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บทสรุปผูบ้ริหาร 
(Executive Summary) 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 
 กลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)             

จังหวัดอ ำนำจเจริญมีโรงพยำบำลแม่ข่ำยด้ำนสูติกรรม 1 แห่ง คือ รพ.อ ำนำจเจริญ ด ำเนินงำนอนำมัยแม่
และเด็กโดยใช้กลไก  MCH Board ระดับจังหวัด โดยมีกำรเชื่อมโยงกับงำน Service Plan เพื่อเป้ำหมำยในกำรลด
อัตรำกำรตำยของมำรดำ ทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อย และภำวะขำดออกซิเจนในทำรกแรกเกิด   

จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรดูแล
หญิงตั งครรภ์ ได้แก ่อัตรำกำรฝำกครรภ์ก่อน 12 สัปดำห ์(ร้อยละ57.4 )และกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั ง (ร้อยละ 
57.7 )  ซึ่งยังไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์เป้ำหมำย อัตรำโลหิตจำง (ร้อยละ 18.3) สัดส่วนสตรีตั งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนใน
ปัสสำวะต่ ำกว่ำ 150 ไมโครกรัม/ลิตร เท่ำกับร้อยละ 50.7(ข้อมูลปี2558 เป้ำหมำยก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ50) ในส่วน
ของกำรพัฒนำโรงพยำบำลให้ผ่ำนมำตรฐำนอนำมัยแม่และเด็ก  พบว่ำโรงพยำบำล 2 แห่งอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินซ  ำ
(รพ.ปทุมรำชวงศำ และรพ.ลืออ ำนำจ)  ส ำหรับภำวะเสี่ยงในหญิงตั งครรภ์ที่มำคลอดในโรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัด
อ ำนำจเจริญพบ ร้อยละ 14.8 (ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25)   ภำวะเสี่ยงระหว่ำงตั งครรภ์ที่พบมำกสำม
อันดับแรกคือ Advance maternal age,Teenage pregnancy ,Gestational DM   ไม่พบกำรติดเชื อซิฟิลิสในหญิง
ตั งครรภ์  กำรติดเชื อเอชไอวีในหญิงตั งครรภ์พบเป็น ร้อยละ 1.18  ทุกรำยได้รับยำด้ำนไวรัสสูตรHAART  ยังไม่พบ
ทำรกติดเชื อเอชไอวี 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีจุดแข็ง ได้แก่ มีกำรใช้ถุงตวงเลือดในกำรคลอดทุกรำย ซึ่งเป็นถุงตวงเลือดที่ทำง
โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญผลิตขึ นเอง และมีกำรน ำไปใช้โรงพยำบำลชุมชน  และมีโครงกำร แม่ฮัก ซึ่งมีกำรน ำร่องในอ.
พนำ และมีกำรขยำยไปใช้ทั่วทุกอ ำเภอ โดยแม่ฮักจะเป็นอสม.หรือจิตอำสำ ในกำรดูแลหญิงตั งครรภ์และเด็กปฐมวัย
แบบเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมในกำรดูแลสุขภำพ โดยมีจุดมุ่งหมำยหลักคือ เพื่อให้เด็กมี
พัฒนำกำร EQ IQดี   และ มีกำรน ำ CPG LBW,PPH,PIHจำก MCH boardเขต10 ไปใช้รวมถึง มีกำรทบทวนCPGนี ใน
MCH board 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีกำรทบทวนระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลหญิงตั งครรภ์และผู้คลอดที่มีควำมเสี่ยงในโรงพยำบำลทุก

แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั งนี พบปัญหำขำดกำรรวบรวม/วิเครำะห์/สังเครำะห์
ข้อมูลดังกล่ำวฯ 

2.พัฒนำ Guideline โรคที่พบบ่อยทำงสูติกรรม เช่น Gestational DM  Birth Asphyxiaเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรรับ-ส่งต่อ 

3.พัฒนำระบบกำรส่งข้อมูล หญิงตั งครรภ์/คลอดที่มีควำมเสี่ยงเมื่อส่งกลับรพช.  รพ.สต.  ให้มี
ประสิทธิภำพ เพื่อกำรติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน 
 
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 
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ส ำหรับมำตรกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำกำรเด็กของจังหวัดอ ำนำจเจริญ พบว่ำ มีกำรแบ่งบทบำทกำร
ท ำงำนเป็นระดับจังหวัดและอ ำเภอ โดยระดับจังหวัดมีบทบำทหลักในกำรก ำหนดยุทธศาสตร์  “อ านาจเจริญก้าวหน้า 
SMART and Chang to pro มุ่งสู่ดาว เท้าติดดิน”  ถ่ำยทอดนโยบำยและก ำกับติดตำม สุ่มประเมินมำตรฐำนและ
สรุปผลกำรท ำงำนตำมรอบที่ก ำหนด ส่วนในระดับอ ำเภอ ได้มีกำรประสำนงำนให้ คปสอ.ทุกแห่ง ท ำกำรวิเครำะห์หำ
สำเหตุปัญหำและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมสำเหตุตำมบริบทของแต่ละ คปสอ. เช่น ปัญหำทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อย 
และเด็ก 0 – 5 ปี มีกำรเจริญเติบโตไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ และพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ นอกจำกนี ยังได้ด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำของเขต ได้แก่ กำรจัดกิจกรรม Kick off กำรพัฒนำเด็กไทย IQ ดีเติบโตดีเริ่มต้นที่ครอบครัว
คุณภำพ ขึ นในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 มีกำรสนับสนุนยำเม็ด Triferdine แก่หญิงตั งครรภ์ และหญิงหลังคลอดที่เลี ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน และวิตำมินเสริมธำตุเหล็กให้กับเด็ก 6 เดือน – 5 ปี มีกำรประสำนให้องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด จัดประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ และสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแก่ประชำชนตำมโครงกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
สร้ำงรอยยิ มให้ประชำชนและโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ในพื นที่ห่ำงไกลทุกเดือน    มีกำรอบรมบุคลำกร
สำธำรณสุข  อสม.และครูผู้ดูแลเด็กจำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขและศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งตำมโครงกำร  “แม่ฮักพัฒนา
เด็กปฐมวัย  จ.อ านาจเจริญ” โดยก ำหนด KPI “ร้อยละหญิงตั งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับกำรดูแลด้วย แม่ฮัก ร้อย
ละ 90” มีกำรขับเคลื่อนงำนแบบบูรณำกำร ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  โดย
กำรประชุมทบทวนแผนยุทธศำสตร์พัฒนำเด็กปฐมวัย ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติกำร ปี 2560  รวม 2  ครั ง มี 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำน 

ข้อมูลพัฒนำกำรเด็กในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2560 ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ พบมีเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 90.6 (ข้อมูลจำก HDC)  พบเด็กสงสัยพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำร้อยละ 15.9 ซึ่งต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดเล็กน้อย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20)  อย่ำงไรก็ตำมประเด็นปัญหำส ำคัญที่พบ คือกำรติดตำมเด็กได้น้อย
มำกเพียงร้อยละ 37.4 ซึ่งต่ ำมำกในทุกๆอ ำเภอยกเว้นอ ำเภอลืออ ำนำจที่สำมำรถติดตำมเด็กได้ทุกคน(ร้อยละ 100)  ใน
ส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรเด็ก พบทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม ร้อยละ 9.2 สูงเกิน
เกณฑ์เป้ำหมำยที่ก ำหนด (ไม่เกินร้อยละ 7)  เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 47.2 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (เป้ำหมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 51)  ซึ่งจำกกำรทบทวนงำนวิจัย พบว่ำเด็กแรกเกิดน  ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม มีโอกำสมีพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำสูงกว่ำเด็กที่มีน  ำหนักแรกเกิดมำกกว่ำ 2,500 กรัม 1.3 เท่ำ ซึ่งจำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นว่ำ ในภำพรวม มี
ปัญหำควำมครอบคลุมในกำรคัดกรองเด็ก และกำรติดตำมเด็กมำประเมินซ  ำ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรลงนิเทศติดตำมกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็กในโรงพยำบำลลืออ ำนำจ พบว่ำ มีจุดเด่นในเรื่องกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็กแบบครบวงจร 
เชื่อมโยงเครือข่ำยทั งในส่วนของ รพ.สต.และศูนย์เด็กเล็ก มีกำรส่งคืนข้อมูลและส่ งต่อข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีจิตแพทย์จำกโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ลงมำให้บริกำร 2 เดือน/ครั ง ท ำให้เด็กที่มีปัญหำได้เข้ำถึง
บริกำรและได้รับบริกำรแก้ไขปัญหำพัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุม 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดท ำทะเบียนเด็กตำมกลุ่มอำยุ /จัดระบบ   คัดกรองและติดตำมอย่ำงเข้มข้น  
2. ก ำกับติดตำมกำรลงบันทึกข้อมูลใน  43 แฟ้ม ให้ครบถ้วน/กำรดึงข้อมูลจำกแฟ้มมำวิเครำะห์เพื่อใช้

ประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุด 
3. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน คปสอ.ที่มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็กได้ดี  เช่น   คปสอ.ลืออ ำนำจ ซึ่ง

พบว่ำสำมำรถคัดกรอง เด็กได้ร้อยละ 100 และกำรติดตำมเด็กอย่ำงเป็นระบบชัดเจน 
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เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปื (ชาย113/ หญิง 112 เซนติเมตร)) 

ส ำหรับมำตรกำรขับเคลื่อนงำนเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม สูงดีสมส่วนของจังหวัด

อ ำนำจเจริญ ได้ด ำเนินกำร โดยระดับจังหวัดมีบทบำทหลักในกำรก ำหนดยุทธศาสตร์  “อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART 

and Chang to pro มุ่งสู่ดาว เท้าติดดิน”  ถ่ำยทอดนโยบำยและก ำกับติดตำม สุ่มประเมินมำตรฐำนและสรุปผลกำร

ท ำงำนตำมรอบที่ก ำหนด ส่วนในระดับอ ำเภอ ได้มีกำรประสำนงำนให้ คปสอ.ทุกแห่ง ท ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุปัญหำ

และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมสำเหตุตำมบริบทของแต่ละ คปสอ.โดยใช้งบประมำณของแต่ละพื นที ่ ในส่วนเฉพำะของ

กำรด ำเนินงำนโภชนำกำรในเด็กปฐมวัย จังหวัดได้ก ำหนดมำตรกำรย่อยเพื่อจัดกำรและแก้ไขปัญหำโภชนำกำรในหญิง

ตั งครรภ์และเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี  

1. กำรเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรและกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง “พัฒนำต ำบลส่งเสริมเด็กอำยุ  0-

5ปี สูงดีสมส่วน” โดยวำงแผนจัดประชุมวิชำกำรงำนอนำมัยแม่และเด็กเพื่อเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของทำรกในครรภ์

และเด็ก 0 – 5 ปี  ก ำหนดไว้ ในวันที่  7  เมษำยน  2560 

2. จัดท ำข้อสั่งกำรของ MCH Board ระดับจังหวัด ในประเด็นต่อไปนี   
- ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมีประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรในหญิงตั งครรภ์/เด็ก

ปฐมวัยทุกรำย และต้องมีกำรให้โภชนศึกษำแก่ผู้ปกครองเด็กที่ผอม/อ้วน/เตี ยและมีพฤติกรรม 
กำรบริโภคที่ไม่ถูกต้อง 

- ให้ควำมรู้ อสม. ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ออกติดตำมเยี่ยมบ้ำนและเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรเด็กและ
ในหลังคำเรือนที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง 

- ในรำยที่ฐำนะยำกจน ผอม  เตี ย ให้สนับสนุนอำหำรเสริม (นม) 
- ในรำยที่วินิจฉัยพบสำเหตุจำกกำรมีโรคประจ ำตัว ต้องส่งต่อพบแพทย์เพื่อรับกำรรักษำ 
- ให้ประสำนชุมชน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันรวมทั ง

สนับสนุนงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรในหญิงตั งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
3. กำรขยำยโครงกำรแม่ฮัก ครอบคลุมทั งจังหวัด 

4. บูรณำกำรด ำเนินงำนใน “ต ำบลพัฒนำกำรดีเร่ิมต้นที่นมแม่” 

ข้อมูลสูงดีสมส่วนในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2560 ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ พบเด็ก 0-5 ปี มี

รูปร่ำงสูงดีสมส่วน ร้อยละ 47.2 ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดเล็กน้อย (ร้อยละ 51)   เด็กชำยที่อำยุ 5 ปี   มีส่วนสูงเฉลี่ย 

109.6 เซนติเมตร  เด็กหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 109.4 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับเขต แต่ยังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่

ก ำหนดในเป้ำหมำย (ชำย113/ หญิง 112เซนติเมตร)  อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดอ ำนำจเจริญ  มีจุดเด่นในกำรด ำเนินงำน

เรื่องกำรแก้ไขปัญหำทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม ที่ คปสอ.พนำ ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

แก้ไขปัญหำทำรกแรกเกิดน  ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัมของศูนย์อนำมัยที่ 10 อุบลรำชธำนี ผนวกเสริมกับโครงกำร”แม่

ฮัก” อย่ำงเข้มข้น ส่งผลให้อัตรำทำรกแรกเกิดน  ำหนักต่ ำกว่ำ 2,500 กรัม (LBW) ของ อ ำเภอพนำไม่เกินเป้ำหมำย

ต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน  (ปีงบประมำณ  2558 - ปัจจุบัน) เท่ำกับ ร้อยละ 4.8 ,5.5 ,0 ตำมล ำดับ   
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โอกาสพัฒนา 
1. ก ำกับติดดำมให้ทุกสถำนบริกำรสำธำรณสุขท ำกำรประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรในหญิง

ตั งครรภ์และในเด็กปฐมวัยทุกรำย เพื่อกำรแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรเป็นรำยกรณี โดยให้มีนักโภชนำกรของ
โรงพยำบำลมำร่วมด ำเนินกำร 

2. จัดระบบ Monitoring & Evaluation ในโครงกำร “พัฒนำต ำบลส่งเสริมเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน”  

           รวมไปถึงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ MCH board อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
 
กลุ่มเด็กวัยเรียน 6-14 ปี 

จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรเฝ้ำระวังภำวกำรณ์เจริญเติบโตนักเรียนโดยกำรชั่งน  ำหนักและวัดส่วนสูง    ปี
ละ 2 ครั ง  ในปีกำรศึกษำ 2559 ภำคเรียนที่ 2 มีนักเรียนอำยุ 6-14ปี จ ำนวน 61,129 คน มีรำยงำนกำรชั่งน  ำหนักวัด
ส่วนสูง จ ำนวน 12,703 คน อัตรำควำมครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 20.78 พบว่ำนักเรียนมีภำวะเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 
6.95 ผอมร้อยละ 5.68 เตี ยร้อยละ 3.38 จำกกำรเทียบน  ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง พบว่ำเด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่ำงสมส่วน ร้อยละ 67.46 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด เมื่อวิเครำะห์รำยอ ำเภอพบว่ำ มำกที่สุดพบที่อ ำเภอหัวตะพำน 
ร้อยละ 72.55 รองลงมำที่อ ำเภอเมือง อ ำเภอลืออ ำนำจ อ ำเภอชำนุมำน อ ำเภอเสนำงคนิคม และอ ำเภอปทุมรำชวงศำ 
ร้อยละ 69.10  67.05 66.58 66.51 และ66.15 ตำมล ำดับ น้อยที่สุดที่อ ำเภอพนำ ร้อยละ  64.63 

จำกกำรตรวจรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ พบว่ำ มีคณะกรรมกำร PM จังหวัดที่ชัดเจน มีกำรด ำเนินกำร
ส่งเสริมสุขภำพนักเรียนตำมมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ   เน้นกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำในพื นที่ตำมนโยบำย
ของกระทรวงสำธำรณสุข มีแผนงำนโครงกำรที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2560 มีโครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียนแบบบูรณำกำร
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  และโครงกำรโภชนำกำรดีที่โรงเรียนสัญจรจังหวัดอ ำนำจเจริญ  มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำอ ำนำจเจริญและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และกำรท ำ MOU เมนูอำหำรกลำงวันคุณภำพ
ในโรงเรียน ทั งระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอและระดับต ำบล 

จำกกำรลงพื นที่โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำไร่ใหญ่ อ ำเภอเสนำงคนิคม พบว่ำ โรงเรียนมีกำรเฝ้ำระวัง
ภำวะกำรเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนภำคเรียนละ 1 ครั ง โดยกำรชั่งน  ำหนักวัดส่วนสูงและแปรผลโดยใช้กรำฟแสดง
เกณฑ์อ้ำงอิงกำรเจริญเติบโตของเด็ก 5 – 18 ปี มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลแต่ยังไม่มีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจนและ
ไม่มีกำรสะท้อนกลับข้อมูลให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนสูงและเครื่องชั่งน  ำหนักไม่ได้มำตรฐำน
รวมถึงวิธีกำรวัดไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อกำรแปรผลอำจท ำให้ข้อมูลคลำดเคลื่อนไม่ตรงกับควำมเป็นจริง เด็กอ้วนที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงไม่ได้รับกำรคัดกรอง Obesity sing และไม่ได้รับกำรดูแลรักษำ หรือส่งต่อ 

ข้อเสนอแนะโดยรวมในกำรแก้ไขปัญหำ เน้นเรื่องคุณภำพของข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ให้
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันระยะเวลำที่ก ำหนด และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำแบบมีส่วนร่วม  
ตรวจสอบและติดตำมกำรประเมินภำวะโภชนำกำรโดยเน้นมำตรฐำนกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินที่ถูกต้อง  
จัดท ำ Flow chart กำรส่งต่อระหว่ำงโรงเรียนและหน่วยบริกำรสำธำรณสุข รวมถึงกำรคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีปัญหำ
สุขภำพ เช่น อ้วน เตี ย ผอม ซีด ควรได้รับกำรดูแลและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ   
 
เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เกณฑ์ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52) 
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เป็นตัวชี วัดใหม่ ซึ่งใน template สำมำรถได้มำจำก HDC  แนวโน้มจังหวัดอ ำนำจเจริญมีฟันดีไม่มีผุ  3 
ปีย้อนหลังมีฟันดีสูงกว่ำเกณฑ์และสูงกว่ำระดับเขตและระดับประเทศ  จุดแข็งของงำนทันตสำธำรณสุขในจังหวัด
อ ำนำจเจริญคือกำรสื่อสำรตัวชี วัดงำนทันตสำธำรณสุขระดับจังหวัดสู่หน่วยบริกำรอย่ำงชัดเจน พื นที่รับรู้และเข้ำใจและ
กำรที่มีตัวชี วัดทันตสุขภำพในระบบ service  plan ทั งสองตัวชี วัดคือ ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริกำรสุขภำพช่อง
ปำกที่มีคุณภำพ และอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิ์ของประชำชนในพื นที่ ซึ่งมีกระบวนกำรที่ช่วย
สนับสนุนให้เด็กมีฟันดีไม่มีผุเพิ่มสูงขึ น 

 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 

สถำนกำรณ์และแนวโน้มปัญหำกำรตั งครรภ์และปัญหำสุขภำพอื่นๆของวัยรุ่นและเยำวชนที่ทวีควำม
รุนแรงและมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ น ส่งผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำ เช่น ปัญหำกำรกำรตั งครรภ์ในวัยรุ่น   กำรท ำแท้ง 
และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ในปี 2557-2559 จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีอัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 
ปี มีแนวโน้มลดลง คิดเป็น 42.95 , 29.73 และ 27.97 ต่อพันประชำกร ตำมล ำดับ   ในปี 2557-2559 กำรตั งครรภ์ซ  ำ
ในมำรดำอำยุ 15-19 ปี มีแนวโน้มสูงขึ น คิดเป็นร้อยละ 5.06 , 17.28 และ 13.89 ตำมล ำดับ ข้อมูลในปี 2560 
(ตุลำคม2559-มกรำคม 2560) มีอัตรำกำรตั งครรภ์ในมำรดำอำยุ 15-19 ปี คิดเป็น 7.65 ต่อพันประชำกร กำรตั งครรภ์
ซ  ำในมำรดำอำยุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.27 ซึ่งวัยรุ่นที่ตั งครรภ์ซ  ำส่วนใหญ่ ตั งใจมีบุตร และมีควำมพร้อมที่จะเลี ยง
ดู 

ปี 2557-2559 จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีร้อยละของหญิงอำยุ ต่ ำกว่ำ 20 ปี ได้รับบริกำรคุมก ำเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งด้วยวิธีคุมก ำเนิดกึ่งถำวร ร้อยละ 3.23, 8.33 และ 76.92 ตำมล ำดับ ข้อมูลในปี 2560 (ตุลำคม
2559-มกรำคม 2560) ร้อยละของหญิงอำยุ ต่ ำกว่ำ 20 ปี ได้รับบริกำรคุมก ำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งด้วยวิธี
คุมก ำเนิดกึ่งถำวร คิดเป็นร้อยละ 50 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรป้องกันกำรตั งครรภ์และ
ตั งครรภ์ซ  ำในวัยรุ่น โดยเจ้ำหน้ำที่รพ.ทุกแห่งผ่ำนกำรอบรมกำรฝังยำคุมก ำเนิด ร้อยละ 100   รพ.อ ำนำจเจริญเป็นแม่
ข่ำยในกำรจัดซื อยำฝังคุมก ำเนิดให้กับ รพช. มีกำรบริหำรจัดกำรในช่วงระหว่ำงกำรรอสั่งซื อยำฝังคุมก ำเนิด (ยำหมด) 
โดยกำรฉีดยำคุมก ำเนิดให้วัยรุ่นหลังคลอดก่อนกลับบ้ำน รพ.หัวตะพำนจัดซื อยำฝังคุมก ำเนิดเอง มีอัตรำกำรคุมก ำเนิด
หลังคลอดหรือหลังแท้งด้วยวิธีคุมก ำเนิดกึ่งถำวร ร้อยละ 100       รพ.พนำ รพ.หัวตะพำน และรพ.ลืออ ำนำจ  มีอัตรำ
กำรตั งครรภ์ซ  ำ ร้อยละ 0 รพ.พนำ มีกลุ่มโฮมฮักเป็นผู้น ำในกำรท ำกิจกรรมกำรสื่อสำรเรื่องเพศกับพ่อแม่ผู้ปกครองใน
ชุมชน ช่วยกันดูแลลูกหลำนเพื่อป้องกันกำรตั งครรภ์และตั งครรภ์ซ  ำ 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ สนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพที่เป็นส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน (Youth Friendly 
Health Services) ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 100  และกำรด ำเนินงำนอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ร้อยละ 100 ซึ่งในปี 2560 มีโรงพยำบำลและอ ำเภอที่จะรับกำรประเมินซ  ำ        (ครบ 3 ปี) ตำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 4 โรงพยำบำล 4 อ ำเภอ คือ รพ.อ ำนำจเจริญ อ.เมือง รพ.ปทุมรำชวงศำ  อ.ปทุมรำชวงศำ รพ.หัวตะพำน อ.หัว
ตะพำน และรพ.เสนำงคนิคม อ.เสนำงคนิคม 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีกำรขับเคลื่อน พรบ.อนำมัยกำรเจริญพันธุ์  โดยอยู่ในระหว่ำงกำรแต่งตั ง
คณะกรรมกำร มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน ซึ่งจะมีกำรประชุมปีละ 2 ครั ง 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จังหวัดควรมีกำรนิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลัง คลินิก
วัยรุ่นและอ ำเภอ ที่ผ่ำนเกณฑ์แล้ว ให้คงตำมมำตรฐำน และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ขยำยเครือข่ำยอ ำเภออนำมัยกำร
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เจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทุกต ำบล จัดตั งทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น (Teen Manager) บูรณำกำรร่วมกับคณะกรรมกำร
อ ำเภออนำมัยเจริญพันธุ์ เชื่อมโยงกับระบบ OHOS  และส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยำวชนเข้ำถึงบริกำรมำกขึ น  เน้น
คุมก ำเนิดแบบกึ่งถำวร (ยำฝังคุมก ำเนิด) และก ำกับติดตำม Case ที่ไม่คุมก ำเนิด /คุมก ำเนิดชั่วครำว ให้มีกำรคุมก ำเนิด
อย่ำงต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับพื นที่  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกวัยรุ่นขยำยสู่ รพ.สต. ขับเคลื่อน พรบ.อนำมัย
กำรเจริญพันธุ์ แต่งตั งคณะกรรมกำรระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน และประชุมคณะกรรมกำร ปีละ 
2 ครั ง 
 
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

จังหวัดอ ำนำจเจริญมีต ำบลที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care) 37 ต ำบล จำก 56 ต ำบล คิดเป็นร้อยละ 66.07 ผ่ำนเกณฑ์ต ำบล LTC 23 ต ำบล
(ร้อยละ62.16)  มีผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 1,295 คน  มีนโยบำย 3 ดี(คนดี สุขภำพดี รำยได้ดี) ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ซึ่งสอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบปฐมภูมิและสุขภำพอ ำเภอ( DHS)ในกำรแก้ปัญหำสุขภำพประเด็น LTC อีกทั ง 
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนโดยมีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนในระดับจังหวัดและอ ำเภอ มีกำรประชุมชี แจงแนวทำงสู่กำร
ปฏิบัติเป็นทิศทำงเดียวกัน มีเป้ำหมำยให้มี CM ครอบคลุมต ำบลเป้ำหมำยทุกแห่ง มีเป้ำหมำยผลิต CG ต ำบลละ 5 คน 
พร้อมทั งมีกำรจัดท ำ Care plan ให้ครอบคลุมผู้สูงอำยุพึ่งพิง  มีกำรก ำกับ ติดตำมงำนโดย PM ระดับจังหวัดและอ ำเภอ
ตำม Time line อย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรด ำเนินงำน   จังหวัดอ ำนำจเจริญ มี CM 56  คน  CG  228 คน จัดท ำ Care 
plan ได้ 846 ฉบับ(ร้อยละ 65.33%)   สัดส่วน CM: ผู้สูงอำยุพึ่งพิง=1:23.12 สัดส่วน  CG:ผู้สูงอำยุพึ่งพิง =1: 5.67 
ผู้สูงอำยุกลุ่มติดเตียงสุขภำพดีขึ นเป็นกลุ่มติดบ้ำน ร้อยละ 2.05 กลุ่มติดบ้ำนเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 1.42   

 
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
(ร้อยละ 80)  

กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (PHEM) มีกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) มีระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (ICS) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัด
อ ำนำจเจริญพบว่ำ  มีโครงสร้ำง EOC /ค ำสั่งในระดับจังหวัด 11 คณะ มีโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (ICS) 
รองรับ EOC ที่ชัดเจน ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์รองรับโรคและภัยทำงสุขภำพ จ ำนวน 4 คน ซึ่งเคยได้ซ้อมแผนรับกำรก่อ
วินำศกรรมเหตุระเบิดที่สนำมกีฬำโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมกำรฝึกซ้อมในระดับเขต เมื่อเดือน สิงหำคม 2559 
มีทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) จ ำนวน 1 ทีม โดยมีตัวแทน 11 คน ผ่ำนกำรอบรม SAT จำกส ำนักระบำดวิทยำและ
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เมื่อเดือนธันวำคม 2559 ซึ่งทีม SAT ได้ใช้ปฏิบัติงำนในศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2560  จุดเด่นคือ มี EOC - RTI เป็นรูปธรรมด ำเนินงำนในเทศกำลปีใหม่
โดยศูนย์แจ้งเหตุและสั่งกำรตั งอยู่ที่โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ  มีแพทย์ประจ ำ มีระบบ Data center รำยงำนข้อมูลแบบ 
Real time EOC เตรียมควำมพร้อมค ำสั่ง/วัสดุ/อุปกรณ์/ทรัพยำกร ตำมมำตรฐำนและทีม SAT ใช้ข้อมูลเฝ้ำระวังเตือน
ภัยได้ทันเวลำ มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์โรคส ำคัญใน 5 มิติ เช่น ไข้เลือดออก RTI และ ICS   จังหวัดมีประสบกำรณ์
ซ้อมแผนระดับเขตสุขภำพ ในกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของทีม 

โอกาสในการพัฒนา จังหวัดควรเพิ่ม EOC ในกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื อไวรัสซิก้ำ 
ทีม SAT จังหวัด ควรขยำยผลกำรอบรมกำรปฏิบัติงำนขั นพื นฐำนให้ครอบคลุมทีม SAT ทุกอ ำเภอ 
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อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า ร้อยละ 85 

Background 
องค์กำรอนำมัยโลกคำดประมำณอัตรำป่วยวัณโรครำยใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลกำรส ำรวจควำมชุก

วัณโรคพบว่ำ ในปี 2557 มีผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ 120,000 รำย หรือคิดเป็น 171 ต่อประชำกรแสนคน  
อัตรำกำรค้นหำประเทศ Case Detection ประเทศ = ร้อยละ  59  ผลส ำเร็จกำรรักษำยังต่ ำเพียงร้อย

ละ 81 
เขตสุขภำพที่ 10 สิ นปีงบประมำณ 2559 พบผู้ป่วยรำยใหม่และกลับเป็นซ  ำ 4,880 รำย อัตรำกำรค้นหำ

ร้อยละ 61  อัตรำกำรรักษำส ำเร็จ ร้อยละ 89 อัตรำกำรเสียชีวิต ร้อยละ 4 จำกวัณโรคในผู้สูงอำยุ และมีโรคอื่นร่วม 
เช่น HIV, DM   

จังหวัดอ ำนำจเจริญ อัตรำกำรค้นหำ ร้อยละ 43 (ปี 2559 = 273 case จำกคำดประมำณผู้ป่วย  640 
case) อัตรำกำรรักษำส ำเร็จผู้ป่วยปี 2556, 2557 และ 2558 = ร้อยละ  94.30, 89.30 , 89.80 ยังพบปัญหำมีผู้ป่วย
เสียชีวิต ร้อยละ 5.4  จำกผู้สูงอำยุ และมีโรคร่วม 

ผลกำรประเมิน ร.พ.ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน รพ.คุณภำพกำรดูแลวัณโรคในปี 2558-2559 = ร้อยละ 85 
(6 ใน 7 รพ.) และ รพ.ทุกแห่งใช้โปรแกรม TBCM  

- 1 ตุลำคม 2558 – 31 ธันวำคม 2559 อัตรำกำรรักษำส ำเร็จร้อยละ 84  (53 คน จำก 63 คน)  
เสียชีวิต ร้อยละ 9.5  (6 คน) เป็นผู้ป่วยอำยุ 68-85 ปี และมีโรคร่วม   

พื นที่ด ำเนินกำรแล้วตำม Small Success ในช่วงไตรมำสที่ 1 
-มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลุ่มเสี่ยงในกลุ่ม ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ, DM, HIV, ผู้สูงอำยุ,ผู้สัมผัสร่วมบ้ำน และมี

กำรด ำเนินกำรค้นหำวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงแล้ว 
- ที่โรงพยำบำลมีระบบกำรคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วย HIV, DM, ผู้สูงอำยุ ด้วยระบบกำร

สอบถำมอำกำร คนที่มีอำกำรเข้ำเกณฑ์จะถูกคัดกรองต่อด้วยกำรเอกซเรย์ ตรวจเสมหะ 
- วำงแผนพัฒนำและประเมินคุณภำพรพ.QTB  จ ำนวน 1 รพ. และ 1 เรือนจ ำ 
- 1 ตุลำคม 2559 – 31 มกรำคม 2560 ค้นหำผู้ป่วยรำยใหม่ได้  85 รำย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ค้นหำผู้ป่วยได้น้อยกว่ำค่ำประมำณกำร  (อัตรำกำรค้นพบร้อยละ 43)   ให้ด ำเนินกำรค้นหำในกลุ่ม

เสี่ยง ทบทวนเทคนิควิธีกำรค้นหำ  ในคลินิกโรคเรื อรัง ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้ำนอำจใช้กำรคัดกรองด้วย CXR ซึ่งมี 
sensitivity สูงกว่ำ Verbal screening(แบบสัมภำษณ์) 

2. ดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพื่อลดกำรเสียชีวิตในกลุ่มวัณโรคในผู้สูงอำยุ  และโรคเรื อรัง 
3. แม้ว่ำ Success rate จะด ำเนินกำรได้ดี แต่ยังพบจ ำนวนผู้ป่วย MDR-TB มีแนวโน้มเพิ่มขึ นและมี 

Case XDR-TB 1 case  ควรเน้นกำรก ำกับกำรกินยำในผู้ป่วยอย่ำงเข้มข้น 
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๕ ต่อแสนประชากร 

กลุ่มวัยเด็กวัยเรียน  อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำของเด็กอำยุ <15 ปี  สถำนกำรณ์เด็กจมน  ำเสียชีวิต
ของจังหวัดอ ำนำจเจริญในปี 255๖ – ปี2559 มีแนวโน้มลดลงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของประเทศ โดยมีอัตรำกำร
เสียชีวิตต่อประชำกรเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีแสนคนที่ 9.80 , 7.13, 6.25, และ 6.50 ตำมล ำดับและในปีงบประมำณ 
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2560 (ต.ค. 2559 - ก.พ. 2560) จังหวัดอ ำนำจเจริญพบเด็กจมน  ำเสียชีวิตจ ำนวน 1 รำย คิดเป็นอัตรำ 1.51 ต่อ
ประชำกรเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีแสนคนในพื นที่อ ำเภอชำนมุำน เด็กผู้ชำย อำยุ 8 ปี เสียชีวิตริมฝั่งแม่น  ำโขง กระบวนกำร
ด ำเนินงำนป้องกันเด็กจมน  ำของจังหวัดอ ำนำจเจริญนั น ได้ด ำเนินงำนโดยบูรณำกำรงำนป้องกันเด็กจมน  ำร่วมกับภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคกำรศึกษำ สำธำรณสุข และชุมชน ด้วยกำรร่วมขับเคลื่อนทีม
ผู้ก่อกำรดี Merit Maker ป้องกันกำรจมน  ำ ซึ่งปี 2558 - 2559 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีทีมผู้ก่อกำรดีระดับทองแดง 
จ ำนวน ๓ ทีม และในปี 2560 จังหวัดอ ำนำจเจริญได้ขยำยทีมผู้ก่อกำรดี Merit Maker ป้องกันกำรจมน  ำ(ทีมใหม่) ที่
สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 15 ทีม ใน 7 อ ำเภอ เพื่อเข้ำไปด ำเนินกำรในองค์ประกอบด้ำนกำรให้ควำมรู้สร้ำงควำม
ตระหนัก กำรสอนทักษะกำรช่วยเหลือคนตกน  ำจมน  ำ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในพื นที่เสี่ยงและกำรสอนทกัษะกำรว่ำยน  ำ
เพื่อเอำชีวิตรอดในเด็ก 

โอกาสในการพัฒนาควรส่งเสริมบทบำทของ อปท. ในกำรสนับสนุนให้เด็ก 6 – 14 ปี  ได้เรียนทักษะ
กำรว่ำยน  ำเพื่อเอำชีวิตรอด และเพิ่มกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงในกลุ่มผู้ปกครองและผู้ประกอบกำรแหล่งท่องเที่ยวทำงน  ำให้
เข้ำถึงพื นที่เสี่ยง 

 
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 

กลุ่มวัยท ำงำน  อัตรำตำยจำกกำรบำดเจ็บทำงถนน พบว่ำในปีงบประมำณ 2560 (ต.ค. -ธ.ค.2559) 
จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บทำงถนนจ ำนวน 23 รำย คิดเป็นอัตรำ 6.11 ต่อประชำกรแสน
คน  อ ำเภอที่มีอัตรำตำยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อ ำเภอชำนุมำน (12.23) อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ (8.38) และอ ำเภอ
ปทุมรำชวงศำ (8.27) ตำมล ำดับ  อ ำเภอหัวตะพำนและอ ำเภอลืออ ำนำจยังไม่มีผู้เสียชีวิต  จังหวัดอ ำนำจเจริญ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร 4 x 4 ของกระทรวงสำธำรณสุข คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรข้อมูล กำร
ป้องกัน และกำรรักษำ เพื่อป้องกันและลดกำรเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บทำงถนน โดยกำรพัฒนำระบบ EOC- RTI/SAT  
จัดตั ง TEA ในโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ  มีกำรขับเคลื่อน DHS – RTI ทุกอ ำเภอ พัฒนำระบบข้อมูลผู้บำดเจ็บเสียชีวิต
ด้วยข้อมูล 3 ฐำนทุกเดือน กำรบันทึกพิกัดจุดเสี่ยงใน Google Map  กำรด ำเนินกำรจัดกำรจุดเสี่ยงส ำคัญ ไตรมำสละ 5
จุด และจัดตั งด่ำนชุมชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ มีกำรติดตั งระบบน ำทำง GPS และติดตั งกล้องติดรถ MDVR 3G ใน
รถพยำบำลฉุกเฉินจ ำนวน 10 คันครบทุกโรงพยำบำล  

โอกาสในการพัฒนา 
สำธำรณสุขอ ำเภอซึ่งเป็นเลขำร่วมใน ศปถ.อ ำเภอแต่ละแห่งควรผลักดันให้มีกำรน ำข้อมูลจุดเสี่ยงเพื่อชี 

เป้ำให้คณะกรรมกำร ศปถ.อ ำเภอ ร่วมพิจำรณำหำแนวทำงด ำเนินกำรแก้ไขและลดจุดเสี่ยงทุกเดือนและสนับสนุนใน
กำรจัดตั งด่ำนชุมชนในช่วงเทศกำลและวันหยุดยำว 
 
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง/หรือผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (HT ลดลงร้อยละ 2.5, DM ร้อยละ 5) 

สถำนกำรณ์โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงจังหวัดอ ำนำจเจริญ ตั งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 พบว่ำ
อัตรำผู้ป่วยด้วยโรคเบำหวำนมีแนวโน้มเพิ่มขึ น จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำโดย
กำรจัดระบบแนวทำงกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ป้องกันภำวะแทรกซ้อนจำกโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ภำยใต้
แนวทำงกำรพัฒนำระบบคลินิก NCD คุณภำพพัฒนำระบบบริกำร Service Plan สำขำ NCD ภำยใต้ 6 Building 
block plus มีกำรสนับสนุนก ำกับติดตำมกำรคัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูงโรคเบำหวำนในประชำชน  
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ในปี 2559 ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ (เดือนตุลำคม 2558– มกรำคม 2559) จ ำนวน 749 รำย 
เกณฑ์เป้ำหมำยผู้ป่วยรำยใหม่ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี จ ำนวน ๗๓๐ รำย ผลกำรด ำเนินงำนในปี  2560 (เดือนตุลำคม 
2559 – มกรำคม 2560) พบผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่จ ำนวน  554 รำย อัตรำกำรลดลงคิดเป็นร้อยละ  26.03 
ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด ผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่ปี ๒๕๕๙ (เดือนตุลำคม 2558– มกรำคม 2559) จ ำนวน 607 รำย 
เกณฑ์เป้ำหมำยผู้ป่วยรำยใหม่ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี จ ำนวน ๕๗๗ รำย  ผลกำรด ำเนินงำนในปี  2560 (เดือนตุลำคม 
2559 – มกรำคม 2560)  พบผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จ ำนวน  398 รำย อัตรำกำรลดลงคิดเป็นร้อยละ  34.43  ถือว่ำ
ผ่ำนเกณฑ์ประชำชนอำยุ 35 ปีขึ นไปได้รับกำรคัดกรองพร้อมกับประเมินควำมเสี่ยงด้วยวำจำให้ค ำปรึกษำลดเสี่ยง ≥ 
ร้อยละ 80   HT คัดกรองได้ ร้อยละ  51.43   DM คัดกรองได้ร้อยละ  49.10  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงHT/DM 
ได้ครอบคลุมร้อยละ  100  มีกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ พัฒนำองค์กรไร้พุง (5 องค์กร) 
สนับสนุนกำรเฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยงและกำรด ำเนินงำนลดปัจจัยเสี่ยงในสถำนประกอบกำรปลอดโรคปลอดภัยกำยใจเป็น
สุขและมีกำรบังคับใช้กฎหมำยบุหร่ีและสุรำในพื นที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

จุดเด่นกำรขับเคลื่อนต ำบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เป็นมำตรกำรที่เข้มแข็งลดเสี่ยงผ่ำนต ำบล
จัดกำรสุขภำพ  

โอกาสในการพัฒนา กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
สะท้อนข้อมูลได้ในทุกระดับ และกำรก ำกับติดตำมกลุ่มเสี่ยงในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง 
 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (ร้อยละ 95) 

อาหาร 
เป้ำหมำยตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร  76  แห่ง (น  ำบริโภคฯ 60น  ำแข็ง 7  ผลิตภัณฑ์จำกแป้ง 4  

OTOP 5 ) และเก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิต และสถำนที่จ ำหน่ำย ส่งตรวจ Lab  จ ำนวน 99 ตย. ผลงำน ณ วันที่รับ
ตรวจ 22 กพ. 60 ส่งตรวจ 20 ตย. ผลวิเครำะห์  ผ่ำน 5 ตย. รอผล 15 ตย. 

ยา 
เป้ำหมำยตรวจสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 1 แห่ง และเก็บตัวอย่ำงยำแผนโบรำณ 85 ตย. (Test Kit 84 

+Lab1) แผนด ำเนินกำรช่วงเดือน มีนำคม-มิถุนำยน 2560 
เครื่องส าอาง 
เป้ำหมำยตรวจสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง 8 แห่ง และเก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิต และจ ำหน่ำย

เครื่องส ำอำง ตรวจวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำน เป้ำหมำย 115 ตัวอย่ำง (Test Kit 95 +Lab20) แผนด ำเนินกำรช่วง
เดือน  เมษำยน –มิถุนำยน 2560 

 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  (ร้อยละ 80) 

ผัก ผลไม้สดปลอดสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ตรวจ กำรตกค้ำงสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบเบื องต้น  กรณีไม่ผ่ำนมำตรฐำน

ให้เก็บตัวอย่ำงซ  ำ ณ แหล่งเดิม ส่งวิเครำะห์ที่หน่วยงำนวิเครำะห์ 
ผลงำน ณ วันที่รับตรวจ  22 กพ.60 ส่งตรวจ 791 ตย.  ผ่ำน 783  ตย.  
พบสำรตกค้ำงยำฆ่ำแมลงระดับไม่ปลอดภัย  8 ตย. (คะน้ำ ผักชี และพริกสด) 
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คิดเป็นร้อยละควำมปลอดภัย 98.98   
เนื อสัตว์สดปลอดสารเร่งเนื อแดง 
ป้ำหมำย 36 ตย. อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจวิเครำะห์จำก Mobile Unit เพื่อตรวจหำสำรเร่งเนื อแดงใน

เนื อหมูและเนื อวัวด้วยชุดทดสอบเบื องต้น กรณีไม่ผ่ำนมำตรฐำนให้ สสจ. เก็บตัวอย่ำงซ  ำ ณ แหล่งเดิม ส่งวิเครำะห์ที่
หน่วยงำนวิเครำะห์ 

น  าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีคุณภาพ ปลอดภัย 
ตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิต ตรวจวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำน เป้ำหมำย

น  ำ 60 ตัวอย่ำง น  ำแข็ง 7 ตัวอย่ำง  
แผนด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง ระหว่ำง มีนำคม – มิถุนำยน 60 
กรณีพบไม่ผ่ำนมำตรฐำน 
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในกรณีที่สถำนที่หรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย 
ผลิตภัณฑ์จากเนื อสัตว์การใช้วัตถุเจือปนอาหารตามกฎหมายก าหนด 
ตรวจประเมินสถำนที่ผลิตตำมเกณฑ์ GMP  
เก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิต ตรวจวิเครำะห์ปริมำณวัตถุกันเสีย และสี (แล้วแต่กรณี)  เป้ำหมำย 10 

ตัวอย่ำง อยู่ระหว่ำงรอผลกำรวิเครำะห์ 
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ในกรณีที่สถำนที่และผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยจากการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา 
เป้ำหมำยเก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่จ ำหน่ำย  5 ตัวอย่ำง   
ผลงำน เก็บ ตย. 5 ตย. อยู่ระหว่ำงกำรส่งตรวจวิเครำะห์ที่ศูนย์วิทย์ ฯ 
กรณ๊พบกำรปลอมปนยำ  แจ้งผู้ประกอบกำรทรำบเพื่อ งดจ ำหน่ำย + 
ด ำเนินกำรส่งต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น สสจ.ที่ตั งสถำนที่ผลิต  
และ อย. เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง 
นมโรงเรียนมีคุณภาพ ปลอดภัย 
ไม่มีสถำนที่ผลิตนมโรงเรียน 
ตรวจสอบกำรเก็บรักษำนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 60 แห่ง ไม่พบปัญหำในกำรจัดเก็บ 
ผลิตภัณฑ์จากแป้งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามกฎหมายก าหนด 
ตรวจประเมินสถำนที่ผลิตตำมเกณฑ์ GMP (เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นสด)) และ Primary GMP (เส้นบะหมี่ 

แผ่นเก๊ียว และขนมจีน) จ ำนวน 4 แห่ง 
เก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิต ตรวจวิเครำะห์วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นสด)  ขนมจีน และสี

สังเครำะห์ในผลิตภัณฑ์เส้นบะหม่ีและแผ่นเก๊ียว)  
แผนด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง 4 ตย. ระหว่ำง มีนำคม – มิถุนำยน 60 
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในกรณีที่สถำนที่และผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
น  ามันทอดอาหารมีปริมาณสารโพล่าร์ตามกฎหมายก าหนด 
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พิจำรณำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีกำรใช้น  ำมันในกำรทอด บันทึกข้อมูลกำรใช้น  ำมันที่ใช้ทอดและเก็บ
ตัวอย่ำง (วัตถุดิบน  ำมันและน  ำมันขณะทอด) ณ สถำนที่ผลิต /จ ำหน่ำย  ตรวจวิเครำะห์สำรโพลำร์ กรณีไม่ผ่ำน
มำตรฐำนให้เก็บตัวอย่ำงซ  ำ ณ แหล่งเดิม ส่งวิเครำะห์ที่หน่วยงำนวิเครำะห ์

เป้ำหมำย 40 ตย. เก็บ 32 ตย. รอผลวิเครำะห์จำก Mobile Unit 
 หำกผลกำรตรวจวิเครำะห์โดยหน่วยงำนวิเครำะห์ไม่ผ่ำนมำตรฐำนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดร้อยละ 
92 

1.ด้ำนสถำนกำรณ์ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญยังมีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดโดยเฉพำะยำบ้ำอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในเขต

เมืองและบำงพื นที่ที่มีแนวชำยแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน ถึงแม้จะสำมำรถควบคุมอัตรำกำรระบำดให้มีแนวโนมล
ดลงได้อย่ำงต่อเนื่อง(10.26,6.98,6.41.ต่อ 1,000 ประชำกร ในปี 56,57,58 ตำมล ำดับ) แต่ในภำพรวมยังเกินอัตตรำ 3 
ต่อ1,000 ประชำกรโดยเฉพำะในปี 2559 อัตรำกำรแพร่ระบำดได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ น เป็น 7.12 ต่อ1,000 ประชำกร ทีม
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรทบทวนปรับมำตรกำรต่ำงๆให้เหมำะสม
ตำมควำมจ ำเป็นและสอดคล้องกับสภำพปัญหำในปัจจุบัน 

2.ด้ำนกำรบ ำบัดรักษำ 
จำกกำรสะท้อนของหน่วยบริกำรระดับ รพ.สต.พบว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ในชุมชนมีระดับกำรใช้เป็นกลุ่ม

เสพซึ่งเกินศักยภำพของหน่วยงำนซึ่งจะต้องส่งต่อให้กับ รพ.ช เป็นผู้ด ำเนินกำรบ ำบัด ทั งผู้ป่วยและครอบครัวล ำบำก ใน
กำรเข้ำถึงบริกำรเห็นควรให้ รพ.สต.ด ำเนินกำรบ ำบัดฯเอง ซึ่งมีประเด็นที่ต้องค ำนึงคือกำรจะเปิดให้รพ.สต.เปิดบริกำรที่
เกินกรอบ ของService Plan นั น น่ำจะต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมก ำกับหรือเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันของ
หน่วยงำนที่สูงกว่ำเช่น รพช.เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข  

 
การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ร้อยละสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมกฎหมำยก ำหนด (ร้อย
ละ80) 

สถานการณ์ 
ในปีงบประมำณ 2560 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม ควบคุม ก ำกับ 
สถำนพยำบำลเอกชน และสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน

สถำนพยำบำล สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ และโครงกำรพัฒนำศักยภำพ สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 

ผลการด าเนินงาน 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีสถำนพยำบำลที่อยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 

จ ำนวน 53 แห่ง ได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนและผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำแนกเป็น 
คลินิกเวชกรรม 12 แห่ง  (คลินิกเวชกรรมที่ให้บริกำรด้ำนเสริมควำมงำม  2  แห่ง) คลินิกเวชกรรมเฉพำะทำง 7 แห่ง 
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สหคลินิก 2  แห่ง คลินิกทันตกรรม 7 แห่ง คลินิกกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 22 แห่ง คลินิกกำรผดุงครรภ์ ชั นสอง 2  
แห่ง คลินิกเวชกรรมโบรำณ 1 แห่ง  

ส ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพภำยในจังหวัดอ ำนำจเจริญ มีจ ำนวน 3 แห่ง เป็นสถำน 
ประกอบกำร ประเภทนวดเพื่อสุขภำพ ได้รับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนและผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.เนื่องจำกกฎหมำยในล ำดับรองของพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ.2559  

ยังไม่มีผลบังคับใช้ ท ำให้ผู้ปฏิบัติไม่มั่นใจในแนวทำง ขั นตอน วิธีกำร และอ ำนำจโดยชอบตำมกฎหมำยในกำรด ำเนินกำร
ทำงทะเบียนส ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ   

2.ผู้ปฏิบัติขำดควำมรู้และทักษะในกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนพยำบำลเอกชน (คลินิก)     
 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัด
อ านาจเจริญ  เป้าหมาย : ร้อยละ 75  ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.และรพ.
สังกัดกรมวิชาการ) ผ่านเกณฑ์ระดับพื นฐาน 

สถำนกำรณ์อนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ (ปี 2559) 
พบว่ำ โรงพยำบำล ผ่ำนร้อยละ 39.5 แยกเป็นโรงพยำบำลศูนย์ ผ่ำนร้อยละ 60.7 โรงพยำบำลทั่วไป ผ่ำนร้อยละ 55.7  
โรงพยำบำลชุมชน  ผ่ำนร้อยละ 36.9  และกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื อผ่ำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติด
เชื อ พ.ศ.2545 ดังนี  โรงพยำบำล ผ่ำนร้อยละ 93.1 แยกเป็น โรงพยำบำลศูนย์ ผ่ำนร้อยละ 100 โรงพยำบำลทั่วไป ผ่ำน
ร้อยละ 97.72 โรงพยำบำลชุมชน  ผ่ำนร้อยละ 92.3  สถำนกำรณ์ในเขตสุขภำพที่ 10 (ข้อมูล ณ กุมภำพันธ์ 2560)  
พบว่ำ โรงพยำบำลทั งหมด จ ำนวน  74  แห่ง มีกำรด ำเนินกิจกรรม GREEN จ ำนวน 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (รวม
โรงพยำบำลกรมวิชำกำร)  กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื อตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2545 ผ่ำน
ร้อยละ 87.83  

จำกกำรตรวจรำชกำร พบว่ำ จังหวัดอ ำนำจเจริญมีแผนกำรด ำเนินงำนและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ทุกระดับทั งโรงพยำบำล  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และรพ.สต.ทุกแห่ง มีกำรจัดตั งคณะท ำงำนระดับจังหวัด  และมี
กำรประเมินโรงพยำบำลตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่ำนเกณฑ์ระดับพื นฐำน จ ำนวน 2 แห่ง (รพ.
อ ำนำจเจริญ และรพ.หัวตะพำน) คิดเป็นร้อยละ 28.57 และจังหวัดมีแผนนิเทศติดตำมผสมผสำนปีละ 2 ครั ง  

จำกกำรลงพื นที่ รพ.อ ำนำจเจริญ  รพ.ปทุมรำชวงศำ และศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนำ พบว่ำ รพ.มีกำร
ก ำหนดนโยบำย GREEN & CLEAN Hospital ที่ชัดเจน กิจกรรมกำรจัดกำรขยะทั่วไป มีกำรแยกถังรองรับขยะ แต่ละ
ประเภท เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย ขยะอินทรีย์ เป็นต้น แต่ยังมีปัญหำเรื่องขยะตกค้ำง  ส่วนขยะ ติดเชื อยังไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตำมกฎกระทรวงฯ ในบำงประเด็น เช่น กำรเก็บรวบรวม ภำชนะในกำรเก็บขน อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคลของผู้ปฏิบัติงำนในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื อ ไม่ถูกต้อง กำรส่งขยะติดเชื อให้บริษัทเอกชนก ำจัด เอกสำรในกำร
ก ำกับยังไม่เป็นปัจจุบัน  แนะน ำให้มีกำรใช้เอกสำรก ำกับกำรขนส่งมูลฝอย     ติดเชื อ (ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่ 
1852/2556)  และด ำเนินกำรเก็บขนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.
2545   ห้องส้วมไม่ผ่ำนมำตรฐำน HAS ทั งอำคำร OPD และ IPD โดยเฉพำะห้องน  ำผู้พิกำรจะต้องได้ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ.2548  กระทรวงมหำดไทย 
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คณะท ำงำนที่รับผิดชอบงำน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยำบำลควรมีกำรขับเคลื่อนให้เป็นไปตำมแผน และ
ควรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. สร้ำงต้นแบบ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้กับภำคีเครือข่ำย และขยำยผล      

ลงสู่ชุมชน 
2. ติดตำมผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำเพื่อมุ่งสู่มำตรฐำน GREEN & CLEAN ของ

โรงพยำบำลทุกแห่ง 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน  GREEN & CLEAN  Hospital 
4.   กำรส่งขยะติดเชื อให้บริษัทเอกชนก ำจัด ให้มีกำรใช้เอกสำรก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื อ (ค ำสั่ง

กระทรวงสำธำรณสุขที่ 1852/2556) และด ำเนินกำรเก็บขนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวง    ว่ำด้วยกำร
ก ำจัดมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2545 

 
 

************************************************************************ 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 (Executive Summary) 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้บูรณำกำรร่วมกันทั้งด้ำนบริหำร บริกำรและวิชำกำรตำมหลักกำร Pool and Share โดย
จัดท ำแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ จังหวัดอ ำนำจเจริญระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 –2560)    โดยจัดระบบกลไกกำร
บริหำรจัดกำรโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพระดับจังหวัด ประกอบด้วย เครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญ 19 
สำขำ 4 กลุ่มวิชำชีพ (ค ำสั่งที่ 5/2559 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560) ถ่ำยทอดนโยบำยให้ผู้บริหำรระดับจังหวัด/อ ำเภอผ่ำนที่
ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) และประชุมถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้แก่
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพระดับจังหวัด และประชุมถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้แก่คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพระดับจังหวัด คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 
มีกำรวิเครำะห์ปัญหำรำยสำขำเพื่อหำส่วนขำดของสถำนบริกำรแต่ละระดับ โดยใช้ Six Building Blocks และคู่มือ
แนวทำงพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพรำยสำขำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ปัญหำส่วนขำด และศักยภำพของหน่วยบริกำร 
ได้ก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และมำตรกำรส ำคัญในกำรพัฒนำให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และระบบ 
DHS มีกำรจัดท ำแผนขับเคลื่อนโดยเครือข่ำยรำยสำขำ ผลกำรด ำเนินงำนสรุป ได้ดังนี้  
 สาขาปฐมภูมิ   

 จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยทีมีกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอ (District Health 
System: DHS) โดยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและระบบสุขภำพอ ำเภอ (District Health Board: DHB)    ที่มี
นำยอ ำเภอเป็นประธำนครบทุกอ ำเภอ ใช้กระบวนกำรเสริมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพอ ำเภอ (District 
Health Management Learning : DHML) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ  

กำรแก้ไขปัญหำสุขภำพอ ำเภอ (ODOP) โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน บูรณำกำร     งำน
อย่ำงมีคุณภำพ กำรแก้ไขปัญหำตำมนโยบำยที่ส ำคัญ ได้แก่ 1) ด้ำนกำรลดอุบัติเหตุทำงถนน (Road Traffic Injury; RTI) 
มีกำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง ร้อยละ 50 2) ด้ำนกำรจัดกำร LTC มี ต ำบล LTC 37 แห่ง CM 63 คน, CG 228 คน ดูแล
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงใกล้ชิด 4) ด้ำนกำรด ำเนินงำนทีมหมอครอบครัว (FCT) ดูแลครอบคลุม       4 กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้อง
ดูแล ร้อยละ 100 ซึ่งทุกประเด็นใช้แนวทำง DHS-PCA เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน       และใช้ UCARE-C เป็นเครื่องมือ
ในกำรประเมินตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำผ่ำนกระบวนกำรชื่นชม (Appreciation) และกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยทุกภำคส่วน จุดเด่น คือ นโยบำย 3 ดี (คนดี สุขภำพดี    รำยได้ดี) ขับเคลื่อนภำพจังหวัด , มี DHB / THB 
ครอบคลุมทุกอ ำเภอ, “บ้ำนพรแดนสรวง” (อ.เมืองฯ) ดูแลผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสอย่ำงมีประสิทธิภำพ, โครงกำร “แม่
ฮัก” (อ.พนำ) มีระบบกำรดูแลแม่วัยรุ่น     อย่ำงใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ต่อเนื่องจนบุตรมีอำยุครบ 5 ปี โดยมีเจ้ำหน้ำที่
เป็นพี่เลี้ยง 

กำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัวครบตำมเป้ำหมำย ปี 2560 รพท. 1 Cluster และรพช. 1 ทีม        คือ 
PCC มิ่งเมือง (3 ทีม) และ PCC ปทุมรำชวงศำ (1 ทีม) พร้อมทั้งมีแผนกำรจัดตั้ง 37 ทีม ครอบคลุมทุกพื้นที่ กำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว พบว่ำ ยังขำดบุคลำกรบำงสำขำ , เครื่องมือที่จ ำเป็น     และไม่มี
ข้อมูล Virtual Account ตำมที่คู่มือก ำหนด โดยรวมให้บริกำรครบตำม Service Package ทุกกลุ่มวัย โอกำสพัฒนำ ควร
พัฒนำ PCC มิ่งเมือง ให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำน PCC ต้นแบบ ในจังหวัด  /เขต 

จังหวัดอ ำนำจเจริญมี รพ.สต.ในสังกัดทั้งสิ้น 77 แห่ง มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำเป็น รพ.สต.ติดดำวในปี 2560 ร้อย
ละ 20 คิดเป็น 15 แห่ง ซึ่งด ำเนินกำรตำมแนวทำงของกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีประเมินตนเองตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
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จุดเด่น คือ มีกำรอบรมหลักสูตร SMART รพ.สต. ให้กับ ผอ.รพ.สต./ศสม. และมีอำจำรย์   จำกมหำวิทยำลัยมหิดล 
อ ำนำจเจริญเป็นพี่เลี้ยงในกำรพัฒนำ 

       สาขา NCD  
- สถำนกำรณ์โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงมีแนวโมเพิ่มขึ้น จังหวัดด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์สุขภำพดี

วิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบคลินิก NCD คุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ผู้ป่วย
เบำหวำนที่สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดี ร้อยละ 14.91  ( ≥ ร้อยละ40)  
 ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนด้วยโรคควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 35.81  ( ≥ ร้อยละ 50)   ผู้ป่วยเบำหวำนควำมดนั
โลหิตสูงที่ขึน้ทะเบียนได้รับกำรประเมินโอกำสเสี่ยง  ต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ 20.55 (>
ร้อยละ 80) 
       - โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)มีกำรตรวจ coagulogram ด้วยแถบตรวจ (Point 
of care test) ที่ รพช. ท ำให้ผู้ป่วย SFT ที่ Referมำจำกรพช.  ได้รับยำ r-tPA เร็วขึ้นระยะเวลำ DTN Time ในกลุ่มrefer
จำก รพช.เจำะlabที่ รพ.อ ำนำจเจริญอยู่ที่ 45 – 105 นำที  ส่วนที่เจำะมำจำกรพช. DTN Time อยู่ที่ 22 – 75 นำที   
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 3.31(<ร้อยละ 7)  ยังขำดแพทย์ผู้ชี่ยวชำญด้ำนประสำทวิทยำทั้ง
อำยุรศำสตร์และศัลยศำตร์ 

- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  มี COPD clinic และยำในกรอบกำรรักษำทุกโรงพยำบำล มีระบบส่งต่อในรำยที่  poor 
control มีเครื่อง spirometerและบุคลำกรผ่ำนกำรอบรมกำรใช้ ทุกโรงพยำบำล คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจร
และได้มำตรฐำน ครบทุกโรงพยำบำล อัตรำกำรก ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 31.82 ต่อแสนประชำกร  

สาขา RDU   จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด  RDU ได้ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล รพ.ทุกแห่ง
ผ่ำนเกณฑ์ของ RDU1 ขั้นที่ 1 ทั้ง process และoutput 100% ส่วน RDU2 ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ทุก รพ.(RDU2,กำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะใน รพ.สต.ส ำหรับURI และ Acute diarrhea< 20%) จังหวัดได้จัดกำรประชุม อบรมให้ควำมรู้ สร้ำงควำม
ตระหนัก และมีนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล โดยมี รพ.ปทุมรำชวงศำเป็นโมเดลในกำรด ำเนินกำร 
แต่ยังพบปัญหำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศในกำรเก็บและประมวลผลตัวชี้วัด  และควำมตระหนักเร่ือง RDU ของบุคลำกรที่
เก่ียวข้อง 
 สาขาทารกแรกเกิด   อัตรำกำรเสียชีวิตของทำรกแรกเกิด ภำยใน 28 วัน   1.24 : พันกำรเกิดมีชีพ มีเตียง 
NICU 6 เตียง โอกำรสพัฒนำ เพิ่มกำรตรวจคัดกรองโรคหัวใจในทำรกใน รพช. ให้ > 60%  
และลงบันทึกข้อมูลผลกำรตรวจคัดกรองปกติ/ ผิดปกติ 

สาขาPalliative Care มีมีแพทย์ผ่ำนกำรอบรมPalliative 1คนเป็นแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลทั้งในรพ.และ
ชุมชน มีพยำบำลผ่ำนกำรอบรม หลักสูตร4เดือน1คน6สัปดำห์1คนมีPCWNผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 3 วัน ทุกหอผู้ป่วย ยัง
ไม่มีเภสัชกรที่ผ่ำนกำรอบรม-มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  OPD.Palliative careเปิดให้บริกำร1วัน/สัปดำห์ 
แต่ยังไม่มีพยำบำลปฏิบัติงำนที่ศูนย์เต็มเวลำ 

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนโดยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำรตำม Service Plan จังหวัดอ ำนำจเจริญ สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกตำมยุทธศำสตร์ ผู้ป่วยนอก
ได้รับบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน ร้อยละ 23.97 (ร้อยละ 18.5) 

สาขาสุขภาพจิต  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวังและดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย โดยมี
กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรในกำรเฝ้ำระวังกำรฆ่ำตัวตำย เพิ่มกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พัฒนำระบบ
บริกำรผู้ป่วยในจิตเวชและยำเสพติดระยะเร่งด่วน (Acute Care) ในรพ.ทุกแห่งให้มีคุณภำพ ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่
กลับไปท ำร้ำยตนเองซ้ ำภำยใน1 ปี 100 % หน่วยบริกำรมีกำรคัดกรองและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำยใน
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ประชำกรกลุ่มเสี่ยง3 โรค ทุกแห่ง  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรที่ได้มำตรฐำน ร้อยละ 42.62  ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพจิต ร้อยละ 114 ผู้ที่มีปัญหำโรคสมำธิสั้นเข้ำถึงบริกำร ร้อยละ 3.07 

3 สาขาหลัก ระบบบริกำร 3 สำขำหลักplus     จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรส่งต่อกลุ่ม
ผู้ใช้บริกำร 5 สำขำหลัก คือ สำขำศัลยกรรม ประเด็นตัวชี้วัด กำรแตกของภำวะไส้ติ่งอักเสบ  ผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยใน
โรงพยำบำลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลนั ผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยในโรงพยำบำลของผู้ป่วยภำวะขำดเลือดที่ขำหรือแขน  กำร
ถูกตัดขำตั้งแต่ระดับข้อเท้ำขึ้นมำของผู้ป่วยภำวะขำดเลือดที่ขำ     สำขำสูติกรรม ผู้ป่วยผ่ำตัดคลอดที่โรงพยำบำลระดับ 
M2 และ มำรดำตำยจำกกำรตกเลือดหลังคลอด    สำขำอำยุรกรรม  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด   สำขำศัลยกรรม
กระดูกและข้อ  ผู้ป่วยกระดูกหักแบบไม่เคลื่อน    สำขำกุมำรเวชกรรม  ผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็ก  พบว่ำประเด็นหลัก 
คือกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์  และทำงกำรพยำบำล กำรไม่มีหอผู้ป่วยหนัก และครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยวิกฤต  ประเด็นรองลงมำคือกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในโรงพยำบำลระดับF2  ท ำให้มีกำรส่งต่อผู้ป่วยบำงส่วน
เข้ำมำในโรงพยำบำลระดับ S  

  สาขาโรคหัวใจ  มีคณะกรรมกำรเครือข่ำยและคณะท ำงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำร จัดท ำแนวทำงกำร
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อใช้ร่วมกันในเครือข่ำย  มีกำรประชุมวิชำกำรเช่น กำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ประชุม conference dead case เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุและหำแนวทำงในกำรป้องกัน คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้ควำมรู้ใน
กำรดูแลตนเองของประชำชน เฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงที่อำจเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  จัดระบบกำรดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน สำมำรถ
ให้ยำละลำยลิ่มเลือดได้ทุกโรงพยำบำล ผู้ป่วย STEMI ได้รับกำรขยำยหลอดเลือดและหรือยำละลำยลิ่มเลือด 84 % 
(≥80%) อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI  21 % (<10%) โอกำสพัฒนำ พัฒนำระบบ fast track STEMI cardiac 
network ให้รวดเร็ว (DTN) STEMI awareness  ทุกระบบ 
  สาขาโรคมะเร็ง มีแผนกำรด ำเนินงำนครอบคลุมทั้งเครือข่ำย  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควำมเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง 
คัดกรองมะเร็งตับ เต้ำนม ปำกมดลูกต่อเนื่อง ใช้โปรแกรมTCB ท ำทะเบียนมะเร็ง (ข้อมูลเชื่อมกับส่วนกลำง)  ระยะเวลำ
กำรรอคอยผู้ป่วยได้รับรักษำ ด้วยกำรผ่ำตัดภำยใน 4 สัปดำห์  ร้อยละ  79   ผู้ป่วยได้รับรักษำ ด้วยเคมีบ ำบัดภำยใน 6 
สัปดำห์  ร้อยละ 94    ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษำ ภำยใน 6 สัปดำห์  ร้อยละ 100 
    สาขาโรคไต  มีคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริกำร สำขำไต ระดับจังหวัดคัดกรองภำวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบำหวำน
และควำมดันโลหิตสูง จัดบริกำร CKD คลินิกคุณภำพ  ผู้ป่วย DM, HT ได้รับกำรค้นหำและคัดกรอง CKD ร้อยละ 34.22   
ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  ร้อยละ 68.03  (ร้อยละ 65) 
           สาขาตา มีกำรด ำเนินกำรคัดกรองสำยตำผู้สูงอำยุ  60  ปีขึ้นไป (ร้อยละ 75) และผู้ป่วยตำบอดจำกต้อกระจก 
ได้รับกำรผ่ำตัด ภำยใน 30 วัน (มำกกว่ำร้อยละ 80) ผ่ำนเกณฑ์ โดยมีมำตรกำรด ำเนินงำนเร่ิมคัดกรองบำงส่วนโดย อสม. 
และ รพ.สต.ในพื้นที่มีโครงกำรคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วยสูงอำยุร่วมกับ รพช. และรพ.สต.ช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย. 60   
 สาขาสุขภาพช่อง เพื่อกำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกที่มีคุณภำพในหน่วยงำนระดับปฐมภูมิของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้มีกำร
จัดตั้งทีมทันตแพทย์ ทันตำภิบำลเป็นพี่เลี้ยงดูแลควบคุม ก ำกับ ด้ำนทักษะวิชำกำร และงำนบริกำรเป็นรำยโซน รพ.สต.  มีกำรเพิ่มกำร
เข้ำถึงบริกำรทันตกรรม โดยกำรหมุนเวียนทันตแพทย์ ทันตำภิบำลออกให้บริกำรทันตกรรมในระดับ รพ.สต. และมีกำรจัดบริกำรทันตกรรมที่
มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน เช่น บริกำรฟันเทียม ใน รพ.สต.  โอกำสพัฒนำคือ เพิ่มกำรจัดบริกำรส่งเสริม ป้องกันทำงทันตสุขภำพใน
ทุกกลุ่มวัย ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ในกำรบันทึกข้อมูลบริกำร น ำกระบวนกำรท ำงำนของอ ำเภอที่มี
ผลงำนดี มำเป็นแนวทำงให้อ ำเภออ่ืนปรับใช้   

สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ   ประกำศเป็นศูนย์รบับริจำคอวัยวะของจังหวัด มีผู้แจ้งควำมประสงคบ์ริจำคอวัยวะแล้ว
จ ำนวน 1 คน มีโอกำสพัฒนำคอื พัฒนำทักษะบุคลำกรในกำรเจรจำขอรับบริจำคอวัยวะและกำรดูแลผู้บริจำคอวัยวะ
สมองตำย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรแสดงควำมจ ำนงบริจำคอวัยวะอย่ำงต่อเนื่อง 
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สาขาอุบัติเหตุ     สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนน จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่อแสน
ประชำกร มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปีงบประมำณ 2557-2559 เป็น 11.55, 16.87 และ 22.91 และไตรมำสแรกของปี 
2560 เท่ำกับ 6.11 อัตรำกำรเสียชีวิตผู้ป่วยใน จำกกำรบำดเจ็บที่มีค่ำ Ps score ≥0.75% ต้องน้อยกว่ำร้อยละ 1 มีผล
กำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 0  มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนมีกำรพัฒนำระบบบริกำรทำงด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีกำรบูรณำ
กำรข้อมูล cockpit และ 43 แฟ้ม มีกำรประเมินระบบ ECS คุณภำพ และ ER คุณภำพ ตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป ผ่ำนเกณฑ์
ทุก รพ.  

การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ  
จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีโรงพยำบำล 7 แห่งทุกโรงผ่ำนกำรรับรอง HA โดยในปีงบประมำณ 2560  มีโรงพยำบำล 

1 แห่ง คือโรงพยำบำลปทุมรำชวงศำก ำลังรอวัน Reaccreditation ครั้งที่ 3  จำก สรพ. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ เกิดจำก
กำรสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ของ  QRT จังหวัด ภำยใต้กำรขับเคลื่อนของเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำลด้วยระบบพี่เลี้ยง (Quality Learning Network: QLN ลืออ ำนำจ)  ที่กระตุ้นให้ รพช.ทุก
แห่งเกิดกำรพัฒนำตลอดเวลำ ส่งผลให้โรงพยำบำลทุกแห่งได้รับกำรรับรอง HA 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
(Executive Summary) 

คณะที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
สุขภำพจังหวัดอ ำนำจเจริญ ครอบคลุมทั้งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชนและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 แผนควำมต้องกำรก ำลังคนที่สอดคล้องกับแผน
ก ำลังคนของเขตโดยครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสำขำ/วิชำชีพ และมีแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 2560 ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ 4 Excellence  โดยมีกำรพิจำรณำผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำรที่สอดคล้อง
กับแผนก ำลังคนของเขตสุขภำพ  

สถำบันกำรศึกษำในเขตสุขภำพที่ 10 มีจ ำนวน 6 สถำบัน จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ผลิตและพัฒนำกับสถำบันกำรศึกษำในเขตสุขภำพจ ำนวน 4 สถำบัน ได้แก่ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค์, โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ มหำวิทยำลัยมหิดล, มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน,ี วิทยำลัยกำรสำธำรณสุข
สิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และสร้ำงควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำนอกเขตสุขภำพ จ ำนวน 8 
สถำบัน ได้แก่ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ,  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี, วิทยำลัยพยำบำลบรม
รำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์, วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครพนม, วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข กำญจนำภิเษก,  ศูนย์แพทย์ศึกษำโรงพยำบำลศิริรำช, สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี  
กรุงเทพมหำนคร, และคณะพยำบำลศำสตร์ ม.บูรพำ   
 กำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในภำพรวม ได้รับจัดสรรตำมแผนเป็นเงิน 7,933,190 
บำท ด ำเนินกำรแล้ว 3,196,125 บำท คิดเป็นร้อยละ 40.29  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
จ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 1,583 คน ได้รับกำรพัฒนำแล้ว จ ำนวน 711 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.91  และไม่พบข้อร้องเรียนด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
ข้อเสนอทางเลือกโอกาสพัฒนา 

๑. เนื่องจำกแผนพัฒนำบุคลำกรส่วนใหญ่ตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำในกลุ่มวิชำชีพ จึงควรมีกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุนให้ครบทุกสำยงำน 

๒. ควรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรให้ครอบคลุมทุกสำยงำน เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจและธ ำรง
รักษำบุคลำกร 

๓. บุคลำกรที่รับผิดชอบด้ำนทรัพยำกรบุคคลมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยท ำให้ขำดควำมเข้ำใจและต่อเนื่องในกำร
ปฏิบัติงำน  

 
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life index) และ Core Value 
“MOPH”  

จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรชี้แจงตัวชี้วัดดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happy Work Life index) และ Core 
Value “MOPH” ให้บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ และถือปฏิบัติ 



[19] 
 

ในปี 2559 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญใช้เครื่องมือกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน
โดยพัฒนำขึ้นเอง และกรอกข้อมูลโดยระบบออนไลน์  และโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญใช้เครื่องมือ สรพ.(HA)ในกำร
ประเมินควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน   และส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ร่วมกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคลจะชี้แจง
โปรแกรม Happinometer ผ่ำน VDO Conference ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560  

จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมสุขของคนท ำงำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปี 
2560 มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happy Work Life index) และ 
Core Value “MOPH” ได้รับแบบส ำรวจคุณภำพชีวิต ควำมสุข และควำมผูกพันในองค์กรของคนท ำงำนในประเทศ 
HPPINOMETER  เพื่อจะถ่ำยทอดให้หน่วยงำนและบุคลำกรในจังหวัดประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมำประมวลและ
วิเครำะห์ผลน ำเสนอผู้บริหำรเพื่อวำงแผนกำรพัฒนำควำมสุขของคนท ำงำนในองค์กร 
ข้อเสนอทางเลือกโอกาสพัฒนา 

จังหวัดควรมีระบบและกลไกกำรขับเคลื่อน MOPH ในระดับพืน้ที่ เพื่อให้บุคลำกรสำธำรณสุขเกิดควำม
ตระหนักในค่ำนิยมขององค์กร 

 
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้มีกำรจัดสรร
กลุ่มเป้ำหมำยอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.)  ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) น ำร่องต ำบลละ 5 คน  ซึ่ง
จังหวัดหวัดอ ำนำจเจริญก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 280 คน  โดยสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ 
อสค. หัวละ 100 บำท เนื่องจำกพื้นที่มีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำศักยภำพ อสค.เพิ่มเติม จังหวัดอ ำนำจเจริญได้มีกำรน ำ
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรรวมกับงบประมำณของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จึงท ำให้จังหวัดอ ำนำจเจริญได้
ผลงำนกำรพัฒนำศักยภำพ อสค.ในปีงบประมำณ 2559 จ ำนวน 475 คน   ซึ่งเกินเป้ำหมำยที่ก ำหนด  และใน
ปีงบประมำณ 2560  ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี ก ำหนดเป้ำหมำยให้ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 4,224 คน จังหวัดอ ำนำจเจริญขอปรับเป้ำหมำยในกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครประจ ำครอบครัว  จ ำนวน 
4,352 คน แบ่งเป็นญำติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตวำยเร้ือรัง (CKD) จ ำนวน 1,102 คน  ญำติหรือผู้ดูแลผู้สูงอำยุติดบ้ำนติด
เตียง (LTC) จ ำนวน 1,000 คน และญำติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จ ำนวน 2,250 คน   

จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย อสค.ในแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจน มีกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยโดย ใน
กลุ่ม CKD ด ำเนินกำรร้อยละ 100  กลุ่ม NCD คัดเลือกจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ และในกลุ่ม LTC  
คัดเลือกจำกกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงซึ่งกำรพัฒนำ อสค.ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ  ได้ก ำหนดให้มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำร
ดูแลผู้ป่วยพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในขณะที่ไปตรวจและรับกำรรักษำที่สถำนพยำบำลหรือที่บ้ำนของผู้ป่วย โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข  ทีมสหวิชำชีพที่ลงเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้ำน มีแนวทำงให้ทุกอ ำเภอด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
อำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) และได้มีกำรประชุมทีมวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทีมหมอครอบครัว  Care 
Manager และผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนเพื่อก ำหนดหลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และได้มี
กำรก ำหนดหลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำ
ศักยภำพ อสค.ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2560 และจะมีกำรสุ่มประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพ อสค.ในไตรมำส
ที่ 4  

ปัญหำและอุปสรรค 
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 1.เนื่องจำกกำรเพิ่มเป้ำหมำยกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) จำกเดิม 1,200คน เป็น 
4,224  คน ท ำให้งบประมำณทีไ่ด้รับกำรสนับสนนุกำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครประจ ำครอบครัว 
(อสค.) ไม่เพียงพอ 

2.กำรเพิ่มกลุ่มเป้ำหมำยท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกำรแผนในกำรด ำเนินงำน  จึงท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 (Executive Summary) 

 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
 

4.1 ระบบธรรมาภิบาล และคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      4.1.1 ITA 
  ปีงบประมาณ 2559  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประเมินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้คะแนนร้อยละ 90.70  อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีดัชนีด้านความโปร่งใสเป็นอันดับ 
1 ในเขตสุขภาพที่ 10  อันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ส่วนปีงบประมาณ 
2560 เพิ่มเป้าหมายการด าเนินงานและประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็น 5 
หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญรวมกับโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 2)ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเสนางคนิคม 3)โรงพยาบาลเสนางคนิคม 4)ส านักงานสาธารณสุขลืออ านาจ และ 5)โรงพยาบาลลืออ านาจ ผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2560 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินITA ทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญรวมกับโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ผ่านเกณฑ์การปะเมิน ITA ระดับ 5 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม โรงพยาบาล เสนางคนิคม ส านักงานสาธารณสุขลืออ านาจ และโรงพยาบาลลืออ านาจ
ผ่านเกณฑ์การประเมินITA ระดับ 3  
   
     4.1.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

1. สถานการณ์ของจังหวัดมุกดาหาร 
1.1 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของจังหวัด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
      บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาทั้งในระดับจงัหวัด ระดับอ าเภอ และโรงพยาบาล    
      รวมทั้งคณะกรรมการจัดหายาร่วมระดบัจังหวัด 
1.2 มีการจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของจังหวัด ลดหลั่นตามระดบัโรงพยาบาล 
1.3 มีการอนุมัติแผนจัดซื้อครบทุกรายการทั้งยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยาและเสนออนุมัติตามขัน้ตอน 
1.4 คลังส ารองร่วมจังหวัด พบวา่มีการด าเนนิการในส่วนของยา จ านวน 8 รายการ วัสดุการแพทย์  
      จ านวน 9 รายการ และ วสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายกา โดยมีการก าหนดให้โรงพยาบาล 
      อ านาจเจริญเป็นคลังส ารอให้โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด 
1.5 ในเร่ืองการด าเนินการดา้นจริยธรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พบว่าสามารถ 
      ด าเนินการได้ในเฉลี่ยระดบั 3  

2. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด  
2.1 ภาพรวมการจัดซื้อร่วมเขต/จังหวัด ของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด าเนินการได้ร้อยละ 37.73 ซึ่ง 
      บรรลุเกณฑ์เป้าหมาย(ก าหนดไมน่้อยกว่า ร้อยละ 20) ด าเนินงานได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวด 
      เอ็กซเรย์ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งใช้ระบบดิจิทลั 
2.2 ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ มกีารด าเนินการจัดซื้อร่วมทั้งระดบัเขตและระดับจงัหวัด ในไตรมาส 1  
      มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมเขต/จังหวัด ร้อยละ 30.83 และ ร้อยละ 66.10 ตามล าดบั และทุก 
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      โรงพยาบาลด าเนนิการผา่นเกณฑ์ร้อยละ 20 
2.3 วัสดุการแพทย์ มีการด าเนนิการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ไม่มีการจัดซื้อร่วมระดับเขตในไตรมาส 1  
      มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมจังหวัด ร้อยละ36.44 และทุกโรงพยาบาลด าเนินการผ่านเกณฑ์ร้อยละ20 
2.4 วัสดุทันตกรรม มีการด าเนนิการจัดซื้อร่วมระดับเขต ไม่มีระดับจังหวัด ในไตรมาส 1 มีมูลค่าการ 
      ซื้อร่วม 222,884.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.13 ยังไม่บรรลุเกณฑ์เป้าหมาย โดยโรงพยาบาล  
      ชุมชนทุกแห่งมีผลการด าเนินงานไม่ผา่นเกณฑ์ และ ยังไมม่ีผลงานการซื้อร่วม  4 โรงพยาบาล  
      ได้แก่ รพช. ชานุมาน รพช. ปทุมราชวงศา รพช. ลืออ านาจ และ รพช. หัวตะพาน  เนื่องจากการ 
      ด าเนินงานซื้อร่วมเขตเพิ่งด าเนินการแลว้เสร็จปลายไตรมาส 1 

     3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
3.1 วัสดุทันตกรรม เสนอให้มีการคัดเลือกรายการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อ    
      ร่วมบรรลุเกณฑ์เป้าหมาย 
3.2 เสนอให้มีการรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระบบออนไลน์  
      (DMSIC.MOPH.GO.TH) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน 

                             
   4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ประเด็นคุณภาพการให้รหัสการวินิจฉัยโรค   ที่เป็น
สาเหตุการตายในภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่งจาก
จ านวนที่มีทั้งหมด 7 แห่ง ที่มีคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดในภาพรวมโรงพยาบาล มี
การให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ไม่มีคุณภาพร้อยละ 17.54 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 25) ส่วนนายทะเบียน
ท้องถิ่นให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ไม่มีคุณภาพร้อยละ 21.88 ภาพรวมจังหวัด ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็น
สาเหตุการตายที่ไม่มีคุณภาพร้อยละ 21.00 

  คุณภาพการให้รหัสการวินิจฉัยโรค ในผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญมีข้อมูลที่มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 5.37 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) และทุกหน่วยบริการ สามารถด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ 
  ปัญหา อุปสรรคและโอกาสพัฒนา คือ พรบ.ทะเบียนราษฎร์ฯ ที่ก าหนดว่าผู้เสียชีวิตที่ตายนอก
สถานพยาบาล ต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น เป็นผู้ให้สาเหตุการตาย เพื่อการออกใบรับรองการตาย ส่วนกลาง ควร
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการปรับแก้ พรบ.ดังกล่าว โดยให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ให้สาเหตุ
การตายทุกราย (ยกเว้นการตายผิดธรรมชาติ) และ สนย.ควรสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นให้กับพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอ านาจเจริญ ในภาพรวมมี 
การขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน่วยจัดการระบบงานของจังหวัดอยู่ที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามโครงสร้างขึ้นอยู่กับกลุ่มงานควบคุมโรค มีศูนย์สื่อสารสั่งการขึ้นกับโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานดังนี้  
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- จ านวนคร้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินของชุดฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานที่บันทึกในระบบ ITEMS ใน
ปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) จ านวน 3,173 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.42 เป้าหมาย ร้อยละ 25 
เกือบผ่าน ภาพรวมของเขตอยู่ที่ร้อยละ 20.96 ภาพรวมระดับประเทศร้อยละ 26.02  

- ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ : หน่วยปฏิบัติการในระดับ รพท./รพช.มีชุด 
ปฏิบัติการระดับ ALS ครบทุกแห่ง หน่วยปฏิบัติการของอปท.มีหน่วยที่ขึ้นทะเบียนในระบบร้อยละ 69.64 หน่วย
ปฏิบัติการของมูลนิธิ/สมาคม 2 แห่ง   

 - การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ( ITEMS) มีการรายงานข้อมูลใน
ระบบฯ ทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ 82.04 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ระดับ B (ค่าเฉลี่ยจ านวนวันรับแจ้ง - ตั้ง
เบิกอยู่ที่ 15.66 วัน เป้าหมาย 15 วัน) 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด คือความไม่ครอบคลุมของหน่วย
ปฏิบัติการโดย อปท.เนื่องจากทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน (ท าแล้วขาดทุน) และกลัวการถูกเรียกเงินคืนจาก สตง .และ
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อรถ และอุปกรณ์ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือการปรับทัศนคติของเครือข่ายอปท .ใน
จังหวัด สร้างสัมพันธภาพ ท าความเข้าใจระบบ/ปัญหาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานเรื่องโครงสร้าง 
ผังการด าเนินงานให้มีต าแหน่งรองรับผู้ปฏิบัติการมอบหมายงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นภารกิจงานประจ า ขึ้นกับ
ข้าราชการประจ า 
 
4.4 การบริหารการจัดการด้านการเงินการคลัง 
  จังหวัดอ านาจเจริญ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลังที่
เข็มแข็ง มีแผนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และจากการจัดสรรงบประมาณแบบขั้นบันใด ท าให้จังหวัดมุกดาหารได้รับ
งบประมาณที่พอจะสามารถบริหารจัดการได้ในระดับหนึ่ง  แต่ถ้าหากจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11และ ฉ.12 งบประมาณ
อาจจะไม่เพียงพอ และสถานการณ์การเงินการคลัง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560  พบว่าไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินในระดับรุนแรง โดยโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงทางการเงิน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลือ
อ านาจ ระดับ 3 โรงพยาบาลอ านาจเจริญระดับ 2 และโรงพยาบาลเสนางคนิคม ระดับ 1 ซึ่งข้อมูลทางบัญชียัง
คลาดเคลื่อนอยู่มาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลลืออ านาจ ที่ยังไม่รับรู้รายได้เงิน OP งวดที่ 2 จ านวนประมาณ 17 ล้าน
บาท ซึ่งจะต้องรับรู้เป็นรายได้โรงพยาบาลประมาณ 10 ล้านบาท และรับรู้เป็นเงินรับฝากซึ่งมีสถานะเป็นหนี้เพียง 7 
ล้านบาท แต่โรงพยาบาลลืออ านาจรับรู้เป็นเงินรับฝากซึ่งมีสถานะเป็นหนี้ทั้งหมดจ านวน 17 ล้านบาท ซึ่งมีผลต่อการ
วิเคราะห์สถานการณ์การเงินโรงพยาบาล และส่งผลให้ผลการด าเนินงานตาม Planfin คลาดเคลื่อน ท าให้ไม่ทราบ
สถานการณ์ที่แท้จริง  ดังนั้น จังหวัดอ านาจเจริญ จึงควรทบทวนวิธีการบันทึกบัญชี ให้ความครบถ้วนถูกต้องตาม
นโยบายบัญชี 
 
4.5 การพัฒนางานวิจัย และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
  การด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของจังหวัดอ านาจเจริญ มีนโยบายจากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญให้การสนับสนุนที่ชัดเจจึงได้สนับสนุนงบประมาณ และจัดตั้งงานวิจัยและพัฒนาขึ้น 
เมื่อปีงบประมาณ 2560 ท าให้ผู้รับผิดชอบจึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน concept ของงานโดยเฉพาะ R2R  จาก
การตรวจเยี่ยม พบว่า การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยนั้น จังหวัดอ านาจเจริญมีแผนงานและแนวทางการพัฒนา
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งานวิจัย/R2R ,มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการและวิจัยระดับจังหวัด,     มีการจัดอบรม Work Shop แก่
นักวิจัยในพื้นที่ตั้งแต่ก าหนดโจทย์การวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และติดตามความก้าวหน้างานวิจัยเป็นระยะๆ ,มีบุคคลากร
ระดับอ าเภอผ่านการอบรมFacilitatorทุกอ าเภอ แต่ไม่ได้ติดตามว่ามีบทบาทให้การสนับสนุนงานวิจัยหรือไม่ ,
นอกจากนี้ยังมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม โดยได้รวบรวมผลงานที่ได้รับการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดเป็นเอกสารรูปเล่ม และเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของ สสจ.อ านาจเจริญมีการฐานข้อมูลนักวิจัยในพื้นที่ ผ่าน
ช่องทาง social media   เช่น face book , application line ในกลุ่มนักวิจัยพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2559มี
ผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่น าเสนอในระดับจังหวัด 74 เรื่อง ระดับเขต 30 เรื่อง ระดับกระทรวง 
11 เร่ือง และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับเขต 9 เร่ือง และมีผลงานวิจัยด้านสุขภาพ จ านวน 6 เรื่อง ที่จะพัฒนาให้
เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เร่ือง (รอประเมินในไตรมาสที่4) 

 ด้านการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ
จังหวัด 2 ชุด คือที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 1 ชุด พิจารณาโครงการวิจัยของ รพช,สสอ,รพ.สต. และ
ที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1 ชุด พิจารณาโครงการของบุคคลากร รพ.,มีการจัดท าแนวทางการปฎิบัติงานตาม
มาตรฐาน (SOP) ของหน่วยงานพร้อมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจังหวัด ในปีงบประมาณ 
2559 มีการพิจารณาโครงการวิจัย 2-3 เร่ือง ในปีงบประมาณ 2560ยังไม่มีโครงการวิจัยเข้าพิจารณา  
 นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง จ านวน 3 เร่ืองคือ 
 1.การพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ พัฒนาสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 2. ครอบครัว ชุมชน To Be Number One  

3.การออกก าลังกายแบบฟ้อนนกกาบบัวในผู้สูงอายุ 
ข้อเสนอแนะ 
1.เสนอให้มีการเพิ่มจุดเด่นให้ทีมที่มีความมุ่งมั่น โดยค่อยๆเริ่มต้น และคัดเลือกเรื่องที่ได้รับรางวัลน าเสนอ

ผู้บริหารให้มีการสนับสนุนและผลักดันให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 2.เสนอให้ท าแผนการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เป็นต้น 

3.ส านักวิชาการสาธารณสุขมีแผนการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา แก่นักประดิษฐ์ในพื้นที่ไห้
เข้าใจและเห็นความส าคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถน านวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
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 เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการสรุปผลตรวจราชการของคณะตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เนื่องในโอกาสการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ระดับกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอ านาจเจริญ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ตามแผนตรวจราชการฯ รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค, คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ, คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์และคณะที่ 4 การบริหารจัดการ  
 คณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้               
จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา แนวทางการด าเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดอ านาจเจริญ              
ในปีงบประมาณ 2560 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

คณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 10 

24 กุมภาพันธ์ 2560 
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การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ 

การคุ้มครองผู้บริโภค 
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เขตสขุภาพที ่10 มกุศรโีสธรเจรญิราชธาน ี
คณะที ่1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ 

น าเสนอโดย นายแพทยส์ราวุฒ ิ บุญสขุ 
ผูอ้ านวยการศนูยอ์นามยัที ่10 อุบลราชธาน ี

อตัราสว่นการตายมารดา 
ไมเ่กนิ 20  
ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน 

ตวัชีว้ดัที ่1 อตัราสว่นการตาย
มารดา 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 
 หญงิต ัง้ครรภ ์1st ANCกอ่น 12 สปัดาห ์
         รอ้ยละ  57.36 (รอ้ยละ 60) 
 หญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัการคดักรองภาวะเสีย่ง   รอ้ย

ละ 100 และพบภาวะเสีย่งรอ้ยละ 14.75 (ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ25) 

 หญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บับรกิารฝากครรภค์ณุภาพครบ 
5 คร ัง้ รอ้ยละ 57.72 (รอ้ยละ 60) 

 ภาวะโลหติจางในหญงิต ัง้ครรภ ์รอ้ยละ 18.34     
(ไมเ่กนิรอ้ยละ 20) 

 โรงพยาบาลผา่นมาตรฐานระบบบรกิารอนามยัแม่
และเด็กอยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ 

 มนีวตักรรมถงุตวงเลอืดทีร่พ.
อ านาจเจรญิท าใชเ้อง และ
รพช.มกีารน าไปใช ้

 โครงการ แมฮ่กั ดแูลหญงิ
ต ัง้ครรภแ์ละเด็กปฐมวยัใน
ชุมชนเชงิรุก 

 
 ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูหญงิต ัง้ครรภแ์ละ

ผูค้ลอด High risk ในรพ.ทกุแหง่ยงัขาด
การรวบรวมวเิคราะห ์และน ามาใช้

ประโยชน ์
 พฒันาGuidelineโรคทางสตูกิรรมเพือ่เป็น

แนวทางเดยีวกนัในการรบัสง่ตอ่ 
 พฒันาระบบการสง่ขอ้มลูหญงิต ัง้ครรภ/

คลอด ทีม่คีวามเสีย่งเมือ่กลบัสูชุ่มชน 

  
 
 
 

       Background 
   MMR : ประเทศไทย 

   - ปี 2556 = 31.29:100,000 LB 
   - ปี 2559 = 26.4 : 100,000 LB 
   MMR :  เขตสุขภาพที ่10 
   - ปี 2556 = 20.3 : 100,000 LB  (8 ราย) 
   - ปี 2557 = 23.1 : 100,000 LB (10 ราย) 
   - ปี 2558 = 28.2 : 100,000 LB (11 ราย) 
   - ปี 2559 = 14.9 : 100,000 LB  (6 ราย) 
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ปี60 เขต แมต่าย 7.29 :100,000 LB 

1 



2 

รอ้ยละเด็ก 0-5 ปี  
มพีฒันาสมวยั 
ไมน่อ้ยกวา่ 80 

ตวัชีว้ดัที ่2 เด็กอาย ุ0-5 ปี 
มพีฒันาการสมวยั 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 
 
 
 
 

1. มกีารก าหนดมาตรการขบัเคลือ่นงาน 
    MCH  จากนโยบายสูพ่ ืน้ทีอ่ยา่งเป็นระบบ  
    (Smart&Change to Pro) 

2. ขยายโครงการ “แมฮ่กั” ...ประชุมเชงิ 
     ปฏบิตักิาร”แมฮ่กั”พฒันาการเด็กปฐมวยั จ.อ านาจฯ 
3. ขบัเคลือ่นงานแบบบูรณาการผา่น 
     คณะอนกุรรมการพฒันาการเด็กระดบัจงัหวดั 
    - ท าแผนยุทธศาสตร ์ปี 2560-2564 รว่มกนั 
    - ประเมนิต าบลนมแมฯ่ บูรณาการรว่มกบั 
      4 กระทรวงหลกั  โดยมผีูว้า่ราชการจงัหวดั 
      เป็นประธาน 
4.  งานสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบ 
      ครบวงจรที ่คปสอ..ลอือ านาจ 

- ความครอบคลมุการคัดกรองพัฒนาการเดก็   
ท าไดเ้พยีงรอ้ยละ 83.3  ควรเนน้ใหท้กุพืน้ที่
จัดท าทะเบยีนเดก็ตามกลุม่อาย ุ/จัดระบบ   
คัดกรองและตดิตามอยา่งเขม้ขน้  

- ก ากบัตดิตามการลงบันทกึขอ้มลูใน  43 แฟ้ม ให ้
ครบถว้น/การดงึขอ้มลูจากแฟ้มมาวเิคราะหเ์พือ่ใช ้

ประโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจดุ 
- มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น คปสอ.ทีม่กีาร

ด าเนนิงานพัฒนาการเดก็ไดด้ ี เชน่ 
     คปสอ.ลอือ านาจ ซึง่พบวา่สามารถคัดกรอง 
     เด็กไดร้อ้ยละ 100 และตดิตามเดก็ประเมนิซ ้า 
     ได ้100 % 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Background  :  พฒันาการเด็กปฐมวยั 
 
                                          (ประเทศ)    (เขต) 
 

  -  ปี 2557 พบสงสยัลา่ชา้         27.2 %        43.4 % 
     (Denver2 ,กรมอนามยั) 
 

   - ปี 2559 พบสงสยัลา่ชา้         23.3 %          21.1 % 
      (DSPM ,สตป.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- เด็ก 9,18,30,42 เดอืนทีไ่ดก้ารคดักรอง   
  *รอ้ยละ 83.3 (รอ้ยละ 90) 
- พฒันาการสงสยัลา่ชา้ (ตรวจคร ัง้แรก) 
  *รอ้ยละ 15.9 (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20) 
 /ตดิตามประเมนิซ า้ รอ้ยละ 37.4 * (เป้าหมายรอ้ยละ 100)  

ทีม่า: HDC ปี 60 

- LBW * รอ้ยละ 9.2  (ไมเ่กนิรอ้ยละ 7) 
- BA : 14.98 : 1,000 LB (ไมเ่กนิ 25:1,000LB) 
- EBF  รอ้ยละ 76.1 (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30) 
- เด็ก 0-5 ปี สูงดสีมสว่น *รอ้ยละ 47.2 
    (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51) 

มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ 

- จดัท าแผนยทุธศาสตร ์5 ปี รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยฯ 
- Kick off โครงการพฒันาการเด็กรว่มกบัเขตฯ 
- ขบัเคลือ่น/M&E  ผา่น MCH board/คกก.พฒันาการ

เด็กระดบัจงัหวดั 

รอ้ยละเด็ก 0-5 ปี สงูดสีมสว่น  
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51และสว่นสงูเฉลีย่ที ่5 ปี  (ดช.113/ดญ.112 cm) 

ตวัชีว้ดัที ่3 เด็กอาย ุ0-5 ปี 
สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ที ่5 ปี 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 
  - คปสอ.พนา มโีครงการ“แมฮ่กั” เพือ่ใหเ้ป็นแมค่น

ที ่2 ในการเฝ้าระวงัโภชนาการและสง่เสรมิ
พฒันาการ ต ัง้แตร่ะยะต ัง้ครรภ ์จนในชว่งเด็กปฐมวยั 
ผลจากการด าเนนิงานท าใหอ้ตัรา LBW อ าเภอพนา
ไมเ่กนิเป้าหมายตอ่เนือ่งกนั 3 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั 
LBW=รอ้ยละ 4.8 ,5.5 ,0) และปัจจุบนัไดข้ยายผล
โครงการในระดบัจงัหวดัและก าหนดเป็น KPI ในการ
วดัผล คอื “เด็กไดร้บัการดแูลพฒันาการโภชนาการ
โดยแมฮ่กั รอ้ยละ 90” 

1.ก ากบัตดิดามใหท้กุสถานบรกิารสาธารณสขุ
ประเมนิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในหญงิต ัง้ครรภ์
และในเด็กปฐมวยัทกุรายเพือ่การแกไ้ขปัญหาภาวะ
โภชนาการเป็นรายกรณี  โดยมนีกัโภชนากร ของ
โรงพยาบาลมารว่มด าเนนิการ/เป็นพีเ่ลีย้ง 
2.จดัระบบ Monitoring & Evaluation ในโครงการ 
“พฒันาต าบลสง่เสรมิเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น”  
  รวมไปถงึการตดิตามการด าเนนิงานตามนโยบาย   
  ของ MCH board จว. อยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง 

  Background:  
  ประเทศไทย  
- ปี 2558  เด็ก 0-5 ปี สงูดสีมสว่น=46.3 %   
     (HDC งวด ธค58) 
      สว่นสงูเฉลีย่ทีอ่ายุ 5 ปี ดช.111 ดญ.109 cm 
     (รง.การส ารวจสขุภาพ ปชช.ฯคร ัง้ที ่5 ปี 2557-2558) 

   เขตสขุภาพที ่10 
   - ปี 2559 เด็ก 0-5 ปี สงูดสีมสว่น 43.8 %  
     (HDC  ปี 2559) 
     สว่นสงูเฉลีย่เด็กทีอ่ายุ 5  ปี = 108 cm  
    (ส ารวจโดย ศอ.10  ปี 2559 

- ระดบัจงัหวดัมกีารถา่ยทอดนโยบาย 
      เด็กปฐมวยัสูงดสีมสว่นผูเ้กีย่วขอ้งฯ 
- ประสานให ้คปสอ.ด าเนนิการตามนโยบาย 
     “พฒันาต าบลสง่เสรมิเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงด ี
       สมสว่น” (เป้าหมายอ าเภอละ 1 ต าบล) 
- จดัท าขอ้ส ัง่การของ MCH board จว.ในประเด็น

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาโภชนาการ 
      ในหญงิต ัง้ครรภ/์เด็กปฐมวยั 
- จว.จะจดัประชุมวชิาการ “การเฝ้าระวงั

โภชนาการในหญงิต ัง้ครรภแ์ละเด็กปฐมวยั”  ใน
วนัที ่ 7   เมย.  2560 

 
 

มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนุน 

ทีม่า: HDC ปี 60 
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รอ้ยละเด็กวยัเรยีน สงูดสีมสว่น  
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 66 ตวัชีว้ดัที ่4 เด็กวยัเรยีนสงูด ี   

                  สมสว่น 

ตวัชีว้ดัสนบัสนุน จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 เด็กวยัเรยีนอาย ุ6-14 ปี     มภีาวะเริม่อว้นและ
อว้น     ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 มภีาวะเตีย้ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
 มภีาวะผอมไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

 มกีารขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
โดย PM จังหวดั บรูณาการ
การดแูลสขุภาพนักเรยีนใน
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ 

 จังหวดัมแีผนงานโครงการที่
ชดัเจน  

 มกีารท า MOUเมนูอาหาร
กลางวนัคณุภาพในโรงเรยีน
ทกุระดบั 

 

 การตดิตามการประเมนิภาวะโภชนาการโดย
เนน้มาตรฐานการใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีาร
ประเมนิ  

 การบนัทกึขอ้มลูในระบบ HDC ใหค้รอบคลมุ 
ถกูตอ้ง ทนัระยะเวลาทีก่ าหนด และน าขอ้มลู
มาวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 การคดักรอง และสง่ตอ่ในเด็กนักเรยีนทีม่ี
ปัญหาสขุภาพ เชน่ อว้น เตีย้ ผอม ซดี 

รอ้ยละของเด็กนกัเรยีน6-14ปีสูงดสีมสว่น เปรยีบเทยีบ เทอม1และ2ปีการศกึษา 2559  
แยกรายอ าเภอ 
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เทอม1 

เทอม 2 

รอ้ยละเด็กอาย ุ0-12 ปีฟนัดไีมม่ผี ุ
 (cavity free)  
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 52 

ตวัชีว้ดัที ่5 เด็กกลุม่อาย ุ0-12 ปีฟนั
ดไีมม่ผีุ (cavity free) 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 รพ.สต/ศสม ที่จดับริการสขุภาพชอ่งปากที่มี
คณุภาพ (ใน service plan) 

 อตัราการใช้บริการสขุภาพชอ่งปากรวมทกุสิทธ์ิ
ของประชาชนในพืน้ที่  (ใน service plan) 

 

 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำร
จัดท ำตัวชีว้ัดงำนทนัต
สำธำรณสุข ที่ส่ือสำรให้ทุก 
รพ.สต ทรำบ เป็นตัวกระตุ้น
เตือนในกำรท ำงำน 

 .การพฒันาระบบ ก ากบัติดตามงานโดย
กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ สสจ.
อ านาจเจริญ ในระดบัหน่วยบริการ 

  
 
 
 

       Background 
   เด็ก 12 ปีฟนัไมผุ่ : เขต 10 

   - ปี 2557 = 56.2 
   - ปี 2559 = 43.6 
- - ปี 2556 = 40.7  
- เด็ก 12 ปีฟนัไมผุ่ :  อ านาจเจรญิ 
    ปี 2557 = 52.25  
- ปี 2558 = 54.83 
- ปี 2559 = 54.75 
 

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 

จ.อ ำนำจเจริญ  
ร้อยละ78.09 
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ตวัชีว้ดัที ่6 อตัราการต ัง้ครรภ ์
ในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

ตวัชีว้ดัสนบัสนุน จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี     
= 7.65 

 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
YFHS (>ร้อยละ 80)  = 100 

 ร้อยละของอ าเภอท่ีผา่นเกณฑ์อ าเภออนามยั
การเจริญพนัธุ์ (>ร้อยละ 70)   = 100 

 ร้อยละการตัง้ครรภ์ซ า้ในหญิงอาย ุ15-19 ปี 
(ไมเ่กินร้อยละ 10) = 17.27 

 มีอตัราการคมุก าเนิดหลงัคลอดหรือหลงัแท้ง
ด้วยวิธีคมุก าเนิดกึ่งถาวร  (>ร้อยละ 80)        
= 50 
 

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทกุแห่งผ่านการอบรม
การฝังยาคมุก าเนิด ร้อยละ 100 

 โรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็นแม่ข่ายในการ
จดัซือ้ยาฝังคมุก าเนิดให้กบั รพช. 

 รพ.หวัตะพานจดัซือ้ยาฝังคมุก าเนิดเอง        
มีอตัราการคมุก าเนิดหลงัคลอดหรือหลงัแท้ง
ด้วยวิธีคมุก าเนิดกึง่ถาวร ร้อยละ 100  

 ก ากบัติดตามการด าเนินงานปอ้งกนัการ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในการประชมุคณะกรรมการ 
MCH ระดบัจงัหวดัและคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจงัหวดัอ านาจเจริญ 

 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลงั คลนิิกวยัรุ่นและอ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ให้คงตาม
มาตรฐาน และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ครบประเมินซ า้ 3 ปี ได้แก่  รพ.อ านาจเจริญ 
/รพ.ปทมุราชวงศา/ รพ.เสนางคนิคม /รพ.หวัตะพาน)  

 ขยายเครือข่ายอ าเภออนามยัการเจริญพนัธุ์ให้ครอบคลมุทกุต าบล จดัตัง้ทีมนกั
จดัการสขุภาพวยัรุ่น (Teen Manager) บรูณาการร่วมกบัคณะกรรมการอ าเภอ
อนามยัเจริญพนัธุ์เชื่อมโยงกบัระบบ OHOS 

 ขยายการด าเนินงานการสือ่สารเร่ืองเพศในครอบครัว   
 เพิ่มความครอบคลมุการคมุก าเนิดแบบกึง่ถาวร (ยาฝังคมุก าเนิด) และก ากบั

ติดตาม Case ที่ไม่คมุก าเนิด /คมุก าเนิดชัว่คราว ให้มีการคมุก าเนิดอย่าง
ต่อเน่ือง และสง่ต่อข้อมลูให้กบัพืน้ท่ี 

 ขบัเคลือ่น พรบ.อนามยัการเจริญพนัธุ์ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดย
มีผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน และประชมุคณะกรรมการปีละ 2 ครัง้ 
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Background ทีม่า :HDC 
 ประเทศไทย 

   - ปี 2557 =  17.56 
   - ปี 2558 =  23.23  
   - ปี 2559 =  26.55 
MMR :  เขตสขุภาพที ่10 
   - ปี 2557 = 13.69 
   - ปี 2558 = 15.65 
   - ปี 2559 = 26.62 
MMR :  จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
   - ปี 2557 = 42.95 
   - ปี 2558 = 29.73 
   - ปี 2559 = 27.97 
 

รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ 
สง่เสรมิสขุภาพดแูล 
ผูส้งูอายรุะยะยาวในชมุชน 
ผา่นเกณฑ(์รอ้ยละ 50) 

ตวัชีว้ดัที ่7 Long Term Care  

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

 -นโยบาย 3 ด ี(คนด ีรายไดด้ ีสขุภาพด)ี 
ของ ผวจ.สอดคลอ้งกบันโยบาย DHS  
และมกีารขบัเคลือ่นโดย DHB 

 -ม ีPMระดบัจังหวดัและอ าเภอขบัเคลือ่น 
ควบคมุ ก ากบั การด าเนนิงาน LTC 

 มแีผนพฒันาการด าเนนิงาน LTC ใหม้ี
คณุภาพมากขึน้ โดยใชม้าตรฐานประเมนิ
ต าบลการดแูลสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
ระยะยาว  
 

 บรูณาการการด าเนนิงานรว่มกบัการ
ด าเนนิงาน รพสต.ตดิดาว 

  
 
 
  

       Background 
ต าบล LTC : ประเทศไทย 

   -  ปี 2559 = 1,752  ต าบล 
ต าบล LTC :เขตสขุภาพที ่10 

    -ปี 2559 = 79 ต าบล 
 
    

ผลการด าเนนิงาน 
เป้า ผลงาน 

66 56 

280 228 

1295 846 

กลุม่ตดิเตยีงเป็นตดิบา้น รอ้ยละ   2.05  (5 คน) 

กลุม่ตดิบา้นเป็นตดิสงัคม รอ้ยละ  1.42  (15 คน) 

LTC 

23 ต าบล  รอ้ยละ 62.16 

  

Care 
manager 

Care 
giver 

Care plan 

ผส.  

ตดิบา้น 

 ตดิเตยีง 
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ตวัชีว้ดัที ่1 อตัราสว่นการตาย
มารดา 

จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 
 EOC-RTIเป็นรปูธรรมในเทศกาลปีใหม/่ศนูยแ์จง้เหตแุละสัง่การที ่รพ.
อ านาจฯมแีพทยป์ระจ า 

 Data center รายงานแบบ Real time และทมี SATจังหวดัเตอืนภัยได ้
ทนัเวลา 

 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์โรคส าคญัใน 5 มติ ิไดแ้ก ่ไขเ้ลอืดออก RTI 
 ICS จังหวดัมปีระสบการณ์ซอ้มแผนระดบัเขตสขุภาพในการพฒันาและ
เตรยีมความพรอ้มของทมี 

 จังหวดั ควรเพิม่ EOC ในการเตรยีมความพรอ้มป้องกนัควบคมุโรค
ตดิเชือ้ไวรัสซกิา้ 

 ทมี SAT จังหวดั ควรขยายผลการอบรมการปฏบิตังิานขัน้พืน้ฐาน
ใหค้รอบคลมุทมี SAT ทกุอ าเภอ 

  
 
 
 

       
สถานการณ์ 

   - จงัหวดัมกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่จดัการ
ภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ(PHEM) มกีาร
พฒันาศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ(EOC) มี
ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ (ICS) และพฒันา
ทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) 

    
      
 
 

 
 
 

 
 

- มโีครงสรา้งEOC /ค าสั่ง/วัสดอุปุกรณ์/ทรัพยากรในระดับจังหวัด  
- มโีครงสรา้งระบบบัญชาการเหตกุารณ์ (ICS)รองรับ EOC ใน  ภาวะปกตแิละภาวะ
ฉุกเฉนิ 
- มทีมีตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) 1 ทมี มกีารรายงานแจง้เหตดุว่น รายงานสถานการณ์
ประจ าสัปดาห/์ประจ าเดอืน 
- ไดซ้อ้มแผนรับเหตรุะเบดิทีส่นามกฬีา เมือ่ ส.ค. 2559 
- ตัวแทนทมีจังหวัด 11คนไดร้ับการอบรม SAT ส านักระบาดและ สคร.10 เมือ่ ธ.ค.2559  

 

ตวัชีว้ดัที ่8 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิาร 
ภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์ 
(SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ  

ผลการด าเนนิงาน (ปีงบฯ 2560) 

อตัราการรกัษาส าเร็จผูป่้วยวณัโรคราย
ใหม ่และกลบัเป็นซ า้รอ้ยละ 85 

จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ 

 มรีะบบคัดกรองวัณโรคในเรอืนจ าโดย CXR ทกุรายในปีทีผ่า่น
มา ท าใหพ้บผูป่้วยในเรอืนจ าสงูถงึ 600/แสนประชากร ( 6 
รายในผูต้อ้งขัง 1,000 ราย) 

 มรีะบบการก ากับการกนิยาผูป่้วยวัณโรค โดยอาสาสมัคร
สาธารณสขุและเจา้หนา้ทีด่ ี

 การคน้หาผูป่้วยไดน้อ้ยกวา่คา่ประมาณมาก (อัตราการคน้พบ 
43%) ควรด าเนนิการคน้หาในกลุม่เสีย่ง ทบทวนเทคนคิวธิกีาร
คน้หา  ในคลนิกิโรคเรือ้รัง    ผูส้ัมผัสโรครว่มบา้นอาจใชก้าร
คัดกรองดว้ย CXR ซึง่ม ีsensitivity สงูกวา่ Verbal screening 
(แบบสัมภาษณ์)  

 ดแูลอยา่งใกลช้ดิเพือ่ลดการเสยีชวีติในกลุม่วัณโรคใน
ผูส้งูอาย ุ และโรคเรือ้รัง 

 Background 
   Incidence ประเทศไทย 171/100,000 
   Case Detection 
       - ประเทศ = 59% 
        - เขตสขุภาพที ่10 = 61% 
       - จงัหวดัอ านาจเจรญิ = 43%  
          (273 จากคาดประมาณ 640 ราย) 
   อตัราการรกัษาส าเร็จ 
       - ปี 2558 = 89% 
       - รอบ 1/2559 = 84% 
       - ตาย 2558 = 9.5% ในกลุม่สงูอายุ 

- ก าหนดเป้าหมายกลุม่เสีย่ง เรอืนจ า, ผูป่้วย HIV,DM, ผูส้ัมผัสโรครว่มบา้น,ผูส้งูอาย>ุ65ปี 
- วางแผนพัฒนาและประเมนิคณุภาพรพ.และ เรอืนจ า 
- เริม่กจิกรรมการคน้หาในกลุม่ DM , สงูอาย,ุ HIV 
- ผูต้อ้งขังในเรอืนจ า 1,300 คน วางแผนด าเนนิการเดอืน ม.ีค.60 
- 1 ตลุาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 คน้หาผูป่้วยรายใหม ่จ านวน  85 ราย  

ผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 1  

ตวัชีว้ดัที ่9 อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วย
วณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้ รอ้ยละ 85 
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ตวัชีว้ดัที ่10 อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้ของ
เด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ไมเ่กนิ 5 ตอ่แสนประชากร 

Process จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 มแีผนปฏบิัตกิารป้องกันและแกไ้ขปัญหาเด็กจมน ้าจังหวดั
อ านาจเจรญิปี 2560 

 มกีารสอบสวนสาเหตกุารตายจากการจมน ้าทกุราย 
 ประชมุเพือ่วเิคราะหแ์ละสะทอ้นปัญหาและสรา้งเครอืขา่ยความ

รว่มมอืในภาคสว่น คร ูอปท. และ สธ. ในพืน้ทีเ่สีย่ง 15 ต าบล 
 ในเดอืน ก.พ.2560 มทีมีผูก้อ่การด ีMerit Maker(ทมีใหม)่สมัคร

เขา้รว่ม จ านวน 15 ทมี ใน 7 อ าเภอ (อ าเภอละ 2 ต าบล) 
 มแีผน ประเมนิทมีฯ ในเดอืน พ.ค.60 โดยคณะกรรมการสหสาขา

ของจังหวดั 

 ขับเคลือ่นทมีผูก้อ่การดไีดม้ากกวา่คา่
เป้าหมายทีส่ว่นกลางไดก้ าหนดไว ้
(เป้าหมายผูก้อ่การดทีมีใหม>่1 ทมี) 

 สง่เสรมิบทบาท อปท.ในการ
สนับสนุนใหเ้ด็ก 6-14ปีไดเ้รยีนทกัษะ
การวา่ยน ้าเพือ่เอาชวีติรอด 

 เพิม่การสือ่สารความเสีย่งในกลุม่
ผูป้กครองและผูป้ระกอบการแหลง่
ทอ่งเทีย่วทางน ้า 

 

        Background 
   Drowning : ประเทศไทย 
   - ปี 2556 = 7.6 :100,000  
   - ปี 2557 = 6.8 : 100,000  
   - ปี 2558 = 5.9 : 100,000 
   Drowning :  เขตสขุภาพที ่10 
   - ปี 2556 = 10.4 : 100,000 
   - ปี 2557 = 8.9 : 100,000 
   - ปี 2558 = 6.3 : 100,000  

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ทีม่า: มรณะบัตร สนย. 
ทีม่า: สสจ อ านาจเจรญิ 
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อตัราการเสยีชวีติดว้ยสาเหตจุมน า้ของเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปีตอ่ประชากรเด็กต า่กวา่
15ปีแสนคน จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปีงบฯ 2556 -2560 (ต.ค.59-ก.พ.60)  

• ปี2559ผูเ้สยีชวีติสว่น
ใหญอ่ยูใ่นกลุม่ 6-14 ปี 

• เสยีชวีติสงูสดุในสระน ้า
เพือ่การเกษตร รองมา
คอืแหลง่น ้าธรรมชาต ิ

ตวัชีว้ดั 11 อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 
ไมเ่กนิ 18 ตอ่แสนประชากร 

Process จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 พฒันาระบบ EOC- RTI/SAT   
 จัดตัง้ TEA ในโรงพยาบาลอ านาจเจรญิ 
 ขบัเคลือ่น DHS-RTI ทกุอ าเภอ  
 พฒันาระบบขอ้มลูผูบ้าดเจ็บเสยีชวีติดว้ยขอ้มลู 
3 ฐานทกุเดอืน 

 จัดตัง้ดา่นชมุชนในชว่งเทศกาลปีใหม ่ 
 ตดิตัง้ระบบ GPS และกลอ้งตดิรถ MDVR 3G 
ในรถพยาบาลฉุกเฉนิ จ านวน 10 คนั ครบทกุ
โรงพยาบาล  

 การบนัทกึพกิดัจดุเสีย่งใน Google 
Map / จัดการจดุเสีย่งส าคญั ไตรมา
สละ 5 จดุ และมรีายงานผลการจัดการ
จัดการจดุเสีย่งเปรยีบเทยีบกอ่น-หลงั
ด าเนนิการ 

 การบนัทกึขอ้มลูใน Google Map มี
ความครอบคลมุและเป็นปัจจบุนั 
 

การขบัเคลือ่น ศปถ.อ าเภอ  จัดเวทนี าเสนอ
รายงานความกา้วหนา้ ของ  ศปถ.อ าเภอ/
จังหวดั     ทกุเดอืน  

 

สนับสนุนการจัดตัง้ดา่นชมุชนในชว่ง
เทศกาลและวนัหยดุยาว 

 

        Background 
   RTI : ประเทศไทย 

   - ปี 2556 = 22.9 : 100,000  
   - ปี 2557 = 23.2 : 100,000  
   - ปี 2558 = 20.1 : 100,000 
   RTI :  เขตสุขภาพที ่10 
   - ปี 2556 = 20.4 : 100,000 
   - ปี 2557 = 18.6 : 100,000 
   - ปี 2558 = 18.9 : 100,000  

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ทีม่า: มรณะบัตร สนย. 
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อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน   
         จ.อ านาจเจรญิ 

ปี2555-2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) 

อัตราผูเ้สยีชวีติสงูที ่ 
อ.ชานุมาน 12.23 (5 ราย) 
อ.เมอืง 8.38 (11 ราย) 
อ.ปทมุราชวงศา 8.27 (4 ราย) 
อ.เสนางคนคิม 4.89 (2 ราย) 
อ.พนา 3.55 (1 ราย )  
อ.หัวตะพาน 0 ราย 
อ.ลอือ านาจ 0 ราย 

ทีม่า:รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหต ุ 
จ.อ านาจเจรญิ(ปี2559 จากขอ้มูล 3 ฐาน) 
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ตวัชีว้ดัที ่12  อตัราผูป่้วยความดนัโลหติสงู/หรอืผูป่้วยเบาหวานรายใหม ่ (HT ลดลงรอ้ยละ 2.5 หรอื 
                 DM ลดลงรอ้ยละ 5 ) 
  

เป้าหมายการลดลงของผูป่้วย DM รายใหมร่อ้ยละ 5  เมือ่เทยีบกบัปี 2559 จงัหวดัอ านาจเจรญิปี 2560  ตอ้งไมเ่กนิ    577  ราย   
                                                                                                               ขอ้มูล ณ ไตรมาสที ่1/60  ผูป่้วยรายใหม ่จ านวน 398 ราย 
เป้าหมายการลดลงของผูป่้วย HT รายใหมร่อ้ยละ 2.5เมือ่เทยีบกบัปี 2559 จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปี 2560 ตอ้งไมเ่กนิ  730 ราย  
                                                                                                               ขอ้มูล ณ ไตรมาสที ่1/60   ผูป่้วยรายใหม ่จ านวน 554  ราย 

เมอืง

อ านาจเจรญิ 
ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา เสนางคนคิม หัวตะพาน ลอือ านาจ รวม 

ปี 2559 325 64 66 136 20 71 67 749

เป้าหมายทีต่อ้งลดลง 317 62 64 133 20 69 65 730

ปี 2560ไตรมาสที1่ 259 35 40 132 5 38 45 554
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เมอืง

อ านาจเจรญิ 
ชานุมาน 

ปทุมราช

วงศา 
พนา เสนางคนคิม หัวตะพาน ลอือ านาจ รวม 

ปี 2559 288 58 51 46 40 61 63 607

เป้าหมายปี 60 274 55 48 44 38 58 60 577

ปี 2560 ไตรมาสที ่1 219 37 35 26 19 32 30 398
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ผลการด าเนนิงาน จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 ประชาชน อาย ุ35 ปีขึน้ไปไดรั้บการคัดกรองพรอ้มกับประเมนิความเสีย่ง
ดว้ยวาจา HT คัดกรองได ้51.55 %  DM คัดกรองได ้50.55% 

 ใหค้ าปรกึษาลดเสีย่ง ≥ 80 %  ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง  HT/DM 
ไดค้รอบคลมุ 100%  (39,999ราย) 

 การด าเนนิงานต าบลจัดการสขุภาพ สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ การบังคับใชก้ฎหมายบหุรีแ่ละสรุา 

การขับเคลือ่นต าบลจัดการสขุภาพ 
พัฒนาอ าเภอตน้แบบการด าเนนิงาน
ป้องกันควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง
แบบมุง่ประสทิธผิล 

 การพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศอยา่งมคีณุภาพ 
สามารถสนับสนุนการด าเนนิงาน สะทอ้นขอ้มลูได ้
ในทกุระดับ  

 การก ากับตดิตามกลุม่เสีย่งในการปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมทีต่อ่เนือ่ง 

รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหารสดและ
อาหารแปรรปู มคีวามปลอดภยั (รอ้ย
ละ ๘๐) 

ตวัชีว้ดัที ่13 ผลติภณัฑอ์าหารสด
และอาหารแปรรูปมคีวามปลอดภยั 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 ผกัและผลไมส้ดปลอดภยัจากสารเคมฯี 
 เนือ้สตัวส์ด มคีวามปลอดภยั 
 น า้บรโิภคมคีณุภาพมาตรฐาน 
 ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวใ์ชว้ตัถเุจอืปนอาหาร

ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารปลอดภยัจากการ

ปลอมปนยา 
 นมโรงเรยีน ณ สถานทีผ่ลติมคีณุภาพ 
 ผลติภณัฑแ์ป้งใชว้ตัถเุจอืปนตามเกณฑ ์
 น า้มนัทอดซ า้มปีรมิาณสารโพลารต์าม

เกณฑ ์

๑. มตีลาดนดัสเีขยีว จ าหนา่ยพชืผกั
ปลอดสารพษิ และสนิคา้ OTOP โดย
เกษตรกร ทกุวนัพุธ ณ สวนสขุภาพ
มิง่เมอืง จ.อ านาจเจรญิ  

๒. มกีลุม่วสิาหกจิชมุชนรว่มใจโนนคอ้
ทุง่ อ.หวัตะพาน เป็นตน้แบบในการ
ผลติเกษตรอนิทรยี ์(กลุม่ขา้วสจั
ธรรม) ภายใตแ้นวคดิ” ธรรมะ
เกษตร”  คนด ีสขุภาพด ีและรายได้
ด ี(3D) 

ขยายเครอืขา่ยเกษตรอนิทรยี ์และให้
ภาคเอกชนมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
ดา้นการตลาดของเกษตรกรทีป่ลกู
พชื ผกั ปลอดสารพษิ เพือ่ใหก้ระจาย
สูผู่บ้รโิภคไดอ้ยา่งท ัว่ถงึ 

  
 
 
 

        
              ปี 2556  รอ้ยละ 99.03 
 
       ปี 2557  รอ้ยละ 99.60 
      
       ปี 2558  รอ้ยละ 99.70 
 
       ปี 2559  รอ้ยละ 99.49 
 
    
 

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 
ณ วนัทีร่บัตรวจ  22 กพ.60 
1.ผกัและผลไมส้ดปลอดภยั 
 รอ้ยละ98.98 
 ตรวจ 791 ตย.ผา่น 783  ตย.  
(ตก คอื คะนา้ พรกิสด และผกัช)ี   

99.03 

99.6 99.7 
99.49 

98.98 

98

98.5

99

99.5

100

พศ.2556 พศ.2557 พศ.2558 พศ.2559 พศ.2660 

ร้อยละผลติภณัฑ์ท่ีผา่นมาตรฐาน 
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ตัวชีว้ดัที ่14 รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีห่ยดุเสพตอ่เนือ่ง3 เดอืน
หลังการจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา(รอ้ยละ 92)ผลงาน รอ้ยละ 100 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 โรงพยาบาลผา่น HAยาเสพตดิ
(75%)=100 

 แพทยผ์า่นการอบรมเชสาสตรส์าร
เสพตดิ 1 คน/แหง่(100%)=28.57 

 พยาบาลผูร้ับผดิชอบงานยาเสพตดิ
ผา่นการอบรม pg ยาเสพตดิ1 คน/
แหง่(100)= 85.71 

 รพ.สต.เปิดใหบ้รกิารคัดกรอง
(100%) = 100 

     บสต.คณุภาพ(75%) = 96.12 

1. โรงพยาบาลผา่นHAยาเสพตดิ100% 
2. พัฒนารพ.สต.สามารถคัดกรอง บ าบัด
เบือ้งตน้และสง่ตอ่ผูป่้วยยาเสพตดิไดเ้ต็ม
พืน้ที ่100%  
3.จังหวัดมเีป้าหมาย/แผนงาน/กจิกรรม
ชดัเจนมผีลสัมฤทธิท์ีด่ทีัง้ดา้นการ
บ าบัดรักษาและการป้องกันเชน่งาน To 
Be Number One 

 

1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลกรทีด่แูลงานยา
เสพตดิ เชน่แพทย ์พยาบาลในสว่นทีข่าด
ใหค้รบตามเกณฑข์อ้ก าหนด 
2. ขอใหต้ดิตามความกา้วหนา้ผลการ
ด าเนนิงานใหบ้รกิารบ าบัดรักษาผูป่้วยยา
เสพของ รพ.สต ตามบรบิท หน่วยงานให ้
ครอบคลมุ ถกูตอ้ง ครบถว้นทัง้จังหวัด 

ผลการด าเนนิงาน (แสดงเป็นกราฟหรอืแผนภมู)ิ 
อ าเภอ  เป้าหมาย ผลงาน  รอ้ยละ 
เมอืง    40    61   152.5 
หวัตะพาน   20      9  45.00 
ชานุมาน    10    20  200.0 
พนา    10      3  30.00 
เสนางคนคิม   20    12  60.00 
ปทมุราชวงศา   15      5  33.33 
ลอือ านาจ   15                      5                    33.33 
รวม      130             115   88.46    - 

Base Line ปี2559(%) 

ระดับประเทศ 92.09 

ระดับเขต 98.83 

อ านาจเจรญิ 100.00 

 (31 มกราคม  60) 

รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่ดร้บั
การตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด (รอ้ยละ ๙๕) 

ตวัชีว้ดัที ่15 ผลติภณัฑส์ขุภาพได้
มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

              - 
 

 มคีณะท างาน อย.ระวังภัยอ านาจเจรญิ 
 ( FDA Guard Amnatcharoen ) ท างานเฝ้า    
  ระวังและจัดการปัญหาผลติภัณฑส์ขุภาพทีไ่ม ่ 
  ปลอดภัยในพืน้ที ่
 มอี าเภอตน้แบบในการท างานเชงิรกุ เชน่ อ.
ปทมุราชวงศา มกีารลงพืน้ทีใ่หค้วามรูแ้ก่
ชาวบา้น + คน้หาปัญหา และจัดการปัญหาใน
พืน้ที ่

 
 

 พัฒนาศนูยแ์พทยแ์ผนไทยพนา 
โดยเฉพาะดา้นการผลติยาสมนุไพรให ้
ไดค้ณุภาพตามมาตรฐานสากล   

 การเขา้รว่มโครงการน ารอ่งในการใช ้
AE  Application online ของเขต 10 
เพือ่สือ่สารผลติภัณฑส์ขุภาพทีไ่ม่
ปลอดภัยใหท้มีเจา้หนา้ทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลู
เฝ้าระวัง แจง้ผูบ้รโิภคในพืน้ที ่

 

    Background 
 

       ปี 2556  รอ้ยละ 95.10 
 
       ปี 2557  รอ้ยละ 98.05 
      
       ปี 2558  รอ้ยละ 99.85 
 
       ปี 2559  รอ้ยละ 99.33 
 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 
ณ วนัทีร่บัตรวจ (22 กพุ.60) 

รอ้ยละ 98.99  
 
 

95.1 

98.05 
99.85 99.33 98.99 

92
94
96
98

100
102

พศ.2556 พศ.2557 พศ.2558 พศ.2559 พศ.2560 

ร้อยละท่ีผา่นมาตรฐาน 
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รอ้ยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่
สขุภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด(รอ้ย
ละ ๘๐) 

ตวัชีว้ดัที ่16 สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 

จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินมำตรฐำน พร้อมทัง้ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่ สถำนพยำบำลเอกชน(คลินิก) 
และ สถำนประกอบเพื่อสุขภำพ  เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ทุกรำย  

  ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและผู้ประกอบ 
  กิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ มีควำมรู้ 
  ควำมเข้ำใจในกำรขอยื่นรับใบอนุญำตประกอบ 
  กิจกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

  
 
 
 

       
 

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ประเด็น เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

สถำนพยำบำลเอกชน(คลินิก) 53 53 100 

สถำนประกอบเพื่อสุขภำพ 3 3 100 

จ านวนสถานพยาบาล 

58 

56 

53 

2558 2559 2560 

ตวัชีว้ดัที ่17  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันา
อนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital 

เป้าหมาย : รอ้ยละ 75   ของโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (รพศ. รพท. รพช.
และรพ.สงักดักรมวชิาการ) ผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน  
Small  Success  (3เดอืน) 
     1.รอ้ยละ 80 ของจงัหวดั มกีลไกการขบัเคลือ่น และจดัทมีตรวจประเมนิโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN Hospital ทีม่คีวามพรอ้มและมศีกัยภาพ  
     2.รอ้ยละ 80 ของโรงพยาบาลมแีผนพฒันาโรงพยาบาลดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital   

สถานการณ ์GREEN & CLEAN Hospital ระดบัประเทศ 

 

100 97.72 
92.3 93.1 

60.7 
55.7 

36.9 39.5 

0

20

40
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80

100

120

รพศ รพท รพช รวม 

ผา่นจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ 

มกีารด าเนนิGREEN 
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ตวัชีว้ดัที ่17   รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันา
อนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital 

ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ โอกาสในการพฒันา 

 รพ.มกีารจดัการมลูฝอย        
ตดิเชือ้ 100% 

 รฐับาลมนีโยบาย “จงัหวดั
สะอาด-3Rs-ประชารฐั” 

 อปท.มกีารพฒันาระบบ
บรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 โครงการ SMART and 
Change to Pro มุง่สูด่าวเทา้
ตดิดนิ (รพ.ผา่นเกณฑ ์G&C 
75% รพ.สต. ผา่นเกณฑ ์
G&C10%) 

มกีารให้
ความส าคญั
ในการพฒันา
ศกัยภาพ
เจา้หนา้ที ่

 G (Garbage)   
    ขยะท ัว่ไป ใหจ้ดัหาภาชนะรองรบัใหเ้พยีงพอ ถกูประเภท และมกีารจดัการ
ขยะไมใ่หต้กคา้ง   
    ขยะตดิเชือ้ 1) ใหจ้ดัหารถเข็นเคลือ่นยา้ยภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ ให้
ถกูตอ้งตามกฎกระทรวงฯ 2)ใหจ้ดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลของ
ผูป้ฏบิตังิาน 3)การก าจดั ควรเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีป่ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย         
4) ใหม้กีารใชเ้อกสารก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้ (ค าส ัง่กระทรวง
สาธารณสขุที ่1852/2556)และด าเนนิการเก็บขนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ.2545 
 R (Rest room) ผลกัดนัใหส้ว้ม รพ. ผา่นมาตรฐาน HAS โดยเฉพาะ

หอ้งน า้ผูพ้กิาร และควรมกีารบ ารงุรกัษาอปุกรณ์,สขุภณัฑ ์ใหพ้รอ้มใชง้าน 
 สรา้งตน้แบบ รพ.GREEN&CLEAN 
 เรง่รดัใหม้กีารประเมนิตามแผนการด าเนนิงาน 

 
1. ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานและศกึษาดงูาน  
2. มคีณะท างานประเมนิระดบัจงัหวดั 
3. มแีผนการประเมนิ/เยีย่มเสรมิพลงั 
4. มกีารท า MOU (รพ. และ สสอ.) 
5. มแีผนนเิทศตดิตามผสมผสานปีละ 2 คร ัง้ 

ผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย : รอ้ยละ 75   ของโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (รพศ. รพท. 
รพช.และรพ.สงักดักรมวชิาการ) ผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน  
Small  Success  (3เดอืน) 
     1.รอ้ยละ 80 ของจงัหวดั มกีลไกการขบัเคลือ่น และจดัทมีตรวจประเมนิ
โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital ทีม่คีวามพรอ้มและมศีกัยภาพ  
     2.รอ้ยละ 80 ของโรงพยาบาลมแีผนพฒันาโรงพยาบาลดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital  

ผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน 
28.57% 
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สรุปคณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ (Service plan) 

 

 

 

 



1 

 
คณะที ่2  

2.1 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ

รอ้ยละของอ าเภอทมี ี  
District Health System (DHS) ทีเ่ชือ่มโยง
ระบบบรกิารปฐมภมู ิกบัชุมชนและทอ้งถิน่อยา่งมี

คณุภาพ (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95) 
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เกณฑ ์
3.00  

ประเมนิตนเองตามเกณฑก์ารพฒันา  DHS-PCA              ผา่น ทกุอ าเภอ  

ปี 60 รอบ 1 

เฉลีย่ภาพรวม
จงัหวดั 3.58 

ตามประเด็น ODOP 

ผลการประเมนิตนเองตามเกณฑ ์DHS-PCA   
จงัหวดัอ านาจเจรญิ  ปี 2560 
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ประเด็นการประเมนิตนเองตามนโยบายส าคญั  
จงัหวดัอ านาจเจรญิ  ปี 2560 
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 จดุเดน่ 

• คนดมีศีลีธรรม, นโยบาย 3 อ 2 ส, สง่เสรมิการสรา้งอาชพี 

นโยบาย 3 ด ี(คนด ีสขุภาพด ีรายไดด้)ี 

• เกดินวตักรรมในการด าเนนิงาน และการเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งเป็น
ระบบ 

DHB / THB ครอบคลมุทกุอ าเภอ 

• มรีะบบการดแูลผูส้งูอาย ุและผูด้อ้ยโอกาสอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

“บา้นพรแดนสรวง” (อ.เมอืง) 

• มรีะบบการดแูลแมว่ยัรุน่อยา่งใกลช้ดิ ต ัง้แตเ่ร ิม่ต ัง้ครรภ ์ตอ่เนือ่งจน
บุตรมอีายคุรบ 5 ปี โดยมเีจา้หนา้ทีเ่ป็นพีเ่ล ีย้ง 

โครงการ “แมฮ่กั” (อ.พนา) 

KPI : รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที ่
 (Primary Care Cluster)  

เป้าหมาย ปี 2560 รพท. 1 Cluster และ รพช. 1 Team 

CMU โนนหนามแท่ง + รพ.สต.ค าน้อย (10,317 คน) 

PCC มิ่งเมือง (3 ทีม) รพ.สต.นาสีนวน + กุดปลาดุก  (6,437 คน)   

ผลการด าเนนิงาน 

      Primary Care Cluster : PCC 
    จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

PCC ปทุมราชวงศา (1ทีม) 

รพ.สต.นาผือ + นาโพธิ์ (12,103 คน) 

PCU รพ.ปทุมราชวงศา + รพ.สต.ผานาง + ตาดใหญ่  
(15,904 คน) 

มแีผนการจดัต ัง้ครอบคลมุทกุพืน้ที ่รวมท ัง้ส ิน้ 37 ทมี  
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การด าเนนิงานตามเกณฑก์ารจัดตัง้คลนิกิหมอครอบครัว 

      Primary Care Cluster : PCC 
    จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

3 S PCC มิง่เมอืง PCC ปทมุราชวงศา 

Staff 
 

Major:  ขาด พยาบาล/เวช
ปฏบิตั ิ= 5 คน 
Minor: ขาด จพ.เภสชักรรม 
= 2 คน 

Major: ครบตามกรอบ 
Minor: ครบตามกรอบ 

Structure 
 

Major: ใชอ้าคารเดมิ *
ปรบัปรงุทางลาดส าหรบัผูป่้วย 
Minor: มเีครือ่งมอืตามความ
จ าเป็นครบ 

Major: ใชอ้าคารเดมิ  

Minor: ขาด EKG , U/S , ADE (อปุกรณ์
ชว่ยฟ้ืนคนืชพีข ัน้พืน้ฐาน)  

System ก าลงัพฒันาโปรแกรม virtual 
financial ส าหรบั PCC 

ยงัไมม่ ีVirtual Account  

โอกาสพฒันา: เป็นศนูยก์ารเรยีนรูแ้นวทางการด าเนนิงาน PCC
    ตน้แบบ ในจงัหวดั/เขต 

 

 TEAM        ประชากร 10,317 คน    1 
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 

MAIN PCC 

รพ.สต.ค าน้อย 

  TEAM         ประชากร 6,437 คน  2 

รพ.สต.นาสีนวน 

รพ.สต.กุดปลาดุก 

  TEAM        ประชากร 12,103 คน  3 

รพ.สต.นาผือ 

รพ.สต.นาโพธิ์ 

  3,729  คน 

  6,588  คน 

  2,796  คน 

  3,641  คน 

  7,134  คน 

  4,969  คน 

แพทย์หญิงพลอย พงษ์วิทยภานุ 

นายแพทย์นริศ เพชรบ่อใหญ่ 

นายแพทย์อนิวรรต เสง่ียมศักดิ์ 

  FCTต าบล 5 ทีม 

  FCTต าบล 9 ทีม 

  FCTต าบล 6 ทีม 

  FCTต าบล 6 ทีม 

 FCTต าบล12 ทีม 

  FCTต าบล11 ทีม 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (วว.) 

อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ผ่านการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

Staff 
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ผูป่้วยพบแพทย ์

ตรวจรกัษาผูป่้วยโดย 
พยาบาลเวชปฏบิตั ิ

ระบบการปรกึษา
แพทย ์

ระบบการสง่ตอ่จาก 
Primary care 

team สู ่Main PCC 

รพ.
อ านาจเจรญิ 

สง่ตอ่ตาม
ขอ้ก าหนด
เพือ่พบ
แพทย ์

o OPD /ER  

o STROKE&STEMI  
FAST TRACK CORNER 
o ANC , WCC ,NCD, CKD clinic, 
asthma clinic  
o แพทยแ์ผนไทย  
o ดา้นเภสชักรรม  
o ดา้นทนัตกรรม 
o ดา้นกายภาพบ าบดั 
o การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

Primary Service Package 

กลุ่ม
ด ี

กลุ่ม
เสี่ยง 

กลุ่ม
ป่วย 

Health 
Education 
Screening 
Behavior 

modification 

Continuity 
Of Care 

SYSTEM 

ใน PCC ในชุมชน 

อยูใ่นระหว่างการพัฒนาโปรแกรมการจัดท า 
virtual financial ส าหรับ PCC 

มีแผนเงินบ ารุง และควบคุม ก ากับ ติดตาม  
ตรวจสอบภายใน ระดับอ าเภอและจังหวัด  

Account 

Data 
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

- KPI 
- ข้อมูล 
- รายงาน 

ระบบคลังข้อมูล 
Hosxp Data Center 

ระบาดวิทยา 
Online 

1 

43 แฟ้ม 

2 

จังหวัด 

MAIN PCC SUP PCC ปี 2560 CUP ก าลังพัฒนา HDC
ระดับอ าเภอเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 
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การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล (รพ.สต.ตดิดาว) 

จงัหวดัอ านาจเจรญิม ีรพ.สต. 77 แหง่     
เป้าหมาย รพ.สต.ตดิดาว ปี 2560 รอ้ยละ 20 คดิเป็น 15 แหง่  

อ าเภอ 
รพ.สต. 
(แหง่) 

เป้าหมาย  
20 % 

รพ.สต. 

เมอืงอ านาจเจรญิ 23 4 โนนโพธิ,์ นาผอื, โนนดู,่ ไกค่ า 

หวัตะพาน 11 2 โพนเมอืงนอ้ย, สรา้งถอ่ใน 

ลอือ านาจ 10 2 ดงบงั, เปือย 

พนา 5 1 จานลาน 

ปทมุราชวงศา 11 2 นาผาง, ค าโพน 

ชานุมาน 9 2 โคกเจรญิ, ค าเดอืย 

เสนางคนคิม 8 2 หนองไฮ,หนองสามส ี

รวม 77 15 

 ผลการด าเนนิงาน 

 โอกาสพฒันา 

 น าผลการประเมนิทีไ่มผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน 
มาพฒันา โดยทีป่รกึษาจาก ม.มหดิล อ านาจเจรญิ 

 ขยายผลการประเมนิคณุภาพ สูศ่นูยส์ขุภาพชุมชนเมอืงทกุแหง่ 

รบันโยบายและพฒันา
ทมีคร ูก  

ประชุมชีแ้จงแนวทาง  
และเกณฑก์ารประเมนิ 

แตง่ต ัง้คณะกรรมการ  
จดัท าคูม่อื รพ.สต.  

รพ.สต.ทกุแหง่
ประเมนิตนเอง 

ศกึษาดงูาน รพ.สต. 
นครพนม/สกลนคร  

จดัอบรมหลกัสตูร 
SMART รพ.สต.  

วเิคราะหโ์ดยทีป่รกึษา
จาก ม.มหดิล 

กลุม่เป้าหมาย  
ผอ.รพ.สต./ศสม.  
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สรปุผลการตรวจราชการ คณะที ่2  
การพฒันาระบบบรกิาร   
เขตสขุภาพที ่10  

นายแพทยเ์มธ ีวงศเ์สนา 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทยโ์รงพยาบาลมะเร็ง อบุลราชธาน ี

  คณะที ่2 
การพฒันาระบบบรกิาร  

18 
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2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง 
   ตวัชีว้ดัที ่1 : รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุได ้             
   ( DM ≥ รอ้ยละ  40 ,HT › รอ้ยละ 50 ) 
   ตวัชีว้ดัที ่2 : รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงูทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้ับการประเมนิ   
   โอกาสเสีย่งตอ่โรคหัวใจและหลอดเลอืด (CVD Risk)  ( › รอ้ยละ 80) 
   ตวัชีว้ดั SP 2 : สถานบรกิารผ่านเกณฑ ์NCD Clinic plus >60 %  

2.2 Service Plan สาขา NCD 

- ผูป่้วย DM ทีค่วบคมุระดบัน า้ตาลในเลอืดได้
ด ี(40%)  

14.91 

- ผูป่้วย HT ทีค่วบคมุความดันโลหติไดด้(ี50%)  35.81 

- ผูป่้วย DM&HT ไดร้ับการประเมนิ CVD Risk 20.55 

- โรงพยาบาลทกุแหง่ผา่นเกณฑ ์NCD Clinic Plus  มแีผนประเมนิ รพ.ทกุแหง่ 
และรพ.สต. 14 แหง่ 

ผลการ 
ด าเนนิงาน 

จดุเดน่ ตรวจ HbA1c ไดค้รบทกุโรงพยาบาล 

โอกาส
พฒันา 

1 ประสานงาน/เนน้การลงขอ้มลูใหม้คีณุภาพและเชือ่มโยงระบบ HDC  
2.เรง่รัดการคัดกรอง CVD Risk ใหค้รอบคลมุ แลว้เสร็จภายในไตรมาส 2  
และจัดการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมรายบคุคลกลุม่ Uncontrolled และ CVD Risk 
≥30%  โดยทมีสหวชิาชพี ตดิตาม ประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.2.2 โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) 
   ตวัชีว้ดัท ี ่1 : อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (<รอ้ยละ 7) 

   ตวัชีว้ดัท ี ่2 : SP2. Stroke Unitโรงพยาบาลระดบั S รอ้ยละ 60 สามารถใหย้าละลาย
ลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด าภายใน 4.5ช ัว่โมง หลงัเกดิอาการ 

โอกาสพฒันา 

1. การพฒันาระบบ Pre-hospital เพือ่
เพิม่การเขา้ถงึ- เขา้รบับรกิาร 

2. พฒันา Stroke Unit ใหเ้พยีงพอกบั
ภาระงาน  เมือ่เทยีบกบัจ านวนผูป่้วย  
ควรม ี6 – 7 เตยีง 

3. สง่ Train Stroke Nurse ตาม
มาตรฐานเพือ่รองรบัการใหบ้รกิารใน 
Stroke Unit 

สถานการณ ์

จดุเดน่ 

1.การพฒันาเพือ่ลด DTN Time
จนสามารถใหย้าไดภ้ายใน 60 
นาท ี     ได ้9 รายใน 10 ราย DTN 
Time เฉลีย่อยูท่ ี ่52.5 นาท ี
2. การตรวจ coagulogram ดว้ย
แถบตรวจ (Point of care test) 
ที ่รพช. ท าใหผู้ป่้วยSFT จาก 
รพช ไดร้บัยา r-tPAเร็วขึน้ 

ประสานสว่นกลาง 

ทนุ 
- ประสาทศลัยศาสตร ์                                   
- ประสาทอายุรศาสตร ์

ขอ้มูล  เป้า  2558  2559  2560 
ผลงานเขต

ปี 2560  

อตัราผูป่้วย มาถงึโรงพยาบาลภายใน4.30ชม. ≥20% 
13.87 

(71/512) 
11.98 

(69/541) 
13.75 

(22/160) 
24.77 

ผูป่้วย Ischemic stroke ทีไ่ดร้บัยา rt- PA ≥3% 
5.47 

(28/512) 
3.5 

(19/541) 
6.99 

(10/160) 
7.46 

Door to needle time ภายใน 60 นาท ี ≥60% 
89.29 
25/28 

57.89 
11/19 

90 
9/10 

72.52 

อตัราการตายของผูป่้วย Stroke   7% 
0.39 

2/512 
3.51 

11/541 
3.31 

5/160 
2.21 

DTN Time เฉลีย่  60 นาท ี 62.08 71.03 52.5 59.25 
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จดุเดน่ 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

โอกาส
พฒันา 

2.2.3  โรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั 
            ตวัชีว้ดั SP3. อตัราการก าเรบิเฉยีบพลนัในผูป่้วยโรคปอดอดุก ัน้
เร ือ้รงั<130คร ัง้ ตอ่แสนประชากร 
            ตวัชีว้ดั SP4 .อตัราการมคีลนิกิโรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงัครบวงจรและได้
มาตรฐาน>60% 

1. อตัราการก าเรบิเฉยีบพลนัในผูป่้วยโรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั 31.82 ตอ่
แสนประชากร 
 2. มคีลนิกิโรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงัครบวงจรและไดม้าตรฐาน ครบทกุ
โรงพยาบาล  

1. พยาบาลวชิาชพีผูร้บัผดิชอบงานผา่นการอบรม COPD ทกุ รพช.  
2. มผีูผ้า่นการฝึกอบรมการตรวจ Spirometry ทกุ โรงพยาบาล 
3. มเีครือ่ง spirometer และยาครบทกุโรงพยาบาล รวมท ัง้มรีะบบสง่
ตอ่เคส poor control 

1. สนบัสนุนใหบุ้คลากรสามารถท าการแปลผลการตรวจไดท้กุ
แหง่ 
2. ประสานงาน/เนน้การลงขอ้มูลใหม้คีุณภาพและเชือ่มโยง
ระบบ HDC 

 2.3  Service Plan สาขา RDU 
          ตัวชี้วัด 22. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 

1. ประกาศเจตนารมณ์รว่มกนัในระดบัจังหวดัและระดบั รพ.สต.ทกุอ าเภอ 
2. จัดกจิกรรมต าบลตน้แบบสง่เสรมิการใชย้าปลอดภัยและใชย้าอยา่งสมเหตผุล 7 แหง่ 7 อ าเภอ 

(AMNAT SMART RDU) 
3. จัดท าแบบฟอรม์แนวทางการตรวจรักษาโรค URI และ Acute diarrhea ใน รพ.สต. แนบไว ้

กบัโฟลเดอรข์องผูป่้วยแตล่ะราย (รพ.ปทมุราชวงศา) 
4. ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และกจิกรรมฐาน 5 ฐาน (การใชย้าปลอดภัย การตรวจรา้นคา้รา้นช า 

กจิกรรมเยีย่มบา้น การวเิคราะหผ์ูป่้วยกอ่นจา่ยยาปฏชิวีนะ และสมนุไพรทางเลอืก) 
5. จัดท าสือ่สขุภาพเพือ่กระตุน้ เชน่ กลอ่ง AMNAT PRO SMART(มกีระจก ไฟฉาย CDให ้

ความรู)้ ปฏทินิ ”ความรูคู้ย่า” วางไวต้ามหอ้งตรวจตา่งๆทัง้ใน รพ.และ รพ.สต. 
6. ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลทกุไตรมาส 

มาตรการ 

สถานการณ์ 

จังหวดัอ านาจเจรญิ มโีรงพยาบาลระดบั S 1 แหง่ ระดบัF2  6 แหง่ และ รพ.สต. 82 แหง่  
ในปี 2558 รพ.ปทมุราชวงศาไดเ้ริม่ด าเนนิการน ารอ่งเป็น รพ. RDU และปี 2559 รพ. ทีเ่หลอือกี 6 
แหง่ไดส้มคัรเขา้รว่มโครงการฯ คดิเป็นรอ้ยละ 100  

- โรงพยาบาลทกุแหง่ผา่นเกณฑป์ระเมนิกระบวนการด าเนนิงาน (Process) ท ัง้ 3 
ตวัชีว้ดั(RDU1 ข ัน้ที1่) และผา่นเกณฑผ์ลการด าเนนิงาน (Output) ท ัง้ 5 ตวัชีว้ดั 
(RDU1 ข ัน้ที ่1) 

- ไมม่โีรงพยาบาลแหง่ใดผา่น Output RDU 2 (รพ.สต.ทกุแหง่) ขัน้ที ่1(รอ้ยละของ รพ.สต.ทีม่ี
การใชย้าปฏชิวีนะใน URI และ Acute diarrhea <  20%) 

-    ม ีรพ. 2 แหง่ ทีผ่า่นเกณฑ ์รอ้ยละของ รพ.สต.ทีม่กีารใชย้าปฏชิวีนะใน URI < 20%  ไดแ้ก ่ 
     รพ.ปทมุราชวงศาและ รพ.เสนางคนคิม 
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จุดเด่น 

- รพ.ปุทมุราชวงศา เป็นโมเดลตน้แบบในการด าเนนิการ รพ.RDU 
ซึง่ด าเนนิการไดถ้งึระดบั รพ.สต. และโรงเรยีนท ัง้ 40 แหง่ใน
อ าเภอปทมุราชวงศา (School smart RDU) โดยมกีารประชุมครู
ทกุโรงเรยีนและก าหนดรายการยาทีม่ไีดใ้นหอ้งปฐมพยาบาลของ
โรงเรยีน 18 รายการซึง่เป็นยาสามญัประจ าบา้นและไมม่ยีา
ปฏชิวีนะ 

 

โอกาสพัฒนา - ระบบสารสนเทศในการเก็บและประมวลผลตวัชีว้ดั  ยงัมคีวาม
คลาดเคลือ่น เขา้ใจไมต่รงกนั 

 2.3  Service Plan สาขา RDU(ต่อ) 
          ตัวชี้วัด 22. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 

2.4   Service Plan สาขาทารกแรกเกดิ 

23.   อตัราตายทารกแรกเกดิ< 4:1000 การเกดิมชีพี 

SP5 : จ านวนเตยีง NICU ในเขตสขุภาพ เป้าหมาย 1:500 ทารกเกดิมชีพี 

SP6 : จ านวนเขตสขุภาพทีม่รีะบบการสง่ตอ่ (Intrauterine transfer system) ในเขตสขุภาพ 

SP7: รอ้ยละโรงพยาบาลระดบั F1 ขึน้ไปทีม่กีารด าเนนิการคดักรองโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิชนดิ
เขยีว >60% 

- เพิม่การตรวจคดักรองโรคหวัใจในทารกใน รพช. 
ให ้> 60%  
   และลงบนัทกึขอ้มูลผลการตรวจคดักรองปกต/ิ 
ผดิปกต ิ
- การเชือ่มโยงฐานขอ้มูลการตายของทารก 
รว่มกบั สสจ 
- การวเิคราะหข์อ้มูลทารกเสยีชวีติและแผนพฒันา 

จุดด ี- จุดเดน่ 

1.อตัราตายทารกต า่กวา่
เกณฑ ์

2.มกีารเพิม่เตยีง NICU 
ใหเ้พยีงพอ 

ปัญหาอุปสรรค/ขอ้เสนอแนะตอ่ผูบ้รหิาร 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

2557 2558 2559 2560 (3 

ด) 

อตัราตายทารกแรกเกดิ < 4 : 1000 การ

เกดิมชีพี 

1.19 1.16 3.03 1.24 

SP5 :จ านวนเตยีง NICU ในเขตสุขภาพ 

 

1:500 ทารกเกดิมี

ชพี 

  

  4  

(1:769) 

4 

(1:741) 

6 

SP6 : จ านวนเขตสุขภาพทีม่รีะบบการสง่ตอ่ 

(Intrauterine transfer system) 

  ม ี ม ี ม ี

SP7 : รอ้ยละโรงพยาบาลระดบั F1 ขึน้ไปทีม่ ี

การด าเนนิการคดักรองโรคหวัใจพกิารแต่

ก าเนดิชนดิเขยีว 

>60% 

  

0% 0% 0% 0% 

โอกาสพฒันา 

สถานการณ์ 

1.ขอ Mobile pulse oxymetor 6 เครือ่ง  

เพือ่ 
    ใชด้แูลผูป่้วยและคดักรอง CCHD ใน 
รพช. 
 2. ของบเตยีง NICU พรอ้มอุปกรณ์
ครบถว้น 2 ชุด    
3.  ขอ Portable head ultrasonograph 
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(โรงพยาบาลระดบั A,S,M1M2, F 1-3  ด าเนนิการไดต้ามมาตรการดแูลแบบ
ประคบัประคอง)  

ตวัชีว้ดั: รอ้ยละของ รพ.ทีม่กีารดแูลแบบประคบัประคอง  

-มแีพทยผ์า่นการอบรมPalliative 1คนเป็นแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครวัดแูลท ัง้ในรพ.และชุมชน มพียาบาลผา่นการอบรม 
หลกัสตูร4เดอืน1คน6สปัดาห1์คนมPีCWNผา่นการอบรม
หลกัสตูร 3 วนั ทกุหอผูป่้วย ยงัไมม่เีภสชักรทีผ่า่นการอบรม                    
-มแีนวทางปฏบิตัทิ ีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
-มOีPD.Palliative careเปิดใหบ้รกิาร1วนั/สปัดาห ์แตย่งัไมม่ี
พยาบาลปฏบิตังิานทีศ่นูยเ์ต็มเวลา 
-รพช มพียาบาลผา่นการอบรมPalliative care หลกัสตูร 1 
สปัดาห ์ทกุแหง่ เภสชักร ผา่นการอบรม หลกัสตูร2wksทแุหง่  
-มอีุปกรณใ์หผู้ป่้วยยมืใชท้ีบ่า้น ไมเ่พยีงพอ  
-ไมม่นีโยบายอนุญาตใหน้ ายา MO.ชนดิฉดีออกไปใชน้อกรพ.  
-มยีาMO.ชนดิกนิ ไมม่ ีFentanyl ชนดิแผน่แปะ 
-มรีะบบสง่ตอ่ เยีย่มบา้น Home ward 
 

 

สถานการณ ์

2. 5   Service Plan สาขา Palliative Care 

ปญัหา ขอ้เสนอแนะตอ่หนว่ยรบั
ตรวจ 

สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ทีต่รวจ
ราชการรบัประประสานตอ่ 

1.ไมม่พียาบาลPCN.ท างาน
ประจ าศนูยเ์ต็มเวลา เป็น
อปุสรรคตอ่การประสานงาน/
การดแูลผูป่้วยเมือ่มภีาวะ
ฉุกเฉนิ2.ไมม่ยีาลดPain ชนดิ
แผน่แปะส าหรับผป.กนิไมไ่ด ้
แลว้ 

1.จัดตัง้ศนูยป์ระสานการดแูล
ผูป่้วยแบบประคับประคองใน
รพ.แมข่า่ย 
2.จัดพยาบาลประจ าศนูย์
ท างานเต็มเวลา 
3.พัฒนาศักยภาพแมข่า่ย ให ้
แข็งแรง(คน,อปุกรณ์) 

1.ขอสนับสนุนทนุอบรมเฉพาะ
ทางใหก้ับแพทย ์พยาบาล 
เภสัชกร  
2.ขอสนับสนุนงบประมาณซือ้
Syring driver ไวใ้ชก้ับผป.
ระยะ dying 

สรุปประเด็นส าคญัทีเ่ป็นความเสีย่งตอ่การขับเคลือ่นนโยบายหรอืการด าเนนิงานไม่
ประสบผลส าเร็จ 

รพ.แมข่า่ยยังไมม่ศีนูยP์alliative care ไมม่พียาบาลท างานเต็มเวลา มแีพทยเ์วช
ศาสตรค์รอบครัว รับconsulte 1 คน ทัง้ในรพ.และชมุชน  เมือ่เกดิภาวะฉุกเฉนิ ท าให ้
การเขา้ถงึบรกิารยังไมท่ั่วถงึ  
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ตัวชีว้ดั : รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบรกิารการแพทยแ์ผนไทย           
              และการแพทยท์างเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน (รอ้ยละ 18.5) 

HDC(21ก.พ.2560) 
23.97(สงูกวา่เป้าหมาย) 

1. พัฒนาสูเ่มอืงสมนุไพร Herbal city (แผนแมบ่ทฯ วา่ดว้ยการพัฒนาสมนุไพรไทยฯ)     
    และการพัฒนาสมนุไพรเชงิเศรษฐกจิ 4 ชนดิ (ไพล กระชายด า บวับก ขมิน้ชนั) 
2. พัฒนาระบบการบนัทกึขอ้มูลตามนโยบายปีแหง่คณุภาพขอ้มูล 43 แฟ้ม 
3. พัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
4. น าเสนอผลงานวชิาการเพือ่การประกวดระดบัประเทศในงานมหกรรมสมุนไพร   
    แหง่ชาตคิรัง้ที ่14  
5. เสนอสูก่ารประกวดพืน้ทีต่น้แบบดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ (ระดบัประเทศ) 
6. น าร่องการรับรองคณุภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ(รพท.1,รพช.1-6,รพ.สต.7-14) 

ความทา้ทาย 

เกณฑ์ 18.5 

ตวัชีว้ดั Service Plan คา่
เป้าหมาย 
ตวัชีว้ดั 

ผลงาน ปี 60 
(ต.ค.59 - ธ.ค. 

59) 

9 รอ้ยละของผูพ้ยายามฆา่ตวัตายไมก่ลบัไปท ารา้ย
ตนเองซ า้ภายใน 1 ปี 

>80% 100 

10 รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีม่กีารคดักรองและเฝ้าระวงั
ความเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตายในประชากรกลุม่เสีย่ง3
โรค  

50% 100 

11 รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

>50% 42.62 

12 รอ้ยละของผูป่้วยโรคจติเภทเขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ >65% 114 

13 รอ้ยละของผูท้ีม่ปัีญหาโรคสมาธสิัน้เขา้ถงึบรกิาร  8% 3.07 

 2.7  Service Plan  สาขาสขุภาพจติและจติเวช    

 ตวัชีว้ดัหลกั 25 :  อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จไมเ่กนิ 6.3  ตอ่แสนประชากร 

✅ 

✅ 

✅ 

ทกุอ ำเภอมีอตัรำกำรฆำ่ตวัตำยส ำเร็จไมเ่กินเกณฑ์ที่ก ำหนด(1.6ตอ่แสน) 
แตม่ีสงูที่อ ำเภอปทมุรำชวงษำ(6.2)และลอือ ำนำจ(2.7)อ ำเภอเมือง (1.5) 

23 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWt53ooM3RAhWIL48KHYeuAGUQjRwIBw&url=http://www.hplus.co.th/tag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81/&psig=AFQjCNHFb9PmUtSnVLG4VMFt_9GmHS3MUg&ust=1484882443297598


7 

จดุเดน่ 

 ดา้นบคุลากร   
 มพียาบาลเฉพาะทางดา้นสขุภาพจติและจติเวชทั่วไปครบทกุแหง่ 
 มแีพทยร์ับผดิชอบงาน Service plan จติเวช 

 ดา้นการบรกิาร 
 โรงพยาบาลทั่วไปสามารถจัด Zone แยกดแูลผูป่้วยจติเวชได ้
 ระบบตดิตามผูป่้วยพยายามฆา่ตัวตายซ ้ามปีระสทิธภิาพ  

โอกาส
พฒันา 

 ยังไมม่จีติแพทย ์(ตามแผน จะจบมาท างานก.ค. 60) 
 ทบทวนการวนิจิฉัยผูป่้วย เพือ่ทบทวนอัตราเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
 เพิม่ศักยภาพการตรวจวนิจิฉัยโรคจติเวชเด็กและวัยรุน่เพือ่เพิม่อัตราการ

เขา้ถงึบรกิารโรคจติเวชเด็กและวัยรุน่ 

 2.7  Service Plan  สาขาสขุภาพจติและจติเวช    

 เพิม่ศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ
ในการเฝ้าระวงัการฆา่ตวัตาย/พยายามฆา่
ตวัตาย 

 พฒันาระบบบรกิารผูป่้วยในจติเวชและยา
เสพตดิระยะเรง่ดว่น(Acute Care)ในรพ.
ทกุแหง่ใหม้คีณุภาพ 

 เพิม่การ Screen โรคซมึเศรา้ในผูป่้วยกลุม่
โรคเรือ้รงั 

มาตรการ 

2.8 Service Plan 3 สาขาหลกั  
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 2.8.1   Service Plan สาขา สูติกรรม 
    ตัวช้ีวัด :  SP13.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2= 25% 
    ตัวช้ีวัด :  SP14.อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0 

จดุเดน่ 

 สนับสนุนการอบรมพยาบาลเฉพาะทางการผดงุครรภแ์ละ
การผดงุครรภใ์นภาวะครรภเ์สีย่งสงู 

โอกาส
พฒันา 

การประสานงาน
สว่นกลาง 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

 วางแผนสนับสนุนการจัดการเกีย่วกับถงุตวงเลอืดอยา่งมรีะบบ 
 พัฒนาทกัษะการดแูลผูค้ลอดทีม่ภีาวะครรภเ์สีย่งสงู การชว่ยฟ้ืนคนื

ชพี ACLS NCPR ในเครอืขา่ย 

 สตูแิพทย ์5 คน 

 นวตักรรมถงุตวงเลอืด 

ปี ผา่ตดัคลอด(รอ้ยละ) ภาวะตกเลอืดหลงัคลอด(รอ้ยละ) 

2558 44.60 2.07 

2559 51.33 2.03 

2560 (ต.ค-ธ.ค) 54.53 0.62 

สถานการณ์ 
 ระดับF2 ยังขาดทักษะการดแูลผูค้ลอดทีม่ภีาวะครรภเ์สีย่งสงูและใน

การชว่ยคลอดภาวะวกิฤตการชว่ยฟ้ืนคนืชพี (ACLS NCPR)  
 ขาดพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลสาขาการผดงุครรภแ์ละการผดงุ

ครรภใ์นภาวะครรภเ์สีย่งสงู 

 2.8.2   Service Plan สาขา กุมารเวชกรรม 
   ตัวช้ีวัด :  SP15. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบริบูรณ์ลดลง 10 %       

มาตรการ 

 มกีารประชมุคณะกรรมการ Service 
Plan สาขากมุารเวชกรรมรว่มกบั
โรงพยาบาลจังหวดัเพือ่น าเสนอผลการ
ด าเนนิงาน 

 การนเิทศ ตดิตามเยีย่มเครอืขา่ย 
 การจัดระบบใหค้ าปรกึษาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ 
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 สนับสนุนการอบรมพยาบาลเฉพาะทางวกิฤตกมุารเวชกรรม 

 2.8.2   Service Plan สาขา กมุารเวชกรรม 
    ตวัชีว้ดั :  SP15. อตัราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบรบิรูณล์ดลง 10 %       

ผลการ
ด าเนนิงาน 

จดุเดน่ 

 แยกบรกิารวกิฤตกิมุารเวชกรรม ออกจากหน่วยบรกิารทารกแรกเกดิ 

 พัฒนาคูม่อื/แนวทางการดแูลผูป่้วยระบบทางเดนิหายใจในเด็กส าหรับ
เครอืขา่ยทัง้จังหวัด 

 วางแผนจัดหาเครือ่งมอืสง่ตอ่ผูป่้วยวกิฤต ิเชน่  pulse oxymeter  
 พัฒนาฐานขอ้มลูและเชือ่มโยงทัง้เครอืขา่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โอกาส
พฒันา 

  พยาบาลเฉพาะทางวกิฤตเด็ก 6 คน 
  มพียาบาลเฉพาะทางโรคระบบทางเดนิหายใจในเด็ก 2 คน 

การประสานงาน
สว่นกลาง 

ปี Pneumonia Dead อตัราการdead 

2558 448 2 0.45 

2559 626 2 0.32 

2560 (ต.ค-ธ.ค) 228 2 0.87 

สาขาศลัยกรรม/สาขาออรโ์ธปิดกิ 
ประเด็นตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปี59 ปี 60 

1.การแตกของภาวะไสต้ิง่อกัเสบ  < 20% 10.21 16.19 

2.ผูป่้วยทีเ่สยีชวีติภายในรพ.ของผูป่้วยปวด
ทอ้งเฉียบพลนั 5 ภาวะ  

<4% 1.8 1.4 

3.ของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติของผูป่้วยภาวะขาด
เลอืดทีข่าหรอืแขน  

< 20% 
 

0 0 

4.การถกูตดัขาตัง้แตร่ะดบัขอ้เทา้ขึน้มาของ
ผูป่้วยภาวะขาดเลอืดทีข่า  

- 100 
(9ราย) 

100 
(1ราย) 

5.ผูป่้วยกระดกูหกัไมซ่บัซอ้นไดร้ับการดแูล
รักษาในโรงพยาบาลระดบั M2 ลงไป 

(> รอ้ยละ 70 79.45  
 

ภาพรวมตวัชีว้ดัผา่นเกณฑ ์แตตั่วชีวั้ดขอ้ 1 ในรายอ าเภอยังสงู ซึง่ทางแมข่า่ย รพ.
อ านาจเจรญิ ไดน้ าแบบประเมนิ Alvalado score มาใชใ้นเครอืขา่ย  ชว่ยในการวนิจิฉัย  และ
ระบบการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญผา่นระบบไลน ์ในการสง่ตอ่ เพือ่การรักษาทีถ่กูตอ้งและรวดเร็ว  
และเป็นโอกาสพัฒนาในการวนิจิฉัยภาวะปวดทอ้งเฉียบพลัน/ภาวะขาดเลอืด  สว่นการถกูตัด
ขา สว่นใหญเ่ป็นผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ าตัวหลายโรค มคีวามจ าเป็นในการรักษาเพือ่รักษาชวีติ   
จุดเดน่งานออรโ์ธปิดกิส ์ใช ้นวตกรรม Home skin Delivery(การดงึถว่งน ้าหนัก)สง่ผูป่้วยไป
รับบรกิารใกลบ้า้น 
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สาขาอายรุกรรม 
ตวัชีว้ดัที ่SP18 : อตัราตายจาก sepsis/septic shock<30% 

Analysis 
1. รพช. บางแหง่สง่ culture เอกชน รายงานผลลา่ชา้ 
2. ยา norepinephine / hydrocortisone ยังไมค่รบทกุ รพช  
3. อัตราการ Resuscitate volume ดขีึน้ แตอ่ัตราการบรรล ุEGDT 

ลดลง  
4.ขาดเครื่องมือ ท่ีใช้ประเมินสารน้้าท่ีเป็น non- invasive และเครื่องมือท่ี
ใช้ประเมิน Hemodynamic monitoring เช่น bedside U/S 
,bed side monitor  รวมทัง้ เครื่องช่วยประเมิน ติดตามความ
เหมาะสมในการรักษา เช่น เครื่องตรวจ Blood lactate  
5.การประเมนิ ตดิตาม การปฏบิัตติามแนวทางการดแูลรักษา 

รวมทัง้การตดิตามรายงานตัวชีว้ดั ในเครอืขา่ย ยังไม่
ครอบคลมุและตอ่เนือ่ง  

มาตรการการด าเนนิงาน 
1.พัฒนาเครอืขา่ยการดแูล sepsis/septic shock รว่มกันกับ รพช. 

2.จัดประชมุวชิาการดแูล sepsis / septic shock ในแผนกอายุ
รกรรม 
3.สนับสนุน รพช ในการจัดหายา norepinephrine และ 

          ceftazidime ใหค้รบทกุโรงพยาบาล       
4.พฒันาแนวทางการสง่เพาะเชือ้ของรพช. ใหส้ามารถสง่
ตรวจที ่รพ.จังหวดั แหง่เดยีว 
5. พฒันาระบบสง่ตอ่และระบบปรกึษาผูป่้วยจากรพช. 

6. จดัท าแนวทางดแูลผูป่้วยใน รพท และ รพช 

7. จดัท าแผนขอครภุัณฑใ์นสว่นทีย่งัไมเ่พยีงพอ 

สรปุขอ้เสนอแนะผูบ้รหิาร 
1. สนับสนุนเครือ่งมอื เชน่ เครือ่ง Blood lactate, bedside U/S 

และ bed side monitor 

 2. สนับสนุนการจัดซือ้ยา norepinephrine รว่มระดบั
จังหวดั 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาใหด้ยี ิง่ข ึน้ 
- ใช้ non invasive monitoring ในกำรประเมินvolume status เพื่อให้มีควำม
แม่นย ำมำกขึน้  
-  พัฒนาและเช่ือมโยงแนวทางการดูแลผู้ป่วย และระบบการประเมนิ 
ติดตามผลลัพธ์ ให้ครอบคลุมในเครือข่ายทุกระดับ 
-เพ่ิมกำรรำยงำน KPI ให้สอดคล้องกบัท่ีเขตก ำหนด เช่น อตัรำกำรท ำH/C 

ก่อน start ABT 
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Situation 

2.11 สาขาโรคหวัใจ   
   SP23: รอ้ยละโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไปใหใ้ห ้SK ในผูป่้วย STEMI ได1้00% 

   SP24 : ผูป่้วย STEMI ไดร้ับการขยายหลอดเลอืดและหรอืยาละลายลิม่เลอืด  ≥80% 

   SP25 : อตัราตาย≤10% 

โอกาสพฒันา 

-พฒันาระบบ fast track 
STEMI cardiac network 
ใหร้วดเร็ว (DTN) 
- STEMI awareness  ทกุ
ระบบ 

สถานการณ ์

จุดด ี- จุดเดน่ 

• สามารถให ้SK ไดท้กุ
โรงพยาบาล 

• บุคลากรใสใ่จและสามารถ
วเิคราะหป์ัญหาได ้

ขอ้เสนอแนะตอ่
ผูบ้รหิาร 

ขอสนบัสนนุ 
- EKG 12 LEAD  
INFUSSION PUMP 
DEFIBRILATOR ในรพช. 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

 ยงัขาด
เครือ่งตรวจ  
- EKG 12 LEAD  
INFUSSION PUMP 
DEFIBRILATOR ใน
รพช. 

• ให้ sk ได้ ทุกโรงพยาบาล 
• DTN ภายใน 30 นาท ีมากกว่า 50 %(58=25%,59=13%,60=0% 
• อัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 10% 58=4%,59=22%,60=21% 
• อัตราการให้ยาละลายล่ิมเลือด มากว่า 80% 58=95%,59=72%,60=84% 
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2.12 service plan สาขามะเร็ง   
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรก(ตบั ปอด เตา้นม ล าไสใ้หญ ่ปาก
มดลกู)ไดร้บัการรกัษา ผา่ตดั เคม ีรงัส ี ตามเกณฑเ์วลาทีก่ าหนด ≤ 80 % 

ผลด าเนนิงาน 

-มแีผนด าเนนิงาน
ครอบคลมุเครอืขา่ย 
-กจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัความเสีย่งเกดิ
โรคมะเร็ง/ 
คดักรองมะเร็งตบั/ เตา้
นม ปากมดลกูตอ่เนือ่ง 
-ใชโ้ปรแกรมTCBท า
ทะเบยีนมะเร็ง (ขอ้มลู
เชือ่มกบัสว่นกลาง) 
-ควิแมมโมแกรมส ัน้ 

-  ลดการปนเป้ือน
ในแหลง่น า้/หว่ง
โซ่อาหาร พยาธิ์
ใบไมใ้นตบั 
-จดับรกิารเคมี
บ าบดัแบบ OPD 
- จดัท าทะเบยีน
มะเร็งครบทกุโรค 
 

- ขาด ศลัยแพทย ์/
วสิญัญ ี
 - ขาดผูร้บัผดิชอบท า
ทะเบยีนโดยตรง 

- พฒันาศกัยภาพ
ศลัยแพทยด์า้นเคมี
บ าบดั(มหีลกัสตูรของ
NCI) 
-มอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบท า
ทะเบยีนมะเร็งชดัเจน 

92 96 88 79 
94 100 

0
20
40
60
80

100

ผา่ตดั เคม ี รงัส ี

ปี 2559 

2560 (3 
เดอืน) 

จดุด-ีจดุเดน่ 

โอกาสพฒันา ปญัหา/อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

 2.13   Service Planสาขาโรคไต 
          ตวัชีว้ดั :  รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลง
ของeGFR<4 l/min/1.73m2/yr    (> 65%) 

66.2 73.8 
100 

0

50

100

150

GFR drop < 4
ml/min/1.73m2/year

DM, HT screened for
CKD

Enzymatic method

-มอีายรุแพทยโ์รคไต 
-มหีน่วยบรกิาร HD 
ในร.พ.ช. มากถงึ 50% 
- เขา้ร่วมโครงการวจิัย 
PDOPPS 

-ปัญหาการสง่ออกขอ้มูล 
HDC  
-บคุคลากรไมเ่พยีงพอ 
-วาง TK Catheter/Vascular 
access 

-สนับสนุนบคุลากร 
(โภชนากร กายภาพ) 

โอกาสพฒันา จดุเดน่ ประสานสว่นกลาง 

เสนำงคนิคม 73.12,พนำ 67.98,เมือง 67.05,หวัตะพำน 65.98 
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สถานการณ์ 

 2.14   Service Planสาขาสาขาตา 
          ตวัชีว้ดั :  รอ้ยละของผูป่้วยตาบอดจากตอ้กระจก(Blinding 
Cataract) ไดร้บัการผา่ตดั ภายใน 30 วนั (> 80%) 
          ตวัชีว้ดั SP27. รอ้ยละผูส้งูอาย ุ60 ปีข ึน้ไปไดร้บัการ  คดักรอง
สายตา  (≥รอ้ยละ 75) 

5.46 

1.14 1.07 1.32 1.51 
2.97 

10.06 

3.84 

0

5

10

15
สูงอาย ุ

ร้อยละ 

ผลการด าเนนิงาน 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 
2560 

(ต.ค.59-ม.ค.60) 

อตัราการคดักรองสายตาในผู้สูงอายุ  
60 ปีขึน้ไป 

≥75% 
25.6 77.06 83.71 3.84 

ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกได้รับ
การผ่าตัดใน 30 วนั 

>80% 
28.84 86.45 94.57 95.24 

โอกาสพฒันา 
1. สรา้งเครอืขา่ยคดักรองและโครงการเชงิรกุอยา่งตอ่เนือ่ง 
2. เพิม่วนับรกิารผา่ตดัตอ้กระจกในโรงพยาบาล 
3. จดัต ัง้ Refraction clinic 
4. บรูณาการจดัเก็บขอ้มลูตาม HDC  

จดุเดน่ 
1. มโีครงสรา้งและกลไกการท างานทีช่ดัเจน และเป็นระบบมกีาร
ประสานงานความรว่มมอืเครอืขา่ย 

2.  การพฒันาบคุลากรในเครอืขา่ย โดยการจดัประชุมวชิาการ การ
นเิทศงาน ใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 2.14   Service Planสาขาสาขาตา(ตอ่) 
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ตวัชีว้ดั  SP28. รอ้ยละ
ของ รพ.สต./ศสม. ที่
จดับรกิาร สขุภาพชอ่ง
ปากทีม่คีณุภาพ  ≥ 60%                       

ผลการด าเนนิงาน 

2.15   Service Plan สาขาสขุภาพชอ่งปาก 
            

 10.13  8 

22.22 
27.27 

0 

12.5 

0 0 
 -  
 5

 10
 15
 20
 25
 30

ทีม่า : HDC กระทรวงฯ ณ 22 ก.พ 2560 

 10.33  9.5 12.13 
14.62 

10.71 9.9 
7.63 

9.72 

 -  

 5

 10

 15

 20
SP29. อตัราการใช้
บรกิารสขุภาพชอ่งปาก
รวมทกุสทิธิข์อง
ประชาชนในพืน้ที ่
≥35%           
                       

จดุเดน่ 

-มกีารหมุนเวยีนทนัตแพทย ์ทนัตาภบิาลออกใหบ้รกิารใน รพ.สต. 
-จดัต ัง้ทมีทนัตแพทย ์ทนัตาภบิาลดแูลงานทนัตฯใน รพ.สต. 
-มกีารก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานใน รพ.สต.ทีย่งัไมผ่า่นเกณฑ์
ตวัชีว้ดั 

โอกาส
พฒันา 

-บนัทกึขอ้มลูบรกิาร ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
-เพิม่สดัสว่นการจดับรกิารสง่เสรมิ ป้องกนัทาง 
ทนัตสขุภาพในทกุกลุม่วยั 
-อ าเภอทีม่ผีลงานดนี าเสนอกระบวนการท างาน เพือ่เป็นแนวทางใหอ้ าเภอ
อืน่ปรบัใช ้(ปทมุราชวงศา) 

2.15   Service Plan สาขาสขุภาพชอ่งปาก (ตอ่) 
            

รบัไปประสาน
สว่นกลาง ความกา้วหนา้ของทนัตาภบิาล 
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• มผีูล้งทะเบยีนบรจิาคอวยัวะ 1 ราย 

 2.16 service plan สาขาปลกูถา่ยอวยัวะ 
จ านวนปลกูถา่ยไตส าเร็จ (650 ราย) 

ตวัชีว้ดั SP 30. จ านวนผูบ้รจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตายในแตล่ะรพ. 
Donor เป้าหมาย 38 แหง่ > 1 ราย:100 hospital death 

        SP 31. จ านวนผูบ้รจิาคดวงตาจากผูเ้สยีชวีติในแตล่ะ รพ.AและS ≥ 5 
ราย :100 hospital death 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

จดุเดน่ 

โอกาสพฒันา 

• ประกาศเป็นศนูยร์บับรจิาคอวยัวะของจงัหวดั มี
กรรมการรบัผดิชอบ 

1.เพิม่พนูทกัษะในการเจรจาขอรบับรจิาคอวยัวะและ
การดแูลผูบ้รจิาคอวยัวะสมองตาย 

2.ไมม่ทีมี Harvesting  ไมม่OีR 

3.เพิม่ระบบสง่ตอ่ผูบ้รจิาคอวยัวะสมองตาย 

4.ควรมนีโยบายชดัเจนและประชาสมัพนัธใ์หต้อ่เนือ่ง 

จดุเดน่ 
• มกีารพฒันาระบบในรูปแบบคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
• มกีารประชุมตดิตามงานในคณะกรรมการ กวป.ทกุเดอืน 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

โรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป ผา่นเกณฑ ์ECS คณุภาพ  
7 แหง่ = 100 % 
 โรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป ผา่นเกณฑ ์ER คณุภาพ  
7 แหง่ =100 % 
อตัราตายจากการบาดเจ็บ(Trauma)(PS Score > 0.75) 
< 1%   = 0 

2.17   Service Planสาขาอบุตัเิหต ุ
         ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไปในแตล่ะจงัหวดั ทีม่ ี

การพฒันาคุณภาพ Emergency Care System จนผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
(มากกวา่หรอืเทา่กบั40%)  ≥ 60 % 
          ตวัชีว้ดั SP32 :  รอ้ยละของ ER คณุภาพในโรงพยาบาล ระดบั F2 ข ึน้
ไป≥40%อตัราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)(PS Score > 0.75) < 1% 
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โอกาส
พฒันา 

• ความพรอ้มในการเตรยีมรับภาวะฉุกเฉนิหมูต่ามองคป์ระกอบ 4  
• การศกึษาและวจัิยยังมผีลการประเมนิระดับต า่กวา่เกณฑ ์ 
• เพิม่ประสทิธภิาพของการด าเนนิงานของTrauma & Emergency 
Unit 
• การตดิตามผลการรักษากรณีผูป่้วยบาดเจ็บทีส่ง่ตอ่ 

รบัไป
ประสาน
สว่นกลาง 

ตอ้งการสนับสนุน 
• การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทีข่าด (แพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉนิ,
ศลัยกรรมประสาท, พยาบาลเฉพาะทางการดแูลผูป่้วยอบุตัเิหตแุละ
ฉุกเฉนิ)  
• อปุกรณ์ EKG, Defibrillator, เครือ่งอุน่เลอืดและน ้าเกลอื, เครือ่ง 
Ultrasound  

2.17   Service Planสาขาอุบตัเิหต ุ(ตอ่) 
         ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไปในแตล่ะจงัหวดั ที่

มกีารพฒันาคณุภาพ Emergency Care System จนผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ (มากกวา่หรอืเทา่กบั40%)  ≥ 60 % 
        ตวัชีว้ดั SP32 :  รอ้ยละของ ER คณุภาพในโรงพยาบาล    ระดบั F2 
ข ึน้ไป≥40%อตัราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)(PS Score > 0.75) 
< 1% 

 
 
 
 
 

กลไก/มาตรการ 
1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่าน QLN (Lueamnat ) 
 ตั้งแต่  ปี2557 โดยมีทีมลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง 
2.QRTระดับจังหวัดร่วมหา GAP จากข้อเสนอแนะของ สรพ. เพ่ือ 
   วางแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละระบบอย่างยั่งยืน 
3.การสนับสนุนงบประมาณจาก สสจ. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สถานการณ์ HA  
ของจังหวัดอ้านาจเจริญ 

รพท./รพช. ผ่าน HA  
 ร้อยละ100 

 
 
 
 
 
 

33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

ผลการด้าเนินงาน จุดเด่นของจังหวัด/รพ. โอกาสในการพฒันา เรื่องที่รับประสานกบัส่วนกลาง 

 
รพ.ปทุมราชวงศา 
รอวันนัดเพือ่
ประเมิน R3 จาก 
สรพ. 

 

1. มีกระบวนการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยผ่าน QLN Lueamnat และการ
พัฒนาคุณภาพท่ีต่อเนื่องของ รพท. ส่งผล
ให้ รพ.ทุกแห่งผ่าน HA 

2. เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เฉพาะด้านในระบบต่างๆเช่น IC ENV 
PTC RM IM PCT และHPH(DHS) 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้ก้าลังใจแก่ทีมท้างาน
ด้านคุณภาพโดยมอบดอกไม้ในท่ีประชุม
ประจ้าเดือนของจังหวดั 

4. มีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือรับรองรายโรคใน
ภาพรวมของจังหวัด(PCN): STEMI  โดย
จะรับการประเมินเดือนมีนาคม2560 

1. การบูรณาการแนวคิดและกระบวนการพัฒนา

คุณภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ัง HA 

DHS Service plan และรพ.สต.ติดดาว ใน

รูปแบบของ PCN ต้ังแต่ระดับชุมชน รพ.สต. 

รพช.  รพท.และ สสจ. 

2. พัฒนาทีมน้าเฉพาะด้าน(CoP) 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีด้านการ

พัฒนาคุณภาพให้มีความเชี่ยวชาญในการให้

การปรึกษา เช่น Quality Coachและ     

Surveyor (จังหวัดท่ีไม่มีSurveyor คือ 

อ้านาจเจริญ ยโสธร) 

4. บุคลากรในพ้ืนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เช่น IC RM ENV และ PTC ยังต้องการพัฒนา

ศักยภาพเพ่ือให้สามารถให้ค้าปรึกษาแก่ รพ. 

1. เขตสุขภาพท่ี 10 ให้การสนับสนุน
งบประมาณ 

   - ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Quality Coachและ  Surveyor ) 
และทีมงาน (CoP) 
   - การประชุมวิชาการด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

 
 
 
 

เป้าหมายของจังหวัด 
ผ่าน Reaccredit 3 (R3) 1 
แห่ง คือ รพ.ปทุมราชวงศา 
(รอวันนัดเพือ่ประเมินจาก

สรพ.) 
 
 
 
 
 

งปม.70,000 บาท 
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สรุปคณะที่ 3 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 

 



1 

คณะที ่3 การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

 
คณะที ่3 การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

ตวัชีว้ดัที ่35. ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติ
และพฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 

 

ตวัชีว้ดัที ่36. รอ้ยละของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันคีวามสขุของคนท างาน (Happy 
Work Life index) และ Core Value “MOPH” 

 

ตวัชีว้ดัที ่37. รอ้ยละของครอบครวัทีม่ศีกัยภาพในการดแูลสขุภาพตนเองได ้          
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

34 
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ตวัชีว้ดัที ่35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติและ
พฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 

องคป์ระกอบ การด าเนนิงาน คะแนนทีไ่ด ้

1. การวางแผน
ผลติและพัฒนา
ก าลังคนของ
เขตสขุภาพ 

 4 คะแนน 

มแีผนความตอ้งการบคุลากรและ
แผนพฒันาบคุลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ทีเ่ชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร ์  

4 Excellence ครอบคลมุ 5 กลุม่สาขา  
 

1.บคุลากรวชิาชพี  

2.บคุลากรสหวชิาชพี   

มคี าสัง่จัดตัง้ศนูยแ์ละแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนา
ก าลังคนดา้นสขุภาพจังหวดัอ านาจเจรญิ 

3.บคุลากรสนับสนุนวชิาชพี  

4.บคุลากรสายสนับสนุน  

5. บคุลากรผูท้ าหนา้ที่
บรหิารงาน 

องคป์ระกอบ การด าเนนิงาน คะแนนทีไ่ด ้

2. การสรา้ง
ความรว่มมอื
ดา้นการผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน  
อยูใ่นระดับที ่2 
(รอ้ยละ 40) 

 
 

3 คะแนน 
    คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 

ตวัชีว้ดัที ่ 35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติ
และพฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 

สถาบันการศกึษาในเขตสขุภาพที ่10 มจี านวน         
6 แหง่ มกีารสรา้งความรว่มมอื จ านวน 4 แหง่ คอื 
       1. วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
           สรรพสทิธปิระสงค ์
       2. วทิยาลัยการสาธารณสขุสรินิธร   
           จังหวัดอบุลราชธาน ี
       3. โครงการจัดตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ                       
 มหาวทิยาลัยมหดิล 
       4. มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
 

2 

3 

1 
4 

5 
6 
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องคป์ระกอบ การด าเนนิงาน 

2. การสรา้งความ
ร่วมมอืดา้นการผลติ
และพัฒนาก าลงัคน  
อยูใ่นระดบัที ่2 
(รอ้ยละ 40) 

- มกีารสรา้งความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและนอก
เขตสขุภาพ คอื 
       1. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรงุเทพ 
       2. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สระบรุ ี
       3. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรคป์ระชารักษ์ 
       4. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครพนม 
       5. วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ กาญจนาภเิษก 
       6.ศนูยแ์พทยศ์กึษา รพ.ศริริาช 
       7.สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ีกทม. 
       8.คณะพยาบาลศาสตร ์ม.บรูพา 

ตวัชีว้ดัที ่ 35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติ
และพฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด (ตอ่) 

1 

2 
3 

4 

5 6 

8 

องคป์ระกอบ การด าเนนิงาน คะแนนทีไ่ด ้

3 การบรหิาร
งบประมาณ
ดา้นการผลติ
และพัฒนา
ก าลังคน 
(ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 60) 

จังหวดัมกุดาหาร ไดจั้ดท าแผนพัฒนาบคุลากรภาพรวมจังหวดั 
และมกีารด าเนนิการตามแผน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 

หนว่ยงาน งบประมาณ ใชแ้ลว้ รอ้ยละ 

สสจ.อ านาจเจรญิ 5,748,770 2,407,605 41.88 

รพ.อ านาจเจรญิ 2,184,420 788,520 36.10 

รวม 7,933,190 3,196,125 40.29 

ตวัชีว้ดัที ่ 35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติ
และพฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 

36 



4 

องคป์ระกอบ การด าเนนิงาน คะแนนทีไ่ด ้

4 การบรหิาร
จัดการดา้นการ
ผลติและ
พัฒนา
ก าลังคน 

- มกีารจัดเก็บขอ้มลูดา้น HRD รายบคุคลในโปรแกรม  
MS-Excel 
   
 
 
 
 
 
 
 

2 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่ 35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติ
และพฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 

หนว่ยงาน จ านวนตอ้งการ
พฒันา 

จ านวนทีไ่ดร้บั
การพฒันา 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

สสจ.อ านาจเจรญิ 837 404 48.27 

รพ.อ านาจเจรญิ 746 307 41.15 

รวม 1,583 711 44.91 

องคป์ระกอบ การด าเนนิงาน คะแนนทีไ่ด ้

5 การ
ประเมนิผล
กระทบระบบ
การบรหิาร
จัดการ การ
ผลติและ
พัฒนา
ก าลังคนของ
เขตสขุภาพ 

ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนดา้นการผลติและพัฒนาก าลังคน 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 

ตวัชีว้ดัที ่ 35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติ
และพฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 
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ขอ้เสนอแนะ 

1.เนือ่งจากแผนพัฒนาบคุลากรสว่นใหญต่ัง้เป้าหมายการพัฒนาในกลุม่
วชิาชพี จงึควรมกีารพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนใหค้รบทกุสายงาน 
2.ควรก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ของบคุลากรใหค้รอบคลมุทกุสายงาน 
เพือ่สรา้งขวัญก าลงัใจและธ ารงรักษาบคุลากร 
3.บคุลากรทีร่ับผดิชอบดา้นทรัพยากรบคุคลมกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยท าให ้
ขาดความเขา้ใจและตอ่เนือ่งในการปฏบิตังิาน  

35 ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจดัการระบบการผลติและพฒันา
ก าลงัคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด 

สรปุการกรอกขอ้มลูโปรแกรม  HROPS จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

 
หนว่ยงาน 

ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พรก พกส. 
 

ลกูจา้งช ัว่คราว รวม 

มจีรงิ กรอก มจีรงิ กรอก มจีรงิ กรอก มจีรงิ กรอก มจีรงิ กรอก มจีรงิ กรอก ไม่
กรอก 

 

รพท.อ านาจเจรญิ              
430  

             
430  

              
41  

              
41  

              
20  

              
20  

             
324  

             
324  

              
56  

              
56  

             
871  

             
871  

               
-   

สสจ.อ านาจเจรญิ               
62  

              
62  

                
7  

                
7  

              
10  

              
10  

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

              
79  

              
79  

               
-   

รพช              
431  

             
428  

              
53  

              
53  

              
18  

              
18  

             
242  

             
242  

              
56  

              
26  

             
800  

             
767  

              
33  

สสอ               
20  

              
20  

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

                
9  

                
9  

                
4  

               
-   

              
33  

              
29  

                
4  

รพ.สต.              
305  

             
303  

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

             
158  

             
158  

             
110  

              
76  

             
573  

             
537  

              
36  

รวม              
818  

             
813  

              
60  

              
60  

              
28  

              
28  

             
409  

             
409  

             
170  

             
112  

           
1,485  

           
1,422  

              
63  

คดิเป็นรอ้ยละ 95.75 
ขอ้มลู ณ ม.ค.60 
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ตัวชีว้ดัที ่36 รอ้ยละของหน่วยงานทีม่กีารน าดัชนคีวามสขุของคนท างาน                                     
(Happy Work Life index) และ Core Value “MOPH” 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 

- มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิความสขุ
ของคนท างาน จังหวดัอ านาจเจรญิ ประจ าปี 
2560 

- มกีารประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน
ตวัชีว้ดัดชันคีวามสขุของคนท างาน (Happy 
Work Life index) และ Core Value “MOPH” 
และประชาสมัพันธ ์จัดกจิกรรม ใหบ้คุลากรใน
หน่วยงานทราบ  

- ไดรั้บแบบประเมนิความพงึพอใจในระดับ
บคุคลและระดบัองคก์ร เพือ่จะถา่ยทอดให ้
หน่วยงานและบคุลากรในจังหวดัประเมนิเพือ่
เก็บรวบรวมขอ้มลูมาประมวลและวเิคราะหผ์ล 

- มแีบบประเมนิและ application  

 

สถานการณ์ ปี 2559 

เป้าหมาย อสค.ในเขตสขุภาพที ่10 

จงัหวดั เป้าหมายการด าเนนิงาน อสค.  
ปี 2560  (คน/ครอบครวั) 

รวม 

 CKD LTC NCD 

1.อบุลราชธาน ี 3,424 4,215 7,639 15,278 

2.ศรสีะเกษ 2,727 3,769 6,496 12,992 

3.ยโสธร 1,160 1,383 2,543 5,086 

4.อ านาจเจรญิ 1,200 912 2,112 4,224 

5.มกุดาหาร 934 774 1,708 3,416 

รวม 9,445 11,053 20,498 40,996 

ทีม่า : ขอ้มูล HDC ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2559 
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ตวัชีว้ดั 37 : รอ้ยละของครอบครวัทีม่ศีกัยภาพในการดแูลสขุภาพตนเองไดต้าม
เกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 50) 

ล าดบั อ าเภอ ผูป่้วย 
ไตวายเรือ้รงั
(CKD) 

ผูส้งูอาย ุ
ตดิบา้น 

ตดิเตยีง (LTC) 

ผูป่้วยโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รงั
(NCD) 

รวม 

1 เมอืงอ านาจเจรญิ 465 500 750 1,715 

2 ชานุมาน 72 100 200 372 

3 ปทมุราชวงศา 115 50 250 415 

4 พนา 104 50 200 354 

5 เสนางคนคิม 107 100 250 457 

6 หวัตะพาน 126 150 350 626 

7 ลอือ านาจ 113 50 250 413 

  รวม 1,102 1,000 2,250 4,352 

เป้าหมาย อสค.จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 

1.มกีารก าหนดและคดัเลอืกกลุม่เป้าหมาย ซึง่มกีารพฒันาศกัยภาพ 
อสค.ใน ปี 2559 จ านวน 475  คน แตย่งัไมไ่ดร้บัขึน้ทะเบยีน 

 

2.มกีารประชุมทมีวชิาการทีเ่ก ีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย ทมีหมอครอบครวั  
Care Manager และผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพภาคประชาชน เพือ่
ก าหนดหลกัสตูรและกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 
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ผลการด าเนนิงาน (ตอ่) 
 

 

3.มกีารก าหนดระยะเวลาด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนเมษายน 
2560และประเมนิศกัยภาพ อสค.ในไตรมาสที ่4 

 

4.มกีารใชไ้ลน ์ เฟสบุค๊ อเีมลล ์ ตดิตอ่ประสาน 

   การด าเนนิงาน อสค. ระหวา่งเครอืขา่ย   

   สขุภาพภาคประชาชน 

 

 

ปญัหาและอปุสรรค 

   1.เนือ่งจากการเพิม่กลุม่เป้าหมาย อสค.ท าใหต้อ้ง 

   มกีารปรบัเปลีย่นการด าเนนิงาน จงึเกดิความลา่ชา้   

  ในการด าเนนิงาน   

  

  2. งบประมาณจดัสรรตามกลุม่เป้าหมายเดมิ ท าให ้     

  งบประมาณในการจดัท าคูม่อืไมเ่พยีงพอ 
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ขอขอบคณุคะ่ 
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สรุปคณะที่ 4 

การบริหารจัดการ 
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คณะที ่4 

 การบรหิารจดัการ 
  จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

4.1 ระบบธรรมภบิาลและคณุภาพบรหิารจดัการภาครฐั 

-  ITA 

-  การบรหิารจดัการดา้นยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า 

4.2 การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

4.3 การเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

4.4 การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 

4.5 การพฒันางานวจิยั และองคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 

นพ.ธรีะพงษ์ แกว้ภมร 
นายแพทยเ์ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมป้องกนั สสจ.ศรสีะเกษ 

ประธานคณะ 4 

2. Service Excellence  

   

3. People Excellence 4. Governance Excellence  

  

  
 
 
     
 
       
    กลไก / มาตรการ 
- แตง่ต ัง้คณะกรรมการ ประชุม 
-  จดัท าแผน 
- ประกาศเจตนารมย ์
- ขบัเคลือ่น ตามมาตรการ  
      (  3  ป. 1  ค. ) 
- ประเมนิ และหาหลกัฐาน 
   ประกอบ 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
   สถานการณ ์ปี 2559 
สสจ + รพท. ผา่นเกณฑ ์ ITA    
   (3สว่น)   80.88   (สงูมาก) 

 ดชันดีา้นความโปรง่ใส    87.20 
  อนัดบั   1   ของจงัหวดัในเขต 10 
  อนัดบั   2   ของจงัหวดัในภาคอสีาน 
  อนัดบั   3   ของประเทศ  
 

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน จดุเดน่ของจงัหวดั โอกาสในการพฒันา 
เร ือ่งทีร่บัประสาน
กบัสว่นกลาง 

     3  เดอืน แรก  
 
- สสจ.รพท. ผา่นเกณฑ ์

     ระดบั 5 

   ( EBIT 4-6  )  

- รพช./สสอ. ผา่นเกณฑ ์

    ระดบั 3 

   ( EBIT 4-6  )  

 

               (  ผา่น ) 
 

 1. ผูบ้รหิาร ทกุระดบั ใหค้วามส าคญั 
และเป็นแบบอยา่งทีด่ ีในการ
ขบัเคลือ่น  
            ITA  ควบคู ่MOPH  

2. มทีมีพีเ่ล ีย้งระดบัจงัหวดั  ที่
เขม้แข็ง หนว่ยงานระดบัอ าเภอ
สามารถเขา้ถงึปรกึษาและเรยีนรูก้าร
ท างาน  จากเอกสารตน้แบบ  และลง
มอืปฏบิตั ิ

3. เลอืกหนว่ยงาน ทีม่คีวามพรอ้ม
และสมคัรใจ ใหเ้ป็นหนว่ยงาน
เป้าหมาย ในการขบัเคลือ่น  
เป็นตน้แบบ   
ในการเรยีนรู ้

สรา้งทมีพีเ่ลีย้งระดบัอ าเภอ  

(คร ูก.) เป็นเครอืขา่ย และ

ทีป่รกึษาในการขบัเคลือ่น

ระดบั อ าเภอ ต าบล ตอ่ไป 

ในระดบั สสอ. รพช. 

ควรลดจ านวนขอ้

ค าถาม หรอืจดัเป็น

กลุม่ ตามสภาพของ

พืน้ที ่ และสรา้งแบบ

ส ารวจทีเ่ขา้ใจงา่ย

และสะดวกในการ

ตอบแบบค าถาม

รวมท ัง้การรวบรวม

พยานหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ ์

 
   
     เป้าหมาย ปี 2560    
       ( 5 หนว่ยงาน ) 
 

(สสจ. + รพ. อจ ) = 1  
สสอ. เสนางคนคิม , ลอือ านาจ 
รพช. เสนางคนคิม , ลอือ านาจ 

ประเมนิเฉพาะหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ ์ 

 
 

   คณะที ่4 การบรหิารจดัการ 

 4.1  ระบบธรรมาภบิาลและคณุภาพการบรกิารจดัการภาครฐั 

             - ITA   รอ้ยละของหนว่ยงานสงักดักระทรวงสาธารณสขุทีผ่า่น    
                            เกณฑก์ารประเมนิ ITA   (รอ้ยละ 85) 
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   คณะที ่4 การบรหิารจดัการ 
 4.1 ระบบธรรมาภบิาลและคณุภาพการบรกิารจดัการภาครฐั 

        - การบรหิารจดัการดา้นยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า 

Governance Excellence 
ความม ัน่คงดา้นยาและเวชภณัฑ ์ 

KPI 

1.รอ้ยละการซือ้รว่มยาและเวชภณัฑม์ใิชย่า(≥20%) 

2.จรยิธรรมในการสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑ ์       
    ทีม่ใิชย่าผา่นอยา่งนอ้ยระดบั 3 
 

ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั 

จงัหวดัมกีารแตง่ต ัง้ คณะกรรมการด าเนนิการจดัซือ้รว่ม 
แยกแตล่ะหมวดชดัเจน เป็นผลใหส้ามารถด าเนนิการจดัซือ้ 
รว่มระดบัจงัหวดัคูข่นานกบัรว่มเขตในทกุหมวด 

ประเภท ซือ้รว่มเขต ซือ้รว่มจงัหวดั 

ยา √ √ 

วสัดกุารแพทย ์   √ 

วสัดทุนัตกรรม √ √ 

วสัด ุX-ray ทกุ รพช. เป็นระบบ digital 

วสัดวุทิย ์ √ √ 
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แผนจดัซือ้ทกุ
หมวดท ัง้ปี 

แผนซือ้ 
รายไตรมาส
(ลบ.) 

ซือ้จรงิ 
ไตรมาส 1 
(ลบ.) 

ซือ้ต า่ 
กวา่แผน 
(%) 

เป้าหมาย
ซือ้รว่ม
(ลบ.) 

ซือ้รว่ม
จรงิ 
(ลบ.) 

รอ้ยละซือ้
รว่ม 

219.03 ลบ. 54.76 52.32 - 4.5 10.95 19.75 37.75 

ผลงานไตรมาส 1 

1.รอ้ยละจดัซือ้รว่มเขตและจงัหวดั (เกณฑ ์≥รอ้ยละ 20) 

ประเภท  
มูลคา่การจดัซือ้
ท ัง้หมด(ลา้นบาท)  

มูลคา่ซือ้รว่ม  
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ  

ยา  34.71 10.7 30.83 

วสัดกุารแพทย ์ 6.92 2.53 36.44 

LAB  9.53 6.3 66.1 

 X - ray   ทกุแหง่ เป็นระบบ digital 

วสัด ุทนัตกรรม  1.16 0.22 19.13 

รวม  52.32 19.75 37.75 

รอ้ยละการซือ้รว่ม 
ขอ้มลู 1 ไตรมาส ปี 2560 

การซือ้รว่มยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า แยกรายโรงพยาบาล 

เกณฑก์ารผา่น  ≥ รอ้ยละ 20 
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 2. จรยิธรรมในการสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑ ์       
    ทีม่ใิชย่าผา่นอยา่งนอ้ยระดบั 3 
 ผลงาน : ผา่นเกณฑร์ะดบั 3 

ท ัง้จงัหวดั 

มกีารก าหนดแนวปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และมกีารด าเนนิการได ้ดงัตอ่ไปนีค้อื 

1. ระบบการจดัซือ้จดัหายาทีเ่ปิดเผยโปรง่ใส 

2. ระบบการรบัตวัอยา่งยาและเวชภณัฑม์ใิชย่าและสว่นแถม 

3. แนวปฏบิตัใินการจดัประชุมวชิาการ ทีบ่รษิทัยาสนบัสนนุ 

ผลงานไตรมาส 1 

ขอ้ชืน่ชม 

o มผีูร้บัผดิชอบด าเนนิการจดัซือ้รว่มชดัเจน มรีะบบตดิตาม 
   งานสม า่เสมอในทกุหมวดวสัด ุท าใหเ้กดิผลลพัธท์ ีด่ ี 

 

Situation 

คณุภาพการวนิจิฉยัสาเหตกุารตาย    คณุภาพขอ้มลู ICD-10  

 

 

 

   
การด าเนนิการของจงัหวดั 

 แตง่ต ัง้คณะกรรมการ/คณะท างานพฒันาคณุภาพขอ้มลูระดบัเขต/จงัหวดั/อ าเภอ 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเรือ่งการพฒันาคณุภาพขอ้มลู 

 Analysis ขอ้มลูหนว่ยบรกิาร  

โอกาสพฒันา 

การอบรมแพทย/์แพทยจ์บใหม ่ การจดัท าคูม่อืเผยแพรใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งถอืปฏบิตั ิ

ปรบัแก ้พรบ.ทะเบยีนราษฎรฯ์ ใหบุ้คลากรทางการแพทยเ์ป็นวนิจิฉยัสาเหตกุารตาย แทนนาย   

   ทะเบยีนทอ้งถิน่ 

สนย.ควรสนบัสนนุขอ้มลูทีพ่ ืน้ทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการวเิคราะห ์ควบคมุก ากบั M&E ได ้

รอ้ยละการใหร้หัสวนิจิฉัยสาเหตกุารเสยีชวีติไม่ทราบสาเหต ุ รอ้ยละของขอ้มลูทีใ่หร้หัสวนิจิฉัยไมม่คีณุภาพ 

4.2 สถานบรกิารในจงัหวดัผา่นเกณฑค์ณุภาพขอ้มลูไมน่อ้ยกวา่ 80% 

     คณุภาพการวนิจิฉยัสาเหตกุารตาย : สาเหตกุารเสยีชวีติไมท่ราบสาเหต ุ< 25% 

      คณุภาพขอ้มลูบรกิาร : ICD-10 มคีณุภาพ  >=75% 

17.54 
21.88 

21 

0

10

20

30

รพ. นายเบียนท้องถิ่น รวม 

6.89 

1.18 

7.65 6.45 5.88 

2.52 2.48 
5.37 

0

5

10เกณฑ์ 25% 
เกณฑ์ 75% 

 คณะที ่4 การบรหิารจดัการ 
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มคี าส ัง่แตง่ต ัง้
คณะอนุกรรมการ

การแพทยฉุ์กเฉนิจงัหวดั 

มกีารประชุมและ
รายงาน 

แผนพฒันางาน
การแพทยฉุ์กเฉนิปี 60 

รายงานการ
ตดิตามแผน 

สรปุ
เสนอ
ผูบ้รหิาร 

ม ี มกีารประชุม
อยา่งนอ้ย ๒ 
คร ัง้/ปี 

มแีละบรูณาการกบังาน
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน 

ม ี ม ี

จ านวนคร ัง้การปฏบิตักิารฉุกเฉนิ 
ของชุดฏบิตักิารฉุกเฉนิทีไ่ดม้าตรฐาน  
ทีบ่นัทกึในระบบ ITEMS ใน
ปีงบประมาณ 2560 
ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 95.5  
(ไตรมาสที ่1 ก าหนดรอ้ยละ 25) 

0

5

10

15

20

25

30

เป้าหมาย ผลงาน 

ประเด็นทีมุ่ง่เนน้ 

   คณะที ่4 การบรหิารจดัการ 
 4.3 การเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ  
        รอ้ยละของประชากรเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

2. ความครอบคลมุของหนว่ยปฏบิตักิารในพืน้ที ่: หนว่ยปฏบิตักิารในระดบัรพท./รพช.
มชีุดปฏบิตักิารระดบั ALS ครบทกุแหง่ หนว่ยปฏบิตักิารของอปท.มหีนว่ยทีข่ ึน้ทะเบยีน
ในระบบรอ้ยละ 69.64 หนว่ยปฏบิตักิารของมลูนธิ/ิสมาคม 2 แหง่   
    : มแีผนการพฒันาบคุลากรทีข่ ึน้ทะเบยีนในระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ เชน่ EMS Rally 
ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต การอบรม EMR, EMD, ICS, MERT, วทิยสุือ่สาร การคดัแยก
ผูป่้วย ศกึษาดงูานและประชุมเชงิปฏบิตักิารนอกพืน้ที ่พรอ้มท ัง้สรา้งการรบัรูข้อง
ประชาชนดว้ยการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ,์ และวทิยชุุมชน  

3. การบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุ์กเฉนิ (ITEMS)     

มกีารรายงานขอ้มลูในระบบฯ ทนัเวลา ครบถว้น ถกูตอ้ง รอ้ยละ 82.04 ประสทิธภิาพ

การเบกิจา่ย ระดบั B  (คา่เฉลีย่จ านวนวนัรบัแจง้-ต ัง้เบกิอยูท่ ี ่15.66 วนั เป้าหมาย 15 วนั)  

4. ปญัหา อปุสรรคในการด าเนนิงานการแพทยฉุ์กเฉนิของจงัหวดั 

ปญัหาและอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 

ความไมค่รอบคลมุของ
หนว่ยปฏบิตักิารโดยอปท.
เนือ่งจากทศันคตติอ่การ
ปฏบิตังิาน (ท าแลว้
ขาดทนุ) และกลวัการถกู
เรยีกเงนิคนืจาก สตง.  
- ขาดงบประมาณในการ
จดัซือ้รถและอปุกรณ์  

ปรบัทศันคต ิและสรา้งสมัพนัธภาพ ท า
ความเขา้ใจระบบ/ปญัหาการดแูลผูป่้วย
ฉุกเฉนิในพืน้ที ่ประสานเรือ่งโครงสรา้ง
และผงัการด าเนนิงานใหม้ตี าแหนง่รองรบั
ผูป้ฏบิตักิารมอบหมายงานดา้นการแพทย์
ฉุกเฉนิใหเ้ป็นภารกจิงานประจ า ขึน้กบั
ขา้ราชการประจ า  ชืน่ชมผงั 

ICS จงัหวดั 
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ภาวะวกิฤตทิางการเงนิ (Risk Score)   
โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ เปรยีบเทยีบ ธค.59กบั มค.60 

Org CR QR Cash NWC NI+Deplecia 
tion Liquid Index Status 

Index 
SurviveI

ndex 
Risk 

Scoring 

ธค. 59 1.29 1.20 0.81 52,720,723.55 25,078,532.40 1 0 0 1 

68,276,542.62 25,078,532.40 

มค.60 1.27 1.18 0.75 50,250,619.12 35,321,780.36 2 0 0 2 

1.42 1.33 0.90 79,020,197.31 35,321,780.36 1 0 0 1 

เงินสด ธค.59 163,490,093.86 มค.60 169,865,748.84 

สินทรัพย์ ธค.59 248,478,757.84 มค.60 266,782,364.16 

หนีสิ้น ธค.59 180,202,215.22 มค.60 187,762,166.85 
รายได้รอการรับรู้
(หนี)้ 26,325,965.10 37,000,000. 

   คณะที ่4 การบรหิารจดัการ 
 4.4 การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 

ภาวะวกิฤตทิางการเงนิ (Risk Score) 
ไตรมาส 1  ปี 2560(31 ธค.59) 

Org CR QR Cash NWC NI+Deplecia 
tion 

Liquid 
Index 

Status 
Index 

SurviveI
ndex 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจริญ 1.29 1.20 0.81 52,720,723.55 25,078,532.40 1 0 0 1 

ชานุมาน 2.24 2.02 1.69 17,807,733.83 11,313,461.55 0 0 0 0 

ปทุมราชฯ 1.37 1.26 1.04 9,192,521.99 12,958,854.48 1 0 0 1 

พนา 1.39 1.20 0.92 6,188,519.37 9,027,565.03 1 0 0 1 

เสนางคนิคม 1.10 1.00 0.87 2,440,258.74 11,188,920.20 1 0 0 1 

หัวตะพาน 0.79 0.66 0.43 -4,970,270.90 10,786,527.46 3 1 0 4 

-128,077.22 

ลืออ านาจ 1.04 0.91 0.71 1,012,968.29 11,824,470.74 3 0 0 3 
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ภาวะวกิฤตทิางการเงนิ (Risk Score)   
31 มกราคม 2560 

Org CR QR Cash NWC NI+Deplecia 
tion 

Liquid 
Index 

Status 
Index 

SurviveI
ndex 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจริญ 1.27 1.18 0.75 50,250,619.12 35,321,780.36 2 0 0 2 

ชานุมาน 2.19 2.07 1.92 25,377,136.89 18,759,813.51 0 0 0 0 

ปทุมราชฯ 1.83 1.74 1.54 24,003,521.25 27,376,419.93 0 0 0 0 

พนา 1.46 1.33 1.06 9,715,253.47 11,845,357.87 1 0 0 1 

เสนางฯ 1.44 1.33 1.21 12,156,416.33 20,652,070.66 1 0 0 1 

หัวตะพาน 1.65 1.50 1.01 14,570,026.79 29,798,170.13 0 0 0 0 

ลืออ านาจ 1.01 0.93 0.78 498,468.15 11,195,094.59 3 0 0 3 

1.76 1.60 1.11 22,224,346.33 11,195,094.59 0 0 0 0 

 
 
 
   

เป้าหมายปี2560 
ผลงานวจิยั/R2Rดา้นสขุภาพ
ไดร้บัการพฒันาและน าไปใช้

ประโยชน ์รอ้ยละ 20 
(ประเมนิเดอืน ก.ย 2560) 

 
 
 
 

 

 

สตป.43   รอ้ยละผลงานวจิยั/R2Rดา้นสขุภาพทีใ่หห้นว่ยงานตา่งๆน าไปใชป้ระโยชน ์  
 
  

สถานการณ์ จดุเดน่ของจงัหวดั โอกาสในการพฒันา 
เร ือ่งทีร่บัประสาน
กบัสว่นกลาง 

 ปี2559 

  -เผยแพรร่ะดบัจงัหวดั 

   74 เรือ่ง/ระดบัเขต 30 

เรือ่ง/ระดบักระทรวง 11

เรือ่ง 

 ปี2560 

 ผลงานวจิยั 6 เรือ่ง ตอ้ง

น าไปใชป้ระโยชนใ์น ปี 

2560 อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง 

  

1. นโยบายชดัเจน/มโีครงสรา้งชดัเจน/
สนบัสนุนงบประมาณ/มแีผนงาน 

2. มกีารฐานขอ้มลูนกัวจิยัในพืน้ที ่ผา่น
ชอ่งทาง social media   เชน่ face 
book , application line ในกลุม่
นกัวจิยัพืน้ที ่

3. มกีารจดัWork shopก าหนดโจทย์
การวจิยัและมแีผนตดิตามความกา้วหนา้ 

4. มที ีป่รกึษาทางวชิาการจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ รพ.ศนูยส์รรพสทิธปิระสงค ์
ม.อบุลราชธาน,ม.มหดิล  

-หลกัสตูร ยงัมนีอ้ยและยงั

ไมม่กีารตดิตามดบูทบาท

ของfaทีผ่า่นการอบรมแลว้ 

-การน าผลการวจิยัไปใช้

ประโยชน ์

-จดัใหม้กีารพฒันา

ทมีพีเ่ลีย้งระดบั

อ าเภอโดยผา่นการ

อบรมหลกัสตูร 

Facilitator 

 
 
กลไก/มาตรการ(SIM3)ของจงัหวดัอ านาจเจรญิ 
-มคีณะกรรมการพฒันาผลงานวชิาการ 
-ม ีfacilitator สนบัสนุนงานวจิยั 
-มรีะบบบรหิารจดัการงานจรยิธรรมการวจิยัของหนว่ยงาน 
-พฒันาระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั/R2Rระดบัจงัหวดั 
-มแีผนพฒันาผลงานวจิยัน าไปใชป้ระโยชน ์
-มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการประจ าทกุปี 

 
 

   คณะที ่4 การบรหิารจดัการ 

 4.5 การพฒันางานวจิยัและองคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 
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ล า 
ดบั 

ประเด็นตรวจราชการ   ผลงานรวม 
ของจงัหวดั 

ผลการตรวจ
รอบที ่1 

1 บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
ในจังหวดัผา่นการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่เพิม่ศกัยภาพทมีสนับสนุนงานวจัิย 

เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 1 คน   
ผา่น  

  
ผลงาน 6 คน 

รอ้ยละ  100 

2 มผีลงานวจัิย/R2R ดา้นสขุภาพ อยา่ง
นอ้ย 5 เรือ่ง/จังหวดั 
 

เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 5 เรือ่ง    
ผา่น 

  
ผลงาน 6 เรือ่ง  

รอ้ยละ  100 

3 หน่วยงานมคีณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจัิย ไดจั้ดท า SOP และมกีารพจิารณา
จรยิธรรมงานวจัิยอยา่งตอ่เนือ่ง 1 ครัง้/
ปี  

เป้าหมาย EC.+SOP +พจิารณา EC.   
1 ครัง้ตอ่ปี  

 คณะกรรมการ
ยังไมพ่จิารณา
โครงการวจัิย 

ผลงาน มคีกก. EC ,SOPs 

รอ้ยละ   

4 จังหวดัรวบรวมและวเิคราะห์
ผลงานวจัิย/R2R จากหน่วยงานใน
จังหวดั สง่เป็นฐานขอ้มลู
ผลงานวจัิย/R2R ระดบัเขตสขุภาพ 

เป้าหมาย มฐีานขอ้มลูระดบัจังหวดั     
ผา่น 

  
ผลงาน  ม ี

รอ้ยละ 100  

5 รอ้ยละผลงานวจัิย/R2R ดา้นสขุภาพที่
ใหห้น่วยงานตา่งๆ น าไปใชป้ระโยชน ์
 

เป้าหมาย รอ้ยละ 20   
(รอประเมนิไตร

มาส ๔)  
ผลงาน 

รอ้ยละ   

  ประเด็น : ผลงานวจิยั/R2R ดา้นสขุภาพทีใ่หห้นว่ยงานตา่ง ๆ 

   น าไปใชป้ระโยชน ์
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สรุปการพัฒนาระบบควบคุมภายใน-

ตรวจสอบภายใน 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
หัวข้อ : ตรวจสอบภายใน 

 
1. การควบคุมภายใน  

สสจ.อ านาจเจริญ   

- มีค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 5 มิติ และท ำกำรประเมินระบบกำรควบคุม

ภำยในได้ 4 แห่งจำก 8 แห่ง 

ข้อเสนอแนะ :  

- ให้ สสจ.อ ำนำจเจริญ ด ำเนินกำรประเมินฯให้ครบถ้วนทุกแห่งและรวบรวส่งผลกำรประเมินฯ 5 มิติให้กลุ่ม

ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 

- กรณีผลกำรประเมินไม่ผ่ำนร้อยละ 80 ให้จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรพร้อมทั้งวิเครำะห์/ท ำแผนพัฒนำพัฒนำ

องค์กร/ผลกำรวิเครำะห์ ให้กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 

2560 และเปรียบเทียบแผนและผลกำรพัฒนำองค์กร 5 มิติ ตำมแบบฟอร์ม รวบรวมผลส่งกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 

รพ. อ านาจเจริญ  
- มีค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรควบคุมภำยในปี 2560 
- คณะกรรมกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 5 มิติ (ดงัภำพ) แต่ยังไมไ่ด้ส่ง สสจ. 

 
2. การควบคุมภายใน  
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สสจ.อ านาจเจริญ  มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 5 มิติ และท ำกำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในได้ 4 แห่งจำก 8 แห่ง 

รพ. อ านาจเจริญ  มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยในปี 2560 และคณะกรรมกำรประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยใน 5 มิติ แต่ยังไม่ได้ส่ง สสจ. 
 
2.การตรวจสอบภายใน 

2.1 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานผลการแก้ไขปี 2559 
ข้อตรวจพบ : สสจ. อ านาจเจริญ  
- มีค ำสั่งตั้งแต่งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในปี 2559 
- ตรวจสอบไม่ครบทุกหน่วยบริกำรด ำเนินกำร รพช.6 แห่ง รพ.สต 40 แห่ง, สสอ. 7 แห่ง  
- มีรำยงำนผลกำรติดตำมรพช.1 แห่ง รพ.สต 33 แห่ง, สสอ. 7 แห่ง  
ข้อเสนอแนะ : ให้ สสจ.เร่งติดตำมรำยงำนกำรแก้ไขทุกแห่งพร้อมหลักฐำน และรำยงำนผลให้กลุ่ม

ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ต่อไป 
 2.2 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 
- มีค ำสั่งตั้งแต่งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในปี 2560 
- มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน 100% จ ำนวน 92 แห่ง (สสจ. 1 แห่ง, รพท. 1 แห่ง, รพช. 6 

แห่ง, สสอ.7 แห่ง, และ รพ.สต. 77 แห่ง)  
ข้อเสนอแนะ : ให้ด ำเนินกำรตรวจตำมแผน/ขอให้น ำส่งแผนให้กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนให้เสร็จสิ้น/แจ้งผลกับหน่วยรับตรวจเป็น      
ลำยลักษณ์อักษรเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน 45 วัน (นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

 2.3 ตรวจสอบด้านการเงิน 
ข้อตรวจพบ : สสจ.อ านาจเจริญ 
- เงินยืมรำชกำรมีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณปี 2560 ถึงเดือนมกรำคม 2560 จ ำนวน 2,868,547.63 

บำท/ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณจ ำนวน 309,315 บำท มีกำรนับวันครบก ำหนดส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง และเจ้ำหน้ำที่ไม่ส่งใช้เงินยืมตำมเวลำที่ก ำหนดในสัญญำกำรยืมเงิน 

ข้อเสนอแนะ : ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินด ำเนินกำรติดตำมให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตำมเวลำที่ก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด กรณีกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ส่งใช้เงินยืมภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่กลับจำกรำชกำร กรณีฝึกอบรม 
ประชุม จัดอบรม ให้ส่งใช้เงินยืมภำยใน ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับเงินยืมข้อ 

- กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี 2560 ไตรมำสที่ 1 ณ 30 ธันวำคม 2559 เบิกจ่ำยได้ ร้อยละ 22.12  
ต่ ำกว่ำมติครม.(30%) 

ข้อเสนอแนะ :  ให้เร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ได้ตำมมติ ครม.ก ำหนด ให้เพ่ิมไตรมำส 2 
(มีนำคม 2560) อีก 22 % 

ข้อตรวจพบ : รพ. อ านาจเจริญ  
- จัดท ำแผนกำรเงินกำรคลัง  (Plan Fin.) เรียบร้อย 
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- เงินยืมรำชกำร มีลูกหนี้เงินยืมเงินบ ำรุง  ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 จ ำนวน 33 รำย เป็นเงิน 
806,752 บำท มีกำรนับวันครบก ำหนดส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง/ไม่นับวันครบ
ก ำหนดส่งใช้เงินยืมฯ /ไม่ส่งใช้เงินยืมตำมเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ 

ข้อเสนอแนะ : ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบวันครบก ำหนดกำรส่งใช้เงินยืมในสัญญำ/ติดตำมให้ลูกหนี้ส่งใช้
เงินยืมตำมเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด กรณีกำรเดินทำงไปรำชกำรให้ส่งใช้เงินยืมภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่
กลับจำกรำชกำร  กรณีฝึกอบรม ประชุม จัดอบรม ให้ส่งใช้เงินยืมภำยใน ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับเงิน
ยืม 

- กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปี 2560 ไตรมำสที่ 1 เบิกจ่ำย 17.22 % ต่ ำกว่ำ มติ ครม.(30%) 
ข้อเสนอแนะ :   ให้เร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ได้ตำมมติ ครม.ก ำหนด ให้เพ่ิม         

ไตรมำส 2 (มีนำคม 2560)  อีก 22 % 
2.4 ตรวจสอบด้านบัญชี 
ข้อตรวจพบ : สสจ. อ านาจเจริญ  
- มีเงินฝำกออมทรัพย์เงินนอกงบประมำณ ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 จ ำนวน 5,395,052.29 บำท 

ยังไม่น ำฝำกคลังในระบบ GFMIS ทุกสิ้นวัน (บช.01) 
ข้อเสนอแนะ : ให้ด ำเนินกำรน ำเงินนอกงบประมำณ ส่วนที่เกิน 500,000 บำท  น ำฝำกคลัง        

ตำมหนังสือ ที่ สธ 0207/ว63 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2560 
- มีเงินฝำกกระแสรำยวันเงินนอก งปม. ตำมระบบ GFMIS ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 ตำมจ ำนวน 

576,128.52 บำทไม่ตรงกับบัญชีมือจ ำนวน 626,128.52 บำท ผลต่ำง 50,000 บำท 
ข้อเสนอแนะ : ให้ติดตำมว่ำเป็นยอดเงินมำจำกแหล่งใด บัญชีเลขที่เท่ำใดเพ่ือให้งบกำรเงินน่ำเชื่อถือ

และเป็นปัจจุบัน 
- บัญชีเงินฝำกที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว  บัญชีธนำคำรกรุงไทย รพ.สต.006U52 จ ำนวน 291.12 บำท  

บัญชีธนำคำรกรุงไทย โครงกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรกำรแพทย์ จ ำนวน 38.44 บำท และบัญชีธนำคำร
พัฒนำบุคลกร จ ำนวน 22.56 บำท 

ข้อเสนอแนะ : หำกไม่ใช้ให้ด ำเนินกำรปิดบัญชีน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
ข้อตรวจพบ : รพ. อ านาจเจริญ  
- รพ.ได้น ำเงินนอกงบประมำณบำงส่วนเข้ำระบบ GFMIS ทุกวันสิ้น (บช.01) เรียบร้อย 
- มีเงินฝำกออมทรัพย์ เงินนอกงบประมำณ จ ำนวน 152,254,529.60 บำท  ยังไม่ได้น ำฝำกคลังเข้ำ

ระบบ GFMIS 
ข้อเสนอแนะ : ให้ด ำเนินกำรน ำเงินนอกงบประมำณ เงินฝำกส่วนที่เกิน 2,500,000 บำท น ำฝำกคลัง

ตำมหนังสือ ที่ สธ 0207/ว63 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2560 
- เจ้ำหนี้กำรค้ำปี 2559 ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560จ ำนวน 123,617,553.87 บำท เป็นของปี 2555 

– 2560 และก ำหนดแผนกำรจ่ำยน้อยกว่ำ 90 วัน จ ำนวน 55,589,915.72 บำท และช่วง 90 – 790 วัน 
จ ำนวน 71,998,943.22 บำท และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

- จัดท ำทะเบียนคุมเจ้ำหนี้รำยตัว ณ 21 กุมภำพันธ์ 2560 ดังนี้ 
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     1. รอเอกสำรจำกหน่วยก่อหนี้  36,112,276.47  บำท 
     2. เอกสำรรอกำรตรวจสอบ      39,739,087.18 บำท 
     3. สร้ำงใบอนุมัติจ่ำยเงิน  19,831,797.03  บำท 
     4. รอตัดจ่ำย(เช็ค)รอผู้ขำยมำรับเช็ค 27,934,393.19  บำท  
ข้อเสนอแนะ : ให้เร่งด ำเนินกำรจ่ำยเงินเจ้ำหนี้ของปี 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้งบกำรเงินเป็นปัจจุบัน 
2.5 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
ข้อตรวจพบ : รพ. อ านาจเจริญ  
- มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้รำยตัวเป็นปัจจุบัน 
- มีลูกหนี้ค่ำรักษำพรบ.รถ OPD ตั้งแต่ปี 2556-2560 จ ำนวน 82,966 บำท 
- ลูกหนี้ค่ำรักษำ พรบ.รถ IPD ตั้งแต่ปี 2555-2560 จ ำนวน 1,410,853 บำท        
- ลูกหนี้ค่ำรักษำเบิกต้นสังกัด IPD ตั้งแต่ปี 2555-2560 จ ำนวน 762,562 บำท 
ข้อเสนอแนะ : ให้ท ำหนังสือติดตำมช ำระภำยใน 15 วันท ำกำร เพ่ือเพ่ิมรำยได้และน ำมำจ่ำยช ำระหนี้

ของ รพ./ท ำให้งบกำรเงินเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 
2.6 ด้านพัสดุ 
ข้อตรวจพบ : การจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคาวงเงินตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  
รพ.อ านาจเจริญ ได้เผยแพร่รำคำกลำงลงเว็บไซต์ของหน่วยงำนและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงภำครัฐเป็นไปตำม พรบ. ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นไป
ตำมระเบียบที่ก ำหนด ส่วน สสจ.อ านาจเจริญ ได้เผยแพร่รำคำกลำงลงเว็บไซต์ของหน่วยงำน/แต่ได้เผยแพร่
ศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจ้ำงภำครัฐเพียงทำงเดียว 

ข้อเสนอแนะ : ในกำรกำรจัดซื้อ/จ้ำง ครั้งต่อไปตำมวงเงินตั้งแต่ 100,000 บำทแต่ไม่เกิน 500,000 
บำท ให้เผยแพร่ในเวปไซด์ สสจ.อย่ำงเคร่งครัด 

 2.7 การบริหารพัสดุ 
ข้อตรวจพบ : สสจ.อ านาจเจริญ/รพ.อ านาจเจริญ 
- มีค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำพัสดุและเจ้ำหน้ำที่พัสดุ   
- ตรวจสอบกำรบริหำรคลังพัสดุกลำง ของ สสจ.บัญชีคุมวัสดุ, Stock Card และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

ไม่เป็นปัจจุบัน ส่วน รพ. ตรวจสอบกำรบริหำรคลังพัสดุกลำง, คลังยำ, คลังวัสดุวิทยำศำสตร์, คลังวัสดุทำง
กำรแพทย์ Stock Card และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ : ให้ด ำเนินกำรจัดท ำให้เป็นปัจจุบันและปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

ควรเพิ่มกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในคลังพัสดุกลำง, คลังยำ,   คลังวัสดุ
วิทยำศำสตร์, คลังวัสดุทำงกำรแพทย์  

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2559 
ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ : สสจ.อ ำนำจเจริญ   มีคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2559 

ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเรียบร้อยและไม่มีกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
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ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ : รพ.อ ำนำจเจริญ อยู่ระหว่ำงกำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงและ
อยู่ระหว่ำงกำรจ ำหน่ำยพัสดุ/ขอให้เร่งด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป 



1 

สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน 
สสจ./รพ.อ านาจเจรญิ รอบที ่๑                        
วนัท ี๒๒ – ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐ 

ประเด็นการตรวจ 
๑. การพฒันาระบบควบคมุภายใน 
๒. การตรวจสอบภายใน 
 ๒.๑ ตดิตามผลการตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๙ 
 ๒.๒ การจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๐  
 ๒.๓ ตรวจสอบดา้นการเงนิ 
 ๒.๔ ตรวจสอบดา้นบญัช ี
 ๒.๕ การจดัเก็บรายไดค้า่รกัษาพยาบาล 
 ๒.๖ ดา้พสัด ุ
 ๒.๗ บรหิารพสัด ุ

ขอ้ตรวจพบ : สสจ.อ ำนำจเจรญิ  

- มคี ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมนิระบบกำรควบคมุ
ภำยใน ๕ มติ/ิและท ำกำรประเมนิฯได ้๔ แหง่จำก ๘ แหง่ 

ขอ้เสนอแนะ :ให ้สสจ.อ ำนำจเจรญิ  

- ด ำเนนิกำรประเมนิฯใหค้รบถว้นทกุแหง่และรวบรวสง่ผล
กำรประเมนิฯ ๕ มติใิห ้กตส.สป ภำยในวันที ่๒๘ กมุภำพันธ ์
๒๕๖๐ 

- กรณีผลกำรประเมนิไมผ่ำ่นรอ้ยละ ๘๐ ใหจ้ัดท ำ
แผนพัฒนำองคก์รพรอ้มทัง้วเิครำะห/์ท ำแผนพัฒนำ/ผลกำร
วเิครำะห ์ให ้กตส.สป ภำยในวันที ่๒๘ กมุภำพันธ ์๒๕๖๐/
และเปรยีบเทยีบแผนและผลกำรพัฒนำองคก์ร ๕ มติ ิ    
ตำมแบบฟอรม์ รวบรวมผลสง่ กตส.สป ภำยในวันที ่๓๐ 
มถินุำยน ๒๕๖๐ 
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ขอ้ตรวจพบ : รพ. อ ำนำจเจรญิ  
- มคี ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรควบคมุ
ภำยในปี ๒๕๖๐ 
- คณะกรรมกำรประเมนิระบบกำรควบคมุ
ภำยใน ๕ มติ ิ(ดงัภำพ) แตย่ังไมไ่ดส้ง่ 
สสจ. 

๑. ควบคุมภายใน 

บริหารความเส่ียง 

๙๔.๒๙ คะแนน 

๒. จดัเก็บรายได ้

๘๔.๖๒ คะแนน 

๓. การเงิน 

๙๔.๑๒ คะแนน 

๔. พสัดุ 

๙๑.๓๐ คะแนน 

๕. งบการเงิน 

๙๖.๔๖  คะแนน 

Plan Fin 
การจัดซ้ือ/จ้าง  

การบริหารคลงัพสัดุ 

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ  ๘๐คะแนน ผ่านเกณฑ์ 

๑.การจดัการเชิงกลยุทธ ์

ระเบียบการเงิน 
การติดตามการ

ใช้จ่ายเงิน 

การควบคุม

ประสิทธิภาพ 

กฎ ระเบียบพสัดุ 

การควบคุม

ประสิทธิภาพ 

บญัชี 

สาธารณสุข 

การบวนการจดัเก็บ      

ค่ารกัษาพยาบาล 

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
และ GFMIS  

รพ.อ ำนำจเจริญ 
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๒.การตรวจสอบภายใน 

๒.๑ ตดิตามผลการตรวจสอบและรายงานผลการ
แกไ้ขปี ๒๕๕๙ 
ขอ้ตรวจพบ : สสจ. อ ำนำจเจรญิ  
- มคี ำสัง่ตัง้แตง่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในปี ๒๕๕๙ 
- ตรวจสอบไมค่รบทกุหน่วยบรกิำรด ำเนนิกำร รพช.๖ แหง่ 
รพ.สต ๔๐ แหง่, สสอ. ๗ แหง่  
- มรีำยงำนผลกำรตดิตำมรพช.๑ แหง่ รพ.สต ๓๓ แหง่, 
สสอ. ๗ แหง่  
ขอ้เสนอแนะ : ให ้สสจ.เรง่ตดิตำมรำยงำนกำรแกไ้ข   
ทกุแหง่พรอ้มหลกัฐำน และรำยงำนผลให ้กตส.สป.ตอ่ไป 

๒.๒ การจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๐ 
- มคี ำสัง่ตัง้แตง่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในปี ๒๕๖๐ 
- มกีำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน ๑๐๐% จ ำนวน
๙๒ แหง่ (สสจ. ๑ แหง่,รพท. ๑ แหง่, รพช. ๖ แหง่, 
สสอ.๗ แหง่, และ รพ.สต. ๗๗ แหง่)  
ขอ้เสนอแนะ : ใหด้ ำเนนิกำรตรวจตำมแผน/ขอใหน้ ำสง่
แผนใหก้ลุม่ตรวจสอบภำยใน สป.และด ำเนนิกำร
ตรวจสอบตำมแผน ใหเ้สร็จสิน้/แจง้ผลกบัหน่วยรับตรวจ
เป็นลำยลักษณ์อกัษรเพือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขภำยใน ๔๕ วัน 
(นับแตไ่ดรั้บหนังสอืแจง้) 
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๒.๓ ตรวจสอบดา้นการเงนิ 
ขอ้ตรวจพบ : สสจ.อ านาจเจรญิ 
- เงนิยมืรำชกำร มลีกูหนีเ้งนิยมืในงบประมำณปี ๒๕๖๐ ถงึ
เดอืนมกรำคม ๒๕๖๐ จ ำนวน ๒,๘๖๘,๕๔๗.๖๓ บำท/ 
ลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมำณจ ำนวน ๓๐๙,๓๑๕ บำท มกีำร
นับวันครบก ำหนดสง่ใชเ้งนิยมืไมเ่ป็นไปตำมระเบยีบ กค. 
และเจำ้หนำ้ทีไ่มส่ง่ใชเ้งนิยมืตำมเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ
กำรยมืเงนิ 
ขอ้เสนอแนะ :  
- ใหเ้จา้หนา้ทีก่ารเงนิด าเนนิการตดิตามใหล้กูหนีส้ง่ใช้

เงนิยมืตามเวลาทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครดั  
- กรณีการเดนิทางไปราชการใหส้ง่ใชเ้งนิยมืภายใน 
๑๕ วนั นบัต ัง้แตก่ลบัจากราชการ  
- กรณีฝึกอบรม ประชุม จดัอบรม ใหส้ง่ใชเ้งนิยมื
ภายใน ภายใน ๓๐ วนั นบัต ัง้แตท่ ีไ่ดร้บัเงนิยมื 

- กำรใชจ้ำ่ยเงนิงบประมำณปี ๒๕๖๐    

ไตรมำสที ่๑ ณ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๙  

เบกิจำ่ยไดร้อ้ยละ ๒๒.๑๒  

ต ำ่กวำ่มตคิรม.(๓๐%) 

ขอ้เสนอแนะ :  ใหเ้รง่ด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยเงนิ
งบประมำณใหไ้ดต้ำมมต ิครม.ก ำหนด ใหเ้พิม่
ไตรมำส ๒ (มนีำคม ๒๕๖๐)อกี ๒๒ % 
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ขอ้ตรวจพบ : รพ. อ ำนำจเจรญิ  
- จัดท ำแผนกำรเงนิกำรคลงั (Plan Fin.)เรยีบรอ้ย 
- เงนิยมืรำชกำร มลีกูหนีเ้งนิยมืเงนิบ ำรงุ                       
ณ วันที ่๒๑ กมุภำพันธ ์๒๕๖๐ จ ำนวน ๓๓ รำย เป็นเงนิ 
๘๐๖,๗๕๒ บำท มกีำรนับวันครบก ำหนดสง่ใชเ้งนิยมืไม่
เป็นไปตำมระเบยีบ กค./ไมนั่บวันครบก ำหนดสง่ใชเ้งนิยมืฯ 
/ไมส่ง่ใชเ้งนิยมืตำมเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ 
ขอ้เสนอแนะ : 
- ใหเ้จำ้หนำ้ทีก่ำรเงนิบวันครบก ำหนดกำรสง่ใชเ้งนิยมืใน
สญัญำ/ตดิตำมใหล้กูหนีส้ง่ใชเ้งนิยมืตำมเวลำทีก่ ำหนด
อยำ่งเครง่ครัด  
- กรณีกำรเดนิทำงไปรำชกำรใหส้ง่ใชเ้งนิยมืภำยใน ๑๕ วัน 
นับตัง้แตก่ลบัจำกรำชกำร  
- กรณีฝึกอบรม ประชมุ จัดอบรม ใหส้ง่ใชเ้งนิยมืภำยใน 
ภำยใน ๓๐ วัน นับตัง้แตท่ีไ่ดร้ับเงนิยมื 

- กำรใชจ้ำ่ยเงนิงบประมำณ ปี ๒๕๖๐ 
ไตรมำสที ่๑ เบกิจำ่ย ๑๗.๒๒ % ต ำ่กวำ่ 
มต ิครม.(๓๐%) 
ขอ้เสนอแนะ :   
- ใหเ้รง่ด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยเงนิ
งบประมำณใหไ้ดต้ำมมต ิครม.ก ำหนด 
ใหเ้พิม่ไตรมำส ๒ (มนีำคม ๒๕๖๐)    
อกี ๒๒ % 
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๒.๔ ตรวจสอบดา้นบญัช ี
ขอ้ตรวจพบ : สสจ. อ านาจเจรญิ  
- มเีงนิฝำกออมทรัพยเ์งนินอก งปม. ณ วันที ่๒๑ กมุภำพันธ ์
๒๕๖๐  จ ำนวน ๕,๓๙๕,๐๕๒.๒๙ บำท ยังไมน่ ำฝำกคลงัใน
ระบบ GFMIS ทกุสิน้วัน (บช.๐๑) 
 ขอ้เสนอแนะ : ใหด้ ำเนนิกำรน ำเงนินอก งปม. สว่นทีเ่กนิ 
๕๐๐,๐๐๐ บำท น ำฝำกคลงั ตำมหนังสอื ที ่สธ ๐๒๐๗/ว๖๓ 
ลงวันที ่๑๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 
- มเีงนิฝำกกระแสรำยวนัเงนินอก งปม. ตำมระบบ GFMIS    
ณ วันที ่๒๑ กมุภำพันธ ์๒๕๖๐ ตำมจ ำนวน ๕๗๖,๑๒๘.๕๒ 
บำทไมต่รงกบับญัชมีอืจ ำนวน ๖๒๖,๑๒๘.๕๒ บำท ผลตำ่ง 
๕๐,๐๐๐ บำท 
ขอ้เสนอแนะ : ใหต้ดิตำมวำ่เป็นยอดเงนิมำจำกแหลง่ใด 
บญัชเีลขทีเ่ทำ่ใดเพือ่ใหง้บกำรเงนิน่ำเชือ่ถอืและเป็นปัจจบุนั 

- บญัชเีงนิฝำกทีไ่มม่กีำรเคลือ่นไหว 
  กรงุไทย รพ.สต.006U52 จ ำนวน ๒๙๑.๑๒ บำท 
 กรงุไทย โครงกำรสนับสนุนกำรจัดบรกิำรกำรแพทย ์
จ ำนวน ๓๘.๔๔ บำท 
 พัฒนำบคุลกร จ ำนวน ๒๒.๕๖ บำท 
 
ขอ้เสนอแนะ : หำกไมใ่ชใ้หด้ ำเนนิกำรปิดบญัชนี ำสง่เป็น
รำยไดแ้ผน่ดนิ 
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ขอ้ตรวจพบ : รพ. อ ำนำจเจรญิ  

-รพ.ไดน้ ำเงนินอกงบประมำณบำงสว่นเขำ้ระบบ 
GFMIS ทกุวันสิน้ (บช.๐๑)เรยีบรอ้ย 

- มเีงนิฝำกออมทรัพย ์เงนินอก งปม. จ ำนวน 
๑๕๒,๒๕๔,๕๒๙.๖๐ บำท  ยังไมไ่ดน้ ำฝำกคลัง
เขำ้ระบบ GFMIS 

ขอ้เสนอแนะ : ใหด้ ำเนนิกำรน ำเงนินอกงบประมำณ 
เงนิฝำกสว่นทีเ่กนิ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท น ำฝำกคลัง
ตำมหนังสอื ที ่สธ ๐๒๐๗/ว๖๓ ลงวันที ่๑๑ 
มกรำคม ๒๕๖๐ 

 

- เจำ้หนีก้ำรคำ้ปี ๒๕๕๙ ณ วันที ่๒๑ กมุภำพันธ ์๒๕๖๐
จ ำนวน ๑๒๓,๖๑๗,๕๕๓.๘๗ บำท เป็นของปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๖๐ และก ำหนดแผนกำรจำ่ย นอ้ยกวำ่ ๙๐ วัน จ ำนวน 
๕๕,๕๘๙,๙๑๕.๗๒ บำท และชว่ง ๙๐ – ๗๙๐ วัน จ ำนวน 
๗๑,๙๙๘,๙๔๓.๒๒ บำท และตรวจรับเรยีบรอ้ยแลว้ 
- จัดท ำทะเบยีนคมุเจำ้หนีร้ำยตวั ณ ๒๑ กมุภำพันธ ์๒๕๖๐ 
     รอเอกสำรจำกหน่วยกอ่หนี ้ ๓๖,๑๑๒,๒๗๖.๔๗  บำท 
     เอกสำรรอกำรตรวจสอบ      ๓๙,๗๓๙,๐๘๗.๑๘ บำท 
     สรำ้งใบอนุมตัจิำ่ยเงนิ  ๑๙,๘๓๑,๗๙๗.๐๓  บำท 
     รอตดัจำ่ย(เชค็)รอผูข้ำยมำรับเชค็       
     ๒๗,๙๓๔,๓๙๓.๑๙  บำท  
ขอ้เสนอแนะ : ใหเ้รง่ด ำเนนิกำรจำ่ยเงนิเจำ้หนีข้องปี ๒๕๕๕
เป็นตน้ไป เพือ่ใหง้บกำรเงนิเป็นปัจจบุนั 
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๒.๕ การจดัเก็บรายไดค้า่รกัษาพยาบาล 
ขอ้ตรวจพบ : รพ. อ านาจเจรญิ  
- มกีำรจัดท ำทะเบยีนคมุลกูหนีร้ำยตัวเป็นปัจจบุัน 
- มลีกูหนีค้ำ่รักษำพรบ.รถ OPD ตัง้แตปี่ ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ จ ำนวน ๘๒,๙๖๖ บำท 
- ลกูหนีค้ำ่รักษำ พรบ.รถ IPD ตัง้แตปี่ ๒๕๕๕-
๒๕๖๐ จ ำนวน ๑,๔๑๐,๘๕๓ บำท        
- ลกูหนีค้ำ่รักษำเบกิตน้สังกดั IPD ตัง้แตปี่ ๒๕๕๕-
๒๕๖๐ จ ำนวน๗๖๒,๕๖๒ บำท 
ขอ้เสนอแนะ : ใหท้ ำหนังสอืตดิตำมช ำระภำยใน 
๑๕ วนัท ำกำร เพือ่เพิม่รำยไดแ้ละน ำมำจำ่ยช ำระหนี้
ของ รพ./ท ำใหง้บกำรเงนิเชือ่ถอืไดแ้ละเป็นปัจจบุัน 

๒.๖ ดา้นพสัด ุ
ขอ้ตรวจพบ :  กำรจัดซือ้/จำ้งวธิตีกลงรำคำวงเงนิตัง้แต ่
๑๐๐,๐๐๐ บำทแตไ่มเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บำท  
รพ.อ านาจเจรญิไดเ้ผยแพรร่ำคำกลำงลงเว็บไซตข์อง
หน่วยงำนและเว็บไซตข์องศนูยข์อ้มลูกำรจัดซือ้จัดจำ้ง
ภำครัฐเป็นไปตำม พรบ. วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำม
ปรำมกำรทจุรติแหง่ชำตไิดป้ฏบิตัถิกูตอ้งเป็นไปตำม
ระเบยีบทีก่ ำหนด สว่น สสจ.อ านาจเจรญิ ไดเ้ผยแพร่
รำคำกลำงลงเว็บไซตข์องหน่วยงำน/แตไ่ดเ้ผยแพรศ่นูย์
ขอ้มลูกำรจัดซือ้จำ้งภำครัฐเพยีงทำงเดยีว 
ขอ้เสนอแนะ : ในกำรกำรจัดซือ้/จำ้ง ครัง้ตอ่ไปตำม
วงเงนิตัง้แต ่๑๐๐,๐๐๐ บำทแตไ่มเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
ใหเ้ผยแพรใ่นเวปไซด ์สสจ.อยำ่งเครง่ครัด 
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๒.๗ การบรหิารพสัด ุ
ขอ้ตรวจพบ : สสจ.อ ำนำจเจรญิ  
- มคี ำสัง่แตง่ตัง้หวัหนำ้เจำ้พัสดแุละเจำ้หนำ้ทีพ่ัสด ุ  
- ตรวจสอบกำรบรหิำรคลงัพัสดกุลำง บญัชคีมุวัสด,ุ Stock 
Card และทะเบยีนคมุครภุัณฑ ์ไมเ่ป็นปัจจบุนั 
ขอ้เสนอแนะ : ใหด้ ำเนนิกำรโดยเรง่ดว่นตำมระเบยีบพัสด ุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
 

ขอ้ตรวจพบ : รพ.อ ำนำจเจรญิ  
- มคี ำสัง่แตง่ตัง้หวัหนำ้เจำ้พัสดแุละเจำ้หนำ้ทีพั่สด ุ  
- ตรวจสอบกำรบรหิำรคลังพัสดกุลำง, คลังยำ, 
คลังวสัดวุทิยำศำสตร,์ คลังวสัดทุำงกำรแพทย ์
Stock Card และทะเบยีนคมุครภุัณฑไ์มเ่ป็นปัจจบุัน  
ขอ้เสนอแนะ :ใหจั้ดท ำใหเ้ป็นปัจจบุันตำมระเบยีบ
พัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
ควรเพิม่กำรรักษำควำมปลอดภัยโดยกำรตดิตัง้
กลอ้งวงจรปิดภำยในคลังพัสดกุลำง, คลังยำ,   
คลังวสัดวุทิยำศำสตร,์ คลังวสัดทุำงกำรแพทย ์ 
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การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี ๒๕๕๙  
 
ขอ้ตรวจพบ/ขอ้เสนอแนะ : สสจ.อ ำนำจเจรญิ   
มคีณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี ๒๕๕๙ และ
ไมม่กีำรจ ำหน่ำยพัสด ุ
 
ขอ้ตรวจพบ/ขอ้เสนอแนะ : รพ.อ ำนำจเจรญิ อยู่
ระหวำ่งกำรแตง่ตัง้กรรมกำรสอบหำขอ้เท็จจรงิและ
อยูร่ะหวำ่งกำรจ ำหน่ำยพัสด ุ/ขอใหเ้รง่ด ำเนนิกำร
ตำมระเบยีบตอ่ไป 

นำงพรรณี   เทยีนทอง   ต ำแหน่ง นักวชิำกำรตรวจสอบภำยในเชีย่วชำญ 
            (ขำ้รำชกำรบ ำนำญ) 
นำยทติตว์รงค ์  พูลศร ี  ต ำแหน่ง นักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน สป.  
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