทั้ งหมดและสามารถหยุดเสพ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน (A) 

ร้อยละ 
(A/Bx100) 

เมืองอ านาจเจริญ 
หัวตะพาน 
ลืออ านาจ 
พนา  
เสนางคนิคม 
ปทุมราชวงศา 
ชานุมาน 

รวม 

37 
6 
2 
2 
9 
4 
13 
73 

37 
6 
2 
2 
9 
4 
13 
73 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ที่มา : ระบบรายงานบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 

            ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 พบว่า ใน
ระบบสมัครใจบ าบัดแยกเป็นในสถานพยาบาล และค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยในสถานพยาบาลมีเป้าหมายการ
บ าบัด 130 คน ผลงาน 263 คน ร้อยละ 202.30 ส่วนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป้าหมาย 500 คน ผลงาน 374 
คน ร้อยละ 74.80 รวมระบบสมัครใจคิดเป็นร้อยละ 101.11 ส่วนระบบบังคับบ าบัดเป้าหมายการบ าบัด
ทั้งหมด 791 คน ผลงาน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 และระบบต้องโทษเป้าหมายการบ าบัดทั้งหมด 160 
คน ผลงาน 176 คน ร้อยละ 110 ตามล าดับ 
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ด้านการป้องกันผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  
          1. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการประกวดจังหวัดอ านาจเจริญประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
          1.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
ล าดับที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ได้รับพระราชทานโล่พร้อมเงิน
รางวัล 
  1.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับประเทศ ได้รับ
พระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล   

1.3 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับรางวัลนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

1.4 นายชัยพร รัตนแสง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา   
TO BE NUMBER ONE 

1.5 นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติตด่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด     
TO BE NUMBER ONE 
 2. การด าเนินงานครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ มีครอบครัว TO BE 
NUMBER ONE ร้อยละ 41.43 ของครอบครัวทั้งหมด 

3. หมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE ต้นแบบได้คัดเลือกหมู่บ้านฯ ต้นแบบระดับจังหวัด 
หมู่บ้านฯระดับดีเด่น  

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

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

4. การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญจร ออกอบรมแกนน าอ าเภอละ 100 คน ยกเว้น
อ าเภอเมือง 200 คน รวม 800 คน   
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ตัวชี้วัดที่ 9 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

สถานการณ์ 
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 25แห่งสถานที่ผลิตขนม
อบ1 แห่ง และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง จ านวน 4 แห่ง 

2. สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง  จ านวน 8 แห่ง 
3. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ จ านวน 1 แห่ง 
ในปี 2559  จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากสถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่าย ทั้งในระดบัจังหวัดและอ าเภอ  เพ่ือตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์  โดยจ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เก็บทั้งหมด จ านวน  4,068  ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 4,036 ตัวอย่าง  ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อย
ละ 99. 21   โดยผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน คือ น้ าบริโภคฯ น้ าแข็ง น้ าดื่มในตู้น้ าหยอด
เหรียญอัตโนมัติ และพืชผัก เช่น พริกสดแดง คะน้า กะหล่ าปลี     
 ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและต าบลที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ 
2 ปีขึ้นไป  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
 โดยในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นการท างานร่วมกันของ
เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีการด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 -  กิจกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดอ านาจเจริญ  
  1. การจัดกิจรรมการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายในงานกาชาด ในวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2559   เช่น  น้ าบริโภค  น้ าอัดลม  เครื่องดื่มชูก าลัง และผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ   ตรวจสอบวัน
หมดอายุ และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่น ามาจ าหน่าย   ซึ่งจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 192  ตัวอย่าง    
ผลการตรวจสอบฉลากถูกต้อง จ านวน  146 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละที่ผ่าน 76.04  กรณีผลิตภัณฑ์อาหารที่
พบไม่ถูกต้อง 46 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ จ านวน 24 ตัวอย่าง และฉลาก ไม่ระบุวัน 
เดือนปีที่ผลิต จ านวน 22 ตัวอย่าง  
  2.  กิจกรรมการตรวจสอบกระเช้าช่วงปีใหม่ 2560 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นประธานในการด าเนินกิจกรรม สุ่มตรวจ ที่ บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต  โลตัสเอกเพรส และห้าง
ร้านในจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งจากการตรวจกระเช้าปีใหม่จ านวนทั้งหมด 233 กระเช้า  พบกระเช้ามีผลิตภัณฑ์
หมดอายุ  1 กระเช้า ร้อยละท่ีผ่าน 99.57 
  - กิจกรรม โครงการ อย.น้อยสัญจร ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 17 -30 พฤษภาคม พ.ศ 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน อย.น้อย  ได้ตื่นตัวและตระหนักในการด าเนินกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง 
อาหารและยาให้นักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดอ านาจเจริญ  กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนละ 50 คน  จ านวน 7 อ าเภอ ๆละ 1 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน 
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2.1 การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
2.1.1 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด โดยมีการ

จัดตั้งทีม FDA Guard Amnatcharoen  และทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ดังนี้ 
 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 และจัดประชุมคณะท างานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 2) การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2560  ตามค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่  153/2559 ลงวันที่16 ธันวาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560  เพ่ือเฝ้าระวังและ
จัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆในจังหวัดอ านาจเจริญที่พบปัญหาและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี   โดยจัดประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 
1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 คณะกรรมการทั้งสองทีมจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง  จัดท าแผนเฝ้าระวัง แผน
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การตอบโต้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย  ไม่ได้รับ
ความเสียหายต่อสุขภาพในที่สุด    
 2.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการน าปัญหาเรื่องร้องเรียน ผลการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในปีที่ผ่านมาที่พบปัญหา   โดยเรียงล าดับสภาพปัญหา เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวด 
เกินจริง  การพบสารเสตียรอยด์ในยาแผนโบราณ   การพบฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอาเจนตินา        
ข้อร้องเรียนด้านต่างๆในพ้ืนที่  การพบสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด ปัญหาผู้ประกอบการ
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น  จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ร่วมกับอ าเภอโดยได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน คบส. ระดับอ าเภอ เพ่ือ
ประสานการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับอ าเภอ เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือ
ติดตามปัญหาในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด   ณ ห้อง
ประชุมเล็กชั้น 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  โดยมีตัวแทน FDA Guard  Amnatcharoen แต่
ละอ าเภอเข้าร่วมประชุม 

 2.1.3 การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
จังหวัด 
 2.1.4 มีการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Management) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆใน
จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดการปัญหาโดยจังหวัดอ านาจเจริญตั้งเป้าหมายให้มีอ าเภอ
น าร่องในการใช้ AE Application Online (www.Tawaiforhealth.com) ในการสื่อสารความเสี่ยง กรณีที่
พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที ได้ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง  โดยมีก าหนดจัดการประชุม
เพ่ือชี้แจงการใช้  AE Application Online (www.Tawaiforhealth.com) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ในช่วง
ในวันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  

http://www.tawaiforhealth.com/
http://www.tawaiforhealth.com/
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2.2 ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
 2.2.1  จังหวัดอ านาจเจริญ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในเรื่องการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
มีความปลอดภัย จึงได้ด าเนินการในภาพร่วมกันทั้งจังหวัด  โดยน าตัวชี้วัดนี้เข้าไปในกิจกรรมการรับรองการ
ปฏิบัติราชการ  MOU กับพ้ืนที่  เพ่ือให้พ้ืนที่กระตือรือร้นในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น  โดยกลุ่มงานได้ก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการและจัดท าแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดร่วมกับอ าเภอ   โดยให้
แต่ละอ าเภอ ด าเนินการและรายงานผลทุกเดือนและรายไตรมาส  โดยประชุมชี้แจงการด าเนินการดังกล่าว ใน
เดือน ธันวาคม  2559  และการประชุมคณะท างาน ทีม อย.ระวังภัย อ านาจเจริญ ( FDA Guard 
Amnatcharoen)  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  
   

ตารางท่ี 26 แสดงเป้าหมายและผลการด าเนินการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
               (30  มิถุนายน 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) 

 
1,942 
 
38 
9 
53 
7 
10 
11 
 
10 
33 

 
1,930 
 
38 
5 
35 
6 
5 
11 
 
10 
33 

 
99.38 
 
100.0 
55.56 
66.10 
85.71 
50.00 
100 
 
100 
100 

2.เครื่องส าอาง (กลุ่มเสี่ยง) (lab) 10 แผนเก็บเดือน กรกฎาคม 2560 
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 2129 2088 98.07 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่พบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ มีดังนี้ 
1. ผักและผลไม้สด ตรวจพบตกค้างสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 

ในระดับไม่ปลอดภัย 12 ตัวอย่าง ได้แก่ พริกสด 5 ตัวอย่าง ขึ่นฉ่าย 2  ตัวอย่าง  คะน้า 2  ตัวอย่าง ผักชี 2 
ตัวอย่าง  และผักชีลาว 1 ตัวอย่าง   
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2. น้ าดื่มบริโภคฯ พบตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง จ านวน 9 ตัวอย่าง 
พบ Coliform Bacteria จ านวน 9 ตัวอย่าง คลอรีน จ านวน 1 ตัวอย่าง ปริมาณสารทั้งหมด 1 ตัวอย่างโดยมี
แผนออกตรวจให้ค าแนะน าและเก็บตัวอย่างซ้ า ในเดือนมิถุนายน 2560 

3. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พบใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ปริมาณวัตถุกันเสีย Benzoic acid ) จ านวน 10 
ตัวอย่าง โดยพบค่าเกิน 1,000 ppm จ านวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่ หมูยอ 1 ตัวอย่าง ลูกชิ้น 4 ตัวอย่าง โดยมีแผน
ออกตรวจให้ค าแนะน า ภายในเดือนมิถุนายน -กรกฏาคม 2560 

4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยจากการปลอมปนยา เก็บตัวอย่างจากสถานที่จ าหน่ายส่งตรวจ
วิเคราะห์ 9 ตัวอย่าง ผ่าน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละที่ผ่าน 55.56 พบการปลอมปนของสาร sibutramine 3 
ตัวอย่าง  และพบ Fluoxetine 1 ตัวอย่าง  ได้แจ้งผู้จ าหน่ายให้งดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
และส่งมอบข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการต่อไป 

5. เครื่องส าอางสมุนไพร OTOP พบ Total aerobic plate count เกินปริมาณที่ก าหนด (เกิน 1000 
โคโลนี/กรัม) จ านวน 1  ตัวอย่าง 

โดยในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ –มีนาคม 2560   จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการตรวจสถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ 1) ตรวจสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ Primary GMP/GMP จ านวน 96  
แห่ง  แบ่งเป็น สถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และสถานที่ผลิตน้ าแข็ง  62 แห่ง  สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง  (เส้นก๋วยเตี่ยว ) 2  แห่ง สถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP 30 แห่ง สถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (ลูกชิ้น) 1 แห่ง สถานที่ผลิตน้ าพริกเผา 1 แห่ง  2) ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 
6 แห่ง  รวมผลการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน  102 แห่ง  
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
เมือง 

อ านาจเจริ
ญ 

ลืออ านาจ 
ปทุมราช

วงศา 
หัวตะพาน พนา 

เสนางค
นิคม 

ชานุมาน 
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
7 มิถุนายน 2560) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

- รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
  (ข้อมูล ต.ค.59 –   30 มิ.ย.

60) 
1 ร้อยละของ

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ 
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

 
845 

 
421 

 
297 

 
109 

 
85 

 
182 

 
190 

 
2,129 

 
2,129 

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

 
826 

 
417 

 
295 

 
107 

 
80 

 
179 

 
184 

 
2,088 

 
2,088 

 อัตรา/ร้อยละ: (B/A) 
x 100 

97.75 99.04 
 

99.32 98.16 94.11 98.35 96.84 98.07 98.07 
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อุปสรรค/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สสจ.ควรพิจารณาเรื่อง ปัญหาการขาดงบประมาณในการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ ใน

กรณีตัวอย่างที่มีต้องเก็บในปริมาณมาก เช่น การวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง ต้องใช้จ านวน 200-500 กรัม 
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เงินส่วนตัวซื้อจากผู้ประกอบการเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ 

2. สสจ.ควรเป็นจุดกลางด าเนินการจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนเบื้องต้น ให้กับพ้ืนที่ เนื่องจากชุด
ทดสอบบางรายการจัดซื้อเองค่อนข้างยุ่งยาก เช่น หาบริษัทที่ผลิตยาก (พิจารณากันงบประมาณของพ้ืนที่ไว้
ซื้อชุดทดสอบและแบ่งให้พื้นที่ใช้ด าเนินการพร้อมๆกันเพ่ือให้การท างานคล่องและง่ายขึ้น) 

3.สสจ . ควรก าหนดจ านวนเป้าหมายในการส่งตัวอย่างโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลจ านวน
ผู้ประกอบการร้านค้า  ตลาดสดเป็นหลัก  เพ่ือให้พ้ืนที่ที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อยไม่มีภาระในการเก็ บ
ตัวอย่างอาหารที่มากเกินไป 

4. ฝาก สสจ.ประสานกับหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยเคลื่อนที่ ศรีสะเกษ ให้ทบทวนในประเด็น
แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานง่ายขึ้น(ปริมาณที่ก าหนดให้เก็บเดิมมี
ปริมาณค่อนข้างเยอะไม่สะดวกในการขอตัวอย่างฟรีกับผู้ประกอบการ) 
 

จุดเด่นและโอกาสพัฒนาจากการ Ranking รอบท่ี 1/2560 
1. บางอ าเภอ บาง รพ.สต. ไม่ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การท างานเพ่ือให้บรรลุ

ตามตัวชึ้วัด เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงดังนั้น ทุกอ าเภอควรมีช่องทางในการให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ สสจ.
อยู่ในกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค ที่สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์งานได้ง่ายขึ้น 

2. ผู้รับผิดชอบงานหลักในแต่ละตัวชี้วัดควรเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจของตนเองและน าแนวทางดังกล่าวสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์  หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ควรศึกษาจากเอกสารที่ผู้จัดประชุมมอบให้ หากมีข้อสงสัยให้ประสาน
มาท่ีสสจ.ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

3. พ้ืนที่ควรมีการวางแผนการด าเนินงานโดยร่วมกันทั้ง สสอ.และ รพ. จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามตัวชี้วัดมากยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดรกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 60) 
  

จังหวัดอ านาจเจริญมีอัตราตายของสตรีสาเหตุจากมะเร็งปากมดลูกในปี 2557 , 2558, 2559 คิดเป็น
2.66, 2.92, 3.45 ต่อแสนประชากรสตรี ตามล าดับ มะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นปัญหาสุขภาพในล าดับต้นของ 
สตรีชาวอ านาจเจริญ จึงมีการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear และ VIA โดยใช้
กระบวนการทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการด าเนินงานโดยเชิงรุกได้มีการสื่อสารความเสี่ยง จัดรณรงค์คัดกรอง
ความเสี่ยงในหมู่บ้าน และเชิงรับมีการจัดบริการในสถานพยาบาลทุกแห่งเมื่อมีสตรีกลุ่มอายุ 30–60 ปี มารับ
บริการหรือมารับบริการอื่นสามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และจัดบริการตรวจคัดกรองได้ทันทีเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ยังไม่เคยตรวจนั้นยังมี
ปัญหาเรื่องความอาย ส่วนกลุ่มที่เคยผ่านการตรวจแล้วจะเข้าถึงบริการสะดวกขึ้นเป็นการเร่งความครอบคลุม 
ของการตรวจคัดกรองให้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถคนหาผู้ป่วยในระยะแรกได้เร็วขึ้น 
 

ตารางที่ 27 ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดรกรองมะเร็งปากมดลูก 
อ าเภอ เป้าหมายปี 2558 ผลงานปี 2560 ร้อยละ  
เมืองอ านาจเจริญ 24,007 11,925 49.67 
ชานุมาน 7,231 4,640 64.17 
ปทุมราชวงศา 8,234 4,373 53.11 
พนา 4,977 3,417 68.66 
เสนางคนิคม 6,768 3,250 48.02 
หัวตะพาน 9,763 7,496 76.78 
ลืออ านาจ 6,510 4,422 67.93 
รวม 67,490 39,523 58.56 
ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
  

ผลการด าเนินงาน อ าเภอที่มีผลการด าเนินการสูงสุด คือ อ าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 76.78) ,พนา (ร้อยละ 
68.66) และลืออ านาจ (ร้อยละ67.93) ตามล าดับ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังไม่ตระหนักถึงการรับการตรวจคัดกรอง 
2. กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่อยู่ในพื้นที่ 
3. ยังขาดเครื่องมือและท าแผนจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1.  ให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก 
 2.  ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ส ารวจและท าแผนจัดการเครื่องมือ 
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มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
                  CLEAN Hospital (ร้อยละ 75)    
 
สถานการณ์ 

            จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาล รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป (S)  ขนาด 330 
เตียง จ านวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (F2)  จ านวน 6 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 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  

แนวทางการด าเนินงาน 
 1. แผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ให้โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital 
        2. การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง มีการก าหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม เรื่อง
การด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital และการจัดระดับการพัฒนาระดับอ าเภอ (Ranking)  
       3. การเยี่ยมเสริมพลัง จัดให้มีการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดพร้อมการประเมินระดับจังหวัด 
และประสานงานกับเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เพ่ือการเยี่ยมเสริมพลัง 
        4. การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาล เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น จัดท าแผนการ
พัฒนาและมีการปรับปรุงพัฒนาตามเกณฑ์ แจ้งผลการประเมินให้จังหวัด 
  5. การประเมินระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือประเมินรับรองและแจ้งผล
การประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์ และส่งประเมินระดับเขตต่อไป 
  6. การประเมินรับรองระดับเขต โดยคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยประเมิน
โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 100 จ านวน 1 แห่ง และสุ่มประเมินโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 30 จ านวน 2 แห่ง 
ซึ่งผลการประเมินจะเป็นการประเมินรับรองผลทั้งจังหวัด   
         7. การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Cock Pit ระดับจังหวัดทุกเดือน 
 

ผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม 59 – 31 กรกฎาคม 60) 
 1. การประเมินตนเอง  

 โรงพยาบาลทุกแห่งส่งผลการประเมินตนเอง จากผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลพบว่าการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ข้ันพื้นฐานทุกแห่ง ร้อยละ 100 
 2. การประเมินโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด พบว่า  
  2.1 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 3 แห่ง คือ รพ.อ านาจเจริญ รพ.หัวตะพาน และ 
รพ.ปทุมราชวงศา 
  2.2 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ชานุมาน รพ.พนา          
รพ.เสนางคนิคม  และ รพ.ลืออ านาจ 
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 3. การสุ่มประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ก าหนดการ
ประเมินรับรองในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 

วดป. หน่วยงานรับประเมิน ประเด็นรับการประเมิน หมายเหตุ 
16 ส.ค.60 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ GREEN&CLEAN HOSPITAL  
17 ส.ค.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม GREEN&CLEAN HOSPITAL  
18 ส.ค.60 โรงพยาบาลลืออ านาจ GREEN&CLEAN HOSPITAL  
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
1. การด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีกิจกรรมที่ต้องท าหลายเรื่อง และการด าเนินงานใน

โรงพยาบาล มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการ จึงท าให้ต้องมีการประสานท าความเข้าใจและขอความร่วมมือ ร่วม
แรงร่วมใจกันด าเนินงาน จึงจะบรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดได้ 

2. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร และ การออกแบบการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ควร
ได้รับการปรับปรุงจากส่วนกลางเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เช่น ที่พัก
ขยะติดเชื้อ ส้วมสาธารณะ ส้วมผู้พิการ ระบบบริการน้ าดื่มในโรงพยาบาล เป็นต้น  
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ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความส าเร็จของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ ≥80   
  

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมิน CVD Risk ได้ตามเป้าหมาย คือ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองร้อยละ 89.48 การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมองสูงที่สุด คือ พนา (ร้อยละ 93.72 จ านวน 940 คน) และอ าเภอชานุมาน (ร้อยละ 92.76 
จ านวน 1,205 คน) อ าเภอปทุมราชวงศา (ร้อยละ 91.15 จ านวน 1,596 คน)  

 

ตารางที่ 28 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
                หลอดเลือด (CVD Rish)   

อ าเภอ ผู้ป่วย DM , HT ที่ยัง
ไม่ป่วย CVD (คน) 

ผู้ป่วย DM , HT ที่ยังมาป่วยด้วย 
CVD ได้รับการประเมิน CVD Risk 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 4,137 3,666 88.61 
ชานุมาน 1,299 1,205 92.76 
ปทุมราชวงศา 1,751 1,596 91.15 
พนา 1,003 940 93.72 
เสนางคนิคม 1,232 1,054 85.55 
หัวตะพาน 1,839 1,608 87.44 
ลืออ านาจ 1,549 1,393 89.93 
รวม 12,810 11,462 89.48 

     ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
  

จากตารางที่ 28 พบว่า เป้าหมายผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามเกณฑ์ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1. จัดท าทะเบียนการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
 2. จัดท าทะเบียนการแบ่งระดับเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 5 ระดับ 
 3. กลุ่ม CVD Risk ≥ 30 %  ได้รับการส่งต่อเพ่ือรักษาตามมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ให้มีการคัดกรองในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
 2. ให้มีการลงข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน 
จุดเด่นการให้บริการ 
 1. ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน (เช่น อาหาร การออกก าลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่ งดเหล้า
หรือเครื่องดื่มในปริมาณที่จ ากัด) 
 2. ให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน แก่บุคคลใน
ครอบครัว 
 3. มีการติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือให้สุขศึกษา กระตุ้นการปฏิบัติตามค าแนะน า และให้ไปรับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4. มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ NCD Clinic Plus ทุกแห่ง 
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ตัวชี้วัดที่ 14 : อัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 7) 
  

สถานการณ ์
โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2559 จังหวัดอ านาจเจริญเขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็น

โรงพยาบาลระดับ S มีบริการการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (Stroke Fast Track) มีหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 4 เตียง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
 

ผลการด าเนินการ 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลจ านวนทั้งหมด 511 ราย โดยใน
จ านวนนี้มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ซึ่งไม่เกินอัตราของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 7 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผู้ป่วยที่คลินิก DM/HT ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทุกราย 
 2. ผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
 3. ผู้ป่วย Stroke Fast Track ทุกรายได้รับการดูแลส่งต่อ ได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ขอรับรองมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดสาขา Stroke จากสถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพ่ือกระตุ้นให้สถานบริการทุกระดับมีการพัฒนาตาม Stroke Service Plan 
และให้บริการอย่างไร้รอยต่อ 
 5. พัฒนา Stroke Unit ให้ได้ตามมาฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินและรับรองจากสถาบัน
ประสาทวิทยา 
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ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 

สถานการณ์  
 จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในปี 2559 โรงพยาบาล
ในจังหวัดอ านาจเจริญ สมัครเข้าโครงการ 7 แห่ง (100%) ซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลลืออ านาจ โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาล         
หัวตะพาน  และโรงพยาบาล  ซึ่งน าร่องกลาง 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ซึ่งด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2560  
 
ผลการด าเนินงานปี 2560  (ข้อมูล  ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 
 

ไตรมาส 1 ไม่มี รพ.ที่ผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 0  
ไตรมาส 2 มีการด าเนินการผ่าน RDU ขั้น 1 จ านวน 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

คิดเป็นร้อยละ 14.29   
ไตรมาส 3  มีการด าเนินการผ่าน RDU ขั้น 1 จ านวน 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

โรงพยาบาลลืออ านาจ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลหัวตะพาน และโรงพยาบาลชานุมาน  คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ภาพรวมจังหวัดผ่านตัวช้ีวัด (มากกว่าร้อยละ 40) 
 

จังหวัดอ านาจเจริญมีการด าเนินงาน RDU ภายใต้โครงการพัฒนาระบบยา ความปลอดภัยในการใช้ยา  
และโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล AMNAT SMART RDU ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มอบนโยบายขับเคลื่อน RDU 

- มอบประกาศเจตนารมณ์ระดับเขตและระดับจังหวัดให้ผู้บริหาร ทุกอ าเภอ ภายในการประชุม
กรรมการบริหารระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

- ประชุมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 11 มกราคม 2560ณ ห้อง
ประชุมเล็กชั้น 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

- ประชุมกิจกรรมต าบลต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยและใช้ยาอย่างสมเหตุผล 7 แห่ง 7 
อ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ เพ่ือมอบประกาศเจตนารมณ์ระดับจังหวัดให้สถานบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัด
อ านาจเจริญเพ่ือด าเนินการ โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัด ตามที่กระทรวงก าหนด พร้อมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับการด าเนินการต าบลต้นแบบการใช้ยาปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการใช้ยา
ปลอดภัย    

- กิจกรรมรณรงค์ยาปลอดภัยในชุมชนสัญจร อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 19 กรกฏาคม 
2560 

- 17 – 25 มิถุนายน 2560 ตรวจประเมินเกณฑ์เภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค รพ .สต     
ติดดาว ทุกอ าเภอ  
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- เวทีในการสื่อสารและสอดแทรกกิจกรรม RDU ไปยังผู้บริหารระดับอ าเภอ สสอ.เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความตระหนัก สร้างความเข้าใจในตัวชี้วัด เชิญชวนมาร่วมกันขับเคลื่อน ในวันที่ 8 มิถุนายน 
2560   

- รับตรวจนิเทศระบบยา บริหารเวชภัณฑ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รอบที่ 
2 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

- ด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บูรณาการกับกิจกรรม อย .น้อย 
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีโรงเรียนสัมครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 โรงเรียน 

 

ปัญหาอุปสรรค 
- การเก็บตัวชี้วัดต้องอาศัยโปรแกรมในการเก็บ และการตีความหมายของตัวชี้วัดในแต่ละตัว ซึ่งใน

บางตัวชี้วัด ระบบยังประมวลผลได้ไม่ถูกต้อง ต้องมาตรวจสอบเพื่อแก้ไข ก่อนส่งรายงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้ 
                   มาตรฐาน มากกว่า 18.5 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแล  
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ของจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2557 – 2559  คิดเป็นร้อยละ 16.10,15.89 และ 
18.50 ตามล าดับ 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการทางด้าน
การแพทย์แผนไทย ทั้งสิ้น 84 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 7 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 77 แห่ง  
และมีกรอบรายการยาสมุนไพรที่ใช้ส าหรับบริการ จ านวน 46 รายการ 

โรงพยาบาลทุกแห่ง มีแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบเวชกรรมและด าเนินการเปิดคลินิกบริการแพทย์
แผนไทยทุกแห่ง แต่รูปแบบแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน เนื่องจากมีสถานที่และบริบทแตกต่างกัน ส าหรับด้าน
ความรู้แนวเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
แพทย์แผนไทยในเรื่องการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและมีการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นโดย
พยาบาลวิชาชีพ และมีการส่งต่อเคสจากแพทย์ปัจจุบัน 
         ส าหรับการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบจรที่มีการรักษาโรคทั่วไปและ
เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคครบทั้ง 4 โรค ได้แก่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ และโรคพยาบาลพนา ส่วน
โรงพยาบาลที่มีให้บริการการแพทย์ทางเลือก คือ ฝังเข็ม ได้แก่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ และโรงพยาบาล   
ชานุมาน  
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ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 29 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 
               (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

อ าเภอ 

รวม (1 ตค 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ) 

ผู้ป่วยนอก การแพทย์แผนไทย  
ร้อยละ 

คน ครั้ง คน ครั้ง 

เมืองอ านาจเจริญ 81,301 280,401 15,060 41,349 14.75 

ชานุมาน 16,095 65,167 4,693 15,448 23.71 

ปทุมราชวงศา 20,192 91,184 6,666 19,996 21.93 

พนา 14,146 65,463 5,505 19,484 29.76 

เสนางคนิคม 14,657 52,046 5,408 16,424 31.56 

หัวตะพาน 19,108 75,152 5,421 15,149 20.16 

ลืออ านาจ 16,030 70,151 4,886 15,784 22.50 

รวม 
 

699,564 
 

143,634 20.53 
    

 ที่มา : โปรแกรม HDC 
 

รูปที่ 5 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
          ปีงบประมาณ 2558-2560 

         

14.77 

23.7 
21.94 

29.82 
31.46 

19.79 
22.54 

20.5 

0

5

10

15

20

25

30

35

58 

59 

60 



52 
 

 จากตารางที่ 29 พบว่า คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ ยังมีร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก น้อยกว่า 18.5 เนื่องจาก อ.เมือง จะรวมโรงพยาบาลทั่วไปไว้ด้วย ท าให้สัดส่วน  
ผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่อนข้างน้อย 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. บุคลากรแพทย์แผนไทยยังไม่เพียงพอในการให้บริการครอบคลุมทุก รพ.สต. (ขาดผู้ช่วยแพทย์แผน

ไทยใน รพ.สต.โป่งหิน และ รพ.สต.บุ่งเขียว) 
 2. แพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครบทุกคน ท าให้ได้รับงบจัดสรรจากกองทุนแพทย์
แผนไทยจาก สปสช.น้อย 

จุดเด่นและโอกาสพัฒนาจากการ Rank รอบที่ 1/2560 
1. การด าเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือกบางแห่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ เช่น รพ.

ชานุมาน มีกิจกรรมสมาธิบ าบัดในตึกผู้ป่วยใน ซึ่ง รพ.อ่ืนจะท าเฉพาะในผู้ป่วยนอก  
2. ข้อมูลร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเชิงลึกแล้วจะ

พบว่า หน่วยงานของโรงพยาบาลจะมีอัตราการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกน้อย
กว่าหน่วยงาน รพ.สต. เนื่องจากในโรงพยาบาลมีผู้มารับบริการแพทย์แผนปัจจุบันมาก  
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ตัวชี้วัดที่ 17 : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
  

จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 
กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 6 คน คิดเป็นอัตรา 1.6 ต่อแสนประชากร       
ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 6.3 ต่อแสนประชากร และมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย จ านวน 10 คน คิดเป็นอัตรา 
2.6 ต่อแสนประชากร โดยได้รับการติดตามเยี่ยมและไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า ร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ซึ่งตั้งแต่ ปี2558 -2560 ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตาม
เยี่ยมและไม่ท าร้ายตนเองซ้ า ร้อยละ100 
 

ตารางท่ี 30 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 

อ าเภอ 
ประชากร
กลางปี 

ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

จ านวน (คน) อัตราต่อแสนประชากร 
เมืองอ านาจเจริญ 131,224 4 3.04 
ชานุมาน 40,877 1 2.45 
ปทุมราชวงศา 48,339 5 10.34 
พนา 28,169 2 7.1 
เสนางคนิคม 40,889 5 12.22 
ลืออ านาจ 36,876 2 5.42 
หัวตะพาน 50,008 2 3.99 
รวมทั้งจังหวัด 376,382 21 5.57 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 

ผลการด าเนินการ 
 จังหวัดอ านาจเจริญ ในภาพรวมจังหวัด 21 คน  (5.57 ต่อแสนประชากร) ยังไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัด   
แต่ในภาพอ าเภอพบว่า มี 3 อ าเภอเกินเกณฑ์ คือ อ าเภอเสนางคนิคม 5 ราย (12.22  ต่อแสนประชากร) 
อ าเภอปทุมราชวงศา 5 ราย (10.34 ต่อแสนประชากร) และอ าเภอพนา 2 ราย (7.1 ต่อแสนประชากร)  
ปัญหาอุปสรรค 
 1. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตไม่ชัดเจน 
 2. ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพจิตน้อย 
 3. ไม่มีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง 
2. ให้มีการดูแลผู้ป่วยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

จุดเด่น 
 1. มีจิตแพทย์ ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ านวน 1 คน ท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการสะดวกขึ้น 
 2. อ าเภอหัวตะพานได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระดับเขต ในด้านรูปแบบการดูแลผู้ป่วย 
Alcohol withdrawal  
 3. อ าเภอเสนางคนิคมได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการเรื่อง “ยายยอด” ยอดจริงๆ 
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ตัวชี้วัดที่ 18 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10) 
  

โรคหัวใจเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ 3 กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุ 
ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคลิ้นหัวใจ พบอัตรา 
ตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี พศ. 2553 จ านวน 20.5 ต่อแสนประชากร ส าหรับจังหวัดอ านาจเจริญ มี
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด STEMI ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 30 เม.ย.2560 รวมทั้งหมด 301 ราย เริ่มมี 
ระบบ Fast Track ตั้งแต่ปี 2553 
  

ตารางท่ี 31 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี 2560 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดทั้งหมด 

จ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคหัวใจและหลอด

เลือด (เสียชีวิต) 
ร้อยละการเสียชีวิต 

เมืองอ านาจเจริญ 575 37 6.43 
ชานุมาน 108 5 4.62 
ปทุมราชวงศา 184 10 5.43 
พนา 159 7 4.40 
เสนางคนิคม 214 2 0.93 
หัวตะพาน 253 9 3.56 
ลืออ านาจ 277 8 2.89 

รวม 1770 78 4.40 
ที่มา  : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  
 

ผลการด าเนินการ 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลจ านวน
ทั้งหมด 1770 ราย โดยในจ านวนนี้มีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เสียชีวิต จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.40 ซึ่งไม่เกินอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. ระบบส่งต่อที่มีการเชื่อมโยงประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและรวดเร็วทันเวลา 
 2. การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์พ้ืนที่ในการบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์และการลง Refer Link 
real time 
 3. การให้ค าแนะน าการดูแลตนเองและการตระหนักในโรคที่เป็น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายในด้านต่างๆ 
 2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 3. เน้นการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและรวดเร็วทันเวลา 
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ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับความส าเร็จของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ไม่เกิน 23.50 ต่อแสน 
                   ประชากร) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

มะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่รุนแรง ซึ่งพบมากในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ โรคมะเร็งของเซลล์ตับและ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี ส่วนใหญ่โรคมะเร็งท่อน้ าดี จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในแต่ละปียังพบ
ผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นปีละ 15,000 คน และพบว่าร้อยละ 95 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีจะเสียชีวิตจังหวัด
อ านาจเจริญพบอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 9 ปีย้อนหลังมีแนวโน้นสูง คือ 57.65 63.11 
58.58 67.70 73.61 65.33 69.00 57.30 และ 63.23 ต่อแสนประชากร (ปี 2551-2559) ตามล าดับ ดังรูปที่ 
6 

 

รูปที ่6 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับ และท่อน้ าดีจังหวัดอ านาจเจริญ 9 ปีย้อนหลัง จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

แนวทางการด้าเนินโครงการก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ปีงบประมาณ 2560  โดยมีตัวชี้วัด 
"ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี" 
 

1. ก้าจัดพยาธิใบไม้ตับ 
     มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินการ จัดเวทีประชาคม ออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศ
บัญญัติ/มาตรการทางสังคมในการก าจัดสิ่งปฏิกูล ครอบคลุมทุกต าบล 
     มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน พบว่า ทุกต าบลด าเนินการได้เกินเป้าหมาย โดยต าบลที่ด าเนินการ
ได้มากที่สุด คือ ต าบลชานุมาน รองลงมาคือ ต าบลจิกดู่ ต าบลโพนทอง ต าบลโนนโพธิ์ ต าบลนาหมอม้า ต าบล
อ านาจ ต าบลค าโพน ต าบลจานลานและต าบลน้ าปลีก 
 

2. แผนการด้าการพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งตับด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จังหวัด
อ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 
 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง โดยเน้นการส่งเสริมการป้องกันการ
รักษาและการส่งต่อในกลุ่มป่วย โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานของแต่ละโรค มีดังนี ้
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 2.1 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์  เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอ านาจเจริญที่สามารถด าเนินการและ
พัฒนาระบบการด าเนินงาน ได้ด้วยตนเองทั้งหมด 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 คือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลหัวตะพาน และ
โรงพยาบาลลืออ านาจ และโรงพยาบาลที่ยังไม่สามารถจัดระบบการคัดกรองด้วยแพทย์ประจ าในโรงพยาบาล
ได้คือ โรงพยาบาลพนา ซึ่งได้มีการจัดการแก้ไขปัญหาโดยการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการขยายรูปแบบการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้า
ซาวด์ ไปยังต าบลต้นแบบการด าเนินการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดีจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 9 ต าบล ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ต าบลน้ าปลีก อ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม ต าบลอ านาจ 
อ าเภอลืออ านาจ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา และต าบล 
 2.2 ด้านบุคลากร จังหวัดอ านาจเจริญมีทีมแพทย์ที่ร่วมด าเนินการคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี
ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ดังนี้ ศัลยแพทย์ จ านวน 3 คน รังสีแพทย์ จ านวน 2 คน และแพทย์ทั่วไป จ านวน 7 
คน (จากโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง) และจังหวัดอ านาจเจริญ ได้พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการคัดกรอง     
โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และส่งแพทย์เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพแพทย์ในการคัดกรองโรงมะตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560      
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  และมีทีมพยาบาล สหวิชาชีพรับผิดชอบ
การพัฒนาระบบด าเนินการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีในระดับ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่ง 

 2.3 การจัดการเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้
พัฒนาและใช้โปรแกรม Hos xp เพ่ือการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทุกระดับ ทั้ง รพ.สต. รพช. และรพท. และ
โปรแกรม Isan Cohort ในส่วนการส่งต่อผู้ป่วยพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบโปรแกรม Refer link 
ให้ รพ.สต. รพช. และ รพท.  
 2.4 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินการ จังหวัดอ านาจเจริญมีเครื่องอัลตร้าซาว์ดที่
สามารถน ามาใช้ในโครงการ จ านวน 7 เครื่อง (รพ.อ านาจเจริญ และ รพช. 6 แห่งๆ ละ 1 เครื่อง) และมีเครื่อง
อัลตร้าซาวด์ส าหรับไว้ออกหน่วยหมุนเวียนที่ระดับจังหวัด จ านวน 1 เครื่อง 
 

ผลลัพธ์การด้าเนินงาน 
1. พยาธิใบไม้ตับ ทั้งนี้ให้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Isan Cohort 
  ผลการด้าเนินงาน ในภาพรวมประเทศ  (1 ตุลาคม 2559 –3  กรกฏาคม  2560 ) พบว่าตรวจ
อุจจาระและปัสสาวะ 66,343 ราย คิดเป็น 55.3 % จากเป้าหมายรวมทั้งประเทศ 120,000 ราย พบพยาธิ
ใบไม้ตับ 5,761 ราย คิดเป็น 8.7 % จังหวัดอ้านาจเจริญ มีเป้าหมายต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ทั้งหมดจ านวน 9 ต าบลในทุกอ าเภอ  มีเป้าหมายใน
การด าเนินงานตรวจอุจจาระหาพยาธิ (OV ) ต าบลละ 1,200 ราย ตรวจอัลตร้าซาวด์  (CCA)  ต าบลละ 600 
ราย   

ผลการตรวจอุจจาระ  จ านวน 8,919  ราย คิดเป็น 109.50 % จากเป้าหมายรวมทั้งจังหวัด 8,145 
ราย พบพยาธิใบไม้ตับ 162 ราย คิดเป็น 1.9 % 
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ตารางท่ี 32 ผลการด าเนินงานตามมาตรการโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี แยกราย 
                มาตรการและรายต าบล จังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 25600 

 
2. ผลลัพธ์การด้าเนินงานโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดี จังหวัดอ้านาจเจริญ 

 การด าเนินงานค้นหาโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีรายใหม่ในระยะเริ่มต้นให้รวดเร็ว และลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับเป้าหมายในการ
ด าเนินการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาว์ด จ านวน 3,603 คน ได้รับตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จ านวน 5,609 คน (ร้อยละ 155.68) พบกลุ่มสงสัย (พบ 
dilate duct และหรือ liver mass) จ านวน 65 คน (ร้อยละ 1.16) ส่งต่อเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย ร้อยละ 100
ไมพ่บผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี รายละเอียดดังตารางที ่33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด้าเนินงานโครงการก้าจัดพยาธิใบไมตั้บและมะเร็งท่อน้้าดีจังหวัดอ้านาจเจริญ(1 ตุลาคม 2560 - 3  กรกฏาคม 2560 )

ประเทศ จังหวัด เป้าหมาย ผลงานท่ีท้าจริงในพืน้ท่ี ร้อยละ เป้าหมาย ผลงานจาก Isan cohort ร้อยละ พบOV อืน่ๆ

1 1 ชานุมาน ชานุมาน 1200 1254 104.5 905 1254 138.6 49(3.9%) 6(0.5%)

12 4 โนนโพธ์ิ เมอืง 1200 964 80.3 905 964 106.5 51(5.3%) 108(11.2%)

26 8 น้้าปลีก เมอืง 1200 1130 94.2 905 922 101.9 14(1.5%) 79(9.0%)

20 6 อ้านาจ ลืออ้านาจ 1200 942 78.5 905 942 104.1 1(0.1%) 4(0.6%)

16 5 นาหมอมา้ เมอืง 1200 956 79.7 905 956 105.6 38(4.0%) 226(25.2%)

6 2 จิกดู่ หัวตะพาน 1200 1200 100 905 1046 115.6 3(0.3%) 16(2.4%)

61 9 ค้าโพน ปทุมราชวงศา 1200 1224 102 905 932 103 2(0.3%) 8(1.9%)

25 7 จานลาน พนา 1200 928 77.3 905 928 102.5 1(0.1%) 0(0%)

10 3 โพนทอง เสนางคนิคม 1200 1178 98.2 905 975 107.2 3(0.3%) 0(0%)

รวม 10800 9776 90.5 8145 8919 109.5 162(1.86%) 447(8.0%)

หมายเหตุ ข้อมลูจากโปรแกรม Isan cohortณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2560

ผลการตรวจออุอจาระในประชากรอายุ15ปีขึ้นไปล้าดับท่ี

ต้าบล อ้าเภอ
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ตารางท่ี 33 จ านวน ร้อยละผลการด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยเครื่อง 
               อัลตร้าซาวด์ จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 
               30 มิถุนายน 2560) 

 
ที่มา: Isan Cohot ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 
3. ผลลัพธ์อัตราการการด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดี จังหวัดอ้านาจเจริญ 

 สถานการณ์การตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี จังหวัดอ านาจเจริญในช่วง 4 เดือน พบว่าอัตรา
ตายลดลง 1.13 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการลดลงจ านวน 4 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 57.14 และมี
อัตราการลดลงมากที่สุด 3 ล าดับ คือ อ าเภอเสนางคนิคม (อัตราลดลง 20.94 ต่อแสนประชากร) อ าเภอพนา 
(อัตราลดลง 17.05 ต่อแสนประชากร) และอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (อัตราลดลง 2.87 ต่อแสนประชากร) 

รูปที ่7 เปรียบเทียบอัตราอัตราตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 2 ปีย้อนหลังในช่วงเวลา 4 เดือน  
         (1 มกราคม – 30 เมษายน 2560) ปี 2559 และปี 2560 

 
ที่มา : ข้อมูลสาเหตุการตายจากกระทรวงมหาดไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 และ เมษายน 2560 
 
 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ
เมอืงอ้านาจ 1,369   1,547   113.00 9     0.58 9     0.58 18    1.16
ชานุมาน 348     747     214.66 11    1.47 4     0.54 15    2.01
ปทุมราชวงศา 354     840     237.29 6     0.71 -   0.00 6     0.71
พนา 291     612     210.31 6     0.98 3     0.49 9     1.47
เสนางคนิคม 368     617     167.66 3     0.49 3     0.49 6     0.97
หัวตะพาน 510     701     137.45 2     0.29 -   0.00 2     0.29
ลืออ้านาจ 363     545     150.14 7     1.28 2     0.37 9     1.65
รวม 3,603   5,609   155.68 44    0.78 21    0.37 65    1.16

อ้าเภอ กลุ่มเส่ีง
คัดกรอง

ผลการคัดกรอง
Liver mass Dilated duct รวม



59 
 

ตัวชี้วัดที่ 20 : ระดับความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย CKD ให้มีอัตราการลดลงของ  
                   eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (มากกว่าร้อยละ 65)  
 

ตารางที ่34 ผลการด าเนินงานของการรักษาผู้ป่วย CKD แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 มีผล eGFR ≥ 

2 ค่า 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 
3-4 มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมี
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 

ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 2,540 1,570 61.81 
ชานุมาน 174 119 68.39 
ปทุมราชวงศา 418 270 64.59 
พนา 356 217 60.96 
เสนางคนิคม 351 245 69.80 
หัวตะพาน 483 252 52.17 
ลืออ านาจ 598 393 65.12 

รวม 4,920 3,066 62.32 
ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 

ผลการด าเนินการ 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 มีผล eGFR ≥ 2 ค่าจ านวนทั้งหมด 4,920 ราย 
โดยในจ านวนนี้ มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4
จ านวน 3,066 คน คิดเป็นร้อยละ 62.32 ซ่ึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ในภาพอ าเภอผู้ป่วย CKD ให้มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (มากกว่าร้อยละ 65) ผ่าน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเสนางคนิคม ร้อยละ 
69.80 อ าเภอชานุมาน ร้อยละ 68.39 และอ าเภอลืออ านาจ ร้อยละ 65.12 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ป่วยไม่ทราบระยะของการป่วยเป็นโรคไต หรือทราบแต่จ าไม่ได้ 
 2. ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยาก เนื่องจากผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาศัยผู้ดูแลจัด
อาหารให้ วิถีชีวิตลักษะรสชาติอาหารท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรสจัด คือเค็มจัด เผ็ด ดอง โดยเฉพาะมีปลาร้ามี
ส่วนประกอบในอาหารเกือบทุกประเภท 
 3. งบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการมีจ านวนลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้
ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายลดลง 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ข้อมูลผู้ป่วย การแจ้งระยะของโรคไต ระบุค่าเป็นตัวเลข สอนผู้ป่วยและ
ญาติเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 
 2. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลเสริมพลังผู้ป่วยและ care giver ให้เห็นความส าคัญ ผลดี ผลเสียเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 21 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ  
                   (≥ ร้อยละ 60) 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา  
ในปีงบประมาณ  2560  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัด  ECS  คุณภาพ  โดยก าหนด

เป้าหมายโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ  40 
ขึ้นไป  (จ านวน  ≥ ร้อยละ 60  ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ใช้แบบการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 12 องค์ประกอบ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ECS คุณภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลใน
การเตรียมความพร้อมระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ  พัฒนารุปแบบแนวทางสู่
มาตรฐาน  การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลเพ่ือช่วยให้โรงพยาบาลระดับต่างๆสามารถประเมินตนเอง  
และวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยที่เก่ียวข้อง  กับการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้ครบทั้ง 4  ด้าน
หลักๆ (12 ประเด็น) ได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านการจัดการอาคารสถานที่  ด้านการจัดการระบบดูแลรักษา  
รวมถึงระบบ  Fast  Track ต่างๆ และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลระดับ S 
จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาล F2 จ านวน 6 แห่ง  โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนารูปแบบระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน  เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย ทันเวลา แบบครบวงจร และ
ครอบคลุมทั้งในการด าเนินงานในภาวะปกติและภาวะ ภัยพิบัติ มีระบบ ECS คุณภาพ และมีการประเมิน
ตนเองผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (≥ร้อยละ 40) คิด
เป็น ร้อยละ 100  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 35 การประเมิน ECS คุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2560 – มิ.ย.2560) 
 

ตัวชี้วัด 
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ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60) 
เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 7 
ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 7 
ร้อยละ/อัตรา 100 100 100 100 100 100 100 100 
         
ตารางที่ 36 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ECS คุณภาพ ผา่นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแล 
               ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (≥ ร้อยละ 40) ผลรวมทุกด้าน 12 องค์ประกอบ 
มิติที่ 1. การประเมินผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล และทีมบรหิาร 

45.71 90 54.29 77.1 51.43 51.1 44.30 59.13 

 
มิติที่ 2. การประเมินคณะท างาน 
หรือบุคลากรในโรงพยาบาล  

        

1  อาคารสถานที ่ 50.34 64.86 64.44 59.40 47.62 65.20 46.80 56.95 

54.07 

72.67 

55.71 

62.38 

63.57 

2  บุคลากร 44.44 57.04 75.56 52.59 48.89 63.70 36.30 54.07 
3  การรักษา พยาบาล 64.29 53.58 90.00 90.83 60.00 80.00 70.00 72.67 
4  MCI and Disaster 
m?mMmanagement 

60.00 65.00 75.00 70.00 35.00 55.00 30.00 55.71 
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5  Referral system 16.67 80.00 80.00 75.00 50.00 60.00 75.00 62.38 

6  การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 

85.00 76.00 60.00 68.00 52.00 60.00 44.00 63.57 

7  ระบบสนับสนุน  80.00 61.76 78.24 66.47 54.12 58.82 56.47 65.13 

8  Pre–hospital EMS 
Intervention 

61.33 65.00 78.33 66.67 55.00 60.00 73.33 65.67 

9 ระบบบริหารจัดการ 30.00 40.00 65.00 55.00 15.00 45.00 25.00 39.29 

10 Information system  63.33 67.50 85.00 60.00 52.50 71.25 65.00 66.37 

11 การพัฒนาคุณภาพ  66.67 66.67 80.00 86.67 66.67 80.00 60.00 72.38 

12 การศึกษาและวจิัย  0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 8.57 

ภาพรวม 50.06 
 

63.34 70.74 68.09 47.13 61.84 53.51 59.24 
 

ที่มา :  ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์  ECS คุณภาพ 
 
        จากผลการประเมิน ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ คะแนนใน
ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  (≥ร้อยละ 40) 
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังมีองค์ประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในบางโรงพยาบาล เช่น องค์ประกอบที่ 2 
ด้านบุคลากร องค์ประกอบที่ 4 ด้านการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่และภาวะภัยพิบัติ  องค์ประกอบที่ 9 
เรื่องระบบบริหารจัดการ  องค์ประกอบที่ 10 ด้านการศึกษาและวิจัย เป็นต้น ซึ่งจากผลการประเมินนี้จะได้
น าไปจัดท าแผนเพ่ือไขปัญหาต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 22 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
 

 จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนดทุก
แห่ง(ร้อยละ 100) โดยมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผสมผสานทั้งการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตาม
มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบเครือข่าย (HNQA : Hospital 
Network Quality Audit) และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ทั้งมีการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานของส านักการพยาบาล (QA : Quality Assurance) โดยทุก
ระบบผสมผสานการพัฒนาไปด้วยกัน ผลการพัฒนา ในปี 2556 โรงพยาบาลทุกแห่ง (ร้อยละ 100) ผ่านการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (ขั้นที่ 3) ปัจจุบันทุกโรงพยาบาลยังมีสถานะผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล HA ขั้นที ่3 ทุกแห่ง ทั้งนี้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผ่านการประเมินรับรองซ้ าทุก
โรงพยาบาล กล่าวคือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลชุมชนอีก 4 แห่ งได้ผ่านการประเมินรับรอง 
HA ซ้ าครั้งที่ 1 (Re-accreditation) ในปีงบประมาณ2558และ โรงพยาบาลพนา ได้ผ่านการประเมินรับรอง 
HA ซ้ าครั้งท่ี 2 (Re-accreditation) ในปีงบประมาณ 2558  ซึ่งโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้รับการประเมิน
รับรอง HA ซ้ าครั้งท่ี 3 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 จากสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
ตารางท่ี 37 ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาล มาตรฐาน HA ระยะเวลาการรับรอง หมายเหตุ 

อ านาจเจริญ 

 ปทุมราชวงศา 

พนา 

      หวัตะพาน 

      ชานุมาน 

      ลืออ านาจ 

      เสนางคนิคม 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

26 ม.ค.59 – 25 ม.ค.62 

19 เม.ย.57 – 18 เม.ย.60 

21 ก.ค.58 – 20 ก.ค. 61 

20 เม.ย.58 – 19 เม.ย.61 

11 ส.ค.58 – 10 ส.ค.61 

9 ก.ย.59 – 8 ก.ย.62 

22 ธ.ค.58 – 21 ธ.ค.61 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559 

ขอรับการประเมินซ้ าครั้งที่ 3 ในปี 2560 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 2 ปี 2558 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 
ข้อมูล : จากสถาบันรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 นอกจากนี้ จังหวัดอ านาจเจริญยังคงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
(Quality Learning Network) เครือข่ายโรงพยาบาลลืออ านาจ ซึ่งเครือข่ายฯดังกล่าว ได้จัดประชุมวิชาการ
เพ่ิมพูนองค์กรความรู้และพัฒนาทักษะในการเยี่ยมส ารวจ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี  อาจารย์     
วราทิพย์ ศรีทอง ผู้เยี่ยมส ารวจภายนอก จาก สรพ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา เป็นประธานเครือข่ายฯ ทั้งนี้ มีหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้างานจาก
โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA แล้วมาเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็น  
พ่ีเลี้ยงให้โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญแล้ว ยังได้เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัด
ใกล้เคียงที่ยังไม่ผ่านการรับรองให้ผ่านการรับรอง HA มากขึ้น ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดด้านอ่ืน ใน
ปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ให้เป็นจังหวัดน าร่องในการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วย STEMI 
ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเตรียมรับการประเมินเครือข่าย STEMI จากสถาบัน
รับรองคุณภาพบริการพยาบาล (สรพ.) ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 เพ่ือเป็นต้นแบบของระบบการพัฒนา
เครือข่ายบริการผู้ป่วย STEMI ในระดับประเทศต่อไป 
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มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life 
                  Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช ้(เป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

สถานการณ ์
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้น าแบบส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันใน
องค์กรของคนท างานในประเทศไทย (Happinometer) โดยท าการส ารวจเพ่ือวัดดัชนีความสุขของคนท างาน
ผ่าน ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Online) โดยกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบส ารวจ Happinometer คือ 
บุคลากรทุกคน ยกเว้นลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา (92 หน่วยงาน) ระยะเวลาในการท าแบบส ารวจ
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560  ผ่านทางเว็บไซด์ Happinometer.moph.go.th หลังปิดระบบ
การท าแบบส ารวจฯ Happinometer (วันที่ 30 มิถุนายน 2560)  กองยุทธศาสตร์และแผนจะจัดส่งข้อมูลดิบ
ทัง้หมดให้หน่วยงาน ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ผ่านทางเขตสุขภาพ 

ผลการด าเนินงาน     
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการประชุม ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน

สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เข้าไปใช้ระบบ Happpinometer และได้ด าเนินการตอบ
แบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  โดยหน่วยงานในสังกัดได้เข้าท า         
แบบประเมินความสุขของคนท างานผ่านระบบ Happpinometer มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานนั้น เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินปี 2560 รอบ 9 เดือน 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         - ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญและผลักดันให้เป็นนโยบายในการน า Happinometer มาเป็นเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร 
 

จุดเด่นและโอกาสการพัฒนา จาก Ranking รอบท่ี 1/2560 
 จากการที่ได้ลงพ้ืนที่ Ranking รอบที่ 1/2560 หน่วยบริการในสังกัดได้ให้ความส าคัญและด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทุกคนให้เข้าท าแบบประเมิน Happinometer โดยจ านวนผู้เข้าท าแบบ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด และหลังจากได้ข้อมูลดิบจากกองยุทธศาสตร์และแผน
จะได้มีการประชุมจัดท าแผนสร้างสุขให้บุคคลากรในหน่วยงานต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน       
ปี 2560 รอบ 12 เดือน (ร้อยละ 50 ของหน่วยงานมีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ ตั้งแต่ ระดับที่ 3 
ขึ้นไป) 
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ตัวชี้วัดที่ 24 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.  
 

1. สถานการณ์ 
การพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ระดับอ าเภอรูปแบบเดิมจะบูรณาการงานสาธารณสุขในระดับอ าเภอ 

ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน(รพช.)กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ(สสอ.)  โดยมีสถานีอนามัย (สอ.)อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของ สสอ. และ สสอ.อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายอ าเภอ รพช.ขึ้นตรงต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การด าเนินงานในพ้ืนที่อ าเภอจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะท างานขึ้นมาเพ่ือประสานภารกิจด้าน
สาธารณสุขเพ่ือให้บรรลุผลตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ซึ่งเป็นนโยบายหลักในขณะนั้น 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือที่ สธ.0217/สช./ว.12 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 สั่งการให้ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ าเภอ (กพ.สอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบประสานแผนงานสาธารณสุขระดับ
อ าเภอ ประสานการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุขในภาพรวมของอ าเภอ  แต่ผลการ
ด าเนินงานโดย กพ.สอ.ไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้แทน สสอ. และ
ผู้แทน รพช. ฝ่ายละ 21 คน ได้ข้อสรุปเป็นรูปแบบที่เหมาะสมใหม่ เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ชื่อในภาษาอังกฤษคือ District Health Coordinating Committee: DHCC มีอยู่จนมาถึง
ปัจจุบัน 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือที่ สธ.0707/42/ว 234 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ได้ปรับจ านวน
คณะกรรมการเป็น 10 – 20 คน มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดแนวทางและแผนการพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติ
การ หลักเกณฑ์จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาสาธารณสุขของเครือข่าย
บริการในพ้ืนที่อ าเภอ โดยให้มีอ านาจ หน้าที่แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานด้านต่างๆได้ 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ มี คปสอ.ครบทุกอ าเภอ 7 อ าเภอ มีโครงสร้างประกอบด้วย ผอ.รพช.และ สสอ.คน

หนึ่งคนใดเป็นประธานหรือรองประธาน ส าหรับเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เลือกจากผู้แทนของ รพช. และ สสอ. 
ฝ่ายละ 1 คน บทบาทและหน้าที่ของ คปสอ.จะเน้นตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่มีเป้าหมาย
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้ โดยมีขั้นตอนการบริหารยุทธศาสตร์สุขระดับอ าเภอ 4 
ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขระดับอ าเภอ  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดจุดยืน ทิศทางการพัฒนาสุขภาพระดับอ าเภอ (Strategy Positioning) มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอ าเภอ มีการท าบันทึกค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ถ่ายทอดนโยบาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปี   

ขั้นตอนที่ 3 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implement) มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนงบลงทุน แผนงบค่าเสื่อม แผนการนิเทศงาน  

ขั้นตอนที่ 4 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Evaluation & 
Control) มีการนิเทศงาน การ ranking ผลงานระดับอ าเภอ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียน สรุป
ผลงานประจ าปี 
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ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.  รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2560  
 

คปสอ. คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 
ปทุมราชวงศา 4 ยั ง ไม่มี  คปสอ. ใดที่ ได้ ค่ าคะแนนเต็ม  5 

เนื่องจากยังไม่ครบรอบเดือนที่จะสรุปผลงาน
ประจ าปี และเผยแพร่ผลงาน 

พนา 4 
ชานุมาน 4 
ลืออ านาจ 4 
หัวตะพาน 4 
เมือง 4 
เสนางคนิคม 4 

  
3. ปัญหา อุปสรรค 
 1.ขาดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับต าบลที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับปัญหา  นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ของอ าเภอ จังหวัด กระทรวง 
 2. เจ้าหน้าที่ทุกระดับบางส่วนไม่ทราบและไม่เข้าใจนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการก ากับ ติดตามผลงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในระดับ คปสอ.ทุกเดือน 
 2. ควรประเมินการรับรู้และความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ 
 3. ควรให้ คปสอ.เป็นพี่เลี้ยงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ รพ.สต. 
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มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 25 : ระดับความส าเร็จของจังหวัด/อ าเภอ และหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 25.1 : จังหวัดลงสาเหตุการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (Ill defined) ไมเ่กินร้อยละ 25 
 

สถานการณ ์
ตารางท่ี 38 ผลการด าเนินงานคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (Ill define) ปี 2558-2559 

อ าเภอ 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนตาย Ill define ร้อยละ จ านวนตาย Ill define ร้อยละ 
เมือง 937 191 20.38 966 187 19.36 
ชานุมาน 177 44 24.86 184 37 20.11 
ปทุมราชวงศา 209 59 28.23 211 63 29.86 
พนา 166 43 25.90 168 30 17.86 
เสนางคนิคม 214 50 23.36 202 45 22.28 
หัวตะพาน 262 60 22.90 245 62 25.31 
ลืออ านาจ 191 42 21.99 195 57 29.23 
รวม 2,156 489 22.68 2,171 481 22.16 
 

 จากข้อมูลการลงสาเหตุการตายที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ใน ปี พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2559 ลดลงจากเดิมเล็กน้อยจาก ร้อยละ 22.68 เป็นร้อยละ 22.16 ตามล าดับ 
 
แผนการด าเนินงาน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข และก าหนดแผนการ
ประชุมทุกไตรมาส (ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 22/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 

2. เขต/จังหวัด จัดอบรมและฟ้ืนฟูนายทะเบียนท้องถิ่น /อ าเภอ/จังหวัด และเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุข เพ่ือทบทวนและเพ่ิมทักษะในการบันทึก/สอบสวน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงข้อมูลสาเหตุ
การตาย (เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร) 

3. ตรวจประเมินคุณภาพการให้สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ รพท. รพช. ทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 
22-30 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ และน าผลการประเมินมาจัดล าดับผลงาน(Ranking) 

4. ออกติดตามประเมินผลพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ในระดับ รพ.สต./
นายทะเบียน ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 
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ผลการด าเนินงาน 
 ไตรมาสที่ 1 จากตารางข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผลการด าเนินงานภาพรวมระดับจังหวัดร้อยละ 23.15 ซึ่ง
ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย แต่ยังมีบางอ าเภอที่ผลงานเกินกว่าเกณฑ์เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 25 ดังตารางที่ 39 
 

ตารางท่ี 39 ผลการด าเนินงานสาเหตุการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (Ill defined) ภาพรวม จังหวัดอ านาจเจริญ 
                ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) 

อ าเภอ หน่วยงาน ตายทั้งหมด Ill defined ร้อยละ ร้อยละรวม 

3701 เมือง 
รพ.อ านาจ 85 12 14.12 

19.83 
นายทะเบียนท้องถิ่น 157 36 22.93 

3702 ชานุมาน 
รพ.ชานุมาน 2 1 50.00 

18.87 
นายทะเบียนท้องถิ่น 51 9 17.65 

3703 ปทุมราชวงศา 
รพ.ปทุมราชวงศา 5 2 40.00 

29.55 
นายทะเบียนท้องถิ่น 39 11 28.21 

3704 พนา 
รพ.พนา 4 1 25.00 

23.81 
นายทะเบียนท้องถิ่น 38 9 23.68 

3705 เสนางคนิคม 
รพ.เสนางคนิคม 7 4 57.14 

27.08 
นายทะเบียนท้องถิ่น 41 9 21.95 

3706 หัวตะพาน 
รพ.หัวตะพาน 6 3 50.00 

30.91 
นายทะเบียนท้องถิ่น 49 14 28.57 

3707 ลืออ านาจ 
รพ.ลืออ านาจ 5 3 60.00 

25.00 
นายทะเบียนท้องถิ่น 51 11 21.57 

รวม 
โรงพยาบาล 114 26 22.81 

23.15 นายทะเบียนท้องถิ่น 426 99 23.24 
รวม 540 125 23.15 

 

ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ข้อมูล 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 
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 ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ร้อยละ 23.76 ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย แต่มีบางอ าเภอ
ทีผ่ลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 25 คือ ปทุมราชวงศา เสนางคนิคม และหัวตะพาน ดังตารางที่ 40 
  

ตารางท่ี 40 ผลการด าเนินงานสาเหตุการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (Ill defined) ภาพรวม จังหวัดอ านาจเจริญ 
               ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 

อ าเภอ หน่วยงาน ตายทั้งหมด Ill defined ร้อยละ ร้อยละรวม 
3701 เมือง รพ.อ านาจ 162 30 18.52 

23.13 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 292 75 25.68 
3702 ชานุมาน รพ.ชานุมาน 6 4 66.67 

20.21 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 88 15 17.05 
3703 ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา 9 6 66.67 

30.00 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 91 24 26.37 
3704 พนา รพ.พนา 5 1 20.00 

17.07 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 77 13 16.88 
3705 เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 9 4 44.44 

27.47 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 82 21 25.61 
3706 หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 11 5 45.45 

28.04 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 96 25 26.04 
3707 ลืออ านาจ รพ.ลืออ านาจ 6 3 50.00 

21.36 
  นายทะเบียนท้องถิ่น 97 19 19.59 

รวม โรงพยาบาล 208 53 25.48 
23.76   นายทะเบียนท้องถิ่น 823 192 23.33 

  รวม 1,031 245 23.76 
 

ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 
 
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการสนับสนุน  

1. ปัจจุบันการแจ้งตายนอกสถานพยาบาล ได้ยกเลิกการสอบสวนหาสาเหตุการตายจากเจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุขเป็นนายทะเบียนอ าเภอ อาจท าให้ได้ข้อมูลสาเหตุการได้ที่ไม่แน่ชัด 

2. การสนับสนุนข้อมูลการตายจากกระทรวงฯอย่างสม่ าเสมอ ยังขาดข้อมูลบางส่วน เช่น เลข 13 
หลัก ชื่อ-สกุล  

3. ให้ทบทวนกระบวนการแจ้งตายนอกสถานพยาบาล โดยให้มีการสอบสวนหาสาเหตุการตาย
จากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ก่อนที่จะไปแจ้งตายกับนายทะเบียนอ าเภอ 
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ตัวชี้วัดที่ 25.2 : ร้อยละของหน่วยงานบริการสุขภาพ สป.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ข้อมูลเวช
ระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ75) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สถานการณ์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพ 
Health Data Center (HDC)  ในระดับจังหวัด โดยมีการประกาศโครงสร้างข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูล 43 แฟ้ม) 
เวอร์ชั่น 2.0 ในเดือน ตุลาคม 2556 เวอร์ชั่น 2.1 ในเดือนมกราคม 2559 และ เวอร์ชั่น 2.2 ในเดือน กันยายน 
2559 และได้ก าหนดมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 นั้น  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานตามแนวนโยบายดังกล่าว และได้มีค าสั่งที่    
139/2559 เรื่องแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) ระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ และค าสั่งที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและการให้รหัสโรค จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขและการให้รหัสโรค มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2559 มาตรฐานตามโครงสร้างข้อมูลสุขภาพ(ข้อมูล 43 แฟ้ม) ในทุกหน่วยบริการ
สาธารณสุข  และก ากับติดตามให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส 
ICD10 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการดูและผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 
การด าเนินการ 
 ระดับจังหวัด 
 1. ทบทวนค าสั่งที่ 93/2559 เรื่องแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ Health Data Center 
(HDC) ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย และ 
ได้มีค าสั่งที่ 139/2559 เรื่องแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมุลสุขภาพ Health Data Center (HDC) ระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ แทนค าสั่งเดิม 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการงานข้อมูลสารสนเทศประจ าปี 2560 และลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยทุกหน่วยบริการสาธารณสุข เข้าร่วมในการลงนาม
ดังกล่าวทุกแห่ง 
 3. ใช้เวทีการนิเทศผสมผสาน (เมื่อวันที่ 21, 22 และ 27 ธันวาคม 2559) เพ่ือก าหนดแนวทางและ
ชี้แจงเกณฑ์ของตัวชี้จัด ระยะเวลา กระบวนการ ขั้นตอน ช่วงของข้อมูลและเอกสารที่ต้องน ามาใช้ร่วมในการ
ประเมินตัวชี้วัด ให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข ทราบและน าไปปฏิบัติ 
 4. จัดท าระบบประมวลคุณภาพข้อมูลการให้รหัสวินิจฉัย ผ่านเว็บไซท์ ระบบ cockpit ซึ่งสามารถคืน
ข้อมูลกลับให้หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการก ากับติดตามและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มี
คุณภาพ (ตามความเป็นจริง) 
 5. จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน วินิฉัยโรคและการให้รหัส ICD10 
 6. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสแรก) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ (จับ
ฉลากประเมินไขว้หน่วยบริการ) 
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 7. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสทีส่อง) ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการกลางตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ และ
น าผลการประเมินมาจัดล าดับผลงาน (Ranking) ในระดับอ าเภอ และหน่วยบริการ 
 8. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสที่สาม) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ ระดับ
อ าเภอ  

9. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสที่สี่) ระหว่างวันที่ 26กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการ
กลางตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัด
อ านาจเจริญ และน าผลการประเมินมาจัดล าดับผลงาน (Ranking) ในระดับอ าเภอ และหน่วยบริการ 
 

 ระดับอ าเออ 
 1. มีการด าเนินงานประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอ าเภอ 
 2. มีการก ากับติดตามคุณภาพข้อมูลรายหน่วยบริการสาธารณสุข ผ่านเวทีการประชุม คปสอ. และ
การประชุมประจ าเดือนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 3. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หนว่ยบริการสาธารณสุข ไตรมาสที่สองระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2560 

4. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข ไตรมาสที่สามระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 

5. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข ไตรมาสที่สี่ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
 

 ระดับหน่วยบริการสาธารณสุข  
 - ด าเนินการปรับการบันทึกข้อมูลการให้บริการในเวชระเบียน และในระบบ HIS ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (สนย.) 
  - ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตาม Error A-C ในระบบรายงาน HIS  ได้แก่รายงานตรวจสอบ
การให้รหัส ICD10 Error A-C และรายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C  (แบบเลือก Error) ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 
(สนย.) ก่อนการส่งข้อมูล 43 แฟ้มทุกครั้ง  

- ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มด้วยโปรแกรม OP/PP 2010 ก่อนการส่งข้อมูล 43 
แฟ้มเข้าระบบ HDC Service และHDC ระดับจังหวัดทกุครั้ง 
 - ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการทุกไตรมาสของปีงบประมาณ 
 

ผลการด าเนินงานคุณอาพข้อมูลสุขอาพ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต. รพช. และ รพท.) ใน
สังกัดรวมทั้งสิ้น 86 แห่ง ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้
รหัส ICD10 ของหน่วยบริการสาธารณสุข มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 ไตรมาสที่หนึ่ง ด าเนินการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ใช้ข้อมูลในช่วง 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 
2559) ผลการตรวจประเมินมีหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและ
คุณภาพการให้รหัส ICD ร้อยละ 75 จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.27 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย Small 
success ที่ก าหนด (ร้อยละ 10) และผลงานร้อยละของหน่วยบริการส่งครบถ้วน-ทันเวลา ของข้อมูลบริการ
สุขภาพตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC จังหวัด/กระทรวงร้อยละ 100 ซึ่งเกินเป้าหมาย Small 
success ที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
 ตารางท่ี 41 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพ ไตรมาสที่ 1 

อ าเออ 
จ านวนหน่วยบริการ 

ร้อยละ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์คุณอาพ 
ข้อมูลสุขอาพ 

  เมือง 26 6 23.08 
  ชานุมาน 10 2 20.00 
  ปทุมราชวงศา 12 1 8.33 
  พนา 6 1 16.67 
  เสนางคนิคม 9 2 22.22 
  หัวตะพาน 12 2 16.67 
  ลืออ านาจ 11 0 0.00 

รวม 86 14 16.28 
 
     รูปที่ 8 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพไตรมาสที่หนึ่ง  

 
 

ไตรมาสที่สอง ด าเนินการเมื่อวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 (ใช้ข้อมูลในช่วง 20 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 
2560) ผลการตรวจประเมินมีหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและ
คุณภาพการให้รหัส ICD ร้อยละ 75 จ านวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.67 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย Small 
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success ที่ก าหนด (ร้อยละ 40) และผลงานร้อยละของหน่วยบริการส่งครบถ้วน-ทันเวลา ของข้อมูลบริการ
สุขภาพตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC จังหวัด/กระทรวงร้อยละ 100 
 ตารางท่ี 42 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพ ไตรมาสที่ 2 

อ าเออ 
จ านวนหน่วยบริการ 

ร้อยละ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์คุณอาพ 
ข้อมูลสุขอาพ 

  เมือง 26 11 42.31 
  ชานุมาน 10 6 60.00 
  ปทุมราชวงศา 12 6 50.00 
  พนา 6 3 50.00 
  เสนางคนิคม 9 1 11.11 
  หัวตะพาน 12 7 58.33 
  ลืออ านาจ 11 7 63.64 

รวม 86 41 47.67 
 
    รูปที่ 9 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพไตรมาสที่สอง 

 
  

ไตรมาสที่สาม ด าเนินการเมื่อวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2560 (ใช้ข้อมูลในช่วง 1 เมษายน-30 มิถุนายน 
2560) ผลการตรวจประเมินมีหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและ
คุณภาพการให้รหัส ICD ร้อยละ 75 จ านวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.91 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย Small 
success ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) โดยอ าเภอปทุมราชวงศาและอ าเภอลืออ านาจ มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูลสุขภาพ ร้อยละ 100 และผลงานร้อยละของหน่วยบริการส่งครบถ้วน-ทันเวลา ของข้อมูลบริการ
สุขภาพตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC จังหวัด/กระทรวงร้อยละ 100  
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 ตารางท่ี 43 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพ ไตรมาสที่ 3 

อ าเออ 
จ านวนหน่วยบริการ 

ร้อยละ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์คุณอาพ 
ข้อมูลสุขอาพ 

  เมอืง 26 17 65.38 
  ชานุมาน 10 9 90.00 
  ปทุมราชวงศา 12 12 100.00 
  พนา 6 5 83.33 
  เสนางคนิคม 9 3 33.33 
  หัวตะพาน 12 10 83.33 
  ลืออ านาจ 11 11 100.00 

รวม 86 67 77.91 
 
     รูปที่ 10 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพไตรมาสที่สาม 

 
 
ไตรมาสที่สี่ ด าเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 (ใช้ข้อมูลในช่วง 1 กรกฎาคม-   

3 สิงหาคม 2560) ผลการตรวจประเมินมีหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวช
ระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD ร้อยละ 75 จ านวน 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.21 ซึ่งผ่านเกินกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 80) และผลงานร้อยละของหน่วยบริการส่งครบถ้วน-ทันเวลา ของข้อมูลบริการ
สุขภาพตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC จังหวัด/กระทรวงร้อยละ 100 
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 ตารางท่ี 43 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพ ไตรมาสที่ 4 

อ าเออ 
จ านวนหน่วยบริการ 

ร้อยละ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์คุณอาพ 
ข้อมูลสุขอาพ 

  เมือง 26 23 88.46 
  ชานุมาน 10 9 90.00 
  ปทุมราชวงศา 12 11 91.67 
  พนา 6 3 50.00 
  เสนางคนิคม 9 7 77.78 
  หัวตะพาน 12 11 91.67 
  ลืออ านาจ 11 11 100.00 

รวม 86 75 87.21 
 

      รูปที่ 11 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพไตรมาสที่สี่ 

 
 จากผลการด าเนินงานทั้งสี่ไตรมาส พบว่าในภาพรวมหน่วยบริการในจังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD-10 ที่ก าหนดไว้ในทุกไตรมาส และจังหวัด
อ านาจเจริญมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพร้อยละ 87.21 ผ่านเกินกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) 
     รูปที่ 12 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุขภาพของจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ปัญหา 
 จากการด าเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน 
การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ ระดับอ าเภอ ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่
สาม และตรวจประเมินโดยคณะกรรมการกลางตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค 
และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ ในไตรมาสที่สอง พบว่าคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน 
ในส่วนของการบันทึกข้อมูลอาการส าคัญ (CC), ประวัติการเจ็บป่วย, การตรวจร่างกาย (PE) ,ค าวินิจฉัยโรค 
(diag text) และการรักษา ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน และหน่วยบริการสาธารณสุข     
(รพ.สต., รพช. และ รพท.) ส่วนมากบันทึกรายละเอียดของเวชระเบียนไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่สามารถ
น าไปวินิจฉัยโรคได้ และรพช. และ รพท. บันทึกค าวินิจฉัยโรค (diag text) น้อยมาก โดยเข้าใจว่ารหัส ICD-10 
คือค าวินิจฉัยโรค ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคได้ว่าผิดหรือถูก อีกทั้งแบบฟอร์ม Family 
Folder ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนของหน่วยบริการไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (สนย.) 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และผู้ให้บริการ (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) ให้ความส าคัญในการบันทึก
ข้อมูลอาการส าคัญ (CC), ประวัติการเจ็บป่วย, การตรวจร่างกาย (PE) ,ค าวินิจฉัยโรค (diag text) และการ
รักษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (สนย.) อย่างต่อเนื่อง 
 2. ท าการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตาม Error A-C จากรายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error  
A-C (แบบเลือก Error) และรายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C ในระบบ HIS ก่อนส่งข้อมูล 43 
แฟ้มทุกครั้ง 
 3. ท าการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มด้วยโปรแกรม OP/PP 2010 ทุกครั้ง 
 4. ท าการตรวจสอบประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในและคุณภาพ
การให้รหัส ICD10 ในระบบ HIS ตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล   
พ.ศ. 2559 (สนย.) ทุกไตรมาสและน าผลการประเมินมาจัดล าดับผลงาน (Ranking) ในระดับอ าเภอ และ
หน่วยบริการ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและควบคุมก ากับให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 5. ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม Family Folder ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนของหน่วยบริการ
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล   พ.ศ. 2559 (สนย.) 
 6. ปรับระบบ HIS ของหน่วยบริการทุกแห่งให้แจ้งเตือนเมื่อไม่กรอกค าวินิจฉัยโรค (diag text) 
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ตัวชี้วัดที ่26 : ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (เป้าหมายไม่เกิน  
                   ร้อยละ 8 ของจ านวนหน่วยบริการ) 
 

สถานการณ์ 
หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอ านาจเจริญ ยังคงมีความเสี่ยงทาง

การเงิน มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง เงินบ ารุงคงเหลือลดลง และมีภาระหนี้สินที่สะสมมาเป็นเวลานานจึงต้อง
มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินไตรมาส 4 ย้อนหลัง 3 
ปี (2557– 2559) พบว่า มีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงิน ระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 
แห่ง และเพ่ิมเป็น 6 แห่ง ในปีงบประมาณ 2558 ส่วนปีงบประมาณ 2559 ไม่มีระดับ 7 แต่ยังมีภาวะวิกฤติ
ระดับ 4 และ 6  (ตารางท่ี 44) 

 

ตารางท่ี 44 เปรียบเทียบภาวะวิกฤติทางการเงิน(Risk Score) ไตรมาส 4 ย้อนหลัง 3 ปี 2557– 2559 
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อ านาจเจริญ 2 5 6 
ชานุมาน 4 7 1 
ปทุมราชวงศา 7 7 4 
พนา 7 7 4 
เสนางคนิคม 7 7 4 
หัวตะพาน 4 7 4 
ลืออ านาจ 1 7 4 

 

การวางแผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
- การบริหารและการก ากับแผนการเงินการคลัง (PlanFin60)  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดแนวทางการปรับแผนรายได้และค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการทุกแห่งในครึ่งปีหลัง ให้เป็นแผนแบบสมดุลหรือเกินดุล ผลการปรับแผนพบว่า กรณีส่วนต่าง
รายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) ส่วนใหญ่เป็นแผนเกินดุล ยกเว้นโรงพยาบาลปทุมราชฯ กับลืออ านาจ เป็นแผนแบบ
สมดุล ส่วนถ้าเป็นแผนแบบ EBITDA  รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) สรุปแผนประมาณการจะเป็นแผน
เกินดุลทุกแห่ง  
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ตารางท่ี 45 สรุปแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปีหลัง 

โรงพยาบาล รายได้ รายจ่าย 
ส่วนต่างรายได้
หักค่าใช้จ่าย

(NI) 

EBITDA – 
รายได้หัก

ค่าใช้จ่าย (ไม่
รวมค่าเสื่อม) 

สรุปแผน
ประมาณ

การ 

อ านาจเจริญ 721,135,300.00 694,350,000.00 26,785,300.00 11,300,000.00 แผนเกินดุล 

ชานุมาน 77,402,343.11 77,375,820.00 26,523.11 1,752,897.35 แผนเกินดุล 

ปทุมราชฯ 96,179,687.21 96,179,687.21 - 2,337,285.70 แผนเกินดุล 

พนา 104,147,612.26 81,613,719.30 22,533,892.96 2,876,949.82 แผนเกินดุล 

เสนางฯ 76,117,744.04 76,089,096.74 28,647.30 1,058,611.60 แผนเกินดุล 

หัวตะพาน 98,248,909.73 98,000,000.00 248,909.73 2,980,000.00 แผนเกินดุล 

ลืออ านาจ 71,826,204.53 71,826,204.53 - 2,886,124.90 แผนเกินดุล 

ผลรวม 1,245,057,800.88 1,195,434,527.78 49,623,273.10 25,191,869.37 แผนเกินดุล 

 
ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบการปรับแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลัง 2560 

โรงพยาบาล รายได ้ รายจ่าย 

6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง เพิ่มขึ้น(ลดลง) 6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

อ านาจเจรญิ 704,435,300.00 721,135,300.00 16,700,000.00 647,950,000.00 694,350,000.00 46,400,000.00 

ชานุมาน 74,258,953.95 77,402,343.11 3,143,389.16 74,208,570.00 77,375,820.00 3,167,250.00 

ปทุมราชฯ 87,143,460.04 96,179,687.21 9,036,227.17 85,114,680.54 96,179,687.21 11,065,006.67 

พนา 82,727,085.00 104,147,612.26 21,420,527.26 80,859,900.00 81,613,719.30 753,819.30 

เสนางฯ 77,101,653.71 76,117,744.04 -    983,909.67 74,838,355.04 76,089,096.74 1,250,741.70 

หัวตะพาน 110,050,000.00 98,248,909.73 -11,801,090.27 106,881,033.96 98,000,000.00 -  8,881,033.96 

ลืออ านาจ 68,028,403.86 71,826,204.53 3,797,800.67 68,028,403.86 71,826,204.53 3,797,800.67 

ผลรวม 1,203,744,856.56 1,245,057,800.88 41,312,944.32 1,137,880,943.40 1,195,434,527.78 57,553,584.38 
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ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 

 

ตารางท่ี 47 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2560 

 

2. การประเมินกระบวนการท างานระดับความส าเร็จการบริหารการเงินการคลัง (FAI)  
 

ตารางท่ี 48 ผลการประเมิน FAI ของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 3/2560  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ช่ือ รพ. ตัวช้ีวัดที่ 1 การ

ควบคุม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การ

บริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การ
พัฒนาต้นทุน 

คะแนน 

ภายใน เกณฑ์คงค้าง การเงินการคลัง บริการ Unit Cost FAI=(x1*20)+(x2
*20)+(x3*30)+(x

4*30)/5 
ระดับ น้ าหนัก ระดับ น้ าหนัก ระดับ น้ าหนั

ก 
ระดับ น้ าหนัก 

ความส าเร็จ 
(x1) 

ความส าเร็จ 
(x2) 

ความส าเร็จ 
(x3) 

ความส าเร็จ 
(x4) 

อ านาจเจรญิ 5 100 5 100 5 150 5 150 100 
ชานุมาน 5 100 5 100 5 150 5 150 100 

ปทุมราชฯ 5 100 5 100 4 120 5 150 94 

พนา 5 100 5 100 5 150 5 150 100 

เสนางคฯ 5 100 5 100 5 150 5 150 100 

หัวตะพาน 5 100 5 100 4 120 5 150 94 
ลืออ านาจ 5 100 5 100 5 150 5 150 100 

คะแนนเฉลีย่ 98.29 
 
 

โรงพยาบาล รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ ไตรมาส 3 ร้อยละ ประมาณการ ไตรมาส 3 ร้อยละ 

อ านาจเจริญ 721,135,300.00 586,402,410.48 81.32 694,350,000.00 541,714,936.99 78.02 

ชานุมาน 77,402,343.11 62,617,607.13 80.90 77,375,820.00 54,958,115.03 71.03 

ปทุมราชฯ 96,179,687.21 88,840,973.97 92.37 96,179,687.21 72,187,055.00 75.05 

พนา 104,147,612.26 73,329,942.44 70.41 81,613,719.30 58,852,521.34 72.11 

เสนางฯ 76,117,744.04 65,882,172.44 86.55 76,089,096.74 54,053,388.50 71.04 

หัวตะพาน 98,248,909.73 103,240,930.54 105.08 98,000,000.00 76,452,293.37 78.01 

ลืออ านาจ 71,826,204.53 68,409,645.27 95.24 71,826,204.53 56,343,320.64 78.44 

ผลรวม 1,245,057,800.88 1,048,723,682.27 84.23 1,195,434,527.78 914,561,630.87 76.50 
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ตารางท่ี 49 การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
โรงพยาบาล Risk Scoring ภาวะ/

แนวโน้ม ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
4/59 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/60 

ไตรมาส 
3/61 

อ านาจเจริญ 6 6 1 2 1 วิกฤติลดลง 

ชานุมาน 4 1 0 0 0 วิกฤติลดลง 

ปทุมราชวงศา 4 4 1 1 4 วิกฤติเพ่ิมข้ึน 

พนา 4 4 1 1 2 วิกฤติลดลง 

เสนางคนิคม 4 4 1 1 1 วิกฤติลดลง 

หัวตะพาน 4 4 4 3 4 วิกฤติ 

ลืออ านาจ 7 4 3 1 2 วิกฤติลดลง 
 

ตารางท่ี 50 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับของหน่วยบริการ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2560 
Org CR QR Cash NWC NI+Deplecia 

tion 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจริญ 1.41 1.29 0.88 60,663,321.1 44,687,473.5 1 0 0 1 

ชานุมาน 1.63 1.50 1.24 12,804,080.5 7,659,492.1 0 0 0 0 

ปทุมราช 0.99 0.90 0.73 -433,857.8 16,653,919.0 3 1 0 4 

พนา 1.31 1.14 0.76 5,585,192.1 14,477,421.1 2 0 0 2 

เสนางคนิคม 1.16 1.04 0.81 4,097,891.1 11,828,783.9 1 0 0 1 

หัวตะพาน 0.96 0.83 0.42 -909,690.9 26,788,637.2 3 1 0 4 

ลืออ านาจ 1.11 0.98 0.83 2,653,045.8 12,066,324.6 2 0 0 2 

 
3. การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง 

 ส าหรับการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการในปีบประมาณ 2560 จะด าเนินการโดยทีมตรวจสอบของ
จังหวัดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
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4. การประเมินต้นทุนหน่วยของหน่วยบริการ 
 

ตารางท่ี 51 การค านวน Quick Method หน่วยบริการ จังหวัดอ านาจเจริญ ไตรมาส 3/2560 
Org ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน ผลการประเมิน 

ต้นทุน
บริการผู้ป่วย
นอกต่อครั้ง 

Mean+
1SD 

ต้นทุนบริการ
ผู้ป่วยในต่อ

AdjRW 

Mean+1SD OP IP OP&IP 

อ านาจเจริญ 824.78 916.70 12,017.63 17,057.55 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ชานุมาน 636.24 768.29 17,018.27 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ปทุมราช 696.43 768.29 13,187.95 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
พนา 662.45 845.95 16,727.64 21,744.12 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
เสนางคนิคม 675.69 768.29 15,800.44 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
หัวตะพาน 671.79 768.29 13,886.42 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ลืออ านาจ 570.28 768.29 13,022.26 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 

ตารางท่ี 52 สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน ไตรมาสที่ 2/2560 
หน่วยบริการ กลุ่มระดับบริการ  รายได้ค่า

รักษาพยาบาล 
 ต้นทุนบริการ 
(เฉพาะรายการ

ใช้ไป)  

สัดส่วนของต้นทุน
บริการ (เฉพาะรายการ

ใช้ไป)ต่อรายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

Mean+
1SD 

ผลการ
ประเมิน 

อ านาจเจรญิ รพท.S <=400 314,916,815.30  79,249,057.68  0.25 0.36 ผ่าน 

ชานุมาน รพช.F2 30,000-
=60,000 

20,839,723.83  5,906,658.57  0.28 0.33 ผ่าน 

ปทุมราชวงศา รพช.F2 30,000-
=60,000 

37,294,638.59  7,705,869.01  0.21 0.33 ผ่าน 

พนา รพช.F2 <=30,000 22,509,308.00  5,505,868.26  0.24 0.33 ผ่าน 

เสนางคนิคม รพช.F2 30,000-
=60,000 

17,536,063.96  5,172,048.19  0.29 0.33 ผ่าน 

หัวตะพาน รพช.F2 30,000-
=60,000 

30,759,492.81  8,744,290.32  0.28 0.33 ผ่าน 

ลืออ านาจ รพช.F2 30,000-
=60,000 

23,452,528.76  6,041,357.27  0.26 0.33 ผ่าน 

 
ปัญหาอุปสรรค  

ภาระค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11, 
12) พ.ศ. 2599  อาจส่งผลต่อสภาพคล่อง และภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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ตัวชี้วัดที่ 27 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น 
ตัวชี้วัดที่ 28 : ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์  
 

สถานการณ์ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมีการพัฒนางานวิจัย/R2R และนวัตกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งความรับผิดชอบด้านงานวิชาการและวิจัยอยู่ในภารกิจของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส่วนงาน R2R การจัดการองค์ความรู้ (KM) อยู่ในภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ ท าให้งานหลายส่วนขาดการบูรณาการส่งผลให้การขับเคลื่อนงานวิชาการในภาพรวมไม่สัมฤทธิ์ผล
เท่าที่ควร ในด้านการด าเนินงานที่ผ่านมาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเบื้องต้น มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร การสนับสนุนทุนวิจัยแก่พ้ืนที่ การ
จัดประชุมวิชาการระดับจังหวัดเพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมของนักวิจัยเพ่ือน าเสนอในเวทีวิชาการระดับเขต และกระทรวง  
  จวบจนปีงบประมาณ 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ (นายประภาส        
วีระพล) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านการวิจัย/ R2R เป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้งงานวิจัยและ
พัฒนาขึ้น โดยก าหนดบทบาทภารกิจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านวิชาการ การวิจัย และ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาระบบ และกระบวนการในการสนับสนุนบุคลากรให้สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าทางวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและการสาธารณสุข  
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  พร้อมทั้งก าหนดและชี้แจงแนวทางการ
พัฒนางานวิจัย/R2R และนวัตกรรม 
 2. มีการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการและวิจัยระดับจังหวัด (ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญที่ 135/2559 ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559)  
 3. สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม โดย 
  3.1 สนับสนุนทุนวิจัยแก่กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 13 เรื่อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 
บาท 
  3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย/R2R ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มีการถ่ายทอด
นโยบายและทิศทางการพัฒนางานโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเชิญ นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงค์วาน เป็น
วิทยากรบรรยาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมคือหัวข้อและประเด็นปัญหางานวิจัย R2R 
  3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้นักวิจัย และผู้ที่ต้องการพัฒนางานวิจัย/R2R  
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ก าหนดไว้ 4 ครั้ง ด าเนินการแล้วทั้ง 4 ครั้ง (ครั้งที่1 วันที่ 13 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 เมษายน 2560)  
  3.4 จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 22 -23  
พฤษภาคม  2560 มีผลงานประเภท Oral Presentation Poster Presentation ทั้งด้านคลินิกรักษา ด้าน
นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และ R2R ตลอดจนบูธวิชาการ Best Practice ของอ าเภอ 
ร่วมน าเสนอรวม 104 เรื่อง 
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  3.5 จัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอระดับเขต ในวันที่  
21 มิถุนายน 2560 
 4. การด าเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระดับจังหวัด (ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญที่ 136/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  
2559) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 มีการ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนข้อก าหนดและทางการด าเนินงาน 1 ครั้ง (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560) 
ปัจจุบันมีผู้เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2 เรื่อง ได้แก่เรื่องรูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2557 ของนายปริญญา ดวงศรี 
และเรื่องการศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานนอกเหนือกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
ในสถานพยาบาลของรัฐ จังหวัดอ านาจเจริญ ของนายปริญญา  ดวงศรี 
 5. จัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม โดยมีการรวบรวมผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอในระดับจังหวัด (ตารางท่ี 53 และ 54) 
 

ตารางท่ี 53 จ านวนผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด   
               หน่วยงานโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน   ปีงบประมาณ 2554 – 2560  
 

หน่วยงาน  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
รพ.อ านาจเจริญ 6 18 10 12 17 16 14 
รพ.ชานุมาน 2 3 - - 1 2 7 
รพ.ปทุมราชวงศา 2 2 3 2 2 7 5 
รพ.พนา  - 2 - 7 3 21 
รพ.เสนางคนิคม 1 - 4 5 6 10 7 
รพ.หัวตะพาน 3 2 2 2 3 - 2 
รพ.ลืออ านาจ 2 6 2 4 7 14 19 

รวม 16 31 23 34 43 52 75 
ที่มา : เอกสารรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการจังหวัด ปี 2554-2560 
ตารางท่ี 54 จ านวนผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด หน่วยงาน สสอ.  
               รวม รพ.สต. ปีงบประมาณ 2554 – 2560  
 

หน่วยงาน  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สสอ.เมืองฯ 3 4 3 6 11 5 2 
สสอ.ชานุมาน - 1 1 1 3 2 5 
สสอ.ปทุมราชวงศา - 3 8 1 6 9 2 
สสอ.พนา - 3 - 1 3 2 2 
สสอ.เสนางคนิคม 4 3 3 4 7 2 0 
สสอ.หัวตะพาน - 2 3 5 5 5 5 
สสอ.ลืออ านาจ - 3 - 5 4 2 2 

รวม 7 19 18 23 39 27 18 
  

ที่มา : เอกสารรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการจังหวัด ปี 2554-2560 
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6. ร้อยละงบประมาณที่เก่ียวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการต่อปี 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมีการสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย มีการจัดการประชุม
วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนจัดเวทีวิชาการระดับจังหวัดเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2558-2560 จะพบว่าสามารถด าเนินการได้เกินเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีงบประมาณที่ เกี่ยวกับ
การวิจัย ร้อยละ 2.48 ร้อยละ 2.23 และ ร้อยละ 3.14 ตามล าดับ (ตารางท่ี 55) 
 

ตารางท่ี 55 ร้อยละงบประมาณทีเ่กี่ยวกับการวิจัย ปี 2558-2560 
งบประมาณ งบด าเนินการ (บาท) งบวิจัย (บาท) ร้อยละ 

2558 17,174,820 426,050 2.48 
2559 20,121,052 448,400 2.23 
2560 18,252,850 573,620 3.14 

หมายเหตุ ปี 2560 ข้อมูลงบด าเนินการ ณ  30  มิถุนายน  2560 
 

ผลลัพธ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 27 : รอ้ยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น 
  ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop ทั้ง 4 ครั้ง) และด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 39 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอระดับจงัหวัด จ านวน 104 เรื่อง ระดับเขต จ านวน 28 เรื่องและได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต จ านวน 6 
เรื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงาน โดยภาพรวมพบว่าหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/R2R เพียงร้อยละ 
52.68 ดังตารางที่ 56 ซึ่งยังไม่บรรลุตัวชี้วัด (รายละเอียดผลงานรายอ าเภอแสดงในภาคผนวก)  
  

ตารางท่ี 56 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น 
   

อ าเภอ จ านวนหน่วยงานทั้งหมด มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ 
(แห่ง) 

ร้อยละ คะแนน 

สสจ. 1 1 100 5 
เมือง 26 11 42.30 2 
ชานุมาน 11 7 63.66 3 
ปทุมราชวงศา 13 7 53.84 3 
พนา 7 3 42.85 2 
เสนางคนิคม 10 4 40 2 
หัวตะพาน 13 8 61.54 3 
ลืออ านาจ 12 8 66.66 3 

รวม 93 49 52.68 3 
ที่มา :  งานวิจัยและพัฒนา ณ 30  มิถุนายน  2560 
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ตัวช้ีวัดที่ 28 : ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์  
  การวัดตัวชี้วัดร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ20) ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอ านาจเจริญมีผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่น าเสนอในระดับ
จังหวัดจ านวน 79 เรื่อง เป้าหมายที่ต้องน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (อย่างน้อย 16 
เรื่อง) ปัจจุบันสามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ 55 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.62 (ดังตารางที่ 57) ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ตารางท่ี 57 ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 
   

อ าเภอ จ านวนผลงานที่
น าเสนอระดับจังหวัด  

ปี 2559 

น าไปใช้ประโยชน์ 
(เรื่อง) 

ร้อยละ คะแนน 

เมืองอ านาจเจริญ 21 11 52.38 5 
ปทุมราชวงศา 16 10 62.50 5 
เสนางคนิคม 12 12 100 5 
หัวตะพาน 5 1 20.00 5 
ลืออ านาจ 16 14 87.50 5 
พนา 5 5 100 5 
ชานุมาน 4 2 50.00 5 

รวม 79 55 69.62 5 
 

ที่มา :  งานวิจัยและพัฒนา ณ 30  มิถุนายน  2560 
 

ปัญหาอปุสรรค 
 1. เจ้าหน้าที่บางส่วนมีเจตคติว่างานวิชาการเป็นการเพ่ิมภาระงานประจ า หรือเป็นบทบาทเฉพาะของ
นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงาน  
 2. ผู้ประสานงานวิจัยบางหน่วยงานหรือทีมสนับสนุนงานวิจัยระดับอ าเภอยังขับเคลื่อนงานวิชาการไม่
เต็มที ่ 
 3. ระดับอ าเภอขาดท่ีปรึกษาทางด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. สร้างเจตคติและหารูปแบบในการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 
 2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับ 
 3. จัดอบรมหลักสูตร Facilitators แก่ทีมสนับสนุนงานวิจัยระดับอ าเภอ เพ่ือผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่
มีคุณภาพ 
 4. ระดับอ าเภอควรจัดให้มีเวที workshop เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่
ให้ครอบคลุม 
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จุดเด่น/โอกาสในการพัฒนา 
 1. ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานวิชาการของ รพ. พนา รพ.ลืออ านาจ รพ.ชานุมาน รพ.ปทุมราชวงศา 
รพ.อ านาจเจริญ สสอ.ปทุมราชวงศา และ สสอ.ชานุมาน มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงาน แต่ยังขาดการ
อบรมหลักสูตร Facilitator  
 2. มีการจัด Workshop ท าให้เข้าหน้าที่มีความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มข้ึน   
 3. การพัฒนางาน R2R ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Success Story Telling เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจในการท าวิจัย  
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SMART and Change to Pro (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ) 
1. การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตด ีเริม่ที่ครอบครัว/ชุมชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กอายุ 6 เดือน–1 ปี และหญิงอายุ  
                   12-18 ปี ได้รับยาโฟเลต ยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก ครบตามเกณฑ์ไม่ 
                   น้อยกว่า 90 
 

การด าเนินงานในระดับจังหวัดได้จัดซื้อยา และด าเนินการจัดสรรให้ CUP จ่ายยาให้กลุ่มเป้าหมาย 
เดือนกรกฎาคม  2560 โดยติดตามการจ่ายยาให้กลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ HDC ซึ่งขณะนี้รายงานอยู่ระหว่าง
การพัฒนา  ได้ประสานขอความร่วมมือสถานบริการรวบรวมผลการด าเนินงานแล้ว 
 

ตารางท่ี 58  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้รับยาเม็ดไอโอดีน แยกรายอ าเภอ ปี 2560 (ตค.-มิย.60) 
อ าเภอ จ านวนหญิงตั้งครรภ์

ทั้งหมด     (คน) 
จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับยาเม็ดไอโอดีน  (คน) 

ร้อยละ 

เมือง 803 535 66.63 
ชานุมาน 365 307 84.11 
ปทุมราชวงศา 305 231 75.74 
พนา 154 79 51,3 
เสนางคนิคม 197 147 74.62 
หัวตะพาน 176 155 88.07 
ลืออ านาจ 100 97 97 
รวม 2,100 1,551 73.86 
ที่มา :  ข้อมูลจาก  HDC  
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ตัวชี้วัดที่ 30 : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการดูแลพัฒนาการด้วยแม่ฮัก  
                   ไม่น้อยกว่า 90  
  

การด าเนินงานในระดับจังหวัดได้ถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ครบทุกแห่ง ในระดับพ้ืนที่มี
แม่ฮัก ติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 0-5 ปี ทุกคน ซ่ึงระบบรายงานอยู่ระหว่างการติดตาม 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. พัฒนาบุคลากรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กแกนน าระดับจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย การส่งเสริมโภชนการ
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 

2. พัฒนาศักยภาพแม่ฮัก ครูผู้แลเด็ก ให้สามารถเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึง
แรกเกิด - 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
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2. ประสิทธิภาพการควบคุมโรคติดตอ่ในพ้ืนที ่
ตัวชี้วัดที่ 31 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ านาจเจริญ 
           เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากรตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน ตามรายงาน
ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกสะสม  อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุดคืออ าเภอ
หัวตะพาน (อัตราป่วย 90.08 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคืออ าเภอชานุมาน อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอ
ปทุมราชวงศาอ าเภอลืออ านาจ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และพนาตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่59  
 

ตารางท่ี 59 จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญสะสม ปีงบประมาณ 2560 แยกรายอ าเภอ  
                รายเดือน ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกสะสม (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ เดือน 
รวม 

 
อัตราป่วย(ต่อ
แสน ปชก.) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
  เมือง 11 5 1 4 3 1 6 19 15 9 74 56.27 

ชานุมาน 3 1 0 2 0 3 2 7 11 3 32 77.78 

ปทุมราชวงศา 4 1 0 1 2 5 0 0 11 4 28 57.77 

พนา 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 14.22 

เสนางคนิคม 0 0 0 0 2 0 0 6 9 12 29 70.70 

หัวตะพาน 3 0 1 0 0 0 0 5 29 7 45 90.08 

ลืออ านาจ 5 0 0 0 0 1 1 2 3 9 21 56.90 

รวมทั้งหมด 26 7 2 7 7 10 9 39 82 44 233 61.78 
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2. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตารางท่ี 60 ผลการสุ่มประเมินไขว้หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 แยกรายอ าเภอ 
อ าเภอ จ านวน

หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน HI < 10 จ านวน

โรงเรียน 
รร. CI = 0 จน.วัด วัด. CI = 0 

 ประเมิน จ านวน ร้อยละ ประเมิน จ านวน ร้อยละ ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
เมือง 29 14 48.28 29 22 88.00 29 21 84.00 
เสนางคนิคม 9 5 55.55 9 8 88.89 9 8 88.89 
ชานุมาน 10 2 20.00 10 9 90.00 10 8 80.00 
พนา 6 3 50.00 6 5 83.33 6 5 83.33 
ลืออ านาจ 11 2 18.18 11 5 45.45 11 3 36.37 
หัวตะพาน 12 3 25.00 12 12 100.00 12 12 100.00 
ปทุมราช
วงศา 12 2 16.67 12 12 100.00 12 11 91.67 

รวม 89 31 34.83 89 73 82.02 89 68 76.40 
 

จากผลการประเมินพบว่าภาพรวมทั้งจังหวัดอ านาจเจริญมีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน HI 
< 10 คิดเป็นร้อยละ 34.83  ทุกอ าเภอ ไม่ผ่านเกณฑ์มร้อยละ 80  ส่วนค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน        
CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 82.02  มีอ าเภอผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น คือ อ าเภอลืออ านาจ และค่า
ดัชนีลูกน้ ายุงลายในวัด  CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 76.40  มีอ าเภอผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น คือ 
อ าเภอลืออ านาจ  

  

3. ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน / 
   วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ตารางท่ี 61 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับ การสุ่มประเมินไขว้หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ประจ าเดือน 
               กรกฎาคม 2560 แยกรายอ าเภอ 

        อ าเภอ จน.สถาน
บริการ 

จน.หมู่บ้าน 
ได้รับการประเมิน 

จน. โรงเรียน 
ได้รับการประเมิน 

จน.วัด 
ได้รับการประเมิน 

 สาธารณสุข จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมือง 29 29 100 29 100 29 100 
เสนางคนิคม 9 9 100 9 100 9 100 
ชานุมาน 10 10 100 10 100 10 100 
พนา 6 6 100 6 100 6 100 
ลืออ านาจ 11 11 100 11 100 11 100 
หัวตะพาน 12 12 100 12 100 12 100 
ปทุมราชวงศา 12 12 100 12 100 12 100 

รวม 89 89 100 89 100 89 100 
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จากตารางที่ 61 พบว่าภาพรวมทั้งจังหวัดอ านาจเจริญ ทุกสถานบริการสาธารณสุข ได้มีการสุ่ม
ประเมินไขว้ บ้าน วัดโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 100    
 

4. ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้จัดการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ใน หมู่บ้าน/     
   วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตารางท่ี 62 ผลการสุ่มประเมินซ้ า หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 แยกรายอ าเภอ 
        
อ าเภอ 

จน.
หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน HI < 10 จน.
โรงเรียน 

รร. CI = 0 จน.วัด วัด. CI = 0 

 ประเมิน
ซ้ า 

จ านวน ร้อยละ ประเมิน
ซ้ า 

จ านวน ร้อยละ ประเมิน
ซ้ า 

จ านวน ร้อยละ 

เมือง 15 13 86.67 7 7 100.00 8 8 100.00 
เสนางค
นิคม 4 4 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 
ชานุมาน 8 7 87.50 1 1 100.00 2 2 100.00 
พนา 3 3 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 
ลืออ านาจ 9 8 88.89 6 6 100.00 8 8 100.00 
หัวตะพาน 9 8 88.89 0 0 0 0 0 0 
ปทุมราช
วงศา 10 8 80.00 0 0 0 1 1 100.00 

รวม 58 51 87.93 16 16 100 21 21 100.00 
 

จากผลการประเมินซ้ า พบว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดอ านาจเจริญมีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน 
หมู่บ้าน HI < 10 คิดเป็นร้อยละ 87.93  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกอ าเภอ ส่วนค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 
และ วัด   CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดที่ 32  : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ R506  Dashboard ในระบบ 
                    เฝ้าระวังระบาดวิทยา ของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับอ าเภอ 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
             ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีพันธกิจที่ส าคัญคือ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรค
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนา
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้สามารถน าข้อมูลเฝ้าระวั งโรคที่รวดเร็ว ฉับไว ครอบคลุม ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหารและติดตามผลการด าเนินงานในระบบการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและ
เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคให้สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายหน่วยงานในการป้องกัน
ควบคุมโรคให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมางานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินกิจกรรมที่
ส าคัญ คือการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาของเครือข่ายในจังหวัดอ านาจเจริญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนสามารถได้รับรางวัลจังหวัดเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพของกรมควบคุม
โรคเป็นอันดับ 1-10 ของประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2554-2559 โดยมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วใน
ระดับอ าเภอที่มีมาตรฐาน แต่ยังพบว่าในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนและควบคุมโรคในพ้ืนที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการได้รับข่าวการระบาดที่ช้าและเข้าด าเนินการ
สอบสวนโรคไม่ทันเวลาก าหนดตามมาตรการ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ที่ก าหนดให้มีการส่งรายงานการสอบสวนควบคุมโรคในพ้ืนที่ให้ผู้ที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม
หรือผู้บริหารได้ทราบไม่ทันเวลา ได้มีการติดตามทวงถามจึงจะได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารได้ประกอบการตัดสินใจ
ได้ทันเวลา  
        ในปี 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้นโยบายการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคทาง
ระบาดวิทยาโดยการน าระบบสารสนเทศ R506  Dashboard มาใช้ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการติดตามการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้จ ริง 
ผู้บริหารสามารถติดตามการควบคุมโรคในพ้ืนที่ได้อย่าง Real time และได้ก าหนดให้ใช้เต็มในทุกพ้ืนที่ของ
จังหวัดและได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2560 นี้ ซึ่งจะวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานควบคุมโรคหลักๆ 3 โรค คือ 
โรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกา และโรควัณโรค  
 

แผนการด าเนินงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจตัวเอง (ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน) เพ่ือส ารวจความพร้อมของระบบเฝ้าระวัง
โดยแบบสอบถามความพร้อมของระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับสารสนเทศระดับเขตกลุ มเปาหมายไดแก 
สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด(โรงพยาบาล/รพ.สต/ศูนยสุขภาพฯ) วิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพรอมของระบบ และตรวจสอบแฟมขอมูล 506 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพร้อมของระบบ โดยการประชุมเพ่ือให้นโยบายในการด าเนินงานระบบ 
506ของจังหวัดและสรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง ,สาธิตการใชงานโปรแกรม,จัดท าTimeframe แต่งตั้ง
คณะท างาน ก าหนดบทบาทหนาที่ ,ศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังในเขตสุขภาพที่8 ,ประชุมเพ่ือวางแผน       
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การด าเนินงานในการขึ้นระบบ ครั้งที่ 1 หลังศึกษาดูงาน, Training, installation, ประชุม kick off พร้อม
แผนการติดตามงาน Golive และประเมินการใช้งาน 
การด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ มีดังนี ้

1. ศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังในเขตสุขภาพที่ 8 ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  
2. แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ R506 Dashboard ในระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยา  
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ        

ที ่11/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 
4. ส ารวจตัวเอง โดยแบบสอบถามความพร้อมของระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับสารสนเทศระดับ 

จังหวัดกลุมเปาหมายไดแก สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด (โรงพยาบาล/รพ.สต/ศูนยสุขภาพฯ) ในเดือน
ธันวาคม  2559 – มกราคม 2560 แบบสอบถามจ านวน 11 หน้า 
      5. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือให้นโยบายในการด าเนินงานระบบ 506ของจังหวัดและสรุปผลการ
วิเคราะห์ตนเอง,สาธิตการใชงานโปรแกรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ห้อง
ประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ วิทยากร โดยอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและส านักตรวจและประเมินผล เขตสุขภาพที่ 8 ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ระบบพบว่า บุคลากร
ในจังหวัดเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบและพร้อมที่จะพัฒนาระบบ และจังหวัดอ านาจเจริญมีนโนบายที่
ชัดเจนในการด าเนินงาน และยังมีทรัพยากรที่เพียงพอและพร้อมใช้ 
      6. เตรียมข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการทดสอบการขึ้นระบบ และประกอบการฝึกอบรม ครู ก คือข้อมูล 
ADDRCODE ,HSERV, User ,SRRT เพ่ือน าเข้าใน Sever ของเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 1 เดือน  
(เมษายน 2560) 
      7. การอบรม ครู ก กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และบุคลากรในงานเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในระดับอ าเภอและตัวแทนในระดับต าบล ใช้เวลา 2วัน โดยวิทยากรจากส านักตรวจและ
ประเมินผล เขตสุขภาพท่ี 8 และจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่ 8  ในเดือนพฤษภาคม 2560 และใช้เวลาทดสอบ
ระบบเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อยก่อนที่จะมีการใช้จริง 
     8. วิทยากรครู ก อบรมการใช้ระบบให้กับผู้รับผิดชอบทีม SRRT ของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายในเดือน
กรกฏาคม 2560 
     9. ก าหนด Kick off และเริ่มใช้งานจริง  Go Live ในเดือนสิงหาคม 2560 
 การด าเนินงานในรอบ 9 เดือนพบว่าทุกอ าเภอ มีคณะท างานผู้รับผิดชอบระบบ R506  Dashboard 
ในระดับอ าเภอ และได้เข้าร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ 
 

 ปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินงานที่ท าให้เกิดความล่าช้า คือ การติดตั้งระบบและการด าเนินงานทั้งหมดต้องรอ

คณะท างานจากส านักตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 และอาจารย์จากภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจประจ าในการตรวจราชการและวางระบบอ่ืนๆในเขตสุขภาพที่ 8 ท าให้
ก าหนดการต่างๆไม่เป็นไปตามที่จังหวัดอ านาจเจริญได้วางไว้ และในช่วงของการทดสอบระบบจ าเป็นต้องใช้ 
Sever ของเขตสุขภาพที่ 8 เพ่ือใช้ในการทดสอบระบบ เนื่องจาก  Sever ของจังหวัดอ านาจเจริญยังไม่พร้อม
ในการใช้งาน 
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ตัวชี้วัดที่ 33 : ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้  
                  ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 

สถานการณ์ทั่วไป 
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ตั้งแต่ ปี 2537-2559 อัตราตาย 58.7-73.6  

ต่อแสนประชากรของจังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งแต่ละปีประชาชนชาวอ านาจเจริญ จะเสียชีวิตประมาณ 250-300 
คน มากว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนถึงประมาณ 4 เท่า (อุบัติเหตุปีละ 60 คน) มะเร็งท่อน้ าดีเกิดปลาน้ าจืดมีเกล็ด
แบบสุกๆดิบๆ ซึ่งมีระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับที่อาศัยอยู่ที่ท่อน้ าดี ท าให้เกิดการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับใน
ท่อน้ าดีและเกิดการอักเสบเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดการก่อมะเร็งอย่างช้าๆ ในปี 2552  กระทรวงสาธารณสุข กรม
ควบคุมโรค ได้ประเมินความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 4 ชุมชน พบว่า มีอัตราความชุก
พยาธิใบไม้ตับ สูงถึงร้อยละ 32.60 สูงกว่าเป้าหมายทั้งประเทศที่พบเพียงร้อยละ 8.7 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2553 
จังหวัดอ านาจเจริญได้เร่งค้นหาผู้ติดเชื้ออุจจาระในประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ถึง 100,600 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พบพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 3.17  อย่างไรก็ตามกระบวนการตั้งแต่
ปี 2554 เป็นต้นมา ได้ด าเนินการค้นหาเฉพาะการตรวจอุจจาระไม่ได้ด าเนินการด้านปัจจัยอ่ืน ในปี 2559 
จังหวัดอ านาจเจริญได้พ้ืนที่พิเศษเป้าหมายของโครงการ Cascap ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในเพียง 1 ต าบล คือ ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมือง แต่ใน
ปี 2560 ได้ด าเนินการ 9 ต าบลในทั้ง 7 อ าเภอ แต่ยังขาดรูปแบบการจัดการตามมาตรการด าเนินการที่สามารถ
ให้บรรลุเป้าหมายแบบเดียวกัน จึงได้จัดท า โครงการก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจังหวัด
อ านาจเจริญ  ปี 2560 

   

แผนการด าเนนิงาน 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานของ รพช./สสอ./รพ.สต.เป้าหมาย 
2 .ประสาน อปท.ในการก ากับการก าจัดสิ่งปฏิกูลและบังคับใช้กฎหมาย 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขและอปท. 
4 .ประสานครูในโรงเรียนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและติดตามแผนการเรียนการสอน 
5 .จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสการบริโภคปลาสุก-ปลาร้าสุก 
6. จัดมหกรรม”คนอ านาจเจริญ กินส้มต า ปลาร้าสุก” 
7 .จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
     - ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง     
ท่อน้ าดี (ด าเนินการครบ 5 มาตรการ) 

พ้ืนที่พิเศษเป้าหมายของโครงการ Cascap ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี  ในพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในพื้นที่ 7 อ าเภอ 9 ต าบล คือ 
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          1. อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  ต าบลน้ าปลีก  ต าบลนาหมอม้า และต าบลโนนโพธิ์ (ป ี2559) 
          2. อ าเภอชานุมาน  ต าบลชานุมาน 
 3. อ าเภอปทุมราชวงศา  ต าบลค าโพน 
 4. อ าเภอพนา  ต าบลจานลาน 
          5. อ าเภอเสนางคนิคม  ต าบลโพนทอง 
 6. อ าเภอหัวตะพาน  ต าบลจิกดู่ 
          7. อ าเภอลืออ านาจ  ต าบลอ านาจ 

 

มีแนวทางในการด าเนินงานในพื้นที่  ดังนี้  
 1. จัดท าหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ตับในปี 2560 ร้อยละ 20 ของหมู่บ้านในพ้ืนที่

รับผิดชอบของแต่ละ รพช./รพ.สต.  เมื่อรวมกับหมู่บ้านต้นแบบที่ได้ด าเนินการแล้วในปี 2558-2559 แล้ว     
ต้องได้หมู่บ้านต้นแบบอย่างน้อยร้อยละ 60 ของหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ   

2. ตรวจพยาธิกลุ่มเสี่ยงต าบลละ 905 ราย  ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธี Kato         
ในรายที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับอย่าเพ่ิงให้ยาบ าบัด  รอเก็บปัสสาวะส่งตรวจก่อนจึงจ่ายยาบ าบัด  ซึ่งโ ครงการ
Cascap จะให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะตรวจร้อยละ 20 (ประมาณ 180 รายจาก 905 ราย) เสร็จแล้วให้กรอกข้อมูล
ในโปรแกรม Isan  Cohort ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2560 

3. ตรวจ Ultrasound  ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ตามเป้าหมาย 600 ราย แล้วส่งต่อท า 
CTหรือ MRI ในกรณีที่สงสัย CCA หากพบว่าเป็น CCA ให้ส่งต่อเพ่ือท าการผ่าตัด และให้บันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Isan  Cohort (ใช้เงินตามโครงการนี้เฉพาะเป็นค่าส่งต่อผู้ป่วยส่วนค่าผ่าตัดใช้งบ สปสช.) 

4. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล   
(หากท าได้ให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลจากรถสูบส้วม  อ าเภอละ 1 ระบบ  โดยใช้งบของ อปท.) 

5. จัดเวทีประชาคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคในกลุ่มผู้ตรวจพบ OV ทั้งท่ีตรวจพบในปี  
2559 และปี 2560 

6. ประสานโรงเรียนในต าบล ให้มีการสอนนักเรียนในเรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อน้ าดี (สคร 10 ได้จัดอบรมครูในการจัดท าแผนการเรียนการสอน)   

7. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้ายในพ้ืนที่ (Palliative  Care)  พร้อมทั้ง 
จัดท าตารางเวรให้ทีมหมอครอบครัวและแพทย์แผนไทย  ดูแลผู้ป่วยPalliative  Care อย่างต่อเนื่อง  และท า
ทะเบียนบันทึกการด าเนินงานทุกครั้ง 

8. สื่อสาร/สร้างกระแสเรื่องพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูก สุขลักษณะ ไม่บริโภคปลาดิบ  
ปลาร้าดิบ ส้มต าใส่ปลาร้าดิบ  แจ่วบองใส่ปลาร้าดิบ  โดยท าให้สุกก่อนน ามาประกอบอาหารรับประทาน 

9. ด าเนินการให้ร้านค้าส้มต าในหมู่บ้าน/ต าบล  จ าหน่ายส้มต าปลาร้าสุกทุกร้าน 
10. กิจกรรมอื่นๆท่ี รพ.สต. สามารถท าได้ เช่น ธรรมนูญสุขภาพ ก าหนดให้เป็นต าบลจัดการ 

สุขภาพเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินรณรงค์ 
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ผลการด าเนินการ 

1. ผลการด าเนินงาน ในภาพรวมประเทศ  (1 ตุลาคม 2559 –3  กรกฏาคม  2560 ) 
- พบว่าตรวจอุจจาระและปัสสาวะ 66,343 ราย คิดเป็น 55.3 % จากเป้าหมายรวมทั้งประเทศ 120,000 

ราย  พบพยาธิใบไม้ตับ 5,761 ราย คิดเป็น 8.7 % 
- ผลงานตรวจอัลตร้าซาวด์ 116,216 ราย คิดเป็น 55.5 % จากเป้าหมายรวมทั้งประเทศ 160,000 ราย 

สงสัย CCA   ราย คิดเป็น 0.8% 
  

2. ผลการด าเนินงานจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า 
      จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี ทั้งหมดจ านวน 9 ต าบลในทุกอ าเภอ  มีเป้าหมายในการด าเนินงานตรวจอุจจาระหาพยาธิ 
(OV ) ต าบลละ 1,200 ราย ตรวจอัลตร้าซาวด์  (CCA)  ต าบลละ 600 ราย   

- ผลการตรวจอุจจาระ  จ านวน 8,919  ราย คิดเป็น 109.50 % จากเป้าหมายรวมทั้งจังหวัด 8,145 
ราย พบพยาธิใบไม้ตับ 162 ราย คิดเป็น 1.9 % 

- ผลงานตรวจอัลตร้าซาวด์ 5,609 ราย คิดเป็น 103 .9 % จากเป้าหมายรวมทัง้หวัด 5,400 ราย 
ซึ่งเมื่อแยกผลการด าเนินงานตามมาตรการรายต าบล ได้ดังนี้  
    มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินการ จัดเวทีประชาคม ออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศ
บัญญัติ/มาตรการทางสังคมในการก าจัดสิ่งปฏิกูล ครอบคลุมทุกต าบล 
    มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน พบว่า ทุกต าบลด าเนินการได้เกินเป้าหมาย โดยต าบลที่ด าเนินการ
ได้มากที่สุด คือ ต าบลชานุมาน รองลงมาคือ ต าบลจิกดู่ ต าบลโพนทอง ต าบลโนนโพธิ์ ต าบลนาหมอม้า 
ต าบลอ านาจ ต าบลค าโพน ต าบลจานลานและต าบลน้ าปลีก 
    มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล  คือการตรวจอัลตร้าซาวด์ พบว่าด าเนินการได้มากที่สุด คือ อ าเภอปทุม
ราชวงศา รองลงมาคือ อ าเภอชานุมาน  หัวตะพาน เสนางคนิคม พนา ลืออ านาจ และอ าเภอเมือง 
    มาตรการที่ 4 การดูแลรกัษา ในทุกต าบลไม่มีผู้ป่วยที่ต้องดูแล Pallative care 
    มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ  

5.1 ทุกต าบลมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โดยหลักสูตรที่
มีอยู่เดิมและหลักสูตร e-book เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที1่-3  

5.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสสังคมในการลดเลิก การบริโภคปลาดิบ โดย
บูรณาการในโครงการส้มต าปลาร้าสุก ปลอดโรค ปลอดภัย จังหวัดอ านาจเจริญ 
  5.3 การประเมินความรู้ และทัศนคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการป่วยโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี
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ตารางท่ี 63 จ านวนและร้อยละการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ แยกราย 
                อ าเภอจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 

 

อ าเภอ กลุ่มเสี่ยง 

คัดกรอง 

ผลการคัดกรอง 

Liver mass Dilated duct รวม  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 1800 1547 85.94 9 0.58 9 0.58 18 1.16 

ชานุมาน 600 747 124.50 11 1.47 4 0.54 15 2.01 

ปทุมราชวงศา 600 840 140.00 6 0.71  - 0.00 6 0.71 

พนา 600 612 102.00 6 0.98 3 0.49 9 1.47 

เสนางคนิคม 600 617 102.83 3 0.49 3 0.49 6 0.97 

หัวตะพาน 600 701 116.83 2 0.29  - 0.00 2 0.29 

ลืออ านาจ 600 545 90.83 7 1.28 2 0.37 9 1.65 

รวม 5400 5609 103.87 44 0.78 21 0.37 65 1.16 

ข้อมูล  Isan cohort ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
     

 

 
ตารางท่ี 64 จ านวนและร้อยละการตรวจพยาธิใบไม้ตับ  ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธี Kato 
                จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2560  

 
  หมายเหตุ : ข้อมูลจากโปรแกรม Isan cohort ณ วันที่ 3 กรกฏาคม  2560 

 

ผลการด้าเนินงานโครงการก้าจัดพยาธิใบไมตั้บและมะเร็งท่อน้้าดีจังหวัดอ้านาจเจริญ(1 ตุลาคม 2560 - 3  กรกฏาคม 2560 )

ประเทศ จังหวัด เป้าหมาย ผลงานท่ีท้าจริงในพืน้ที่ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงานจาก Isan cohort ร้อยละ พบOV อืน่ๆ

1 1 ชานุมาน ชานุมาน 1200 1254 104.5 905 1254 138.6 49(3.9%) 6(0.5%)

12 4 โนนโพธ์ิ เมอืง 1200 964 80.3 905 964 106.5 51(5.3%) 108(11.2%)

26 8 น้้าปลีก เมอืง 1200 1130 94.2 905 922 101.9 14(1.5%) 79(9.0%)

20 6 อ้านาจ ลืออ้านาจ 1200 942 78.5 905 942 104.1 1(0.1%) 4(0.6%)

16 5 นาหมอมา้ เมอืง 1200 956 79.7 905 956 105.6 38(4.0%) 226(25.2%)

6 2 จิกดู่ หัวตะพาน 1200 1200 100 905 1046 115.6 3(0.3%) 16(2.4%)

61 9 ค้าโพน ปทุมราชวงศา 1200 1224 102 905 932 103 2(0.3%) 8(1.9%)

25 7 จานลาน พนา 1200 928 77.3 905 928 102.5 1(0.1%) 0(0%)

10 3 โพนทอง เสนางคนิคม 1200 1178 98.2 905 975 107.2 3(0.3%) 0(0%)

รวม 10800 9776 90.5 8145 8919 109.5 162(1.86%) 447(8.0%)

หมายเหตุ ข้อมลูจากโปรแกรม Isan cohortณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2560

ผลการตรวจออุอจาระในประชากรอายุ15ปีขึ้นไปล้าดับท่ี

ต้าบล อ้าเภอ
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3. ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety / FDA Guard) 
ตัวชี้วัดที่ 34 : ร้อยละของร้านส้มต าใช้ปลาร้าสุก (ร้อยละ 80) 

 

สถานการณ์ทั่วไป 
จากการรายงานเฝ้าระวังจังหวัดอ านาจเจริญ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษ มี

อัตราป่วยสูงสุด อันดับ 1 และ2 ตามล าดับ ซึ่งจากกาสอบสวนโรคพบว่า ร้อยละ 80 ของการป่วยมาจากการ
บริโภคส้มต าที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหาร และจากสถานการณ์การเสียชีวิตพบว่ามะเร็งตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2537-2559 อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆหลายอย่าง เช่นพยาธิ
ใบไม้ตับ สารอัลฟาท๊อกซิล  สารไนไตรท์ สารไนโตรซามีน เป็นต้น โดยเฉพาะส้มต าเป็นเมนูที่นิยมในพ้ืนที่ ซึ่งผู้
จ าหน่ายบางรายอาจไม่ทราบว่าส้มต าที่ตนเองจ าหน่ายว่ามีการปนเปื้อนสารเหล่านี้อยู่ หรือบางรายอาจทราบ
แต่ยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และที่ผ่านมาจังหวัดอ านาจเจริญยังไม่เคยมีระบบเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของส้มต าที่ผลิตก่อนถึงผู้บริโภค และได้ก าหนดเป็นหนึ่งใน
นโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ “คนดี รายได้ดี สุขภาพดี” 
 

แผนการด าเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ  

1 .วิเคราะห์สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดี 
2. ก าหนดนิยามการศึกษาครั้งนี้ ออกแบบส ารวจร้านค้า ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ผลการประเมิน 

มาตรฐาน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ป้ายรับรอง และแบบบันทึกข้อตกลง 
3. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการโดยบูรณาการในโครงการก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อน้ าดี  จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2560 และก าหนดเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดคือ “ร้อยละของร้านส้มต าใช้
ปลาร้าสุก (ร้อยละ 80)” 

4. ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับจังหวัด อ าเภอ เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานโครงการส้มต าปลาร้าสุก ปลอดโรค ปลอดภัย จังหวัดอ านาจเจริญ 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารร้านส้มต าในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ขั้นด าเนินการ 

1. เจ้าหน้าที่ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลร้านส้มต าที่ส ารวจได้ในเวลานั้นในพื้นท่ีจังหวัด 
อ านาจเจริญ โดยร้านส้มต าที่สมัครเข้าร่วมโครงการยินดีจ่ายค่าตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอุจจาระร่วง ราย
ละ 100 บาท 

2. รับสมัครและจัดอบรมผู้ประกอบการเพ่ือให้ความรู้และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับร้านอาหาร ซึ่งต้องจัดการปรับปรุง และดูแลร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามข้อก าหนดพ้ืนฐานทั้งหมด 16 ข้อ  

3. ประเมินมาตรฐานร้านส้มต าที่เข้าร่วมโครงการ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งมีข้อก าหนดพ้ืนฐาน
ทั้งหมด 16 ข้อ 

4. เก็บตัวอย่างปลาร้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือตรวจหาเชื้อก่อโรค 3 ตัวได้แก่ Vibrio cholera, 
Vibrio parahaemolyticus, Shigella, Salmonella ส่งตรวจที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญ และแจ้งผลการ
ตรวจวิเคราะห์กลับคืนหน่วยงานและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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5 สรุปผลด าเนินการ จัดมหกรรม มอบป้ายสัญลักษณ์ และบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างร้านค้า 
ส้มต าและผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเป็นพยาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีร้านที่ส ารวจได้ 500 ร้านเข้าร่วมโครงการ 347 ร้าน(ร้อยละ 69.4)  และผ่านการประเมินทั้ง 347 

ร้าน (ร้อยละ 100)  
2. อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาลดลง(อัตราป่วย เดือนเมย. -พค.59 เป็น 2.42, 

2.37, 3.25 ลดลงเป็น 1.94, 1.78, 1.60 ต่อแสนประชากร ในเดือน เมย.-พค.60 
     3. ร้านส้มต าได้รับการดูแลและมีคุณภาพ มีป้ายรับรองความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปีท าให้ผู้บริโภค

ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดีและโรคอุจจาระร่วง 
ตารางท่ี 65 จ านวนร้อยละร้านส้มต าท่ีเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  
               แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ 
  

จ านวนร้านส้มต า 
 จ านวนสิ่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 
ผ่านการ
รับรอง 

ส ารวจ 

เข้าร่วมโครงการและผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร  ร้อยละ 

ไม่พบเชื้อ
อุจจาระ
ร่วง 

พบเชื้อ
อุจจาระ
ร่วง ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจริญ 211 130 61.6 130 0 100 
ชานุมาน 40 40 100 40 0 100 
ปทุมราชวงศา 65 46 70.8 46 0 100 
พนา 20 12 60 12 0 100 
เสนางคนิคม 44 40 90.9 40 0 100 
หัวตะพาน 69 36 52.2 36 0 100 
ลืออ านาจ 51 43 84.3 43 0 100 
รวม 500 347 69.4 347 0 100 

ตารางท่ี 66 อัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคอุจจาระร่วง จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2559-2560  
ล าดับ ปีพ.ศ. เมย. พค. มิย. 

1 2559 2.42 2.37 3.25 
2 Median 2.42 2.37 2.62 
3 2560 1.94 1.78 1.60 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดีโรคอุจจาระ

ร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ 
2. ยังมีร้านส้มต าท่ีไม่เข้าร่วมโครงการเพราะมีทัศนคติเรื่องรสชาติปลาร้าดิบท าให้ลูกค้าติดใจ จึงควร 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความตระหนักในการบริโภคปลาร้าสุกและควรมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. ผู้บริหารหรือผู้น าชุมชนต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วน 
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ตัวชี้วัดที่ 35 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 
 

สถานการณ ์
 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  เพ่ือรับและเก็บตัวอย่างอาหารสดจากสถานที่จ าหน่ายใน
พ้ืนที่ 7 อ าเภอ เพ่ือตรวจวิเคราะห์หา ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน บอร์แรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารโพลาร์ 
และไอโอดีนในเกลือบริโภค   
 

ผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2560   
เนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญยังคงพบปัญหาเรื่องอาหารสดและอาหารแปรรูปไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

ในปี 2560 จึงได้มีแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการ change to Pro – Food Safety 2560 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 ค าสั่งจังหวัดอ านาจเจริญ 
ที่ 2509/2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอ านาจเจริญ 
และจัดประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559    
 2. การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2560 ตามค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 153/2559 ลงวันที่16 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560  เพ่ือเฝ้าระวังและ
จัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆในจังหวัดอ านาจเจริญที่พบปัญหาและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยจัดประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
 3. จัดท าแผนการเก็บตัวอย่างอาหารตามแนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดอ านาจเจริญ
ปี 2560  ซึ่งในแผนประกอบด้วยแผนการเก็บตัวอย่างส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี  ส่ง 
Mobile Unit และเก็บตรวจโดยพื้นที่   
 4. ด าเนินการจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร  6 ชนิด ให้กับพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 77 แห่ง  
รพช. 7 แห่ง สสอ. จ านวน 7 แห่ง  และโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย จ านวน 20 แห่ง 
 5. จัดอบรมโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 45 คน 
 6. ร่วมประกวด อย.ควอลิตี้อวอร์ด ปี2560 โดยส่ง กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน เข้า
ร่วมประกวด ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
 7. จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็งตามเกณฑ์ 
GMP  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 74 คน    
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ตารางท่ี 67 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
เมือง

อ านาจเจริญ 
ปทุมราช

วงศา 
หัวตะพาน ลืออ านาจ เสนางคนิคม ชานุมาน พนา 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล 7 มิ.ย.
60) 

ภาพรวมจงัหวดั 
- รอบ 1  ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
-รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
(ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 
รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
(ข้อมูล 30 มิ.ย.60) 

1. ร้ อยละของ ผักแล ะ
ผ ล ไ ม้ ส ด มี ค ว า ม
ปลอดภัยจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ
และได้รับ 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

743 279 91 409 171 172 77 1,942 1,942 
 

  ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน< A: 
จ านวนตวัอยา่งที่ส่ง
ทั้งหมด 

739 279 91 406 170 170 75 1,930 1,930 
 

  อัตรา/ร้อยละ: (B/A) 
x 100 

99.46 100 100 99.27 99.42 98.84 97.40 99.38 99.38 

2. ร้อยละของเน้ือสัตว์สด 
มีความปลอดภัยจาก
การปลอมปนสารเร่ง
เนื้อแดง         

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ

และได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

19 7 1 4 2 4 1 38 38 

  ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

19 7 1 4 2 4 1 38 38 

  
 
 
 
 
 

อัตรา/ร้อยละ: (B/A) x 
100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
เมือง

อ านาจเจริญ 
ปทุมราช

วงศา 
หัวตะพาน ลืออ านาจ เสนางคนิคม ชานุมาน พนา 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ต.ค.59 
–7 มิ.ย.60) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1  ณ ไตรมาส 
1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
- รอบ 2ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – 
มี.ค.60) 
- รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
  (ข้อมูล  30  มิ.ย.60) 

3. ร้อยละของน้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เ ป้ า ห ม า ย  ( A)  : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ผ ล ก า ร
ตรวจวิเคราะห์ 

22 8 4 4 6 11 5 60 60 

  ผลงาน (B): 
จ านวน ตย .ที่ ผ่ า น
มาตรฐาน 

17 6 2 3 4 7 2 41 41 

  อัตรา/ร้อยละ: (B/A) 
x 100 

77.27 75.0 50.0 75.0 66.67 63.63 40.0 68.33 68.33 

4 ร้อยละของผลิตภณัฑ์
จากเนื้อสัตว์ที่มีการใช้
วัตถุเจือปนอาหารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ

และได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

10 - - - - - - 10 10 

  ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

5 - - - - - - 5 5 
 
 

  อัตรา/ร้อยละ: (B/A) x 
100 

 
 

50.0 - - - - - - 50.0 50.0 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
เมือง

อ านาจเจริญ 
ปทุมราช

วงศา 
หัวตะพาน ลืออ านาจ เสนางคนิคม ชานุมาน พนา 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ 7
มิ.ย.60) 

ภาพรวมจงัหวดั 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- รอบ 2ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.
60)  
- รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
  (ข้อมูล ณ30  มิ.ย.
60) 

5 ร้อยละของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารมีความ
ปลอดภยัจากการ
ปลอมปนสารทีม่ีฤทธิ์
ทางยา 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ

และได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

9 
 

- - - - - - 9 
 

9 
 

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

5 - - - - - - 5 5 

  อัตรา/ร้อยละ: (B/A) x 
100 

55.56 - - - - - - 55.56 55.56 

6 ร้อยละของผลิตภณัฑ์
นมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิต มีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ

และได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

 
 
 

จังหวัดอ านาจเจริญไม่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน 

 0 

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

 0 

  อัตรา/ร้อยละ: (B/A) x 
100 

 0 

7 ร้อยละของผลิตภณัฑ์
จากแป้งมีการใช้วัตถุ
เจือปนอาหารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ

และได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

 

8 - -  3 - - 11 11 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
เมือง

อ านาจเจริญ 
ปทุมราช

วงศา 
หัวตะพาน ลืออ านาจ เสนางคนิคม ชานุมาน พนา 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ต.ค.59 
–   7 มิ.ย.60) 

ภาพรวมจงัหวดั 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- รอบ 2ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.
60) 
- รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
  (ข้อมูล ต.ค.59 –   
30 มิ.ย.60) 

 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
จากแป้งมีการใช้วัตถุ
เ จื อปนอาห ารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 
 

8 - - - 3 - - 11 11 

  อัตรา/ร้อยละ: (B/A) x 
100 

 

100 - - - 100 - - 100 100 

8 ร้อยละของน้ ามันทอด
อาหาร ณ สถานที่ผลิต
กลุ่มเป้า 
หมายและสถานที่
จ าหน่าย มีปรมิาณสาร 
โพลาร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่งตรวจ

และได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห ์ 

31 2 1 4 0 3 2 43 43 

 ผลงาน (B1): 
จ านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 
( ณ สถานที่จ าหน่าย) 

31 2 1 4 0 3 2 43 43 

 อัตรา/ร้อยละ: 
(B1+B2/A) x 100 

100 100 100 100 0 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละการด าเนินงานของ FDA Guard 
 

ผลการด าเนินงานปี 2560 
  1. แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมคณะท างาน FDA Guard Amnatcharoen เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ประกอบด้วยคณะกรรมการแต่ละอ าเภอๆ ละ 5 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางและนโยบายการด าเนินงาน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง 
  2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ FDA Guard 
Amnatcharoen มอบแนวทางและนโยบายการด าเนินงานการเฝ้าระวังการโฆษณาสื่อวิทยุชุมชน   
  3. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่าย คบส. 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในชุมชนและใช้โปรแกรมเพ่ือรายงานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
          4. โครงการตาดู หูฟัง ปากร้องเรียน  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มีสถานีวิทยุในพ้ืนที่  และ
นายสถานีวิทยุทุกแห่ง ในจังหวัดอ านาจเจริญ   ด าเนินการในวันที่ 30 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณา
พันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ SMART รพ.สต. และนายสถานี
วิทยุ 
  

ตารางท่ี 68 ผลการประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน  ณ 30 มิถุนายน 2560 
อ าเภอ ระดับความส าเร็จ หมายเหตุ 

 1 2 3 4 5 
1.เมือง /     รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 
2.ชานุมาน /     รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 
3.พนา /     รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 
4.ปทุมราชวงศา / /    รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 
5.ลืออ านาจ /     รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 
6.เสนางคนิคม /     รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 
7.หัวตะพาน /     รอหนังสือส่งผลการด าเนินงาน 

รวม 6 1 0 0 0  
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ตารางท่ี 69 ผลการด าเนินงาน FDA Guard Amnatcharoen ตามตัวชี้วัดรายอ าเภอ ปี 2560 

รายละเอียด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รวม 
ณ 30 มิย.60 ต.ค.59-ธ.ค59 มค.60-มี.ค 60 เม.ย60-มิ.ย60 ก.ค60-กย.

60 
1.1ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์) 
     -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
- หัวตะพาน 

 
165 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 

 
 
 

    
- 
- 
- 
173 
18 
- 
4 

1.2.ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลิน) 
     -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
-  หัวตะพาน 

 
 

 
105 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

     
- 
- 
- 
18/16 
- 
- 
2 
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1.3 ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์) 
     -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
-  หัวตะพาน 

 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

     
- 
- 
- 
152 
1 
- 
9 

1.4 ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (สารกันราหรือกรดซาลิซิลิก) 
     -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
- หัวตะพาน 

 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

     
- 
- 
- 
19/17 
- 
- 
- 

2.1 จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านค้าร้านช า (ยา/ยาแผนโบราณ) 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 

 
 

150 
100 
100 
100 
100 
100 

    รอผลตรวจร้าน
ช า  
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-  หัวตะพาน 100 
2.2 จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านค้าร้านช า (เครื่องส าอาง) 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
-  หัวตะพาน 

 
 

150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

    รอผลตรวจร้าน
ช า 

2.3 จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านค้าร้านช า (วัตถุอันตราย) 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 

       - หัวตะพาน 

 
 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

    รอผลตรวจร้าน
ช า 

2.4 จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านค้าร้านช า (อาหาร) 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 

 
 

200 
150 
150 

    รอผลตรวจร้าน
ช า 
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- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 

     - หัวตะพาน 

150 
150 
150 
150 

3. การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานีวิทยุในพ้ืนที่ปีละ 1 ครั้ง/สถานี 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 

      - หัวตะพาน 

 
20 
1 
1 
3 
2 
1 
2 

     
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4. การส่งรายงานผลการด าเนินงาน FDA Guard Amnatcharoen 
รายเดือน/รายไตรมาส 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
- หัวตะพาน 

 
 
 

  
 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
 

 
 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 

 
 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
 

  
 
มีอ าเภอปทุม
ราชวงศา ลือ
อ านาจและหัว
ตะพานที่ส่ง
ข้อมูลมาให้
จังหวัด 
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5. มีแผนการด าเนินงาน FDA Guard Amnatcharoen  ระดับอ าเภอ
หรือระดับต าบล 
      -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
- หัวตะพาน 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

     

6. สรุปปัญหาการด าเนินงาน FDA Guard ระดับอ าเภอ วิเคราะห์
ปัญหา พร้อมวางแนวทางการแก้ไข สิ่งที่จะด าเนินการในปี 2561   
       -    เมือง   
- ชานุมาน 
- พนา 
- ปทุมราชวงศา 
- ลืออ านาจ 
- เสนางคนิคม 
- หัวตะพาน 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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4. พื้นที่จัดการตนเอง/ SMART รพ.สต.  
 

ตัวชี้วัดที่ 37 : ต าบลต้นแบบท่ีมีการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล 
 

สถานการณ ์(สภาพปัญหา / evidence based) 
“ธรรมนูญสุขภาพต าบล” เสมือน “กติการ่วม” “ข้อตกลงร่วม” “ภาพฝันร่วม” “กฎร่วม” “เป้าหมาย

ร่วม” และ “ศีลร่วม” ที่เกิดขึน้จากคนในต าบล มาร่วมกันคิด ก าหนด ท า และรับประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่ 

 

การมีสุขภาวะที่ดีทั้ งทางกาย ใจ 
ปัญญา และสังคม   เมื่อวันที่ 15  
พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม
ชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ   
น า ย แ พท ย์ ป ร ะภ า ส   วี ร ะพล  
นายแพทย์ ส า ธา รณสุ ขจั งหวั ด
อ านาจเจริญ  และผู้บริหารได้ลง
นามค ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ห น่ ว ย ง า น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ป ร ะ จ า ปี  2560 โ ด ย ใ ช้
ห ลั ก ก า ร  “เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานจริง” ในพื้นที่ สร้าง
ต้นแบบอย่างน้อยอ า เภอละ 1 
ต าบล 
             ต าบลต้นแบบที่ มีการ
สร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล 
หมายถึง ต าบลที่มีกระบวนการสร้าง
และใช“้ธรรมนูญสุขภาพต าบล” ที่
เ กิ ด จ า ก ก า ร ที่ ค น ใ น ชุ ม ช น
หลากหลายกลุ่ม หลายองค์กร /
หน่วยงาน /เครือข่าย ในต าบลได้
เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
ติ ดตามประ เมิ นผล  และได้ รั บ
ประโยชน์จากการท างานร่วมกัน  
เป็นไปตามหลักการแนวคิด “การ
พึ่ งตนเองระดับบุคคล   ระดับ
ครอบครัว และระดับชุมชน”  ที่คน
ในพ้ืนที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหา 
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หรือค้นหาวิถีทางแห่งความสุขเพ่ือสร้าง“ความอยู่เย็นเป็นสุขในต าบล ภายใต้หลักการ 3 ดี  (คนดี สุขภาพดี 
รายได้ดี”    
 
System management 

- ระยะแรก ปี 2560   
          การสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล หมายถึง ต าบลที่มีกระบวนการจัดท าธรรมนูญต าบลและใช้
ธรรมนูญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในต าบลต้นแบบ 13 ต าบล ดังนี้ 

อ าเภอ ต าบล 
1.เมืองอ านาจเจริญ    3  ต าบล 1.ต าบลโนนโพธิ์  2.ต าบลสร้างนกทา  3.ต าบลหนอมะแซว 
2.ชานุมาน               1  ต าบล   ต าบลป่าก่อ 
3.ปทุมราชฯ             2  ต าบล   ต าบลห้วย  ต าบลนาป่าแซง 
4.พนา                    1  ต าบล ต าบลพนา 
5.เสนางคนิคม           1  ต าบล ต าบลเสนางคนิคม 
6.หัวตะพาน             2  ต าบล ต าบลสร้างถ่อน้อย   ต าบลโพนเมืองน้อย 
7.ลืออ านาจ              1  ต าบล ต าบลเปือย 
เป้าหมาย พัฒนาต าบลต้นแบบที่มีการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล (ระดับดีเยี่ยม) 13 ต าบล  

                   1. สร้างธรรมนูญ 
1.1 สร้างความเข้าใจผู้บริหารและผู้น าชุมชน 
1.2 จัดตั้งคณะท างานธรรมนูญสุขภาพต าบล 
1.3 ทบทวนข้อมูลและสถานะการณ์ในพ้ืนที่ 
1.4 ยกร่างธรรมนูญสุขภาพต าบล 
1.5 จัดประชาคมหมู่บ้านพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพต าบล 
1.6 ปรับปรุง(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพต าบล 
1.7 ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพ 

                   2. ระยะใช้ธรรมนูญในการขับเคลื่อน 
2.1 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ  โดยเชื่อมกับแผนงานกองทุนสุขภาพ
ต าบล  /หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ 
2.2. วาระต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย  1 ประเด็น 
2.3 ติดตามประเมินความส าเร็จของธรรมนูญสุขภาพต าบล 
2.4 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และมีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่
น าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
2.5 ต าบลผ่านเป็นต าบลจัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม 
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โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure) 
1. ใช้กลไกระบบสุขภาพอ าเภอ DHS และ THB 
2. พัฒนาภาคเีครือข่าย  ผู้รับผิดชอบงาน ด าเนินงานตามคู่มือแนวทางการดาเนินงาน ธรรมนูญสุขภาพต าบล 
3. ศึกษาดูงาน ต าบลต้นแบบเปือยหัวดง  อ าเภอลืออ านาจ และต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ สนับสนุนงบประมาณ ต าบลละ 10,000  บาท 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน Ranking  2 ช่วง (ช่วงที่ 1  พฤศจิกายน 2559– เมษายน 2560) และ (ช่วงที่ 

2  พฤษภาคม – กันยายน 2560) 
6. คณะท างานธรรมนูญสุขภาพต าบล ระดับจังหวัด อ าเภอ เป็นกลไกเสริมสนับสนุนพื้นที่    

 

การวัด (Measure /Measurement) 
       ผลการประเมินผลการด าเนินงาน  Ranking  2 ช่วง โดย (ช่วงที่ 1  พฤศจิกายน 2559– เมษายน 2560) 

อ าเภอ ต าบล ผลงาน Ranking 
1.เมืองอ านาจเจริญ    3  ต าบล 1.ต าบลโนนโพธิ์  2.ต าบลสร้างนกทา   

3.ต าบลหนอมะแซว 
4 

2.ชานุมาน               1  ต าบล   ต าบลป่าก่อ 2 
3.ปทุมราชวงศา         2  ต าบล   ต าบลห้วย  ต าบลนาป่าแซง 2 
4.พนา                    1  ต าบล ต าบลพนา 4 
5.เสนางคนิคม           1  ต าบล ต าบลเสนางคนิคม 2 
6.หัวตะพาน             2  ต าบล ต าบลสร้างถ่อน้อย   ต าบลโพนเมืองน้อย 2 
7.ลืออ านาจ              1  ต าบล ต าบลเปือย 5 
 

ผลการด าเนินงาน  ในช่วงที่ 2 ช่วง โดย(ช่วงที่ 2  พฤษภาคม– กันยายน 2560)  
อ าเภอ ต าบลใน PA ต าบลขยายเพิ่ม วาระการขับเคลื่อน 

ปี 2560 
ต้นแบบ 

1.เมือง
อ านาจเจริญ     

1.ต าบลโนนโพธิ์    -งานบุญปลอดเหล้า 
-LTC 
-พยาธิใบไม้ในตับ 
-ไข้เลือดออก 
-บ้านสวยเมืองสุข 
-ทะเลาะวิวาทในงานบุญ 

ต าบลจัดการ
สุขภาพ รอง 
ชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขต 
-ต าบลต้นแบบ
รูปธรรมธรรมนูญฯ 

2.ต าบลสร้างนกทา    -ไข้เลือดออก 
-งานบุญปลอดเหล้า 
-ลดการใช้สารเคมี 
-LTC 
-อุบัติเหตุ 
-บ้านสวยเมืองสุข 
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อ าเภอ ต าบลใน PA ต าบลขยายเพิ่ม วาระการขับเคลื่อน 
ปี 2560 

ต้นแบบ 

1.เมือง
อ านาจเจริญ     

3.ต าบลหนองมะแซว  -ไข้เลือดออก 
-งานบุญปลอดเหล้า 
-ลดการใช้สารเคมี 
-ขยะ 
-LTC 
-บ้านสวยเมืองสุข 

 

 ต าบลนายม -งานบุญปลอดเหล้า 
-ขยะ 
-LTC 

 

2.ชานุมาน                ต าบลป่าก่อ  -ขยะ 
-งานบุญปลอดเหล้า 

 

3.ปทุมราชวงศา          ต าบลห้วย    -ขยะ 
-งานบุญปลอดเหล้า 

 

ต าบลนาป่าแซง  -ขยะ 
-งานบุญปลอดเหล้า 
-LTC 
-คนดีศรีนาป่าแซง 

ต าบลต้นแบบ
จัดการสุขภาพ 
กลุม่วัยและ
อนามามัย
สิ่งแวดล้อม ระดับ
เขต 

4.พนา                     ต าบลพนา  -งานบุญปลอดเหล้า 
-LTC 
-แม่ฮัก 
-ขยะ 

ต าบลต้นแบบการ
จัดการขยะ  

 ต าบลไม้กลอน   
5.เสนางคนิคม            ต าบลเสนางคนิคม  -อาหารสะอาด 

-ขยะปลอดภัย 
-งานบุญปลอดเหล้า 

 

6.หัวตะพาน              ต าบลสร้างถ่อน้อย     -งานบุญปลอดเหล้า 
-LTC 
-ท้องก่อนวัยอันควร 

ต าบลต้นแบบ
ธนาคารชุมชน 

ต าบลโพนเมืองน้อย  -ไข้เลือดออก 
-งานบุญปลอดเหล้า 
-ขยะ 
-LTC 
-ท้องก่อนวัยอันควร 

ต าบลต้นแบบ ลด
เสี่ยงลดโรค 
ระดับบเขต 
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อ าเภอ ต าบลใน PA ต าบลขยายเพิ่ม วาระการขับเคลื่อน 
ปี 2560 

ต้นแบบ 

7.ลืออ านาจ               ต าบลเปือย   พ้ืนที่ต้นแบบ 
ระดับประเทศ 

  ต าบลไร่ขี -ขยะ 
-งานบุญปลอดเหล้า 
 

ต าบลต้นแบบ
ก าจัดขยะ 

    
        จากการด าเนินงาน ทั้ง 11 ต าบล และขยายเพ่ิมอีก 3 ต าบล รวม 14  ต าบล เป็นการ“เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง” ในพื้นที่  การขับเคลื่อนในเชิงประเด็นไปพร้อมกับการบูรณาการกับโครงการตามนโยบาย 3 ดี    
(คนดี  รายได้ดี  สุขภาพดี) ท าให้ทุกต าบลมีเป้าหมายร่วมที่จะยกระดับจากเรื่องสุขภาพ เป็น ธรรมนูญประชาชน 
ต าบล  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยงบส่วนหนึ่งจากกองทุนสุขภาพต าบล   
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5. คุณภาพบริการ  
 

ตัวชี้วัดที่ 38 : รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10 
 

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 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 
ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว จังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2560  ซึ่งประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการประเมินและ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด คณะกรรมการประเมินและพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ
อ าเภอ และได้ออกประเมินเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2560 จ านวน 8 แห่ง 
และ รอบท่ี 2 จะออกประเมินระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560   
 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว อย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาพบว่า  รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 (คิดจากเป้าหมายกระทรวงก าหนด 8 แห่ง) ส่วนที่
เหลือ 14 แห่ง อยู่ระหว่างรอรับการประเมินในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560  โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  

1. เข้าร่วมรับนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมครู ก ประเมินรับรอง รพ.สต.
ติดดาว ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นแกรนด์อุดรธานี จ านวน 34 คน 
(ผู้เข้าประชุมจากทุกอ าเภอ) 

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว กับผู้รับผิดชอบงาน
ระดับอ าเภอ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

3. รพ.สต.ทุกแห่งท าแบบประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เพ่ือค้นหาส่ วนขาด/จัดท า
แผนพัฒนาและศึกษาดูงาน รพ.สต.ต้นแบบ รพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ 
รพ.สต.บ้านแร่ อ าเภอพังโคน จ. สกลนคร วันที่ 16 – 17 ก.พ.2560 

4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว กับทีมพัฒนา รพ.สต.
ติดดาวทุกอ าเภอ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

5. ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขระดับอ าเภอและต าบลสู่มืออาชีพ จังหวัดอ านาจเจริญ (CHANGE to PRO  และ SMART 
รพ.สต.) กลุ่มเป้าหมาย ผช.หน.กลุ่มงานใน สสจ.,ผช.สสอ.,หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.,ผอ.รพ.สต./ศสม. จ านวน 140 
คน แบ่งการอบรมเป็น  3 ระยะ  8 วัน (ธ.ค.2559, ก.พ.2560, พ.ค.2560) เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง 
ระดับจังหวัด อ าเภอและ ผอ.รพ.สต.ให้สามารถพัฒนา รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
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        ตารางท่ี 70 เป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 
อ าเภอ เป้าหมาย(แห่ง) รพ.สต. 

เมืองอ านาจเจริญ 4 โนนโพธิ์ , โนนดู่ ,นาผือ ,ไก่ค า 
หัวตะพาน 2 สร้างถ่อใน , โพนเมืองน้อย 
ลืออ านาจ 2 ดงบัง , เปือย 
พนา 1 จานลาน 
ปทุมราชวงศา 2 ค าโพน ,นาผาง 
ชานุมาน 2 ค าเดือย , โคกเจริญ 
เสนางคนิคม 2 หนองไฮ , หนองสามสี 

 
รูปที ่12 ร้อยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จ.อ านาจเจริญ ปี 2560 รอบท่ี 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 หมายเหตุ   รพ.สต. 5 ดาว ต้องได้คะแนนแต่ละหมวด ≥80% และคะแนนรวม ≥90% 
 

จากรูปที่ 12 พบว่า ผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 รอบที่ 1 
จ านวน 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) จ านวน 4 แห่ง โดยรพ.สต.ที่มีคะแนนผล
การประเมินสูงสุดได้แก่ รพ.สต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้ อยละ 93.77  
รองลงมา คือ รพ.สต.ค าเดือย อ.ชานุมาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.99  รพ.สต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ 
คะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.6  และ รพ.สต.โนนดู่ อ.เมืองอ านาจเจริญ คะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
90.6 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 71 สรุปคะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาว จ.อ านาจเจริญ ปี 2560 รอบที่ 1  จ านวน 8 แห่ง 
 

รพ.สต. อ าเภอ 

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 

รวม 
% 

หมาย
เหตุ 

 ก
าร

น า
อง

ค์ก
รแ

ละ
กา

รจ
ัดก

าร
ที่ดี

  

  ก
าร

ให
้คว

าม
ส า

คัญ
กับ

 
ปร

ะช
าก

ร ช
ุมช

น 
แล

ะผ
ู้มีส

่วน
ได้

เส
ีย 

 

  ก
าร

มุ่ง
เน

้นท
รัพ

ยา
กร

บุค
คล

  

 ก
าร

จัด
กา

รร
ะบ

บบ
รกิ

าร
คร

อบ
คล

ุมป
ระ

เภ
ทแ

ละ
ปร

ะช
าก

รท
กุก

ลุ่ม
วัย

  

 ผ
ลล

ัพธ
์  

1.นาผือ เมือง อจ. 71.83% 80% 100% 98.57% 86.04% 86.33% ไม่ผา่น 

2.โนนดู ่ เมือง อจ. 88.47% 100% 100% 85.71% 89.54% 90.16% ผ่าน 

3.จานลาน พนา 82.86% 80% 85% 96.43% 94.63% 89.21% ไม่ผา่น 

4.นาผาง ปทุมราชวงศา 86.09% 90% 80% 70.24% 93.67% 82.63% ไม่ผา่น 

5.ค าเดือย ชานุมาน 90.09% 90% 85% 91.79% 94.63% 90.99% ผ่าน 

6.หนองไฮ เสนางคนิคม 87.93% 80% 75% 94.64% 72.04% 84.68% ไม่ผา่น 

7.โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 89.77% 100% 100% 95.71% 90.63% 93.77% ผ่าน 

8.ดงบัง ลืออ านาจ 91.07% 80% 100% 87.86% 94.63% 90.6% ผ่าน 

หมายเหตุ   รพ.สต. 5 ดาว ต้องได้คะแนนแต่ละหมวด ≥80% และคะแนนรวม ≥90% 
 
จากตารางที ่71 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จ าแนกรายหมวด พบว่า รพ.สต.

นาผือ อ.เมืองอ านาจเจริญ ไม่ผ่านเกณฑ์หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี โดยมีคะแนนรวมคิดเป็น
ร้อยละ 71.83   รพ.สต.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา ไม่ผ่านเกณฑ์หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุม
ประเภทและประชากร  ทุกกลุ่มวัย มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 70.24  และ รพ.สต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม 
ไม่ผ่านเกณฑ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 75 และไม่ผ่านเกณฑ์หมวด 5 
ผลลัพธ์  มีคะแนนรวม    คิดเป็นร้อยละ 72.04 ตามล าดับ  โดยคณะกรรมการให้แต่ละ รพ.สต.ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ข้อที่ไม่ผ่านให้ได้ตามมาตรฐานแล้วจัดส่ งเอกสาร หลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการฯรวบรวม
เสนอกรรมการที่รับผิดชอบเกณฑ์เพ่ิมด าเนินการยกระดับคะแนนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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ตัวชี้วัดที่ 39 : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 
                  ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  (ร้อยละ 10)    
 
สถานการณ์ 

            จังหวัดอ านาจเจริญ มีรพ.สต. รวม 77 แห่ง   ปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ภายใต้การน าของ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ (นพ.ประภาส วีระพล) ก าหนดนโยบายการ
พัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ค่านิยม  “SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติด
ดิน” โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานให้ผ่านตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  ระดับ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 10   

แนวทางการด าเนินงาน  
  1. แผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ให้โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital 
           2. การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง มกีารก าหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม เรื่อง
การด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital และการจัดระดับการพัฒนาระดับอ าเภอ (Ranking)  
   3. การด าเนินงานผสมผสานกับการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว มีการเยี่ยมเสริมพลัง การประเมิน
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และ เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
           4. การด าเนินงานผสมผสานการด าเนินงาน ต าบลตันแบบการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับต าบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC ) และต าบลตันแบบการจัดการ
สุขภาพ 9 ต าบล การเยี่ยมเสริมพลัง จัดให้มีการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดพร้อมการประเมินระดับ
จังหวัด และประสานงานกับเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เพ่ือการเยี่ยมเสริมพลัง 
          5. การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการของ รพ.สต. เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น จัดท าแผนการ
พัฒนาและมีการปรับปรุงพฒันาตามเกณฑ์ แจ้งผลการประเมินให้จังหวัด 
  6. การประเมินระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือประเมินรับรองและแจ้งผล
การประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์ และส่งประเมินระดับเขตเพ่ือเยี่ยมประเมิน ตามเกณฑ์ต าบลจัดการ
ตนเองด้านสุขภาพท่ีมีหมู่บ้านชุมชนจัดการตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
        7. การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Cock Pit ระดับจังหวัดทุกเดือน 
 

ผลการด าเนินงาน  (ตุลาคม 59 – กรกฎาคม 60) 
 1. การประเมินตนเอง รพ.สต.เป้าหมาย ทั้ง 12 แห่ง ส่งผลการประเมินตนเอง จากผลการประเมิน

ตนเองของโรงพยาบาล พบว่า การประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง ร้อยละ 100 
 2. การประเมินโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด พบว่า  
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ตารางท่ี 72 ผลการประเมิน GCH แยกรายอ าเภอ (ตุลาคม 59 – กรกฎาคม 60) 
ล าดับ อ าเภอ รพ.สต. ผลการประเมิน GCH การด าเนินงานผสมผสาน 

1 เมือง โนนโพธิ์ ผ่านขั้นพ้ืนฐาน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 
นาผือ ผ่านขั้นพ้ืนฐาน  รพ.สต.ติดดาว 

ไก่ค า รอผลประเมิน  รพ.สต.ติดดาว 

โนนดู ผ่านขั้นพ้ืนฐาน  รพ.สต.ติดดาว 

2 ชานุมาน ค าเดือย ผ่านขั้นพ้ืนฐาน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 

3 พนา โพนเมือง ผ่านขั้นพ้ืนฐาน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 

4 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง ผ่านขั้นพ้ืนฐาน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 

แสนสุข รอผลประเมิน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 

5 ลืออ านาจ เปือย ผ่านขั้นพ้ืนฐาน ต าบลน าร่อง  

ดงบัง ผ่านขั้นพ้ืนฐาน  รพ.สต.ติดดาว 

6 เสนางคนิคม หนองคล้า ผ่านขั้นพ้ืนฐาน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 

7 หัวตะพาน โพนเมืองน้อย ผ่านขั้นพ้ืนฐาน  รพ.สต.ติดดาว 

ค าพระ รอผลประเมิน ต าบลน าร่อง รพ.สต.ติดดาว 

 
  3. การสุ่มประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ก าหนดการ

ประเมินรับรองในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 
วดป. หน่วยงานรับประเมิน ประเด็นรับการประเมิน หมายเหตุ 

16 ส.ค.60 รพ.สต.โนนโพธิ ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL  
17 ส.ค.60 รพ.สต.หนองคล้า GREEN & CLEAN HOSPITAL  
18 ส.ค.60 รพ.สต.เปือย GREEN & CLEAN HOSPITAL  
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
1. การด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีกิจกรรมที่ต้องท าหลายเรื่อง และการด าเนินงานใน

รพ.สต. เกณฑ์การประเมินหลายกิจกรรม จึงต้องมีการผสมผสานการการด าเนินงานแต่ละโครงการเข้าด้วยกัน 
2. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร และ การออกแบบการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ควร

ได้รับการปรับปรุงจากส่วนกลางเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เช่น ที่พัก
ขยะติดเชื้อ ส้วมสาธารณะ ส้วมผู้พิการ เป็นต้น 
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