
เขตสขุภาพที ่10 มกุศรโีสธรเจรญิราชธาน ี
คณะที ่1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรค และการจดัการสขุภาพ  

นพ.ดนยั  เจยีรกลู  
ผูอ้ านวยการส านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่10 อบุลราชธาน ีPromotion Prevention & Protection Excellence 



คณะที ่1 การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ ( 5 ประเด็นหลกั /12 KPIs) 

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

1.การพฒันาสขุภาพ

กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 

1 (2) อตัราสว่นการตายมารดาไทย กรมอนามยั 

2 (3) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั กรมอนามยั 

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

2.การพฒันาสขุภาพ

กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 

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

5 (9) อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี กรมอนามยั 

3.การพฒันาสขุภาพ

กลุม่ผูส้งูอาย ุ

6 (11) รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ Long Term Care ผา่นเกณฑ ์ กรมอนามยั 

4.การพฒันาคณุภาพ

ชวีติระดบัอ าเภอ 

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

5. การลดปจัจยัเสีย่ง

ดา้นสขุภาพ 

 

 

      

 

8 (14) รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  

และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

กรมควบคมุโรค 

9 (17) อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้ของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี กรมควบคมุโรค 

10 (18) อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคมุโรค 

11 (19) อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน และอตัราผูป่้วยความ

ดนัโลหติสงูรายใหมจ่ากกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงู 

กรมควบคมุโรค 

12 (23) รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์              

GREEN and CLEAN Hospital 

กรมอนามยั/           

กรมควบคมุโรค 

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


ไมเ่กนิ 20 ตอ่แสนการเกดิมชีพี 

 
    
 
 
 

สถานการณ์มารดาตาย ผลการด าเนนิงานจ.อ านาจเจรญิ 

ตวัชีว้ดัที ่1 อตัราสว่นมารดาตาย 

 
-ไมม่มีารดาเสยีชวีติ 

-ฝากครรภค์รัง้แรก ≤ 12 สปัดาห ์รอ้ยละ 59.54 

-ฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ รอ้ยละ 40.54 
-หญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บยาเม็ดเสรมิไอโอดนี 
รอ้ยละ 90.45 
-โลหติจางในหญงิตัง้ครรภ ์รอ้ยละ 7.94 

-การดแูลหลงัคลอด 3 ครัง้ รอ้ยละ 53.71 

-รพ.มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก รอ้ยละ 100 
 
 
ขอ้มูลจาก HDC                             *สาเหตุ PIH,DHF,cardiac arrest 
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รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภท์ีA่NCกอ่น12wk 
จ าแนกรายอ าเภอ  ไตรมาสที1่ ปี2561 
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ขอ้มลูจาก HDC 

สาเหตทุีพ่บจากการสุม่ตรวจ  
 -ฝากครรภช์า้ 
-ไมม่กีารลงขอ้มลูANCจากสถานบรกิาร  
-ขาดผูรั้บผดิชอบหลัก 

รอ้ยละ 60 



สาเหตทุีพ่บจากการสุม่ตรวจ 
-ฝากไมค่รบตามครัง้คณุภาพ 
-ขาดผูรั้บผดิชอบหลักในการลงขอ้มลูยอ้นหลัง 
โดยเฉพาะในรายทีฝ่ากครรภจ์ากทีอ่ืน่ 
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รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีA่NCครบ 5ครัง้คณุภาพ 
จ าแนกรายอ าเภอ ไตรมาสที1่ ปี2561 ขอ้มลูจาก HDC 

รอ้ยละ 60 



รอ้ยละการเยีย่มหญงิหลังคลอดครบ 3ครัง้ 
จ าแนกรายอ าเภอ  ปี2561 

สาเหตทุีพ่บจากการสุม่ตรวจ  
-ไมม่กีารเยีย่มครบ3ครัง้ 
-มกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีไ่ปใหเ้ทศบาล จงึไมม่กีารลงขอ้มลู 
-ลงขอ้มลูไมท่ันเวลา 
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ข้อมลูจาก HDC 

รอ้ยละ65 



รอ้ยละการจา่ยยาเม็ดไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ ์
จ าแนกรายอ าเภอ ปี2561 

 

สาเหตทุีพ่บจากการสุม่ตรวจ 
-ไมม่กีารจา่ยยา 
-ไมพ่บปัญหาการส ารองยา 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 88.05 91.41 91.45 91.86 94.62 
88.51 

96.3 90.46 

ขอ้มลูจาก HDC 

รอ้ยละ100 



รอ้ยละหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะซดี จ าแนกรายอ าเภอ ปี2561 

สาเหตทุีพ่บจากการสุม่ตรวจ 
ขาดการประเมนิโภชนาการ   
การแกไ้ขภาวะซดีตามCPG 
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ขอ้มลูจาก HDC 

รอ้ยละ 18 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่/GAP ขอ้เสนอแนะ 

 
 นโยบายขบัเคลือ่น
มหศัจรรย1์,000วนั  

    ลดการตายจากPPH 
 มแีผนงานทีช่ดัเจนของ

MCHจงัหวดั และอ.ทีสุ่ม่
ตรวจ 

 มกีารใชC้PG PPH,PIH
ของเขต10 

 มวีสัดอุปุกรณ์พอเพยีง  
 มกีารใชถ้งุตวงเลอืด แต่
ควรประเมนิมาตรฐานถงุ
ตวงเลอืดทีผ่ลติใชเ้อง 

 
 
 

 
จดุเดน่ 
•  มกีารท างานรว่มกนัของMCH 

board และพฒันางานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

• ขอ้มลูทางสตูกิรรมมกีาร
แนวโนม้การพฒันาในทางทีด่ ี
ข ึน้ 

 
 
GAP 
• รพช. รพสต. ยงัแกไ้ขภาวะซดี
ไมเ่หมาะสม 

• ขาดการประเมนิระบบสง่ตอ่
emergencyจากรพช มายงั
รพท.  (สง่เร็วไป สง่ชา้ไป) 

 
 ประชาสมัพนัธใ์หป้ชช.ตระหนกั
ถงึการฝากครรภเ์ร็วและครบ
คณุภาพ 

 ทบทวนการแกไ้ขภาวะซดีตาม
CPGของศอ.10 

    (ไดร้บัแตไ่มน่ ามาใช)้ 
 ตดิตามประเมนิระบบสง่ตอ่และ
ทบทวนแนวทางการสง่ตอ่
emergencyใหเ้หมาะสม 

 จดัใหม้กีารใหค้วามรูด้า้น
คมุก าเนดิในคลนิกิเฉพาะโรคใน
รพท รพช  เชน่ HIV,โรคหวัใจ
โรคเลอืด และประเมนิความ
เสีย่งหากตอ้งการต ัง้ครรภ ์

 ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบการลง
ขอ้มลูและลงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง
ทนัเวลา 



 
 
 

 การจา่ยยาบ ารงุทีม่ไีอโอดนีแกห่ญงิตัง้ครรภแ์ละหลงัคลอดมี
ความครอบคลมุคอ่นขา้งนอ้ย     

ภาพรวมจ. 68% 90% แนวโนม้ดขีึน้ 

 พัฒนาการจัดสรรยาของCUPในการจา่ยยาวติามนิให ้
ครอบคลมุทัง้ในระยะตัง้ครรภแ์ละระยะหลงัคลอด 

 



ปี 2560 

ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

มพีฒันาการสมวยั 

ทีม่า HDC ปีงบฯ 60 



ปี 2560 

ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

มพีฒันาการสมวยั 

ผลงานภาพรวม 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

เป้าหมาย ผลงานปี 61  
(ต.ค – ธ.ค.) 

ความครอบคลมุการคดักรองพฒันาการ  
   4 กลุม่อาย ุ

รอ้ยละ 90 78.46 

พัฒนาการสงสยัลา่ชา้ รอ้ยละ 20 12.51 

ตดิตามได ้ รอ้ยละ 100 55.48 

ผลงานภาพรวม 
อ าเภอหวัตะพาน 

เป้าหมาย ผลงานปี 61  
(ต.ค – ธ.ค.) 

ความครอบคลมุการคดักรองพฒันาการ  
   4 กลุม่อาย ุ

รอ้ยละ 90 73.75 

พัฒนาการสงสยัลา่ชา้ รอ้ยละ 20 11.53 

ตดิตามได ้ รอ้ยละ 100 76.47 



ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

มพีฒันาการสมวยั 
GAP โอกาสพฒันา 

1) การด าเนนิงานในหนว่ยบรกิารยงั
ด าเนนิการไมค่รบตามมาตรฐานของ 
WCC (การสงัเกตอาการหลงัฉดี
วคัซนี/การสอนพอ่แมใ่นการใช้

ประโยชนจ์ากการประเมนิพฤตกิรรม
การบรโิภคในเด็ก/การตดิตามเด็ก
กลุม่เสีย่ง) 

2) ความครอบคลมุของการคดักรองและ 
     การตดิตามเด็กมาประเมนิซ า้  
     คอ่นขา้งต า่เนือ่งจาก พอ่แม ่
     ผูป้กครองไมต่ระหนกัและไมเ่ห็น 
     ความส าคญั 
 
 

3) การจดับรกิารสง่เสรมิพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัของ รพ.อ านาจฯ ในรปูแบบ 

      ปฐมภมู ิท าไดไ้มค่รบตามมาตรฐาน 
      เนือ่งจากมขีอ้จ ากดัดา้นบคุลากรและ 
      ยงัตอ้งท าบทบาทของหนว่ยรบัสง่ตอ่ 
 

1) เพิม่ความเขม้ขน้การ Ranking ใน
ประเด็นคณุภาพบรกิารตาม
มาตรฐาน MCH(โดยเฉพาะ WCC 
คณุภาพ) 

 
 
 

2.1) เพิม่ Health Literacy ใหก้บัพอ่ 
        แมแ่ละผูเ้ลีย้งด ูเพือ่ใหเ้กดิความ 
        ตระหนกัและมสีว่นรว่ม  
2.2) ควรน ารปูแบบการตดิตามเด็ก 
        ของ รพ.หวัตะพาน  เป็นตวัอยา่ง      
         แกพ่ืน้ทีอ่ ืน่ๆ ในการคดักรองและ 
         ตดิตามเด็ก 
3) สนบัสนนุใหโ้รงพยาบาล 
     อ านาจเจรญิ พฒันาใหเ้ป็นหนว่ย 
     กระตุน้พฒันาการแบบครบวงจร 
     โดยสหสาขาวชิาชพี (One Stop  
     Services) เพือ่รองรบัดแูลเด็กทีม่ ี
     ปญัหาพฒันาการ ทีส่ง่ตอ่จาก  
     รพช.ภายในจงัหวดัและควรแยก 
     คลนิกิ WCC ไปอยูห่นว่ยบรกิารใน 
     ระดบัปฐมภมู ิ

มาตรการของจงัหวดั 

- ขบัเคลือ่นโดย MCH Board / PM 
- ด าเนนิงานตามโครงการ “แมฮ่กั / Smart Kids” 
- การเฝ้าระวัง/นเิทศตดิตาม /ประเมนิรับรอง  

การตดิตามขอ้เสนอแนะ 
จากตรวจราชการปี 2560 

 1) ขาดการสือ่สาร&เชือ่มโยงงานของแตล่ะ

สว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  (Smart kids : พฒันาการ/
โภชนาการ) 

X  2) การด าเนนิงานในหน่วยบรกิารยงัไม่ครบ

ตามมาตรฐาน WCC (การสงัเกตอาการหลงัฉีด
ว ัคซีน/การสอนพ่อแม่/การลงบนัทึกภาวะ
โภชนาการ/การใช้ประโยชนจ์ากการประเมนิ
พฤตกิรรมการบรโิภคในเด็ก/การตดิตามเด็กกลุม่
เสีย่ง) 

  3)การลงบนัทกึขอ้มลูใน HDC  ไมถ่กูตอ้ง/ไม่

ตรงตามหว้งเวลาทีก่ าหนด 

 4) ทกัษะการประเมนิ DSPM ของหนว่ยบรกิาร

และไป Coaching อยา่งสม า่เสมอจากทมีพีเ่ลีย้ง 



“รปูแบบ”  การตดิตามเด็กกลุม่เป้าหมายฯ  
รพ. หวัตะพาน  จ.อ านาจเจรญิ 

จนท. คน้หารายชือ่ให ้
อสม. ตดิตามเด็กใน

พืน้ที ่

ไมพ่บเด็ก พบ 

สง่พบ จนท. 
ตรวจพัฒนาการ 

ลงบนัทกึขอ้มลูตามระบบ 

เด็กยา้ยถิน่  
มากกวา่  6 เดอืน 
เปลีย่นเป็น Type 2 



ตวัชีว้ดัที ่3 :  รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี 

ทีม่า HDC ปีงบฯ 59-60 

     สว่นสงูเฉลีย่ที ่5 ปี (cm) 
              ดช. (113)           ดญ. (112)      
             เขต       อจ         เขต         อจ 
2559    108.25   110.16    107.7       109.55 
2560    108.54   110.30    107.97     109.89 

ทีม่า HDC ปีงบฯ 60 



ทีม่า HDC ปีงบฯ 61 

จงัวดัอ านาจเจรญิ 
ผอม รอ้ยละ 5.79   (ไมเ่กนิรอ้ยละ 5) 
เตีย้  รอ้ยละ 5.37   (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10) 

ขอ้มลูภาวะโภชนาการ   
รพ.หวัตะพาน 

                             ปี 2561 (ตค-ธค) 
 
สงูดสีมสว่น               54.81         
สว่นสงูเฉลีย่(cm)       
 - เด็กชาย                110.93 
 - เด็กหญงิ               110.23 
ผอม                        4.22 
เตีย้                         3.61 



GAP โอกาสพฒันา 

1) วติามนิเสรมิธาตเุหล็กส าหรบั
เด็กปฐมวยัมสีนบัสนนุไม่
เพยีงพอ 

 
 
 
 
2) พอ่แมผู่ป้กครองในบางพืน้ที่
ยงัมสีว่นรว่มนอ้ย ในเรือ่ง
การช ัง่น า้หนกั/จดุกราฟเฝ้า
ระวงัภาวะโภชนาการ 

 
 

1) MCH board ควรมกีารก ากบั
ตดิตาม/ก าหนดเป็นนโยบาย
ให ้มกีารจดัหายา/เวชภณัฑ์
ใหก้ลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิาร
ตามชุดสทิธปิระโยชนใ์นงบ 
PPB 

 
2) เนน้การเฝ้าระวงัและแกไ้ข
ปญัหาโภชนาการ โดยการ
เพิม่ Health Literacy ใหก้บั
พอ่แม/่ผูเ้ล ีย้งด ูไดม้สีว่นรว่ม
มากขึน้ในทกุพืน้ที ่

มาตรการของจงัหวดั 
- ด าเนนิตามนโยบายมหศัจรรย ์1,000  วนั 
ต าบลสง่เสรมิเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่นฯ 
-ก ากบัตดิตามการจา่ยยาในโครงการ 
Smart Kids 
-เฝ้าระวงัภาวะขาดสารไอโอดนี 
-ประเมนิรับรอง/นเิทศตดิตาม 

การตดิตามขอ้เสนอแนะ 
จากตรวจราชการปี 2560 

  1) การลงบนัทกึขอ้มลูใน HDC   ไม่

ถกูตอ้ง/ไมต่รงตามหว้งเวลาทีก่ าหนด 
   2)ขาดกจิกรรม/โครงการเพือ่

แกป้ญัหาเด็กผอมในพืน้ที ่

ตวัชีว้ดัที ่3 :  รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี 

จดุเดน่ :  ในระดบัจงัหวดั มกีารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูและคนืขอ้มลูใหก้บัพืน้ทีแ่ละด าเนนิการแกไ้ขปญัหา
ตามนโยบาย โดยบรูณาการงบประมาณ/ทรพัยากรจากทกุภาคสว่นอยา่งตอ่เนือ่ง 



รอ้ยละ  54 

 
    
 
 
 

สถานการณ์ ผลการด าเนนิงาน 

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

จังหวดัอ านาจเจรญิมมีาตรการ 
– ใหบ้รกิารตรวจเฝ้าระวงัโรค
ฟันผใุนนักเรยีนทกุชัน้ 
– จัดใหม้กีารใหบ้รกิารทางทนั
ตกรรมตามความจ าเป็นใหแ้ก่
เด็กนักเรยีนทีม่ปี ญหาสขุภาพ
ชอ่งปาก 
 
 
 

1. เป็นจงัหวดัทีม่กีลุม่เป้าหมายเด็กไดร้บั
การตรวจฟนัทีส่งูทีส่ดุ ดงัน ัน้จงึเป็น
จงัหวดัทีเ่ด็กไดเ้ขา้ถงึบรกิารทนัตก
รรมไดส้งู 

2. รพ.ชุมชนเป็นตน้แบบการด าเนนิงาน
ซงึมผีลงานสงู คลา้ยคลงึกบั รพ.สต 

3.  มกีารด าเนนิงานถงึระดบัชุมชน โดยมี

การพฒันาศกัยภาพ อสม 42 คน ใหต้รวจ

ฟนัได ้ผา่นการบนัทกึใน google 

application โดยสง่ใหก้บั สสจ 

https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR

0QPfM0r-

JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sh

aring 

4. ทมี สสอ. มคีวามเขม้แข็งในการก ากบั
ตดิตามงานทนัตสาธารณสขุ  

5. มกีารท าตวัชีว้ดัรายอ าเภอในประเด็น
ทีเ่ป็นปญัหาสงู เพือ่แกป้ญัหา 

-จังหวัดม ีHealth Map ทีส่ามารถน า
ขอ้มลูทันตสขุภาพทีม่อียูแ่ลว้มาลง 
mapping เพือ่เป็นการแสดงพืน้ทีเ่สีย่งตอ่
โรคฟันผ ุเพือ่เป็นแนวทางการคน้หา
คนไขแ้ละใชใ้นการวางแผนการรักษาเชงิ
ระบบตอ่ไป 
  
-ขยายพืน้ทีใ่นการพัฒนาศกัยภาพ อสม 
เพิม่มากขีน้จนคลอบคลมุทกุอ าเภอ 
 
-ลงพืน้ที ่รร.บา้นโพนเมอืงนอ้ย อ.หวั
ตะพาน  พบวา่ ม ีCAVITY FREE  รอ้ยละ 
55.55   ( เกณฑร์อ้ยละ 54) GAP ทีพ่บ
คอืใน รร. ขายขนม/น ้าหวาน/น ้าอดัลม 
และการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวันไม่
ครบทกุชัน้เรยีน และยังท าไมส่ม า่เสมอ 

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

รอ้ยละ..... รอ้ยละ  54 
...... 

https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1e03Ci9uR0QPfM0r-JF8vlze9OufwAeb9tKEdYqoE8ws/edit?usp=sharing


 
    
 
 
 

สถานการณ์ 
ผลการด าเนนิงานปี2561  

ตวัชีว้ดัที ่5 อตัราการคลอดมชีพี 
ในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 
 ไมเ่กนิ 40 ตอ่พนัประชากร 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

รอ้ยละของการต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่อาย ุ< 20 ปี 

ทีม่า : 1. ขอ้มลูหญงิคลอดอาย ุ15 - 19 ปี จากส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

                2. ขอ้มลูประชากรกลางปีหญงิอาย ุ15 - 19 ปี จากส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

ทีม่า : โดยส านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ณ วนัที ่15 กรกฎาคม 2560) 
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 รอ้ยละการคมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหมร่อ้ยละ 8.05/86.55(>รอ้ยละ 80) 
 รอ้ยละการคมุก าเนดิก ึง่ถาวร รอ้ยละ7.59/81.59 ( > รอ้ยละ 80)          
 ผา่นมาตรฐานอ าเภออนามยัการเจรญิพนัธุ1์00 % (เป้าหมาย100%) 

 ผา่นมาตรฐาน YFHS  100% (เป้าหมาย100%) 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี  

รอ้ยละของการต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่อาย ุ< 20 ปี 

ทีม่า :  Cockpit  HDC อ านาจเจรญิ 31 ธนัวาคม 2560  HDC ณ  วันที ่19 มกราคม 2561 

สงูสดุ อ. ชานุมาน (12.22) รองลงมาคอื ปทมุราชวงศา  
(11.02),เสนางคนคิม (8.09) และเมอืงอ านาจเจรญิ (7.16 ) 
ตามล าดบั 

ทีม่า :   HDC ( ขอ้มลู ณ วันที ่19 กมุภาพันธ ์2561 ) 

สงูสดุ อ. เสนางคนคิม (25.00)รองลงมาอ.ปทมุราชวงศา (16.67)    
อ.เมอืงอ านาจเจรญิ(14.17), และ อ.ชานุมาน(7.69) ตามล าดบั 

=13.7 

Cockpit = 7.87  HDC =8.06 HDC adjust = 39.65  

HDC adjust ณ วนัที ่19 มกราคาม 2561 รายอ าเภอ มแีนวโนม้
เกนิเกณฑ ์ คอื อ าเภอชานุมาน  (56.96) 
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ทีม่า : Cockpit  จังหวัดอ านาจเจรญิ ณ วันที ่31ธ.ค. 2560  
         HDC  ณ  วันที ่19 มกราคาม 2561 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จงัหวดัอ านาจเจรญิ  

ไมเ่กนิ 40  
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รอ้ยละของการต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่อาย ุ< 20 ปี จงัหวดัอ านาจเจรญิ  

ไมเ่กนิ 10  

ทีม่า : HDC  จังหวัดอ านาจเจรญิ ณ วันที ่ 19 กมุภาพันธ ์2561  
          

> รอ้ยละ 10 =  3 อ าเภอ 
> รอ้ยละ 20 = 1 อ าเภอ 



ประเด็นตดิตาม จากการตรวจราชการปีงบประมาณ2560  

ประเด็นตดิตาม 2/2560 ผลการตดิตาม 

-คลนิกิวัยรุน่และอ าเภอทีผ่า่น
เกณฑแ์ลว้ด าเนนิการใหค้ง
มาตรฐาน และพัฒนาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 

x 

การขบัเคลือ่น พรบ.การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์น
วัยรุน่ 2559 
 

√ 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ GAP ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/โอกาสพฒันา 

P : คณะอนุกรรมการการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดบัจังหวดั /MCH 
board / คณะท างานสง่เสรมิสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะชวีติเด็กและเยาวชน /พชอ. 
I : -งบประมาณจาก อปท./พมจ./กองทนุ  
และทรัพยากรในพืน้ที ่/รพ.จัดซือ้เอง 
R : พรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่2559 /ยทุธศาสตรก์ารป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดบัชาต ิ
A : ตดิตามการด าเนนิงานของคลนิกิ YFHS 
และ บรกิารยาฝัง / ขบัเคลือ่นพรบ.โดยการจัด
ประชมุคณะอนุกรรมการ  
B : พัฒนาศกัยภาพจนท.รพ. เรือ่งยาฝัง /
อบรมแกนน าวยัรุน่ในชมุชน /อบรม คร ูพอ่แม่
ผูป้กครองในเรือ่งเพศคยุได ้

- การตัง้ครรภซ์ ้ายงัเกนิ
เป้าหมาย(รอ้ยละ10) 
แตม่แีนวโนม้ลดลง
จาก16.6 ในปี 2560 
เป็น 13.92 ในปี 2561 

- ขอ้มลูบรกิารคมุก าเนดิ
กึง่ถาวรวยัรุน่จากHDC
ต า่กวา่ผลงานจรงิ(HDC 
รอ้ยละ7.59 ผลงานจรงิ 
81.59  (เป้าหมาย
มากกวา่รอ้ยละ80) 

- รพ.ทีผ่า่นการประเมนิ
แลว้ขาดความคงสภาพ
ตามมาตรฐาน YFHS 

  

ระบบบรกิาร /การบรหิารจดัการ 
  - ควรเพิม่การใหก้ารปรกึษาตัง้แตใ่นชว่งมารับบรกิารทคีลนิกิ
ฝากครรภ ์/หอ้งคลอด 
  - รพ.สต. เฝ้าระวงัหญงิตัง้ครรภว์ยัรุน่อยา่งใกลช้ดิในชมุชน 
  - ประสานขอรับการสนับสนุนงบ อปท.ในการอบรมแกนน าวยัรุน่
ในชมุชนโดยใชค้ร ูก เรือ่งเพศคยุไดใ้นครอบครัว ระดับจังหวดั 
- บันทกึขอ้มลูในระบบการใหบ้รกิารคมุก าเนดิภายใน42วนัหลัง
คลอด/หลังแทง้บตุร 
การก ากบัตดิตาม 
   - ประชมุ/น าเสนอปัญหา ในคณะอนุกรรมการการป้องกนัและ
แกไ้ขการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดับจังหวัด 
- จังหวดั ก ากบั ตดิตาม เยีย่มเสรมิพลังรพ.ใหม้กีารจัดบรกิาร

สขุภาพทีเ่ป็นมติรตามมาตรฐาน YFHS และคงสภาพ
มาตรฐานในรพ.ทีผ่า่นการประเมนิแลว้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ตวัชีว้ดัที ่ 5 อตัราการคลอดมชีพี
ในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 
 ไมเ่กนิ 40 ตอ่พนัประชากร 

จดุเดน่   
-ตน้แบบการจดับรกิารยาฝงัคมุก าเนดิรพ.หวัตะพาน  
-วยัรุน่ตน้แบบTeen Idol 4.0  รร.อ านาจเจรญิรองชนะเลศิอนัดบั1 
-แหลง่เรยีนรู ้อบต.จกิดู ่ / กลุม่โฮมฮกั (NGO) 



ตวัชีด้ที ่1 อตัราสว่นการตายมารดา 

 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Background 
ต าบล LTC : ประเทศไทยปี  2559-2560  
=3,718 ต าบล คดิเป็นรอ้ยละ 82.4  (ต าบลทีเ่ขา้
รว่มโครงการ 4,512ต าบล) 
ต าบล LTC :เขตสขุภาพที ่10 ปี 2559 -2560  
= 409 ต าบลคดิเป็นรอ้ยละ 99.03 (ต าบลเขา้รว่ม
โครงการ 413 ต าบล) 
 

ยอดสะสมต าบล LTC ปี 2559 และปี 2560  
ขอ้มลู ณ  ธ.ค.60   

สถานการณ์ ผลการด าเนนิงาน 

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

กจิกรรมส าคญั เป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

รอ้ยละเมือ่
เทยีบ

เป้าหมาย 

ผลติ CM 96 96 100 

ผลติ CG 449 429 95.54 

จดัท า Care plan 1,409 1,267 89.92 

ต าบล LTC เขา้รว่ม 47 ต าบล 
(เป้าหมายผา่นเกณฑ ์

รอ้ยละ 60) 

36 76.60 

CM: ผส.พึง่พงิ 1:35-40 1: 14.67 - 

CG: ผส.พึง่พงิ  1:10 1: 3.28 - 

กลุม่ตดิบา้นเปลีย่นเป็นตดิสงัคม -    15 คน 1.33 

กลุม่ตดิเตยีงเปลีย่นเป็นตดิบา้น -    9  คน 1.81 

82.4 
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ประเทศ เขต10 อ านาจเจรญิ 

รอ้ยละต าบล Long Term Care ผา่น

เกณฑ ์ปี 2559-2560 



มาตรการ จดุเดน่/Gap 
 

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปญัหา/โอกาสพฒันา 

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

 
 
มกีารเบกิจา่ยเงนิกองทนุ LTC   10 
แหง่ จาก 52 แหง่ (19.23 %)  
 
 
 
1.การคดักรอง ADL ครอบคลมุทกุ
ต าบล แตบ่นัทกึขอ้มลูในระบบได ้
71.64% 
2.จดัท า Care Planได ้89.92% 
3.ม ี9 ต าบลยงัไมส่มคัรเขา้รว่ม
โครงการฯ(อ.หวัตะพาน 2 ต าบล อ.
ชานุมาน  2 ต าบล อ.เสนางคนคิม 2 
ต าบล อ.เมอืง 3 ต าบล) 
4.มกีารเบกิจา่ยเงนิกองทนุ LTC 
นอ้ย 

1. PM จงัหวดั และ อ าเภอ เรง่รดั
การบนัทกึขอ้มลูในระบบ ให้
ครบถว้นและเป็นปจัจบุนั /เรง่รดัการ
จดัท า Care Plan ใหค้รอบคลมุกลุม่
ผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิทกุคน 
 

2. ใชก้ลไก พชอ. สรา้งความเขา้ใจ
เชงิรกุกบั อปท.ทีย่งัไมเ่ขา้รว่ม
โครงการ และ ทีย่งัไมม่กีารเบกิจา่ย
เงนิกองทนุ LTC โดยศกึษาวธิกีาร
เบกิจา่ยเงนิจาก 10 กองทนุทีม่กีาร
เบกิจา่ยแลว้ 

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

Gap 

ความกา้วหนา้ 

 

✔ 1. มกีารเบกิจา่ยเงนิกองทนุ LTC  1 แหง่ จาก 
40 แหง่ (2.50 %) เนือ่งจาก อปท.ไมม่ ัน่ใจใน
ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิกองทนุ LTC 

 

การตดิตามขอ้เสนอแนะ 
จากการตรวจราชการปี 2560 



    
  - มกีารพัฒนาศนูย ์EOC มโีครงสรา้งทมีตอบโตแ้ละใช ้

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ICS, ทมี SAT ไดรั้บการอบรม มี
การซอ้มแผนเปิด EOC มแีผนเผชญิเหต ุIAP (แผน
ไขเ้ลอืดออก, RTI) 
  - ปี 2561 เปิด EOC 3 ครัง้ (พธิถีวายดอกไมจั้นทน ์
อบุตัเิหตหุมู ่โรคหดัระบาดเรอืนจ า) สามารถด าเนนิงานตาม
บทบาทศนูย ์EOC ไดเ้รยีบรอ้ย 

 
 
 
 ผูบ้ญัชาการ EOC ระดบัจังหวดัไดรั้บการอบรม
หลกัสตูร ICS ส าหรับผูบ้รหิาร ( 2 ทา่น ) 
 

 มคีณะกรรมการ EOC และทมีปฏบิตักิารระดบัจังหวดั 
(Operation : MERT, miniMERT, EMS, SERT, 
MCATT, SRRT/CDCU) 
 

 คณะกรรมการทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ผา่น
การอบรมจาก สคร.10 รอ้ยละ 100 มกีารจัดเวรเฝ้า
ระวงั 
 

 SAT มผีลงานตรวจจับความผดิปกต:ิ506 Dashboard 
และ Outbreak verification Report  

สถานการณ์ ปี 2560 ผลการด าเนนิงาน ปี 2561  

ตวัชีว้ดัที ่8 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  
และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์(SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ    

(รอ้ยละ 85) 

การตดิตามขอ้เสนอแนะจากการ 
ตรวจราชการ ปี 2560 

  น าผลการฝึกซอ้มแผนมาขยายผล (การจัดตัง้ทมี

ปฏบิตักิารแบบบรูณาการ) 

  พัฒนาระบบสัง่การและบญัชาการเหตกุารณ์ ระหวา่งทมี

ปฏบิตักิาร (อบรม IC ผูบ้รหิาร) 



ตวัชีว้ดัที ่ 8 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และ
ทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์(SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ    

(รอ้ยละ 85)    

รายละเอยีดการด าเนนิงาน ปี 2561 
ผลส าเร็จอ านาจเจรญิ  

ประเมนิรอบที ่1 ไดร้อ้ยละ 80 

ข ัน้ตอน
ที ่

ผลส าเร็จ ไตรมาสที ่ อ านาจเจรญิ รอ้ยละ 

1 ผูบ้ญัชาการ IC ผา่นอบรม ICS ส าหรับผูบ้รหิาร 1  

80 2 
จัดทมีปฏบิตักิารระดบัจังหวดั (MERT, mini 
MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯลฯ) 

2  

3 จัดทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ระดบัจังหวดั 2  

4 วเิคราะหค์วามเสีย่งโรค/ภยัสขุภาพของจังหวดั 3 ประเมนิรอบสอง 

5 มแีผนเผชญิเหต ุ(IAP) หรอื จัดฝึกซอ้มแผน  4 ประเมนิรอบสอง 



ผลการด าเนนิงาน ปี 2561  

ตวัชีว้ดัที ่8 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  
และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์(SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ    

(รอ้ยละ 85)    

มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนุน จดุเดน่/GAP 
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/

โอกาสพฒันา 

   1. จังหวัดเป็นพีเ่ลีย้ง On the job 
training ใหเ้จา้หนา้ทีร่ะดบัอ าเภอ
ไดต้อ่เนือ่งเกดิการแจง้ขา่ว SAT 
ไดร้วดเร็ว 

   2. มขีอ้มลูเฝ้าระวังและขอ้มลูผล  
การสอบสวนโรค CD / EMS / 
Env - Occ ส าหรับวเิคราะห์
สถานการณ์โรค  

   3. ทกุอ าเภอรับตวัชีว้ัด EOC & SAT
ในการ Ranking การปฏบิตังิาน 

 

จดุเดน่  
 มหีน่วย Special Environmental 
Response Team: SERT ส าหรับจัดการ
อบุตัภัิยดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 มผีลงานดา้นทมีเฝ้าทางระบาดวทิยา
ดเีดน่ อนัดบั 1 ระดบัประเทศ ปี 2560 
 
GAP  
 เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานเขา้ใจวา่งาน SAT 
เป็นงานเดมิของงานระบาดวทิยาโรคตดิตอ่  

 ควรใชเ้กณฑใ์นการตอบโตโ้รค/ภัย
สขุภาพ (Director Critical Information 
requirement : DCIR) ในการเชือ่มการ
ปฏบิตังิาน SAT กบักลุม่งานตา่ง ๆ เพือ่ให ้
เจา้หนา้ทีม่สีว่นรว่มในบทบาทเฝ้าระวังและ
ตรวจจับความผดิปกตโิรค/ภัยสขุภาพอืน่ ๆ  
 
  ควรมกีารถา่ยทอดองคค์วามรูร้ะบบ
บญัชาการเหตกุารณ์และศนูยป์ฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉนิ ICS - EOC ไปยังระดบัอ าเภอ 
(มแีผนการจัดอบรมในเดอืนพฤษภาคม 
2561) 



 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ ์

ตวัชีว้ดัที ่9 อตัราการเสยีชวีติจากการ
จมน า้ของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  

ทีม่า: มรณะบตัร สนย. 

ทีม่า: สสจ. อ านาจฯ 

เป้าหมาย  

Rate < 4.5 
(ตอ่ประชากรเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปีแสนคน)  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อ านาจเจรญิ 16.3 9.8 7.1 4.5 7.4

เขต10 12.3 10.4 8.9 6.3 6.7

ประเทศ 8.35 7.56 6.7 6.1 5.9
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อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้ในเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ พ.ศ. 2555 - 2559 

ปี 61 เป้าหมาย  Rate < 4.5 

จ านวนและอตัราตายจากการจมน า้จงัหวดัอ านาจเจรญิ  
ปีงบฯ 2556 - 2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
ปีงบฯ2556 ปีงบฯ2557 ปีงบฯ2558 ปีงบฯ2559 ปีงบฯ2560 

จ านวน อตัรา จ านวน อตัรา จ านวน อตัรา จ านวน อตัรา จ านวน อตัรา 

เมอืง* 3 13.41 0 - 2 9.19 2 9.45 0 - 

ชานุมาน* 1 11.67 3 35 2 23.81 2 24.44 1 12.43 

ปทมุราชวงศา* 1 10.93 1 10.93 0 - 1 11.59 1 11.89 

พนา 0 - 1 22.44 0 - 0 - 0 - 

เสนางคนคิม 0 - 0 - 0 - 0 - 1 15.27 

หัวตะพาน 1 11.86 0 - 0 - 0 - 0 - 

ลอือ านาจ 1 16.54 0 - 0 - 0 - 1 17.83 

รวม 7 10.58 5 7.55 4 6.2 5 7.97 4 6.63 

  จ านวน อตัรา เพศ อาย ุ เดอืน สถานที ่

ปีงบประมาณ2560 4 ราย 6.63 ชาย(75%) 6-12ปี (75%) ส.ค.(50%) 
แหลง่น ้าการเกษตรและ 
แหลง่น ้าธรรมชาต ิ

ปีงบประมาณ2561 1ราย 0.82 ชาย 9 ปี ต.ค. แหลง่น ้าการเกษตร 

ผลการด าเนนิงาน 

* มเีคสเสยีชวีติในพืน้ทีม่ากกวา่3ใน5ปี 



มาตรการ/ผลงาน ความภาคภมูใิจ/จดุเดน่ 
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/

โอกาสพฒันา 

 คน้หา/สนบัสนนุ/สรา้ง ทมีเครอืขา่ย
ผูก้อ่การดป้ีองกนัการจมน า้ 

• ก าหนดเป้าหมายพืน้ทีเ่สีย่งรายอ าเภอ ขยาย
ทมีลงสูต่ าบล อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 ต าบล/
ทมี 

 การตดิตามประเมนิรบัรองทมีผูก้อ่การด ี
• ประเมนิทมีผูก้อ่การดใีนเดอืน พ.ค.- ม.ิย.61 
 สนบัสนนุใหค้รวัเรอืนทีม่เีด็กอายตุ า่กวา่   

2 ปี ใชค้อกก ัน้เด็ก(playpen) 
• ส ารวจกลุม่เป้าหมายเด็ก 9,249 คน จัดพืน้ที่
เลน่ปลอดภัย 2,785 คน คดิเป็น รอ้ยละ
30.11  

 การสอบสวนการจมน า้ของเด็กทกุราย 
• ในปี 2560 – 2561 มแีบบสอบสวนการตาย
เบือ้งตน้ครบทกุราย 100% 

 

 

 มพีืน้ทีต่น้แบบในเครอืขา่ยภาคการศกึษา 
โรงเรยีนกดุปลาดกุ เป็นวทิยากรคร ูก. 
สอนเด็กวา่ยน ้าในพืน้ที ่

 เครอืขา่ย อปท. น ารอ่ง ไดแ้ก ่เทศบาล
ต าบลพนา อบต. ปลาคา้ว 
 

GAP 
 เครอืขา่ยคร ูก. สอนวา่ยน ้ามจี านวนนอ้ย 
 เครอืขา่ย อปท. ครแูละชมุชนยังมสีว่น
รว่มนอ้ย 

• ควรมกีารสือ่สารความเสีย่งและจัดท า
ประชาคมในพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้สยีชวีติทกุราย 

• สง่เสรมิใหจั้ดกจิกรรมฝึกทักษะการวา่ยน ้า
ในชมุชน 

• กระตุน้ และสง่เสรมิบทบาทของ อปท. 
ชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง 

ตวัชีว้ดัที ่9 อตัราการเสยีชวีติจาก
การจมน า้ของเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  

เป้าหมาย  

Rate < 4.5 
(ตอ่ประชากรเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปีแสนคน)  

 สง่เสรมิบทบาท อปท.ในการสนับสนุน

ใหเ้ด็ก 6 - 14 ปีไดเ้รยีนทักษะการวา่ยน ้า
เพือ่เอาชวีติรอด 

 เพิม่การสือ่สารความเสีย่งในกลุม่

ผูป้กครอง 

ประเด็นตดิตามจากการตรวจราชการ ปี 2560 



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

 
 
 
 
 มาตรการบรหิารจดัการ 
     ศปถ.(จังหวัด/อ าเภอ)/EOC-RTI /SAT/ICS/แผนเตรยีม
ความพรอ้ม/ซอ้มแผน/TEA Unit /สสอ./รพช./คปสอ. เป็น
เลขารว่มใน ศปถ. อ าเภอและเป็นคณะกรรมการ พชอ. 
 มาตรการขอ้มลู (4I) 
      Integration Data 3 ฐาน /IS online (รพ. A S M1) 
 /Investigation online/Information Black Spot น าเสนอ
ขอ้มลูผา่น ศปถ. 
 มาตรการป้องกนั  (D-CAR) 
      D-RTI/Community Road Safety /Ambulance 
Safety/RTI Office 
 มาตรการรกัษา (2EIR) 
      EMS/ER /In-hos คณุภาพ /Referral System 
 
 
 
 

ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน  
                    (ไมเ่กนิ 16 ตอ่ประชากรแสนคน) 

สถานการณ์ 

เป้าหมายรายจังหวดั : ลดจ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุัตเิหตทุางถนนรอ้ยละ 21 จากคา่มัธยฐานปี 2553-2555 
อ านาจเจรญิ มัธยฐาน ปี 2553 – 2555 จ านวน 36 คน  เป้าหมายลดลงรอ้ยละ 21 เสยีชวีติไมเ่กนิ 28 คน 

มาตรการทีด่ าเนนิงานในพืน้ที ่
อัตราการเสยีชวีติตอ่ประชากรแสนคนจากอบุัตเิหตจุราจร 
จ าแนกรายจังหวดั เขตสขุภาพที ่10 ปีงบประมาณ 2560 

ทีม่า : Cockpitเขตสขุภาพที ่10  ขอ้มลู ณ 16 กมุภาพันธ ์2561 

จ.อ านาจเจรญิ พ.ศ. 2560 จากบรษัิทกลาง อตัราตายจากอบุตัเิหตจุราจร รายอ าเภอ 
 ปทมุราชวงศา ( 26.89 ) เมอืง ( 17.52 ) พนา ( 10.65 ) ลอือ านาจ ( 8.14 ) 
   หวัตะพาน ( 7.99 ) ชานุมาน (4.89 ) เสนางคนคิม ( 2.45 )   



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

  ประชมุ/วเิคราะหปั์จจัยเสีย่ง และ
สง่คนืขอ้มลูทกุราย  ในเวทปีระชมุ ศปถ.
อ าเภอ/จังหวัด ทกุเดอืน (สสจ.สนับสนุน
งบประมาณการประชมุ ศปถ.อ าเภอละ 
2,000 บาท) 
 เพิม่ศกัยภาพทมีสหสาขาภายใต ้ศปถ.
จังหวัด/อ าเภอใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละ
ถา่ยทอดเชือ่มโยงถงึทอ้งถิน่ ทัง้ในระดบั
องคก์ร และระดบัครัวเรอืนได ้
 เพิม่การสือ่สารประชาสมัพันธ ์เชน่ คนื
ขอ้มลูใหห้น่วยงานภาคเีครอืขา่ยอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

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

 นโยบายจังหวัด “อ านาจคนด ี
สขุภาพด ีรายไดด้”ี การจัดการลด
ปัญหาอบุตัเิหตใุนชมุชน (หมวด
สขุภาพด)ี 
 ก าหนด RTI อยูใ่น KPI Ranking 
ของจังหวัด โดยวัดจากอตัราการ
เสยีชวีติ 
 มกีระบวนการตามตวัชีว้ัด
ความส าเร็จของการด าเนนิงานป้องกนั
การบาดเจ็บจากอบุัตเิหตทุางถนนใน
ระดบัอ าเภอ (D-RTI) 

 

 Integration Data 3 ฐาน มา
เปรยีบเทยีบขอ้มลูการเกดิอบุัตเิหต ุ  
เพือ่แกปั้ญหาไดช้ดัเจน 

 การบนัทกึพกิดัจดุเสีย่งใน Google Map 
/จัดการจดุเสีย่งส าคญั 

 ผูบ้รหิารทกุระดบัใหค้วามสนใจงาน RTI 
เชน่ นพ.สสจ.ลงสอบสวนอบุัตเิหตเุอง 

 ระบบ EOC/ICS เรือ่ง การสัง่การ 
    การประสานงาน การสือ่สาร การเกดิ
อบุตัเิหตหุมู ่

 มดีา่นชมุชนคณุภาพชว่งเทศกาลปีใหม่
ทกุต าบล 

ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน  
                    (ไมเ่กนิ 16 ตอ่ประชากรแสนคน) 

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



จดุเสีย่งทีม่กีารน าเสนอตอ่ทีป่ระชุมศนูยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน  จงัหวดัอ านาจเจรญิ  

ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน  
                    (ไมเ่กนิ 16 ตอ่ประชากรแสนคน) 

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

จดุเสีย่ง การแกไ้ข หมายเหต ุ

1. สีแ่ยกบา้นสามแยกชมพ ูต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทมุราชวงศา ถนนทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 212 ตัดกบัทางหลวงชนบท หมายเลข 3006 
บาดเจ็บ 11 ราย เสยีชวีติ 2 ราย  

 ซอ่มแซมสญัญาณไฟกระพรบิ 
 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 
 เพิม่ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

ถนนเสน้เดยีวกนั 
ระยะทางตอ่เนือ่ง 

2. หนา้วดับา้นโนนงาม ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทมุราชวงศา ถนนทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 212 เสยีชวีติ 1 ราย  

3. หนา้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนงาม ต าบลโนนงาม อ าเภอปทมุราช
วงศา ถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 212 เสยีชวีติ 2 ราย 

4. แยกบา้นนาเรอืงบรเิวณระหวา่งวัดบา้นโนนงาม - หนา้องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโนนงาม ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทมุราชวงศา ถนนทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 212  เสยีชวีติ 3 ราย บาดเจ็บ 12 ราย 

5. บรเิวณหนา้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอ านาจเจรญิ ต าบลโนนหนาม
แทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ ถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 202        
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 เกดิอบุัตเิหต ุ12 ครัง้ บาดเจ็บ 13 ราย) 

ปิดจดุกลับรถหนา้ส านักงานสาธารณสขุ
จังหวดัอ านาจเจรญิ  



ตวัชีว้ดัที ่10  อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน  
                    (ไมเ่กนิ 16 ตอ่ประชากรแสนคน) 

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

ปิดจดุกลบัรถ  หนา้ สนง.สาธารณสขุจงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ปิดจดุกลบัรถ  ถนนชยางกรูบรเิวณหนา้วดัส าราญนเิวศ 

ตวัอยา่งการแกไ้ข 

ก่อน หลัง 

ก่อน หลัง 



เป้าหมาย 

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

ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัที ่11 อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน 
และอตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงูในเขต
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น 

สถานการณ์ ปี 2561 
ตวัชีว้ดั 

ผลงาน 
มาตรการด าเนนิงาน 

ในพืน้ที ่(อตัรา) 

อตัราป่วยเบาหวานราย
ใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง
เบาหวาน ≤ 2.4 

1.06% 
(57/5,371 ราย) 

 จัดระบบป้องกนั
การเกดิ New 
DM,HT ภายใต ้
แนวทางการพัฒนา
ระบบคลนิกิ NCD 
คณุภาพ 
 รณรงคส์รา้ง
กระแสใหม้กีจิกรรม
การออกก าลงักายใน
วันพธุ 
 บงัคบัใชก้ฎหมาย
บหุรีแ่ละสรุา ภายใต ้
โครงการอ านาจเจรญิ
เมอืงคนด ี 
 

อตัราประชากรกลุม่เสีย่ง
และสงสยัป่วยความดนั
โลหติสงูในเขต
รับผดิชอบไดรั้บการวัด
ความดนัโลหติทีบ่า้น     
> รอ้ยละ 10 
ผลคดักรอง HT 
= 60.77% 
สงสยัป่วย HT  
= 4,388 ราย 
เป้าหมาย HBPM 
10% = 439 ราย 

9.64% 
 

( 423 ราย) 

ขอ้มลู:HDC ณ 19 กมุภาพันธ ์2561 

1.14 

1.86 

0.96 
1.09 

0.97 

0.64 
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2.4

อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน จังหวดัอ านาจเจรญิ 
แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561 



ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ 
ตวัชีว้ดัที ่11 อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน 
และอตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงูในเขต
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น 

ประเด็นตดิตามจากการตรวจราชการ 
ปี 2560 

 สสจ. ควรมแีผนพัฒนาและฟ้ืนฟู

ศกัยภาพบคุลากรงานโรคไมต่ดิตอ่ 
     ผล : พยาบาลผา่นการอบรมเป็น 
Nurse Case Manager 12 คน  
          : พยาบาล Mini  Case Manager  
จ านวน 77 คน (ปฏบิตังิานที ่รพ.สต. ทกุ
แหง่) 

เป้าหมาย 

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

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/ 
โอกาสพฒันา 

 บรูณาการคลนิกิอดบหุรีแ่ละสรุา คลนิกิ DPAC ในการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพกลุม่เสีย่ง 
 

 เรง่รัดการคดักรอง DM, HT ประชาชนอาย ุ35 ปีขึน้ไป
ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 90% ในไตรมาสที ่2 และ
ด าเนนิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่งเพือ่ลดการ
เกดิผูป่้วยรายใหม ่

 



 
    
 
 
 

สถานการณ์ : ระดบัประเทศ ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัที ่12 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันา
อนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital 

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

0

50

100

เขต 

91.89 

44.59 

6.76 

โรงพยาบาลทีพ่ฒันาไดต้ามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN 

พืน้ฐานขึน้ไป ดขี ึน้ไป ดมีาก 

ขอ้มลู ณ วนัที1่9มกราคม2561 
 
 

64% 

28% 

8% 

โรงพยาบาลทีพ่ฒันาไดต้ามเกณฑ์
GREEN&CLEAN 

พืน้ฐานขึน้ไป ดขี ึน้ไป ดมีาก 

สถานการณ์ : ระดบัเขต 

ไมผ่า่นระดบัพืน้ฐาน 3 แหง่ 

  -รพ.เสนางคนคิม  รพ.ปทมุราชวงศษ  รพ.ชานุมาน     

ประเด็น : มลูฝอยตดิเชือ้ หอ้งสว้ม OPD  IPD  ไม่

ผา่นมาตรฐาน HAS  

เป้าหมาย :  ระดบัดมีาก  2 แหง่   

รพ.อ านาจเจรญิ   รพ.หวัตะพาน 

จดุเดน่    แตง่ต ัง้คณะกรรม 
PM ระดบัจงัหวดั 
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71.42 

28.57 

รอ้ยละ รพ.ทีพ่ฒันาไดต้ามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN 

พืน้ฐานขึน้ไป ดขี ึน้ไป 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ GAP ในการพฒันา ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา 

1. มกีารแตง่ต ัง้คณะกรรมการ 

PM ระดบัจงัหวดั 

2. มกีารก าหนดเป้าหมายการ

พฒันาระดบัดมีาก 

3. มปีระเมนิตนเองของ รพ.

เพือ่จดัท าแผนพฒันา 

4. นเิทศงานผสมผสานระดบั

จงัหวดัและการจดัระดบัการ

พฒันาระดบัอ าเภอ (Ranking) 

1.ระบบการควบคุมการขนสง่มูลฝอยตดิ

เชือ้ไปก าจดั  

 

2.รพ .ย ัง ไ ม่ผ่ า นม าตรฐ าน  3 แห่ ง 

ประเด็น  การจดัการมูลฝอยตดิเชือ้  การ

พฒันาสว้ม และการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

3.ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร (สสจ) 

 

4.นวตักรรม GREEN และการขยายผลสู่

ชุมชน นอ้ย 

1.เร่งรดัใหทุ้กโรงพยาบาล ใชโ้ปรแกรม

Manifest ในการควบคุมการส่งมูลฝอย

ตดิเชือ้ไปก าจดั 

2.สสจ. นเิทศตดิตาม รพ. ทีไ่มผ่า่นตาม

มาตรฐาน เพือ่ใหค้ าแนะในการปรบัปรงุ

แกไ้ข 

3.เรง่รดัให ้สสจ. ด าเนนิการตามแผนที่

ก าหนดไว ้

4.จดัท าบญัชรีายชือ่นวตักรรมเพือ่ใชเ้ป็น

แหลง่เรยีนรูใ้หก้บัชุมชนและเครอืขา่ยอืน่ๆ 

ประเด็นการตดิตามขอ้เสนอแนะจากปี 2560  

จงัหวดัแจง้ในทีป่ระชุมผูบ้รหิารและก าหนดการนเิทศตดิตามอยา่งตอ่เนือ่งและเขม้ขน้ 

สสจ.จดัอบรมตามหลกัสตูรการป้องกนัและระงบัการแพรเ่ชือ้หรอือนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากมลูฝอยตดิเชือ้  

รพ. มกีารตรวจเฝ้าระวงัน า้ด ืม่และประสานขอขอ้มลูผลการตรวจจากโรงงานทีผ่ลติ 

 รพ. มกีารจดัท าแผนในการปรบัปรงุใหผ้า่นตามเกณฑม์าตรฐาน  และแผนการบ ารงุรกัษาอปุกรณ์, สขุภณัฑ ์



รพ.หวัตะพาน 
1. การคดัแยกมลูฝอย 
2. การพฒันาสว้ม OPD และ IPD 
3. การจดัสิง่แวดลอ้มภายในอาคาร 

(5ส) 

รพ.อ านาจเจรญิ   
1. ความเพยีงของน า้ดืม่บรเิวณ OPD 
2. การก ากบัตดิตามความสะอาดของหอ้งสว้ม 
3. การจดัการสิง่แวดลอ้มภายนอกอาคารและ

พืน้ทีส่เีขยีว  
4. นวตักรรมและการขยายสูชุ่มชน 

รพ.สต.บา้นโพนเมอืง
นอ้ย 
 1. สว้มไมผ่า่น HAS 



กราฟแสดงรอ้ยละการเจรญิเตบิโตของเด็กวยัเรยีนอาย ุ6-14 ปี                                                                                          
ปีการศกึษา 2560 ภาคเรยีนที ่2  แยกเป็นรายอ าเภอ 
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สงูดีสมส่วน 

ผอม 

เร่ิมอ้วนและอ้วน 

เตีย้ 

ทีม่า:เอกสารรับการตรวจราชการจ.อ านาจเจรญิ 

ตวัชีว้ดัที ่1การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรคและ
การจดัการสขุภาพ(ตวัชีว้ดัตดิตาม) 



มาตรการ/ตวัชีว้ดั
สนบัสนนุ 

GAP /จดุเดน่ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปญัหา/โอกาสพฒันา 

สถานการณ์ :  

เด็กวยัเรยีนอาย ุ 6-14 ปี สงูดสีม

สว่นมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้ และผอม 

เตีย้ เร ิม่อว้นและอว้นมแีนวโนม้

ลดลง 

มาตรการ : 

1. จดัท าโครงการสง่เสรมิ

สขุภาพนกัเรยีนแบบบรูณาการ

งานสง่เสรมิสขุภาพ                                           

2. โครงการวยัเรยีนอ านาจเจรญิ

สขุภาพดสีู ่Smart Kids 4.0 

 

 

Gap: หนว่ยบรกิารในระดบัพืน้ที ่ขาดการน าขอ้มลูมา

วเิคราะหว์างแผนและแกไ้ขปญัหาเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ

เด็กวยัเรยีน 

        จดุเดน่ 

1. ใชก้ระบวนการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพขบัเคลือ่น

งานและการจดัเมนอูาหารกลางวนัในรร.ใหม้ ี

คณุภาพ 

2. มกีารจดัอบรมนกัจดัการน า้หนกัเด็กวยัเรยีน 

(Smart Kids Coaching) ระดบัอ าเภอและ  

       Smart Kids Leader ระดบัต าบล 

3.   มเีครือ่งมอืก ากบัตดิตามประเมนิผลงานอนามยั

โรงเรยีนในหนว่ยบรกิารทีช่ดัเจน (Ranking ระดบั

อ าเภอ 

1.น าผลจากการก ากบัตดิตามเพือ่มา

วางแผนแกไ้ขปญัหา 

2. คนืขอ้มลูการเจรญิเตบิโตให ้รร.เพือ่

วางแผนแกไ้ขปญัหารว่มกนัระหวา่งคร ู

สาธารณสขุ และผูป้กครองโดยใช้

โปรแกรมแกไ้ขปญัหารายบคุคล 

3.จดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การสง่เสรมิ

สขุภาพใน รร. 

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

ตวัชีว้ดั: รอ้ยละของเด็กวยัเรยีนสงูดสีมสว่นรอ้ยละ 

66   (ปี60=73.38) 

) 



     
 
    ต าบลจัดการสขุภาพ 24 ต าบล  

(เกา่ 9 ต าบล ใหม ่15 ต าบล) ตาม 5 มาตรการ       
 การจัดการสิง่แวดลอ้ม/ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
 การตรวจคดักรองพยาธแิละรักษา 
 การตรวจคดักรองมะเร็งทอ่น ้าด ี
 การผา่ตดัประคบัประคอง&Palliative care 
 การสือ่สารสาธารณะ 

 
 

 
 มขีอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ในการจัดการสิง่ปฏกิลูในต าบลตน้แบบ  

 
 มกีารจัดประชมุชีแ้จงเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานระดบัอ าเภอ  

 
 สง่เจา้หนา้ทีอ่บรมจลุทัศนากรที ่สคร.10 อบุลฯ (10 คน) 

 
 วางแผนการด าเนนิงานจะท าไปพรอ้มกนัทัง้ 5 มาตรการ 
ในชว่งเดอืนมนีาคม - มถินุายน 2561  
 

 อ าเภอหวัตะพาน อยูใ่นระหวา่งการกอ่สรา้งระบบบ าบดัสิง่
ปฏกิลูตน้แบบชนดิบอ่กรอง 
 

 

สถานการณ ์ปี 2561 ผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 

รอ้ยละ 100 

ตวัชีว้ดัตดิตามที ่6: รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพใน 

        การเฝ้าระวงั ป้องกนัแกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บั 
        และมะเร็งทอ่น า้ด ี

ผลการด าเนนิงาน ปี 2560 

    - ตรวจคดักรอง OV  9,004 ราย จากเป้า 8,145 ราย 
พบ OV 206 ราย (รอ้ยละ 2.3)  
    - ตรวจอลัตรา้ซาวด ์5,609 ราย จากเป้า 3,603 ราย 



มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ จดุเดน่ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/
โอกาสพฒันา 

 1. ผูว้า่ / นพ.สสจ. สนับสนุนการ
ด าเนนิงาน 

 
 2. ใชก้ารด าเนนิงานตาม 5 มาตรการ 
 
 3. จังหวัดพัฒนาแบบฟอรม์รายงานผลท า

ใหจั้ดเก็บขอ้มลูเป็นระบบมากขึน้  

 แรงเสรมินโยบายจังหวัด 3 ด ี 
    (คนด,ี รายไดด้,ี สขุภาพด)ี 

 
 จัดตัง้หน่วยประสานงาน (Node) ดา้น
วัสดอุปุกรณ์การตรวจคัดกรอง OVCCA 
ในระดบัอ าเภอ 2 หน่วย                 
(อ.ปทมุราชวงศา, อ.ลอือ านาจ)  
 

 ปลกุกระแสการบรโิภคปลาสกุ - ปลารา้
สกุจัดมหกรรม“สม้ต า ปลารา้สกุ ปลอด
โรคปลอดภัย” 

 ควรมกีารลงพืน้ทีน่เิทศตดิตามการ
จัดการเรยีนการสอน OV-CCA ใน
โรงเรยีน / ผลการบงัคบัใช ้

ขอ้บญัญัตกิารจัดการสิง่ปฏกิลูใน
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ 
ตวัชีว้ดัตดิตามที ่6:  รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพ
ในการเฝ้าระวงั ป้องกนัแกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บั
และมะเร็งทอ่นา้ด ี 

เป้าหมาย 

รอ้ยละ 100 



 
    
 
 
 

สถานการณ์  
ระดบัประเทศ  : รอ้ยละ 51.41 
ระดบัเขต        : รอ้ยละ 49.37 

ตวัชีว้ดัตดิตามที ่7 : รอ้ยละของวยัท างาน 
อาย ุ30-44 ปี มคีา่ดชันมีวลกายปกต ิ

เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 55   

ขอ้มลู HDC วนัที1่9 กมุภาพนัธ2์561 
 
 

อ าเภอทีผ่า่นเกณฑ ์
ชานุมาน         : รอ้ยละ 61.35 
เสนางคนคิม   : รอ้ยละ 56.98 
พนา               : รอ้ยละ 55.74 

มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ 

1.นโยบาย อ านาจเจรญิ 3D 
2.นโยบายขบัเคลือ่นปัญหาสขุภาพ
ในพืน้ที ่ผลักดันแผนงานสง่เสรมิ
สขุภาพเสนอผา่น พชอ. 
3.นโยบายต าบลจัดการสขุภาพ 
4.การตรวจคัดกรองสขุภาพ
ประชาชนวัยท างาน 

จดุเดน่/ GAP 

1.กระบวนการคดักรองและกจิกรรม
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพชดัเจน 
แตผ่ลลพัธ ์BMI ปกตติ า่กวา่เกณฑ ์
2. การจัดและพัฒนาคลนิกิ DPAC 
ไมค่รอบคลมุทกุระดบั 
3.การบรกิารมุง่เนน้กลุม่เสีย่ง และ
กลุม่ป่วย ยังขาดกจิกรรมสง่เสรมิ
สขุภาพในกลุม่ปกต ิ

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา/โอกาสพฒันา 

1.ขบัเคลือ่นนโยบาย แผนงาน ลงสูพ่ืน้ทีค่รอบคลมุระดับอ าเภอ ต าบล 
และทอ้งถิน่ เสนอผา่น พชอ. 
2.พัฒนาคลนิกิ DPAC ใหค้รอบคลมุหน่วยบรกิารทกุระดับ  
3.ทบทวนรปูแบบบรกิารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพใหค้รอบคลมุ
กลุม่ปกต ิเสีย่ง ป่วย 
4.บรูณาการงานคลนิกิ DPAC และคลนิกิ NCD คณุภาพ 

อ านาจเจรญิ   : รอ้ยละ 52.71 
แนวโนม้ BMI ปกตเิพิม่ข ึน้ 
(ปี 60 รอ้ยละ 44.42) 



ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัตดิตามที ่8 รอ้ยละของกลุม่ประชากรหลกัทีเ่ขา้ถงึ 
             บรกิารป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิตอ่สมัพนัธเ์ชงิรกุ 

5 

16 

9 

50 50 

15 

3 

10 

5 

24 

43 

10 

2 

8 

5 

25 

19 

7 

2 

7 

3 

23 

15 

6 

0

10

20

30

40

50

60

อบุลราชธาน ี ศรสีะเกษ ยโสธร อ านาจเจรญิ มกุดาหาร รวมเขต 

%Reach register ปี 60 

%Reach client ปี 60 

%Reach register ปี 61 

%Reach Client ปี 61 

ทีม่า :  ขอ้มลู 2560 จากโปรแกรม RTCM ณ วนัท ี1 พ.ย. 60 
         ขอ้มลู 2561 จากโปรแกรม RTCM ณ วนัที ่12 ม.ค. 61 

จ านวนประชากรกลุม่เป้าหมาย REACH แยกรายจังหวดั 

สถานการณ ์
 
 จากการคาดประมาณ ปี 2559  
     - มผีูต้ดิเชือ้เอชไอวปีระมาณ 450,000 คน  
     - ผูต้ดิเชือ้รายใหม ่6,500 ราย (เป้าหมาย
ตดิเชือ้รายใหม ่เหลอืไมเ่กนิปีละ 1,000 ราย)  

 
 ผลการด าเนนิงาน ปี 2560 
     ความความคลมุของกลุม่ประชากรหลักที่
เขา้ถงึบรกิารป้องกนัฯ เชงิรกุ ยงัอยูใ่นระดบัต า่
กวา่คา่เป้าหมาย (รอ้ยละ 85)  
- ภาพรวมประเทศ (รวมทกุแหลง่ทนุ) อยูท่ีร่อ้ย
ละ 42  

- จังหวัดอ านาจเจรญิ ขอ้มลูจาก RTCM รอ้ยละ 
25  

เป้าหมาย  

รอ้ยละ 87 



ตวัชีว้ดัตดิตามที ่8 รอ้ยละของกลุม่ประชากรหลกัทีเ่ขา้ถงึ 
             บรกิารป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิตอ่สมัพนัธเ์ชงิรกุ 

เป้าหมาย  

รอ้ยละ 87 

มาตรการ  จดุแข็ง   GAP โอกาสพฒันาขอ้เสนอแนะ 

กระบวนการรปูแบบ  
มกีลไกการด าเนนิงานป้องกนั
ควบคมุโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่
ทางเพศสมัพนัธผ์า่น
คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างานศนูยป์ฏบิตักิารยตุิ
ปัญหาเอดส ์จังหวัดอ านาจเจรญิ 

1. มกีารประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานหลายภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ 
ภาคประชาสงัคม  
2. มกีลุม่กหุลาบสรีุง้ ทีส่ามารถ
พัฒนาศกัยภาพแกนน ากลุม่ MSM  
ในพืน้ทีไ่ด ้ 
 
 

ขาดการ Mapping จดุ
รวมตวั 

1. สรา้งแกนน า MSM, FSW ครอบคลมุทกุอ าเภอ 
2. จัดท า Mapping จดุรวมตวักลุม่เป้าหมาย เพือ่ทราบ
ลกัษณะประชากร การท ากจิกรรม การใชบ้รกิารสขุภาพ 
และแหลง่รวมตวั  (อา้งองิขอ้มลูคาดประมาณส านักระบาด
วทิยารว่ม) 

ระบบขอ้มลูและการตดิตาม
สนบัสนนุผา่นโปรแกรม RTCM 

ความถกูตอ้งครบถว้น 
ทันเวลา ของขอ้มลูใน
โปรแกรม RTCM 

ตรวจสอบคณุภาพขอ้มลู ครบถว้น ถกูตอ้ง ทันเวลาและ
จัดเก็บขอ้มลูจากทกุแหลง่งบประมาณ (NGO ในพืน้ที)่ 

กลไกการบรหิารจดัการ มกีารบรู
ณางานรว่มกนัระหวา่งรัฐและภาค 
ประชาสงัคม  

3. มรีปูแบบการด าเนนิงานเขา้ถงึ
กลุม่เป้าหมายโดยใชค้วามรว่มมอื
จาก รพ.สต.ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มและ
รับทราบปัญหาในระดบัพืน้ที ่สง่ผล
ใหเ้กดิการเขา้ถงึบรกิารทีง่่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 
 

การเบกิจา่ยงบประมาณ
ตามระเบยีบเงนิบ ารงุ
รพช. 

พัฒนาศกัยภาพบคุลากรทกุระดบั ใหม้ทีักษะในการเขา้ถงึ
กลุม่เป้าหมาย ทักษะการใหค้ าปรกึษาทีม่ปีระเด็นออ่นไหว
ตอ่เพศ เพศภาวะ เพศวถิ ีการตตีราและเลอืกปฏบิตั ิ



ผลการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัที ่11 รอ้ยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพือ่สขุภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

รายละเอยีด 
เป้าหมาย 

ยืน่ขอ
อนญุาต 

ผลงาน 
รอ้ยละ หมายเหต ุ

(รอ้ยละ) แหง่ 

22.1 สถานพยาบาลเอกชนทีย่นืค า
ขอประกอบกจิการและด าเนนิการ
สถานพยาบาล(ตัง้ใหม)่ 

100 5 5 100 ผา่นเกณฑ ์

22.2 สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ
ทีย่ืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กจิการ(ตัง้ใหม)่ ตัง้แตเ่ดอืน
กรกฎาคม 2560 ถงึเดอืนมกราคม 
2561 

50 14 14 100 ผา่นเกณฑ ์



มาตรการจงัหวดั จดุเดน่ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปญัหา/โอกาสพฒันา 

ด าเนนิการจดัท าแผนงาน/
โครงการเพือ่สง่เสรมิ 
สนบัสนนุ จ านวน 2 
โครงการ ดงันี ้ 
1. โครงการพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาล 
2561 
2. โครงการยกระดบัสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
 

ผูร้บัผดิชอบงานได้
ด าเนนิการส ารวจความ
คดิเห็นของประชาชนตอ่
คณุภาพการใหบ้รกิาร
สถานพยาบาล 

 บนัทกึขอ้มลูสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ
และออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการผา่นระบบ
ออนไลน ์ 

 

ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ 
ตวัชีว้ดัที ่11 รอ้ยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพือ่สขุภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 



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

เป้าหมาย รอ้ยละ 90 ของจงัหวดัผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน 
 

ตวัชีว้ดัก ากบัตดิตามที1่2  รอ้ยละของจงัหวดัทีม่รีะบบ

จดัการปจัจยัเสีย่งจากสิง่แวดลอ้มและสขุภาพอยา่งย ัง่ยนื 

เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน ผลการด าเนนิงาน 
 

1.การพฒันาระบบฐานขอ้มลู 
สถานการณ์ และการเฝ้าระวงัดา้น
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

1.1 มฐีานขอ้มลูดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม ≥ 5 ประเด็น บนัทกึ
ผา่นระบบ NEHIS 
1.2 มกีารเฝ้าระวงัดา้นสิง่แวดลอ้มและ สขุภาพอยา่งนอ้ย 2 
ประเด็น 

- ยงัไมม่กีารบนัทกึผา่นระบบ
NIHIS 

 (ไมผ่า่น) 

2. มกีลไกการจดัการปจัจยัเสีย่งจากมลพษิ
สิง่แวดลอ้มอยา่งบรูณาการ โดยขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานผา่นกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสขุจงัหวดั (คสจ.) 
 

2.1 มคี าส ัง่แตง่ต ัง้ 
2.2 มโีครงการ/กจิกรรม/แผน การด าเนนิงาน 
2.3 มกีารจดัประชุม 
2.4 มปีระเด็น ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ารประชุม อยา่ง
นอ้ย 2 ประเด็น 
2.5 มมีตแิละ มกีารตดิตามอยา่งนอ้ย 2 มต ิ
2.6 มกีารจดัท ารายงานการประชมุ 

- มคี าส ัง่แตง่ต ัง้ 
- มโีครงการแผนการ 
- ยงัไมม่กีารประชุม 
  (ไมผ่า่น) 

สถานการณ์เขต 10 
 -จงัหวดัผา่นเกณฑพ์ืน้ฐาน  3 จงัหวดั 
(อบุล ยโสธร ศรสีะเกษ) 

ผลการด าเนนิงาน :  
      ไมผ่า่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน 



เกณฑก์ารประเมนิ เกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน ผลการด าเนนิงาน 
 

3. มรีะบบและกลไกสนบัสนนุการจดัการมลู
ฝอยตดิเชือ้ของโรงพยาบาล รพศ./รพท./
รพช สงักดักระทรวงสาธารณสขุใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย 

3.1 มฐีานขอ้มลูจ านวนสถานบรกิาร การสาธารณสขุทกุ
ประเภท  รพ.สงักดั สธ., รพ.สงักดัหนว่ยงานราชการและ 
รฐัวสิาหกจิอืน่ๆ, รพ.เอกชน และคลนิกิ, สถานพยาบาลสตัว ์
3.2 มขีอ้มลูปรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้ 
    - รพ.สงักดั สธ. รพ.สงักดัหนว่ยงานราชการและ 
รฐัวสิาหกจิอืน่ๆ 

-มจี านวนสถานบรกิารครอบคลมุทกุ
แหลง่ 
 
- มปีรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้ไมค่รบ
ทกุแหลง่ก าเนดิ 

(ไมผ่า่น) 

4.มกีารสง่เสรมิใหท้อ้งถ ิน่มกีาร
จดับรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้มทีไ่ด้
มาตรฐาน (EHA) 
 

4.1 มแีผนการด าเนนิงาน 
4.2 มฐีานขอ้มลู 
4.3. รอ้ยละ 25 ของ อปท. ผา่นการประเมนิ EHA 
ระดบัพืน้ฐาน 
 

- มแีผนการด าเนนิงานและ
ฐานขอ้มลู และม ีอปท.ผา่น
ระดบัพืน้ฐาน(ระบบหลกั)รอ้ยละ 
79.17  ( ผา่น) 

5. มกีารด าเนนิงานเพือ่สง่เสรมิ 
สนบัสนนุใหเ้กดิต าบลทีม่ชีุมชนทีม่ ี
ศกัยภาพในการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มชุมชน 
 

5.1 มแีผนงานเพือ่ขบัเคลือ่น 
5.2 ต าบลมชีุมชนทีม่ศีกัยภาพ ในการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 50 ของต าบลมชีุมชนเขม้แข็ง
ดา้นอนามยั ส ิง่แวดลอ้ม  

มแีผนการขบัเคลือ่น 
ต าบลมชีุมชนเขม้แข็งฯรอ้ยละ 
35.71  (ไมผ่า่น) 

6. มกีารจดัระบบเฝ้าระวงัสขุภาพจาก
การประกอบอาชพีและมลพษิ
สิง่แวดลอ้ม 
 

มกีารจดัระบบเฝ้าระวงัสขุภาพ จากการประกอบอาชพี
และมลพษิ สิง่แวดลอ้มตามเกณฑท์ีก่รมควบคมุโรค 
ก าหนด 50 คะแนนขึน้ไป 
 



ตวัชีว้ดัที ่1 ................................ มาตรการ/ตวัชีว้ดัสนบัสนนุ GAP ในการพฒันา/จดุเดน่ 
 

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปญัหา/โอกาสพฒันา 

 

- ประชุมชีแ้จงผูร้บัผดิชอบ
งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
- ประชุมชีแ้จง อปท. 
- นเิทศตดิตามงาน 
- นโยบาย 3 ดขีองผูว้า่
ราชการจงัหวดั 

-การจดักจิกรรมเชดิชูเกยีรต ิ
และการประชุมและเปลีย่น
เรยีนรู ้ 

GAP:  
- ฐานขอ้มลูไมค่รอบคลมุและ
ไมผ่า่นNIHIS 
- ยงัไมม่รีะบบการเฝ้าพืน้ที่
เส ีย่ง พยาธใิบไมต้บั  

- การพฒันาต าบลมชีุมชน
เขม้แข็งดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้ม 
 

1.เรง่การจดัท าฐานขอ้มลูดา้น

นอนามยัสิ่งแวดล้อมระบบ 

NEHIS ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที่

และสือ่สารขอ้มลูใหก้บั คสจ 

2.เ ร่ ง ร ัด ใ ห้มีก า ร จ ัด ก า ร

ประชุม คสจ เพื่อจะได้ช่วย

ขบัเคลือ่นงาน 

3.บู รณาการพ ัฒนาต าบล

จดัการอนามยัสิ่งแวดล้อม

ชุมชน กบั พชอ 

 




