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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน 111,690 หลังคาเรือน 
ประชากรกลางปีตามทะเบียนราษฎร์ 377,120 คน มีโรงพยาบาททั่วไป (S) ขนาด 330 เตียง 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน (F2) ขนาด 30 เตียง 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 77 แห่ง สัดส่วนบุคลากรต่อ
ประชากร พบว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับระดับประเทศ ยกเว้นแพทย์ที่ขาดแคลน มี 60 คน สัดส่วน 1: 5,714 
สถิติชีพที่ส าคัญช่วง ปี 2555-2559 พบว่า อัตราเกิดมีแนวโน้มลดลง อัตราตายมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนสาเหตุ
การตาย พบว่าตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มากที่สุด รองลงมาคือโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต อายุคาด
เฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยชายอายุเฉลี่ย 72.14 ปี  หญิง 79.08 ปี   

 จังหวัดอ านาจเจริญ มีกระบวนการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข และบริบทของพ้ืนที่น าไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญ มีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี 2560” ค่านิยมร่วม 
“อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Chang to pro มุ่งสู่ดาว เท้าติดดิน” โดยแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ 20 แผนงาน 87 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 12,743,982 บาท ร้อยละ 
66.18 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 4 คณะ 77 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่าน
เกณฑ์ 72 ข้อ (ร้อยละ 93.51) ระหว่างด าเนินการ 4 ข้อ (ร้อยละ 5.19) ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ (ร้อยละ 1.30)  
สรุปผลงานตามประเด็นที่ส าคัญได้ ดังนี้  

 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย   

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) มีการถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ และใช้กลไกขับเคลื่อน
โดย MCH Board ร่วมกับ Service plan อบรมทีมประเมินมาตรฐาน และผู้ปฏิบัติ ANC & LR มีระบบส่งต่อ
เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ มีการจัดระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังสาเหตุการตายของ
มารดา โดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ 
ส่งเสริมการฝากครรภ์ครบคุณภาพ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาไม่พบการตายของมารดา เด็ก 0 -5 ปี มี     
การพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95.32 
  กลุ่มเด็กวัยเรียน มี PM เด็กวัยเรียนและคณะท างานรับผิดชอบ โดยประสานความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย ส่งผลให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 69.83 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 
78.38 และส่งเสริมใหเ้ด็กวัยเรียนได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการวิเคราะห์
ข้อมูลการจมน้ ารายอ าเภอ ย้อนหลัง 5 ปี ทุกอ าเภอ มีทีมผู้ก่อการดี ที่ผ่านมาพบ เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
เสียชีวิตจากการจมน้ า 2 ราย อัตรา 3.31 ต่อแสนประชากร 
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  กลุ่มวัยรุ่น ได้เน้นการท างานที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน บูรณาการร่วมกับอ าเภอจัดการสุขภาพ 
(DHS) เชื่อมโยงกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OHOS) มีการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น และโครงการอนามัยการ
เจริญพันธ์สัญจร อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ณ 31 ธันวาคม 2559) 221 ราย อัตรา 18.09 
ต่อพันประชากร (เกณฑ์ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี)  
  กลุ่มวัยท างาน อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 2.50 การ
ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีการบริหารจัดการข้อมูลและสอบสวนอุบัติเหตุ 
ด าเนินงานตามเกณฑ์ EMS คุณภาพ สถานการณ์อุบัติเหตุ (ณ 29 พฤษภาคม 2560) 55 ราย อัตรา 14.60 ต่อ
แสนประชากร (เกณฑ์ไม่เกิน 16 ต่อแสน) 
  กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ก าหนดให้ทุกอ าเภอด าเนินงานต าบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) เป้าหมาย 37 ต าบล ผลงาน 26 ต าบล ร้อยละ 70.27 ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ประเมินความสามารถในกิจวัตรประจ าวัน (ADLs) จ านวน 50,387 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 ของประชากร
ทั้งหมด จ าแนกเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 93.39 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 5.91  กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.70 และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ร้อยละ 6.62 ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 จ านวน 475 คน ร้อยละ 1.13   
 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก      
รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีการด าเนินงานตามโปรแกรม TBCM online อัตรา
ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า 59 ราย ร้อยละ 90.80 ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 36 ราย ร้อยละ 100   
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สุขภาพ น าผลการส ารวจมาจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 1,017 ตัวอย่าง ร้อยละ 98.26 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 7 แห่ง ร้อยละ 100 
    

 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
มีการขับเคลื่อนโดยกลไก พบส. เป็นระบบพ่ีช่วยน้อง ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (ตามค าสั่งที่ 5/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560) ครอบคลุม 23 สาขา เน้นการบริการทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ     

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จัดคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care 
Cluster) 3 แห่ง 7 ทีม ได้แก่ PCC มิ่งเมือง 3 ทีม ตั้งอยู่ที่ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง, PCC ปทุมราชวงศา 1 
ทีม ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมราชวงศา และ PCC เมืองอ านาจเจริญ 3 ทีม ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญ มี
การด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) ครอบคลุมทุก
อ าเภอ 7 อ าเภอ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศ ผลการด าเนินงาน พบว่า โรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับ
ประครอง 7 แห่ง ร้อยละ 100 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 20.53 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 4.52 ต่อแสนประชากร (เป้าหมาย ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) อัตรา
ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 1.95 (เป้าหมาย < ร้อยละ 28)  การลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด เคมี
บ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 90.66 (เป้าหมาย ≥80%) โรงพยาบาล F2 
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ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ 7 แห่ง ร้อยละ 100 และโรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3 7 แห่ง ร้อยละ 
100 

 

 คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 มีการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ 
5 องค์ประกอบ อยู่ระดับ 3 คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนระดับจังหวัด วิเคราะห์จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม มีการจัดท าข้อตกลงด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน มีการจัดสรร
บุคลากรที่กระจายอย่างเหมาะสม มีเกณฑ์คัดเลือกท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และมีการจัดการข้อร้องเรียนด้านการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละของการท างานที่มีการน าดัชนีความสุขคนท างาน และ Core value 
“MOPH” ไปใช้อยู่ในระดับ 3 คือ มีการชี้แจงนโยบายและแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างาน มีการ
ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน จ านวน 92 หน่วย
บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 บุคลากรประเมินดัชนีความสุข ร้อยละ 96.69 ค่าเฉลี่ยระดับมีความสุข ร้อยละ 
62.16 ส่วนการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จ านวน 2,491 ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 58.97 
 

 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 5 แห่ง ร้อยละ 100 การจัดซื้อยา
ร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 44.62 หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 47.67 (ผ่านเกณฑ์ Small Success ร้อยละ 40) มีการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด ส่งผลให้ประชาชน
เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 61.61 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จังหวัดมีการวางระบบ
จัดท า Plan fin ทุกเดือน การประเมินกระบวนการท างาน (FAI) ประเมินประสิทธิภาพโดยใช้ดัชนี 7 ตัว ท า
การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและสร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลัง โดยมี
การประชุม CFO ทุกเดือน ส่งผลให้จังหวัดอ านาจเจริญ ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 ใน ไตรมาสที่ 1/2560 และหน่วยงานในสังกัดมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 100  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญรูป ฐ 
ส่วนที่ 1  รายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2560 1 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการตรวจราชการ   
    คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค 16 
 กลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 16 
 กลุ่มเด็กวัยเรียน 29 
 กลุ่มเด็กวัยรุ่น 40 
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ตารางท่ี 1.47 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2560) 
แยกรายอําเภอ 

78 

ตารางท่ี 1.48 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจําอํานาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี 
ปี 2555-2560 

79 

ตารางท่ี 1.49 แสดงจํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP)   
ปี 2555-2559 แยกรายอําเภอ จังหวัดอํานาจเจริญ 
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81 

ตารางท่ี 1.52 แสดงอัตราการตายระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558 
แยกรายอําเภอ จังหวัดอํานาจเจริญ 

81 

ตารางท่ี 1.53 อัตราการรักษาสําเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ําไตรมาส 1-2/59 แยกรายอําเภอ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

82 

ตารางท่ี 1.54 อัตราการรักษาสําเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ไตรมาส 1/60  แยกรายอําเภอ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

82 

ตารางท่ี 1.55 เป้าหมายการบําบัดผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2557 255- 9 85 

ตารางท่ี 1.56 เป้าหมายการบําบัดผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 85 

ตารางท่ี 1.57 ผลการดําเนินงานครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดอํานาจเจริญ 89 
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ตารางท่ี 1.58 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา 92 

ตารางท่ี 1.59 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
ผลงานในปี 2559 ในภาพรวมแยกรายอําเภอ 

94 

ตารางท่ี 1.60 แสดงเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ (ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
กําหนด ร้อยละ 95) 

98 

ตารางท่ี 1.61 แสดงจํานวนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ Mobile Unit กําหนดให้จังหวัดอํานาจเจริญ 
ดําเนินการปี 2560 

98 

ตารางท่ี 1.62 จํานวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชําแยกรายอําเภอ ปี 2560 99 

ตารางท่ี 1.63 เป้าหมายและผลการดําเนินการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ณ 30 เมษายน พ.ศ.2560) 100 

ตารางท่ี 1.64 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยในภาพรวม แยกราย
อําเภอ 

101 

ตารางท่ี 1.65 ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แยกรายอําเภอ 102 

ตารางท่ี 1.66 ร้อยละของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ําแข็งที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

102 

ตารางท่ี 1.67 ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 103 

ตารางท่ี 1.68 ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยจั๊บ เส้นขนมจีนจากสถานที่จําหน่าย) 
ทั้งหมดท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

103 

ตารางท่ี 1.69 แสดงข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ในแต่ละอําเภอ  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

105 

ตารางท่ี 1.70 แสดงข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ในแต่ละอําเภอ  
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 

105 

ตารางท่ี 1.71 แสดงข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ในแต่ละอําเภอ  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -  30 เมษายน 2560 

106 

ตารางท่ี 1.72 จํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ในแต่ละอําเภอ 106 

ตารางท่ี 1.73 แสดงข้อมูลผลการตรวจเนื้อสัตว์สด เพ่ือหาสารเร่งเนื้อแดง ในแต่ละอําเภอ  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -  30 เมษายน 2560 

107 

ตารางท่ี 1.74 แสดงข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็ง 107 

ตารางท่ี 1.75 แสดงข้อมูลผลการตรวจน้ํามันทอดจากแหล่งที่จําหน่าย ในแต่ละอําเภอ  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 

109 

ตารางท่ี 1.76 สรุปผลการดําเนินงานเก็บตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 

109 

ตารางท่ี 1.77 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2558 – 2560 

111 
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ตารางท่ี 2.1 แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) จังหวัดอํานาจเจริญ 
ปีงบประมาณ 2560 -2569 

118 

ตารางท่ี 2.2 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน PCC จังหวัดอํานาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560   119 

ตารางท่ี 2.3 งบประมาณ/สิ่งสนับสนุนที่ต้องการ PCC จังหวัดอํานาจเจริญ 119 

ตารางท่ี 2.4 ประเด็นสุขภาพ (One District One Project ; ODOP) แยกรายอําเภอ ปีงบประมาณ 
2560 

121 

ตารางท่ี 2.5 ผลการประเมินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (ตามแนวทาง DHS-PCA) และ 
ประเด็นสุขภาพ (ODOP และนโยบายสําคัญ) แยกรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2560 

121 

ตารางท่ี 2.6 ผลการดําเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2558-2560 125 

ตารางท่ี 2.7 รพศ/รพท./รพช. จัดบริการ COPD Clinic ทุกแห่ง (เป้าหมาย 100%) 126 

ตารางท่ี 2.8 รพศ./รพท./รพช. จัดบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ (เป้าหมาย รพท. 100% รพช.100%) 126 

ตารางท่ี 2.9 อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)  
จังหวัดอํานาจเจริญ แยกรายอําเภอ (เป้าหมาย < 130/แสนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) 

127 

ตารางท่ี 2.10 การดําเนินงานตามตัวชี้วัดไตรมาส  22560 (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 134 

ตารางท่ี 2.11 ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 2560 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559) 

139
1 

ตารางท่ี 2.12 ผลการดําเนินงานสาขาทารกแรกเกิด ปี 2557-2560 141 

ตารางท่ี 2.13 จํานวนกลุ่มแพทย์แผนไทย จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 147 

ตารางท่ี 2.14 แนวทางการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานตาม 6 Building Box 

149 

ตารางท่ี 2.15 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากกว่า 18.5 151 

ตารางท่ี 2.16 การบริการการแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผู้ป่วยนอกคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันที่แผนก 
ผู้ป่วยนอก 

152 

ตารางท่ี 2.17 อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จและได้รับการเยี่ยมไม่กลับมาทําร้ายตนเองซ้ํา จังหวัดอํานาจเจริญ 
ปีงบประมาณ 2560 (ตค.-พค.60) 

155 

ตารางท่ี 2.18 แสดงจํานวนและอัตราฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายไม่สําเร็จ จ.อํานาจเจริญ  ปี 2556- 2560 155 

ตารางท่ี 2.19 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม (ตุลาคม 2553-พฤษภาคม 2560) 156 

ตารางท่ี 2.20 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตสะสมถึงธันวาคม2559 แยกรายอําเภอ  
(> ร้อยละ 65) 

158 

ตารางท่ี 2.21 ข้อมูลผู้ป่วย Pneumonia 1 เดือน - 5 ปี ที่มารับบริการ รพ.อํานาจเจริญ ปี 2558-2560 161 

ตารางท่ี 2.22 จํานวนและร้อยละการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน แยกรายสถานบริการ (F2) 166 

ตารางท่ี 2.23 จํานวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลอํานาจเจริญ (S) 167 
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ตารางท่ี 2.24 จํานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต และสง่ต่อนอกเขต ของสาขาศัลยกรรม ปี 2559-2560 171 

ตารางท่ี 2.25 ผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลอํานาจเจริญแยกตามรายอําเภอ  
(ตุลาคม-เมษายน 2560) 

173 

ตารางท่ี 2.26 ผลการด าเนินงานโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี 2557-2560 (1 ต.ค 59-30 เม.ย 60) 175 

ตารางท่ี 2.27 จํานวนผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดอํานาจเจริญ 2557-2560 177 

ตารางท่ี 2.28 ผลการดําเนินงาน ปี 25560 (ไตรมาสที่ 2) แยกรายอําเภอ 178 

ตารางท่ี 2.29 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) แยกรายอําเภอ 178 

ตารางท่ี 2.30 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 30-70 ปี ขึ้นไป (ย้อนหลัง 3 ปี) 179 

ตารางท่ี 2.31 แสดงผลความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม (1 ต.ค 58- 30 เม.ย 60) 180 

ตารางท่ี 2.32 สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1-2 มากกว่าร้อยละ 70   180 

ตารางท่ี 2.33 ผลลัพธ์การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสาขามะเร็งตุลาคม-เมษายน 2560 (รอคอยผ่าตัด เคมี 
รังสี รักษา) 

181 

ตารางท่ี 2.34 หน่วยบริการผู้ป่วย CKD และบุคลากร แยกรายอําเภอ ปี 2560 183 

ตารางท่ี 2.35 ข้อมูลการให้บริการบําบัดทดแทนไต ปี 2560 184 

ตารางท่ี 2.36 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2559-2560 (ต.ค 59-เม.ย 60) 184 

ตารางท่ี 2.37 ผลการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2560 (ข้อมูล Vision 2020 26 พ.ค 60) 
แยกรายอําเภอ 

186 

ตารางท่ี 2.38 การแสดงการตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2560 (ข้อมูลจาก รง.QOF ต.ค.59.-พ.ค.60) 187 

ตารางท่ี 2.39 ผลการดําเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ จ.อํานาจเจริญ ปี 2557 – 2560  
(ต.ค.59-เม.ย 60) 

188 

ตารางท่ี 2.40 ร้อยละ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 191 

ตารางท่ี 2.41 ผลงานเชิงปริมาณ (ต.ค.59 – พ.ค.60) 192 

ตารางท่ี 2.42 ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาอุบัติเหตุ  
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 – เม.ย.60) 

196 

ตารางท่ี 2.43 ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จังหวัดอํานาจเจริญ 198 

ตารางท่ี 2.44 เป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 201 

ตารางท่ี 2.45 เป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 ไขว้อําเภอ 
ในระหว่าง 15 -30 มิถุนายน 2560 

201 

ตารางท่ี 2.46 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 202 

ตารางท่ี 3.1 ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดใน 5 องค์ประกอบ 205 
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ตารางท่ี 3.2 ผลการบันทึกแบบสํารวจ Happinometer แยกหน่วยบริการ สังกัดจังหวัดอํานาจเจริญ  
ปี 2560 

211 

ตารางท่ี 3.3 ผลการดําเนินงาน อสค. ในปี 2560 แยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 216 

ตารางท่ี 3.4 เป้าหมาย การอบรม อสค. แยกรายกลุ่ม CKD, NCD , LTC และรายอําเภอ 216 

ตารางท่ี 3.5 ผลการดําเนินงานอบรม อสค. แยกรายกลุ่ม CKD, NCD , LTC และรายอําเภอ  
จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 

217 

ตารางท่ี 4.1 แสดงร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 85) 

220 

ตารางท่ี 4.2 ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมกัน จังหวัดอํานาจเจริญ 
ไตรมาส 2/2560 

223 
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ส่วนที่ 1 
รายงานข้อสัง่การ/ข้อเสนอแนะ จากผล 

การตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2560 

 

 

 

 



แบบ ตก. 3 
แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
เขตตรวจราชการที่ 10 รอบที่ 1 จังหวัดอ านาจเจริญ  วันที่ 22 – 24  กุมภาพันธ์ 2560 

 

ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

1 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

- ควรมีการทบทวนระบบบริหารจัดการข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และผู้คลอดที่มี
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
2) ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 

- ค้นหาผู้ป่วยได้น้อยกว่าค่าประมาณการ (ร้อยละ 43)   ให้ด าเนินการค้นหาใน
กลุ่มเสี่ยง ทบทวนเทคนิควิธีการค้นหา  ในคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านอาจใช้การคัด
กรองด้วย CXR ซึ่งมี sensitivity สูงกว่า Verbal screening 

 
 
 
 
 

 
 
- มีการทบทวนระบบบริหารจัดการข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และผู้คลอดที่มี
ความเสี่ยง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง  ซึ่งการประเมินภาวะเสี่ยงใช้เกณฑ์
ประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องพบสูติแพทย์ (36 ข้อ) ตาม
แนวทางของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต เขตสุขภาพ   
ที่ 10 และเกณฑ์จ าแนกความเสี่ยงของสตรีผู้คลอดเป็นผู้คลอดที่มีความ
เสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ า ผู้คลอดที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลโดยสูติ
แพทย์ ตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน 2558 ของกรมการแพทย์ 
กรณี case ANC high risk จะมีการส่งต่อข้อมูลให้ห้องคลอด รพ.ทุก
เดือน 
 
- กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อ านาจเจริญ ใช้ระบบของกรมควบคุมโรค 
คือ คัดกรอง Verbal screening และรายที่สงสัยให้ CXR/Sputum ส่ง
เสมหะตรวจ ผลการค้นหาผู้ป่วย มีดังนี้ 
    1. ผู้ป่วยเบาหวาน (1 ต.ค-31 พ.ค 60) จ านวน 20,472 ราย คัด
กรอง 14,963 ราย ร้อยละ 73.1 ส่ง X-ray 434 ราย ส่งเสมหะตรวจ 
434 ราย ร้อยละ 2.9 พบผู้ป่วยวัณโรค 15 ราย ร้อยละ 3.4 
    2. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (1 ต.ค-31 มี.ค 60) ผู้ป่วยวัณโรค เสมหะพบเชื้อ 
80 ราย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน จ านวน 292 ราย คัดกรอง 286 ราย ร้อยละ 

 



2 

 

ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
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3) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
    - การส่งขยะติดเชื้อให้บริษัทเอกชนก าจัด ให้มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูล

ฝอยติดเชื้อ (ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1852/2556) และด าเนินการเก็บขนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 รวมทั้งการบันทึก
ข้อมูลการสุ่มตรวจและติดตามขยะติดเชื้อไว้เป็นหลักฐาน 

97.9 ส่ง X-ray 130 ราย ร้อยละ 45.7 ส่งเสมหะตรวจ 115 ราย ร้อย
ละ 40.5 ไม่พบผู้ป่วยวัณโรค 
    ส่วนงานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อ านาจเจริญ             
ได้ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ต. บุ่ง ในห้วงเวลา ต.ค 59–
เม.ย 60 ได้ดังนี้  ยอดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในในเขต ต.บุ่ง 
(ต.ค 59 – เม.ย 60) 

กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย คัด
กรอง 

ร้อย
ละ 

สง
สัย 

AFB CxR ป่วย 
TB 

ผู้ต้องขัง
เรือนจ า 

1,088 1,088 100 46 46 1088 ก าลัง
ด าเนิน
การ 

ผู้สูงอาย ุ 1,656 1,224 74 3 3 3 3 
ผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน 

21 24 100 4 4 4 0 

ผู้ป่วย DM 
ในชุมชน 

767 584 76 5 5 5 3 

   ในส่วนของการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ที่มีอายุต่ ากว่า 
15 ปี ต้องมาตรวจคัดกรองกับกุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกราย ส่วนผู้
สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จะมีการคัดกรองโดย
แบบสัมภาษณ์คัดกรองวัณโรค (verbal screening) หากมีคะแนน 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนนให้สงสัยวัณโรค จึงส่งพบแพทย์ 
 
   - จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาลที่ส่งขยะติดเชื้อให้บริษัทเอกชน
รับไปก าจัด จ านวน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ และ
โรงพยาบาลหัวตะพาน ซึ่งได้มีมาตรการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อ
สั่งการ ดังนี้ 



3 

 

ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
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1. สนง.สสจ.อจ. ได้แจ้งให้โรงพยาบาลพิจารณาด าเนินการตามข้อสั่งการ 
ได้แก ่
- ให้โรงพยาบาลจัดท าเครื่องหมายและติดป้ายชื่อโรงพยาบาลติดในถุง
แดงบรรจุขยะติดเชื้อ 
- ให้โรงพยาบาลใช้ระบบเอกสารควบคุมก ากับการขนส่งและก าจัดขยะ
เพื่อติดตามการเก็บขนและการก าจัด ณ โรงก าจัดขยะติดเชื้อและ
รายงานให้ท้องถิ่นทราบ 
- ให้โรงพยาบาลจัดท าแผนสุ่มเฝ้าระวังและติดตาม(ตามรอย)การเก็บขน
ขยะและการก าจัดขยะติเชื้อ จากโรงพยาบาลจนถึงโรงก าจัด 
- ให้โรงพยาบาลลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังการเก็บ
ขนขยะเพื่อตรวจสอบการเก็บขนและการก าจัดขยะติดเชื้อ 
2. โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลหัวตะพาน ได้มีการจัดท า
ป้ายติดถุงบรรจุขยะ  การใช้เอกสารควบคุมก ากับการขนส่งและก าจัด
ประกอบการเบิกจ่ายเงินแก่บริษัทเอกชน และมีการลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเพื่อติดตามเฝ้าระวังการเก็บขนและก าจัดขยะ
ติดเชื้อ ณ โรงก าจัดขยะติดเชื้อ 

2 คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการ   
 1) Service Plan สาขา NCD 

- การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ของผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง  ให้ใช้โปรแกรม Thai CVD risk  ซึ่งการประมวลผลข้อมูล
ต้องใช้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้วย  ดงันั้นจงึขอให้จังหวัดจัดท าคู่มือ/แนวทางการลงรายงาน  
แฟ้มข้อมูล special PP เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  

 
 

 
- ติดตามการบันทึกข้อมูล การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้
โปรแกรม Thai CVD risk พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวนผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง จ านวน 12,700 คน ที่ยังไม่ป่วยด้วย 
CVD ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) จ านวน 11,358 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.43 
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2) Service Plan สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

- ขอให้ PM แพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่เมืองสมุนไพร Herbal city โดยเฉพาะโรงพยาบาลพนา  น่าจะหารายได้จากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจัด Package การนวด /สง่เสริมให้มีการใช้ผลิตภณัฑ์จากสมนุไพร เชน่ การท า
ของช าร่วยแจกในงานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  และการผลิตสมุนไพใช้แทนยาบางตัว 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการส่งออกข้อมูลและรับข้อมูลจากทุกอ าเภอ ได้ท าการส่ง
ข้อมูล จัดท าคู่มือและแนวทางการลงรายงานแฟ้มข้อมูล special PP 
ให้กับพื้นที่และได้รับข้อมูลโดยการลงข้อมูลในทุกอ าเภอผ่านทางระบบ 
HDC ทุกแห่ง 

 
   - ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 – 2564 ได้คัดเลือกให้จังหวัดอ านาจเจริญเป็นตัวแทนเขต
สุขภาพที่ 10 จัดตั้งเมืองสมุนไพร โดยมีการด าเนินงานร่วมกับทุกภาค
ส่วนในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน “อ านาจเจริญ เมืองสมุนไพร” โดยเมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเมืองสมุนไพร (Herbal city) จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร จังหวัดอ านาจเจริญ  
   ในส่วนของ Service Plan สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเขตสุขภาพที่ 10 ได้วางนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
เพิ่มข้ึน ดังนี้ 
1. จัดท า Demand & Supply Matching ส ารวจความต้องการใช้ยา
สมุนไพรและก าลังการผลิตยาสมุนไพร ของโรงพยาบาลที่ผลิตยา
สมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 5 โรงงานได้แก่ รพ.พนา รพ.ตระการ
พืชผล รพ.กุดชุม รพ.ห้วยทับทัน และรพ.นิคมค าสร้อย เพื่อวางแผนการ
ผลิตยาร่วมกัน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ท าให้ประชาชนได้สามารถใช้
ยาสมุนได้ในราคาถูกลง และมีคุณภาพ 
2. ก าหนดให้ใช้ยาสมุนทดแทนยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อย รพ.สต.ละ 5 
รายการ ได้แก่ ยาธาตุอบเชย–M.carminative, ขมิ้นชัน–Simethicone
ครีมไพล–Methyl cream, ครีมพญายอ–Acyclvir cream และยา
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3) Service Plan สาขาสุขภาพจิต 
    - เน้น ให้มีการคัดกรองความเสี่ยงและพยายามฆา่ตัวตายใน 3 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  1.

กลุ่มโรคจิต/ซึมเศร้า  2. โรคทางกายเร้ือรัง  3. โรคสุรา/สารเสพติด 

เพชรสังฆาต–Daflon เป็นต้น 
3. ส่งเสริมให้มอบกระเช้าสมุนไพร เป็นของขวัญเนื่องในโอกาส
ข้าราชการโยกย้าย หรือเกษียณอายุราชการ หรือเป็นของขวัญเนื่องใน
เทศกาลปีใหม่ วันผู้สูงอายุ โดยมียอดจ าหน่ายกระเช้าสมุนไพร ระหว่าง
เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2560 ประมาณ 100,000 บาท 
4. โรงพยาบาลพนาร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดอ านาจเจริญมีการจัด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tour) เป็นการไหว้พระท าบุญ และนวด
เพื่อสุขภาพ 
 
- ได้ด าเนินงานต่อเนื่องโดยเน้นให้การบริการเชิงรุก ดังนี้ 
1. มีประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้า ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้ง 
7 กลุ่มเสี่ยง ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือคัดกรองซึมเศร้า 2Q, 9Q, 8Q 
ตามล าดับ โดยถ้า 2Q พบ Positive ให้ใช้แบบคัดกรอง 9Q ต่อและถ้า
พบคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน ให้ประเมิน 8Q ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินการฆ่าตัวตาย 
ทั้งนี้ การด าเนินการในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 
ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
สุขภาพจิตรระดับจังหวัด 
2. ประเมินคัดกรองโรคจิตและโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิต, ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ผู้สูงอายุที่ ไม่มีผู้ดูแลหรือโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ อสม.ได้มีการประเมินภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่า
ตัวตาย ถ้าพบก็มีการประเมินซ้ าโดยเจ้าหน้าที่ภายใน 2 สัปดาห์ 
3. แผนนิเทศติดตามการด าเนินงานภายในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุที่ประสบ
ปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อน ามาเป็น แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่ง
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จะมีการออกร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ในทุกๆอ าเภอ ปีละ 2 
คร้ัง 

3 คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
 1) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

    - ให้มีการวางแผนการพฒันาก าลังคนด้านสุขภาพให้ครอบคลุม 5 กลุ่มสาขา/
วิชาชีพ 

   
 
 
 
 
  - ให้ลงข้อมูลในโปรแกรม HROPS ให้ครบถ้วน 
 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการก าลังคน 
    - เขตสุขภาพที่ 10 ได้คัดเลือกจังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดน าร่องในการน าดัชนี

ความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) ไปใช้  ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดได้ชี้แจง
และแจ้งให้บุคลากรได้ลงข้อมูลในเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer 
กระทรวงสาธารณสุข)  

 
- สสจ.อ านาจเจริญ วางแผนพัฒนาทั้ง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มสห
วิชาชีพ กลุ่มบุคลากรสนับสนุน กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่ม
บริหาร ภายใต้โครงการ Change to pro / SMART รพ.สต. และกลุ่มที่
เป็น Back office คือ ธุรการ การเงิน พัสดุ นิติกร มีการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะ ส่วนโรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(แผนอบรมเฉพาะทาง) ในกลุ่มวิชาชีพหลัก และมีการตั้งงบประมาณ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการเข้าประชุม อบรม สัมมนา 
- จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการลงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในโปรแกรม 
HROPS ได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
    
- สสจ.อ านาจเจริญ ได้ด าเนินการลงข้อมูลในเครื่องมือวัดความสุขด้วย
ตนเอง (Happinometer กระทรวงสาธารณสุข) ดังนี้ หน่วยงานทั้งหมด 
92 แห่ง (เป้าหมาย Admin 92 คน , บุคลากร 2,389 คน / ผลงาน 
Admin ลงทะเบียน 92 คน ร้อยละ 100, บุคลากรลงข้อมูล 2,310 คน 
ร้อยละ 96.69) ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ร้อยละ 62.12 อยู่ในระดับมี
ความสุข   
   ส่วนโรงพยาบาลอ านาจเจริญมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในองค์กรที่ เข้าไปท าแบบประเมิน 
Happinometer คิดเป็นร้อยละ 99.14  สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความสุขภาพรวมของบุคลากรโรงพยาบาลอ านาจเจริญมีความสุข
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 54.50 
4 คณะ 4 การบริหารจัดการ 

1) การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใชย่า 
    - วัสดุทันตกรรม มีการด าเนนิการจัดซื้อร่วมระดับเขต ไม่มีระดับจังหวัด เสนอให้มี

การคัดเลือกรายการจัดซื้อร่วมในระดับจงัหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อร่วมบรรลุเกณฑ์
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
- เสนอให้มีการรายงานการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยาในระบบออนไลน์ 

(DMSIC.MOPH.GO.TH) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ เปน็ปัจจบุัน 
 

2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
   - ขอให้ผู้บริหารก ากับ ติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้องลงข้อมูลในระบบ Cockpit เขตสุขภาพ

ที่ 10 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ในการวางแผนและพัฒนาได้ 
 
 
 
 
 

 
 
- ตามที่คณะตรวจนิเทศงานคณะที่ได้ฝากข้อเสนอแนะในการจัดซื้อร่วม
วัสดุทันตกรรม สรุปจัดซื้อร่วมจังหวัดเพิ่มอีก 5 รายการ คือ 
1. Sealant  บริษัท 3M ราคา 687.85 บาท/syringe (1.2ml) 
2. Tooth forcep บริษัท Accord ราคา 2,400 บาท/ตัว 
3. Silicone พิมพ์ปาก Silagum light automix มี 2 ขนาด 2*50ml 
ราคา 1330 บาท และ 8*50ml ราคา 5,310 บาท 
4. Silicone พิมพ์ปาก Silagum light mono มี 2 ขนาด 2*50ml ราคา 
1,265 บาท และ 8*50ml ราคา 5,055 บาท 
5. Silagum putty มี 2 ขนาด 2*262ml ราคา 1,770 บาท และ 
8*262ml ราคา 6,855 บาท 
- จังหวัดได้ด าเนินการแจ้งหน่วยบริการทุกแห่งให้มีการด าเนินการ และ
ควบคุมก ากับและติดตามรายงานทุกคลังเรียบร้อยแล้ว 
 
 
- ติดตามจากคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญและสรุปให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
(PA/สตป.) มีการก ากับติดตามในกลุ่ม Line ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร 
สามารถใช้ในการประเมินผล Ranking ประกอบในการพิจารณาความดี
ความชอบ 
- ให้หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้มทุกวัน ทุกสปัดาห์ (วนัจันทร์) และทุก
วันที่ 5 ของเดือน เพื่อน าข้อมูลจาก HDC มาประมวลผลเปน็ cockpit 

 



8 

 

ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
3) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
   - มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีการเงิน ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ      

หัวตะพาน และลืออ านาจ  จึงขอให้มีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 และใช้ระบบ 43 Files Daily ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
http://203.157.178.5/chk43/ และรายงานสรุปจ านวนข้อมูลแฟ้ม 
Service รายวัน 
http://203.157.178.9/kreport_datacenter/kreport_sumary_43fi
le_service.php ในการก ากับตดิตามการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  
 
 
- รพ.อ านาจเจริญ ด าเนินการบันทึกบัญชีการเงินให้ถูกต้องตาม
ค าแนะน าแล้ว 
- รพ.ลืออ านาจ ได้รับโอนเงินงบเหมาจ่ายรายหัว OP-PP งวดสุดท้าย    
ปี 60 เมื่อวันที่  20 มกราคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้มีการประชุมจัดสรร 
Fixcost ของ คปสอ.ลืออ านาจ นักบัญชีจึงบันทึกบัญชีเป็นเงินรับฝาก
กองทุนUC ทั้งก้อน แนวทางแก้ไข คือ เมื่อได้รับโอนเงินงบเหมาจ่ายราย
หัวทุกครั้ง คณะกรรมการ Cup ต้องรีบประชุมจัดสรรเงิน ในส่วนของ 
รพ. และ   รพสต. ให้ชัดเจนและบันทึกบัญชีตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 

4 4) ตรวจสอบภายใน 
1. การควบคุมภายใน 
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ สสจ.อ านาจเจริญ ด าเนินการประเมินฯให้ครบถ้วนทุกแห่งและรวบรวมส่งผล

การประเมินฯ 5 มิติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 
 
 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการประเมินฯ 5 มิติ
ครบทั้ง 7 แห่ง และไดส้่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ อจ 0032.001/330 ลงวนัที่ 28 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

- กรณีผลการประเมินไม่ผ่านร้อยละ 80 ให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรพร้อมทั้ง
วิเคราะห์/ท าแผนพัฒนาพัฒนาองค์กร/ผลการวิเคราะห์ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และเปรียบเทียบแผนและผล
การพัฒนาองค์กร 5 มิติ ตามแบบฟอร์ม รวบรวมผลส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

รพ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- คณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ (ดังภาพ) แต่ยังไม่ได้ส่ง 

สสจ. 
 
 
 
2. การตรวจสอบภายใน 
2.1 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานผลการแก้ไขปี 2559  
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ สสจ.เร่งติดตามรายงานการแก้ไขทุกแห่งพร้อมหลักฐาน และรายงานผลให้กลุ่ม

ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
2.2 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ด าเนินการตรวจตามแผน/ขอให้น าส่งแผนให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และด าเนินการตรวจสอบตามแผนให้เสร็จสิ้น /แจ้งผลกับหน่วยรับ
ตรวจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อด าเนินการแก้ไขภายใน 45 วัน (นับแต่ได้รับหนังสือ) 

 

กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งมีผลการประเมนิฯ 5 มิติเกิน
กว่าร้อยละ 80 ทุกมิติ 
 
 
 
 
 
- รพ.อ านาจเจริญ ด าเนินการจัดส่ง สสจ. ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้เร่งรัด ติดตาม และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว 
 
 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการตรวจสอบ
ภายในครบทุกแห่ง สรุปผลการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะในวันเดียว 
และท าหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบภายในกลับหน่วยรับตรวจต่อไป 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

2.3 ตรวจสอบด้านการเงิน 
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามเวลาที่ก าหนด

อย่างเคร่งครัด กรณีการเดินทางไปราชการให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่กลับจาก
ราชการ กรณีฝึกอบรม ประชุม จัดอบรม ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่
ได้รับเงินยืมข้อ 

- ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามมติ ครม.ก าหนด ให้เพิ่มไตรมาส 
2 (มีนาคม 2560) อีก 22 % 

รพ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินนับวันครบก าหนดการส่งใช้เงินยืมในสัญญา/ติดตามให้ลูกหนี้

ส่งใช้เงินยืมตามเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีการเดินทางไปราชการให้ส่งใช้เงินยืม
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่กลับจากราชการ กรณีฝึกอบรม ประชุม จัดอบรม ให้ส่งใช้เงินยืม
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับเงินยืม 

- ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามมติ ครม.ก าหนด ให้เพิ่ม         
ไตรมาส 2 (มีนาคม 2560) อีก 22% 

 
2.4 ตรวจสอบด้านบัญชี 
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ด าเนินการน าเงินนอกงบประมาณ ส่วนที่เกิน 500 ,000 บาท  น าฝากคลัง     

ตามหนังสือ ที่ สธ 0207/ว63 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 
- ให้ติดตามว่าเป็นยอดเงินมาจากแหล่งใด บัญชีเลขที่เท่าใดเพื่อให้งบการเงิน

 
 
 
- เงินยืมราชการมีลูกหนี้ในงบประมาณ ปี 2560 ถึงมกราคม 2560 
จ านวน 2,868,547.63 บาท ได้ด าเนินการติดตามให้ลูกหนี้ส่งใบส าคัญ 
ชดใช้สัญญายืมเงินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
- มีระบบติดตามลูกหนี้เงนิยืม ในปัจจบุันไม่มีลูกหนี้เงินยืมเกินก าหนด 
 
 
 
- ได้ด าเนนิการเบิกจ่ายแล้ว ตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์นอกงบประมาณ ได้ด าเนินน าเข้าในระบบ 
GFMIS ด้วย บช.01 ทุกสิ้นวัน 
- มีเงินฝากกระแสรายวันนอกงบประมาณ จ านวน 50,000 บาท ได้ท า
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 
 
- หากไม่ใช้ให้ด าเนินการปิดบัญชีน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
รพ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ด าเนินการน าเงินนอกงบประมาณ เงินฝากส่วนที่เกิน 2 ,500,000 บาท          

น าฝากคลังตามหนังสือ ที่ สธ 0207/ว63 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 
- ให้เร่งด าเนินการจ่ายเงินเจ้าหนี้ของปี 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้งบการเงินเป็น

ปัจจุบัน 
 
2.5 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
รพ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ท าหนังสือติดตามช าระภายใน 15 วันท าการ เพื่อเพิ่มรายได้และน ามาจ่ายช าระ

หนี้ของ รพ./ท าให้งบการเงินเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือติดตามแหล่งของเงินกับธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว รอ
หนังสือตอบกลับ 
- บัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่การเคลื่อนไหว จ านวน 4 บัญชี ได้น าส่งเป็น
รายได้แผ่นดินและด าเนินการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
 
 
- อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 
 
- ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 โรงพยาบาลด าเนินการจ่ายหนี้ของปี 2555 
ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหนี้ที่ค้างช าระนานที่สุดจะเป็นเจ้าหนี้
องค์การเภสัชกรรม 
 
 
 
- ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รถ OPD/ IPD ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 จ านวน 
82,966 บาท   
    ข้อเท็จจริง คือ หน่วยเบิก กลุ่มประกันสุขภาพส่งข้อมูลรายชื่อลูกหนี้
ที่ตั้งเบิกให้ฝ่ายบัญชีตั้งลูกหนี้ แล้วฝ่ายบัญชีส่งข้อมูลลูกหนี้ให้ฝ่าย
การเงินเพื่อติดตามลูกหนี้ เมื่อฝ่ายการเงินรับเงินจากบริษัทต้องออก
ใบเสร็จรับเงินให้บริษัท แล้วส่งใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายบัญชีตัดลูกหนี้ต่อไป  
    จากข้อมูลพบว่า บริษัทได้ช าระเงินให้ รพ.เรียบร้อยแล้ว แต่ฝ่ายบัญชี
ไม่ได้ตัดลูกหนี้ ท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระในระบบ กลุ่มประกันสุขภาพ  
ก าลังตรวจสอบและขอเอกสารการเงิน เพื่อยืนยันข้อมูลตัดลูกหนี้ค่า
รักษาเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

 
 
2.6 ด้านพัสดุ 
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ในการการจัดซื้อ/จ้าง ครั้งต่อไปตามวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 

บาท ให้เผยแพร่ในเว๊ปไซด์ สสจ.อย่างเคร่งครัด 
 
 
2.7 การบริหารพัสดุ 
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
 
รพ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้จัดท าให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
 

(ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD ตั้งแต่ปี 2555 – 2560 จ านวน  
762,562 บาท อยู่ในระหว่างด าเนินการเรียกเก็บ) 
 
 
 
- ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป ที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท สสจ.อ านาจเจริญ จะถือปฏิบัติเผยแพร่ราคากลางให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
- สสจ.อ านาจเจริญ ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม /ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
1) มีการบันทึกบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย พัสดุเป็นปัจจุบันแล้ว 
2) มีการคิดค่าครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบันแล้ว 
 
 
- มีการจัดท าระบบเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบ โปรแกรมควบคุม
การเบิกจ่ ายในเวชภัณฑ์ยา วั สดุการแพทย์  วัสดุทันตกรรมใน
คอมพิวเตอร์ ท าให้ข้อมูลคงคลังเป็นปัจจุบัน โดยหัวหน้าพัสดุจะท าการ
พิมพ์สต๊อคการ์ดทุกสิ้นเดือน แล้วมีการลงลายมือชื่อก ากับเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานทางเอกสาร ซึ่งตามหนังสือหารือเรื่องระบบทะเบียนควบคุม
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

 
 
- เพิ่มความปลอดภัยการเก็บรักษาของคลังยาควรติดเหล็กดัดและใส่กุญแจเพิ่ม 
 
- ได้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2559 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่แจ้งผลการตรวจสอบแก่ 

สตง./อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างการจ าหน่ายพัสดุ แต่
ยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ สตง./ขอให้เร่งด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

พัสดุ แจ้งว่าสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเบิกจ่าย
พัสดุได้ 
- มีการเพิ่มการล๊อคประตู 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บยา 
(ด าเนินการแล้ว) 
- อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัการตรวจราชการฯ 

 
 



 

 

 

 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ 

การคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 

 

 



คณะที่ 1 
การส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุม้ครองผู้บริโภค 

 
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุม่วัย 
 

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ตัวชี้วัดที่ 2 : เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
                   (ชาย 113 หญิง 112)  
 
สถานการณ์    
 สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรี ปี 2554–2559 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 26.76, 26.78, 
0, 59.7, 97.53 และ 0 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามล าดับ (เปูาหมายไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) สาเหตุ
การตายในปี 2554 ได้แก่ Amniotic fluid embolism จ านวน 1 ราย ปี 2555 ได้แก่ Valvular heart 
disease จ านวน 1 รายปี 2557 มารดาตายจ านวน 2 ราย จาก Postpartum hemorrhage และ Severe 
preeclampsia ปี 2558 มารดาตายจ านวน 3 ราย จาก Postpartum hemorrhage Dengue 
hemorrhagic fever และ G1P0 GA 29+3 wksc post cardiac arrest ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 
12 สัปดาห์ต่ ากว่าเปูาหมาย มีแนวโน้มลดลง เท่ากับ 42.6, 53.93, 58.53, 65.13, 57.06 และ 55.92  
ตามล าดับ (เปูาหมายร้อยละ 60) สาเหตุฝากครรภ์ช้าเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์รอให้แน่ใจว่าตั้งครรภ์แน่นอนจึง
ไปฝากครรภ์จ าประจ าเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้ ขาดความรู้และไม่เห็นความส าคัญของการฝากครรภ์ ตั้งครรภ์
วัยรุ่น ตั้งครรภ์อายุมาก (มากกว่า 35 ปี) ไม่อยากเปิดเผย ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการฝากครรภ์เพราะต้อง
ท างานต่างจังหวัดเมื่อใกล้คลอดกลับมาคลอดที่บ้าน ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ   
ต่ ากว่าเปูาหมาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เท่ากับร้อยละ 86.41, 77.62, 49.57, 48.05, 50.73 และ 54.53 
ตามล าดับ (เปูาหมายปี 2556 ปรับเกณฑ์จากฝากครรภ์ 4 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 90 เป็นฝากครรภ์ 5 ครั้ง
คุณภาพ ร้อยละ 60) ตามล าดับ การฝากครรภ์ช้าท าให้การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่ฝาก
ครรภ์เร็วและฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์จะได้รับการดูแลก่อนคลอดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพของแม่ให้มี
ความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีความพร้อมในการเป็นแม่และการเลี้ยงลูก
ต่อไป ร้อยละการตั้งครรภ์ในมารดาอายุต่่ากว่า 20 ปี สูงเกินเปูาหมายและมีแนวโน้มลดลง เท่ากับร้อยละ
15.28, 18.16,13.70,16.36, 15.43 และ 12.56 ตามล าดับ (เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 10)    

นอกจากนี้พบว่าโภชนาการของแม่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทารกในครรภ์ ได้แก่ ร้อยละภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ เท่ากับร้อยละ14.53, 14.06, 14.22, 13.32, 18.44 และ 16.63 
ตามล าดับ (เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 18) และยังพบว่าร้อยละหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน (ระดับไอโอดีนใน
ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ น้อยกว่า 150 µg/Lมากกว่าร้อยละ 50) สูงเกินเปูาหมายแต่มีแนวโน้มลดลง เท่ากับ
ร้อยละ 63.93, 63.12,55, 55.67, 55.37 และ 50.72 ตามล าดับ สาเหตุจากหญิงตั้งครรภ์ขาดความรู้ความ
เข้าใจไม่เห็นความส าคัญในการรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน รับประทานเกลือไอโอดีนไม่มีคุณภาพ และ
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ  
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 สถานการณ์เด็กปฐมวัย (0–5 ปี) ปี 2554–2559 ที่สะท้อนถึงคุณภาพการบริการ และส่งผลต่อ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย พบว่า อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด มีแนวโน้มสูงขึ้น  
เท่ากับ 16.59, 13.87, 18.93, 12.84, 21.31 และ 25.95  ต่อพันการเกิดมีชีพ (เปูาหมายไม่เกิน 25 ต่อ
พันการเกิดมีชีพ)ร้อยละทารกแรกเกิดน้่าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม สูงเกินเปูาหมาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เท่ากับ 10.45, 8.99, 9.85, 8.87, 7.83 และ10.28 ตามล าดับ (เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) ซึ่งสาเหตุทารก
แรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2559 จากคลอดครบก าหนดร้อยละ 60.33 คลอดก่อนก าหนด    
ร้อยละ 39.67 ร้อยละทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน (ระดับ TSH เด็กอายุ 2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า 11.2  
mU/ไม่เกินร้อยละ 3) สูงเกินเปูาหมาย เท่ากับ 15.9, 11.8, 9.82,  8.04, 8.62, 5.56 และ 6.07 ตามล าดับ 
(เปูาหมายไม่เกินร้อยละ 3) และร้อยละเด็ก 0–5 ปี มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน ต่ ากว่าเปูาหมาย มี
แนวโน้มลดลง จากปี 2556 – 2559  เท่ากับร้อยละ 71.45, 65.15, 65.43 และ 49.23 ตามล าดับ (เปูาหมาย
ร้อยละ 70) พบว่าอัตราตายทารกปริก่าเนิด อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี  ได้รับการตรวจพัฒนาการ ร้อยละ
เด็ก 0–5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพด าเนินการได้ตามเปูาหมาย 
 

ตารางท่ี 1.1 สภาวะสุขภาพของสตรี จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2554–2559 

ข้อมูล เป้าหมาย 
ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
จ านวนมารดาคลอด (คน)  3,730 3,727 3,539 3,349 3,078 2,962 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ (คน)  3,737 3,734 3,539 3,349 3,076 2,967 
จ านวนมารดาตาย (คน)  1 1 0 2 3 0 
    สาเหตุมารดาตายจาก        
1. Postpartum hemorrhage  0 0 0 1 1 0 
2. Amniotic fluid embolism  1 0 0 0 0 0 
3. Heart 
disease(Valvularheartdisease) 

 0 1 0 0 0 0 

4. severe preeclampsia   0 0 0 1 0 0 
5. Dengue hemorrhagic  fever  0 0 0 0 1 0 
6.G1P0 GA 29+3wks c post cardiac arrest  0 0 0 0 1 0 
อัตราส่วนการตายมารดา 15 ต่อแสน

การเกิดมีชีพ 

26.76 26.78 0 59.72 97.53 0 

ร้อยละตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 5 1.05 1.15 0.99 0.9 1.33 1.05 
ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 
12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 60 
 

42.6 53.93 58.53 65.13 57.06 55.92 
 

ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 
ตามเกณฑ์คุณภาพ (เปูาหมาย : ปี 
2554– 2555 ร้อยละการฝากครรภ์
ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ ์เท่ากับ 90) 
 

ร้อยละ 60 
 

86.41 77.62 49.57 48.05 50.73 54.53 
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ข้อมูล เป้าหมาย 
ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 
ปี  

2558 
ปี  

2559 
ร้อยละการมีบุตรคนแรกของหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี   

ร้อยละ 10 15.28 18.16 13.70 16.36 15.43 12.56 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก 
1.เจาะเลือดครั้ งแรกเมื่อมาฝาก
ครรภ์ 
2.เจาะครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 32 
สัปดาห์ 

 
 
ร้อยละ 18 

 
 

14.53 
 

3.99 

 
 

14.06 
 

5.37 

 
 

14.22 
 

10.32 

 
 

13.32 
 

12.90 

 
 

18.44 
 
18.70 

 
 

16.63 
 

18.09 

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

ร้อยละ 50 63.93 63.12 55 55.6 55.37 50.72 

ร้อยละเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพ (ปริมาณไอโอดีน  20 - 40 
ppm) 

ร้อยละ 90 N/A N/A 92.88 
(งวด 1 ธ.ค.55) 

93.95 
(งวด 2 มิ.ย.56) 

68.44 
(มี.ค. 
57 

 

80.7 69.70 

ร้อยละ Casehight risk 
pregnancy ได้รับการดูแลจาก
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทุกราย 

ร้อยละ 100 N/A N/A 100 
(112 คน) 

100 
(140 
คน) 

100 
(1,264 
คน) 

100 
(1,289 
คน) 

ที่มา : รายงานก.2, รายงานการส ารวจภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัดอ านาจเจริญ รายงานการส ารวจคุณภาพเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน 

 

ตารางท่ี 1.2 สภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย (0–5 ปึ) จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2554 – 2559 
ข้อมูล เป้าหมาย ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
จ านวนเด็กเกิดทั้งหมด  (คน)  3,758 3,749 3,552 3,363 3,087 2,979 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (คน)  3,737 3,734 3,539 3,349 3,076 2,967 
จ านวนทารกตายปริก าเนิด (คน)  22 20 13 15 12 13 
จ านวนเด็ก0– 5 ปี (คน)  24,051 22,035 24,996 23,519 22,691 22,133 
อัตราตายปริก าเนิด 9 ต่อพันการ

เกิดท้ังหมด 
5.85 5.33 3.66 4.46 3.89 4.4 

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 25ต่อพัน
การเกิดมีชีพ 

16.59 13.87 18.93 12.84 21.13 25.96 

ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500  กรัม 

ร้อยละ 7 10.45 8.99 9.85 8.87 7.83 10.28 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ < 28 
วัน 

5 ต่อพันการ
เกิดมีชีพ 

N/A N/A 1.56 1.59 1.30 3.03 
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ข้อมูล เป้าหมาย ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

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

ร้อยละ 3 11.8 9.82 8.04 8.62 5.56 6.07 

ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน 

ร้อยละ 50 
 

51.2 51.37 72.20 67.72 77.51 80 

ร้อยละเด็ก 0– 5 ปี  มีส่วนสูงระดับดี  
และรูปร่างสมส่วน   

ร้อยละ 70 N/A N/A 71.45 65.15 65.43 49.23 
 

ร้อยละเด็ก 0 -5 ปี ได้รับการตรวจ
พัฒนาการตามวัย  

ร้อยละ 80 97.05 97.79 91.28 93.36 95.91 80.82 
 

ร้อยละเด็ก0– 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
(เปูาหมาย :  ปี 2553– 2555  ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 85 
 

96.75 96.6 96.89 97.9 91.52 
(DSPM) 
93.38 

(Denver II) 

92.38 
(DSPM) 
 

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

ร้อยละ 60  83.25 83.76    88.29 87.44 82.94 88.83 

ที่มา : รายงาน ก.2, รายงานการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, รายงานโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี 
        รายงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน, รายงานพัฒนาการเด็ก 0–5 ปี, รายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
        และ HDC43 แฟูม 
 

จากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย (0–5 ปี) พบว่า ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่ ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ  
ร้อยละการมีบุตรคนแรกของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน (ระดับไอโอดีนใน
ปัสสาวะ <150 µg/L) ร้อยละทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน (ระดับ TSH เด็กอายุ 2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า 
11.2 mU/L) ร้อยละเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ปริมาณไอโอดีน 20 – 40 ppm) อัตราการขาดออกซิเจน
ในทารกแรกเกิด ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และร้อยละเด็ก 0 – 5 มีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
สตรี และเด็กปฐมวัย รวมถึงการเฝูาระวังหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ดังนี้ 

1.  ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 
  - คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)  ระดับอ าเภอ และจังหวัด  มีการประชุม
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์  และหาแนวทางแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กอย่างสม่ าเสมอ ปีละ 2 ครั้ง 
MCH Board ระดับจังหวัด  ได้ประชุมวันที่  2 กุมภาพันธ์  2560 มีการทบทวน CPG : PPH PIH และ LBW   
แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่ติดเชื้อไวรัสซิกา ทบทวนการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
แผนการประชุมครั้งต่อไปเดือนกรกฎาคม 2560   
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2. พัฒนาระบบการบริการ 
2.1 บูรณาการใน Service plan 

   2.1.1 ทบทวนแนวทางการส่งต่อ 
   2.1.2 ทบทวนระบบ Fast Track ครรภ์เสี่ยงสูง Criteria case : Postpartum 
hemorrhage, Fetal distress เช่น Spontaneous deceleration of FHS,Prolapsed cord  และ Ectopic 
pregnancy 
   2.1.3  ทบทวน CPG ในการดูแลรักษา Postpartum hemorrhage,  Pregnancy 
induced hypertension และ Low birth weight 
   2.1.4 พ่ีเยี่ยมน้อง สูติแพทย์ กุมารแพทย์และพยาบาล รพท. ติดตามเยี่ยมให้
ค าแนะน า รพช.ทุกแห่ง 
   2.1.5 อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพในทารกแรกเกิด แก่แพทย์ พยาบาล รพ.ทุกแห่ง 2 
รุ่น วันที่ 20 และ 27 ธันวาคม 2559  
   2.1.6 Training พยาบาลห้องคลอด 
  2.2 พัฒนาโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานระดับเขต และหาโอกาสในการพัฒนา 
  2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นต าบลส่งเสริมเด็กปฐมวัย สูง
ดี สมส่วน วันที่ 7 เมษายน 2560 

3. ประสาน คป.สอ. วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาสุขภาพสตรี และเด็กปฐมวัยและแก้ไข
ปัญหาตามสาเหตุ เช่น หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ การขาดสารไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด ภาวะโลหิตจาง ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และเด็ก 0 – 5 ปี มี
การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

 แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการและแก้ไขปัญหาโภชนาการสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี 
 3.1 Kick off การพัฒนาเด็กไทย IQ ดีเติบโตดีเริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

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

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

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

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

การกินไม่ถูกต้อง การออกก าลังกาย การเล่นประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และให้ความรู้ อสม. ครู
ผู้ดูแลเด็ก เพ่ือติดตามเยี่ยมบ้านและเฝูาระวังภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง   
  3.3 ในรายที่ฐานะยากจน ผอม เตี้ย สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  

3.4 ในรายที่สาเหตุจากมีโรคประจ าตัวส่งต่อพบแพทย์ เพ่ือรับการรักษาท่ีถูกต้อง 
 3.5 เน้นให้ชุมชน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
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3.6 ประสานขอความขอความร่วมมือ CUP ทุกแห่ง สนับสนุนยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก 
(ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 40 ของเด็ก 6 เดือน – 5 ปี) 
  - เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กที่มีปริมาณ element iron 12.5 mg  
สัปดาห์ละครั้ง 
  - เด็กอายุ 2 – 5 ปี จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กที่มีปริมาณelement iron 25 mg สัปดาห์ละ
ครั้ง 
  3.7 ด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย น าร่อง 1 
อ าเภอ/1 ต าบล 

4. ปูองกันโรคปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกเกิด โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง
ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดอายุ 48 ชั่วโมงขึ้นไปติดตามทารกที่ผลการตรวจคัดกรองผิดปกติมารับยา
ฮอร์โมนธัยรอยด์และตรวจยืนยันภายใน 14 วัน ในรายที่ผลการตรวจยืนยันผิดปกติ เฝูาระวังและติดตาม
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 5. เฝูาระวังภาวะขาดสารไอโอดีน โดย 
  5.1 สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพในครัวเรือนทุกอ าเภอ ๆ ละ 300 ตัวอย่าง     
  5.2 ประสานขอความขอความร่วมมือ CUP ทุกแห่ง จัดซื้อยาเม็ดเสริมไอโอดีนจ่ายให้หญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขต
สุขภาพที่ 10 ร้อยละ 40 ของหญิงตั้งครรภ์) และการสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายจาก
กองทุนสุขภาพต าบลรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
  5.3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสนับสนุนเกลือเสริม
ไอโอดีน แก่ประชาชน ตามโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ห่างไกลทุกเดือน 
 6. จัดสรรงบประมาณให้กับสถานบริการตามผลงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการ
ปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ได้แก่ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า60    
 7. จัดระบบให้สถานบริการสาธารณสุข ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่าย ด าเนินกิจการ
เฝูาระวัง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี 
  7.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข อสม. และครูผู้ดูแลเด็ก ทุกสถานบริการสาธารณสุข และทุก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 307 คน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แม่ฮัก” พัฒนาเด็กปฐมวัย  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ภายใต้โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย ในวันที่ 19  มกราคม  2559  
โดยก าหนด KPI ร้อยละหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการดูแลพัฒนาการด้วย “แม่ฮัก” ร้อยละ 90 
  7.2 ส ารวจพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42  เดือน ทุกคน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
  7.3 ติดตามการส ารวจพัฒนาการโดย Child Project Manager (CPM) ระดับจังหวัด/
อ าเภอ   

8. โครงการสร้างเสริมพัฒนาการและสุขภาพอนามัย เด็กปฐมวัย จังหวัดอ านาจเจริญ 
  8.1 ประสานสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 
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8.3 ประกวดและประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดวันที่ 26 
พฤษภาคม 2560 - 5 มิถุนายน 2560 โดยศูนย์เด็กเล็กเปูาหมายจะต้องผ่านการประเมินรับรองระดับต าบล  
และอ าเภอตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 9. ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ1 แห่ง/จังหวัดเปูาหมาย : รพ.อ านาจเจริญ และ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 1 แห่ง/จังหวัด เปูาหมาย : ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลอ านาจ
อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง 
 10. ด าเนินงานมุมเล่น ลานเล่นตามรอยพระยุคลบาท 

10.1 คลินิกเด็กดีเปูาหมาย : รพ.หัวตะพาน  
10.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปูาหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอ านาจ อ.ลืออ านาจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยนาเวิน 
ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน 

11. การควบคุมก ากับ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
11.1 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ รพ.ลืออ านาจ  

(Reaccredit ครั้งที่ 1) และ รพ.ปทุมราชวงศา (Re accredit ครั้งที่ 3) (การรับรองคุณภาพระดับเขต มีอายุ  
3 ปี) 
  11.2 ประเมินรับรองต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 1 อ าเภอ/1 ต าบล 
 12. ขับเคลื่อนการท างานแบบบูรณาการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีเลขานุการร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ านาจเจริญ 4 ครั้ง โดยมี
การประชุมเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ ปี 2560  
จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 11 และ 31 มกราคม 2560 และประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 เมษายน 2560 
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ผลการด่าเนินงาน 
1. การด าเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2551–2560  
ตารางท่ี 1.3 ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

 
จ่านวน 

โรงพยาบาล 
(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน(แห่ง) 

ผ่านการประเมินซ่้า (แห่ง) 
(Re accredit) 

ปี 2551 – 
2553 

ร้อยละ ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงานร้อยละ 

7 7 100 2554 2  แห่ง : รพ.อ านาจเจริญ  รพ.ปทุมราชวงศา 100 
   2555 1  แห่ง :รพ.หัวตะพาน 100 
   2556 1 แห่ง : รพ.ชานุมาน (ผ่านเกณฑ ์

ANC/LR/WCC  คุณภาพ ด้วย) 
100 

   2557  5 แห่ง  : 
Re accredit  ครั้งท่ี 1 ได้แก่ 
รพ.เสนางคนิคม  รพ.พนา  รพ.ลืออ านาจ 
Re accredit  ครั้งท่ี 2 ได้แก่ 
รพ.อ านาจเจริญ  รพ.ปทุมราชวงศา 
 

80 (4 แห่ง) 
- รพ.อ านาจเจริญ 
-รพ.ลืออ านาจ 
-รพ.ปทุมราชวงศา 
ผ่านการประเมิน
ระดับเขต 
- รพ.เสนางคนิคม 
ผ่านการประเมิน
ระดับจังหวัด 

   2558 2 แห่ง : รพ.หัวตะพาน รพ.พนา 100 
   2559 4 แห่ง :รพ.อ านาจเจริญ(ประเมินโดย

คณะกรรมการจากกรมอนามัย) 
รพ.ชานุมาน  และรพ.เสนางคนิคม (ประเมิน
โดยคณะกรรมการระดับเขต) 
รพ.พนา (ประมินโดยคณะกรรมการระดับ
จังหวัด) 

100 

   2560 2 แห่ง รพ.ปทุมราชวงศา และ รพ.ลืออ านาจ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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2. การด าเนินงานโครงการต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ปีงบประมาณ 2555-2560 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี 1.4 ร้อยละต าบลผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ 
ปีงบประมาณ ต่าบลพัฒนการดีเริ่มท่ีนมแม่ รพ.สต.มาตรฐานอนามัยแม่และด็ก 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ปี 2555-2557 ทุกอ าเภอๆ 
ละ1 ต าบลๆละ 
1 แห่ง 
รวม 13 ต าบล 

ทุกอ าเภอๆละ 1-2 ต าบล 
รวม 13 ต าบลได้แก่ 
 ต.นายม อ.เมือง 
ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา 
 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน 
 ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน 
 ต.หนองสามสี อ.เสนางค
นิคม 
 ต.จานลาน อ.พนา 
 ต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ 
 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง 
 ต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ 
 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน 
 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม 
 ต.พระเหลา อ.พนา 
 ต.นาปุาแซง อ.ปทุมราช
วงศา 

100 ทุกอ าเภอๆ 
ละ 1  
รพ.สต.ๆ ละ 
1 แห่ง 
รวม 13 แห่ง  

ทุกอ าเภอๆละ 1 -2 
ต าบล รวม 13 
รพ.สต. 
 รพ.สต.นายม 
 รพ.สต.บ้านนาผาง 
 รพ.สต.โคกเจริญ 
 รพ.สต.ค าพระ 
 รพ.สต.หนองสามสี 
 รพ.สต.จานลาน 
 รพ.สต.ฟูาห่วน 
 รพ.สต.โนนโพธิ์ 
 รพ.สต.ดงบัง 
 รพ.สต.โคกก่ง 
 รพ.สต.โคกกลาง 
 รพ.สต.นาสะแบง 
 รพ.สต.นาปุาแซง 

100 

ปี 2558 9ต าบล ต.โคกกลาง อ.ลืออ านาจ 
ต.ปลาค้าว อ.เมือง 
ต.ห้วยไร่ อ.เมือง 
ต.ไก่ค า อ.เมือง 
ต.ค าเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 
ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม 
ต.ไม้กลอน อ.พนา 
ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม 
ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา 

 9แห่ง รพ.สต.โคกกลาง 
รพ . ส ต . เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ 60พรรษานวมิ
นทราชินีปลาค้าว 
รพ.สต.ภักดีเจริญ 
รพ.สต.ไก่ค า 
รพ.สต.ค าเดือย 
 

รพ.สต.ไร่สีสุก 
รพ.สต.โพนเมือง 
รพ.สต.โพนทอง 
รพ.สต.ค าโพน 

 

ปี2559 5 ต าบล ต.ดงมะยาง 
ต.เค็งใหญ่ 
ต.ปุาก่อ 
ต.โนนงาม 
ต.พนา 

 5แห่ง รพ.สต.ดงมะยาง 
รพ.สต.เค็งใหญ่ 
รพ.สต.ห้วยทม 
รพ.สต.โนนงาม 
รพ.พนา 

 

ปี 2560  อยู่ระหว่างด าเนินการ     
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ตารางท่ี 1.5 สถานะสุขภาพกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ2560 แยกรายอ าเภอ (ตุลาคม – เมษายน2560) 

ตัวชี้วดั  ผลงานรายอ่าเภอ 
 เป้าหมาย 

เมือง ชานุมาน 
หัว

ตะพาน 

เส
นางค
นิคม 

พนา 
ปทุม
ราช
วงศา 

ลือ
อ่านาจ 

รวม 

จ านวนมารดาคลอด (คน) - 1,454 138 39 26 23 49 1 1,730 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (คน) - 1,449 138 39 26 23 49 1 1,725 
อัตราส่วนการตายมารดา 20 ต่อเกิด 0 0 0 0 0 0 0 0 
     เปูาหมาย (คน) แสนการ 1,449 138 39 26 23 49 1 1,725 
     ผลงาน    (คน) มีชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 5 0.83 3.62 2.56 0 4.35 4.08 0 1.21 
     เปูาหมาย (คน)  1,454 138 39 26 23 49 1 1,730 
     ผลงาน    (คน)  12 5 1 0 1 2 0 21 
ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อน 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 60 59.92 58.09 54.05 46.15 56.52 65.96 100 59.58 

     เปูาหมาย (คน)  1,452 136 37 26 23 47 1 1,722 
     ผลงาน    (คน)  870 79 20 12 13 31 1 1,026 
ร้อยละการฝากครรภ์ครบ  5 
ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ 60 56.68 48.53 54.05 46.15 56.52 57.45 100 56.04 

     เปูาหมาย (คน)  1,452 136 37 26 23 47 1 1,722 
     ผลงาน    (คน)  823 66 20 12 13 27 1 965 
ร้อยละการมีบุตรคนแรกของ
หญิงอายุน้อยกว่า  
20 ปี   

ร้อยละ 10 12.31 11.59 23.08 19.23 39.13 26.53 0 13.35 

     เปูาหมาย (คน)  1,454 138 39 26 23 49 1 1,730 
     ผลงาน    (คน)  179 16 9 5 9 13 0 231 
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก 

 
 
ร้อยละ 18 

 
 

 

       

1.เจาะHct. ครั้งแรกเมื่อมา
ฝากครรภ์ 

 15.94 13.64 10.53 11.54 4.35 23.68 0 15.57 

     เปูาหมาย (คน)  1,374 132 38 26 23 38 1 1,631 
     ผลงาน    (คน)  219 18 4 3 1 9 0 254 
2.เจาะHct. ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ
ครรภ์ 32 สัปดาห์ 

 16.97 13.95 5.26 8 8.7 11.9 0 15.35 

     เปูาหมาย (คน)  607 86 38 25 23 42 1 821 
     ผลงาน    (คน)  103 12 2 2 2 5 0 126 
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน 

ร้อยละ 100 56.74 81.31 87.6 62.5 50.4 73.71 96.47 68.15 

     เปูาหมาย (คน)  631 305 129 160 125 251 85 1,686 
     ผลงาน    (คน)  358 248 113 100 63 185 82 1,149 
ร้อยละ Case hight risk 
pregnancy  ได้รับการดูแล
จากผู้เชี่ยวชาญ 

ร้อยละ100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   เปูาหมาย (คน)  957 24 12 5 23 7 21 1,049 
   ผลงาน (คน)  957 24 12 5 23 7 21 1,049 
ที่มา  รายงาน ก-2, HDC 43 แฟูม 
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วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพมารดาเชิงพื้นที่ พบว่าอัตราส่วนการตายมารดา ร้อยละการตกเลือดหลัง
คลอด และร้อยละ Case hight risk pregnancy ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ (พบแพทย์) ด าเนินการได้ตาม
เปูาหมายทุกอ าเภอ ส่วนร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12  สัปดาห์ ด าเนินการได้ต่ ากว่า
เปูาหมายทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอลืออ านาจ และอ าเภอปทุมราชวงศา ที่ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ร้อยละ
การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอลืออ านาจ 
ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ร้อยละการมีบุตรอายุต่ ากว่า 20ปีด าเนินการได้สูงกว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ ยกเว้น
อ าเภอลืออ านาจ ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ส่วนร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางด าเนินการได้ตาม
เปูาหมายทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอปทุมราชวงศา ที่ด าเนินการได้สูงกว่าเปูาหมายเท่ากับร้อยละ 23.68 ส่วน
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ 
 

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

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลงานรายอ่าเภอ  

เมือง ชานุมาน 
หัว

ตะพาน 
เสนางค
นิคม 

พนา 
ปทุม
ราช
วงศา 

ลือ
อ่านาจ 

รวม 

อัตราตายปริก าเนิด 9 ต่อพัน 4.12 0 0 0 0 0 0 3.47 
     เปูาหมาย (คน) การเกิด 1,455 138 39 26 23 49 1 1,731 
     ผลงาน    (คน) ท้ังหมด 6 0 0 0 0 0 0 6 
อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุ < 28 วัน  

 4 ต่ อ พั น
การ 

1.38 0 0 0 0 0 0 1.16 

     เปูาหมาย (คน) เกิดมีชีพ 1,449 138 39 26 23 49 1 1,725 
     ผลงาน    (คน)  2 0 0 0 0 0 0 2 
อัตราทารกแรกเกิ ดขาด
ออกซิเจน 

25 ต่อพัน 
การเกิดมี 

22.77 0 7.69 0 43.5 40.8 0 22.61 

     เปูาหมาย (คน) ชีพ 1,449 138 39 26 23 49 1 1,725 
     ผลงาน    (คน)  33 0 3 0 1 2 0 39 
ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ 7 9.25 9.42 7.69 7.69 0 12.24 0 9.16 

     เปูาหมาย (คน)  1,449 138 39 26 23 49 1 1,725 
ผลงาน    (คน)  134 7 3 2 0 6 0 158 
ร้อยละทารกแรกเกิดขาด
สารไอโอดีน (ระดับ  TSH  
เด็กอายุ  2 วันขึ้นไป มีค่า
มากกว่า 11.2  mU/L) 

ร้อยละ 3 11.41 17.05 3.33 0 0 19.35 0 11.64 

     เปูาหมาย (คน)  797 88 30 14 11 31 0 971 
ผลงาน    (คน) 
(ข้อมูล ณ กพ.60 กรมวิทย์ฯ 
ก าลังปรับปรุงระบบ) 

 91 15 1 0 0 6 0 113 

ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6เดือน 

ร้อยละ 50 
 

78.21 84.78 93.98 78.57 61.84 65.87 72.73 78.22 

     เปูาหมาย (คน)  358 230 216 168 76 167 176 1,391 
     ผลงาน    (คน)  280 195 203 132 47 110 128 1,095 
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ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลงานรายอ่าเภอ 

เมือง ชานุมาน 
หัว

ตะพาน 
เสนางค
นิคม 

พนา 
ปทุม
ราช
วงศา 

ลือ
อ่านาจ 

รวม 

ร้อยละเด็ก 0–5 ปี  มีสว่นสูง
ระดับดี และรูปร่างสมส่วน 

ร้อยละ 51 54.29 56.73 57.73 52.84 56.04 51.23 58.92 55.11 

     เปูาหมาย (คน)  6,255 2,771 2,181 1,705 1,001 2,389 1,873 18,174 
     ผลงาน (คน)ไตรมาสที่ 2  3,396 1,572 1,259 901 561 1,224 1,103 10,016 
ส่วนสูงเฉลี่ยชาย (ซม.) 113 ซม. 110.42 108.61 111.20 109.56 111.37 109.53 111.16 110.20 
ส่วนสูงรวม (ซม.)  52,117 22,591 23,574 15,338 8,687 21,905 16,674 160,886 
จ านวนทีว่ัดส่วนสูง(คน) 
(ที่อายุ 5 ปี – 5 ปี11 เดือน  
29 วัน)  

 472 208 212 140 78 200 150 1,460 

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง (ซม.) 112 ซม. 109.51 109.27 110.23 109.98 111.34 108.79 110.45 109.74 
ส่วนสูงรวม (ซม.)  46,214 22,619 21,494 16,057 6,792 19,473 20,875 153,524 
จ านวนทีว่ัดส่วนสูง(คน) 
(ที่อาย ุ5 ปี – 5 ปี11 เดือน  
29 วัน) 

 422 207 195 146 61 179 189 1,391 

ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเต้ีย ร้อยละ 10 7.02 4.87 2.48 7.39 5.79 6.57 2.46 5.58 
     เปูาหมาย (คน)  6,255 2,771 2,181 1,705 1,001 2,389 1,872 18,174 
     ผลงาน    (คน)  439 135 54 126 58 157 46 1,015 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะอ้วน ร้อยละ 10 2.00 1.12 2.48 2.76 1.90 1.80 1.92 1.95 
     เปูาหมาย (คน)  6,255 2,771 2,181 1,705 1,001 2,389 1,872 18,174 
     ผลงาน    (คน)  125 31 54 47 19 43 36 355 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม ร้อยละ 5 6.76 2.27 2.84 4.52 5.29 4.9 2.83 4.67 
     เปูาหมาย (คน)  6,255 2,771 2,181 1,705 1,001 2,389 1,872 18,174 
     ผลงาน    (คน)  423 63 62 77 53 117 53 848 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี (9, 18, 
30, 42 เดือน) 

ร้อยละ 80 21.04 68.39 35.77 28.57 80.72 85.83 71.57 54.44 

ได้รับการตรวจพัฒนาการ          
     เปูาหมาย (คน)  2,192 949 827 696 444 872 642 6,622 
     ผลงาน    (คน)  872 581 413 315 300 636 488 3,605 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี 
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 20 7.8 8.26 9.69 12.7 8.67 7.55 22.54 10.54 

     เปูาหมาย (คน)  872 581 413 315 300 636 488 3,605 
     ผลงาน    (คน)  68 48 40 40 26 48 110 380 
ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปีที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 

ร้อยละ 100 48.53 96.67 60 45 26.92 62.5 73.64 62.37 

     เปูาหมาย (คน)  68 48 40 40 26 48 110 380 
     ผลงาน    (คน)  33 44 24 18 7 30 81 237 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย  

ร้อยละ 80 93.41 99.39 96.16 93.68 93.24 97.25 93.35 95.32 

    เปูาหมาย (คน)  1,063 660 443 380 370 726 526 4,168 
     ผลงาน    (คน)  993 656 426 356 345 706 491 3.973 
ที่มา : รายงาน ก-2, รายงานการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, HDC 43 แฟูม 
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วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เชิงพ้ืนที่พบว่าอัตราทารกตายปริก าเนิด อัตราตายทารก
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะอ้วน และเตี้ย และร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย (DSPM)  ด าเนินการได้ตามเปูาหมายทุกอ าเภอ ส่วนอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่อ าเภอชานุมาน เสนางคนิคม ลืออ านาจ และเมือง ส่วนอ าเภออ่ืนๆ ด าเนินการได้
สูงกว่าเปูาหมายร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่อ าเภอพนา  
และลืออ านาจ ส่วนอ าเภออ่ืนๆ  ด าเนินการได้สูงกว่าเปูาหมายร้อยละทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน  (ระดับ 
TSH เด็กอายุ 2 วันขึ้นไป มีค่ามากกว่า 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 3) ด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่อ าเภอ   
เสนางคนิคม พนา และลืออ านาจ ส่วนอ าเภออ่ืนๆ ด าเนินการได้สูงกว่าเปูาหมาย ส่วนสูงเฉลี่ยในเด็กชาย และ
เด็กหญิง ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีภาวะผอม ด าเนินการได้ตาม
เปูาหมายทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอเมืองต่ ากว่าเปูาหมาย ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ
ด าเนินการได้ต่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าด าเนินการได้ต่ ากว่า
เปูาหมายทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอลืออ านาจ ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี ที่พบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าติดตามมากระตุ้นพัฒนาการด าเนินการไดต้่ ากว่าเปูาหมายทุกอ าเภอ  
 

ปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้การด่าเนินงานส่าเร็จ 
 1. มีนโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน มีความต่อเนื่อง 
 2. MCH board ทุกระดับ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่ระดับเขตจังหวัด อ าเภอ 
 3. ภาคีเครือข่าย เห็นความส าคัญในการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี เด็กปฐมวัย 
 4. การบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
 5. มีระบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน (รายงาน HDC/ประชุม คปสจ.ทุกเดือน) 
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กลุ่มเด็กวยัเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 
  ปี 2559 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โดย จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จังหวัดอ านาจเจริญประชุมชี้แจงและออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรโครงการโภชนาการดีที่โรงเรียนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนาการดี
ที่โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับทองให้คงอยู่และเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือขยายผลสู่พัฒนาเป็นระดับ
เพชร ท า MOU เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัด (ผวจ./สพท./ท้องถิ่นจังหวัด/สสจ/
นายอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ) ท า MOU เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน ระดับอ าเภอ/ต าบล (นายอ าเภอ/
โรงเรียน/เทศบาลหรืออบต./รพ.ทุกแห่ง)จัดนิทรรศการ/สาธิตเมนูอาหารกลางวัน 
 ผลการด าเนินงาน พบว่า ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กนักเรียน 6- 12 ปี ยังมีปัญหาภาวะการ
เจริญเติบโต เตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 9.03 ผอมและค่อนข้างผอม ร้อยละ11.97 อ้วนและเริ่มอ้วนร้อยละ 
7.37 
 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญยังคงด าเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยและเน้นการบูรณาการปัญหาในพ้ืนที่และนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงานปี 2560 
 

1. ประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 
 2.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2.2 ประชุมชี้แจงและออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
3.  โครงการโภชนาการดีที่โรงเรียนสัญจรจังหวัดอ านาจเจริญปี 2560 
 3.1เยี่ยมติดตามเสริมพลัง และCoachingตามMOU เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน 
 3.2ประชุมชี้แจงและบูรณาการกิจกรรม Smart Kid Coacher ในโรงเรียน 
4. โครงการกระโดด โลดเต้น เล่นสนุก ChOPA-ChiPA เพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
5. โครงการเด็กไทยแก้มใส 

ออกเยี่ยมติดตามโรงเรียนร่วมโครงการในปี 2559 
6. โครงการเด็กไทยสายตาดี 
6.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูประจ าชั้นและบุคลากรสาธารณสุขระดับอ าเภอและต าบลในการคัดกรอง
และเฝ้าระวังสายตานักเรียน 

  6.2 รณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติ 
  6.3 ตรวจคัดกรองนักเรียน ป. 1 ทุกคน 
  6.4 ส่งนักเรียนที่มีปัญหาสายตาพบจักษุแพทย์ /ตัดแว่น 
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ผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) 
 

    อัตราครอบคลุมการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน 6-14 ปี เทอม 2 (1 ตุลาคม 2559 - 
31 มกราคม 2560) 
  การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน (6-14 ปี) โดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงนักเรียนภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 ในจังหวัดอ านาจเจริญพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี จ านวน 61,129 คน มีรายงานการชั่ง
น้ าหนักวัดส่วนสูง จ านวน 19,309คน คิดเป็นร้อยละ 31.59อัตราความครอบคลุมในการเฝ้าระวังภาวะการ
เจริญเติบโตนักเรียน (6-14 ปี) มากที่สุดที่อ าเภอชานุมานร้อยละ 45.42รองลงมาที่อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอ
เสนางคนิคม อ าเภอพนา อ าเภอเมืองและอ าเภอลืออ านาจคิดเป็นร้อยละ 44.43 37.64 31.66 28.18และ 27.66
ตามล าดับและน้อยที่สุดที่อ าเภอหัวตะพานร้อยละ 10.79 (ตารางท่ี 1.7) 

          เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  
จังหวัดอ านาจเจริญมีการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง     

ปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนที่หนึ่ง พฤษภาคม-มิถุนายน ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 แล้วน ามา
ประมวลผลหาภาวะการเจริญเติบโต จากการเทียบส่วนสูงตามเกณฑ์น้ าหนัก ของนักเรียนอายุ 6 -14 ปี ใน
จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า มีรูปร่างสมส่วนและสูงตามเกณฑ์/ค่อนข้างสูง/สูง คนเดียวกัน ร้อยละ 69.83 ผ่าน
เกณฑ์ตามตัวชี้วัดการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 66 

เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอพบว่า มีอ าเภอที่ผ่านตามเกณฑ์ชี้วัด 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพนา อ าเภอ     
หัวตะพาน อ าเภอปทุมราชวงศาและชานุมานร้อยละ 78.04, 74.11, 73.62 และ 73.32 ตามล าดับ ไม่ผ่าน 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเสนางคนิคม และลืออ านาจ ร้อยละ 65.64, 65.69 และ 65.89 ตามล าดับ
(ตารางที่ 1.7) เมื่อเปรียบเทียบเทอมที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 6-14ปี มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วนมีค่าร้อยละเพ่ิมข้ึนทุกอ าเภอ (ตารางที่ 1.7 และ 1.8) (รูปที่ 1) 

และยังพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงของเด็กอายุ 12 ปี ชาย 147.91, หญิง 150.07 ยังต่ ากว่า Beseline 
(ค่าเฉลี่ยชาย 148.2, หญิง 151.1) 

นอกจากนั้นจังหวัดอ านาจเจริญยังได้เฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตในเด็กประถมศึกษาอายุ 6-12 ปี  
ปีการศึกษา 2556 - 2559  พิจาณาจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่าเด็กมีภาวะการขาดสารอาหารเรื้อรัง 
ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ปี 2556-2557 เพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มลดลงในปี 2558 และ 2559 เมื่อพิจาณาจาก
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ผอมและค่อนข้างผอม ปี 2556-2559 มีการลดลงและเพ่ิมขึ้น ไม่แสดงแนวโน้มที่
ชัดเจน  ส่วนเริ่มอ้วนและอ้วนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (รูปที ่2) 
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ตารางที่ 1.7 ภาวะการเจริญเติบโต (น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง=สมส่วน) (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ = ตามเกณฑ์/ค่อนข้างสูง/สูง) 
                และสมส่วนและสูงตามเกณฑ์/ค่อนข้างสูง/สูง (คนเดยีวกัน) ของนักเรียน 6-14 ปี ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 
               พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ อปท. และเอกชน ในจังหวัดอ านาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
               2559 (1 ตุลาคม2559 – 31 มกราคม 2560) แยกรายอ าเภอ 

ล า 
ดับ 

อ าเภอ 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนท่ีช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
รวมเด็กทีม่ีส่วนสูงระดับดีและรูปรา่ง

สมส่วน 

  ทั้งหมด คน ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1 เมือง 20,870 5,881 28.18 3,860 65.64 

2 ชานุมาน 7,956 3,613 45.42 2,649 73.32 

3 ปทุมราชวงศา 8,234 3,658 44.43 2,693 73.62 

4 พนา 4,157 1,316 31.66 1,027 78.04 

5 เสนางคนิคม 6,512 2,451 37.64 1,610 65.69 

6 หัวตะพาน 7,803 842 10.79 624 74.11 

7 ลืออ านาจ 5,597 1,548 27.66 1,020 65.89 

  รวม 61,138 19,309 31.59 13,483 69.83 

แหล่งข้อมลู HDC ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2560 
 
ตารางที่ 1.8 ภาวะการเจรญิเติบโต (น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง=สมส่วน) (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ = ตามเกณฑ์/ค่อนข้างสูง/สูง)และ 
                สมส่วนและสูงตามเกณฑ์/ค่อนข้างสูง/สูง (คนเดียวกัน) ของนักเรียน 6-14 ปี ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
                การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจรญิ อปท.และเอกชน ในจังหวัดอ านาจเจรญิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
                (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559) แยกรายอ าเภอ 

ล า 
อ าเภอ 

จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนท่ีช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  
ดับ 

    ทั้งหมด คน ร้อยละ รวม ร้อยละ 
1 เมือง 20,554 6,447 31.37 4,134 64.12 

2 ชานุมาน 7,890 2,961 37.53 1,846 62.34 
3 ปทุมราชวงศา 8,162 2,884 35.33 1,788 62.00 
4 พนา 4,115 1,802 43.79 1,245 69.09 

5 เสนางคนิคม 6,436 2,005 31.15 1,311 65.39 
6 หัวตะพาน 7,728 2,003 25.92 1,300 64.90 

7 ลืออ านาจ 5,563 2,134 38.36 1,359 63.68 
  รวม 60,448 20,236 33.48 12,983 64.16 

แหล่งข้อมลู HDC ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559   
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รูปที ่1 แสดงการเปรียบเทียบภาวะการเจริญเติบโต สูงดีและรูปร่างสมส่วน ของนักเรียน 6-14 ปี 
                   ในจังหวัดอ านาจเจริญภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา แยกรายอ าเภอ 

 
 
ตารางที่ 1.9 ภาวะการเจรญิเติบโต ส่วนสูงเฉลี่ยนักเรียนอายุ 12 ปีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                ประถมศึกษาอ านาจเจริญ อปท.และเอกชน ในจังหวัดอ านาจเจรญิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2559 
                (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559- 30 เมษายน 2560) แยกรายอ าเภอ 
 

ล าดับ อ าเภอ ชาย หญิง 
  วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย 

1 เมือง 383 56,778 148.25 317 47,825 150.87 
2 ชานุมาน 233 33,953 145.72 230 34,028 147.95 
3 ปทุมราชวงศา 227 33,651 148.24 222 33,527 151.02 
4 พนา 89 13,159 147.85 91 13,709 150.65 
5 เสนางคนิคม 157 23,541 149.94 149 22,346 149.97 
6 หัวตะพาน 55 8,006 145.56 48 7,136 148.67 
7 ลืออ านาจ 96 14,323 149.20 85 12,806 150.65 

 รวม 1,240 183,411 147.91 1,142 171,376 150.07 
 

แหล่งข้อมลู HDC ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2560 
 

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

64.12 62.34 62 

69.09 
65.35 64.9 63.68 64.16 

65.64 
73.32 73.62 

78.04 

65.69 
74.11 

65.89 69.83 

สูงดีสมส่วน อายุ 6-14  ปี เทอม 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 

เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 
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แหล่งข้อมลู Data Center ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญมีส่วนสูงระดับดีรูปร่างสม
ส่วน ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 69.83 บรรลุตามตามตัวชี้วัดและเพ่ิมขึ้นจากเทอมที่ 1แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการให้ความส าคัญในการจัดเมนูอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ 
ตามข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับในจังหวัดอ านาจเจริญมีส่วนให้ภาวะการ
เจริญเติบโตนักเรียนในโรงเรียนดีขึ้น แต่ยังพบภาวะทุพโภชนาการที่จะต้องเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือเชิง
คุณภาพเช่นการออกก าลังกายและจัดหาอาหารเช้าและเพ่ิมนมส าหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่า
เกณฑ์เนื่องจากการออกติดตามพบว่า ดัวยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเด็กบางส่วนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าและขาด
การออกก าลังกาย ดังนั้นในปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท าโครงการบูรณาการดูแลสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการโภชนาการดีที่โรงเรียนสัญจรเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับภาคีเครือข่าย
เห็นความส าคัญของการจัดอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน และการเยี่ยมเสริมพลังให้กับหน่วยบริการและ
โรงเรียนเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 2557 2558 2559

เตีย้ค่อนขา้งเตีย้ 11.36 11.76 12.36 9.52

ผอมค่อนขา้งผอม 13.98 8.32 12.84 12.35

อว้นเร ิม่อว้น 5.56 5.83 6.89 7.54
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รูปที ่2 แสดงแนวโน้มภาวะทุพโภชนาการ นกัเรยีน ป1-ป6 
 จงัหวดัอ านาจเจรญิ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2556-2559 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ในปี 2559 ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในการบันทึกข้อมูลลงรายงาน 43 แฟ้ม 

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญทราบปัญหา
และอยู่ในระยะปรับปรุงแก้ไข 
- ประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบทราบและน าไปแก้ไขใน
ระดับพ้ืนที่ 

2. หน่วยบริการมีภารกิจเยอะขาดการบูรณาการการ
ให้บริการตามกลุ่มวัยและขาดข้อมูลเชิงคุณภาพใน
การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 

- จัดท าแผนผังงานอนามัยวัยเรียนให้กับหน่วยบริการ 

3. ภาคีเครือข่ายไม่ตระหนักถึงปัญหาภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 

- ติดตามโครงการโภชนาการดีที่โรงเรียน เพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้กับภาคีเครือข่ายเห็นความส าคัญ
ของการจัดอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน โดยมี
กิจกรรมที่ส าคัญคือ ท า MOU เมนูอาหารกลางวัน
คุณภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัด (ผวจ./สพท./ท้องถิ่น
จังหวัด/สสจ/นายอ าเภอ) ท า MOU เมนูอาหารกลางวัน
คุณภาพในโรงเรียน ระดับอ าเภอ/ต าบล (นายอ าเภอ/
โรงเรียน/เทศบาลหรือ อบต./รพ.)และจัดนิทรรศการ/
สาธิตเมนูอาหารกลางวัน 

 



35 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ร้อยละ 52) 
 

สถานการณ์สภาพปัญหา 
 ฟันผุเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะใน
วัยเด็กท าให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาการทางด้านสมอง
มากกว่าเด็กท่ีไม่มีฟันผุ รวมทั้งส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย  
 จากข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงของจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2560 พบว่าเด็กอายุ 
12 ปี ฟันดีไม่มีผุร้อยละ 78.38 อ าเภอที่พบว่ามี Cavity free มากที่สุด คือ อ าเภอพนา ร้อยละ 90.35 อ าเภอ
หัวตะพาน ร้อยละ 81.93 และอ าเภอเสนางคนิคม ร้อยละ 80.71 ตามล าดับ และอ าเภอปราศจากฟันผุน้อย
ที่สุดคืออ าเภอลืออ านาจ ร้อยละ 71.43 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนดคือ ร้อยละ 52 ถือว่าไม่เป็นปัญหา 
และยังพบว่าเด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 42.66 ทั้งนี้การเสริมสร้าง 
ทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนในการดูแล
เด็ก โดยมีทันตบุคลากรเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพร่วมด้วย 
 

รูปภาพที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

รูปภาพที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับบริการทางทันตกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 

35.75 

61.67 57.67 
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29.59 
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77.78 
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90.35 
80.71 81.93 

71.43 
78.38 
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แผนการด าเนนิงาน 
ในปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญได้จัดท าโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ปัญหาฟันผุในเด็กกลุ่ม

เด็ก 0 - 12 ปีและกลุ่มอื่นๆดังรายละเอียดโครงการดังนี้  

ท่ี 
โครงการ/ 

กิจรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย 

1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก 0-5 ปี 
เด็กอายุ 18 – 30 เดือน 1) ประเมินผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็ก 18-30 เดือน 

2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ปัญหาฟันผุในเด็กเรียน 12 ปี เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) ในโรงเรียน
ประถมศึกษา 1) กิจกรรมแก้ปัญหาฟันแท้ผุในกลุ่มเด็ก 12 ปี 

2) กิจกรรมค้นหาสถานบริการท่ีมีนวัตกรรมเด่นท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด
อ านาจเจริญ 1) การแลกเปลียนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยชมรมผู้สูงอายุต าบลจัดการสุขภาพ

จังหวัดอ านาจเจริญ 

4 โครงการปรับมาตรฐานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ ทันตบุคลากรจังหวัด
อ านาจเจริญ 

การปรับมาตรฐานการส ารวจสภาวะโรคฟันผุในกลุ่มเด็ก 3 ปี 12ปี และผู้สูงอายุ(60-74 ปี) 

 ทั้งนี้ในระดับพ้ืนที่จะมีการด าเนินงานการส่งเสริมทันตสุขภาพและเฝ้าระวังโรคฟันผุครบทุกกลุ่มอายุ 
และมีการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่ม คือ เด็กอายุ 18 เดือน, เด็กอายุ 3 ปี, เด็ก
อายุ 6 ปี, เด็กอายุ 12 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ รายละเอียดดังตารางที่ 1.10 
ตารางท่ี 1.10 ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ระดับจังหวัด ปี 2557-2560 

กลุ่มอายุ รายการตัวชี้วัดสภาวะทันตสุขภาพ 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มอายุ 18 เดือน ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ านม - - 95.05 
97.14 

(ส ารวจ ม.ค 60) 

กลุ่มอายุ 3 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ านม 57.28 53.46 53.58 
59.41 

(ส ารวจ มี.ค 60) 

กลุ่มอายุ 6 ปี (ป.1) ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ 90.32 71.73 88.83 
84.52 

(ต.ค 59-เม.ย 60) 

กลุ่มอายุ 12 ปี 
 (ป.6) 
 

ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ 
52.25 

(caries free) 
54.83 

(caries free) 
54.75 

(caries free) 

78.27 
(cavity free) 

(ต.ค 59-เม.ย 60) 

ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ (DMF) 1.12 1.00 1.10 
1.10 

(ต.ค 59-เม.ย 60) 

กลุ่มผู้สูงอายุ  ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานมากกว่า 20 ซ่ี 63.18 71.46 68.26 
69.19 

(ส ารวจ เม.ย60) 

 
ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับ
ฟันแท้ 4 คู่ขึ้นไป 

60.72 61.94 59.32 
59.73 

(ส ารวจ เม.ย60) 
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 ตัวชี้วัดที ่6 : ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15ปี (ไม่เกิน 5 ต่อแสน 
         ประชากรเด็ก) 

วิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จากการด้าเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้้าในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา   

จังหวัดอ้านาจเจริญ มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า ระดับ
ทองแดง จ้านวน 2 ทีม คือ ทีมผู้ก่อการดีต้าบลโคกเจริญ และทีมผู้การดีต้าบลค้าโพน รวมทั้งมีการจัดหลักสูตร 
“ว่ายน ้าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) แก่เด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี โดยส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ้านาจเจริญ หลักสูตร 6 วันๆละ 2 ชั่วโมง ณ สระว่ายน้้า ADAMAS ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมืองจ้านวน 200 คน
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 
พบว่า มีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า จ้านวน 12, 7, 5, 4 และ 5 ราย ตามล้าดับ คิดเป็นอัตรา
ตาย ดังนี้ 16.36, 10.58, 7.55, 6.20 และ 6.38 ต่อประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี แสนคน ตามล้าดับ 

รูปที ่5 อัตราการตายด้วยจมน้้าในเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี จังหวัดอ้านาจเจริญ 5 ปีย้อนหลัง  
        (ปีงบประมาณ 2555 – 2559) 

 
ที่มา : รายงานประจ้าเดือน รายงาน 19 สาเหตุ จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

แผนการด าเนินงาน 
 การด้าเนินงานด้าเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้้าในปีงบประมาณ 2560 จังหวัด
อ้านาจเจริญได้ด้าเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน ในจังหวัดอ้านาจเจริญ เช่นส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ้านาจเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดอ้านาจเจริญ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อ้านาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ้านาจเจริญทุกแห่ง  ซึ่งมีแผ่นการด าเนินงานดังนี้ 

1. ได้ด้าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมใหม่ใน
พ้ืนที่จังหวัดอ้านาจเจริญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณาพันธ์  

2. เปิดรับสมัครทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้้า จังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งมี
หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมด้าเนินงานทั้งหมด 17 ทีม อ้าเภอเมือง และอ้าเภอหัวตะพาน อ้าเภอละ 3 ทีม 

16.36 

10.58 
7.55 6.2 6.38 

3.31 
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อัตราตายด้วยเด็กจมน้้า 
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ส่วนอ้าเภอชานุมาน อ้าเภอปทุมราชวงศา อ้าเภอพนา อ้าเภอเสนางคนิคม และอ้าเภอลืออ้านาจ อ้าเภอละ 2 
คน 
 3. สนับสนุนสื่อ วีดีทัศน์ เรื่อง การป้องกันการจมน้้า ที่ได้รับจากส่วนกลางแก่ภาคีเครือข่ายต้าบลที่
สมัครเข้าร่วมทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้้า จังหวัดอ้านาจเจริญทุกแห่ง 
 4. ประชุมติดตาม และเตรียมความพร้อมการรับประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้าน
การป้องกันเด็กจมน้้า ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 5. ทีม SRRT จังหวัดอ้านาจเจริญ ออกสอบสวนสาเหตุการจมน้้าในพ้ืนที่ พร้อมทั้งคืนข้อมูล ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งด้าเนินการแก้ปัญหา  

6. จัดท้าแผนการบูรณาการร่วมกับส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ้านาจเจริญ ในการจัด 
ผลักดัน และสนับสนุนให้เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
 7. ก้าหนดแผนออกประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้้าระดับ
เหรียญทองแดง ในระหว่างวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2560 
 8. ค้นหาทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้้าจังหวัดอ้านาจเจริญ เข้าร่วมรับการ
ประเมินรับรองระดับเงิน ก้าหนดส่งรายชื่อทีมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560  
 

ผลการด าเนินงาน  
จากการด้าเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้้าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560

จังหวัดอ้านาจเจริญยังไม่มีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า จังหวัดอ้านาจเจริญได้ด้าเนินการ    
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดอ้านาจเจริญ 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ และจังหวัดอ้านาจเจริญมีทีมผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ผ่านการประเมินระดับทองแดงทั้งหมด 16 ทีม ดังตารางที่ 11 จังหวัดอ้านาจเจริญมีเด็กอายุ
ต่้ากว่า 15 ปีจมน้้า และเสียชีวิต ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นอัตรา 3.31 ต่อประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี แสนคน 
อ้าเภอที่พบเด็กจมน้้าเสียชีวิต  2 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเสนางคนิคม และอ้าเภอชานุมาน คิดเป็น 15.27 และ 
12.43 ต่อประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี แสนคน ตามล้าดับดังตารางที ่12  

 
ตารางท่ี 1.11  จ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้้า ผ่านการประเมิน 
                   ระดับทองแดง  แยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ จ านวน (ทีม) 
เมืองอ้านาจเจริญ 3  

ชานุมาน 2 
ปทุมราชวงศา 2 

พนา 2 
เสนางคนิคม 2 
หัวตะพาน 3 
ลืออ้านาจ 2 

รวม 16 ทีม 
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ตารางท่ี 1.12 จ้านวน อัตราตายต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีจมน้้าตาย ปีงบประมาณ 2560  
        (1 ตุลาคม 2559 – 25 พฤษภาคม 2560) 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2560 

ประชากร จ านวน (คน) อัตราต่อแสน 
เมือง 20,480 0 - 

ชานุมาน 8,046 1 12.43 
ปทุมราชวงศา 8,409 0 - 

พนา 4,073 0 - 
เสนางคนิคม 6,548 1 15.27 
หัวตะพาน 7,197 0 - 
ลืออ้านาจ 5,607 0 - 

รวม 60,360 2 3.31 
ที่มา : รายงานประจ้าเดือน รายงาน 19 สาเหตุ จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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กลุ่มวัยรุ่น 
ตัวชี้วัดที่ 7 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา  

ในปีงบประมาณ 2558ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้จัดท าโครงการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้สนับสนุนการการจัดท าแผนงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
ระดับต าบลก ากับติดตามการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนคัดเลือกและพัฒนาอ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ในป ี2559 ได้ด าเนินการโครงการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์สัญจร ส่งผลให้จังหวัดอ านาจเจริญผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ของกรมอนามัย ร้อยละ 100  
 
แผนการด าเนินงาน 

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

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

คณะกรรมการ MCH ระดับจังหวัด และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอ านาจเจริญ 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ

ด าเนินการจัดประชุมขับเคลื่อน ตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 
2559 

 
ผลการด าเนินงานปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม 2559 –30 เมษายน 2560) 

 

1. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ปี 2557-2559 

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

 

2. ตัวช้ีวัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 
ปี พันคน ภายในปี 2561) 
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จังหวัดอ านาจเจริญมีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 12,484 คน มีผู้คลอดในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 
2559 – 30 เมษายน 2560 จ านวน 221 ราย คิดเป็นอัตรา 18.09 ต่อพันประชากร มากที่สุดอยู่ที่ อ าเภอ
พนา 22.83 ต่อพันประชากร รองลงมาอ าเภอชานุมาน อ าเภอเมือง อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอเสนางคนิคม
และอ าเภอ หัวตะพาน คิดเป็นอัตรา 22.43, 18.35, 17.04, 16.98 และ 14.68 ต่อพันประชากร ตามล าดับ 
น้อยที่สุดอยู่ที่อ าเภอลืออ านาจ คิดเป็นอัตรา 14.18 ต่อพันประชากร (ตารางท่ี 1.13) (รูปที่ 12) 

เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2557-2559 มีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มอายุ 10-14 ปี ปี 2559 เพ่ิมขึ้น
(ตารางท่ี 1.14) (รูปที ่13) และยังพบว่าหญิงคลอดบุตรอายุต่ ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (รูปที ่14) 
 
ตารางท่ี 1.13  จ านวนและอัตราต่อพันประชากรของหญิงอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร 

         ปี 2557– 2560 (1 ตค.59 - 30 เมย.60) 
 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 (ต.ค 59-เม.ย 60) 

อ าเภอ 
หญิง

อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิด
มีชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิด
มีชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 15 
- 19 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตราต่อ
พัน 

เมือง 4,126 202 48.96 4,236 132 31.16 4,308 119 27.62 4,250 78 18.35 

ชานุมาน 1,557 79 50.74 1,603 70 43.67 1,657 64 38.62 1,604 36 22.43 
ปทุมราชวงศา 1,614 70 43.37 1,719 49 28.5 1,727 51 29.53 1,702 29 17.04 

พนา 837 31 37.04 847 16 18.89 877 16 18.24 876 20 22.83 
เสนางคนิคม 1,187 35 29.49 1,241 36 29.01 1,256 37 29.46 1,296 22 16.98 
หัวตะพาน 1,544 54 34.97 1,555 33 21.22 1,558 30 19.26 1,362 20 14.68 

ลืออ านาจ 1,079 42 38.92 1,143 31 27.12 1,166 34 29.16 1,128 16 14.18 
รวม 11,944 513 42.95 12,344 367 29.73 12,549 351 27.97 12,219 221 18.09 

 

ตารางท่ี 1.14  จ านวนและอัตราต่อพันประชากรของหญิงอายุ 10-14 ปี คลอดบุตรปี 2557– 2560 
                   (1 ตค.59 - 30 เมย.60) 
 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 (ต.ค 59-เม.ย 60) 

อ าเภอ 
หญิง

อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิด
มีชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตรา
ต่อพัน 

หญิง
อายุ 10 
- 14 ปี  

เกิดมี
ชีพ 

อัตราต่อ
พัน 

เมือง
อ านาจเจรญิ 4,044 6 1.48 3,969 4 1.01 3,873 5 1.29 3,846 5 1.30 
ชานุมาน 1,544 2 1.3 1,535 1 0.65 1,484 4 2.7 1,479 1 0.68 
ปทุมราชวงศา 1,615 1 0.62 1,545 1 0.65 1,551 1 0.64 1,527 0 0 
พนา 775 0 0 767 1 1.3 716 1 1.4 673 0 0 
เสนางคนิคม 1,302 0 0 1,298 2 1.54 1,302 1 0.77 1,262 0 0 
หัวตะพาน 1,441 0 0 1,424 0 0 1,385 3 2.17 1,225 0 0 
ลืออ านาจ 1,063 2 1.88 1,032 0 0 995 0 0 990 0 0 
รวม 11,784 11 0.93 11,570 9 0.78 11,306 15 1.33 11,002 6 0.55 
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3. หญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 
ปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 –30 เมษายน2560) พบหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดหรือแท้งบุตร

และเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ร้อยละ17.27 สูงกว่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัยก าหนดไว้ที่ ไม่เกินร้อยละ 10 พบมากที่สุดที่อ าเภอเสนางคนิคม ร้อยละ 57.15 รองลงมา คือ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา อ าเภอเมือง  อ าเภอชานุมาน ร้อยละ 27.28, 16.76 และ 7.70 ตามล าดับ ไม่พบการตั้งครรภ์
ซ้ าในอ าเภอหัวตะพาน ลืออ านาจและพนา (ตารางท่ี 1.15) (รูปที่ 15) 

 

ตารางท่ี 1.15 ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งครรภ์ซ้ า 
                  ปี 2557 – 2560 (1 ตค.59 - 30 เมย.60) 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

โรงพยาบาล B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

รพ.อ านาจเจริญ 512 23 4.49 268 40 14.93 228 34 14.91 197 33 16.76 
รพ.ชานุมาน 45 3 6.67 47 13 27.66 40 5 12.5 26 2 7.70 

รพ.ปทุมราชวงศา 21 1 4.76 23 2 8.7 13 3 23.08 11 3 27.28 
รพ.พนา 4 2 50 6 1 16.67 6 0 0 10 0 0 
รพ.เสนางคนิคม 8 1 12.5 13 2 15.38 8 2 25 7 4 57.15 
รพ.หัวตะพาน 17 1 5.88 19 6 31.58 22 1 4.55 9 0 0 
รพ.ลืออ านาจ 6 0 0 6 2 33.33 7 0 0 0 0 0 
รวม 613 31 5.06 382 66 17.28 324 45 13.89 260 42 16.16 

 

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

 
4. ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปีได้รับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด 
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2559 พบหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญ

ได้รับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด ร้อยละ 52.18 มากที่สุดอยู่ที่อ าเภอหัวตะพานและปทุมราชวงศา 
ร้อยละ100 ตั้งแต่ ปี 2557-2560 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1.16 )  
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ตารางท่ี 1.16 ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี ได้รับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด 
                  ปี 2557 – 2560 (1 ตค.59 - 30 เมย.60) จังหวัดอ านาจเจริญ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อ าเภอ B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจรญิ 23 1 4.35 5 0 0 52 43 82.69 35 17 48.58 

ชานุมาน 3 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 
ปทุมราชวงศา 1 0 0 2 0 0 1 1 100 2 2 100 

พนา 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 33.34 
เสนางคนิคม 1 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 
หัวตะพาน 1 0 0 2 1 50 6 5 83.33 4 4 100 

ลืออ านาจ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
รวม 31 1 3.23 12 1 8.33 65 50 76.92 46 24 52.18 

 

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

5. ร้อยละของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปีได้รับบริการคุมก าเนิดหลังคลอด 
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559–30 เมษายน 2560 หญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี ในจังหวัดอ านาจเจริญได้รับ

บริการคุมก าเนิดหลังคลอด ร้อยละ 17.49 มากที่สุดอยู่ท่ีอ าเภอหัวตะพานร้อยละ 60 (ตารางท่ี 1.17)  
 

ตารางท่ี 1.17 ร้อยละของหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปีในจังหวัดอ านาจเจริญได้รับบริการคมุก าเนิดหลังคลอด 
                  ปี 2557 – 2560 (1 ตค.59 - 30 เมย.60) 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อ าเภอ B A 
ร้อย
ละ 

B A 
ร้อย
ละ 

B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจรญิ 512 23 4.49 268 5 1.87 228 52 22.81 199 35 17.59 

ชานุมาน 45 3 6.67 47 2 4.26 40 3 7.5 27 2 7.41 
ปทุมราชวงศา 21 1 4.76 23 2 8.7 13 1 7.69 11 2 18.18 

พนา 4 2 50 6 1 16.67 6 0 0 10 3 30.0 
เสนางคนิคม 8 1 12.5 13 0 0 8 1 12.5 7 0 0 

หัวตะพาน 17 1 5.88 19 2 10.53 22 6 27.27 9 4 60 
ลืออ านาจ 6 0 0 6 0 0 7 2 28.57 0 0 0 
รวม 613 31 5.06 382 12 3.14 324 65 20.06 263 46 17.49 

A = จ านวนหญิงตาม B ได้รับบริการคุมก าเนิดภายใน 42 วัน 
B = จ านวนหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปีคลอดจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม LABOR  
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ปัญหาอุปสรรค 
 1. อ าเภอจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์พ้ืนฐานยังต้องพัฒนาเชิงคุณภาพ ภาคีเครือข่ายในทุกระดับไม่
ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขาดการท างานร่วมกัน  
 2. การตั้งครรภ์ซ้ าซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
แนวทางแก้ไข  

1. ควรด าเนินการเชิงคุณภาพตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์มากยิ่งขึ้นและขยายผลลงสู่ 
ระดับอ าเภอต าบล 

2. จังหวัดจะต้องก าหนดเป็นนโยบายในการจัดบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นหลังคลอดในทุก
สถานบริการ 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกวัยรุ่นขยายสู่ รพ.สต. และคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์
ระดับจังหวัดด าเนินการขับเคลื่อนตาม พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อย่าง
จริงจัง  
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กลุ่มวัยท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40/อัตรา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ลดลงร้อยละ 2.5 

2.2 Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) 
ตัวชี้วัดที่ 19 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้  

(DM ≥ ร้อยละ 40, HT ≥ ร้อยละ 50) 
ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนได้รับ 

การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวไจ (CVD 
Risk) ≥ร้อยละ 80 

 

สถานการณ์ 
 1. สถานการณ์การเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต 

 จังหวัดอ้านาจเจริญได้ด้าเนินการโครงการสนองน้้าพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ครอบคลุมทุกอ้าเภอ และปีงบประมาณ 2553 – 2560 ด้าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งสถานการณ์โรคไม่ ติดต่อเรื้อรังจังหวัด
อ้านาจเจริญ สรุปไดด้ังนี้ 
 โรคเบาหวาน การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานรายใหม่ ในปีงบประมาณ 2558-2560 มีการ   
คัดกรองเบาหวานในกลุ่มประชากร 35 ปีขึ้นไป ดังนี้ ร้อยละ 81.05 (111,736 คน) 85.83 (121,558 คน) 
และร้อยละ 82.15 (42,801 คน) ซึ่งในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานรายอ้าเภอ ไตรมาสที่ 2 
อ้าเภอที่คัดกรองได้มากที่สุด คือ อ้าเภอลืออ้านาจ ร้อยละ 92.32 รองมา คือ อ้าเภอพนา ร้อยละ 90.18  
 

ตารางที่ 1.18 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2558-2560 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 (ตค.59-มีค.60) 

ประชากรได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน 

ร้อยละ ประชากรได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน 

ร้อยละ ประชากรได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน 

ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ 39,015 79.73 40,773 81.44 39,763 77.92 
ชานุมาน 13,012 86.94 13,265 85.86 16,062 86.28 
ปทุมราชวงศา 8,597 54.14 14,423 88.83 13,571 82.54 
พนา 9,016 86.35 9,603 89.81 13,735 90.18 
เสนางคนิคม 13,254 92.53 13,487 92.13 12,360 82.93 
หัวตะพาน 16,374 82.26 16,651 81.63 9,778 77.47 
ลืออ้านาจ 12,468 92.92 12,710 93.10 12,885 92.32 
รวม 111,736 81.05 120,912 85.67 118,154 82.14 
ข้อมูล : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
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รูปที ่6 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน  
 ปีงบประมาณ 2558- 2560จังหวัดอ้านาจเจริญ 
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ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
 

  สถานการณ์โรคเบาหวาน จังหวัดอ้านาจเจริญ  มีแนวโน้มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับ
การคัดกรองเบาหวานเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี 2557 – 2560 คิดเป็นร้อยละ 66.66, 81.05, 85.67 และ 82.15 
ตามล้าดับ (ดังรูปที ่7) 
 
รูปที ่7 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2557-2560  
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รอ้ยละ

ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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  1.2 โรคความดันโลหิตสูง การป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ปีงบประมาณ 
2558 – 2560 มีการคัดกรองความดันโลหิต ในกลุ่มประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้ ร้อยละ 85.75 (112,685 คน) 
89.57 (120,207 คน) และร้อยละ 85.79 (116,897 คน) ตามล้าดับ (ดังตารางที ่1.19) 
ตารางท่ี 1.19 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง แยกรายอ้าเภอ  
         ปี 2558-2560 จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ปี2558 ปี 2559 ปี2560 (ตค.59-มีค.60) 

ประชากรที่ได้รับการ
คัดกรองความดัน 

ร้อยละ ประชากรที่ได้รับการ
คัดกรองความดัน 

ร้อยละ ประชากรที่ได้รับการ
คัดกรองความดัน 

ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ 39,772 84.28 40,389 84.04 39,699 81.35 
ชานุมาน 13,365 93.37 13,972 94.25 13,451 89.41 
ปทุมราชวงศา 8,680 57.89 14,119 92.45 13,480 86.53 
พนา 8,646 89.48 9,295 93.17 9,539 95.26 
เสนางคนิคม 13,210 93.65 13,200 92.00 12,101 82.65 
หัวตะพาน 17,226 91.50 17,326 89.85 16,515 84.47 
ลืออ้านาจ 11,786 95.67 11,906 95.72 12,112 95.91 
รวม 112,685 85.75 120,207 89.57 116,897 85.79 

ข้อมูล : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานรายอ้าเภอถึง ไตรมาสที่ 2 อ้าเภอที่คัดกรองได้มากที่สุด 
คือ อ้าเภอลืออ้านาจ (ร้อยละ 95.91) รองมาคืออ้าเภอพนา (ร้อยละ 95.26) และอันดับ 3 คือ อ้าเภอชานุมาน 
(ร้อยละ 89.41) (ดังตารางที ่1.19) 
 

รูปที ่8 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต จังหวัดอ้านาจเจริญ       
 ปี 2557-2560 แยกรายอ้าเภอ 

81.35

89.41
86.53

95.26

82.65 84.47

95.91

70

75

80

85

90

95

100

�                         �                     

   �ภ 

  ้ย  

ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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รูปที ่9 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ปี2557-2560  
 จังหวัดอ้านาจเจริญ 
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ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

   
จากรูปที ่9 พบว่า จังหวัดอ้านาจเจริญ  มีแนวโน้มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความ

ดันโลหิตเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ในปี 2557 – 2560 คิดเป็นร้อยละ 73.89, 85.75, 89.57 และ 85.8 ตามล้าดับ  
 

 2. การด าเนินงาน ป้องกันและควบคุม รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ านาจเจริญ  
 จากสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กล่าวมาตาม ข้อ 1. จังหวัดอ้านาจเจริญได้จัดระบบและ
แนวทางการด้าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ภายใต้แนวทางการพัฒนาระบบคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งพัฒนาตามองค์ประกอบตามเกณฑ์คลินิก 
NCD คุณภาพ ดังนี้ 
   2.1 ระบบบริการ Health Service Delivery 
  1) พัฒนาคลินิก NCD Service Center ที่เป็นคลินิก NCD คุณภาพ 7 ทุกอ้าเภอ ผ่านการ
ประเมินรับรอง 7 แห่ง  
  2) พัฒนาระบบบริการคลินิก NCD คุณภาพระดับ รพ.สต. (ผ่านการประเมินรับรองจาก 
สคร.10 อุบลราชธานี 2 แห่ง ระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง และระดับดีมาก 1 แห่ง) 
  3) สร้างระบบ Consultation   
  4) การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสให้มีกิจกรรมการการออกก้าลังกาย โดยเน้น
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นตัวอย่างในการออกก้าลังกาย ในวันพุธ ของทุกสัปดาห์ 
  5) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย   
  6) พัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมในหน่วยบริการในระดับ รพท./รพช. ทั้ง 7 แห่ง 
  7) พัฒนาระบบ การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน (DM foot Clinic) และระบบการส่งต่อใน      
ปีงบ 2560 
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2.2 ทีมบุคลากรในการด าเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ านาจเจริญ (Health 
Workforce) 

  - อายุรแพทย์ 2 คน 
  - อายุรแพทย์โรคไต 1 คน 
  - อายุรแพทย์โรคหัวใจ 1 คน 
  - แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 1 คน 
  - โภชนากรประจ้าคลินิกครบทุกๆ อ้าเภอๆ ละ 1 คน 
  - เภสัชกร ประจ้าคลินิก 
  - System Manager ระดับจังหวัด 4 คน 
  - พยาบาล Nurse Case Manager ปฏิบัติงานระดับ รพท./รพช. จ้านวน 12 คน (ปฏิบัติงาน
ที่ประจ้า รพท./รพช. ครบทุกแห่ง) 
  - พยาบาล Mini  Case Manager  จ้านวน 77 คน (ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. ทุกแห่ง) 
      2.3 การจัดการระบบข้อมูล (Health Information system) 
  1) การจัดการระบบข้อมูล การบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Hos xp ทุกระดับทั้ง รพ.สต. 
รพช. และ รพท. 
  2) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยส้าหรับผู้ให้บริการ ผ่าน Hos xp NCD online 
  3) ระบบส่งต่อผู้ป่วยผ่าน โปรแกรม Refer Link  
  4) การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การคืนข้อมูลในเครือข่ายและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
ระบบ43 แฟ้ม ผ่าน Data Center ของจังหวัด ที่สามารถตอบสนองความต้องการ KPI ทั้งหมดได้ 
  5) ระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน 
      2.4 Medicine & Technology Equipment 
  1) ยาพื้นฐานเหมือนกัน แต่ยาเฉพาะมีการแชร์ยาในเขตร่วมบริการได้ 
  2) เครื่องการตรวจภาวะแทรกซ้อน โรคตา ไต เท้า  
   - Fundus Camera จ้านวน 4 เครื่องแบ่งการด้าเนินงาน 1 เครื่องต่อ 2 อ้าเภอ  
   - การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางโรคไต เพ่ือค้านวณ e – GFR โดยวิธีการตรวจแบบ 
Enzymatic จ้านวน  6 แห่ง คือ รพ.อ้านาจเจริญ รพ.ชานุมาน รพ.ปทุมราชวงศา รพ.พนา รพ.เสนางคนิคม 
และ รพ.หัวตะพาน โดยวิธี jeft method 1 แห่ง คือ รพ.ลืออ้านาจ 
   - จังหวัดมีการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจเท้าโดยละเอียด (Monofilament) ให้คลินิก 
NCD คุณภาพ ทุกแห่งทั้งระดับ รพ.สต. รพช. และ รพท.  
   - มีเครื่อง ABI 1 เครื่อง ที่ รพ.ลืออ้านาจ  
  3) คู่มือการด้าเนินงาน  
   - ใช้แนวทางการด้าเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับเขต 
   - พัฒนาระบบ CPG เพ่ือให้เข้ากับ บริบทของแต่ละอ้าเภอทุกอ้าเภอ 
      2.5 Leadership & Governance 
   - NCD Board                  
   - System Manager 
   - ติดตามประเมินผล 
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   - ก้ากับ ดูแลและติดตาม 

 ในด้านแผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 จังหวัดอ้านาจเจริญมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการ Service Plan สาขา NCD ภายใต้กรอบ 6 Building blocks plus ดังนี้ 
  1) การพัฒนาระบบและรูปแบบการด้าเนินงาน 
  - มีแผนพัฒนาคลินิก NCD Plus คุณภาพ ในระดับโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาล
อ้านาจเจริญ) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลอ้าเภอละ 2 แห่ง ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  
  - จัดให้มีมหกรรมในการด้าเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นจัดกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบ
บุหรี่ในงานกาชาดจังหวัดอ้านาจเจริญ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 การรณ 
  - พัฒนาต้าบลจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - พัฒนาองค์กรไร้พุงต้นแบบ จ้านวน5 องค์กร 
  - จัดและพัฒนาคลินิก DPAC ได้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ทั้งระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง 
  - มีนโยบาย และจัดมหกรรมการออกก้าลังกาย โดยเน้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการ 
(ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ้าเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง) สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ 
  - พัฒนาอ้าเภอต้นแบบเรื่องการเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย NCD คุณภาพต้นแบบ ในการ
ด้าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมุ่งประสิทธิภาพ Thai Compendium จ้านวน 1 อ้าเภอ คือ
อ้าเภอลืออ้านาจ 
  -พัฒนารูปแบบการด้าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - พัฒนาคลินิกอดบุหรี่ทุกอ้าเภอ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง COPD Asthma เป็นต้น) เยาวชนที่มีความต้องการอดบุหรี่ และประชาชน
ทั่วไปที่สมัครใจอดบุหรี่ 
  - ขยาย และพัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวังปัจจัยเสียงและการด้าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง 
ในสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข และต้าบลจัดการสุขภาพ 
  - ส่งเสริมการออกหน่วยตรวจการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ สุราในวัน และเทศกาลส้าคัญ คือ 
งานกาชาดจังหวัดอ้านาจเจริญ (วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2559) เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันที่ 29 ธันวาคม 
2559 – 4 มกราคม 2560 
  2) พัฒนาทีมบุคลากรในการด้าเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ้านาจเจริญ (Health 
Workforce) 
  - พัฒนาบุคลากรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ข้อมูล
การส้ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (Behavioral Risk Factor Surveillance:  BRFSS) 
เพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จ้านวน 3 วัน 
  - พัฒนาอาสาสมัครธารณสุขครอบครัว (อสค.) เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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  3) การจัดการระบบข้อมูล (Health Information system) 
  - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลส้าหรับเจ้าหน้าที่ ระดับโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง 
  - พัฒนาระบบการส่งต่อ ผ่านระบบ Refer link ให้ รพ.สต. รพช. และรพท. เข้าถึงและใช้
โปรแกรม 
  - พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data center) ระดับอ้าเภอ และระดังจังหวัดให้มีข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง  
  - มีบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาการนักระบาด NCD ใหม่ จ้านวน 3 คน ทั้งจังหวัด 
  

  4) Medicine & Technology Equipment 
  - พัฒนาปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระดับจังหวัดทุกปี 
  - จัดหาเครื่อง Fundus Camera และจ้าท้าแผนการใช้เครื่อง Fundus Camera ในภาพ
จังหวัด 
  - ปรับรูปแบบการการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางโรคไต เพื่อค้านวณ e – GFR โดยวิธีการตรวจแบบ 
Enzymaticไดค้รอบคลุมทุกอ้าเภอ 
  - พัฒนารูปแนวทางการ และแนวทางการส่งต่อ เพ่ือตรวจภาวะแทรกซ้อนเส้นเลื อดปลาย 
อุดตันในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
 

  5) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  การติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดอ้านาจเจริญ ใช้รูปแบบการ
ติดตามที่ไม่เป็นทางการ เช่น การโทรศัพท์ ระบบ Line Facebook และทาง E-mail และรูปที่เป็นทางการ 
คือ 
  - จดัประชุมชี้แจง และติดตามการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
  - สรุปผลการด้าเนินงาน การคืนข้อมูล และติดตามผลการด้าเนินงานผ่านการประชุม 
  - วางแผนออกนิเทศติดตาม ระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 – 7 มีนาคม 2560 
  - มีการประเมิน NCD Plus Clinic วันที่ 9พฤษภาคม 2560 ณ รพ.ลืออ้านาจ และวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ณ รพ.อ้านาจเจริญ 
 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 
    จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 พบว่าอัตราการ
ป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่เม่ือเทียบกับจ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 และ 2560 พบว่ามีอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ร้อยละ 2.5     
ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน แต่เมื่อเปรียบเทียบ
รายพื้นที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ยังอยู่ในเกณฑ ์
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ตารางท่ี 1.20 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 ปีงบประมาณ 2560 
อ้าเภอ ผู้ป่วยเบาหวานปี2559 

(ไตรมาสที่1-2) 
ผู้ป่วยเบาหวานปี2560 

(ไตรมาสที่1-2) 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

จ้านวนที่ได้รับ
การวินิจฉัย 

จ้านวนที่วัด
ครั้งสุดท้าย (B) 

เมืองอ้านาจเจริญ 66 99 2,887 3.4 
ชานุมาน 10 12 783 1.53 
ปทุมราช 18 24 890 2.69 
พนา 30 22 622 3.53 
เสนางคนิคม 56 30 2,079 1.44 
หัวตะพาน 45 23 864 2.66 
ลืออ้านาจ 21 26 1,250 2.08 
รวม 246 236 9,375 2.5 
 

หมายเหตุ B คือ จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดที่มีค่าระดับ FBS ครั้งสุดท้ายใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาอยู่ในช่วง 100-125 mg/dl   
ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ วันที่ 2 มิถุนายน  2560 
 

2. อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5  
 จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 พบว่าอัตราการป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงร้อยละ 14.1 (จ้านวน 3,816 คน) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยรายใหม่ 2     
ไตรมาสของปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ซึ่งไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่อัตราเพ่ิมของผู้ป่วยความดันโลหิตราย
ใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5  ยังไม่มีอ้าเภอไหนที่บรรลุตามตัวชี้วัดนี้ ดังตารางที่ 1.21 
 

ตารางท่ี 1.21 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2560 
อ าเภอ ผู้ป่วยความดันปี2559 

(ไตรมาสที่1-2) 
ผู้ป่วยความดันปี2560 

(ไตรมาสที่1-2) 
ร้อยละผู้ป่วยความดันรายใหม่

ลดลง 
เมืองอ้านาจเจริญ 1,508 1,753 16.2 

ชานุมาน 266 291 9.4 
ปทุมราช 364 388 6.6 

พนา 365 400 9.6 
เสนางคนิคม 271 332 22.5 
หัวตะพาน 256 316 23.4 
ลืออ้านาจ 315 336 6.7 

รวม 3,345 3,816 14.1 
ที่มา : HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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3. ร้อยละผลการควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่าหรือเท่ากับ      
ร้อยละ 40 
    จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดีในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
จังหวัดอ้านาจเจริญ ช่วงไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2560 พบว่าอัตราการป่วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 20.79 (จ้านวน 3,914 คน) สรุปยังไม่ผ่านตามตัวชี้วัด และ
เปรียบเทียบรายพ้ืนที่ ที่มีควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี คือ อ้าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 32.51) อ้าเภอ   
ชานุมาน (ร้อยละ 30.96) และอ้าเภอลืออ้านาจ (ร้อยละ 28.10) ตามล้าดับ ซึ่งยังไม่มีอ้าเภอที่สามารถควบคุม
ระดับน้้าตาลในเลือดได้ดีผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1.22 
 

ตารางท่ี 1.22 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดีแยกรายอ้าเภอ  
      จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ ผู้ป่วยเบาหวาน 
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 

จ านวน ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจรญิ 6,601 879 13.32 
ชานุมาน 1,473 456 30.96 
ปทุมราชวงศา 2,118 260 12.28 

พนา 1,672 369 22.07 
เสนางคนิคม 2,202 487 22.12 

หัวตะพาน 2,753 895 32.51 
ลืออ้านาจ 2,057 578 28.10 

รวม 18,876 3,924 20.79 
ที่มา: HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
  

4. ร้อยละผลการควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50  
 จากการด้าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การควบคุมความดันโลหิตได้ดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ต
สูง จังหวัดอ้านาจเจริญ ไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2560 พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 37.56 (จ้านวน 9,939 คน) ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด แต่เมื่อเปรียบเทียบรายอ้าเภอ 
พบอ้าเภอที่มีสามารถด้าเนินการควบคุมความดันโลหิตได้ดีผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จ้านวน 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอ
พนา (ร้อยละ 54.89) อ้าเภอลืออ้านาจ (ร้อยละ48.37) และอ้าเภอหัวตะพาน (ร้อยละ 37.99) ตามล้าดับ    
ดังตารางที ่1.23 
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ตารางท่ี 1.23 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีแยกรายอ้าเภอ  
      จังหวัดอ้านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ ผู้ป่วย HT 
Good Control HT 

จ านวน ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจริญ 8,824 2,589 29.34 
ชานุมาน 2,139 780 36.47 
ปทุมราชวงศา 3,183 1,206 37.89 
พนา 2,496 1,370 54.89 
เสนางคนิคม 2,479 854 34.45 
หัวตะพาน 3,941 1,497 37.99 
ลืออ้านาจ 3,397 1,643 48.37 

รวม 26,459 9,939 37.58 
ที่มา: HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
 
 5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  

การด้าเนินงานการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ (CVD Risk)  
จังหวัดอ้านาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมิน CVD 
Risk ได้ตามเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองร้อยละ 89.32 (113,343 
คน) การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสูงที่สุด คือ พนา  (ร้อยละ 93.06 จ้านวน 
939 คน) และอ้าเภอชานุมาน (ร้อยละ 92.31 จ้านวน 1,200 คน) อ้าเภอปทุมราชวงศา (ร้อยละ91.71 
จ้านวน 1,581คน ) ผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score พบระดับ 1 ร้อยละ 80.82 (9,167 คน) ระดับ 2 
ร้อยละ 17.28 (1,960 คน) ระดับ 3 ร้อยละ 1.62 (184 คน) ระดับ 4 ร้อยละ0.24 (27 คน) และอันดับ5   
ร้อยละ 0.04 (5 คน) ดังตารางที ่1.24 
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ตารางท่ี 1.24 จ้านวน ร้อยละ การประเมิน และผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการหลอดเลือดสมอง และ 
                  หลอดเลือดหัวใจ (CVD Risk) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จังหวัดอ้านาจเจริญ  
                  ปีงบประมาณ 2560 

อ้าเภอ Pt DM + 
HT 

คัด CVD Risk 

จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการประเมิน CVD Risk จ้าแนกตาม Risk Score 
ระดับ1 ระดับ 2 ระดับ3 ระดับ 4 ระดับ 5 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน 
ร้อย
ละ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

เมืองอ้านาจเจรญิ 4,094 3,595 87.81 2,962 82.39 574 15.97 49 1.36 7 0.19 3 0.08 

ชานุมาน 1,300 1,200 92.31 1,052 87.67 135 11.25 12 1.00 1 0.08 0 0 
ปทุมราชวงศา 1,724 1,581 91.71 1,259 79.63 291 18.41 25 1.58 4 0.25 2 0.13 
พนา 1,009 939 93.06 710 75.61 212 22.58 15 1.60 2 0.21 0 0 

เสนางคนิคม 1,220 1,039 85.16 709 68.24 287 27.62 37 3.56 6 0.58 0 0 
หัวตะพาน 1,816 1,594 87.78 1,309 82.12 252 15.81 29 1.82 4 0.25 0 0 

ลืออ้านาจ 1,536 1,395 90.82 1,166 83.58 209 14.98 17 1.22 3 0.22 0 0 
รวม 12,699 11,343 89.32 9,167 80.82 1,960 17.28 184 1.62 27 0.24 5 0.04 

ทีม่า: HDC จังหวัดอ้านาจเจริญ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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ตัวชี้วัดที่ 9 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ

2555-2559 จ านวน 42, 41, 43, 62 และ 86 ราย ตามล าดับคิดเป็นอัตราตายต่อประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 เท่ากับ 11.29, 11.02, 11.55, 16.87 และ 22.91 โดยมีการบูรณาการข้อมูล 3  
ฐาน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 25 พฤษภาคม 2560) จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 55 ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ 14.60 ต่อประชากรแสนคน ดังตารางที่ 1.25 

 

ตารางท่ี 1.25 จ านวนและอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ  
                  ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

รายการข้อมูลหรือตัวชี้วัด        
/ปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราตายจากการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน 
ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 

18 
 

(68 ราย) 

11.29 
 

(42 ราย) 

11.02 
 

(41 ราย) 

11.55 
 

(43 ราย) 

16.87 
 

(62 ราย) 

22.91 
 

(86 ราย) 
 

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

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

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
- โครงการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในหน่วยกู้ชีพระดับต าบลในระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญให้ผ่านการอบรมหลักสูตร 40 ชั่วโมงทุกหน่วย 
- โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มหมู่หรืออุบัติเหตุรนแรง ทุกอ าเภอ ปี 2560 

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

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

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

 3. มาตรการป้องกัน ADCR 
 - มีการติดตั้งระบบน าทาง GPS และติดตั้งกล้องติดรถ MDVR 3G ในรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 
จ านวน 10 คัน (รพท. 4 คัน และ รพช.ทุกแห่งๆละ 1 คัน) ตามมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของ
รถพยาบาล (Ambulance Safety) 
 - มีนโยบายจ ากัดความเร็วรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เกิน 90 กม./ชม. และห้ามขับรถพยาบาลฉุกเฉิน     
ฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี ยกเว้น มีเจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณนั้นๆ 
 - พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถพยาบาล
ปลอดภัย จ านวน 38 คน ยังไม่ผ่านการอบรม 2 คน เนื่องจากรับใหม่ (ชานุมาน 1 คน อ านาจเจริญ 1 คน) 
 - รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง ทั้งหมดจ านวน 23 คัน มีการท าประกันภัยชั้น 1 จ านวน 17 คัน โดยที่
โรงพยาบาลเสนางคนิคม และ ปทุมราชวงศา ไม่มีการท าประกันภัยชั้น 1 ในรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง  
 - ชุมชนมีการจัดการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน (Community Checkpoint) ภายใต้
โครงการ“อ านาจเจริญคนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี” โดยการขับเคลื่อนด่านชุมชนในช่วงเวลาปกติและช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ทุกชุมชน 
 - มีการจัดท าตัวชี้วัดในการจัดล าดับผลงาน (Ranking) เพ่ือคัดเลือกอ าเภอที่มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) ผ่านเกณฑ์ ระดับดี  
 - มีการก าหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
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ตารางท่ี 1.26 ข้อมูลรถพยาบาลฉุกเฉินและพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จังหวัดอ านาจเจริญ 
                   ปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

 4. มาตรการรักษา 2EIR 
 - เพ่ิมคุณภาพการรักษาพยาบาลโดยให้มีระบบ Trauma Fast Track  
 - พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ER คุณภาพ 
 - น าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนผ่าน EMS และ 1669 เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 50 
 - มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุม ร้อยละ 66.07 ของต าบล 
 - ทุกโรงพยาบาลมีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อโดยใช้ Refer Link 
 - โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ECS คุณภาพ 
 - มีคณะกรรมการพัฒนาและจัดบริการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองในระดับจังหวัด 
 - มีคู่มือและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง 
 - มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองระหว่างสถานบริการ (ทั้ง refer in และ refer out) ได้
รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 - มีการจัดระบบ Fast track HI 
 - พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ (MERT) ให้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน
พนักงาน
ขับรถ 
(คัน)

ผ่านการอบรม
Ambulance
Safety (คัน)

ร้อยละ

1 เสนางคนิคม 2 2 1 1 ไมไ่ด้ท ำ 4 4 100.00

2 อ านาจเจริญ 6 6 6 6 6 12 11 91.67

3 ปทมุราชวงศา 2 2 1 1 ไมไ่ด้ท ำ 3 3 100.00

4 พนา 3 3 1 1 3 5 5 100.00

5 ชานุมาน 3 3 1 1 3 5 4 80.00

6 ลอือ านาจ 4 4 1 1 4 4 4 100.00

7 หวัตะพาน 3 3 1 1 3 5 5 100.00

23 23 12 12 19 38 36 94.74

พนักงานขับรถ (คน)

รวม

ล าดบั โรงพยาบาล

จ านวน
รถพยาบาล
และสง่ตอ่
ทัง้หมด
(คัน)

ตดิตัง้กลอ้ง
บนัทกึ

ภาพหน้ารถ
(คัน)

ตดิ GPS
(คัน)

ตดิตัง้กริ่ง
สญัญาณ
ควบคุม

ความเร็วรถ
(คัน)

การท า
ประกันภัย

ชั้น 1
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ตารางท่ี 1.27 จ านวนและอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 
                   (1 ตุลาคม 2559 – 29 พฤษภาคม 2560) แยกรายอ าเภอ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 

อ า
เภ

อเ
มือ

งอ
 าน

าจ
เจ

รญิ
 

อ า
เภ

อช
าน

ุมา
น 

อ า
เภ

อป
ทุม

รา
ชว

งา
า 

อ า
เภ

อพ
นา

 

อ า
เภ

อเ
สน

าง
คน

ิคม
 

อ า
เภ

อหั
วต

ะพ
าน

 

อ า
เภ

อล
ืออ

 าน
าจ

 

รว
มทั้

งจ
ังห

วัด
 

อัตราตายจากการ
บาดเจ็บจาก

การจราจรทางถนน
ไม่เกิน 18 ต่อ

ประชากรแสนคน 
(68 คน) 

ประชากร 131,224 40,877 48,339 28,169 40,889 50,008 36,876 376,382 

เป้าหมาย 
(คน) 

24 7 9 5 7 9 7 68 

จ านวน 
(คน) 

30 6 7 1 5 2 4 55 

อัตรา /
แสน 
ปชก. 

22.84 14.63 14.46 3.55 12.21 4.00 10.84 14.60 

แหล่งข้อมูล การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (บริษัทกลางฯ / ต ารวจ / สาธารณสุข) 
 

จากตารางที่ 1.27 พบว่า อ าเภอที่มีอัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ คิดเป็น 22.84 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออ าเภอชานุมาน คิดเป็น 14.63 ต่อแสนประชากร 
และอ าเภอปทุมราชวงศา คิดเป็น 14.46 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
  

ปัญหาอุปสรรค  
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความส าคัญกับ “การตั้งด่านชุมชน” 

เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณในการจัดการไม่เพียงพอ 
2. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นยังไม่ถึงร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณในการจัดซื้อรถและยังไม่มั่นใจในระเบียบการใช้
งบประมาณเพ่ือการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางควรผลักดันให้มีงบประมาณในการด าเนินการให้ชัดเจนและ

ผลักดันให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
งบประมาณในการด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินได้ตามกฎหมาย 
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กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
                   Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50) 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา 
ประชากรสูงอายุ 

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

จังหวัดอ านาจเจริญเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Aged Society : หมายถึง ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 คือ ร้อยละ 11.75 และเพ่ิมขึ้น ในปีพ.ศ. 2556 
- 2559 ร้อยละ 12.44, 12.90  13.50 และ 13.84 ตามล าดับโดยคาดว่าจังหวัดอ านาจเจริญอีก 12 ปีข้างหน้า
จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged Society : หมายถึง ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) 
 ช่วงอายุของประชากรสูงอายุ ในปีพ.ศ. 2559 ช่วงอายุ 60-69ปี มากที่สุด รองลงมา คือ ช่วงอายุ 70-
79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.06, 4.03 และ 1.82 ตามล าดับ (ตารางที่ 1.28) 
 

ตารางที ่1.28 จ านวนและร้อยละของกลุ่มช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ปี พ.ศ.2555 -2559   

 

ช่วงอายุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

60 - 69 ปี 25,425 6.80 27,186 7.25 28,348 7.55 29,519 7.84 30,361 8.06 
70 - 79 ปี 12,863 3.44 13,710 3.65 14,141 3.76 14,609 3.88 15,171 4.03 
80 ปีขึ้นไป 5,608 1.50 5,207 1.38 5,955 1.58 6,194 1.64 6,875 1.82 

รวม 43,896 11.75 46,616 12.44 48,444 12.90 50,322 13.50 52,119 13.84 
ประชากร 373,494 374,698 375,380 376,382 376,399 

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559  

 

อัตราส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีประชากรวัยแรงงาน ในปีพ.ศ.2555 จ านวน 258,469 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.20 มีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 68.98  68.84  67.97 และ 68.49 ในปีพ.ศ.2556 -2559 ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุพบว่า จะเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 – 2559  
ดัชนีผู้สูงอายุเท่ากับ  62 , 68 , 71 , 72 และ 78 ตามล าดับ (ดัชนีผู้สูงอายุ : Ageing Index หมายถึง 
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนวัยเด็กกับผู้สูงอายุ ดัชนีผู้สูงอายุเป็นอัตราส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุต่อ
จ านวนประชากรวัยเด็ก 100 คน ตามความหมายนี้ ดัชนีผู้สูงอายุแสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกี่คนต่อเด็ก 100คน 
ถ้าดัชนีต่ ากว่า100   แสดงว่ามีเด็กมากกว่าผู้สูงอายุและในทางกลับกันถ้าดัชนีมีค่าสูงกว่า 100 แสดงว่ามี
ผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก) (ตารางท่ี 1.29) 
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ตารางที ่1.29 จ านวน ร้อยละ และอัตราส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 
 

ช่วงอายุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0 – 14 ปี 71,129 19.05 68,579 18.36 68,492 18.25 70,220 18.66 66,468 17.65 
15 - 59 ปี 258,469 69.20 258,503 68.98 258,444 68.84 255,840 67.97 257,810 68.49 
ดัชนีผู้สูงอาย ุ 62 68 71 72 78 
อัตราส่วน
วัยแรงงาน
ต่อผู้สูงอายุ 

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

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559   
 
 

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (ร้อยละ Healthy Ageing) 
 ปี 2559 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activity of Dialy 
Living : ADLs) กลุ่มที่ 1 ติดสังคม จ านวน 43,663 คน  กลุ่มที่ 2 ติดบ้าน จ านวน 3,338 คน กลุ่มที่ 3 ติด
เตียง จ านวน 334 คนคิดเป็นร้อยละ 92.24  7.05 และ 0.70 ตามล าดับ  มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง (กลุ่ม 
2,กลุ่ม 3) จ านวน 3,672 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 
 ปี 2560 มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม จ านวน 45,085 คน กลุ่มที่ 2 ติดบ้าน จ านวน 2,858 คน กลุ่ม
ที่ 3 ติดเตียง จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 93.39  5.91  และ 0.70 ตามล าดับ  มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง (กลุ่ม 2, กลุ่ม 3) จ านวน 3,197 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62  
 เมื่อเปรียบเทียบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงใน ปี2559 และ ปี 2560 มีจ านวนลดลง 475 คน ร้อยละ
1.13 
 

ตารางที่ 1.30 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถในการกิจวัตรประจ าวัน 
                  (ADLs) 

ปี HDC กลุ่มตดิสังคม กลุ่มตดิบ้าน กลุ่มตดิเตยีง ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2559 51,367 43,663 92.24 3,338 7.05 334 0.70 3,672 7.75 
2560 50,387 45,085 93.39 2,858 5.91 339 0.70 3,197 6.62 

 

KPI : ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 
 จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 56 ต าบล ได้เข้าร่วมต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term care) ในปี 2559 จ านวน 9 แห่ง (น าร่อง) และในปี 2560 มีต าบลร่วม
ด าเนินการจ านวน 28 แห่ง  รวมเป็น 37 แห่งคิดเป็นร้อยละ 66.07 
 ในปี 2559 มีการประเมิน ต าบล LTC ตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 องค์ประกอบ โดยต าบล LTC จ านวน  
9 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกต าบล 
 ในปี 2560  ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 องค์ประกอบ จ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.27 
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ตารางที่ 1.31 จ านวนของต าบลที่ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

อ าเภอ จ านวน 
ต าบล 

จ านวน
ต าบล LTC 
ปี 2560 

 
ร้อยละ 

    จ านวนต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ 
ปี 2559 ปี 2560 รวม ร้อยละ 

เมือง
อ านาจเจริญ 

19 11 57.89 2 5 7 63.63 

ชานุมาน 5 3 60.00 1 1 2 66.66 
ปทุมราชวงศา 7 4 57.41 2 1 3 75.00 
พนา 4 4 100 1 2 3 75.00 
เสนางคนิคม 6 4 66.66 1 2 3 75.00 
หัวตะพาน 8 6 75.00 1 3 4 66.66 
ลืออ านาจ 7 5 71.42 1 3 4 80.00 

รวม 56 37 66.07 9 17 26 70.27 
ข้อมูล :  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

ต าบลดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาว (LTC) งบประมาณ ผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (Care 
manager : CM) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver : CG) 
 จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 56 ต าบล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 63 แห่ง ต าบลเข้า
ร่วมด าเนินการต าบล Long Term Care  จ านวน 37 ต าบล มีผู้สูงอายุทั้งหมดจ านวน 35,085 คน ผู้สูงอายุ
พ่ึงพิงระยะยาว 4 กลุ่ม (สิทธิ UC)  จ านวน 1,295 คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จ านวน 6,475,000 บาท 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมี Aging Manager ระดับจังหวัด และระดับ CUP แห่งละ  
2 คน รับนโยบายทั้งระดับกระทรวง กรม เขตสุขภาพ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีการประชุมจัดท า
แผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติระดับอ าเภอทุกแห่ง โดยเฉพาะต าบลที่ด าเนินงาน LTC โดยก าหนด เป็น KPI 
(PA) และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมี มีผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (CM) จ านวน 66 คน ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (CG) จ านวน 228 คน (CG : ผู้สูงอายุพึงพิง 1: 5.67) เขียน Care plan ได้ 1,295 ฉบับ (ร้อยละ 
100) เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยมีการประเมินกิจวัตรประจ าวัน (ADLs)  
พบว่า กลุ่มติดบ้านเปลี่ยนเป็นติดสังคม จ านวน 15 คน กลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นติดบ้านจ านวน 8 คน 
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ตารางท่ี 1.32 จ านวน Care manager  Care giver และการเขียน Care plan ของต าบลที่มีระบบส่งเสริม 
                   สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (Long Term Care)  
 

อ าเภอ จ านวน 
ผู้สูงอาย ุ
ต าบล 
LTC 

จ านวนผู้
สูง 

อายุพึ่งพิง 
(4 กลุ่ม) 

จ านวนผู้สูงอายุพึ่งพิง 
4 กลุ่ม 

จ านวน 
CM 

จ านวน 
CG 

Care  plan 
 

กลุ่มติดบ้าน 
เปลี่ยนเป็น 
ติดสังคม 

กลุ่มติด 
เตียงเปลี่ยน 
เป็นติดบ้าน 1 2 3 4 จ านวน ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 10,578 387 241 70 57 19 19 82 387 100 4 2 
ชานุมาน 2,589 76 52 8 11 5 7 4 76 100 2 1 
ปทุมราชวงศา 3,780 160 105 28 21 6 9 48 160 100 3 1 
พนา 3,851 212 142 28 26 16 7 31 212 100 2 1 
เสนางคนิคม 3,309 96 53 24 17 2 7 8 96 100 1 1 
หัวตะพาน 7,070 269 199 35 31 4 9 30 296 100 1 1 
ลืออ านาจ 3,908 95 47 20 19 9 9 25 95 100 2 1 

รวม 35,085 1,295 839 213 182 61 66 228 1,295 100 15 8 
 

ข้อมูล : ณ วันท่ี 30 เมษายน2560 
 

กลุ่มอาการสูงอาย ุ(Geriatric Syndromes) 
 หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง มีการคัดกรอง ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ในเรื่องปัญหาส าคัญและโรคที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุข
ภาวะทางตา  กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) ได้แก่ การประเมินสุขภาพช่องปาก การทดสอบ
สภาพสมอง (AMT) การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม การคัดกรองภาวะหกล้ม และ
การประเมินภาวะโภชนาการ  
 

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
 ผู้สูงอายุ มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงด้วยการวัดความดันโลหิต จ านวน 28,549 คน พบว่ามีผล
การคัดกรองปกติ จ านวน 14,541 คน  มีความเสี่ยง จ านวน 11,541 คน และมีความเสี่ยงสูง จ านวน 2,467 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 , 40.42 และ 8.64 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1.33 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และผลการคัดกรองปกติ เสี่ยง และมี 
                  ความเสี่ยงสูง 

อ าเภอ จ านวน 
คัดกรอง 

ผลการการคัดกรอง 
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง 

เมืองอ านาจเจริญ 9,433 3,668 4,699 1,066 
ชานุมาน 3,198 2,409 717 72 
ปทุมราชวงศา 3,178 1,616 1,145 417 
พนา 2,393 1,115 1,117 161 
เสนางคนิคม 2,964 1,985 862 117 
หัวตะพาน 4,276 2,141 1,840 295 
ลืออ านาจ 3,107 1,607 1,161           339 

รวม 28,549 14,541(50.93) 11,541(40.42) 2,467(8.64) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30เมษายน 2560  
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การคัดกรองโรคเบาหวาน 
 ผู้สูงอายุมีการคัดกรองโรคเบาหวานด้วยการตรวจเลือดวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (Fasting 
Plasma Glucose) จ านวน 30,831 คน มีผลการคัดกรอง ปกติ จ านวน 29,313 คน มีความเสี่ยง จ านวน 
1,199 คน มีความเสี่ยงสูง จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 95.07  5.88 และ 1.03 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 1.34 จ านวนผู้สูงอายทุี่มีการคัดกรองโรคเบาหวาน และผลการคัดกรองปกติ เสี่ยง และมีความเสี่ยงสูง 
อ าเภอ จ านวน 

คัดกรอง 
ผลการการคัดกรอง 

ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง 
เมืองอ านาจเจริญ 10,045 9,666 307 72 
ชานุมาน 3,438 3,359 55 24 
ปทุมราชวงศา 3,409 3,215 153 41 
พนา 2,622 2,447 147            26 
เสนางคนิคม 3,271 3,045 131 41 
หัวตะพาน 4,439 4,234 168 37 
ลืออ านาจ 3,661 3,347 239 78 

รวม 30,831 29,313(95.07) 1,199(5.88) 319(1.03) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน2560  
 

การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
 ผู้สูงอายุมีการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 13,119 คน ผลการคัดกรอง มี
ความเสี่ยงต่ า จ านวน 1,832 คน มีความเสี่ยงปานกลาง จ านวน 4,620 คน  มีความเสี่ยงสูง จ านวน 3,028 
คน มีความเสี่ยงสูงมาก จ านวน 1,649 คน มีความเสี่ยงสูงอันตราย จ านวน 1,990 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96, 
35.22, 23.09, 12.57 และ 15.17 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1.35 จ านวนผู้สูงอายทุี่มีการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองและผลการคัดกรอง 
 

อ าเภอ จ านวน 
คัดกรอง 

ผลการคัดกรอง 
ต่ า ปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก สูงอันตราย 

เมืองอ านาจเจริญ 3,867 633 1,391 864 462 517 
ชานุมาน 1,111 197 453 230 105 126 
ปทุมราชวงศา 1,599 183 570 347 210 289 
พนา 1,350 166 442 319 200 223 
เสนางคนิคม 1,371 92 414 398 197 270 
หัวตะพาน 2,269 315 812 517 284 341 
ลืออ านาจ 1,552 246 538 353 191 224 

รวม 13,119 1,832(13.96) 4,620 (35.22) 3,028(23.09) 1,649(12.57) 1,990(15.17) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560 
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การประเมินสุขภาพช่องปาก 
การประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเป็นการประเมินด้านเนื้อเยื่อในช่องปาก เหงือกและอวัยวะ    

ปริทันต์ ฟันผุ ปัญหาการเค้ียว การกลืน มีผู้สูงอายุประเมิน จ านวน 21,221 คน  มีความปกติ จ านวน 11,069
คน มีความผิดปกติ จ านวน 1,496 คน คิดเป็นร้อยละ 90.58 และ 9.42 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1.36 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินสุขภาพช่องปากและผลการประเมิน 

อ าเภอ จ านวน 
ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปกติ ผิดปกติ 

เมืองอ านาจเจริญ 3,468 2,853 615 
ชานุมาน 992 988 4 
ปทุมราชวงศา 762 534 228 
พนา 538 531 7 
เสนางคนิคม 1,239 1,197 42 
หัวตะพาน 947 913 34 
ลืออ านาจ 4,275 4,059 216 

รวม 12,221 11,069(90.58) 1,146(9.42) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560  
 

 

การประเมินการมองเห็น : Snellen Chart 
 การคัดกรองสุขภาวะทางตาเป็นการคัดกรองปัญหาการมองเห็น (ระยะไกล-ใกล้) ที่มีผลต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการประเมินการมองเห็นด้วยแผ่นป้ายสเนลเลน (Snellen Chart) หรือที่เรียกว่าการวัด
ระดับสายตา (Visual acuity : VA) เพ่ือค้นหาการมองเห็นของผู้สูงอายุ 
 
ตารางท่ี 1.37 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินการมองเห็นด้วยแผ่นป้ายสเนลเลน (Snellen Chart) 

อ าเภอ จ านวน 
คัดกรอง 

อัตราการวัด VA ด้วย Snellen Chart โดยรพ/รพ.สต 
นับนิ้ว 3ม.

ไม่ได้ 
วัดVAคนที่นับนิ้ว

ไม่ได้ 
อัตรา วัด VA 

ทั้งหมด 
เมืองอ านาจเจริญ 1,808 270 256 94.81 950 
ชานุมาน 2,493 122 104 85.25 142 
ปทุมราชวงศา 5,119 342 61 17.84 102 
พนา 4,007 121 100 82.64 140 
เสนางคนิคม 1,189 149 81 57.72 206 
หัวตะพาน 5,176 494 99 20.04 179 
ลืออ านาจ 569 76 75 98.68 149 

รวม 20,661 1,574 781 89.71 1,868 
ที่มา : VISION 2020 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560  
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การส่งต่อผู้สูงอายุ : การคัดกรองสายตา 
 การคัดกรอง/ประเมินสุขภาวะทางตา โดยเจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาส่งพบจักษุแพทย์เพ่ือให้การตรวจรักษา 
 

ตารางที่ 1.38 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยโดยทีมจักษุแพทย์และอัตราตาบอด 
 

อ าเภอ 
อัตราการตรวจวินิจฉยัโดยทีมจักษ ุ อัตราตาบอด/อัตราตาบอดจากตอ้กระจก 

va‹10/200 
โดย รพ/รพสต 

va‹10/200 
พบจักษแุพทย์

แล้ว 

อัตรา 
% 

ตรวจโดย 
จักษุ
ทั้งหมด 

Severe 
Low 

Vision (ตา) 

Blinding 
(ตา) 

Blinding 
cataract 

(ตา) 

เมืองอ านาจเจริญ 145 141 97.24 494 129 186 104 
ชานุมาน 85 36 42.35 86 20 54 40 
ปทุมราชวงศา 50 50 100 100 23 67 45 
พนา 47 36 76.60 86 18 42 19 
เสนางคนิคม 58 34 97.38 136 27 43 48 
หัวตะพาน 65 56 86.15 154 32 70 36 
ลืออ านาจ 145 53 87.76 130 34 65 42 

รวม 499 415 83.17 1,186 283 543 334 
ที่มา : VISION 2020 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560  
 
การทดสอบสมรรถภาพสมอง (Abbrevited Mental Test : AMT) 
 แบบทดสอบสภาพสมอง (Abbrevited Mental Test : AMT)ใช้คัดกรองภาวการณ์รู้คิดในผู้สูงอายุ 
ด้วยการสอบถามด้วยค าถาม 10 ข้อ ผู้สูงอายุมีการคัดกรอง จ านวน 11,848 คน พบว่า  มีความปกติ จ านวน 
11,520 คน มีการรู้คิดผิดปกติ (abnormal cognitive function)  จ านวน 327  คน คิดเป็นร้อยละ 97.24 
และ 2.77 
 

ตารางท่ี 1.39 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการทดสอบสมรรถภาพสมอง (AMT) และผลการทดสอบ 
อ าเภอ จ านวน 

คัดกรอง 
ผลการทดสอบ 

ปกติ ผิดปกติ 
เมืองอ านาจเจริญ 3,554 3,386 168 
ชานุมาน 890 889 1 
ปทุมราชวงศา 602 589 13 
พนา 639 613 26 
เสนางคนิคม 1,198 1,180 18 
หัวตะพาน 892 882 10 
ลืออ านาจ 4,037 3,981 92 

รวม 11,848 11,520(97.23) 327(2.77) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560 
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การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) 
 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) เน้นการถามถึงอาการในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามี      
ผู้สูงอายุคัดกรอง จ านวน 12,084 คน  พบว่าปกติ จ านวน 12,865 คน  มีความผิดปกติ จ านวน 215 คน    
คิดเป็นร้อยละ 98.18 และ 1.82 
 
ตารางท่ี 1.40 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) และผลการคัดกรอง 

อ าเภอ จ านวน 
คัดกรอง 

ผลการคัดกรอง 
ปกติ ผิดปกติ 

เมืองอ านาจเจริญ 3,224 3,127 97 
ชานุมาน 1,011 1,007 4 
ปทุมราชวงศา 732 723 9 
พนา 754 744 10 
เสนางคนิคม 1,640 1,627 13 
หัวตะพาน 957 902 55 
ลืออ านาจ 3,762 3,735 27 

รวม 12,084 11,865(98.18) 215(1.82) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน2560 

การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม 
 การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ข้อเข่าเสื่อม โดยมีผู้สูงอายุคัดกรอง จ านวน 12,052 คน ปกติ จ านวน 10,989 คน มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่า
เสื่อม จ านวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 91.18 และ 8.82   

 

ตารางท่ี 1.41 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมและมีผลคัดกรอง 
อ าเภอ จ านวน 

คัดกรอง 
ผลการคัดกรอง 

ปกติ มีความเสี่ยง 
เมืองอ านาจเจริญ 3,568 30.56 512 
ชานุมาน 877 869 8 
ปทุมราชวงศา 614 545 69 
พนา 643 591 52 
เสนางคนิคม 1,190 1,116 74 
หัวตะพาน 895 856 39 
ลืออ านาจ 4,265 3,956 309 

รวม 12,052 10,989(91.18) 1,060(8.82) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน2560 
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การคัดกรองภาวะหกล้ม(Time Up and Go Test : TUGT) 
 การคัดกรองภาวะหกล้มด้วย TUGT เป็นการทดสอบด้วยการเดินตามวิธีที่ก าหนด โดยสังเกตท่าเดิน 
และจับเวลาที่ใช้เดินโดยมีผู้สูงอายุคัดกรอง จ านวน 11,921 คน มีความปกติ จ านวน 11,389 คน มีความเสี่ยง
ต่อภาวะหกล้ม จ านวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 95.54 และ 4.46 
 

ตารางที่ 1.42 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองภาวะหกล้มและผลการคัดกรอง 
อ าเภอ จ านวน 

คัดกรอง 
ผลการคัดกรอง 

ปกติ มีความเสี่ยง 
เมืองอ านาจเจริญ 3,457 3,259 198 
ชานุมาน 888 864 24 
ปทุมราชวงศา 602 558 44 
พนา 873 831 42 
เสนางคนิคม 1,161 1,129 32 
หัวตะพาน 901 858 43 
ลืออ านาจ 4,039 3,809 148 

รวม 11,921 11,389(95.54) 527(4.46) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน2560 

การประเมินภาวะโภชนาการ 
 การคัดกรองภาวะโภชนาการด้วยดัชนีมวลกายโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวและส่วนสูง ซึ่ง
สามารถบอกได้ว่าสภาวะของร่างกายมีความสมดุลของน้ าหนักต่อส่วนสูงที่เหมาะสมหรือไม่ โดยมีผู้สูงอายุ
ประเมินจ านวน 43,162 คน  พบว่า  ผอม จ านวน 4,557คน สมส่วน จ านวน 28,774 คน เริ่มอ้วน 8,211 คน  
อ้วน จ านวน 1,505 คน และอ้วนมาก จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56, 66.67, 19.03, 3.49 และ 0.25 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1.43 จ านวนผู้สูงอายุที่มีการประเมินภาวะโภชนาการและผลการประเมิน 
อ าเภอ จ านวน 

คัดกรอง 
ผลประเมิน 

ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน อ้วนมาก 
เมืองอ านาจเจริญ 13,788 1,368 8,949 2,853 550 48 
ชานุมาน 4,358 484 3,136 644 89 5 
ปทุมราชวงศา     4,969 559 3,175 1,014 208 13 
พนา 3,943 421 2,744 653 116 9 
เสนางคนิคม 4,527 377 3,090 887 161 12 
หัวตะพาน 6,599 760      4,369 1,254 205 11 
ลืออ านาจ 4,988 588 3,311 906 176 7 

รวม 43,162 4,557(10.56) 28,774(66.67) 8,211(19.03) 1,505(3.49) 105(0.25) 
ข้อมูล : HDC  ณ วันท่ี 30 เมษายน2560 
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ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มี PM (Project manager ) ระดับจังหวัด และระดับ CUP 
แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของโรงพยาบาลและส านักสาธารณสุขอ าเภอ รับนโยบาย 
ทั้งระดับ กระทรวง กรม และเขตสุขภาพ และบูรณาการร่วมหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ  ควบคุม ก ากับประเมินผล 
 การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

1. ระดับปฐมภูมิ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน มีการคัดกรอง/ประเมิน
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาการ Geriatric Syndromes ร่วมกับ อสม. มีผู้จัดการผู้สูงอายุ (CM) จ านวน 53 คน 
ครอบคลุม รพ.สต. ในต าบล LTC ทุกแห่ง มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) จ านวน 188 คน ประเมินกิจวัตรประจ าวัน 
(ADLs) 

2. ระดับทุติยภูมิ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีคลินิกผู้สูงอายุ คัดกรอง/ประเมินเบื้องต้น และรับส่งต่อ 
ผู้สูงอายุจากรพ.สต. มี (CM) จ านวน 6คน ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) จ านวน 30 คน  

3. ระดับตติยภูมิ : โรงพยาบาลอ านาจเจริญเน้นการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การเกิดโรคซ้ า ภาวะ
ทุพพลภาพระยะยาวมี (CM) จ านวน 4 คน มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) จ านวน 10 คน 
 
ระบบดูแลระยะยาว  
 ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) มีผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (CM) 
ร่วมกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม จัดบริการสาธารณสุข 
ตามชุดสิทธิประโยชน์  โดย CM  จัดท า Care plan เสนอให้คณะอนุกรรมต าบลดูแลสุขภาพระยาว มีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอายุและให้ CG ดูแลผู้สูงอายุ ตาม Care plan และมีทีมหมอครอบครัว ร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

 

การประเมินรับรองต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long TermCare) 
 โดยใช้กลไกระบบสุขภาพอ าเภอ(District Health System) บูรณาการร่วมกัน ในการประเมินรับรอง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว การประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (Ranking) ประเมินแบบ 
Internal Audit และ External Audit  

 

ด้านนวัตกรรมดีเด่น 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดีเด่นประจ าปี 2560 ตั้งแต่ระดับเขต ภาค และระดับประเทศ โดยคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาผาง อ าเภอปทุมราชปทุมราชวงศา โดยเน้น โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

ด้านโอกาสพัฒนา 
 จากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งทุกอ าเภอบูรณา
การร่วมกับ การพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS ) มีประเด็นการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ตามบริบทประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ  

1. ปัญหาสุขภาพส าคัญ 1 เรื่อง (ODOP) 
2. อุบัติเหตุ 
3. การดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิงระยะยาว(Long Term Care) 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว มีทั้งหมด 15 แห่ง 
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แผนงาน/โครงการ 
1. การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Special PP 
2. การประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 
3. การ Coaching การด าเนินงานผู้สูงอายุ 
4. การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการผู้สูงอายุ (Care manager) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดอ านาจเจริญ หลักสูตร 420 ชั่วโมง และ 70 ชั่วโมง 

5. การอบรมแกนน าชมรมผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินอาหารแซบ”ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 
10 อุบลราชธานี 

6. การเยี่ยมประเมินรับรองต าบล LTC บูรณาการร่วมกับ DHS/รพ.สต.ติดดาว/การประเมินผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน (Ranking) 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ พ่ึงพิง 4 กลุ่ม ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจาก CM ในพ้ืนที่

ต าบล LTC ยังไม่ผ่านการอบรม 
2. ผู้จัดการผู้สูงอายุ (Care manager) มีการโยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)

ลาออก ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
3. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานต าบล LTC ที่ดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง 4 กลุ่มระยะยาว ยังไม่มีการ

เบิกจ่ายจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เนื่องจากรายละเอียดการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน 
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1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
                   สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
ด้วยสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันเกิดบ่อยขึ้นและแต่ละครั้งก็มีความรุนแรง

เพ่ิมมากขึ้น เช่น การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ.2552การเกิดน้้าท่วมใหญ่ในปีพ.ศ.2554การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ.2557ต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2558รวมถึงการเกิด
การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในประเทศเกาหลีใต้การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศ
เนปาล และการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งโรคติดเชื้อหลายต่อหลายโรคสามารถระบาดข้าม
จังหวัด ข้ามประเทศได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ในยุคที่การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วและในพ้ืนที่จังหวัด
อ้านาจเจริญมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบกับชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
ตลอดเวลาเช่น อุบัติภัยหรืออุบัติเหตุจากการขนส่งและโดยสาร ภัยจากสารเคมี หรือการระบาดของโรคติดต่อ
ประจ้าถิ่น เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน จึงเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งในทุกระบบสาธารณสุข โดย
ด้าเนินการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : 
EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System : ICS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญใน
การน้ามาใช้เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation 
Awareness Team) ระดับจังหวัดเพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวและได้ข้อมูลการ
ระบาดของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการ
เหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล  

แผนการด าเนินงาน 
จังหวัดอ้านาจเจริญได้ตระหนักถึงความส้าคัญและประโยชน์ของการน้าระบบบัญชาการเหตุการณ์มา

ใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต โดยในปี 2559 จังหวัดอ้านาจเจริญได้รับเป็นจังหวัดเจ้าภาพหลัก
ในการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับเขตบริการ
สุขภาพที่ 10 เป็นการซักซ้อมระบบบัญชาการในระดับเขตสุขภาพที่ 10 กรณกีารวางระเบิดสนามฟุตบอลการ
กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ้านาจเจริญท้าให้จังหวัดอ้านาจเจริญ ได้จัดท้าโครงสร้างตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ชัดเจนและน้าไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น รวมทั้ง บุคคลากรได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ICS ที่เปน็สากลและน้าไปปรับใช้ในพื้นที่ 

ส้าหรับในปี 2560 จังหวัดอ้านาจเจริญ ได้ปรับปรุงค้าสั่งและการจัดโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส้าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ ให้สอดคล้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีโอกาส
เกิดข้ึนได้ ในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที ตามค้าสั่ง ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญที่ 9/2560 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2560 
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  และเพ่ือให้สามารถเฝ้าระวังตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและตอบโต้สถานการณ์ได้ทันที 
จังหวัดอ้านาจเจริญได้จัดเตรียมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ จ้านวน 1 ทีม ตามค้าสั่งส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญที่ 10/2560ลง
วันที่ 16 มกราคม 2560 และบุคลากรในทีมนี้ส่วนหนึ่ง ได้เข้ารับการได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
และอบรมขั้นพ้ืนฐานจากส้านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า 
ทวารวดี จังหวัดนครปฐมและส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีช่วงวันที่ 20-22 ธันวาคม 
2559 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานีและก้าลังด้าเนินการพัฒนาจัดระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์และ
จัดท้ากลไกการบริหารจัดการทีม SAT ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
 ทั้งนี้ได้ก้าหนดให้สถานที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ ์ในเบื้องต้นคือห้องประชุมของกลุ่มงานควบคุมโรค ชั้น 3 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
ส้าหรับอุปกรณ์ตามความเหมาะสมที่จะรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและสนับสนุนการบริหารสั่ง
การ ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยก้าหนดเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 16 รายการจะเห็นว่าความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน 
ดังนี้  
 

หมวด วัสดุ – อุปกรณ์ 
สถานะภาพใช้งาน 

พร้อมใช้ จัดหา/น ามาเสริม  
จากกลุ่มงาน* 

สถานที ่
ปฏิบัติงาน 

1. ห้องส้าหรับการประชุมและบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข จ้านวนไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง 

- กลุ่มงานควบคุมโรค 

2. เครื่องฉาย Projector/LCD และ จอ LCD    

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง - กลุ่มงานควบคุมโรค 

4. คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง    

5. เครื่องส้ารองไฟ 1 ตัว    

6. ตู้ส้าหรับจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์เฉพาะ 1 ตู้    

อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี 
ในการประชุม 

1.แผนที่ พ้ืนที่ความรับผิดชอบของจังหวัด    

2. ชุดไวท์บอร์ด หรือไวท์บอร์ดอิเลคทรอนิคส์ 1 ตัว - - 

3. ชุด VDO Conference/Web 1 ชุด - ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตL2 1 ตัว - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 1 ตัว - กลุ่มงานทันตสาธารณสุข/
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
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หมวด วัสดุ – อุปกรณ์ 
สถานะภาพใช้งาน 

พร้อมใช้ จัดหา/น ามาเสริม  
จากกลุ่มงาน* 

อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี
ในการสื่อสาร 

สั่งการและ
ประสานข้อมูล 

1. เครื่องโทรศัพท์ภายใน 1 เลขหมาย 
หมายเลข .045-523250. (ระบุ) 

- งานประชาสัมพันธ์ 

2. เครื่องโทรศัพท์สายตรง 1 เลขหมาย (มือถือ) 
หมายเลข 081-5487650 (ระบุ) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

   

3. เครื่องรับ – ส่ง FAX 
หมายเลข045-523250  (ระบุ) 

- งานประชาสัมพันธ์ 

4. เครื่องสแกนเอกสาร - งานพัสดุ 

5. ปริ๊นเตอร์ 1 ตัว    

 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบ 9 เดือน จังหวัดอ้านาจเจริญ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และมีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) และได้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิ (ทีม MERT) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ระดับจังหวัด จ้านวน 1 ทีม ให้มี
ทักษะความพร้อมในการออกไปช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อได้รับการสั่งการตามระบบ ICS ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร MERT ของส้านักวิชาการ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขทั้งภาคทฤษฏีและภาคสนาม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม 2560 

และในรอบ 9 เดือน ยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ท้าให้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(ACTIVATED EOC) นอกจากปฏิบัติงานในหน้าที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ
ลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ในปี 2560 จังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งได้ทบทวน
บทบาทการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ให้กับทีมในระดับอ้าเภอในช่วงเดือน
มีนาคม 2560 เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ในประเด็นโรคไข้เลือดออก และ Road Traffic Injury 
ให้ได้ในทุกอ้าเภอและได้จัดท้าแผนการซ้อมแผนเพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
ร่วมกับอ้าเภอพร้อมทั้งจัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan(IAP) ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในประเด็นการเกิดอุบัติเหตุหมู่บนถนนซึ่งได้ฝึกซ้อมการปฏิบัติจริงตั้งแต่
ระบบสั่งการของ EOC จังหวัดและฝึกภาคสนามที่บริเวณอ่างเก็บน้้า จักรพงษ์-วนพุทธอุทยานน้้าตกเขาอีโต้ 
จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงวันที่  16-18 พฤษภาคม 2560 
 
ปัญหาอุปสรรค  

สถานที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นห้อง
ประชุมของกลุ่มงานควบคุมโรค ซึ่งติดกับห้องท้างานปกติของกลุ่มงานควบคุมโรคและอุปกรณ์ที่จ้าเป็นยังไม่
ครบตามก้าหนด ประกอบกับทีมตระหนักรู้สถานการณ ์(SAT) ยังไม่ได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและ
อบรมขั้นพ้ืนฐานครบทุกคน 
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การป้องกัน ควบคุมวัณโรค 
ตัวชี้วัดที่ 12 : อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า (ร้อยละ 85) 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 

องค์การอนามัยโลกคาดประมาณอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลการส้ารวจ    
ความชุกวัณโรค พบว่า ในปี 2557 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 171 ต่อ
ประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report 2015) ปัจจัยก้าหนดการเกิดโรค (determinants) มีหลาย
ประการ ซึ่งพบจากผลส้ารวจ ระบบเฝ้าระวัง (ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค) และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ผู้สูงอายุ 
แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น  จากระบบรายงานผลการด้าเนินงานวัณ
โรคปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยวัณโรคข้ึนทะเบียนรักษา 67,789 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection 
rate) ร้อยละ 59 ในขณะที่ผลส้าเร็จการรักษายังต่้าเพียงร้อยละ 81 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่จะน้าไปสู่การลดโรค
วัณโรค (ร้อยละ 90) นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2557 มี
รายงานผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติสูงถึง 3 ,091 ราย ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่บ่อยเป็นปัจจัยเสี่ยงทาง
พฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมวัณโรค  ส้าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อต่อ
ยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด คือ ไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน (Multi-Drug Resistant-TB : MDR-TB) จ้านวนคาด
ประมาณ 2,200 ราย (มาจากผู้ป่วยใหม่ 1,100 ราย และมาจากผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน 
1,100 ราย) ซึ่งคาดประมาณจากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยา ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย ในปี 2555 (วัณโรค
ดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยใหม่พบร้อยละ 2.03 และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาพบร้อยละ 18.88) แต่จาก
รายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานผู้ป่วยที่ต่้ากว่าความเป็น
จริง รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร 
 จังหวัดอ้านาจเจริญ จากระบบการรายงานโรควัณโรค ปี 2555 – 2559 พบว่าอัตราการค้นพบผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ (คิด 170 ต่อแสนประชากร) เท่ากับ  48 , 41 , 45 , 39 , 43 และมีผลส้าเร็จ
การรักษาวัณโรครายใหม่จังหวัดอ้านาจเจริญในช่วงปี 2555 – 2558 พบว่ามีอัตราการรักษาส้าเร็จในผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า เท่ากับร้อยละ 87.2 , 85.6 , 88.1 , 86.9    ตามล้าดับ  ส้าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยา(MDR-TB) ในปี 2555 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3 ราย (อ้าเภอเมือง 2 ราย  อ้าเภอหัวตะพาน 1 ราย) คิดเป็น
ร้อยละ 0.97  ในปี2556 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 1 ราย(อ้าเภอเมือง)คิดเป็น 0.37  ในปี 2557 พบผู้ป่วยวัณ
โรคดื้อยา 6 ราย(อ้าเภอเมือง 1 ราย อ้าเภอปทุมราชวงศา 2 ราย อ้าเภอหัวตะพาน 1 ราย อ้าเภอลืออาจ 2 
ราย) คิดเป็น 1.70 ในปี 2558 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2 ราย(อ้าเภอเสนางคนิคมและอ้าเภอหัวตะพาน)  คิด
เป็น 0.68  และในปี 2559 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 5 ราย(อ้าเภอชานุมาน 2 ราย อ้าเภอลืออ้านาจ 2 ราย 
อ้าเภอพนา 1 ราย) คิดเป็นร้อยละ 1.83 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจังหวัดอ้านาจเจริญจะด้าเนินงานควบคุมวัณ
โรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลัก  และมีผลความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง
(ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85)  แต่ก็ยังพบข้อบ่งชี้อันตรายของวัณโรค  คือยังพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  ผู้ป่วย
รักษาล้มเหลว  ผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้้า  ผู้ป่วยขาดยา  ผู้ป่วยเสียชีวิต  สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการ
รักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  ระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข  การแพ้ยาของผู้ป่วย  การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ 
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แผนการด าเนินงานวัณโรค  จังหวัดอ านาจเจริญ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ มีงบประมาณในการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรค โรค
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ้านวน 181,100 บาท 
 1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ TB ระบุรายชื่อเฉพาะ (MR. TB &TB coordinator) สาธารณสุขอ้าเภอ (MR. 
TB & DTC) โรงพยาบาล (MR. TB & TB clinic & HTC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (MR. TB )  
 1.3 ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปี 2560 โดยส้านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมออกประเมิน
โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 
 1.4 ประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ้า ในปี 2560 โดยส้านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมออกประเมินเรือนจ้าจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 

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

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

3. ด้านการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการส่งต่อ รักษาระดับอ าเภอ 
จังหวัดจัดท้าหรือปรับปรุง Flow Chart DOTs By Heart Amnatcharoen ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน

เพ่ือให้ทุกอ้าเภอติดเป็นแนวทางในสถานบริการสาธารณสุขทุกหน่วย  เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน  
กลุ่มเสี่ยง  การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย  การเก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจ  การวินิจฉัย  การขึ้นทะเบียน  
การท้า VCT การเจาะหาAnti-HIV การท้า Drug Monitoring  การส่งผู้ป่วยรับการรักษาในเขตพ้ืนที่ (PCU) 
รับผิดชอบ  การคัดเลือกพ่ีเลี้ยง  (จะต้องเตรียมผู้ป่วยทุกรายเพ่ือตกลงร่วมรักษาด้วยความเต็มใจ DOTS  By 
Heart  Amnatcharoen ในแบบ Heart1 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเท่านั้น)  สถานที่ก้ากับการกิน
ยา  การติดตามผลการรักษา  การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน  ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกราย จะได้รับการป้อนยา
โดยเจ้าหน้าที่ โดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลผ่านระบบ Line กลุ่ม  ถ่ายรูปรายงานการป้อนยาทุกวัน  
 

4. ด้านการค้นหาผู้ป่วย (Active Case  Finding) 
         4.1 ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์   

- ตรวจหาวัณโรคผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ยังขึ้นทะเบียนโดยส่งตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 
ครั้ง และ X-RAY ปอด ทุกรายปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบคัดกรอง PHA 1 และสรุปรายงานในแบบ PHA 2 ให้
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ  
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- ตรวจคัดกรองหาวัณโรคผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มารับบริการหรือเข้ากลุ่ม ในแต่ละครั้งที่มา
รับบริการในคลินิกทุกราย   กรณีที่มีอาการหรือประวัติสงสัยวัณโรค ส่งตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 ครั้ง และ 
X-RAY ปอด โดยใช้แบบคัดกรอง PHA 1 และสรุปรายงานในแบบ PHA 2 ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ้านาจเจริญ 
 4.2 ตรวจ คัดกรอง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

 จากผู้ป่วยเสมหะบวกทุกราย ให้ตรวจเสมหะ 3 ตัวอย่าง  เอกซเรย์ผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกราย
โดยตรวจภายใน  14 วันหลังจากส่งผู้ป่วยเพ่ือรักษาในหน่วยบริการใกล้บ้าน โดยใช้แบบคัดกรอง CFM 01 
และสรุปรายงานในแบบ CFM 02 ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
 4.3 ตรวจ คัดกรอง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ตรวจหาวัณโรคผู้ป่วยเบาหวานที่ยังขึ้นทะเบียนกรณีที่มีอาการหรือประวัติสงสัยวัณโรค ส่ง
ตรวจเสมหะ AFB  จ้านวน 3 ครั้ง และ X-RAY ปอด ทุกรายปีละ 1 ครั้ง โดยรณรงค์ ( 20 – 31 (24 มีนาคม
วัณโรคโลก) มีนาคม) โดยใช้แบบคัดกรอง CFCD 01 และสรุปรายงานในแบบ CFCD 02 ให้ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบหลังด้าเนินการเสร็จ 1 สัปดาห์ของการรณรงค์แต่ละครั้ง 
 4.4 ตรวจ คัดกรอง ผู้ต้องขังในเรือนจ า  
  ตรวจ คัดกรอง ผู้ต้องขังในเรือนจ้าทุกปี  โดยใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคล  หากมีอาการเข้าได้
กับวัณโรค ให้ส่งตรวจเอกซเรย์, ตรวจเสมหะผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัย ปีงบประมาณ 2560 จะด้าเนินการคัด
กรองแล้วเดือนมีนาคม 2560 
 

5. ด้านการรักษาหายขาด โดยรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด ทุกรายด้วยระบบ DOTS 
 5.1 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องมีผู้ป้อนยาต่อหน้าเป็นบุคลากรสาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกราย หากเป็นบุคคลอื่นหรือไม่สามารถท้า DOTS ได้ ให้ชี้แจงเหตุผลเป็นรายๆไป (อย่างน้อยเอา
ยาให้ผู้ป่วยกิน 126 ซอง หรือ  ร้อยละ 70 ของการรักษา และในระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกต้องมากกว่า 48 
วัน+ไม่ให้ผู้ป่วยกินยาโดย จนท.ต้องไม่เกิน 7 วันติดต่อกัน)  
 5.2 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ขึ้นทะเบียน จะต้องท้าสมุดประจ้าตัวและผู้ป่วยทุกรายที่กินยากับ
บุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยกิน126 ซอง หรือ ร้อยละ 70 ของการรักษา  
 5.3 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ จะออกสุ่มเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคทุกเดือนๆ เพ่ือ
ติดตามการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ DOTs 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดย่อยงานวัณโรค 
มาตรการที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 

1.1 .สถานการณ์และข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายแยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ รวมถึง
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

จังหวัดอ้านาจเจริญ  มีแนวทางในการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเริ่มจากจุดซักประวัติผู้ป่วยที่มา
รับบริการ โดยเน้นซักถามตามแบบสัมภาษณ์อาการสงสัยวัณโรค ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ถ้ากลุ่มเสี่ยง
มีอาการเข้าได้กับวัณโรค จึงกรอกข้อมูลผู้ป่วยลงในแบบสัมภาษณ์อาการสงสัยวัณโรค แนบกับแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ และแจกหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ ป้องกันการแพร่เชื้อ  หากแพทย์เห็นควรว่าอาการ
สงสัยวัณโรค แพทย์จะส่งผู้ป่วย X ray และเก็บเสมหะส่งตรวจตามขั้นตอน หากพบว่าป่วยวัณโรคก็น้าขึ้น
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ทะเบียนรักษาตามแนวทาง Flow chart Amnatcharoen ต่อไป และการออกคัดกรองในชุมชนในช่วงสัปดาห์
วัณโรคสากล (วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2560) 

 

ตารางท่ี 1.44 แสดงข้อมูลจ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 –  
                  30  พฤษภาคม 2560  แยกรายอ้าเภอ  

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

 
จากตารางที่ 1.44 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกอ้าเภอ จ้านวน 20,472 ราย และ

ได้รับการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในช่วงเดือน จ้านวน 14,963 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.1 พบสงสัย 434 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.9  พบว่าป่วยวัณโรค  17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.9  แยกประเภทผู้ป่วยที่พบ ดังนี้ 

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

ตารางท่ี 1.45 แสดงข้อมูลจ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 –  
                  30 พฤษภาคม 2560  แยกรายอ้าเภอ 

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

   
จากตารางที่ 1.45 พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกอ้าเภอเป็นไปตามเป้าหมาย จ้านวน 

60,877 ราย  และได้รับการคัดกรองวัณโรค จ้านวน 43,384 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.3  สงสัยวัณโรค 337 
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.7  พบป่วยวัณโรค 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3  แยกประเภทผู้ป่วยที่พบ ดังนี้ 
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อ้าเภอเมือง พบป่วยวัณโรค 3 ราย แยกประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย วัณโรคนอกปอด 1 ราย 
อ้าเภอชานุมาน  พบป่วยวัณโรค 2 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย 
อ้าเภอปทุมราชวงศา พบป่วยวัณโรค 2 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย 
อ้าเภอพนา พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภทเสมหะลบ 
อ้าเภอเสนางคนิคม พบป่วยวัณโรค 6 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 2 ราย เสมหะลบ 2 ราย นอกปอด 2 
 

ตารางท่ี 1.46 แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 –  
                  30 พฤษภาคม 2560  แยกรายอ้าเภอ 

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

 
จากตารางที่ 1.46 แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค จะพบว่า มีผู้ติดเชื้อ/

ผู้ป่วยเอดส์จ้านวน 1,170 ราย  และได้รับการคัดกรองวัณโรค จ้านวน 1,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  สงสัย
วัณโรค 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.2  พบป่วยวัณโรค 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 แยกประเภทผู้ป่วยที่พบดังนี้ 

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

อ้าเภอเสนางคนิคม พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ  
อ้าเภอหัวตะพาน พบป่วยวัณโรค 1 ราย ประเภทเสมหะพบเชื้อ 
 

ตารางท่ี 1.47 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 –  
                  31 มีนาคม 2560  แยกรายอ้าเภอ  

อ้าเภอ 
จ้านวนผู้ป่วยวณั

โรคแพรเ่ชื้อ 
จ้านวนผู้สมัผสั

ร่วมบ้าน 
จ้านวนที่ได้รับ

คัดกรอง 
คิดเป็น 

% 
ส่ง X Ray ส่ง AFB ป่วยวัณโรค 

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

ที่มา จากทะเบียนTB03 
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 จากตารางที่ 1.47 แสดงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค จะพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรค
เสมหะพบเชื้อรายใหม่ จ้านวน 80 คน มีผู้สัมผัสร่วมบ้านจ้านวน 292 คน ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับคัดกรอง    
วัณโรค จ้านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 ส่งตรวจ X ray จ้านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และส่ง
ตรวจเสมหะ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  ไม่พบว่าป่วยเป็นวัณโรค 

 

ตารางท่ี 1.48 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ้าอ้านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี 
                  (ปี 2555 - 2560) 

 

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

ส่งตรวจ) 
 

 

จากตารางที่ 1.48 แสดงข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจ้าอ้านาจเจริญที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคย้อนหลัง 5 ปี 
ดังนี้  

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

- ปี 2558 – 2559 จังหวัดอ้านาจเจริญใช้แบบสัมภาษณ์คัดกรองวัณโรคในเรือนจ้า และน้าผู้ที่มีคะแนน 
3 คะแนนมาเก็บเสมหะส่งตรวจและ X-ray จึงมียอดการ X-ray ลดลง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ
ด้าเนินงาน รวมคัดกรอง 2 ปี จ้านวน 2,467 ราย พบว่าป่วยวัณโรค 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1 เป็นผู้ป่วย
เสมหะพบเชื้อ 2 ราย คิดเป็น 66.6 เป็นผู้ป่วยเสมหะลบ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 

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

- ปี 2560 ได้รับงบประมาณที่จะสนับสนุนการคัดกรองจากงบสนับสนุนของเขตตรวจราชการที่ 10 
และส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้คัดกรองในช่วงเดือนมีนาคม 2560 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการคัด
กรองโดยแบบสัมภาษณ์มี จ้านวน 1,080 ราย แต่มีการ X-ray  992 ราย คิดเป็น 91.8 เนื่องจากวันที่คัดกรอง      
แบบสัมภาษณ์และวันที่รถ Mobile X-rayมาคัดกรองคนละวัน  และมีการย้ายผู้ต้องขังบางส่วนที่สัมภาษณ์
แล้วไปคุมขังที่อ่ืน ผลการคัดกรองผู้ต้องขังที่มีภาพ X-ray และอาการเข้าได้กับวัณโรค จ้านวน 46 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.6 ส่วนการวินิจฉัยว่าป่วยวัณโรคหรือไม่อยู่ระหว่างเก็บเสมหะส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย 
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มาตรการที่ 2 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 
 2.1 สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
  

ตารางที่ 1.49  แสดงจ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP)   
                   ปี 2555-2559 แยกรายอ้าเภอ  จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ประชากร 
ค่าเป้าหมาย 
170/แสน 

ปชก. 
ป2ี555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ปี2559 

Detection rate 
ปี2559 (%) 

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

จากตารางที่ 1.49 แสดงจ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP)  
ปี 2555-2559 จังหวัดอ้านาจเจริญยังพบผู้ป่วยวัณโรคต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ควรจะมีในพ้ืนที่ เนื่องจากในช่วงที่
มีการคัดกรองในชุมชน ไม่พบผู้ที่มีอาการสงสัย ผู้ป่วยที่มีในทะเบียนส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการการ
รักษาของโรงพยาบาล ในปี 2560 จังหวัดมีการวางแผนการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น จะด้าเนินงาน
ในช่วงสัปดาห์วันวัณโรคสากล 
 

 2.2 อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปี 2554-2558  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 จังหวัดอ้านาจเจริญมีการด้าเนินงานควบคุมวัณโรคภายใต้การรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
หลัก  และมีผลความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง(ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85)  แต่ก็ยังพบข้อบ่งชี้อันตราย
ของวัณโรค  ผู้ป่วยขาดยา  ผู้ป่วยเสียชีวิต  สาเหตุอาจเกิดจากความเข้มแข็งของการรักษาแบบมีพ่ีเลี้ยง  
ระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข  การแพ้ยาของผู้ป่วย  การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ฯลฯ  
  

ตารางที่ 1.50 แสดงอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558   
                  แยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เมือง 80.9 97.8 97.7 93.9 87.3 
ชานุมาน 80.0 100.0 100.0 91.7 100.0 
ปทุมราชวงศา 93.3 90.0 100.0 87.5 89.5 
พนา 100.0 100.0 87.5 100.0 100.0 
เสนางคนิคม 91.7 91.7 90.0 90.0 86.7 
หัวตะพาน 76.2 92.0 92.8 75.0 83.3 
ลืออ้านาจ 82.3 91.7 85.7 84.6 100.0 
รวม 84.5 90.0 94.3 89.3 89.8 

 ที่มา : ข้อมูล แบบรายงาน TB08 
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 จากตารางที่ 1.50 พบว่าอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ตั้งแต่ปี 2554-2558  
ผลความส้าเร็จของการรักษาค่อนข้างสูง (ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85) 
 

ตารางที่ 1.51 แสดงอัตราการขาดยาระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558 
                  แยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เมือง 3.2 2.2 0 2.0 3.6 
ชานุมาน 10.0 0 0 0 0 
ปทุมราชวงศา 0 5.0 0 0 0 
พนา 0 0 0 0 0 
เสนางคนิคม 0 0 0 0 0 
หัวตะพาน 0 0 3.6 5.0 0 
ลืออ้านาจ 11.8 8.3 0 0 0 
รวม 3.1 2.1 0.7 1.3 1.4 

 ที่มา : ข้อมูลแบบรายงาน TB08 
  

จากตารางที่ 1.51 พบว่าอัตราการการขาดยาระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ตั้งแต่       
ปี 2554-2558 น้อยกว่าร้อยละ 3 มีเพียงปี 2554 ที่มีอัตราการขาดยาระหว่างรักษาที่สูงกว่า ร้อยละ 3 
 

ตารางที่ 1.52 แสดงอัตราการตายระหว่างรักษาผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อรายใหม่ ปีงบประมาณ 2554-2558 
                  แยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เมือง 12.7 0 0 2.0 1.8 
ชานุมาน 10.0 0 0 4.2 0 
ปทุมราชวงศา 6.7 5.0 0 6.3 10.5 
พนา 0 0 12.5 0 0 
เสนางคนิคม 8.3 8.3 10.0 10.0 6.7 
หัวตะพาน 23.8 8.0 3.6 15.0 8.3 
ลืออ้านาจ 5.9 0 7.1 7.7 0 
รวม 11.2 2.8 3.5 6.0 5.4 

 ที่มา : ข้อมูล แบบรายงาน TB08 
  

จากตารางที่ 1.52 พบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ จะมีอัตราการตายระหว่างการรักษาค่อนข้างสูง 
เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคร่วม 
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อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ไตรมาส 1-2/59  
ตารางที่ 1.53 อัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ไตรมาส 1 - 2/59   
                  แยกรายอ้าเภอ จังหวัดอ้านาจเจริญ  

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

จากตารางที่ 1.53 พบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ มีอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ไตรมาส 1-2/59 น้อยกว่าร้อยละ 85 และพบว่ามีการขาดยามากกว่าร้อยละ 3  และเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5   

 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ไตรมาส 1/60 ซึ่งเป็นไตรมาสที่จะต้อง
ตอบตรวจราชการรอบท่ี 2  
ตารางที่ 1.54 อัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ไตรมาส 1/60  แยกรายอ้าเภอ 
                  จังหวัดอ้านาจเจริญ 

อ้าเภอ ขึ้นทะเบียน หาย/ครบ ร้อยละ เสียชีวิต % ขาดยา%  
เมือง 30 28 93.3 3.3 3.3 
ชานุมาน 7 5 71.4 28.6 0 
ปทุมราชวงศา 5 5 100.0 0 0 
พนา 7 7 100.0 0 0 
เสนางคนิคม 8 6 75.0 25.0 0 
หัวตะพาน 4 4 100.0 0 0 
ลืออ้านาจ 4 4 100.0 0 0 
รวม 65 59 90.8 7.7 1.5 
 ที่มา : ข้อมูล จากโปรแกรม TBCM  
  

จากตารางที่ 1.54 พบว่าภาพรวมจังหวัดอ้านาจเจริญ มีอัตราการรักษาส้าเร็จผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
ไตรมาส 1/60 มากกว่าร้อยละ 85  อัตราการขาดยาน้อยกว่าร้อยละ 3  แต่อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5  
เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อและมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ทั้ง 4 ราย แยกรายอ้าเภอ ดังนี้ 
 อ้าเภอเมือง พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะลบขาดยาระหว่างรักษา 1 ราย เนื่องจากผู้ป่วยอยู่เขต
อ้าเภอชานุมานและเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่เปิดเผยตัว  ติดตามผู้ป่วยไม่ได้ และผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
เสมหะลบที่เสียชีวิตเนื่องจากผู้ป่วยติดสุรามีภาวะตับแข็ง 
 อ้าเภอชานุมาน  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อเสียชีวิตระหว่างรักษา 2 รายเนื่องจากมี   
อายุมาก คือ อายุ 72 ปี และ 85 ปี 
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 อ้าเภอเสนางคนิคม  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อเสียชีวิตระหว่างรักษา 2 รายเนื่องจากมี
อายุมาก คือ อายุ 62 ปี และ 70 ปี 

 
ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) รวมถึงช่องว่างและปัญหา
อุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

จังหวัดอ้านาจเจริญ ร่วมกับส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ในปีงบประมาณ 2559 ทุกแห่ง พบว่า โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดอ้านาจเจริญ 6 แห่งผ่านการประเมิน คือ อ้าเภอชานุมาน  อ้าเภอปทุมราชวงศา อ้าเภอเสนางคนิคม 
อ้าเภอพนา อ้าเภอหัวตะพาน และอ้าเภอลืออ้านาจ   

แต่ยังมีโรงพยาบาลอ้านาจเจริญที่ยังไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากการประเมินมาตรฐานการก้ากับการ
กินยาผู้ป่วยด้วยระบบDOTต่้ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการตรวจชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่ผ่าน
มาตรฐานEQA  จึงต้องถูกประเมินในปี 2560 จังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอ้านาจเจริญก้าหนดแผนออก
ประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560  โดยจะประสานส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  

ในปี 2560 เรือนจ้าที่ต้องได้รับการประเมิน QTBP คือ เรือนจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ ซึ่งมีพยาบาล
เรือนจ้า 1 คน  ซึ่งจังหวัดอ้านาจเจริญก้าหนดแผนออกประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560  
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การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ตัวชี้วัดที่ 13 : ผู้ปุวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาตาม 
                   เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 92 
 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จากการ
ด าเนินงานในเชิงบูรณาการ 5 ปี ที่ผ่านมา (2555 - 2559) สามารถลดอัตราผู้เสพฯ จากปีงบประมาณ 2555 
12.25 ต่อ 1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2556 10.26 ต่อ 1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2557 6.98 ต่อ 
1,000 ประชากร ปีงบประมาณ 2558 6.41 ต่อ 1,000 ประชากรและปีงบประมาณ 2559 7.12 ตามล าดับ 
แต่ในภาพรวมยังเกินเกณฑ์ท่ีต้องไม่เกิน 3 ต่อ 1,000 ประชากรและมีพ้ืนที่อัตราการเสพเบาบาง 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอพนา มีอัตราเสพ  1.21 ต่อ 1,000 ประชากร โดยปัญหายาเสพติดที่พบมากที่สุดคือยาบ้ารองลงมาคือ
ยาไอช์และกัญชาตามล าดับ  
 

การด าเนินงาน 
มาตรการด าเนินงานป้องกันและลดความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดยาเสพติดของกระทรวง

สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560หังหวัดอ านาหเหริญ 
ปัญหายาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกอ าเภอและบางอ าเภอ

ติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว จึงยังพบว่ามีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและมีการจับกุมอย่าง
ต่อเนื ่อง ในปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญโดยศูนย์อ านวยการปูองกันและปรามปรามยาเสพติดจังหวัด
อ านาจเจริญ(ศอ.ปส.จ.อจ)ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ และมีการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในการโดยใช้
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
ขับเคลื่อนและยังยึดมาตรการลด Demand ตัด Supplyเพิ่มปูองกัน ด้านยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการการด าเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอ านาจเจริญ ในการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

1. ยึดแนวทางตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตามค าสั่ง คสช.108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยว่าการท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟูแบบครบวงหรโดย 

1.1. ปี2560 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดเปูาหมายการบ าบัดรักษาใน 3 ระบบรวมจ านวน 1,581 
คน โดยระบบสมัครใจบ าบัด 630 คน (บ าบัดในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 500 คน และบ าบัดในสถานบริการ
สาธารณสุข 130 คน) ระบบบังคับบ าบัด 791 คน และระบบต้องโทษ 160 คน ดังตารางที่ 1.55 
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ตารางที่ 1.55 เปูาหมายการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2557 255- 9 
 

อ าเภอ เป้าหมายระบบ 
สมัครให (คน)  

เป้าหมายระบบ 
บังคับบ าบัด (คน)  

เป้าหมายระบบ 
ต้องโทษ  (คน)  

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

1. เมืองอ านาจเจริญ 400 470 405  
 
 

900 

 
 
 

983 

 
 
 

972 

 
 
 

160 

 
 
 

200 

 
 
 

200 

2. หัวตะพาน 140 89 85 

3. ชานุมาน 160 70 100 

4. พนา 100 50 90 

5. เสนางคนิคม 140 70 70 

6. ปทุมราชวงศา 100 60 85 

7. ลืออ านาจ 160 65 36 

รวม 1300 874 871 900 983 972 130 200 200 

 
ตารางที่ 1.56 เปูาหมายการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 

อ าเภอ เป้าหมายระบบ 
สมัครให (คน)  

เป้าหมายระบบ 
บังคับบ าบัด (คน)  

เป้าหมาย
ระบบ 

ต้องโทษ 
(คน)  

 

สถาน 
พยาบาล 

ค่าย
บ าบัด 

รวม ควบคุม
ตัว 

ไม่ควบคุม
ตัว 

รวม 

1. เมือง
อ านาจเจริญ 

40 230 270  
 
 

243 

 
 
 

548 

 
 
 

791 

 
 
 

160 
2. หัวตะพาน 20 60 80 

3. ชานุมาน 10 45 55 

4. พนา 10 16 26 

5. เสนางคนิคม 20 40 60 

6. ปทุมราชวงศา 15 52 67 

7. ลืออ านาจ 15 57 72 

รวม 130 500 630 243 548 791 160 

 
1.2 ถ่ายระดับสู่การปฏิบัตินายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญในฐานะ ผู้อ านวยการ

ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ ได้บูรณาการงบประมาณ ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ปี2560 งบด าเนินการ 
12,517,962 บาท 
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1.3 ก าหนดหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามค าสั่งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด
อ านาจเจริญที่ 10/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับ
การคืนคนดีให้สังคม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยาเสพติดที่เกี่ยวข้องคือศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจ า
จังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด  

1.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศอ.ปส.จ.อจ. ทุก
เดือน โดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทั้ง 8 ยุทธศาสตร์และประชุม 
คณะอนุกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยาเสพติดจังหวัดทุกเดือนโดยน าเรื่องผลการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดแต่ละเดือนมาพิจารณาและรับทราบข้อจ ากัดและแก้ไขปัญหาต่างๆในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการข่าวที่เป็นประโยชน์  

 

2. มาตรการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อเข้าสู่ระบบการบ าบัดฟื้นฟู ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวห สาธารณสุข ต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยหังหวัดอ านาหเหริญ
ก าหนดมาตรการ 
 2.1 การค้นหาผู้เสพติด ตามค าสั่ง คสช.108/2557เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟู และการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู การเปิดช่องทางรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น สาธารณสุข คุมประพฤติ ต ารวจ ราชทัณฑ์ และฝุายปกครอง พิจารณาข้อมูลร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้กลุ่มเปูาหมายที่ถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน 

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

2.2.1 เมื่อต ารวจพบผู้ต้องสงสัยฯและยินยอมเข้าบ าบัด ให้น าเข้าศูนย์จ าแนกคัดกรองแยกวิธีบ าบัดที่
เหมาะสมต่อไป 

2.2.2 ในกรณีผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด มีความประสงค์สมัครใจบ าบัด ให้น าเข้าศูนย์จ าแนกคัดกรอง 
ระดับอ าเภอ   

2.2.3 ให้มีการออกตรวจตามสถานบันเทิง หอพัก สถานศึกษาเพ่ือคัดกรองกลุ่มเปูาหมาย ตาม
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการของจังหวัด 

2.2.4 บันทึกระบบรายงานข้อมูลทั้งในระบบข้อมูลมหาดไทย ทั้งรายงานวันต่อวัน รายงานเดือนและ
ระบบรายงาน บสต. ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 

 

3. ศูนย์ห าแนกคัดกรอง “1 อ าเภอ 1 ศูนย์ห าแนกคัดกรอง”ก าหนดให้มีศูนย์ห าแนกคัดกรอง
ประห าอ าเภอขึ้น เพื่อห าแนกคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดอย่างเหมาะสม
ตามระดับความรุนแรงของการติดยา 

3.1 จัดตั้งศูนย์จ าแนกคัดกรอง “1 อ าเภอ 1 ศูนย์จ าแนกคัดกรอง” ก าหนดให้โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นศูนย์จ าแนกเพ่ือการคัดกรองระดับอ าเภอ 
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3.2 ทีมคัดกรองประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครองต ารวจ และสหวิชาชีพตาม
ค าสั่ง ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ 

3.3 การด าเนินงานของศูนย์คัดกรองสามารถด าเนินการได้ทั้งในที่ตั้งศูนย์และสามารถเคลื่อนที่
(mobile team) ไปด าเนินการในจุดที่มีการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดเฉพาะกิจตามแผนการด าเนินงานของจังหวัด 
อ าเภอ  

4. พัฒนามาตรฐานหน่วยบ าบัดและพัฒนาศักยภาพเห้าหน้าที่ผู้บ าบัด มีมาตรการดังนี้ 
4.1 หน่วยบ าบัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผ่านมาตรฐาน HA ยาเสพติด ทุก

แห่งและมีการประเมินรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
4.2 พัฒนากองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1 จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นสถานที่บ าบัดฟ้ืนฟู (ค่ายศูนย์ขวัญ

แผ่นดิน) ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
4.3 พัฒนาค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูแห่งเดียวในจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด(ผู้เข้าบ าบัดน้อยกว่า1,000คน ต่อ1 ค่าย) โดยมีปลัดจังหวัดเป็นผู้อ านวยการค่าย  
โดยจัดท าการบ าบัดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกครอง ทหาร ต ารวจ 
สาธารณสุขตามหลักสูตรของ ปปส. และวิทยากรกระบวนการได้ผ่านการอบรมฟ้ืนฟูตามหลักสูตรค่ายศูนย์
ขวัญแผ่นดินของ ปปส.ทุกปี 
 4.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท าหน้าที่บ าบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านการอบรมความรู้
และทักษะในการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดในรูปแบบ BA BI ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและสามารถ
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดได้ในรพ.สต.ทุกแห่ง รวมทั้งจังหวัดอ านาจเจริญได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้บ าบัดในรพ.สต.ให้สามารถบ าบัดผู้เสพยาเสพติด โดยใช้โปรแกรมการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดและ
สารเสพติดแบบผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นเป็นแนวทางในการบ าบัด 
 

5. การติดตามช่วยเหลือฟื้นฟู (คืนคนดีสู่สังคม)  
จังหวัดอ านาจเจริญก าหนดมาตรการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 

อย่างครบวงจร “คืนคนดี สู่สังคม”เน้นการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 1 ปี โดยบูรณาการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนา (ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบ าบัดฯ กับหน่วยงานทักษะทางอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุน) การฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษาทางอาชีพโดยก าหนดให้มีการส ารวจความสนใจในอาชีพ การแนะแนวอาชีพ (เน้นให้เป็นไปตาม
ความถนัด ตามความสามารถและตามศักยภาพของผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด) สร้างแรงจูงใจในภาคธุรกิจเอกชน 
ได้แก่ สถานประกอบการ ให้เข้าร่วมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาทักษาทางอาชีพ การฝึกงาน การ
จ้างงาน การคงสภาพการจ้างงาน การให้งานกลับไปท าที่บ้าน การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพให้กับผู้เพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู และพัฒนา สร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ให้กับผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยมีการพัฒนา ดังนี้ 

5.1 มีศูนย์ติดตามดูแลช่วยเหลือในหมู่บ้าน/ ชุมชน โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลด้าน Demand ของ
อ าเภอ ก าหนดทีม ติดตามให้ชัดเจน ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน ต ารวจ โดย
ผนวกเข้ากับโรคในการเยี่ยมบ้านปกติของสาธารณสุข (ใน Family Folder) รวมทั้งประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ 

5.2 จดัพิมพ์สมุดบันทึกการติดตามช่วยเหลือ 1 คน : เล่ม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ทีมติดตาม พร้อม
เบอร์โทร แผนที่ ผลการติดตาม ในแต่ละครั้ง 
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5.3 สร้างมาตรการติดตามฟ้ืนฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดหลังบ าบัด โดยใช้กลไปแกนน าชุมชน 
ประกอบด้วย ผู้น าหมู่บ้าน/ ชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามหลัง
ออกจากค่ายฯ อย่างน้อง 4 ครั้งใน 1 ปี เพ่ือติดตามว่าจะไม่กลับมาเสพซ้ าอีก การสนับสนุนงบประมาณ
ติดตามในชุมชน 480บาทต่อราย 

5.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ติดตาม ประสานความช่วยเหลือด้าน Demand ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 7 ศูนย์ 
5.5 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฟ้ืนฟู ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูด้านอาชีพการ

จัดหาทุน ให้ในการประกอบอาชีพต่อเนื่อง 
 

 6. ระบบการรายงานผล 
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บ าบัดและผู้เกี่ยวข้องในการรายงานผลการ

ด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูเพ่ือให้ทักษะในใช้งานระบบ บสต.เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลและการรายงาน 
บสต.เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 รพ.สต. ในหังหวัดอ านาหเหริญมีศักยภาพในการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติดระดับผู้ใช้และผู้เสพที่

ส่งเข้าบ าบัดหากส านักงานคุมประพฤติมาตั้งแต่ปี 2555 
7.2 หังหวัดอ านาหเหริญมีผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE ที่โดดเด่นในการประกวดระดับภาคและระดับประเทศ ดังนี้ 
 1)  จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ

ระดับเพชรปีที่ 1 
         2) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เป็นชมรม TO BE NUMBER 

ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา 

3) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานเป็นชมรม TO BE  
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา  
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   4) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพานเป็นชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ภูมิภาค  
   5) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE 
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) 
  6) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณชนะการประกวดประเภท
ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา 
  7) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง  อ าเภอลืออ านาจชนะการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  8) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ านาจเจริญชนะการ
ประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  7.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับครอบครัว โดยมีนโยบายให้ด าเนินงานครอบครัว 
TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2554 มีครอบครัว TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 41.43 ของ
ครอบครัวทั้งหมด 

 ตารางท่ี 1.57 ผลการด าเนินงานครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

มีครอบครัว TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น 8ครอบครัว ระดับดี 1 ครอบครัว ซึ่งสถานีโทรทัศน์ 
NBT ได้เผยแผ่ไปทั่วประเทศของ 9 ครอบครัวต้นแบบในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติด
โลก ประกอบด้วยครอบครัว TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น จ านวน 8 ครอบครัว ได้แก่ 
 1. ครอบครัวเข็มทอง ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 2. ครอบครัวศรีเจริญ ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 3. ครอบครัววรรณโพธิ์ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 4. ครอบครัวนัดดาวงค์ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน 
 5. ครอบครัวศรีสุวรรณ ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ 
 6. ครอบครัววงษาสาร ต าบลนาปุาแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
 7. ครอบครัวหน่อปราม ต าบลจานลาน อ าเภอพนา 
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 8. ครอบครัวหลักทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม 
ประเภท ครอบครัว TO BE NUMBER ONE  ระดับดี 1 ครอบครัว ได้แก่  
ครอบครัวนาคสุด ต าบลปุาก่อ อ าเภอชานุมาน 

ในปี 2557 ได้ขยายต่อยอดหากเดิมพัฒนาสู่หมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 
โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านฯ ต้นแบบระดับอ าเภอ ๆละ 1หมู่บ้าน โดยมีการประกวดหมู่บ้านครอบครัว TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบแบ่งเป็นระดับดีเด่นและระดับดี ดังนี้ 

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

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

7.4 การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญหร ออกอบรมแกนน าอ าเภอละ 100 คน ยกเว้น
อ าเภอเมือง 200 คน รวม 800 คน   

วันที่ อ าเภอ สถานทีส่ัญหร 

24 สิงหาคม 2559 ปทุมราชวงศา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวินัยดี 

25 สิงหาคม 2559 เมืองอ านาจเจริญ ศาลาประชาคมเมืองอ านาจเจริญ 

31 สิงหาคม 2559 ลืออ านาจ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอ านาจ 

1 กันยายน 2559 พนา โรงเรียนพนาศึกษา 

2 กันยายน 2559 เสนางคนิคม โรงเรียนเสนางคนิคม 

6 กันยายน 2559 ชานุมาน หอประชุมที่ว่าการอ าเภอชานุมาน 

7กันยายน 2559 หัวตะพาน วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 

 
7.5 การขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE สู่โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก  

TO BE NUMBER ONE 

7.6 การประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยยาเสพติด โดยผ่านตามเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
ด้วยหมอล า TO BE NUMBER ONE (จัดท าเป็นซีดีหมอล า TO BE NUMBER ONE 10 กลอนล า) 
 
 
 



91 
 

ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 – เม.ย.2560) 
 รูปที่ 10 ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญระบบสมัครใจบ าบัดใน  
              สถานพยาบาลปีงบประมาณ2560 (ต.ค.2559 – เม.ย.2560)

 
   รูปที ่11 ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญระบบสมัครใจบ าบัดใน 
              ค่ายบ าบัด ปีงบประมาณ2560 (ต.ค.2559 – เม.ย.2560) 
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         รูปที ่12 ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ระบบสมัคร 
                  ใจบ าบัด ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 – เม.ย.2560) 

 

 
สมัครให 

รวม บังคับบ าบดั ต้องโทษ 
สถานพยาบาล ค่ายฯ 

เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
130 224 172.3 500 303 60.6 83.65 791 440 55.63 160 80 50 

ทีม่า : ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ 
ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 พบว่า ในระบบ

สมัครใจบ าบัดแยกเป็นในสถานพยาบาล และค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยในสถานพยาบาลมีเปูาหมายการบ าบัด 
130 คน ผลงาน 224 คน ร้อยละ 172.3 ส่วนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เปูาหมาย 500 คน ผลงาน 303 คน ร้อย
ละ 60.6 รวมระบบสมัครใจคิดเป็นร้อยละ 83.65 ส่วนระบบบังคับบ าบัดเปูาหมายการบ าบัดทั้งหมด 791 คน 
ผลงาน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 55.63 และระบบต้องโทษเปูาหมายการบ าบัดทั้งหมด 160 คน ผลงาน 80 คน 
ร้อยละ 50 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.58 ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

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

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

ร้อยละ 
(A/Bx100) 

เมืองอ านาจเจริญ 
หัวตะพาน 
ลืออ านาจ 
พนา  
เสนางคนิคม 
ปทุมราชวงศา 
ชานุมาน 

รวม 

18 
0 
1 
2 
0 
3 
12 
36 

18 
0 
1 
2 
0 
3 
12 
36 

100 
0 

100 
100 
0 

100 
100 
100 

ที่มา : ระบบรายงานบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 
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หมายเหตุ :  1. อ าเภอหัวตะพานมีผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้รับการจ าหน่ายครบตาม 
              ก าหนดทั้งหมด จ านวน 3 คน และยังอยู่ในระหว่างการติดตามซึ่งยังไม่ครบก าหนด 3 เดือนตาม 
              เกณฑ ์
              2. อ าเภอเสนางคนิคม มีผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ได้รับการจ าหน่ายครบ
ตามก าหนดทั้งหมด จ านวน 13 คน และยังอยู่ในระหว่างการติดตามซึ่งยังไม่ครบก าหนด 3 เดือนตามเกณฑ์ 
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1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
1) การตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ตัวชี้วัด 14 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                 (ร้อยละ 95)   
 
สถานการณ์ 

จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้  
1. สถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 112 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิท 60 แห่ง สถานที่ผลิตน้ าแข็ง 7 แห่ง สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 13 แห่ง สถานที่ผลิตเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2 แห่ง สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 25แห่งสถานที่ผลิตขนมอบ
1 แห่ง และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง จ านวน 4 แห่ง 

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

สถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่าย ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์  โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็ง
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ขนมอบ เกลือไอโอดีน ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยจั๊บ เส้นขนมจีนจาก
สถานที่จ าหน่าย)  เกลือบริโภค  น้ าตู้หยอดเหรียญ  และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (OTOP) โดยจ านวนตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เก็บทั้งหมด จ านวน 4,068  ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4,036 ตัวอย่าง     
ภาพรวมผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 99. 21 โดยผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาด้านคุณภาพ
มาตรฐาน คือ น้ าบริโภคฯ น้ าแข็ง น้ าดื่มในตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ และพืชผัก เช่น พริกสดแดง คะน้า 
กะหล่ าปลี    ซึ่งผลการด าเนินงานแยกเป็นรายอ าเภอสรุปได้ดังตารางที่ 1.59 

 

ตารางท่ี 1.59 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                 ผลงานในปี 2559 ในภาพรวมแยกรายอ าเภอ 
อ าเภอ จ านวน ตย. ผ่านมาตรฐาน ร้อยละที่ผ่านมาตรฐาน 
เมืองอ านาจเจริญ 877 854 97.38 
ลืออ านาจ 698 695 99.57 
ปทุมราชวงศา 1,931 1,930 99.95 
หัวตะพาน 157 154 98.09 
พนา 59 57 96.61 
เสนางคนิคม 151 151 100.00 
ชานุมาน 195 195 100.00 
รวม 4,068 4,036 99.21 
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ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท าโครงการอย.ระวังภัย 
อ านาจเจริญ (FDA Guard Amnatcharoen) ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและต าบลที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้           

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอ/ระดับต าบลที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ก าหนด  

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นทีม อย.ระวังภัยอ าเภอ (FDA Guard) ได้ทราบบทบาท หน้าที่ 
ความรู้ ทักษะ และแนวทางการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินงานเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารกลุ่มเสี่ยง  ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง  

4. เพ่ือให้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 โดยในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นการท างานร่วมกันของ
เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญที่ 16/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน 
อย.ระวังภัยอ านาจเจริญ  มีองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ดังนี้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
เป็นประธาน  คณะท างานประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน คบส. สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงาน
คบส. โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยคณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ควบคุม ก ากับ พัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  เฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  ตรวจสอบ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฏหมายก าหนด  สนับสนุนการท างานร่วมกับภาคี
เครือข่าย ติดตาม แก้ไขและจัดการเรื่องร้องเรียน  ให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นซึ่งมีรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 - โครงการ FDA Guard Amnatcharoen 
  1. แต่งตั้งคณะท างานและจัดประชุมคณะท างาน FDA Guard Amnatcharoen เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โนนหนามแท่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการแต่ละอ าเภอๆ ละ 5 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางและนโยบายการด าเนินงาน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง 
  2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ FDA Guard 
Amnatcharoen มอบแนวทางและนโยบายการด าเนินงานการเฝ้าระวังการโฆษณาสื่อวิทยุชุมชน 
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  3. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่าย คบส. 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในชุมชนและใช้โปรแกรมเพ่ือรายงานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 - โครงการตาดู หูฟัง ปากร้องเรียน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มีสถานีวิทยุในพ้ืนที่  และนายสถานี
วิทยุทุกแห่ง ในจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการในวันที่ 30 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ SMART รพ.สต. และนายสถานีวิทยุ  
 -  กิจกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังวัดอ านาจเจริญ  
  1. การจัดกิจรรมการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายในงานกาชาด ในวันที่       
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เช่น  น้ าบริโภค น้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง และผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ ตรวจสอบวัน
หมดอายุ และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่น ามาจ าหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ
ฉลากทั้งหมด 192 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบผ่าน 146 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละที่ผ่าน 76.04  ไม่ผ่าน 46
ตัวอย่าง ประเด็นที่ไม่ผ่าน คือ 1.หมดอายุ จ านวน 24 ตัวอย่าง และ 2. ไม่ระบุวัน เดือนปีที่ผลิต จ านวน 22 
ตัวอย่าง  
  2. กิจกรรมการตรวจสอบกระเช้าช่วงปีใหม่ 2560 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นประธานในการด าเนินกิจกรรม สุ่มตรวจที่บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต โลตัสเอกเพรส และห้างร้าน
ในจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งผลการด าเนินงานมีดังนี้ จ านวน กระเช้าที่ตรวจทั้งหมด 233 ตัวอย่าง ผ่าน 232 
กระเช้า(ไม่ผ่าน 1 กระเช้า พบกระเช้าหมดอายุ)  ร้อยละที่ผ่าน 99.57 
  - FDA Guard Amnatcharoen ทุกแห่งได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ อย.น้อยสัญจร ปี 2560 ใน
ระหว่างวันที่ 17 -30 พฤษภาคม พ.ศ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน อย.น้อย ได้ตื่นตัวและตระหนัก
ในการด าเนินกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้เรื่อง อาหารและยาให้นักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดอ านาจเจริญ  
กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนละ 50 คน  จ านวน 7 อ าเภอ ๆละ 1 แห่ง รวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน 

 

2.1 การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
2.1.1 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดโดยมีการ

จัดตั้งทีม FDA Guard Amnatcharoen และทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการ อย.ระวังภัยอ านาจเจริญ (FDA Guard Amnatcharoen) ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะท างาน อย.ระวังภัยอ านาจเจริญ และจัดประชุมคณะท างานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 2) การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2560  ตามค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่  153/2559 ลงวันที่16 ธันวาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560  เพ่ือเฝ้าระวังและ
จัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆในจังหวัดอ านาจเจริญที่พบปัญหาและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายให้กับ
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ประชาชนในพื้นท่ี โดยจัดประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 3) จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงาน FDA Guard Amnatcharoen เพ่ือกระตุ้นให้พ้ืนที่เร่ง
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่กระทรวง และจังหวัดก าหนด  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบงานใน
แต่ละอ าเภอเข้าร่วมรับ 
 คณะกรรมการทั้งสองทีมจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท าแผนเฝ้าระวัง แผนจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การตอบโต้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย ไม่ได้รับความ
เสียหายต่อสุขภาพในที่สุด 
 

 2.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการน าปัญหาเรื่องร้องเรียน ผลการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในปีที่ผ่านมาท่ีพบปัญหา โดยเรียงล าดับสภาพปัญหา เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวด เกิน
จริง  การพบสารเสตียรอยด์ในยาแผนโบราณ การพบฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอาเจนตินา ข้อร้องเรียน
ด้านต่างๆในพ้ืนที่  การพบสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด ปัญหาผู้ประกอบการน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น  จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  ร่วมกับอ าเภอโดยได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน คบส. ระดับอ าเภอ เพ่ือประสานการ
ท างานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด .   

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอ าเภอ เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560และวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือติดตามปัญหาในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีตัวแทน FDA 
Guard  Amnatcharoen แต่ละอ าเภอเข้าร่วมประชุม 

 2.1.3 การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง(Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
จังหวัด 

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

 
 
 

http://www.tawaiforhealth.com/
http://www.tawaiforhealth.com/
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2.2 ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
 2.2.1  จังหวัดอ านาจเจริญ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในเรื่องการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
มีความปลอดภัย จึงได้ด าเนินการในภาพ ร่วมกันทั้งจังหวัด  โดยน าตัวชี้วัดนี้เข้าไปในกิจกรรมการรับรองการ
ปฏิบัติราชการ  MOU กับพ้ืนที่  เพ่ือให้พ้ืนที่กระตือรือร้นในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น  โดยกลุ่มงานได้ก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการและจัดท าแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดร่วมกับอ าเภอ   โดยให้
แต่ละอ าเภอ ด าเนินการและรายงานผลทุกเดือนและรายไตรมาส  โดยประชุมชี้แจงการด าเนินการดังกล่าว ใน
เดือน ธันวาคม  2559  และการประชุมคณะท างาน ทีม อย.ระวังภัย อ านาจเจริญ (FDA Guard 
Amnatcharoen)  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560   รายละเอียดเป้าหมายการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น ในแต่ละพ้ืนที่ของ FDA Guard Amnatcharoen แสดงดังตารางที่ 1.60 โดยก าหนดให้ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ซ้ ากรณีพบผลบวก 
 

ตารางท่ี 1.60 แสดงเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ (ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
                 ก าหนด ร้อยละ 95)  

ชื่อผลิตภัณฑ์ เมือง เสนางคนิคม ปทุมราชวงศา ชานุมาน หัว
ตะพาน 

ลือ
อ านาจ 

พนา รวม 

อาหาร 
(จ านวนตัวอย่าง) 

20 10 10 10 10 10 10 80 

ยาแผนโบราณ 
(จ านวนตัวอย่าง) 

25 10 10 10 10 10 10 85 

เครื่องส าอาง 
(จ านวนตัวอย่าง) 

25 15 15 15 15 15 15 115 

รวม 70 35 35 35 35 35 35 280 
 

2.2.2 จ านวนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ จังหวัดอ านาจเจริญวางแผนร่วมกับ Mobile Unit 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือด าเนินการปี 2560 แสดงได้ดังตารางที่ 1.61  
ตารางท่ี 1.61 แสดงจ านวนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ Mobile Unit ก าหนดให้จังหวัดอ านาจเจริญ 
                 ด าเนินการปี 2560 

ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวนตัวอย่าง 
1. อาหาร 506 
2.ยา หาสารปนเปื้อนสเตียรอยด์ 70 
3.เครื่องส าอาง 8 
4.ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) 16 

รวม 600 
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2.2.3 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ ก าหนดเป้าหมายในการตรวจสถานที่ผลิต 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้1) ตรวจสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP จ านวน 76 แห่ง  
ดังนี้  สถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 60 แห่ง สถานที่ผลิตน้ าแข็ง 7 แห่ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง  
4 แห่ง สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) จ านวน 5 แห่ง  2) ตรวจสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 1 
แห่ง  3) ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 8 แห่ง 

2.2.4 จ านวนเป้าหมายของการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าแยกรายอ าเภอ ในปี 2560
ที่ตอ้งด าเนินงานโดยทีม FDA Guard Amnatcharoen แสดงดังตารางที่ 1.62  

 

ตารางท่ี 1.62 จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าแยกรายอ าเภอ ปี 2560 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมือง 
เสนางค
นิคม 

ปทุมร าช
วงศา ชานุมาน หัวตะพาน ลืออ านาจ พนา 

รวม 

ยา/ยาแผนโบราณ 150 100 100 100 100 100 100 750 

เครื่องส าอาง 150 100 100 100 100 100 100 750 

วัตถุอันตราย 100 50 50 50 50 50 50 400 

อาหาร 200 150 150 150 150 150 150 1100 

รวม 600 400 400 400 400 400 400 3000 

หมายเหตุ : จ านวนผลงานในการด าเนินงานจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดให้จึงจะผ่านเกณฑ์ 
 

2.3 แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพ่ือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
และการเก็บตัวอย่างโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีการก าหนดแผนออก
ตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เขต 10 ศรีสะเกษ ช่วงเดือน ธันวาคม 2559–
กันยายน 2560 โดยก าหนดเป้าหมายเก็บตัวอย่าง และมีผลงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ดังตารางที่ 1.63 
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ตารางท่ี 1.63 เป้าหมายและผลการด าเนินการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ณ 30 เมษายน พ.ศ.2560) 
ชื่อผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย

(ตัวอยา่ง) 
จ านวนที่

ตรวจ 
ผ่าน ร้อยละทีผ่่าน 

1.อาหาร 
-ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด (Mobile Unit) 
-สารเร่งเนื้อแดง 
-อาหารเสริม (lab) 
-น้ าบริโภคฯ(lab) 
-น้ าแข็งฯ(lab) 
-ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์(lab) 
-ผลิตภัณฑ์จากแป้ง(lab) 
-น้ ามันทอดซ้ า จากสถานที่ผลิตอาหารมีชื่อของ
จังหวัด (lab) 
-สถานที่ผลิตนม 

 
1,000 
30 
5 
60 
7 
10 
4 
8 ตัวอย่าง  
(4 แห่ง) 
ไม่มี 

 
976 
9 
9 
53 
7 
10 
11 
15 
 
ไม่มี 

 
967 
9 
5 
รอผล 
รอผล 
5 
11 
15 
 
- 

 
99.07 
100 
55.56 
- 
- 
50.0 
100 
100 
 
- 

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

16 
(10/5/1) 

อาหาร 5
ตย. 

5 ตย. 100.0 

รวม 1,120 1,035 1,017 98.26 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 
 

สถานการณ ์
 จังหวัดอํานาจเจริญมีตลาดจําหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูปจํานวน 12 แห่ง ห้างสรรพสินค้า
จํานวน 1 แห่ง และห้องเย็นจําหน่ายอาหารสดและแช่แข็ง 1 แห่ง โดยจะมีการเก็บตัวอย่างอาหารสดตรงที่
จําหน่ายเดือนละ 1 ครั้ง และนําส่งตัวอย่างให้แก่ หน่วยตรวจสอบความปลอดภัยเคลื่อนที่ เขตสุขภาพที่ 10 
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอํานาจเจริญได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยตรวจสอบ
ความปลอดภัยเคลื่อนที่ เขต 10 จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2558-กันยายน 2559 เพ่ือรับและ
เก็บตัวอย่างอาหารสดจากสถานที่จําหน่ายใน 7 อําเภอ เพ่ือตรวจวิเคราะห์หา ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน      
บอร์แรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารโพลาร์ และไอโอดีนในเกลือบริโภค รายละเอียดมีดังนี้ 

1. การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด จํานวน 3,906 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 3,889 ตัวอย่าง             
ไม่ผ่าน 17 ตัวอย่าง คิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ร้อยละ 99.56 แบ่งเป็น ดังนี้ 

- ตรวจสารบอแรกซ์ จํานวน 887 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 887 ตัวอย่าง คิดเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสดที่ปลอดภัยจากสารบอแรกซ์ ร้อยละ 100 

- ตรวจสารฟอกขาว จํานวน 697 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 697 ตัวอย่าง คิดเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารสดที่ปลอดภัยจากสารฟอกขาว ร้อยละ 100 

- ตรวจฟอร์มาลิน จํานวน 461 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 450 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 11 ตัวอย่าง 
(ได้แก่ ปลาหมึกอาร์เจนติน่าและ สไบนาง สถานที่เก็บตัวอย่าง อําเภอเมือง ตลาดสดวิชิตสิน ) คิดเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสดที่ปลอดภัยจากฟอร์มาลิน ร้อยละ 97.61 

- ตรวจสารเคมีตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) จํานวน 1,659 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 1,653 
ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 6  ตัวอย่าง (ได้แก่ พริกสดแดง คะน้า กะหล่ําปลี  สถานที่เก็บตัวอย่าง อําเภอลืออํานาจ 
อําเภอเมือง อําเภอหัวตะพาน โดยผักที่พบสารเคมีตกค้าง รับจากตลาดสดเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี ) คิด
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสดที่ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ร้อยละ 99.64 โดยรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานแยกเป็นรายอําเภอ ตามตารางท่ี 1.64 และ 1.65 

  

ตารางท่ี 1.64 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยในภาพรวม แยกรายอําเภอ 
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
เมืองอํานาจเจริญ 288 277 96.18 
ลืออํานาจ 411 411 100 
ปทุมราชวงศา 1400 1400 100 
หัวตะพาน 37 37 100 
พนา 25 25 100 
เสนางคนิคม 20 20 100 
ชานุมาน 66 66 100 
รวม 2247 2236 99.51 
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ตารางท่ี 1.65 ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แยกรายอําเภอ 
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
เมืองอํานาจเจริญ 481 478 99.38 
ลืออํานาจ 281 280 99.64 

ปทุมราชวงศา 525 525 100 

หัวตะพาน 112 110 98.21 

พนา 29 29 100 

เสนางคนิคม 124 124 100 

ชานุมาน 107 107 100 

รวม 1659 1653 99.63 
 

 2. ตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภค ณ สถานที่จําหน่าย มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากเกลือบริโภค ณ สถานที่จําหน่ายทั้งหมด 50 ตัวอย่าง ผ่าน 50 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภค ณ สถานที่จําหน่าย เพ่ือหาปริมาณไอโอดีนด้วยชุดทดสอบ I - 
Reader ทั้งหมด 50ตัวอย่าง พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 (เกณฑ์ที่กําหนดไว้
ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70) 

3. ตรวจเฝ้าระวังน้ําแข็ง/น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ณ สถานที่ผลิต  
- ในปีงบประมาณ 2559 มีการตรวจให้คําแนะนําสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิทและน้ําแข็ง พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งหมด 53 ตัวอย่าง ประกอบด้วย น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จํานวน 48 ตัวอย่าง 
น้ําแข็งจํานวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่าน้ําบริโภคฯผ่านมาตรฐาน 42 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 11 
ตัวอย่างซึ่งได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างซ้ํารอบที่ 2 ในรายที่ไม่ผ่านมาตรฐานในรอบแรก จํานวน 11ตัวอย่าง ผล
ตรวจวิเคราะห์ พบว่า ผ่านมาตรฐาน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 81.36 น้ําแข็งจํานวน 5 ตัวอย่าง โดย
รายละเอียดผลการดําเนินงานแยกเป็นรายอําเภอ ตามตารางท่ี 1.66 
 

ตารางท่ี 1.66 ร้อยละของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ําแข็งท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 
                  ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

อ าเภอ 
จ านวนตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 

น้ า/น้ าแข็ง น้ า/น้ าแข็ง น้ า/น้ าแข็ง 
เมืองอํานาจเจริญ 25/3 21/2 84.00/66.66 
ลืออํานาจ 5/1 3/1 60.00/100 
ปทุมราชวงศา 3/2 3/1 100/50.00 
หัวตะพาน 4/0 3/0 75.00/- 
พนา 5/0 3/0 60.00/- 
เสนางคนิคม 6/0 6/0 100/- 
ชานุมาน 9/1 9/1 100/100 

รวม 57/7 48/5 82.75/71.42 
 



103 
 

นอกจากนี้ จังหวัดอํานาจเจริญยังได้มีการกํากับดูแลมาตรฐานตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญในเขตพ้ืนที่เมือง
อํานาจเจริญ โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําบริโภคจากตู้จําหน่ายอัตโนมัติส่ง
ตรวจวิเคราะห์จํานวน 20 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่ผ่านมาตรฐาน 4 
ตัวอย่าง (ประเด็นที่ไม่ผ่านคือ ค่า pH 3 ตัวอย่าง, TDS  1 ตัวอย่าง)  

 

4. ตรวจสอบอาหารประเภทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์    
 จังหวัดอํานาจเจริญมีสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จํานวน 13 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2559 
ดําเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จํานวน 8 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ผ่าน
มาตรฐาน จํานวน 8 ตัวอย่าง ภาพรวมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีความปลอดภัย ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด
ผลการดําเนินงานแยกเป็นรายอําเภอ ตามตารางท่ี 1.67 
 

ตารางท่ี 1.67 ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
เมืองอํานาจเจริญ 8 8 100 
ลืออํานาจ 0 0 - 
ปทุมราชวงศา 0 0 - 
หัวตะพาน 0 0 - 
พนา 0 0 - 
เสนางคนิคม 0 0 - 
ชานุมาน 0 0 - 

รวม 8 8 100 
 

5. ตรวจสอบอาหารประเภทผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ขนมจีน ) 
 ดําเนินการ ตรวจติดตาม แนะนําผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์จากแป้ง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเส้น
ก๋วยเตี๋ยว ป.รุ่งเรือง, โรงเส้นก๋วยเตี๋ยว จ.เจริญพานิชย์, โรงเส้นก๋วยเตี๋ยว ช.ระติเดช และ โรงเส้นก๋วยจั๊บสิบทิศ 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตและจําหน่าย ส่งตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณ
วัตถุกันเสีย จํานวน 10 ตัวอย่าง พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 ตัวอย่าง ภาพรวมผลิตภัณฑ์จากแป้งมี    
ความปลอดภัย ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานแยกเป็นรายอําเภอ ตามตารางท่ี 1.68 
 

ตารางท่ี 1.68 ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยจั๊บ เส้นขนมจีนจากสถานที่จําหน่าย) 
                  ทั้งหมดท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 

เมืองอํานาจเจริญ 10 10 100 
ลืออํานาจ - - - 
ปทุมราชวงศา - - - 
หัวตะพาน - - - 
พนา - - - 
เสนางคนิคม - - - 
ชานุมาน - - - 

รวม 10 10 100 
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 โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว ณ สถานที่จําหน่ายทั้งหมด 10 
ตัวอย่าง พบว่า ถูกต้อง 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100   
 

แผนการด าเนินงาน ปี 2560 
จากข้อมูล ในปี 2559 ที่ผ่านมาจังหวัดอํานาจเจริญ ยังคงพบปัญหาในเรื่องสารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลง  

ร้อยละ 0.37 ซึ่งในปี 2560 ได้มีแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวผ่าน 
 โครงการ change to Pro –Food Safety 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 
2. การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2560 
3. กิจกรรมตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด 
4. กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ 47 ชนิด 

 
ผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2560  ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2560 
 สํานักงานสาธารสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
มีผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 เมษายน 2560 ดังนี้ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560 คําสั่งจังหวัดอํานาจเจริญ 
ที่ 2509/2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอํานาจเจริญ 
และจัดประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอํานาจเจริญเป็นประธานในการประชุม 

2. การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2560 ตามคําสั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ 153/2559 ลงวันที่16 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2560  เพ่ือเฝ้าระวังและ
จัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆในจังหวัดอํานาจเจริญที่พบปัญหาและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยจัดประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
 3. จัดทําแผนการเก็บตัวอย่างอาหารต่างๆตามแนวทางการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
อํานาจเจริญปี 2560  ซึ่งในแผนประกอบด้วยแผนการเก็บตัวอย่างส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อุบลราชธานี  ส่ง Mobile Unit และเก็บตรวจโดยพื้นที่   
 4. ดําเนินการจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด ให้กับพ้ืนที่เป้าหมายในการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยซึ่งได้แก่ 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 77 แห่ง  
 - รพ.7 แห่ง  
 -  สสอ.จํานวน 7 แห่ง   
 - โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย จํานวน 20 แห่ง 
 5. จัดอบรมโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่ายที่เข้าข่าย Primary GMP ได้รับความรู้
และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ในวันที่   13 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 ข้างห้อง ICT 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  มีผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน 
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 6. ร่วมประกวด อย.ควอลิตี้อวร์อด ปี2560 โดยส่ง กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน เข้า
ร่วมประกวด ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
 7. จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็งตามเกณฑ์ 
GMP เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560  ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  มี
ผู้เข้าร่วม จําวน 74 คน    
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด 5.1 : ผักและผลไม้สด (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมี 
                ก าจัดศัตรูพืช) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ไตรมาส 1  ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559- 31 ธันวาคม 2559 ดังตารางที่ 1.69 
ตารางท่ี 1.69 แสดงข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ในแต่ละอําเภอ  

       ณ 31 ธันวาคม 2559 
อ าเภอ จ านวนที่ตรวจ ผลการตรวจด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน % ผ่าน 
1.เมือง 294 293 1 99.18 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่านคือคะน้า 

2.ชานุมาน 77 75 2 97.40 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่านคือผักชีและพริกสด 

3.พนา 29 28 1 96.55 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่านคือพริกสด 

4.ปทุมราชวงศา 79 79 0 100  

5.ลืออํานาจ 136 134 2 98.53 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่านคือผักชีและพริกสด 

6.เสนางคนิคม 28 28 0 100 เก็บตัวอยา่งมามากแต่ไม่ถูกวิธี
ปริมาณน้อย 

7.หัวตะพาน 11 11 0 100  

รวม 654 648 6 99.08  
 

ไตรมาส 2  ข้อมูล 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 ดังตารางที ่1.70 
 

ตารางท่ี 1.70 แสดงข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ในแต่ละอําเภอ  
       ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560  

อ าเภอ จ านวนที่ตรวจ ผลการตรวจด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน % ผ่าน 

1.เมือง 37 36 1 97.29 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่าน คือขึ่นฉ่าย 

2.ชานุมาน 14 14 0 100  

3.พนา 27 26 1 96.29 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่าน คือพริกสด 

4.ปทุมราชวงศา 127 127 0 100  

5.ลืออํานาจ 68 68 0 100  

6.เสนางคนิคม 20 19 1 95.0 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่าน คือ ผักชีลาว 

7.หัวตะพาน 29 29 0 100  

รวม 322 319 3 99.07  
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สรุปข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้ด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 
ดังตารางที่ 1.71 

 

ตารางท่ี 1.71 แสดงข้อมูลผลการตรวจผักและผลไม้สดด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ในแต่ละอําเภอ  
       ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -  30 เมษายน 2560 

อ าเภอ จ านวนที่ตรวจ ผลการตรวจด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลง หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน % ผ่าน 

1.เมือง 331 329 2 99.39 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่าน คือขึ่นฉ่ายและ
คะน้า 

2.ชานุมาน 91 89 2 97.80 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่านคือผักชีและพริกสด 

3.พนา 56 54 2 96.43 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่าน คือพริกสด 

4.ปทุมราชวงศา 206 206 0 100  

5.ลืออํานาจ 204 202 2 99.02 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่านคือผักชีและพริกสด 

6.เสนางคนิคม 48 47 1 97.92 ตัวอยา่งที่ไม่ผ่าน คือ ผักชีลาว 

7.หัวตะพาน 40 40 0 100  

รวม 976 967 9 99.07  
 
5.2 เนื้อสัตว์สด (เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของเนื้อสัตว์สดมีความปลอดภัยจากการปลอมปนสารเร่งเนื้อแดง) 
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ดําเนินการ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สด ตามเป้าหมายที่จังหวัด
อํานาจเจริญได้รับมอบหมายจากเขตสุขภาพที่ให้ดําเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สด คือจํานวน 30 ตัวอย่าง 
แต่จังหวัดอํานาจเจริญ มีจํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 36 แห่ง  โดยแบ่งให้แต่ละอําเภอรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ ดังตารางที่ 1.72 

 

ตารางท่ี 1.72  จํานวนสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ในแต่ละอําเภอ 
อ าเภอ เขียงหมู เขียงเนื้อ 

เมือง 8 5 
หัวตะพาน 5 2 
เสนางคนิคม 1 1 
ลืออํานาจ 1 3 
ชานุมาน 1 1 
ปทุมราชวงศา 2 3 
พนา 2 1 

รวม 20 16 
  

โดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ หน่วยตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตรวจ ซึ่งผลการตรวจมีดังต่อไปนี้ 
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ไตรมาสที่ 1 และ 2 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ดังตารางที่ 1.73 
ตารางท่ี 1.73 แสดงข้อมูลผลการตรวจเนื้อสัตว์สด เพ่ือหาสารเร่งเนื้อแดง ในแต่ละอําเภอ  

       ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -  30 เมษายน 2560 
อ าเภอ เป้าหมาย จ านวนตัวอย่าง

ที่ส่งตรวจ 
ผลการตรวจ 

ผ่าน 
ร้อยละที่ผ่าน 

เขียงหมู เขียงเนื้อ 
เมือง 8 5 0 0 0 
หัวตะพาน 5 2 1 1 100 
เสนางคนิคม 1 1 0 0 0 
ลืออํานาจ 1 3 0 0 0 
ชานุมาน 1 1 0 0 0 
ปทุมราชวงศา 2 3 7 7 100 
พนา 2 1 1 1 100 

รวม 20 16 9 9 100 
 

5.3 น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด)  
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
ตารางท่ี 1.74 แสดงข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็ง   

อําเภอ 

1.น้ าบริโภคในภาชนะบรรจปุิดสนิท 2. น้ าแขง็ 

หมายเหต ุ
สถานที่ผลิตทั้งหมด 

สถานที่ที่เก็บ
ตัวอยา่งส่ง

ตรวจวิเคราะห ์
ร้อยละ 

สถานที่ผลิต
ทั้งหมด 

สถานที่ที่เก็บ
ตัวอยา่งส่งตรวจ

วิเคราะห ์

ร้อย
ละ 

1.เมือง 28 20 71.42 3 3 100 1.โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 
2.น้ําดื่มล้วนเจริญทิพย ์
3.น้ําดื่มตรามิตรภาพ  
(1-3 รอยกเลิก) 
4.น้ําดื่ม วีไอพ ี
5.น้ําดื่มNP 
6.น้ําดื่มAMT 
(4-6 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โรงงาน) 
7.น้ําดื่มตรามั่งมี 
8.น้ําดื่มตราฤทัยทิพย ์
(7-8 เพิ่งออกใบอนุญาต) 

2.ปทุมราชวงศา 7 7 100 1 1 100 - 
3.ชานุมาน 11 10 90.91 1 1 100 1.น้ําดื่มเหยี่ยวถลาลม (รอยกเลิก) 

4.หัวตะพาน 5 3 60 0 0 100 

1.น้ําดื่มโรงเรียนบ้านคําพระ (รอ
ยกเลิก) 
2.น้ําดื่มตาลโตนด 
(เพิ่งออกเลขใบอนุญาต) 

5.เสนางคนิคม 6 6 100 0 0 100  
6.ลืออํานาจ 4 3 75 1 1 100 1.น้ําดื่มริมโขง (รอยกเลิก) 
7.พนา 4 4 100 1 1 100 - 

สรุปรวม 65 53 81.54 7 7 100 - 

หมายเหตุ: ผลการตรวจวิเคราะห์น้ําดื่ม ยังอยู่ในระหว่างการรอผลวิเคราะห์ 
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 - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดอํานาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็งตามเกณฑ์ GMP วันที่ 20 มกราคม 2560       
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจ เจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 74 คน                    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและเฝ้าระวังให้ผู้ประกอบการน้ําดื่มในจังหวัดอํานาจเจริญได้ผลิตน้ําให้ได้
มาตรฐานตามที่  อย. กําหนด และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาในกลุ่ม
ผู้ประกอบการน้ําดื่ม น้ําแข็ง 
 - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมกับสํานักงานจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดอํานาจเจริญ 
ร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   ในวันที 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
จํานวน 6 แห่ง 
 
5.4  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่มีการใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามเกณฑ์ที่ก าหนด)   
 ผลการด าเนินงานปี 2560 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ดําเนินการ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ (ได้แก่  ลูกชิ้น  หมูยอ แหนม ไส้กรอก กุนเชียง เป็นต้น)  ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสีย   
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่จังหวัดอํานาจเจริญ คือ จํานวน  10 ตัวอย่าง ซึ่ง
ผลการตรวจวิเคราะห์ คือ  ผ่าน 5 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 5 ตัวอย่าง  ร้อยละท่ีผ่าน 50.0 
 
5.5  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เป้าหมาย ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความปลอดภัยจากการ
ปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา 
 ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ สถานที่จําหน่าย ในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน  9 ตัวอย่าง เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์
ปริมาณ การปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี ซึ่งผลการตรวจ
วิเคราะห์ ผ่าน 5 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 4 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละท่ีผ่าน  55.56 
 
5.6 นมโรงเรียน (ไม่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน) 
 ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 จังหวัดอํานาจเจริญ ไม่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน  การดําเนินงาน คือ การเฝ้าระวังการเก็บรักษานม
โรงเรียน  ผ่านแบบสํารวจ check list นมโรงเรียนปี 2560   โดยมอบหมายให้ทางเทศบาลแต่ละแห่งใน
จังหวัดอํานาจเจริญ  สุ่มตรวจนมโรงเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้โรงเรียนตรวจสอบการ
เก็บรักษานมโรงเรียนของตนเอง  โรงเรียนส่งแบบสอบถามเข้ามาจํานวน 2 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กจํานวน 58 แห่ง    
ผลการสุ่มตรวจทั้งหมดไม่พบปัญหาในการเก็บนมโรงเรียน 
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5.7 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์จากแป้งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด) 
 ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
      จังหวัดอํานาจเจริญ มีสถานที่ประกอบการ ที่ผลิตภัณฑ์จากแป้ง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.ป.รุ่งเรือง  
2.จ.เจริญพานิชย์  3.ก๊วยจั๊บสิบทิศ และ4.โรงเส้น ช รติเดช โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีแผนการเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสีย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 11 
ตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์ ผ่าน11  ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

5.8  น้ ามันทอดอาหาร (เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของน้ ามันทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิต กลุ่มเป้าหมายและ
สถานที่จ าหน่ายมีสารโพลาร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 จังหวัดอํานาจเจริญ มีเป้าหมายในการ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ํามันทอดอาหาร จํานวน 15 ตัวอย่าง       
ซึ่งแผนการเก็บตัวอย่าง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1.75 แสดงข้อมูลผลการตรวจน้ํามันทอดจากแหล่งที่จําหน่าย ในแต่ละอําเภอ  
       ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 

อ าเภอ จ านวนที่ตรวจ ผลการตรวจ 
ผ่าน ไม่ผ่าน % ผ่าน 

1.เมือง 6 6 0 100 
2.ชานุมาน 1 1 0 100 
3.พนา 0 0 0 100 
4.ปทุมราชวงศา 2 2 0 100 
5.ลืออํานาจ 3 3 0 100 
6.เสนางคนคิม 1 1 0 100 
7.หัวตะพาน 2 2 0 100 

รวม 15 15 0 100 
 

ตารางท่ี 1.76 สรุปผลการดําเนินงานเก็บตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร  
                 ณ วันที่ 30 เมษายน   พ.ศ.2560 
รายละเอียดตัวอย่าง เป้าหมายจาก 

เขต 10 ก าหนด 
จ านวนที่ด าเนินการ

เก็บ 
ผ่าน ร้อยละ 

1.ผักและผลไมส้ด 300 976 967 99.07 
2.เนื้อสัตว์ตรวจสารเร่งเนื้อ
แดง 

30 9 9 100 

3.ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว ์ 10 10 5 50.0 
4.ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 8 11 11 100 
5.น้ํามันทอดอาหารซ้ํา 10 15 15 100 
6.น้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทและน้ําแข็ง 

50 60 รอผลการวิเคราะห ์  

7.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5 9 5 55.56 
8.สถานท่ีผลตินม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 

รวม 413  1,030 1,012 98.25 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 : ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

        ตามกฎหมาย (ร้อยละ 80) 
 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุม ก ากับการจัดบริการสุขภาพ

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

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาลเอกชนของจังหวัดอ านาจเจริญที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการ  และได้รับการรับรองให้ประกอบการสถานพยาบาล จ านวน 56 ราย ซึ่งเป็นสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) แบ่งออกเป็น  

1. สาขาเวชกรรม  จ านวน 12 ราย  แบ่งออก เวชกรรม 10 ราย เสริมความงาม 2 ราย  
2. สาขาเวชกรรมเฉพาะทาง   จ านวน 9 ราย  
3. สาขาสหคลินิก   จ านวน 2 ราย  
4. สาขาทันตกรรม   จ านวน 7 ราย  
5. สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จ านวน 27 ราย 
6. สาขาการผดุงครรภ์ ชั้น 2   จ านวน 2 ราย  
7. สาขาเวชกรรมโบราณ   จ านวน 1 ราย  
- สถานพยาบาลทั้งหมด จ านวน 60 ราย ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 100 
ยกเลิกและย้ายสถานที่ จ านวน 4 ราย ได้แก่ คลินิกกัลป์-พิสมัยการผดุงครรภ์ จุฬาพรคลินิกการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ สหคลินิกนายแพทย์เกียรติยศและทันตแพทย์คณาวรรณ รัตนาคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

ขออนุญาตใหม่ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8 ราย แบ่งออก  
- อนุญาตเรียบร้อย จ านวน 8 ราย ได้แก่ วิกริชตราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์                                   

ทัศนีย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ศิริพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางเกียรติยศและคณาวรรณ  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอ านาจเจริญไตเทียม  ศิริโชคคลินิกการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ นุชจรีพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พิมพิลัยคลินิกการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดอ านาจเจริญที่ได้รับการตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการ  และได้รับการรับรองมาตรฐาน  จ านวน  3 ราย ซึ่งเป็นประเภทสถาน
ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ จ านวน 3 ราย ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 100 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเรื่องก าหนด
สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
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ตรวจสอบเพ่ือการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่ เ พ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ   พ.ศ.2551 

 

แผนงานโครงการ/โครงการที่จะด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล จังหวัดอ านาจเจริญ  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559–มกราคม2560 ได้ด าเนินการแล้วดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้
ด าเนินการออกตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการจ านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 100 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ได้ด าเนินการออกตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ด าเนินการการส่งเสริมสถานพยาบาล ให้ค าแนะน าและข้อสรุปการปรับปรุงกับผู้ประกอบกิจการ
และผู้ด าเนินการสถานพยาบาลขณะที่มาต่อใบอนุญาต จ านวน 53  ราย เพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด เมื่อวันที่ 8 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  

4. ด าเนินการตรวจสถานพยาบาลเปิดใหม่ เ พ่ือให้อนุญาตตามมาตรฐานสถานพยาบาล                             
จ านวน 8 ราย  

5.ด า เนินการตรวจประเมินและให้ค าแนะน าสถานประกอบการเ พ่ือสุ ขภาพรายใหม่                         
จ านวน 6 ราย 
ตารางที ่1.77 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
                  ปีงบประมาณ 2558 – 2560 

 
Baseline data 

 
หน่วยวัด 

 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

2558 2559 2560 
(ต.ค 59-เม.ย 60) 

สถานพยาบาล ร้อยละ 
(จ านวนแห่ง) 

100                           
จ านวน 58 ราย 

100 
จ านวน 56 ราย 

100 
จ านวน 60 ราย 

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

ร้อยละ 
(จ านวนแห่ง) 

100 
จ านวน 2 ราย 

100 
จ านวน 3 ราย 

100                             
จ านวน 3 ราย 

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
         - กรณีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย จึงท าให้การด าเนินการให้อนุญาต
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพล่าช้า   
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ตัวชี้วัดที่ 17 : ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
                  CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) เป้าหมายผลงาน 9 เดือน คือ โรงพยาบาลผ่าน 
                  เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 60 
 
สถานการณ์ (สภาพปัญหา / evidence based) 

 จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาล รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 301 เตียง 
จ านวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 6 แห่ง 
  ปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ภายใต้การน าของ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ (นพ.ประภาส วีระพล)ก าหนดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้
ค่านิยม  “SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน” โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานให้ผ่านตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospitalระดับโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  
 

แนวทางการด าเนินงาน (System management) 
1. มีค าสั่งคณะท างานระดับจังหวัด / อ าเภอ  
2. มีแผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ให้โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital เป็น PA ของจังหวัด
อ านาจเจริญ (Ranking) 
 2. การนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง และก าหนดประเด็นเรื่องการด าเนินงาน 
GREEN & CLEAN Hospital และการจัดระดับการพัฒนาระดับอ าเภอ (Ranking)  
 3. การเยี่ยมเสริมพลัง จัดให้มีการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดพร้อมการประเมินระดับจังหวัด 
และประสานงานกับเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต เพ่ือการเยี่ยมเสริมพลัง 
 4. การประเมินระดับจังหวัด GREEN&CLEAN Hospital ประจ าปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือส่ง
ประเมินระดับเขตต่อไป 
 5.การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Cockpit ระดับจังหวัดทุกเดือน 
 

ผลการด าเนินงาน  (ตุลาคม 59 – พฤษภาคม 60) 
 โรงพยาบาลทุกแห่งส่งผลการประเมินตนเอง และแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

โรงพยาบาลครบทุกแห่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย ในรอบ 9 เดือนจากการ
ประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด พบว่า  

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.อ านาจเจริญและ รพ.หัวตะพาน 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ชานุมาน รพ.ปทุมราชวงศา  

รพ.พนา รพ.เสนางคนิคม และรพ.ลืออ านาจ 
 จากผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลพบว่าการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง  ร้อยละ 

100 ซึ่งจะต้องรับการประเมินโดยทีมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประเมินรับรองต่อไป 

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

โรงพยาบาล มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการร่วมกัน จึงท าให้ต้องมีการประสานท าความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินงาน จึงจะบรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดได้ 



113 
 

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



 

 

 

 

คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ 

 

 

 

 



คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

 
สถานการณ ์

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
โดยจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง สร้าง
ระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในจังหวัด ภายในเขต และประเทศ มีเป้าหมายลดอัตราป่วย ลดอัตรา
ตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่าย ประชาชนได้รับบริการที่มคีุณภาพทั่วถึง เป็นธรรม  

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในภาพรวมของจังหวัดอ านาจเจริญ ได้บูรณาการ
ร่วมกันทั้งด้านบริหาร บริการและวิชาการตามหลักการ Pool and Share  โดยจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ จังหวัดอ านาจเจริญระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 –2560) ก าหนดให้โรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็นระดับ S 
และก าหนดเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและทารกแรกเกิด ระดับ 2 ศูนย์เชี่ยวชาญหัวใจและหลอดเลือด
และโรคมะเร็งระดับ 3 มีเครือข่ายสถานบริการระดับจังหวัดเครือข่ายเดียวโรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็นแม่ข่าย 
(ไม่มี NODE) มโีรงพยาบาลชุมชน (F2) 6 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) จ านวน 2 แห่ง 
คือ PCC มิ่งเมือง รพท.อ านาจเจริญ และ PCC ปทุมราชวงศา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 77 แห่ง (P2) 
และมีแผนขอทบทวนสถานบริการสุขภาพเป็นระดับ F1 ในปี พ.ศ.2561 คือ โรงพยาบาลหัวตะพานและ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  มีเครือข่าย รพ.สต.โซน 20 เครือข่าย (โซน) อ าเภอเมือง 5 โซน อ าเภอชานุมาน 2 
โซน อ าเภอเสนางคนิคม 2 โซน อ าเภอปทุมราชวงศา 3 โซน อ าเภอพนา 2 โซน อ าเภอลืออ านาจ 3 โซน 
อ าเภอหัวตะพาน 3 โซน  
 

ผลการด าเนินงาน 
จังหวัดอ านาจเจริญได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพในภาพรวมและรายสาขา โดยจัดระบบกลไกการ

บริหารจัดการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด ประกอบด้วย เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญ 19 สาขา 4 กลุ่มวิชาชีพ (ค าสั่งที่ 5/2559 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560) ถ่ายทอดนโยบายให้
ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) และ
ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีการวิเคราะห์ปัญหารายสาขาเพ่ือหา
ส่วนขาดของสถานบริการแต่ละระดับ โดยใช้ Six Building Blocks และคู่มือแนวทางพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพรายสาขาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาส่วนขาด และศักยภาพของหน่วยบริการ ได้ก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการส าคัญในการพัฒนาให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
ระบบ DHS มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนโดยเครือข่ายรายสาขา เป็นวงเงิน 200,000 บาท คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรายสาขาก าหนดแผนพ่ีเยี่ยมน้องนิเทศงานโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ รพ.สต.อ าเภอ
ละ 1 แห่ง ยกเว้นอ าเภอเมือง 2 แห่ง มีการทบทวนค าของบลงทุน/งบค่าเสื่อมรายปี และแผนจัดประชุม
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รายสาขา (เดือนมิถุนายน 2560) และจัดเวทีสรุปผล
การด าเนินงาน พบส.ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2560) 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรม 
จังหวัดอ านาจเจริญมีการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกเครือข่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พบส.) แบบพ่ี

ช่วยน้องอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ คน เงิน ของ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรายสาขาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน วงเงิน 200,000 – 
500,000 บาท/ปี มีการนิเทศ ติดตาม รพช./รพ.สต.อย่างสม่ าเสมอ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเป็น
ต้นแบบ ได้แก่ สาขาทารกแรกเกิดมีการสอนงานด้านการดูแลรักษาทารกแรกเกิดวิกฤต สาขารังสีวิทยามีการ
จัดท าระบบ X-ray Link สาขากายภาพบ าบัดมีระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน สาขา Palliative care มีระบบ 
Palliative care Home Ward to Dying home การดูแลระยะสุดท้ายที่ใช้บ้านเป็นเรือนนอน สาขาหลักมี
การประดิษฐ์ถุงรองรับน้ าดีในการผ่าตัด Laparotomy cholecystectomy ผ้ารัดหน้าท้องเพ่ือลดปวดหลัง
ผ่าตัดไส้ติ่ง ถุงตวงเลือดในการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 
 

ปัญหา อุปสรรค 
1. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เชี่ยวชาญบางสาขา ได้แก่ สาขา อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด 

โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ศัลยกรรม เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย 
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขไม่ครอบคลุม     
รพ.สต.  

2. ขาดแคลนครุภัณฑ์การแพทย์ที่สนับสนุนการยกระดับบริการในสาขาที่ก าหนด ได้แก่ รถพยาบาล
ของ รพช.ในสาขาอุบัติเหตุ Stoke Unit ในสาขาโรคหลอดเลือดสมอง เตียง NICU/Pulse Oximeter/ 
Portable head Ultrasonography/Lactate Level/Ultrasound Bedside ในสาขาทารกแรกเกิด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด ต้องมีการขับเคลื่อน ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ และมีการถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพในห้วงไตร
มาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 
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2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี (Primary Care 
                   Cluster) 
 
สถานการณ ์

ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ก าหนดไว้
ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ช) ด้านอ่ืนๆ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์       
เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดนโยบายปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดท าโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster ; PCC) 
เพ่ือลดความเลื่อมล้ า ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเพ่ิมการดูแลแบบองค์รวม โดยเปูาหมายการพัฒนา        
ปี 2560 จังหวัดละ 4 ทีม คือ รพศ./รพท. จัดตั้งแห่งละ 3 ทีม (1 cluster) และ รพช. แห่งละ 1 ทีม 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มี รพ.สต.ทั้งหมด 77 แห่ง , หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU) ของ รพ. 8 แห่ง, 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แห่ง  โดยปีงบประมาณ  2558 – 2559 มีการพัฒนาทีมหมอครอบครัว
(Family Care Team; FCT) จ านวน 556 ทีม (ทีมอ าเภอ 26 ทีม, ทีมต าบล 89 ทีม , ทีมชุมชน 451 ทีม)  ใน
ปีงบประมาณ 2560 มีการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) โดยมีเปูาหมายจัดตั้ง
แห่งละ 3 ทีม (1 cluster) และ รพช.แห่งละ 1 ทีม คือ 1. PCC มิ่งเมือง รพท.อ านาจเจริญ จ านวน 3 ทีม    
(1 Cluster) ประกอบด้วยหน่วยบริการดังนี้ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง ,รพ.สต.ค าน้อย ,รพ.สต.นาโพธิ์,       
รพ.สต.นาสีนวน, รพ.สต.กุดปลาดุก โดยใช้อาคารศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง (พ้ืนที่ภายในบริเวณ สสจ.
อ านาจเจริญ) เป็นที่ตั้ง PCC รับผิดชอบประชากร 28,597 คน  2. PCC รพ.ปทุมราชวงศา 1 ทีม โดยมีการ
เปิดด าเนินการแล้ว โดยใช้อาคาร PCU รพ.ปทุมราชวงศา (ภายในพ้ืนบริเวณ รพ.ปทุมราชวงศา) เป็นที่ตั้ง 
PCC รับผิดชอบประชากร 9,904 คน  และ 3. PCC ศสม.อ านาจเจริญ 3 ทีม (1 Cluster) เปิดด าเนินการใน
เดือนมีนาคม 2560 ใช้อาคาร ศสม.อ านาจเจริญ (หอนาฬิกา) เป็นที่ตั้ง PCC รับผิดชอบประชากร 29,645 คน 
และมีการจัดท าแผนจัดตั้ง PCC ปี 2560-2569  ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีจ านวน PCC 40 ทีม             
(13 Cluster) 
 
ผลการด าเนินงานปีงานประมาณ 2560 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาพบว่า     
มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวผ่านเกณฑ์การพัฒนา ปี 2560 จังหวัดละ 4 ทีม (รพท. จัดตั้งแห่งละ 3 ทีม 
และ รพช.แห่งละ 1 ทีม) คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  

1. จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว กับผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ เพ่ือการ
จัดท าโครงสร้าง/แผนการจัดตั้ง PCC ทั้งจังหวัด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอ านาจเจริญ  ตามค าสั่งที่  30 /2560  
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือก าหนดผู้จัดการ PCC, ผู้ประสานงาน PCC ทั้งระดับจังหวัด/อ าเภอ และเพ่ือ
วางแผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอ านาจเจริญ   
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3. รพท.อ านาจเจริญและ PCC มิ่งเมือง เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขา
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (1คน/3ปี) กับราชวิทยาลัยฯ ในปี 2560 มีแพทย์ฝึกอบรม 1 คน 

4. รพท.อ านาจเจริญ สมัครเข้าร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และสถาบันฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว กับ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

5. ส่งแพทย์เข้าอบรม FM หลักสูตรระยะสั้นกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เปูาหมาย    
ปี 2560 จ านวน 6 คน (รุ่น 3 จ านวน 2 คน, รุ่น 4 จ านวน 2 คน, รุ่น 5 จ านวน 2 คน) 
 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้าน ด้วยโปรแกรม ThaiCOC กลุ่มเปูาหมาย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รพท./รพช. และ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ทุกแห่ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ปุวยระหว่าง รพ.แม่ข่ายกับ PCC/รพ.สต.  
 
ตารางที่ 2.1 แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) จังหวัดอ านาจเจริญ 

      ปีงบประมาณ 2560 -2569 

ชื่ออ าเภอ 
 ประชากร

(คน)  

เป้า 
หมาย
(ทีม) 

จ านวน 
Clus 
ter 

(แห่ง) 

แผนจัดตั้ง PCC จ านวนทีม/ป ี
รวม 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

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

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

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

พนา 29,133 3 1 - - 1 - 1 
 

1 - - - - 3 

เสนางคนิคม 40,866 4 1 - - 1 1 - 2 - - - - - 4 

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

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

รวม 389,092 40 13 3 4 10 8 8 4 2 0 1 0 0 40 
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ตารางที่ 2.2 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน PCC  จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560   

ล า 
ดับ 

ต าแหน่ง 

PCC มิ่งเมือง 
รพท.อ านาจเจรญิ 
ปชก.(28,895 คน) 

PCC ศสม.
อ านาจเจรญิ 

ปชก.(29,645 คน) 

PCC ปทุมราช
วงศา 

ปชก.(9,124 คน) 

จ านวน 
/Cluster 

ขาด 
จ านวน 

/Cluster 
ขาด 

จ านวน/
ทีม 

ขาด 

1 
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว/แพทย์(อบรมเวช
ศาสตร์ครอบครัวหลักสูตรระยะสัน้)  1:10,000 

3 - 3 - 1 - 

2 ทันตแพทย์  1:30,000 1 - 1 - 1 - 

3 
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏบิัติ 
1:2,500 

7 5 9 3 7  

4 ทันตาภิบาล 1:10,000 3 - 1 2 2  
5 เภสัชกร 1:30,000 1 - 1 - 1 - 
6 จพ.เภสัชกรรม  1:10,000 1 1 2 1 1 - 
7 นวก.สธ./จพ.สธ.  1:2,500 16 - 5 7 9 - 

8 
นักการแพทย์แผนไทย/ผช.แพทย์แผนไทย 
1:10,000 

6 - 1 - 3 - 

9 นักกายภาพบ าบัด 1:30,000 1 - 1 - 1 - 

         ที่มา : รายงานการขึ้นทะเบียน PCC ส่ง สปค. ข้อมูล ณ 9 พ.ค. 2560 

 
ตารางที่ 2.3 งบประมาณ/สิ่งสนับสนุนที่ต้องการ PCC จังหวัดอ านาจเจริญ 

PCC ความต้องการ 
1. PCC มิ่งเมือง  
รพท.อ านาจเจริญ 

1. งบประมาณปรับปรุงอาคาร PCC 
2. Unit ทันตกรรม     
3. รถยนต์ส าหรับเยี่ยมบ้าน/รถ Refer 
4. computer server 
5. วัสดุ ครุภัณฑ์การช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น Ambu Bag เครื่อง AED 
6. เครื่องมือตรวจพิเศษ เช่น EKG 

2. PCC ปทุมราชวงศา 1. งบประมาณก่อสร้างอาคาร PCC 
2. งบจัดซื้อรถยนต์ 

3. PCC เมือง
อ านาจเจริญ 

1. งบประมาณก่อสร้างอาคาร PCC 
2. คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต 
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ตัวชี้วัด SP1 : ร้อยละของอ าเภอที่ม ีDistrict Health System (DHS) ท่ีเชื่อมโยงระบบบริการ 
                   ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 
สถานการณ ์
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System ; 
DHS) ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิ ชุมชนและท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ ในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพในแต่ละ
อ าเภอ โดยเป้าหมายของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 ก าหนดให้ทุกอ าเภอด าเนินการพัฒนาระบบสุขภาพ
อ าเภอ จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560  พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญได้บูรณาการการด าเนินงาน     
4 ภารกิจ คือ 1.การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System ; DHS) 2. โครงการพัฒนาการเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System Management Learning: 
DHML) 3. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมด าเนินการทุกอ าเภอ โดยก าหนดให้มี“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board; DHB) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง 7 อ าเภอ 4. นโยบายผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ านาจเจริญ โครงการ 3 ดี “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งทั้ง 4 ภารกิจขับเคลื่อนโดยมี
นายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ มีโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท าหน้าที่เลขานุการ  
โดยคณะกรรมการ DHB ทุกอ าเภอได้ก าหนดประเด็นปัญหาสุขภาพของอ าเภอ (One District One Project ; 
ODOP) โดยส่วนใหญ่ก าหนดประเด็นแก้ไขปัญหา โครงการการจัดการขยะ รองลงมา คือ ประเด็นโครงการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โครงการงานบุญปลอดเหล้า ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร การดูแลผู้สูงอายุ 
จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ DHS-PCA ของแต่ละอ าเภอ ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ DHS-PCA 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการพัฒนาขั้นที่ 3.5 - 4 ซึ่งอ าเภอลืออ านาจได้รับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ ในการประชุมวิชาการประจ าปี HA Nation Forum ครั้งที่ 18 วันที่   
17 มีนาคม 25560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี  
 
ผลการด าเนินงานปีงานประมาณ 2560 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการพัฒนา DHS อย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาพบว่า ทุกอ าเภอ
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีกิจกรรมที่ส าคญั ดังนี้  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบงาน DHS ระดับอ าเภอ 
เพ่ือติดตามการพัฒนาทุก 2 เดือน 

2. ขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงาน DHS , DHML, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board ; DHB) และ โครงการ 3 ดี ทั้ง 7 อ าเภอ 

3. ขับเคลื่อนนโยบายระดับอ าเภอโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
อ าเภอ (District Health Board ; DHB) มีนายอ าเภอเป็นประธานและภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมเป็น
คณะกรรมการทุกอ าเภอมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ การพัฒนา DHS และก าหนดให้มีคณะท างานตามประเด็น
ปัญหาสุขภาพอ าเภอ  
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ตารางที ่2.4 ประเด็นสุขภาพ (One District One Project ; ODOP) แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 

รายชื่ออ าเภอ ประเด็นสุขภาพ (One District One Project ; ODOP) 

 1. เมืองอ านาจเจริญ งานบุญปลอดเหล้า, พัฒนาการเด็ก 
2. หัวตะพาน การดูแลผู้สูงอายุ ,การดูแลสุขภาพจิต 

การดูแลกลุ่มวัยเรียน/เยาวชน (To be No.1/Teen Mom) 
3. ลืออ านาจ สิ่งแวดล้อมสร้างสุขโดยการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

4. พนา การจัดการขยะ ,งานบุญปลอดเหล้า , ดูแลผู้มีภาวะพึงพิง 

5. ปทุมราชวงศา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

6. เสนางคนิคม การจัดการขยะ , การคุ้มครองผู้บริโภค 

7. ชานุมาน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
 
ตารางที ่2.5 ผลการประเมินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (ตามแนวทาง DHS-PCA) และ 
               ประเด็นสุขภาพ (ODOPและนโยบายส าคัญ) แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ 
ประเด็นสุขภาพ /
นโยบายส าคัญ 

2560 

ความเป็น
เอกภาพ (Unity 
Team) 

การให้
ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ 
(Customer 
Focus) 

การมสี่วนร่วม
จากชมุชน 
(Community 
Participation) 

ส่งเสริมและการ
เห็นคุณค่าจาก
การปฏิบัติงาน 
(Appreciation) 

การใช้
ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกนั 
(Resource 
Sharing) 

การจดับรกิาร
สุขภาพที่จ าเป็น 
(Essential 
Care) 

คะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

เมือง
อ านาจเจรญิ 

1.พัฒนาการเดก็ 4 4 3.5 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 4 3.83 3.92 
2.อุบัติเหต ุ 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5 4 4 3.5 3.5 3.83 3.83 

3.Long Term Care 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 
4.DM,HT 4 4 4 4 4.5 4.5 4 4 4.5 4.5 4 4 4.17 4.17 

หัวตะพาน 1.ตั้งครรภก์่อนวัย 4 4 4 4 3.5 4 3.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.67 3.83 

2.อุบัติเหต ุ 4 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.58 4.00 

3.Long Term Care 4 4 4 4 4 4 3.5 4 3.5 3.5 3.5 4 3.75 3.92 
4.DM,HT 4 4 4 4 4 4 3.5 4 3.5 4 3.5 3.5 3.75 3.92 

ลืออ านาจ 1. การจัดการขยะ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.50 4.50 
2.อุบัติเหต ุ 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3.33 3.33 
3.Long Term Care 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3.50 3.50 
4.DM,HT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.08 4.08 

พนา 1. การจัดการขยะ 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3.17 4.00 
2.อุบัติเหต ุ 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3.50 3.50 

3.Long Term Care 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 

4.DM,HT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 
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ตารางที ่2.5 ผลการประเมินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (ตามแนวทาง DHS-PCA) และ 
               ประเด็นสุขภาพ (ODOPและนโยบายส าคัญ) แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

อ าเภอ 
ประเด็นสุขภาพ /
นโยบายส าคัญ 

2560 

ความเป็น
เอกภาพ (Unity 

Team) 

การให้
ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการ 
(Customer 

Focus) 

การมสี่วนร่วม
จากชมุชน 

(Community 
Participation) 

ส่งเสริมและการ
เห็นคุณค่าจาก
การปฏิบัติงาน 

(Appreciation) 

การใช้
ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกนั 
(Resource 
Sharing) 

การจดับรกิาร
สุขภาพที่จ าเป็น 

(Essential 
Care) 

คะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

รอบ 
1 

รอบ 
2 

ปทุมราชวงศา 1. ไข้เลือดออก 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3.33 3.83 
2.อุบัติเหต ุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3.00 3.17 
3.Long Term Care 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.83 4.00 
4.DM,HT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 4 3.00 3.17 

ชานุมาน 1.ไข้เลือดออก 4 4 4 4 4 4 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.67 3.67 
2.อุบัติเหต ุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 
3.Long Term Care 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3.17 3.17 
4.DM,HT 3.5 3.5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3.25 3.25 

เสนางคนิคม 1. การจัดการขยะ 3 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3 3 3 3 3 3.00 3.25 
2.อุบัติเหต ุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.50 3.00 
3.Long Term Care 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50 3.50 

4.DM,HT 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50 3.50 
 

ที่มา : ผลการประเมินตนเอง DHS-PCA  จงัหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560  
 



123 
 

2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD  
1) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง 
ตัวชี้วัดที่ 19 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  

(DM>ร้อยละ 40 , HT>ร้อยละ 50) 
ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน 

โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) (>ร้อยละ 80) 
 

(รายละเอียดตัวชี้วัดอยู่ตัวชี้วัดที่ 8 คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มวัยท างาน หน้า 45-55) 
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2) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
ตัวชี้วัดที่ 21 : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (< ร้อยละ 7) 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหาสำคัญ 
สถานการณ  ของสาขาโรคหลอดเล ือดสมอง ปี 2559 จังหวัดอ านาจเจริญเขตส ุขภาพท่ี 10 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็นโรงพยาบาลระด ับ S ม ีบร ิการการให ้ยาละลายลิ่มเล ือดทางหลอดเล ือดดำ 
(Stroke Fast Track) ม ีหออภิบาลผู ้ป  วยโรคหลอดเล ือดสมอง (Stroke Unit) 4 เตียง ประชาชนสามารถ
เข ้าถงึบริการมาตรฐานดังกล  าวเพ ิ่มข ึ้น 

 

มาตรการที่ด าเนินการ 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย (Care Map) 
- การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track- พัฒนา Stroke Unit ตามมาตรฐาน ปัจจุบันมี 4 เตียง  
- มีแพทย อายุรกรรมเป็นผู้ดูแลระบบ ยังไม มีNeuro Med  
 

รูปที ่13 วิเคราะห แนวโน้มการให้บริการ Stroke จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที่ 13 พบว าการเข้าถึงบริการยังต่ ากว าเกณฑ  แต มีแนวโน้มดีขึ้นกว าปีที่ผ านมา  ส วนอัตราการ
ได้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที่ท าได้ดีขึ้นเรื่อยๆจากการทบทวนทั้งหมดได้ยา14 รายเกินเวลา 60 นาที
จ านวน 1 รายใช้เวลา 75 นาที ช้าเนื่องจากญาติตัดสินใจช้า ส วนอัตราการตายยังอยู ในเกณฑ  
 
แผนการด าเนนิงาน 

1. ขอรับรองมาตรฐานเครือข ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดสาขา Stroke จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค การมหาชน) เพ่ือกระตุ้นให้สถานบริการทุกระดับมีการพัฒนาตาม Stroke Service Plan 
และให้บริการอย างไร้รอยต อ 

2. พัฒนาStroke Unit ให้ได้ตามมาฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินและรับรองจากสถาบัน
ประสาทวิทยา 

3. จัดประชุมเครือข ายStroke จังหวัดอ านาจเจริญระดับจังหวัด 
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4. แผนการเพ่ิม Stroke Awareness Stroke Alert การให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้น าชุมชน    
อสม. กลุ มเสี่ยง     

5. การเพ่ิมอัตราการคัดกรอง CVD Risk 
6. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย เรื่อง Stroke 

 

ตารางที่ 2.6 ผลการด าเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2558-2560 
ตัวชี้วัด เป้า 2558 2559 2559 (ตค-มย) 2560 (ตค-เมย) 

อัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเข้าระบบ
Fast track ภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาที 

≥20% 13.87 
(71/512) 

12.75 
(69/541) 

12.57 
(44/350) 

14.29 
(44/357) 

อัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเสียชีวิต <7% 0.3 
(2/512) 

3.51 
(11/541) 

2.20 
(8/350) 

3.64 
(13/357) 

อัตราได้ยาภายใน 60 นาที (Door to 
needle) 

≥60% 89.29 
(25/28) 

57.89 
(11/19) 

66.66 
(10/15) 

92.86 
(13/14) 
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3) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ตัวชี้วัด SP3 : อัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง < 130 คร้ังต่อแสน 
                  ประชากร 
ตัวชี้วัด SP4 : อัตราการท่ีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังครบวงจรและได้มาตรฐาน > 60% 
 
สถานการณ์ 
 ในสภาพปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญและเร่งด่วนของประเทศต่างๆ    
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย หากผู้ป่วยเรื้อรังไมได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง จะก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ทั้งภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ท าให้เกิดความพิการ
และตายก่อนวัยอันควร จากสถิติประเทศไทย พบว่าประมาณร้อยละ 71ของการเสียชีวิตทั้งหมด เกิดจากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว 
รวมทั้งประเทศชาติ 
       จังหวัดอ านาจเจริญ มีการจัดการ COPD Clinic และมีบริการให้ค าปรึกษาเพ่ือการเลิกบุหรี่ใน
โรงพยาบาลทั้ง7แห่ง ใช้รูปแบบบูรณาการร่วมกับการด าเนินงาน Clinic NCD คุณภาพ โดยทุกแห่งผ่านการ
ประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินรับรองของส านักงานควบคุมโรคที่ 10 
อุบลราชธานี               
 

แผนการด าเนินงาน 
ตารางที ่2.7 รพศ/รพท./รพช. จัดบริการ COPD Clinic ทุกแห่ง (เป้าหมาย 100%) 
ระดับโรงพยาบาล จ านวน มีการจัดบริการ 

COPD Clinic 
ไม่มีการจัดบริการ 

COPD Clinic 
หมายเหตุ 

รพท. (S) 1 1 -  
รพช.ขนาดกลาง (F2) 6 6 -  

ที่มา : จากการายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ  30 เมษายน  2560 
 

ตารางท่ี 2.8 รพศ./รพท./รพช. จัดบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ (เป้าหมาย รพท. 100% รพช.100%) 
ระดับโรงพยาบาล จ านวนรพ. มีบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ 

 
ไม่มีการบริการ 
เพ่ือการเลิกบุหรี่ 

หมายเหตุ 

รพท. (S)  1 -  
รพช.ขนาดกลาง (F2)  6 -  

ที่มา : รายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ (ณ 30 เมษายน  2560) 
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ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 2.9 อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จังหวัดอ านาจเจริญ 
                แยกรายอ าเภอ (เป้าหมาย < 130/แสนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ฐานข้อมูล  HDC ณ  30 พฤษภาคม 2560 
 
 จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พบว่าโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง ใช้รูปแบบการบูรณาการ
ร่วมกับการด าเนินงาน Clinic NCD คุณภาพ มีอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วย COPD เท่ากับ 
107.48  ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าผ่านที่ก าหนดในอยู่ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ดังนั้นจะต้องมีการ
พัฒนาคลินิก COPD ให้รักษาคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญได้ด าเนินงานโครงการสนับสนุนการด าเนินงานมีการจัดหา Spiromertry โรงพยาบาลละ 1 
เครื่อง มีการอบรมการใช้เบื้องต้นเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยและประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย รวมถึงมีการ
วางแผนดูแลต่อเนื่องในชุมชนเพื่อป้องกันการก าเริบของโรค 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 115,998 148 127.59 
ชานุมาน           27,679 10 36.13 
ปทุมราชวงศา   29,447 74 251.30 
พนา   18,038 27 149.68 
เสนางคนิคม           25,340 81 319.65 
หัวตะพาน   32,817 78 237.68 
ลืออ านาจ   22,859 46 201.23 
รวม 27,278 464 170.48 
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2.3 สาขา RDU 
ตัวชี้วัดที ่22 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   
 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ  ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมิน รพ.สต/หน่วย
บริการปฐมภูมิ 2 ตัวชี้วัด  รวมเป็นจ านวน 20 ตัวชี้วัด (หากรณี เป็น โรงพยาบาลระดับ A-M1) จะเพ่ิมการ
ประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 1 ตัวชี้วัด) 

2. ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ขั้นที่ 1 หมายถึง มีนโยบาย RDU มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  มีมาตรการและกิจกรรม

การใช้ยาสมเหตุผล  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด RDU 20 ตัว และมีการติดตาม
ประเมินผล (และกรณีเป็น รพ.ระดับ A-M1 ต้องมีแผนปฏิบัติการจัดการการดื้อยา (AMR) ทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ  การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ  และการดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผล) 

ขั้นที่ 2 หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า  8 ตัวชี้วัด  จาก 20 
ตัวชี้วัด (และกรณีเป็น รพ.ระดับ A-M1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา(AMR) ในกระแสเลือด) 

ขั้นที่ 3 หมายถึง  มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า  16  ตัวชี้วัด จาก 20 
ตัวชี้วัด (และกรณีเป็น รพ. ระดับ A – M1 ต้องมีอัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแสเลือดลดลงจากปี
ก่อน) 
 3. ผู้ป่วยติดเชื้อ (Antimiclobial Resistance ; AMR) ในกระแสเลือด 
หมายถึง ผู้ป่วยดื้อยาในกระแสเลือดจากแบคทีเรีย 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter spp., Staphylococcus 
aureus,Escherichai coli, Klebsiella pneumonia,Pseudomonas spp., almonella spp. 
Enterococcus faecium และ Steptococcus pneumonia  
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เกณฑ์การประเมิน:   
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์  

ก มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU มี   

ข มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด RDU 
20 ตัวชี้วัด 

มี   

ค มีการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistances 
: AMR) 

มีแผนปฏิบัติการ
การจัดการ AMR 

  

**เฉพาะโรงพยาบาลขนาด A ,S และM1 

1 ร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รพ.ระดับ ตัวตั้ง 

A >= ร้อยละ 
75,  
S >= ร้อยละ 
80,  
M1-M2 >= ร้อย
ละ 85,  

ตัวหาร 

F1-F3 >= ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 

2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น า
สื่อสารและส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 ระดับ 

3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐานฉลากยาเสริม และ
เอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน 

ระดับ 3 ระดับ 

4 รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ใน
บัญชีรายการยาของโรงพยาบาล 

<= 1 รายการ จ านวน 

ชื่อยา 
5 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริม

การขายยา 
ระดับ 3 ระดับ 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
 
 

<= ร้อยละ 20 ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ร้อยละ 
 

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน <= ร้อยละ 20 ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ร้อยละ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์  

8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ <= ร้อยละ 40 ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ร้อยละ 

9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่อง
คลอด 

<= ร้อยละ 10 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

10 ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไปที่ใช้ RAS blockade 
(ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษา
ภาวะความดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 
65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

<= ร้อยละ 5 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียว
หรือร่วมกับยาอ่ืนเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ 
(ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 

>= ร้อยละ 80 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน <= ร้อยละ 5 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs <= ร้อยละ 10 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid 
 
 

>= ร้อยละ 80 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

16 ร้ อ ย ล ะ ผู้ ป่ ว ย น อ ก สู ง อ า ยุ ที่ ใ ช้ ย า ก ลุ่ ม  long-acting 
benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, 
dipotassium chlorazepate 

<= ร้อยละ 5 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์  

17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ได้แก่ ยา warfarin*, 
statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว (*ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

0 ราย ราย 

18 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจและได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating 

<= ร้อยละ 20 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

19 ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะใน RI <= ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

20 ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้
ยาปฏิชีวนะใน AD <= ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ร้อยละ 

A ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีการใช้
ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค 

ขั้น 1 ร้อยละ 40 ตัวตั้ง 

ขั้น 2 ร้อยละ 60 ตัวหาร 

ขั้น 3 ร้อยละ 100 ร้อยละ 

  DDD     
  ร้านช า     

การประเมินระดับขั้น RDU ระดับข้ัน   
0 ไม่ผา่นตามขั้น 1 ครบทุกข้อ RDU ขั้น 0 

1 ผ่าน (ข้อ ก ข ค) และ (ข้อ 1-5) และ (ข้อ A ร้อยละ 40) RDU ขั้น 1 

2 ผ่านเกณฑ์ขั้น1 และผ่าน ข้อ 6-9 ,ข้อ 11,14,17 และข้อ A ร้อยละ 60 RDU ขั้น 2 

3 ผ่านทุกข้อ RDU ขั้น 3 

 
ปีงบประมาณ  2560  ต้องผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัดดังนี้ 

1. ระดับกระทรวงผ่านก,ข,ค และตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5,19,20 
2. ระดับเขตผ่านก,ข,ค และตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,20 
3. ระดับจังหวัดผ่านก,ข,ค และตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,20และร้านขายของช า 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  
ร้อยละของโรงพยาบาลทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ตามท่ีก าหนด   = (A/B) 
 

โดยท่ี 
A = จ านวนโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
B =จ านวนโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอทั้งหมด 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

RDU  ขั้นที่ 1 ร้อยละ - - 15% 
(รพ. 133 แห่ง จาก รพ.

ทั้งหมด 896 แห่ง) 
 
ค าชี้แจงผลการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ผลการด าเนินงานปี 2560  (ข้อมูล  ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 
สถานการณ์  

 จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในปี 2559 โรงพยาบาลใน
จังหวัดอ านาจเจริญ สมัครเข้าโครงการ   7 รพ.  (100%) ซึ่งประกอบไปด้วย  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลลืออ านาจ โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาล          
หัวตะพาน  และโรงพยาบาลน าร่องกลาง 1โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ซึ่งมีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2559 นั้นมีการด าเนินการ เน้นย้ า 6 ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน  
 
ผลการด าเนินงาน 

จังหวัดอ านาจเจริญมีการด าเนินงาน RDU ภายใต้โครงการพัฒนาระบบยา ความปลอดภัยในการ
ใช้ยาและโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล AMNAT SMART RDU ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน
ดังนี้ 

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

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

- ประชุมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 11 มกราคม 2560ณ ห้อง
ประชุมเล็กชั้น 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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- ประชุมกิจกรรมต าบลต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยและใช้ยาอย่างสมเหตุผล 7 แห่ง 7 
อ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ เพ่ือมอบประกาศเจตนารมณ์ระดับจังหวัดให้สถานบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัด
อ านาจเจริญเพ่ือด าเนินการ โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัด ตามที่กระทรวงก าหนด พร้อมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับการด าเนินการต าบลต้นแบบการใช้ยาปลอดภัย ตลอกจนสนับสนุนกิจกรรมการใช้ยา
ปลอดภัย 

โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ปี 2560 ภายใต้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) คือ 

- คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด จังหวัดอ านาจเจริญ (PTC) ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ RDU จังหวัดอ านาจเจริญ และก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน   
ก าหนดเป็น ตัวชี้วัดส าคัญที่จะต้องมีการวัดค่าคะแนนในสถานพยาบาลทุกแห่ง 

- ก าหนดมาตรการส าคัญในการด าเนินการ โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินตาม ดังนี้ 
- ด าเนินการให้มีการคัดเลือก จัดหาเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมและมีคุณภาพไว้ใช้ในสถานบริการ 

(Rational Drug Supply) 
- ด าเนินการให้มีการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล (Rational Prescribe and 

Dispense) 
- ด าเนินการให้ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล (Rational Use) 
- ด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมระดับเขต >ประกาศสัปดาห์ RDU จังหวัด ให้

สถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ (16-20 มค 59) 
- นิเทศและติดตามงาน ภายในจังหวัด และรับการตรวจนิเทศระดับเขต ระดับกระทรวงโดยมี

แผนการด าเนินการนิเทศ ในไตรมาส 2 
 
กลไกการด าเนินงาน 
              สร้างโมเดลต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมชน คือ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา และด าเนินการในสถานบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ Amnat 
SMART RDU  
          - ก าหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดเพ่ือ ranking หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ Amnat SMART  RDU 
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics : RUA) และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย โดยอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 20 
          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยปฐมภูมิจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัยในชุมชน ร้านช าปลอดยาปฏิชีวนะ และสเตียรอยด์ และมีต าบลต้นแบบ Amnat SMART  
RDU 1 ต าบลต่ออ าเภอ 
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ตารางท่ี 2.10 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดไตรมาส  22560 (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 
 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
หัวข้อ 

 
ชานุมาน 

 
ปทุมราช
วงศา 

 
พนา 

 
ลืออ านาจ 

 
หัว

ตะพาน 

อ านาจเจริญ เสนางคนิคม 

ล าดับ 
  

ตัวชี้วัด 
  

เกณฑ ์

ไตรมาส 2 
  

ก มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน RDU 

มี   มีและมี
สรุป
รายงาน
การ
ประชุม 

มีและมีสรุป
รายงานการ
ประชุม 

มีและมี
สรุป
รายงาน
การ
ประชุม 

มีและมี
สรุป
รายงาน
การ
ประชุม 

มีและมี
สรุป
รายงาน
การ
ประชุม 

มีและมีสรุป
รายงานการ
ประชุม 

มีและมีสรุป
รายงานการ
ประชุม 

ข มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ในการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 
RDU 20 ตัวชี้วัด 

มี   มีการ
พัฒนา
สารสนเทศ 

มีการพัฒนา
สารสนเทศ 

มีการ
พัฒนา
สารสนเทศ 

มีการ
พัฒนา
สารสนเทศ 

มีการ
พัฒนา
สารสนเทศ 

มีการพัฒนา
สารสนเทศ 

มีการพัฒนา
สารสนเทศ 

ค มีการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ 
(Antimicrobial 
Resistances : 
AMR) 

มี
แผนปฏิ
บัติการ
การ
จัดการ 
AMR 

  ไม่มี
แผนปฏิบั
ติการ /
หรืออยู่
ระหว่าง
จัดท า
แผน 

มี
แผนปฏิบัติ
การ
เรียบร้อย
แล้ว 

ไม่มี
แผนปฏิบั
ติการ /
หรืออยู่
ระหว่าง
จัดท า
แผน 

ไม่มี
แผนปฏิบั
ติการ /
หรืออยู่
ระหว่าง
จัดท า
แผน 

ไม่มี
แผนปฏิบั
ติการ /
หรืออยู่
ระหว่าง
จัดท า
แผน 

ไม่มี
แผนปฏิบัติ
การ /หรือ
อยู่ระหว่าง
จัดท าแผน 

ไม่มี
แผนปฏิบัติ
การ /หรือ
อยู่ระหว่าง
จัดท าแผน 

**เฉพาะ
โรงพยาบาล
ขนาด A ,S และ
M1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละการส่ังใช้
ยาในบัญชียา
หลักแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.
ระดับ 

ตัวตั้ง 
 
 
 
 

36927 
 
 
 
 

49060 
 
 
 
 

42080 
 
 
 
 

43729 
 
 
 
 

49259 
 
 
 
 

181322 
 
 
 
 

32475 
 
 
 
 

A >= 
ร้อยละ 
75,  
S >= 
ร้อยละ 
80,  
M1-M2 
>= 
ร้อยละ 
85,  

ตัวหาร 39357 49921 42216 44145 54803 201781 34527 

F1-F3 
>= 
ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 93.83 98.28 99.68 99.06 89.88 89.86 94.06 
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จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
หัวข้อ 

 
ชานุมาน 

 
ปทุมราช
วงศา 

 
พนา 

 
ลืออ านาจ 

 
หัว

ตะพาน 

อ านาจเจริญ เสนางคนิคม 

ล าดับ 
  

ตัวชี้วัด 
  

เกณฑ ์

ไตรมาส 2 
  

2 ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 
PTC ในการชี้น า
สื่อสารและ
ส่งเสริมเพื่อ
น าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

ระดับ 
3 

ระดับ ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 3 

3 การด าเนินงาน
ในการจัดท า
ฉลากยา
มาตรฐานฉลาก
ยาเสริม และ
เอกสารข้อมูลยา
ใน 13 กลุ่ม ที่มี
รายละเอียด
ครบถ้วน 

ระดับ 
3 

ระดับ ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

4 รายการยาที่ควร
พิจารณาตัดออก 
8 รายการ ซึ่ง
ยังคงมีอยู่ใน
บัญชีรายการยา
ของโรงพยาบาล 

<= 1 
รายการ 

จ านวน 1 0 0 0 1 1 0 

ชื่อยา 1. 
Paraceta
mol 
Intramus
cular inj. 

  1. 
Paraceta
mol 
Intramus
cular inj. 

    1. 
Paracetam
ol 
Intramusc
ular inj. 

  

5 การด าเนินงาน
เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมในการ
จัดซื้อและ
ส่งเสริมการขาย
ยา 

ระดับ 
3 

ระดับ   ระดับ 4 ระดับ 3   ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 

6 ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรค
ติดเชื้อที่ระบบ
การหายใจช่วง
บนและหลอดลม
อักเสบ
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก 

<= 
ร้อยละ 
20 

ตัวตั้ง 663 231 299 359 702 1748 207 

ตัวหาร 1317 1458 1242 1567 1660 4015 1133 

ร้อยละ 50.34 15.84 24.07 22.91 42.29 43.54 18.27 
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จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
หัวข้อ 

 
ชานุมาน 

 
ปทุมราช
วงศา 

 
พนา 

 
ลืออ านาจ 

 
หัว

ตะพาน 

อ านาจเจริญ เสนางคนิคม 

ล าดับ  ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

ไตรมาส 2  
7 ร้อยละการใช้ยา

ปฏิชีวนะในโรค
อุจจาระรว่ง
เฉียบพลัน 

<= 
ร้อยละ 
20 

ตัวตั้ง 121 39 62 53 315 363 38 

ตัวหาร 292 353 235 201 558 1121 229 

ร้อยละ 41.44 11.05 26.38 26.37 56.54 32.64 12.71 

8 ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ 

<= 
ร้อยละ 
40 

ตัวตั้ง 1817 1453 1313 1481 2718 9252 1344 

ตัวหาร 16560 24032 21818 20906 22946 86265 15670 

ร้อยละ 10.97 6.05 6.02 7.08 11.85 10.73 8.58 

9 ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะในหญิง
คลอดปกติครบ
ก าหนดทางช่อง
คลอด 

<= 
ร้อยละ 
10 

ตัวตั้ง 7 3 2 0 1 90 1 

ตัวหาร 55 17 7 4 11 265 10 

ร้อยละ 12.73 17.65 28.57 0 9.09 33.96 10 

10 ร้อยละของผู้ป่วย
ความดันเลือดสูง
ทั่วไปที่ใช้ RAS 
blockade 
(ACEI/ ARB/ 
Renin 
inhibitor) 2 
ชนิดร่วมกันใน
การรักษาภาวะ
ความดันเลือดสูง 

ร้อยละ 
0 

ตัวตั้ง 1 14 8 12 24 227 13 

ตัวหาร 672 1428 1802 1443 1355 4744 991 

ร้อยละ 0.15 0.98 0.44 0.83 1.77 4.78 1.31 

11 ร้อยละของผู้ป่วย
ที่ใช ้
glibenclamide 
ในผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี 
หรือมี eGFR 
น้อยกว่า 60 
มล./นาที/1.73 
ตารางเมตร 

<= 
ร้อยละ 
5 

ตัวตั้ง 2 0 44 13 142 185 5 

ตัวหาร 2 1 115 41 357 489 32 

ร้อยละ 100 0 38.26 31.71 39.78 37.83 15.63 

12 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ใชย้า 
metformin 
เป็นยาชนิดเดียว
หรือร่วมกับยา
อื่นเพื่อควบคุม
ระดับน้ าตาลโดย
ไม่มีข้อห้ามใช้ 
(ห้ามใช้หาก 
eGFR < 30 
มล./นาที/1.73 
ตร.ม.) 

>= 
ร้อยละ 
80 

ตัวตั้ง 519 927 630 843 965 2580 614 
 

ตัวหาร 879 1474 1238 1409 1481 4932 901 

ร้อยละ 59.04 62.89 50.89 59.83 65.16 52.31 68.15 
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จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
หัวข้อ 

 
ชานุมาน 

 
ปทุมราช
วงศา 

 
พนา 

 
ลืออ านาจ 

 
หัว

ตะพาน 

อ านาจเจริญ เสนางคนิคม 

ล าดับ  ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

ไตรมาส 2  
13 ร้อยละของผู้ป่วย

ที่มีการใช้ยากลุ่ม 
NSAIDs ซ้ าซ้อน 

<= 
ร้อยละ 
5 

ตัวตั้ง 0 1 60 20 3 494 123 

ตัวหาร 460 515 486 460 1548 4576 906 

ร้อยละ 0 0.19 12.35 4.35 0.19 10.8 13.58 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังระดับ 3 
ขึ้นไปที่ได้รับยา 
NSAIDs 

<= 
ร้อยละ 
10 

ตัวตั้ง 24 24 35 32 134 339 39 

ตัวหาร 941 1550 995 1566 1332 5368 837 

ร้อยละ 2.55 1.55 3.52 2.04 10.06 6.32 4.66 

15 ร้อยละผู้ป่วยโรค
หืดเร้ือรังที่ได้รับ
ยา inhaled 
corticosteroid 

>= 
ร้อยละ 
80 

ตัวตั้ง 59 157 140 181 184 664 119 

ตัวหาร 75 174 149 201 225 828 148 

ร้อยละ 78.67 90.23 93.96 90.05 81.78 80.19 80.41 

16 ร้อยละผู้ป่วย
นอกสูงอายุที่ใช้
ยากลุ่ม long-
acting 
benzodiazepin
e ได้แก่ 
chlordiazepoxi
de, diazepam, 
dipotassium 
chlorazepate 

<= 
ร้อยละ 
5 

ตัวตั้ง 4 0 0 5 13 19 14 

ตัวหาร 340 549 504 708 729 2406 826 

ร้อยละ 1.18 0 0 0.71 1.78 0.79 1.69 

17 จ านวนสตรี
ตั้งครรภ์ที่ได้รับ
ยาที่หา้มใช้ได้แก่ 
ยา warfarin*, 
statins, ergots 
เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์
แล้ว (*ยกเว้น
กรณีใส่ 
mechanical 
heart valve) 

0 ราย ราย 0 0 0 0 0 0 1.03 

18 ร้อยละของผู้ป่วย
เด็กที่ได้รับการ
วินิจฉยัเป็นโรค
ติดเชื้อทางเดิน
หายใจและได้รับ
ยาต้านฮิสตามีน
ชนิด non-
sedating 

<= 
ร้อยละ 
20 

ตัวตั้ง 6 0 11 19 14 185 60 

ตัวหาร 794 685 645 905 813 1635 585 

ร้อยละ 0.76 0 1.71 2.1 1.72 11.31 10.26 
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จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
หัวข้อ 

 
ชานุมาน 

 
ปทุมราช
วงศา 

 
พนา 

 
ลืออ านาจ 

 
หัว

ตะพาน 

อ านาจเจริญ เสนางคนิคม 

ล าดับ  ตัวชี้วัด  เกณฑ ์

ไตรมาส 2  
ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 
(RDU 2 - RUA PCU/CMU) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

              

19 ร้อยละของรพ.
สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิ
ในเครือข่ายที่
มีอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะใน 
RI <= ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
100 

ตัวตั้ง 6 10 1 7 5 18 7 

ตัวหาร               

ร้อยละ 66.67 90.91 20 70 45.45 64.29 87.5 

20 ร้อยละของรพ.
สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิ
ในเครือข่าย ที่
มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน 
AD <= ร้อย
ละ 20 

ร้อยละ 
100 

ตัวตั้ง 3 9 1 3 3 6 2 

ตัวหาร               

ร้อยละ 33.33 81.82 20 30 27.27 21.43 25 

A ร้อยละของรพ.
สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิ
ในเครือข่ายที่
มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน RI 
และ AD <= 
ร้อยละ 20 ทั้ง 
2 โรค 

ขั้น 1 
ร้อยละ 
40 

ตัวตั้ง               

ขั้น 2 
ร้อยละ 
60 

ตัวหาร               

ขั้น 3 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ               

  DDD                   

  ร้านขายยาใน
ร้านช า 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
ตารางท่ี 2.11 ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
                  จังหวัด อ านาจเจริญไตรมาส  22560 (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 

หัวข้อ เอกสารหลักฐาน มี ไม่มี 
1. ก าหนดทีมผูร้ับผิดชอบในการขับเคลือ่นการพัฒนา
ระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

- ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบขับเคลือ่น Service plan : RDU 
(ค าส่ัง PTC โรงพยาบาล) 

7 อ าเภอ 0 

- ก าหนดนโยบายหรือมาตรการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล  

7 อ าเภอ 0 

-รายงานผลการด าเนนิการตามตัวชี้วัดส่งให้ คกก.ระดับ
จังหวัด และส านกับริหารการสาธารณสุข (เช่น รายงาน
การประชุม PTC) 

7 อ าเภอ 0 

-มีการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ขึน้ไป 

7 อ าเภอ 0 

-มีแผนการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 7 อ าเภอ 0 
2. ก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วัดของโรงพยาบาลให้
สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/เขตสขุภาพ 

-ก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วัดของโรงพยาบาลให้สอดคล้อง
กับนโยบายของจงัหวัด/เขตสุขภาพ 

7 อ าเภอ 0 

-การพฒันาด้านสารสนเทศให้สามารถเก็บรายงานตาม
ตัวชี้วัดได ้

7 อ าเภอ 0 

-บูรณาการตัวชีว้ัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Service 
plan สาขาต่างๆ 

ด าเนนิการ
ระดับจังหวัด 

ด าเนนิการระดับ
จังหวัด 

3. พัฒนามาตรการและขับเคลือ่นการด าเนนิงานพัฒนา
ระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

   

3.1 ทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาลให้มีรายการยาที่ควร
มีและไม่ควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาลตามคู่มือ
ด าเนนิงานT 

- ทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาลให้มีรายการที่ควรมแีละ
ไม่ควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาล 
(รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ) 

7 อ าเภอ 0 

3.2 ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ - ก าหนดให้มีอัตราการสั่งใช่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7 อ าเภอ 0 

3.3 พัฒนาฉลากยาและฉลากยาเสริมให้มชีือ่ยาภาษาไทย
ขนาด/วิธีใช้ขอ้ควรระวังและข้อบ่งใชอ้ย่างน้อย 13 กลุ่ม
ยาตามคู่มือด าเนนิงานT 

-จัดท าฉลากยามาตรฐาน 13 กลุ่มยา (ฉลากยาและฉลาก
ยาเสริมที่มีชือ่ภาษาไทย ขนาดและวิธีใช้ ขอ้ควรระวังและ
ข้อบ่งใช้) 

7 อ าเภอ 0 

3.4 มีการด าเนินการให้เกิดจริยธรรมว่าด้วยการจดัซ้ือและ
ส่งเสริมการขายยาและส่งเสริมจรรยาบรรณทางการแพทย์
ในการสั่งใช้ยา 

-การส่งเสรมิจริยธรรมในการจัดซื้อจดัหายาและส่งเสริม
การขายยา (ผ่านระดับ 3 ขึน้ไป)  

7 อ าเภอ 0 

3.5 ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
(Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโรคอจุจาระรว่งเฉียบพลัน
บาดแผลสดจากอุบัตเิหตุและในสตรีคลอดปกติครบ
ก าหนดทางชอ่งคลอด 

-มีกจิกรรมสง่เสรมิการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรบัผิดชอบ 
(Responsible Use of Antibiotics : RUA) ในกลุ่มโรคติด
เชื้อทางเดนิหายใจส่วนบนโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
บาดแผลสดจากอุบัตเิหตุและในสตรีคลอดปกติครบก าหนด
ทางช่องคลอด 

7 อ าเภอ 0 

3.6 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (Non-CommunicableDiseases : NCD) 
ได้แก่ภาวะความดนัเลอืดสูงโรคเบาหวานภาวะไขมันใน
เลือดสูงโรคขอ้เสือ่มและโรคขอ้อกัเสบเกาตโ์รคไตเรือ้รัง
โรคหอบหืดและโรคปอดอดุกัน้เรื้อรัง 

-มีกจิกรรมสง่เสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง (Non-CommunicableDiseases : 
NCD) ได้แก่ภาวะความดันเลือดสูงโรคเบาหวานภาวะไขมัน
ในเลือดสูงโรคข้อเสื่อมและโรคขอ้อกัเสบเกาต์โรคไตเรื้อรัง
โรคหอบหืดและโรคปอดอดุกัน้เรื้อรัง 

7 อ าเภอ 0 

3.7 พัฒนาการดูแลด้านยาเพือ่ความปลอดภัยของผู้ป่วย
กลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุสตรตีั้งครรภ์สตรีให้
นมบุตรผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพือ่
ลดภาวะแทรกซ้อนจากยาและในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้ยา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่งได้แก่ผู้ป่วยที่ไดร้ับยาต้านไวรัส
เอดส์หรอืยาต้านวัณโรค 

-พัฒนาการดแูลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุม่
พิเศษที่มีความเสี่ยงเพือ่ลดภาวะแทรกซ้อนจากยาและใน
ผู้ป่วยกลุ่มทีต่้องใช้ยาอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนือ่ง 

7 อ าเภอ 0 
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หัวข้อ เอกสารหลักฐาน มี ไม่มี 
3.8 สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์

และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
-มีกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใชย้า
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบให้บุคคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ใน

โรงพยาบาล 

7 อ าเภอ 0 

 -มีกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใชย้า
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบให้บุคคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหนว่ยปฐมภูมิใน

เครือข่ายระดับอ าเภอ 

7 อ าเภอ 0 

4.ให ้PTC ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ
ติดเช้ือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
และองค์กรแพทย์จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการการ

ดื้อยาต้านจลุชีพ (AMR) ในสถานพยาบาลให้ครอบคลุม
ท้ังการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาและการดูแล

ก ากับการใชย้าปฏิชวีนะอย่างเหมาะสมและให้มีระบบ
ติดตามและรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส

เลือดต่อผู้ป่วยท่ีส่งตรวจส าหรับเชื้อแบคทีเรียดื้อยา 7 
ชนิดได้แก่Acinetobacter spp., Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Klebsiellapneumonia, 
Pseudomonas spp. Salmonella spp.และ

Streptococcus pneumonia 

-มีแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมท้ังการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยาและการดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

เหมาะสม 

1 อ าเภอ 
(โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ) 

0 

5. รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือนส่งให้ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดและส านกับริหารการสาธารณสุข

ตามล าดับช้ัน 

-มีการรายงานผลการด าเนนิงานทุก 3 เดือน(ข้อมูลราย
ไตรมาส) RDU 20 ตัวช้ีวัด 

7 อ าเภอ 0 

 -มีการรายงานผลการด าเนนิงานทุก 3 เดือน(ข้อมูลราย
ไตรมาส) AMR 1 ตัวช้ีวัด 

1 อ าเภอ 0 

 รายงานติดตามพิเศษ***   
 -มีรายงานร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิท่ี

ผ่านเกณฑ์อัตราการใชย้าปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลนั

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 (ผลเปรียบเทียบรายรพ.
สต) 

7 อ าเภอ 0 

 -มีรายงานจ านวน รพ.สต.และหนว่ยบริการปฐมภูมิท่ี
ผ่านเกณฑ์อัตราการใชย้าปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจาระร่วง

เฉียบพลัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 

7 อ าเภอ 0 

 -มีรายงานจ านวนและร้อยละของต าบล “ต าบลใชย้า
ปลอดภัย” ร้านช าปลอดยาปฏิชีวนะ (ผลเปรียบเทียบทุก

ต าบลในก ากับ) 

7 อ าเภอ 0 

 -มีรายงานข้อมูลต้นทุนยาตามแบบรายงานตัวชี้วัด 7 อ าเภอ 0 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 - การเก็บตัวชี้วัดต้องอาศัยโปรแกรมในการเก็บ และการตีความหมายของตัวชี้วัดในแต่ละตัว ซึ่งใน
บางตัวชี้วัด ระบบยังประมวลผลได้ไม่ถูกต้อง ต้องมาตรวจสอบเพ่ือแก้ไข ก่อนส่งรายงาน 
 

 



141 

2.4 สาขาทารกแรกเกิด 
ตัวชี้วัดที่ 23 : อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 4 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
ตัวชี้วัดที่ SP5 : จ านวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 
ตัวชี้วัดที่ SP6 : จ านวนเขตสุขภาพท่ีมีระบบการส่งต่อ (Intrauterine transfer system) ภายใน 
                     เขตสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ SP7 : ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F1 ขึ้นไปท่ีมีการด าเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการ 
                     แต่ก าเนิดชนิดเขียว > 60% 
 

สภาพปัญหา  
 ในปี 2559 ยังพบปัญหาอัตราตายของทารกที่มีน้ าหนัก < 1,500 กรัม สูงกว่าเกณฑ์ทีก าหนด โดย
ทารกที่มีน้ าหนัก < 1,000 กรัม มีอัตราการเสียชีวิต = 50%, (เป้าหมาย < 50%) ทารกที่มีน้ าหนัก 1000-
1499 กรัม มีอัตราการ เสียชีวิต=14.3%(เป้าหมาย <10%) ซึ่งสาเหตุการตายพบว่า เกิดจาก Severe RDS ยัง
พบว่าในมารดาที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ได้รับ Antenatal steroid ไม่ครบ dose และใน          
โรงพยาบาลอ านาจเจริญยังไม่มีการใช้ Surfactant รักษาทารกที่มีภาวะ Severe RDS นอกจากนี้ยังพบว่ามี
การ Refer ทารกในครรภ์พร้อมมารดาไปยัง รพ สรรพสิทธิประสงค์ เนื่องจากเตียง NICU เต็มจ านวน 6 ราย 
ใน รพช. พบทารก Down syndrome เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งคาดว่าเกิดจากโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ในปี 2559 
ซึ่งใน รพช ยังไม่มีการคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิด จึงได้จัดประชุมวิชาการ การคัดกรองโรคหัวใจใน
ทารกแรกเกิดให้กับ รพช ในเดือน มีนาคม 2560 และจะด าเนินการคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิดใน รพช 
ภายในปี 2560 นี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน 
1. ประสานสูติแพทย์ในการใช้ Antenatal Steroid ในมารดาที่มีอายุครรภ์ < 34 สัปดาห์ 
2. เริ่มใช้ Surfactant ในการรักษาทารกที่มีภาวะ Severe RDS 
3. เริ่มโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด(CCHD) ในรพช. อย่างน้อย 3 แห่งภายในปี 2560 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.12 ผลการด าเนินงานสาขาทารกแรกเกิด ปี 2557-2560 

รายการ เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 
(ต.ค.59-เม.ย.60) 

1.อัตราตายทารกแรกเกิด< 28 วัน < 4:1000 
การเกิดมีชีพ 

1.19 1.16 3.03 
(9/2,964) 

1.13 
(3/1,761) 

2.อัตราตายทารกแรกเกิดแยกตาม
น้ าหนักตัว 
2.1 < 1,000 กรัม 

 
 

< 50% 

 
 

50 
(2/4) 

 
 
0 

(0/2) 

 
 

50 
(4/8) 

 
 
0 

(1/1) 
2.2 1,000-1,499 กรัม < 10% 12.5 

(2/16) 
10 

(1/10 ) 
14.28 
(2/14 ) 

0 
(0/1 ) 

2.3 1,500-2,499 กรัม  < 2% 0.66 
(2/301) 

1.23 
(3/242) 

0.41 
(1/240) 

0 
(0/135 ) 
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ข้อเสนอแนะ/ความต้องการสนับสนุน 
1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีเตียง NICU จ านวน 2 เตียง 
2. pulse oximeter ส าหรับใช้คัดกรอง CCHD ใน รพช. จ านวน 6 แห่ง 
3. Portable head ultrasonography จ านวน 1 เครื่อง 
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2.5 สาขา Palliative Care 
ประเด็นตรวจราชการ : การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง ให้ครอบคลุมท่ัว 
                              ท้ังประเทศ 
ตัวชี้วัด SP 8.1 : ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M2,F1-3 ด าเนินการได้ตามมาตรฐานการดูแล 
                      แบบประคับประคอง 
ตัวชี้วัด SP 8.1 : ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ด าเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบ 
                      ประคับประคอง 
เป้าหมาย : โรงพยาบาลในเครือข่าย มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ 
      รพ.สต.ในเครือข่าย มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ 
 
สถานการณ์  

- จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีแพทย์ผ่านการ
อบรมหลักสูตร Palliative Care คิดเป็นร้อยละ 14.28 มีจัดบริการ Palliative Care  คลินิก ครบทุก
แห่ง พยาบาลประจ าคลินิกผ่านการอบรม Palliative Care ประจ าคลินิกทุกแห่ง  
 - จ านวนผู้ปุวย Palliative ทั้งจังหวัด จ านวน 131 ราย เป็นผู้ปุวยมะเร็ง 124 ราย ไม่ใช่มะเร็ง 
7 ราย เข้าถึงยา Opioid 79 ราย 
 - อุปกรณ์ให้ผู้ปุวยยืมใช้ที่บ้านไม่เพียงพอ 
 - มีนโยบายอนุญาตให้น ายา Morphine ชนิดฉีดออกไปใช้นอก รพ. แต่ยังขาด syring diver  
ยังไม่มีนโยบายอนุญาตให้น ายา Morphine ชนิดฉีดออกไปใช้นอก รพ 
 - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินและการจัดการอาการรบกวนต้องประเมินโดย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือPCWN เท่านั้น 
 - มีแพทย์ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care 1 ท่าน ดูแลทั้งผู้ปุวยในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ปัจจุบันไปอบรมอาชีวอนามัย 2 เดือน  
 - ยังไม่การดูแลไม่ครอบคลุมทุกโรคตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์ 
 - คลินิกระงับปวด จ ากัดการดูแลเฉพาะเคสผู้ปุวย Palliative care 
 - มีการท า Family meeting และ advance care plan แต่ยังขาดช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคลาการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 - ทีมสหวิชาชีพไม่มีส่วนร่วมแบบเต็มเวลา (ได้เฉพาะรายที่ปรึกษา)  
 - การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม hosxp ในการลงและติดตามข้อมูลผู้ปุวยยังได้ไม่เต็มที่ 
 - รูปแบบการส่งข้อมูลต่อกันระหว่างสถานบริการยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
 - ไม่มี Fentanyl patch ส าหรับผู้ปุวยที่ไม่สามารถกินยาได้ 
 - ยังขาดการประสานโครงการของบจาก อปท. 
 - e- claim จาก สปสช. ยังไม่ได้เงิน 
 - ขาดโครงการร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน 
 - ขาดพยาบาลรับผิดชอบเต็มเวลา จากมีพยาบาลอีก1 ท่านก าลังไปศึกษาเฉพาะทางสาขาการ
ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองจะกลับมากลางเดือน กรกฎาคม 2560 
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แผนการด าเนินการในปี 2560 
 - เพ่ิมเกณฑ์การดูแลของทีมโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรคตามเกณฑ์ 
 - น า living will มาใช้ 
 - จัดให้มี PCWN หมุนเวียนมาดูแลงาน Palliative care ทุกวันรวมทั้งวันหยุด เสาร์ อาทิตย์
และนักขัตฤกษ ์
 - ส่งแพทย์ไปรับการฝึกอบรม palliative care เพ่ิม ( แพทย์  in-service เวชศาสตร์ครอบครัว
ไปเรียนในปีที่ 2 ) 
 - สร้างแนวทางการรับส่งต่อผู้ปุวยที่เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งเขต 
 - สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ปุวย palliative care ระดับเขต 
 - พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของ hosxp 
 - สนับสนุนให้ รพสต. เขียนโครงการของบจาก อปท. เพ่ือท าศูนย์เครื่องมือ 
 - สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการดูแลผู้ปุวยในชุมชนของตน 
 - จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองแก่บุคลากรในโรงพยาบาล 
 
System management 
1. โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure)  

 มีคณะกรรมการ/คณะท างานครอบคลุมทุกพื้นที่  
 มีการประชุมคณะกรรมการ/มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อสั่งการภาคีเครือข่าย 
 มีนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือแก้ปัญหาและขับเคลื่อน

งาน Palliative care 
 มีผู้จัดการระบบ (System Manager : SM) โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เชื่อม โยง รพช./

รพ.สต. และ PCT ในโรงพยาบาล  
 มีผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) อบรมเฉพาะทางด้าน PC มีคลินิก Palliative 

Care เปิดบริการทุกวันอังคารเช้า/บ่ายลงเยี่ยมบ้าน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็น
หัวหน้าทีม  

 มี Project Manager : PM และทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 สนับสนุนสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ เภสัช อบรม PC  
 มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 มีการบริหารยาบรรเทาอาการรบกวนอย่างเพียงพอ  

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
 มีระบบส่งต่อ/ตอบกลับ ข้อมูลทาง โทรศัพท์ , Line group มี Home Ward ในชุมชน ,Email 

โปรแกรม Thai COC เพ่ือให้ชุมชนติดตามเยี่ยม (HHC)  
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3. Intervention มาตรการที่ด าเนินการ 
การให้บริการผู้ป่วย 

      - ด้าน Healthservice Delivery: มีระบบให้ค าปรึกษาโดยแพทย์/พยาบาลทางโทรศัพท์/Line 
group  มีคลินิก palliative และระงับปวด สัปดาห์ละ 1ครั้ง มีกายภาพ แผนไทย สมาธิบ าบัด สวด
มนต์ มีศูนย์ยืม-คืน อุปการณ์ส าหรับผู้ปุวยใช้ที่บ้าน     
      - ด้าน Health work Force : จัดอบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน อบรม อสม. Care giver 
ประจ าชุมชน ,มีพยาบาล PCWN 1 คน รับผิดชอบ จันทร์ –พุธ มีนักกายภาพบ าบัด ( รับปรึกษา ) มี
แพทย์แผนไทย ( รับปรึกษา ) มีแพทย์สูตินรีเวช ดูแลเรื่องการฝังเข็ม ( รับปรึกษา ) มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวที่ผ่านการอบรม palliative 1 คน รับผิดชอบเต็มเวลา มีนักจิตวิทยา ( รับปรึกษา ) มีนัก
สังคมสงเคราะห์ ( รับปรึกษา )  
      - ด้าน Health Information  System : มีระบบส่งต่อข้อมูลทาง E-mail โปรแกรม Thai 
COC เพ่ือให้ชุมชนติดตามเยี่ยม (HHC) มีการค้นหาผู้ปุวยในชุมชนเพ่ือน าเข้าสู่ระบบการดูแล, มี
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลและในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล ( เขตเมือง )  
 - ด้าน Community or Stakeholder Participation : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /พมจ. 
ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  พัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ปุวย ในทีม Care 
giver./จิตอาสา มีการจัดโครงการมิตรภาพบ าบัด โครงการ palliative สัญจร 
—   2.4 นวัตกรรม (Innovation) 

          - น า Syringe insulin มาใช้ แล้วสอนญาติให้ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังแทนการฉีดเข้าทางเส้นเลือด
ด ากรณีผู้ปุวยน ายา Morphine กลับไปฉีดที่บ้าน โดยการควบคุมของรพ.สต. 
 

ผลการด าเนินงาน  
—  ผลการประเมินระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งมี
เกณฑ์ให้สถานบริการภายในจังหวัดอ านาจเจริญมีระดับความส าเร็จ ≥ 3 ครบ 100 % ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ ์ดังนี้ 

สถานบริการ ระดับความส าเร็จ 

—  รพท.อ านาจเจริญ —  ระดับ 4 

—  รพช.ลืออ านาจ —  ระดับ 4 

—  รพช.หัวตะพาน —  ระดับ 4 

—  รพช.เสนาง —  ระดับ 4 

—  รพช.ปทุมราช —  ระดับ 4 

—  รพช.พนา —  ระดับ 4 

—  รพช.ชานุมาน —  ระดับ 4 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 - การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่เป็นระบบในภาพจังหวัด  
 
แนวทางการแก้ไข 
 - ให้ตัวแทน palliative care ของแต่ละ รพช. ส่งข้อมูลผู้ปุวยให้จังหวัดทุกเดือนโดยผ่านทาง
ไลน์ 
 
โอกาสพัฒนา  
 - การสร้างโปรแกรม google drive เป็นฐานข้อมูลผู้ปุวย 
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2.6 สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ตัวชี้วัดที่ 24 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้ 
                   มาตรฐาน 
 

สถานการณ์สภาพปัญหา 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแล  
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ใน พ.ศ. 2557-2559  คิดเป็นร้อยละ 16.10 ,15.89 และ 18.50 ตามล าดับ 

จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ให้ บริการทาง                       
ด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งสิ้น 84 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 7 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                     
77 แห่ง  และมีกรอบรายการยาสมุนไพรที่ใช้ส าหรับบริการ จ านวน 46 รายการ มีการจัดท าทะเบียน        
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ข้อมูลสะสมรวมทั้งสิ้น 1,440 รายการ เป็นต ารับยาแผนไทย จ านวน        
1,429 รายการ และเป็นต าราการแพทย์แผนไทย จ านวน 11 รายการ และด าเนินการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ด้านการแพทย์แผนไทย  ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน จ านวน  6 กลุ่ม ได้แก ่
 

      ตารางท่ี 2.13 ข้อมูลกลุ่มด้านแพทย์แผนไทย  
กลุ่มแพทย์แผนไทย จ านวน (คน) 

กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทย 19 
กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน   842 
กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 14 
กลุ่มนักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย   16 
กลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย   9 
กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร   54 
รวมทั้งหมด 954 

 
ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการเปิดบริการแพทย์แผน

ไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลครบทั้ง 7 แห่ง  ด าเนินการโดยมีรูปแบบคู่ขนานแพทย์แผนปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยได้ 

 คลินิกบริการแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) 
โรงพยาบาลทุกแห่ง มีแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบเวชกรรมและด าเนินการเปิดคลินิกบริการแพทย์

แผนไทยทุกแห่ง แต่รูปแบบแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน เนื่องจากมีสถานที่และบริบทแตกต่าง ส าหรับด้าน
ความรู้แนวเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย จังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
แพทย์แผนไทยในเรื่องการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและมีการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นโดย
พยาบาลวิชาชีพ และมีการส่งต่อจากแพทย์ปัจจุบัน  
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        คลินิกบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบจรอย่างน้อย 1 โรค ได้แก่ ไมเกรน                     
ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์/อัมพาต ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น  
         ส าหรับโรงพยาบาลทั่วไปมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบจรที่มีการ
รักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค ได้แก่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เปิดให้บริการการรักษาข้อเข่าเสื่อมร่วมกับ
แพทย์แผนปัจจุบัน  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันอังคาร และการฝังเข็มของแพทย์ทางเลือก  
         ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะติดประเด็นของไม่มีแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม เป็นต้น  
 โดยแบ่งออก 3 กรณ ี

1) โรงพยาบาลที่เปิดบริการครบทั้ง 4 โรค ได้แก่ โรงพยาบาลพนา แต่ไม่มีการฝังเข็ม                          
2) โรงพยาบาลที่ เปิด เฉพาะคลินิกโรคข้อเข่ า เสื่ อมหรือไมเกรน จ านวน 3 แห่ ง  ได้แก่                             

โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลหัวตะพาน โรงพยาบาลลืออ านาจ  
3) โรงพยาบาลที่มีการให้บริการทุกโรคแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นลักษณะคลินิกที่แผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โรงพยาบาลชานุมาน  
 

แผนการด าเนินงาน 
 มีการวางแผนการท างานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการตาม Service Plan จังหวัด
อ านาจเจริญ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข และเขตบริการสุขภาพที่ 10 ดังนี้ 

1. ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 มีคณะกรรมการฯและมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบริการ Service Plan การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 

2. ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการฯและมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการ Service 
Plan การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงานในระดับต าบล อ าเภอ 
เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและแผนการพัฒนาระบบบริการ Service Plan ตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข และค ารับรองปฏิบัติงานโดยจัดท า MOU จ านวน 1 ครั้ง 

4. ออกเยี่ยมพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและ โรงพยาบาลทุกแห่ง 
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   ตารางท่ี 2.14 แนวทางการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตาม 6 Building Box 

การจัดบริการสุขภาพ 
(Health Service Delivery) 

ระบบสารสนเทศ 
(Information 

System  
and Sharing) 

ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(Health Workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
วัคซีนและเทคโนโลยี 

การอภิบาลระบบ 
(Leadership and 

Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
Parcipation) 

1.คลินิกการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับเข้าสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพ 
1.1 รพท. 1 แห่ง (S) 
1.2 รพช. 6 แห่ง (F2) 
1.3 รพ.สต.อ าเภอละ 2 แห่ง ใน รพ.สต. 
ขนาดใหญ่ หรือ สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติหรือ รพ.สต. ท่ีถูกก าหนดให้เป็น 
Primary Care Cluster (PCC) 
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมี การ
จัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ผสมผสานท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ 
ได้แก่คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คลินิก 
OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, คลินิก
บริการผู้ป่วยใน (IPD) ด้าน การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก 

1. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการ(HDC) 
2. การประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

1. การจัดต้ังกลุ่มงาน/ฝ่าย
การแพทย์แผนไทยในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 
2. การพัฒนาบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้มีความรู้
ความช านาญในการให้บริการ
สุขภาพ เช่น การใช้ยาสมุนไพร 
การรักษาเฉพาะโรค  
3. การส่งเสริมการท างาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในหน่วย
บริการสุขภาพ โดยจังหวัด
ก าหนดให้ทุกอ าเภอส่งผลงาน
วิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่องเพื่อ
เข้ารับการประกวดในระดับ
จังหวัด 

งบสนับสนุนของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 11.61 บาท/
ประชากร 
งบสนับสนุนของกรม
แพทย์แผนไทย 1.6 
แสนบาท 
งบสนับสนุนของ
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 20,000 บาท 

1. มีการใช้ยาสมุนไพรในหน่วย
บริการทุกระดับ โดยแบ่งระดับ
ดังต่อไปน้ี 
1.1 รพศ./ รพท. / รพช. อย่าง
น้อย 30  รายการ 
1.2 รพ.สต. อย่างน้อย 10 
รายการ 
2.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 
First line drug 
3.ส่งเสริมให้การจ่ายยาปรุง
เฉพาะราย ใน รพศ./รพท. และ 
รพช. 
4. ส่งเสริมให้มีการใช้หัตถการ
ทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน เช่น การ
นวด อบสมุนไพร ประคบ
สมุนไพร สมาธิบ าบัด ฝังเข็ม 
เผายา ย่างยา สุมยา ทับหม้อ
เกลือ ฯลฯ 

1.ก าหนดให้มี CTMO 
(Chief Thai 
Traditional and 
alternative  
Medicine Officer) 
จังหวัดขับเคลื่อนการ
พัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
2.มีเครือข่ายผู้
เพาะปลูกสมุนไพรใน
ระดับจังหวัด 

1.มีการบูรณาการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกับ
การดูแลสุขภาพตาม
กลุ่มวัยในชุมชน ภายใต้
บริบทของระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster) โดยก าหนดให้
การออกเยี่ยมบ้าน
แพทย์แผนไทยในผู้ป่วย
โรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ
เป็น 1 ภาระกิจในคู่มือ
ของรพ.สต. 
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แนวทางการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน     
ตาม One Page 

 
                                                       

ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีแผนงาน/โครงการ ที่จะ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาจุดบริการด้านแพทย์แผนไทย และจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ อาคาร Outlet 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. มีการจัดท าแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ในการรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร 
3. สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจรเป็น First Line Drug 
4. จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในการวินิจฉัยโรคจังหวัดอ านาจเจริญ 

เพ่ือพัฒนางานวิชาการการแพทย์แผนไทยฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการรักษาด้วยศาสตร์
แพทย์แผนไทยให้น่าเชื่อถือ  

5. โครงการประชาชนพ่ึงตนเองด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนให้โรงงานผลิตยา
สมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัดอ า นาจเจริญ  
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
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6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าทะเบียนบุคลากร (หมอพ้ืนบ้าน) 5 กลุ่ม และจัดท าทะเบียน       
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ต ารับ/ต ารา) 

7. การอบรมทางไกลเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย 
8. ประชุมชี้แจงการจัดประกวดพ้ืนที่ต้นแบบ และร่วมประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย 

ระดับเขต 
9. ร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยระดับภาค/ระดับประเทศ 
10. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร (Herbal City)

จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ 
 
ผลการด าเนินงาน  
        ตารางท่ี 2.15 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากกว่า 18.5 
 

อ าเภอ 

รวม (1 ต.ค 2559 - 18 พ.ค 2560 ) 

ผู้ป่วยนอก การแพทย์แผนไทย   

คน ครั้ง คน ครั้ง ร้อยละ 

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

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

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

พนา 14,146 65,463 5,505 19,484 29.76 

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

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

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

รวม   699,564   143,634 20.53 
  
       ที่มา : ระบบรายงานจังหวัด HDC รายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 18 พฤษภาคม 2560 
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รูปที ่14 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
           ปีงบประมาณ 2558-2560 

 

 จากตารางที่ 2.15 พบว่า คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ ยังมีร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการ         
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกน้อยกว่า 18.5 เนื่องจาก อ.เมือง จะรวมโรงพยาบาลทั่วไปไว้ด้วย 
ท าให้สัดส่วนผู้มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่อนข้างน้อย  

  ตารางท่ี 2.16 การบริการการแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผู้ป่วยนอกคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันที่แผนก 
                   ผู้ป่วยนอก 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.อ านาจเจริญ 1 1 100 

รพ.ชานุมาน 1 1 100 
รพ.ปทุมราชวงศา 1 1 100 

รพ.พนา 1 1 100 
รพ.เสนางคนิคม 1 1 100 
รพ.หัวตะพาน 1 1 100 
รพ.ลืออ านาจ 1 1 100 

รวม 7 7 100 
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ข้อเสนอแนะ / ความต้องการสนับสนุน  
 

ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมายปี60 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม 
1.บุคลากรแพทย์แผนไทย
ยังไม่เพียงพอในการ
ให้บริการครอบคลุมทุก 
รพช.และ รพ.สต. 

แผนพัฒนาอัตราก าลัง  
5 ปี 

-มี แพทย์แผนไทยประจ า
ทุกโรงพยาบาล 
-รพ.สต.มีผู้ช่วยแผนไทย
ทุกแห่ง  
(ขาดเจ้าหน้าที่แพทย์แผน
ไทย 4 แห่ง) 

แผนพัฒนาอัตราก าลัง 
5 ปี 

2.แพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพครบทุก
คน 
 

อบรมเวชปฏิบัติแพทย์
แผนไทย  

แพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้
รับใบประกอบวิชาชีพ 
 

อบรมหลักสูตรเวช
ปฏิบัติแพทย์แผนไทย 
(จัดโดย คณะกรรมการ 
Service Plan แพทย์
แผนไทย เขตบริการ
สุขภาพที่ 10 

3.ศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยในการ
ตรวจรักษาด้านเวชกรรมยัง
ไม่เพียงพอ 

อบรม/วิจัย บุคลากรแพทย์แผนไทย
ทุกระดับ 

-จัดอบรมในการตรวจ
วินิจฉัยโรค 
- สนับสนุนงานวิจัยที่
เกี่ยวกับงานแพทย์แผน
ไทย 
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2.7 สาขาสุขภาพจิต 
ตัวชี้วัดที่ 25 : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3   ต่อประชากรแสนคน 
ตัวชี้วัด SP9 : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี มากกว่า 
                   ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัด SP10 : ร้อยละของหน่วยบริการท่ีมีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงการฆ่าตัวตายใน 
                    ประชากรกลุ่มเสี่ยง 3 โรค เท่ากับร้อยละ 50 
ตัวชี้วัด  SP11 : ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการท่ีได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 50 
ตัวชี้วัด  SP12 : ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าร้อยละ65  
 

- อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
- ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 

 

สถานการณ์  
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ตั้งแต่ปี 2557– 2560 มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ 

กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 6 คน คิดเป็นอัตรา 1.6 ต่อแสนประชากรซึ่งไม่
เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 6.3 ต่อแสนประชากรและมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย จ านวน 10 คน คิดเป็นอัตรา 2.6 
ต่อแสนประชากรโดยได้รับการติดตามเยี่ยมและไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า ร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งตั้งแต่ ปี 2558-2560 ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตาม
เยี่ยมและไม่ท าร้ายตนเองซ้ า ร้อยละ100 (รายละเอียดดังรูปที่ 15) ทั้งนี้มีสาเหตุการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ 
น้อยใจคนในครอบครัว, โรคจิต ซึมเศร้า และสุรา 
 ในด้านการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้เน้นการคัดกรองใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2.ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย  
3.หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 4.ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด 5.กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน 6.ผู้ป่วยที่มี
อาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ 7.กลุ่มที่มีการสูญเสีย (คนรักหรือทรัพย์สิน) โดยมีนโยบาย
ให้คัดกรองทุกครั้งที่มารับบริการที่สถานพยาบาลในส่วนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในชุมชนได้มีนโยบายให้มีการค้นหา
เชิงรุก โดยใช้แบบคัดกรอง 2 ค าถาม โดย อสม.ถ้ามีแนวโน้มเสี่ยงที่เป็นโรคซึมเศร้าส่งต่อบุคลากรสาธารณสุข 
ใน รพ.สต./รพช./รพท. เพ่ือประเมินโรคซึมเศร้า ด้วย 9Q ถ้ามีคะแนนเท่ากับ 7 หรือมากกว่า 7 ให้ประเมิน
การฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q ส่วนกรณีผู้ป่วยติดเตียงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองทุกครั้งที่เยี่ยมบ้าน 

รูปที ่15 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2555 - 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : รง 506DS ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

อัตราต่อแสนประชากร 

พศ. 
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ตารางที่ 2.17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จและได้รับการเยี่ยมไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า จังหวัดอ านาจเจริญ 
                 ปีงบประมาณ 2560 (ตค.59-พค.60) 

อ าเภอ 
ประชากร
กลางปี 

ฆ่าตัวตายส าเร็จ พยายามฆ่าตัวตาย 

จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

ได้รับการติดตามเยี่ยม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 131,224 3 2.28 13 9.91 13 100 
ชานุมาน 40,877 1 2.45 3 7.34 3 100 
ปทุมราชวงศา 48,339 5 10.34 6 12.41 6 100 
พนา 28,169 2 7.1 1 3.55 1 100 
เสนางคนิคม 40,889 4 9.78 4 9.78 4 100 
ลืออ านาจ 36,876 1 2.71 3 8.14 3 100 
หัวตะพาน 50,008 1 2 2 4 2 100 
รวมทั้งจังหวัด 376,382 17 4.52 32 8.50 32 100 

ที่มา : รง 506.DS  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

ตารางที่ 2.18 แสดงจ านวนและอัตราฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ จ.อ านาจเจริญ  ปี 2556- 2560 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

พยายาม
ฆ่าตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

พยายาม
ฆ่าตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

พยายามฆา่
ตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

พยายามฆา่
ตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

พยายาม
ฆ่าตัวตาย 

ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

พยายาม
ฆ่าตัวตาย 

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

12 3.22 60 16.1 25 6 64 17 25 6.67 77 20.5 13 3.46 23 6.13 12 3.49 22 6.11 17 4.52 32 8.5 

* อัตรา หมายถึง อัตราตายต่อแสนประชากร 
ที่มา : รง 506.DS ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

 
- ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในประชากรกลุ่ม

เสี่ยง 3 โรค เท่ากับร้อยละ 50 
จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาล จ านวน 7 แห่ง หน่วยบริการสาธารณสุข ที่มีการคัดกรองความ

เสี่ยงฆ่าตัวตาย หรือความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง3 กลุ่ม ได้แก่ โรคจิต/โรคซึมเศร้า, โรคเรื้อรังทาง
กาย , โรคจากการใช้สุรา/สารเสพติด นั้น จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาล จ านวน 7 แห่ง ซึ่งทุกแห่งมีการ
คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงครบ คิดเป็นร้อยละ 100 
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- ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 50 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา  
สถานการณ์โรคซึมเศร้าในจังหวัดอ านาจเจริญ มีการด าเนินการเฝ้าระวังโดยได้ใช้กระบวนการ      

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จากข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่าตั้งแต่ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าถึงบริการเพ่ิมมาขึ้นตามล าดับโดยในปี 
2560 มีผู้เข้าถึงบริการ 4,150คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากกว่า ร้อยละ 50 

 

การด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ มีแผนการปฏิบัติการเพ่ือให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าสูงขึ้น โดย 
1 เน้นให้มีการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอในงานปกติ โดยเน้นคัดกรองใน

กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม (ซึ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรองด้วย) 
2 ระบบการรายงานได้มีการติดตามระบบรายงานผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกเดือน 
3 มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาเป็นระยะ รวมทั้งมีการนิเทศติดตามงาน

ภายในระดับอ าเภอและต าบล 
4. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนการพัฒนาการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ระดับ

จังหวัด ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 
 

ตารางที่ 2.19 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม (ตุลาคม2553–พฤษภาคม 2560) 
อ าเภอ ประชากรกลางปี 

อายุ 15 ขึ้นไป 
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน (คน) 
ปีงบประมาณ 2560 
(ตค.59 –พค. 60) 

จ านวน (คน) 
เมืองอ านาจเจริญ 79,340 653 805 
ชานุมาน 29,691 80 126 
ปทุมราชวงศา 36,054 913 1003 
พนา 16,183 71 84 
เสนางคนิคม 28,802 199 257 
หัวตะพาน 35,995 350 473 
ลืออ านาจ 29,073 220 363 

รวม 255,138 2,486 3,111 
คาดประมาณการ  8,268 8,226 
ร้อยละผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 
 

42.5 50.20 

ที่มา: ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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รูปที ่16 ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยซึมเศร้าจังหวัดอ านาจเจริญสะสม จากปีงบประมาณ 2555-2560

 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
 

- ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าร้อยละ 60  
สถานการณ์/สภาพปัญหา  
จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคจิตมาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่ดูแลด้านนี้ใน

ทุกหน่วยบริการท าให้การดูแลผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการ การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตสะสมเพิ่มขึ้นตามล าดับ กล่าวคือใน
ปี 2560 มีการเข้าถึงบริการสะสม จ านวน 2,329 คน ร้อยละ 121.6 ซึ่งบรรลุเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 65 

 
รูปที ่17 ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตสะสม ปีงบประมาณ 2555-2560 

 
ที่มา : โปรแกรม cockpit อ านาจเจริญณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
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ตารางที่ 2.20 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตสะสมถึงพฤษภาคม 2560 แยกรายอ าเภอ 
                  (>ร้อยละ 65) 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 681 792 114 
ชานุมาน 223 309 138 
ปทุมราชวงศา 234 276 117.9 
พนา 143 193 134.9 
เสนางคนิคม 201 321 159.7 
หัวตะพาน 258 283 109.7 
ลืออ านาจ 182 162 89.01 
รวม 1,916 2,329 121.6 

ที่มา : โปรแกรม cockpit อ านาจเจริญณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
  

จากตารางที่ 2.20 พบว่า ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสะสมถึงพฤษภาคม 2560  มีจ านวน 2,329 คน 
คิดเป็นร้อยละ 121.6  ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดที่มากกว่าร้อยละ 65 โดยอ าเภอที่มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอเสนางคนิคม มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 159.7, 
อ าเภอชานุมาน มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการ จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 138 และอ าเภอพนา มีผู้ป่วยเข้าถึง
บริการ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 134.9 
  
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จังหวัดอ านาจเจริญยังไม่มีจิตแพทย์ 
 2. ไม่มีพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทุกโรงพยาบาล ท าให้การเข้าถึงบริการโรค
ทางจิตเวชเด็กไม่ทั่วถึง  
 3. มีนักจิตวิทยาคลินิกที่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1 คน ท าให้ไม่เพียงต่อการประเมินสุขภาพจิตเด็ก
ในพ้ืนที ่
 4. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบงานอ่ืนหลายด้าน ท าให้มี
ผลกระทบในการให้บริการทางด้านจิตเวชเนื่องจากบริการผู้ป่วยต้องใช้เวลาเฉลี่ย 45 นาที – 1 ชั่วโมงต่อคน 
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2.8 3 สาขาหลัก plus 
2.8.1 สูติกรรม 

 

ประเด็นตรวจราชการ 
1. เพิ่มพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราแพทย์
และพยาบาลต่อผู้คลอดไม่น้อยกว่า 1:3 
2. สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์และ    
การผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 
3. มีการจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดก่อน/ขณะ/และหลังคลอด 
4. จัดระบบ Fast tract ในกลุ่มท่ีครรภ์เสี่ยงสูงด้านสูติกรรม 
5. การฝากครรภ์คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพผ่านมาตรฐาน MCH board 
6. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อมารดาครรภ์เสี่ยงสูงพร้อมท้ังอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ได้
ตามมาตรฐาน 
7. มีระบบส่งต่อผู้ป่วยหลังคลอดท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอดให้ทุกเครือข่าย (HHC) จัดระบบ 
refer back 
 

ตัวชี้วัด SP14 : ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพช. M2 25% 
 SP15 : อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต =0 

 
สถานการณ ์ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลอ านาจเจริญมีสูติแพทย์จ านวน 5 คน หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดและคลอดโดย
วิธีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่เข้ามารับการรักษาในงานห้องคลอดโรงพยาบาลอ านาจเจริญมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นจากป2ี558-2560 ตามล าดับ คือจ านวนอัตราร้อยละ 44.66, 51.33 และ 55.09 (ต.ค.59-เม.ย.60) 

ในปัจจุบันจ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดและมีภาวะตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมงที่เข้ามารับ
การรักษาในงานห้องคลอดโรงพยาบาลอ านาจเจริญมีจ านวนลดลงตามล าดับ คือ จ านวนอัตราร้อยละ 2.27, 
0.95 และ 0.89 (ต.ค.59-เม.ย.60) 

งานห้องคลอดได้น า CPG การเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมงของเขตสุขภาพที่ 10 
มาใช้น าสู่การปฏิบัติในหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอดและหลังคลอดท าให้การเฝ้าระวังได้รวดเร็วและดีขึ้นในการ
รักษาพยาบาลผู้คลอด และมีอัตราการใช้ถุงตวงเลือดทุกรายที่คลอดทางช่องคลอด ร้อยละ 95  
 
สภาพปัญหา  

1. ยังขาดพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลสาขาการผดุงครรภ์และการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูง 
2. รพช. ยังขาดทักษะการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงและในการช่วยคลอดภาวะวิกฤตการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ ( ACLS NCPR) การดูแลมารดาและทารกขณะส่งต่อขาดแพทย์เฉพาะทางขาดพยาบาลเฉพาะทาง
พยาบาลสาขาการผดุงครรภ์และการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูง 
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โครงสร้างกลไกการท างาน  
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก MCH board 

โดยมีคณะกรรมการจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจะก าหนดรูปแบบการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. มีการติดตามปัญหาในระบบบริการของโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายโดยมีการติดตามเยี่ยมและ

นิเทศปีละ 1 ครั้ง 
3. มีระบบ Consult สูติแพทย์โดยตรง โดยทุกโรงพยาบาลสามารถ consult ปัญหาได้ตลอด 24 

ชั่วโมง 
4. มีการจัดระบบ Fast track จาก ER to OR โดยในกรณีมีผู้คลอดที่มีครรภ์เสี่ยงสูงคนไข้ที่ refer 

เข้ามาจาก รพช. สามารถเข้าถึงบริการจาก ER to OR โดยไมผ่าน LR มีสูติแพทย์และพยาบาลห้องคลอดรอ
ช่วยให้การดูแลรักษาพยาบาลที่ ER ทาง รพช.จะประสานมาที่สูติแพทย์และพยาบาล LR เพ่ือให้รับทราบลด
ระยะเวลาในการรอตรวจลดการ delaytreatment ลดอัตราตายและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและ
รวดเร็ว 
 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  

- มีการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Hos XP และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ทบทวนและแก้ไข
ทุก 1 เดือน 
 
นวัตกรรม  

- การน านวัตกรรมถุงตวงเลือดในการเฝ้าระวังป้องกันภาวะตกเลือดในระยะ 2 
ชั่วโมงแรกหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอด 
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. จ านวนพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์และการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูงยังไม่
เพียงพอปัจจุบันมี 20 % 
 
แนวทางแก้ไข 

1. ขอโควตาพยาบาลศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์และการผดุงครรภ์ในภาวะครรภ์
เสี่ยงสูงให้เพียงพออย่างน้อย 50% ของพยาบาลเพราะเป็นหน่วยงานความเสี่ยงสูง 
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2.8.2 กุมารเวชกรรม 
 

ประเด็นตรวจราชการ  
1. การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคล่ือนงาน 
2. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 
3. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่าย 
 

ตัวชี้วัด SP16 : อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.-5 ปีบริบูรณน์้อยกว่าร้อยละ 10 
 
สถานการณ์ 

ในจังหวัดอ านาจเจริญการดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรมที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจยังพบว่ามีการเกิดอุบัติการณ์การเสียชีวิตและการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในปี 2558 
โรงพยาบาลชุมชนส่งต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมารักษา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ านวน 37 
ราย ใส่ ET. tubeมา 1 ราย ในปี 2559 มีจ านวน 51 ราย โรงพยาบาลอ านาจเจริญส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ภาวะวิกฤตทางเดินหายใจไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี (A) ในปี 2558 
จ านวน 2 ราย ในปี 2559 จ านวน 2 ราย ในปี 2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) จ านวน 2 ราย มีผู้ป่วยโรคปอด
บวมเสียชีวิตในปี 2558 จ านวน 2 ราย ในปี 2559 จ านวน 2 ราย ในปี 2560 (ต.ค.59-เม.ย.60) 
จ านวน 2 ราย และพบยังปัญหาการขาดการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนส่งต่อมารักษาที่
โรงพยาบาลอ านาจเจริญที่ใส่ ET. Tube และผู้ป่วยที่Referจากโรงพยาบาลชุมชนไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิโดยไม่ผ่านโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

ตารางท่ี 2.21 จ านวนผู้ป่วย Pneumonia 1 เดือน - 5 ปี ที่มารับบริการ จังหวัดอ านาจเจริญ  
                  ปี 2558-2560 
ปีงบประมาณ จ านวนผู้ป่วย 

Pneumonia  
1 เดือน - 5 ปี 
ที่มารับบริการ 
รพ.
อ านาจเจริญ 

On ET-
tube 

ventilator 

Dead อัตรา
การ

dead 

Refer  

รพ.สปส มุกดาหาร อ านาจเจริญ 

2558 448 6 2 0.29 2 1 6 
2559 969 4 2 0.20 3 2 8 
2560 
(ต.ค.59-เม.ย
60) 

578 4 2 0.34 2 2 8 
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โครงสร้างกลไกการท างาน  
 คณะกรรมการ/คณะท างาน 

 จังหวัดอ านาจเจริญมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัด
อ านาจเจริญเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพของจังหวัดอ านาจเจริญเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขากุมารเวชกรรม
ประกอบด้วย 
 1. นางโสภิต โชติรสนิรมิต นายแพทย์ช านาญการ            ประธานคณะกรรมการ 
   2. นายธีรวัฒน์ บุดดาวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รองประธานคณะกรรมการ 
 3. นางมาลัย ลือนาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              คณะกรรมการ 
 4. หัวหน้าคลินิกเด็กดี รพช.                                        คณะกรรมการ 
 5. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ รพท./สสอ.                       คณะกรรมการ   
 6. หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัว                     คณะกรรมการ 
 7. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพช.              คณะกรรมการ  
 8  นางทิตา โพธิสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      คณะกรรมการและเลขานุการ 

9  นางทัศนีย์ ร่มเย็น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ให้คณะท างานพัฒนาระบบบริการ สาขากุมารเวชกรรม ท าหน้าที่ดังนี้ 
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาระบบบริการให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มี

คุณภาพ เพิ่มบริการที่ควรมีในแต่ละระดับของสถานบริการ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ มีการ
เชื่อมโยงไร้รอยต่อ 

2. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการของเครือข่ายจังหวัด ประกอบด้วยการวิเคราะห์ส่วนขาดของ
ระบบบริการ การเสนอแผนลงทุนทั้งด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และแผนความ
ต้องการบุคลากรโดยจัดแบ่งตามระดับบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

3. ก าหนดแนวทางการท างานแต่ละสาขา โดยพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสามารถเกื้อหนุนช่วยเหลือการท างานซึ่งกันและกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายมาตรฐานบริการ เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลาการรอคอย 
ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย และลดค่าใช้จ่าย 

4. ก าหนดแนวทางการท างาน การประสานงาน และการส่งต่อผู้ป่วยแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง
กันทุกระดับบริการตั้งแต่บริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและระดับเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ 

5. ก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบบริการแต่ละสาขาตั้งแต่บริการระดับปฐมภูมิ    
ทุติยภูมิ ตติยภูมิและระดับเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบริการแต่ละสาขาตามที่จังหวัด เขตสุขภาพ
และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

7. หน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานเช่น การประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หรือข้อสั่งการภาคีเครือข่าย 
 1. มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือรับทราบนโยบายและ
น าเสนอการด าเนินงาน 
 2. มีการประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขากุมารเวชกรรมร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัด
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน 
 3. การนิเทศ ติดตามเยี่ยมเครือข่าย 
 4. การจัดระบบให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อแก้ปัญหา 
แผนความต้องการบุคลากร Service Plan สาขากุมารเวชกรรม 
 

 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 

 ข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม HosXP แต่ขาดการเชื่อมข้อมูลระหว่าง
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ท าให้การรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้การวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้เป็น
แนวทางเดียวกันและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงาน 
 
มาตรการที่ด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขากุมารเวชกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
 2. มีระบบการประสานงานในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. นิเทศ/ติดตาม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พี่ช่วยน้อง 
          4. พัฒนาระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
สถานบริการ 

 
มาตรฐานตาม 
Service Plan 

 
จ านวน
ที่ควรมี 

มีปัจจุบัน  แผนความต้องการพัฒนาบุคลากรแยกรายปี 
ปฏิบัต ิ
งานอยู ่

ก าลัง
ศึกษา 

รวม  2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

รพ.อ านาจเจริญ กุมารแพทย ์ 7 3 2 3 4 - - - 1 1 2 
 พยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการ
พยาบาลวกิฤติ
เด็ก 

10 6 - 6 4 1 1 1 1 - 4 

 พยาบาลเฉพาะ
ทางโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

4 2 - 2 2 1 1 - - - 2 
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การวัด (Measure /Measurement) 
 ระบบและกลไกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงาน 
 1. ท าแผนการนิเทศพ่ีเยี่ยมน้องตาม Service Plan ร่วมกับโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
ให้ครบทุกโรงพยาบาลชุมชน 
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจในเด็ก 
 3. ทบทวนcase ที่มีปัญหา/เสียชีวิต 
  4. ติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 5. สรุปรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน  
 

สถานบริการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2559 2560 (ต.ค.59-เม.ย.60) 
รพ.อ านาจเจริญ อัตราป่วยตายโรคปอดบวมใน

เด็ก อายุ 1 เดือนถึง 5 ปี 
ลดลงร้อยละ10 0.20 

(2/969) 
0.34 

(2/578) 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ(Output)และเชิงคุณภาพ (Outcome/Impact) 
  ในปี 2559-2560 ในจังหวัดอ านาจเจริญมีผู้ป่วยโรคปอดบวมในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
เสียชีวิต รวม 4 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อนและความพิการแต่ก าเนิด 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. ความรู้ ทักษะ ของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวม 
 2. โรงพยาบาลชุมชนยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติ เช่น pulse 

oximeter 
 3. ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยงในเครือข่าย 

 

แนวทางแก้ไข 
   1. จัดประชุมวิชาการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็ก 
             2. จัดท าแนวทาง/คู่มือในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็ก 
             3. นิเทศติดตามเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
             4.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและมอบหมายผู้รับผิดชอบภายในเครือข่าย 
    5.  เพ่ิมช่องทางการสื่อสารภายในเครือข่ายสร้างไลน์กลุ่ม 
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2.8.3 ออร์โธปิดิกส์ 
ประเด็นตรวจราชการ 
1. การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคล่ือนงาน 
2. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝูาระวัง 
3. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่าย 
ตัวชี้วัด SP17 : ร้อยละ 70 ของผู้ปุวยท่ีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน 
                    โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป 

 

สถานการณ์  
จังหวัดอ านาจเจริญ มีการให้บริการดูแลผู้ปุวยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ โดยกลุ่มงาน

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ข้อมูลการบริการกลุ่มผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อนที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น
กระดูกหัก (เฉพาะกระดูกที่ก าหนด) คือ Clavicle, Distal Phalanx of Finger and Thumb, Distal 
Phalanx of Toe and big Toe, Distal End of Radius, Distal End of Ulnaที่มารับบริการในแผนก
ผู้ปุวยนอก (OPD) ภาพรวมทั้งจังหวัด ในปี 2557-2559จ านวน9104,10189 และ9314 ราย ตามล าดับ 
ในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-เม.ย.60) จ านวน4549 ราย ได้รับไว้เป็นผู้ปุวยใน (IPD) ภาพรวมทั้ง
จังหวัด ในปี 2558 - 2559 จ านวน 1646,1595 และ 1649 ราย ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2560 
(ต.ค.59-เม.ย.60) จ านวน 1,163 ราย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ(ระดับ S) ให้บริการรับส่งต่อ (Refer-in) 
จากโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง (ระดับ F2) เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น เนื่องจากผู้ปุวย
ออร์โธปิดิกส์เป็น simple fracture ชนิด non–displace เช่น ผู้ปุวย Closed fracture clavicle 
S4200และ closed fracture of the distal end of radius S5250 ที่ไม่จ าเป็นต้องผ่าตัดหรือส่งต่อ 
สามารถรักษาได้โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพ่ือตอบสนองนโยบายและพัฒนาระบบการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์จังหวัดอ านาจเจริญจึ งได้เพ่ิมศักยภาพ 
การดูแลผู้ปุวยโรคทางออร์โธปิดิกส์โดยการนิเทศทีมในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
 

โครงสร้างกลไกการท างาน  
- ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาออร์โธปิดิกส์จังหวัดอ านาจเจริญ 
- ใช้ระบบการให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยการส่งภาพการบาดเจ็บและภาพเอ็กซเรย์  
 ในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด 
- ใช้ระบบ Lineกลุ่มในการให้ค าปรึกษาในผู้ปุวยกระดูกหักทุกราย 
- ฝึกทักษะในการรักษาดูแลผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ ระหว่างแพทย์หัวหน้าทีม แพทย์เพ่ิมพูน

ทักษะ (Intern) 
o Grand Round สัปดาห์ละ 1 ครั้งที่หอผู้ปุวยศัลยกรรมกระดูก 
o Topic Decease  ทางออร์โธปิดิกส์ เดือนละ 1 ครั้ง 
o ตรวจรักษาผู้ปุวยทางออร์โธปิดิกส์ที่แผนกผู้ปุวยนอก 
o การท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ที่แผนกห้องผ่าตัด 
o ให้ความรู้แพทย์ Intern ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน 
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การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
 ระบบฐานข้อมูล 43 แฟูม 
 โปรแกรม Refer Link 

 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559 -เม.ย 2560) ข้อมูลผู้ปุวยกระดูกหักไม่
ซับซ้อนที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นกระดูกหัก (เฉพาะกระดูกที่ก าหนด) คือ Clavicle, Distal Phalanx of 
Finger and Thumb, Distal Phalanx of Toe and big Toe, Distal End of Radius, Distal End 
of Ulna ที่มารับบริการในแผนกผู้ปุวยนอก (OPD) ภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นจ านวน 73 ราย ที่มารับ
บริการรับไว้เป็นผู้ปุวยใน (IPD) ภาพรวมทั้งจังหวัด จ านวน 143 ราย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ (ระดับ 
S) ให้บริการรับส่งต่อ (refer-in) จากโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 6 แห่ง (ระดับ F2) ใน (ต.ค.2559 -เม.ย
2560) จ านวน 57 รายรายละเอียดดังตารางที่ 2.22 

 

 

ตารางท่ี 2.22 จ านวนและร้อยละการดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนแยกราย 
                 สถานบริการ(F2) 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูล 43 แฟูม 
 

ผู้ปุวยที่กระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลระดับ  M2 ลงไปซึ่งจังหวัด
อ านาจเจริญ  มีโรงพยาบาล ระดับ M2 ลงไป จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งซึ่งเป็น 
โรงพยาบาลระดับ F2 พบว่า การดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.ทุกแห่ง มีจ านวน

Refer OPD/ER หน่วย 2557 2558 2559 2560 

Refer In  ราย 1,050 1,012 1,056 1,347 
Refer Out ราย 257 237 205 127 

อ าเภอ OPD IPD 
รวมรับการรักษา Refer 

out 
รวมรับการ

วินิจฉัย 
ร้อยละ 

เมือง 36 58 94 0 94 100 
พนา 5 12 17 0 17 100 
ชานุมาน 4 10 14 1 15 93.33 
ปทุมราชฯ 6 16 22 1 23 95.65 
เสนางคนิคม 2 9 11 0 11 100 
ลืออ านาจ 3 8 11 0 11 100 
หัวตะพาน 13 17 30 2 32 96.87 
อ่ืนๆ 4 13 17 0 17 100 

รวม 73 143 216 4 220 98.18 
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ผู้ปุวยในโรคที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจ านวน 220 ราย จ านวนผู้ปุวยในโรค
ที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด จ านวน 216 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.18  (เกณฑ์ ≥ 70%) 

 

ตารางท่ี 2.23 จ านวนการดูแลรักษาผู้ปุวยโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ( S) 
ล าดับ Refer   หน่วย 2557 2558 2559 2560 

 OPD/ ER      
1 Refer  In ราย 1050 1012 1056 1347 
2 Refer  Out ราย 257 237 205 127 
 IPD      
1 Refer Out ราย 92 89 34 188 
2 Refer Out    (รพศ.) ราย 58 29 48 19 
3 Refer Back (รพ.ชุมชน) ราย 14 60 26 168 

           

ผลด าเนินงาน พบว่า จ านวนผู้ปุวยสะโพกหัก ทั้งหมด 42 ราย ผ่าตัด จ านวน 9 ราย คิดเป็น 
21% รักษาโดยการดึงถ่วงน้ าหนักที่บ้าน (ใช้นวัตกรรม Home Skin Delivery) จ านวน 22 ราย คิด
เป็น 52.38 % เป็นการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ เพ่ิม CMI โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้มีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยในพ้ืนที่ได้ ช่วยลดความแออัดของผู้ปุวยใน
โรงพยาบาล ลดค่าให้ใช้จ่ายของผู้ปุวยและญาติ  ลดวันนอนจาก 30 วัน ลดลงเหลือวันนอนเฉลี่ย 4.38
วัน/ราย ผู้ปุวยและญาติความพึงพอใจ เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าทุกระดับสถานบริการในการไปใช้
บริการนอกพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี   

ตารางวิเคราะห์ส่วนขาด การด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan) ปีงบประมาณ 2560 
ส่วนขาด ระดับ รพท. (S) ระดับ รพช. (F2) ระดับ รพสต. 

Service 
delivery 

1.เพิ่มศักยภาพการรักษา 
2.อัตราการการส่งต่อที่เหมาะสม 
3.ลดอัตราการเกิดข้อติดพิการ 
4.อัตราผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟสูภาพ
ครบ 

-บริการ X-Ray ตลอด 24ชั่วโมง 
-การอ่าน Film และการท าหัตถการ
เบื้องต้น เช่น  การใส่ Slab, Cast ยัง
มีความคลาดเคลื่อน 

- ความถูกต้องในการคัดกรอง
ผู้ปุวยเพื่อประเมินการส่งต่อ
ผู้ปุวยรับการรักษาต่อ รพช.
เช่น การ splint 
-ความรวดเร็วการติดตาม
เยี่ยมและตอบกลับผลการ
ดูแล 

Leader ship 
and 
Governance 

-เพิ่มจ านวนแพทย์ออร์โธปิดิกส์
รพท.ในการรักษาผ่าตัดได ้

-คณะท างานดา้นออร์โธปดิิกส์ 
-ศูนย์ Refer รพช. 

การพัฒนาทักษะการดูแล
ผู้ปุวย 

Health work 
force 

-มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2ทา่น 
 ( กรอบของเขตมี6) 
-พยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์2 
คน 
 

-เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้อง X-Ray นอก
เวลา 
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ส่วนขาด ระดับ รพท. (S) ระดับ รพช. (F2) ระดับ รพสต. 
Technology - ระบบ HOSXP มีรายละเอียด 

- การลงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  ไม่
เป็นปัจจบุัน 
-มีระบบ PAC 

-มีระบบปรึกษาทาง Line  
- การติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ระบบHOSXP 

 

Finance - งบประมาณในการศึกษาต่อ
เฉพาะทางออร์โธปดิิกส์  ( ใน
เครือข่าย ) 
- ความไม่ต่อเนื่องของการจัดซือ้
เครื่องมืออุปกรณ์ 

-งบประมาณในการอบรมทางออร์
โธปิดิกส์ ระยะสัน้ ( ในเครือข่าย )ไม่
เพียงพอ 
-งบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

 

Information -โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลใน
เครือข่าย 
 

-โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่าย 
-การ Code รหัสโรคไม่ถูกต้อง
ตรงกัน 

 

 

แนวทางแก้ปัญหา ดังนี้ 
จัดท า โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมายการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.  พัฒนาการท า
หัตถการตามเกณฑ์
ก าหนด 

มีCPG ที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 

-โรงพยาบาลจังหวัด
อ านาจเจริญ 
-โรงพยาบาลชุมชน 6 
แห่ง 

มกราคม - 
กันยายน 
2560 

- เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 
- เงินสนบัสนุนจาก
เขต 

2.  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาออร์
โธปิดิกส ์

มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสาขาออร์โธปิ
ดิกส์ 

-โรงพยาบาลจังหวัด
อ านาจเจริญ 
-โรงพยาบาลชุมชน 6 
แห่ง 

มกราคม - 
กันยายน 
2560 

3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

มีระบบข้อมูลที่รวดเร็ว
ถูกต้องและทันสมัย 

-โรงพยาบาลจังหวัด
อ านาจเจริญ 
-โรงพยาบาลชุมชน 6 
แห่ง 

มกราคม - 
กันยายน 
2560 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ให้เพียงพอต่อภาระงาน  

  2. จัดประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร รพ.สต. และผู้ดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาล
ชุมชนในการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยพร้อมทั้งพัฒนาคู่มือในการดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 
  3. งบประมาณสนับสนุนเครื่องมือออร์โธปิดิกส์ให้พอต่อการปฏิบัติงาน 
  4. นิเทศ/การประชุมเครือข่าย 6 ครั้ง (พัฒนาระบบการส่งกลับ และการบริหารจัดการ
เครือข่าย)  

(งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม จ านวน 9,630 บาท) 
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2.9 สาขาอายุรกรรม 
ตัวชี้วัด SP18 : อัตราตายจาก Sepsis/septic shock (< 30%) 
 

สถานการณ ์

 

มาตรการ 
1. พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Sepsis / Septic shock ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. นิเทศติดตามการด าเนินงานเครือข่ายปีละ 1 ครั้ง (15 – 22 พ.ค. 60) 
3. ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในโรงพยาบาลและครือข่าย 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย Sepsis / septic shock.  
5. จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วย Sepsis / septic shock 
6. สนับสนุนให้มี Levephed ทุก รพช.  มีการสนับสนุนให้มียา Hydrocortisone ใน รพช. 

ครบทุกแห่ง 
7. สนับสนุนการส่ง H/C ใน รพช. ปัจจุบันส่งตรวจที่ รพ. อจ. 5 แห่ง 
8. สนับสนุนการจัดท า Antibiogram ใน รพช. ปัจจุบันมี 3 แห่ง 

 
Analysis 

1. รพช. ทุกแห่ง มี Levophed  (มี รพช. 1 แห่งที่ใช้ระบบยืมยาจาก รพ.อจ. ) 
2. รพช. มีระบบคัดกรอง / Standing order แต่ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
3. ทักษะของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
4. การเก็บตัวชี้วัดประสานข้อมูลกับเครือข่าย 
5. พบเชื้อดื้อยาในระดับ รพช. 
6. รพช.ทุกแห่งมี IC Nurse 
7. รพช.ทุกแห่งมีอุปกรณ์การแพทย์ในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
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ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนเครื่องตรวจ Blood lactate มาใช้ในการรักษา 
2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร อบรมเฉพาะทาง/ประชุมวิชาการในระดับเครือข่าย  

(รพ.สต./รพช./รพท.) 
3. พัฒนา แนวทางคัดกรอง / Standing order ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่าย 
4. ติดตามสถานการณ์เชื้อดื้อยาในระดับ รพช. 

 
ผลงานเด่น 

1. โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง มีการน ามา Levophed มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย 
Septic shock 

2. โรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง มี Antibiogram 
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2.10  สาขาศัลยกรรม 
ตัวชี้วัด SP19 : ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (<20%) 
ตัวชี้วัด SP20 : ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายใน โรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้อง 
                    เฉียบพลัน 5 ภาวะ (<4%) 
ตัวชี้วัด SP21 : ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดท่ี 
                    ขาหรือแขน (<20%) 
ตัวชี้วัด SP22 : ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด 
                    ท่ีขา 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญมีผู้ป่วยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ, ภาวะขาด
เลือดที่ขาหรือแขนเข้ารับบริการระหว่าง ปี 2559-2560 ดังตารางที่ 2.24 

 

ตารางท่ี 2.24 จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต และส่งต่อนอกเขต ของสาขาศัลยกรรม ปี 2559-2560 
 

ปีงบประมาณ ภาวะไส้ติ่งแตก/ 
ไส้ติ่งอักเสบ 

ปวดท้องเฉียบพลัน 
5 ภาวะ 

ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 
 

2559 71/695 346 4 
- เสียชีวิต 0 6 0 
-ส่งต่อนอกเขต 0 0 0 
2560 (ต.ค.2559-เม.ย.2560) 79/369 190 5 
- เสียชีวิต 0 4 0 
-ส่งต่อนอกเขต 0 0 0 

 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญสามารถรักษาโดยการผ่าตัดผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ปวดท้องเฉียบพลัน 5

ภาวะ, ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขนแต่โรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ในเครือข่ายยังไม่สามารถผ่าตัดได้
จึงต้องส่งต่อมาโรงพยาบาลอ านาจเจริญทุกราย ท าให้บางรายได้รับบริการที่ล่าช้า ระยะรอผ่าตัดนาน 
เนื่องภาระงานและความแออัดของโรงพยาบาลจังหวัด 
 

แผนการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการพัฒนาสาขาศัลยกรรม/คณะท างาน/ผู้ประสานงานที่ชัดเจน 

2. กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานเช่น การประชุมคณะกรรมการมีข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
 3. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม hos-xp ทุกหน่วยบริการ ทุกระดับผ่าน data 
center 
 4. ออกเยี่ยมเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชน และรพ.สต.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและและ
แนวปฏิบัติผู้ป่วยผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ,ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน  
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจวินิจฉัยการรักษาภาวะไส้ติ่งอักเสบ, ปวดท้องเฉียบพลัน 5 
ภาวะ,ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

6. บริหารจัดการการส่งต่อ เพ่ือการวินิจฉัยและรักษาท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
 

นวัตกรรม/ ผลงานเด่น  
1. การประดิษฐ์ถุงรองรับถุงน้ าดีในการผ่าตัด laparotomy cholecystectomy เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
2. การใช้ผ้ารัดหน้าท้องเพ่ือลดความปวดหลังผ่าตัดไส้ติ่ง 

     3. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ 
 
ผลการด าเนินงาน 
     1. ระบบและกลไกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงานมีการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงาน ทุก 3 เดือน  
     2. ด้านการผ่าตัด 

- ลดระยะรอคอยผ่าตัดทางศัลยกรรม 
- เพ่ิมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยที่เก่ียวข้อง 
- บริหารจัดการการตรวจวินิจฉัยและระบบส่งต่อภายในเครือข่ายจังหวัด 

     3. ด้านการดูแลต่อเนื่อง 
- พัฒนาคู่มือ/แนวทางการตรวจวินิจดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ, 

ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 
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ผลการด าเนินงาน   
ตารางท่ี 2.25 ผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญแยกตามรายอ าเภอ  
                  (ตุลาคม-เมษายน 2560) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลงาน 
ร้อยละ 

เมือง พนา ชานุมาน ปทุม
ราช 

เสนางค
นิคม 

ลืออ านาจ หัว
ตะพาน 

ต่าง 
จังหวัด 

รวม 

1 ร้อยละการแตก
ของภาวะไสต้ิ่ง
อักเสบ<20 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ร้อยละ 

114 
30 

26.32 

26 
6 

23.08 

34 
6 

17.65 

36 
9 
25 

33 
8 

24.24 

51 
5 

9.8 

51 
9 

17.65 

24 
6 
25 

369 
79 

21.41 
2 ร้อยละของ

ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
รพ.ด้วยภาวะ
ปวดท้อง
เฉียบพลัน 5 
ภาวะ<4 

เป้าหมาย 
 
ผลงาน 
 
ร้อยละ 

75 
 
1 
 

1.33 

11 
 
0 
 
0 

13 
 
0 
 
0 

24 
 
0 
 
0 

18 
 
0 
 
0 
 

18 
 
1 
 

5.6 

19 
 
1 
 

5.3 

12 
 
1 
 

8.3 

190 
 
4 
 

2.1 

3 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
รพ.ด้วยภาวะ
ขาดเลือดที่ขา
หรือแขน<20 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ร้อยละ 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

5 
0 
0 

4 ร้อยละของการ
ถูกตัดขาตั้งแต่
ข้อเท้าขึ้นมา
ด้วยภาวะขาด
เลือดที่ขา 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
ร้อยละ 

1 
1 

100 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

100 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

100 

4 
4 

100 

 
วิเคราะห์ผล 
- ผลการด าเนินงาน พบภาวะไส้ติ่งแตกเกินค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จึงได้มีการประชุม ทบทวนสาเหตุ/
ปัญหาเพื่อปรับแนวทางการปฏิบัติและสื่อสารให้มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดให้ครอบคลุมขึ้น 
 

ปัญหาอุปสรรค  
- ศักยภาพของโรงพยาบาลขนาด F2 ยังให้การรักษาด้วยการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบไม่ได้ 
- การขาดแคลนศัลยแพทย์ 
- การขาดแคลนบุคลากรพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม 
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2.11 สาขาโรคหัวใจ 
ตัวชี้วัดที่ SP23 : ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลาย 
                      ลิ่มเลือดในผู้ป่วยชนิด STEMI 100%  
ตัวชี้วัดที่ SP24 : ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือด 
                      หรือยาละลายลิ่มเลือด ≥ 80%  
ตัวชี้วัดที่ SP25 : อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
                      STEMI ≤ 10 %  
 

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

ปี 2560 มีจ านวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด 45 ราย ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดหรือได้รับ
การส่งต่อเพ่ือท าบอลลูนขยายเส้นเลือด 43 รายคิดเป็น 99.55% ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาทีจ านวน 4 ราย คิดเป็น 13.33%  ผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต จ านวน 6 ราย คิดเป็น 13.33%   
จากการวิเคราะห์ 
     1. สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง มีภาวะ cardiogenic shock, arrest เมื่อมาถึง
โรงพยาบาลท าให้ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ หรือหลังให้ยาแล้วอาการไม่ดีข้ึน 
     2. อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 13.33% ต่ ากว่าเกณฑ์ มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
การวินิจฉัยโรคล่าช้า ระบบการconsult case กับโรงพยาบาลศูนย์ที่ใช้ระยะเวลานานในการตอบกลับ การ
ตัดสินใจของญาติในการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ล่าช้า ความล่าช้าของการส่งต่อระหว่าง ER กับ CCU  
    
แผนการด าเนนิงาน  

1. มีคณะกรรมการเครือข่ายและคณะท างาน 
2. มีผู้จัดการรายกรณีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 3. มีการประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อค าสั่งการภาคีเครือข่าย 
 4. จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อใช้ร่วมกันในเครือข่าย 
 5. มีการประชุมวิชาการเช่น การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ประชุม conference dead case 
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการป้องกัน 
 6. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ในการดูแลตนเองของประชาชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ 
 7. จัดระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
 8. มีการนิเทศ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานภายในเครือข่าย 
 9. จัดให้มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ ER รพ.อ านาจเจริญ 
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ตารางท่ี 2.26 ผลการด าเนินงานโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี 2557- ปี 2560 (1ต.ค.59-30 เม.ย.60)  

ตัวชี้วัด/ รายการ เป้าหมาย 2557 2558 2559 
2560 

(1ต.ค.59-30 
เม.ย.60) 

1.จ านวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด  61 48 70 45 

2.จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่ admit รพ.อ านาจเจริญ  31 29 43 24 

3.จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่ Refer จาก ER รพ.อ านาจเจรญิ  10 9 8 5 

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

 20 10 14 11 

5.จ านวนผู้ป่วย STEMI  ที ่Refer in จากรพ.ชุมชน  18 26 29 11 
6.จ านวนผู้ป่วย STEMI  ที่ได้รับยาละลายลิม่เลือด       
   -รพ.อ านาจเจริญ   25 28 19 14 
   -รพ.หัวตะพาน   - 1 4 5 
   - รพ. ชานุมาน   - 4 2 0 
   -รพ.ปทุมราชวงศา( เริม่ให้ยา 1 มกราคม 2559 )  - - 7 4 
   -รพ. พนา( เริ่มให้ยา 1 มกราคม 2559 )  - - - 4 
   -รพ. ลืออ านาจ( เริม่ให้ยา 1 มกราคม 2559 )  - - - 2 
   -รพ. เสนางคนิคม( เริ่มใหย้า 1 มกราคม 2559 )  - - 4 1 
7.ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่เลือด หรือได้รับการส่งต่อ
เพื่อท าบอลลูนขยายเส้นเลือด 

> 80% 
 

90.16% 
(55/61) 

95.83 % 
(46/48) 

72.85% 
( 51/70) 

95.55% 
(43/45 ) 

8.อัตราผู้ป่วยไดร้ับยาละลายลิ่มเลอืดภายใน 30 นาที > 50% 
 

0 % 
 (0/25) 

25% 
(8/32) 

13.88% 
(5/36) 

13.33 % 
(4/30 ) 

9.อัตราการเสียชีวิต 
 

< 10 % 8.19% 
(5/61) 

4.16 % 
   (2/48) 

22.85% 
(16/70) 

 13.33% 
(6/45) 

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

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

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายในด้านต่างๆ 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
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2.12 สาขาโรคมะเร็ง 
ตัวชี้วัดที่ SP26 : อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
 

รูปที ่18 อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับ และท่อน้้าดีจังหวัดอ้านาจเจริญ 9 ปีย้อนหลัง 
           จังหวัดอ้านาจเจริญ 

 
ที่มา : ส้านักนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

ตัวชี้วัดที่ 27 : ลดระระเวลารอคอยผ่าตัด เคมีบ้าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
                  (โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งล้าไส้และทวารหนัก 
                  โรคมะเร็งปากมดลูก) 
  

การด้าเนินงานใช้แนวทางการขับเคลื่อนผ่าน 7 ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 1) Primary Prevention 
2) Screening and Early Detection 3) Cancer Diagnosis 4) Cancer Treatment 5) Palliative Care   
6) Cancer informatics 7) Cancer Research 
 

สถานการณ์ 
             โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศ จ้านวนผู้ป่วยมะเร็ง เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และ      
การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
คือ การตรวจเพ่ือคัดกรองมะเร็งให้พบต้ังแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งต้องมีการด้าเนินงานตรวจคัดกรองที่ต่อเนื่อง จึง
จะสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ เพราะโรคมะเร็งส่วนใหญ่สามารถป้องกัน หรือหลีกเลี่ยง
ได้ จากการป้องกันและลดความเสี่ยงต่างๆ 
            จากสถิติข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงปี 2010-2012 พบว่า มะเร็งที่พบในเพศชายมากที่สุด
คือ มะเร็งตับและท่อน้้าดี  พบ 33.5 % รองลงมา คือ มะเร็งของหลอดลมคอและปอด พบ 22.7% และอันดับ 
3 คือ มะเร็ง ล้าไส้ใหญ่และทวาร คือ 14.4 % ส่วนในเพศหญิง พบมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 1 คือ 28.5% 
รองลงมา คือ มะเร็งปากมดลูก 14.4% ส่วนมะเร็งตับและท่อน้้าดีพบเป็นอันดับ 3 คือ 12.9 %  
(ที่มา Cancer In Thailand Vol.VIII, 2010-2012) 
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             สถานการณ์ปัจจุบัน (Current Condition) จากการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล พบว่ามะเร็งที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดอ้านาจเจริญ มีดังนี ้
 

ตารางท่ี 2.27 จ้านวนผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดอ้านาจเจริญ ปี 2557-2560 
 

โรคมะเร็ง 2557 2558 2559 2560 
(ต.ค.-เม.ย.) 

1.liver and bile duct 55 45 52  38 
2. breast 36 57 48  30 
3.colo-rectal 38 33 30  9 
4.cervix 
5.lung  

10 
49 

23 
   58 

11  2 
22        14 

ที่มา : จากสถิตผิู้ป่วยใหมเ่ข้ารับการรักษาใน รพ.อ้านาจเจริญ 30 เมษายน 2560 
 
ผลพัฒนาระบบบริการโรคมะเร็ง 
1. มะเร็งเต้านม 
ตัวช้ีวัด -ร้อยละของสตรี 30-70 ที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ไม่น้อยกว่า 80) 
          - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 

สถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านมพบมากที่สุดในสตรีไทย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสตรีไทยจ้านวน
มากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดและการป้องกันมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะวิธีการตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง ที่สามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้ ผู้หญิงที่อายุ 30 ปีขึ้นไปทุกคน ซึ่งมีจ้านวน
ประมาณ 19 ล้านคน มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม และโรคนี้ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากใน
ระยะแรกมะเร็งเต้านมจะไม่แสดงอาการ ไม่เจ็บ ไม่ปวด จะปรากฏอาการผิดปกติให้เห็น เมื่ออยู่ในระยะที่
ก้อนมะเร็ง มีการอักเสบและลุกลามไปทั่วแล้ว การรักษามักไม่ได้ผล ส่วนใหญ่จะเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันที่ดี
ที่สุด คือการค้นหาก้อนมะเร็งให้เร็วที่สุด หากพบเร็วจะมีโอกาสที่รักษาหายและรอดชีวิตสูง กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกจังหวัด ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน รณรงค์เริ่มปลูกฝังให้ผู้หญิ งตั้งแต่อายุ20 ปีขึ้นไป 
ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน อัตราครอบคลุมให้ได้ร้อยละ 80 เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
จังหวัดอ้านาจเจริญเห็นความส้าคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก                 

จึงได้ด้าเนินการแจกสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขเพ่ือการดูแลและเฝ้าระวังสตรีอายุ 30-70 ปี จากมะเร็งเต้านมโดย อสม.เชี่ยวชาญ และแกนน้าสตรี
จังหวัดอ้านาจเจริญ ให้มีความรู้และทักษะ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self Examination) เพ่ือน้า
ความรู้และทักษะไปเผยแพร่และกระตุ้นเตือนสตรีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและสม่้าเสมอทุกเดือน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้ด้าเนินการให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ 
จัดบอร์ดนิทรรศการความรู้แก่ผู้มารับบริการ และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้สตรีในชุมชนเห็น
ความส้าคัญของการเฝ้าระวังและตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น วันสตรี
สากล หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดเคลื่อนที่ งานประเพณีในท้องถิ่น เช่น งานประเพณีฮีตสิบสองและกาชาด
จังหวัดอ้านาจเจริญ และได้ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ในปี 2560ตามตารางดังนี้ 
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ตารางที ่2.28  ผลการด้าเนินงาน ปี 25560 (ไตรมาสที่ 2) แยกรายอ้าเภอ 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

พบผิดปกตดิ้วยตนเอง 
ส่งต่อ 
จนท. 

พบผิดปกติโดย 
จนท.สธ 

ส่งต่อ (คน) 

ผลงาน (คน) ร้อยละ ผลงาน (คน) ร้อยละ ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมือง 24,946 22,506 90.22 1 0.01 1 100 1 100 1 100 
ชานุมาน 9,629 8,308 86.28 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปทุมราชวงศา 4,122 3,601 87.36 0 0 0 0 0 0 0 0 
พนา 4,625 4,437 128.48 0 0 0 0 0 0 0 0 

เสนางคนิคม 6,187 5,465 88.33 0 0 0 0 0 0 0 0 
หัวตะพาน 9,736 9,271 95.22 0 0 0 0 0 0 0 0 
ลืออ้านาจ 8,704 7,452 85.62 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 67,949 61,040 89.83 1 0.01 1 100 1 100 1 100 

ที่มา : ระบบประมวลข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมไตรมาส 2 
 
ตารางท่ี 2.29 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) แยกรายอ้าเภอ 

ล้าดับ อ้าเภอ 

ผป.ที่
ได้รับ
การส่ง

ต่อ
(คน) 

ปกติ 
รอ
ผล 

ระยะ 
ที่ 0 

ระยะ 
ที่ 1 

ระยะ 
ที่2 

ระยะ 
ที่3 

ระยะ 
ที่4 

รวม ผป.
มะเร็ง
ระยะ 
1,2 

รวม ผป. 
มะเร็ง  
เต้านม
ทั้งหมด 

เข้ารับ
การรักษา 

(คน) 
ร้อยละ 

จ้านวน จ้านวน จ้านวน จ้านวน จ้านวน 

1 เมือง 12 0 0 0 1 9 2 0 10 12 12 100 
2 ชานุมาน 5 0 0 0 1 3 1 0 4 5 5 100 
3 ปทุมราชวงศา 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 100 
5 พนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 เสนางคนิคม 4 0 0 0 2 0 1 1 2 4 4 0 
4 หัวตะพาน 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100 
7 ลืออ้านาจ  3 0 0 0 2 1 0 0 3 3 3 100 

รวม 27 0 0 0 7 15 4 1 22 27 27   100 
 

ที่มา : รายงาน ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเครือข่ายมะเร็งจังหวัดอ้านาจเจริญ (ตุลาคม 2559-เมษายน2560) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล อัตรา 
1 ประชากรสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี ได้รับการ

ตรวจคักรองมะเร็งเต้านม>ร้อยละ 80 
67,949 61040 89.83 

2 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง 

0 0 0 
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ตารางท่ี 2.30 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 30-70 ปี ขึ้นไป (ย้อนหลัง 3 ปี) 

ปี พ.ศ. 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

พบผิดปกติด้วย
ตนเอง 

พบผิดปกติโดย 
จนท.สธ ส่งต่อ 

(คน) 
รักษา 
(คน) 

ร้อยละ 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

2557 87,293 70,802 81.11 42 0.06 39 92.86 13 13 100 
2558 84,192 15,532 18.45 47 0.31 45 100 45 45 100 
2559 81,977 61,711 75.28 9 100 9 100 9 9 100 

 

เพ่ือให้การด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ จังหวัดอ้านาจเจริญ จึงมีการจัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 

แผนงาน/โครงการ ปี 2560 
1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ ได้รับมอบเครื่องอัลตร้า

ซาวด์จากมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี จ้านวน 1 เครื่องเพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยการเวียนไปใช้ทุกโรงพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านมเป็นผู้ดูแลเครื่อง ดังก้าหนดการหมุนเวียนดังนี้ 

เดือน โรงพยาบาล 

21 กันยายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 - โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

1 ธันวาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559 - โรงพยาบาลหัวตะพาน 

2 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2560 - โรงพยาบาลลืออ้านาจ 

1 กุมภาพันธ์ 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 - โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

1 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 - โรงพยาบาลพนา 

  1 เมษายน 2560  – 31 พฤษภาคม 2560 - โรงพยาบาลชานุมาน 

1 มิถุนายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560 - โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 

 

2. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส ระยะที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 จังหวัดอ้านาจเจริญจะด้าเนินการจัดกิจกรรรมในวันที่ 
15 มิถุนายน 2560 (เป้าหมาย สตรีอายุ 30-70 ปี และประชาชนทั่วไป จังหวัดอ้านาจเจริญ จ้านวน 140 คน) 
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2. มะเร็งปากมดลูก 
สถานการณ์ 
 จังหวัดอ้านาจเจริญมีอัตราตายของสตรีสาเหตุจากมะเร็งปากมดลูกในปี 2557, 2558, 2559 คิดเป็น  
2.66, 2.92, 3.45  ต่อแสนประชากรสตรี ตามล้าดับ มะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นปัญหาสุขภาพในล้าดับต้นของ
สตรีชาวอ้านาจเจริญ จึงมีการด้าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear และ VIA โดยใช้
กระบวนการทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการด้าเนินงานโดยเชิงรุกได้มีการสื่อสารความเสี่ยง จัดรณรงค์คัดกรอง
ความเสี่ยงในหมู่บ้าน  และเชิงรับมีการจัดบริการในสถานพยาบาลทุกแห่งเมื่อมีสตรีกลุ่มอายุ 30–60 ปี มารับ
บริการหรือมารับบริการอื่นสามารถให้ค้าแนะน้า ให้ค้าปรึกษา และจัดบริการตรวจคัดกรองได้ทันทีเพ่ืออ้านวย
ความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ยังไม่เคยตรวจนั้นยังมี
ปัญหาเรื่องความอาย  ส่วนกลุ่มที่เคยผ่านการตรวจแล้วจะเข้าถึงบริการสะดวกขึ้นเป็นการเร่งความครอบคลุม
ของการตรวจคัดกรองให้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถคนหาผู้ป่วยในระยะแรกได้เร็วขึ้น 
 

ตารางท่ี 2.31 แสดงผลความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม (1 ต.ค 58- 30 เม.ย 60) 
 

ล าดับ อ าเภอ 
เป้าหมายสตรีอายุ 

30-60  ปี 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1 เมือง 24,006 11,884 49.50 

2 ชานุมาน 7,235 4,555 62.96 

3 ปทุมราชวงศา 8,104 4,360 53.80 

4 พนา 5,055 3,395 67.16 

5 เสนางคนิคม 6,752 3,241 48.00 

6 หัวตะพาน 9,735 7,414 76.16 

7 ลืออ้านาจ 6,502 4,330 66.59 

 
รวม 67,389 39,170 58.14 

ที่มา : รายงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ใน HDC วันที่ 30 เม.ย.60 
 

จากตารางที่ 2.31 พบว่าการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี  Pap smear และ VIA ในกลุ่มสตรีที่มี
อายุ 30-60 ปี  จ้านวน 67,389 คน มีผลงานสะสม นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เม.ย.60 จ้านวน
39,170 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 
 

ตารางท่ี 2.32 สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปาก.มดลูกระยะท่ี 1-2 มากกว่าร้อยละ 70 
ปีงบประมาณ ระยะที่  1 ระยะที่  2 ระยะที่  3 ระยะที่  4 

2557 2 7 1 0 
2558 7 9 6 1 
2559 9 5 0 1 

2560 (ต.ค.-เม.ย.2560) 0 1 0 1 
ที่มา:จากรายงานคลินิกสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลอ้านาจเจริญ  ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 
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แนวทางการด าเนินงานในปี  2560 
 1. ท้าแผนการคัดกรองให้เหมาะสมกับบริบทของประชากรกลุ่มเป้าหมายเช่น วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์        
วันหยุดเทศกาล ก่อนฤดูท้านาเป็นต้น รวมถึงบริการพร้อมการให้บริการอ่ืนๆในกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ติดตามประเมินผลเป็นระยะทุก 3 เดือน 
 3. พัฒนาการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
 4. ติดตามข้อมูลส่งตรวจและรักษาภายใน 1เดือน 
 
ระบบบริหารจัดการก าลังคน 
 - มีศัลยแพทย์ 3 คน, รังสีแพทย์ 1 คน, วิสัญญีแพทย์ 1 คน, เภสัชกรผ่านการอบรมผสมยาเคมี 2 คน
พยาบาลผ่านการ อบรมให้ยาเคมี 5 คน, พยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทางมะเร็ง 2 คน, พยาบาลผ่านการ
อบรมการดูแลประคับประคอง 2 คน 
 

การจัดบริการ 
 - มีเครื่อง Mammogram 1 เครื่อง, CT Scan 1 เครื่อง, ห้อง LAB ที่มีคุณภาพ มีห้องผ่าตัด 6 ห้อง, 
เครื่องมือผ่าตัดเพียงพอสามารถผ่าตัด CA Breast, CA Colon, CA Rectum และมะเร็งระบบทางเดินอาหาร 
และมะเร็งอื่นๆได้ มีการให้ยาเคมีบ้าบัดหลังผ่าตัด CA Breast , CA Colon , CA Rectum 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.33 ผลลัพธ์การด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของสาขามะเร็งตุลาคม-เมษายน 2560 
                 (รอคอยผ่าตัด เคมี รังสีรักษา) 
ล าดับ                      ตัวช้ีวัด ปี 2559 ร้อยละ ปี2560 ร้อยละ 

1 รอคอยผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ >ร้อยละ 80 

1.1มะเร็งเต้านม 

1.2มะเร็งล้าไส้ 

59/64 

34/39 

25/25 

92.18 

87.17 

100 

33/39 

24/30 

9/9 

   84.62 

80.00 

100 

2 รอคอยเคมีบ้าบัดภายใน6สัปดาห์>ร้อยละ80 

1.1มะเร็งเต้านม 

1.2มะเร็งล้าไส้ 

51/53 

35/35 

16/18 

96.22 

100 

88.88 

31/32 

25/25 

6/7 

96.88 

100 

85.72 

3 รอคอยรังสีรักษาภายใน6สัปดาห์>ร้อยละ80 

1.1มะเร็งเต้านม 

1.2มะเร็งล้าไส้ 

8/9 

6/7 

2/2 

88.88 

85.71 

100 

4/4 

2/2 

2/2 

100 

100 

100 

 
วิเคราะห์ผล 

- ผลงานตัวชี้วัด ปี2560 เทียบกับ ปี 2559 พบว่าร้อยละของระยะเวลา รอคอยผ่าตัด เคมี รังสี 
 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ปัญหาอุปสรรค 
 - การวินิจฉัยต้องส่งไปวินิจฉัยนอกจังหวัดการติดตามข้อมูลผู้ป่วยล่าช้าและหลายขั้นตอน 
 
การด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข 
 - เพ่ิมช่องทางการประสานงานติดตามข้อมูลเช่น จัดท้ากลุ่มไลน์ผู้ประสานงานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง 
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2.13 สาขาโรคไต  
ตัวชี้วัดที่ 28 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
                   (>ร้อยละ 65) 
 

สภาพการณ์ 

ตารางท่ี 2.34 หน่วยบริการผู้ป่วย CKD และบุคลากร แยกรายอ าเภอ ปี 2560  

หน่วยบริการ 
CKD 
clinic 

อายุร
แพทย์
โรคไต 

อายุร
แพทย์
หัวใจ 

อายุร
แพทย์ 

พยาบาล 
HD 

พยาบาล 
PD 

นักโภชนากร 
หมาย
เหตุ 

ร.พ.อ านาจ S มี 1 1 2 5 3 5  
ร.พ.ลืออ านาจ F2 มี 0 0 0 0 0 0  
รพ.ชานุมาน F2 มี 0 0 0 0 0 0  
รพ.ปทุมราชวงศา F2 มี 0 0 0 1 0 0  
รพ.หัวตะพาน F2 มี 0 0 0 2 0 0  
รพ.พนา F2 มี 0 0 0 1 0 0  
รพ.เสนางฯ F2 มี 0 0 0 0 0 0  

รวม  1 1 2 9 3 5  
 

แผนการพัฒนา 
1. ระบบบริการ 

1.1 จัดวางระบบการด าเนินการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วย CKD รายใหม่ๆเพ่ิมขึ้น 
1.2 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลกลุ่มผู้ป่วย DM, HT, Renal  stone  ให้ดีเพ่ือ

ลดการเกิดโรค CKD  และ CKD  progression 
1.3 พัฒนาระบบการให้ความรู้ค าแนะน าเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติตระหนักในการควบคุมดูแลโรคที่

เป็นอยู่. เช่น DM,HT,CKD,IHD เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
2. บุคลากร 

2.1 เพ่ิมบุคลากรให้ครบทุกสหวิชาชีพ ใน CKD clinic 
2.2 จัดประชุมวิชาการเพ่ือให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย DM,HT,CKD,IHD มีความรู้ ความตระหนักถึง

ความส าคัญของการใช้ยากลุ่ม ACEi หรือ ARB มากขึ้นเพ่ือลด Proteinuria  โดยเฉพาะใน
กลุ่ม CKD stage 1-3 

2.3 เพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย CKD ทุกระยะให้แก่ รพ.สต.และรพช. เพราะจ านวนผู้ป่วยจะ
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการดูแลกลุ่มผู้ป่วย CKD  4th option หรือกลุ่ม Palliative  
care 

2.4 มีการแต่งตั้งผู้จัดการระบบ(System  manager: SM)และส่งพยาบาลอบรม case manager 
: CM  เพ่ือให้มีการจัดการระบบขับเคลื่อนการท างานด้านโรคไตทั้งจังหวัด 
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3. คณะกรรมการ/คณะท างาน 
3.1 คณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนาระบบริการสาขาไตระดับจังหวัด มีการจัดประชุมติดตาม

ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 2 เดือน เพ่ือติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ทีมงาน 

ตารางท่ี 2.35 การให้บริการการบ าบัดทดแทนทางไต ปี 2560 

หน่วยบริการ จ านวน
เตียงHD/

รอบ 

จ านวนผู้ป่วย ผู้ป่วยรอ
คิว HD 

ผู้ป่วยรอ
คิว PD 

ผู้ป่วย 
Waiting 
list KT 

ผู้ป่วย KT 
HD PD 

1.รพ.อ านาจ(รัฐบาล) 16/2 50 238 46 33 17 6 
2.รพ.อ านาจ(เอกชน) 16/3 88 0 0 0 0 
3.รพ.ปทุมราชวงศา 8/3 45 0 0 0 0 0 
4.ร.พ.หัวตะพาน 7/3 40 0 4 0 0 0 

 

ตารางท่ี 2.36 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2559-2560 (ต.ค 59-เม.ย 60) 

KPI เป้า ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 
(ต.ค 59-เม.ย 60) 

จ านวน
ผู้ป่วย 

จ านวน
ที่ผ่าน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ป่วย 

จ านวน
ที่ผ่าน 

ร้อย
ละ 

1.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr   
     - ร.พ อ านาจฯ S 

> 65%  
 
 
2,367 

 
 
 
1,587 

 
 
 
67.05 

 
 
 
2,400 

 
 
 
1,494 

 
 
 
62.25 

     - รพช. F2  2,420 1,583 65.4 2,367 1,587 67.0 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า 
1. มีการตั้ง CKD Clinic ครบทุกรพ. แต่บุคลากรที่ให้การดูแลแบบสหวิชาชีพได้แก่นักโภชนากรยังมีไม่

ครบในกลุ่ม รพช. 
2. กลุ่มผู้ป่วย CKD จังหวัดอ านาจเจริญส่วนใหญ่อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ว่า การคัดกรองและค้นหาผู้ป่วย

รายใหม่ยังมีจ านวนน้อย ท าให้การรักษาพยาบาลในระยะต้นล่าช้า 
3. การควบคุมผู้ป่วยกลุ่ม DM, HT ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าจึงส่งผลต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัดของสาขาไต 
4. มีผู้ป่วยจ านวนน้อย (10 %) ที่ได้รับยา ESA (Erythropoietin stimulating agent) ท าให้ผู้ป่วยกลุ่ม 

CKD มีภาวะซีด (เกณฑ์ต้องได้รับ >60%) 
5. การรายงานผลตาม KPI มีปัญหา Lab link โดยเฉพาะการตรวจ Urine protein, UPCR 
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6. กลุ่มผู้ป่วย ได้รับ ACEi น้อยกว่า 60% ทั้งจังหวัดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 30-40%  เนื่องจากแพทย์ที่ดูแล
ผู้ป่วยมีการสั่งยาให้ผู้ป่วยน้อย โดยเฉพาะ CKD stage 3 ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดในกลุ่ม CKD ส่วน CKD 
stage 4-5 มีข้อจ ากัดในการใช้ยากลุ่มนี้ 

7. ผู้ป่วยกลุ่ม DM,HT,CKD ยังมีการควบคุมดูแลตัวเองที่ไม่ดี  
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2.14 สาขาจักษุ 
 

ประเด็นตรวจราชการ  
1. เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองสายตาผู้สูอายุ 
2. การเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อออกนอกเขต 
 

ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด 
                   ภายใน 30 วัน (>ร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัด SP27 : ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ75) 
 
สถานการณ์ (Evidence base) จ.อ านาจเจริญมีจักษุแพทย์ 1 คน 
 

1. การคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เป้าหมาย 75%) 
จังหวัดอ านาจเจริญมีการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ตั้ง ปี 2558 เป็นต้นมา          

ในปี 2560 คัดกรองโดย อสม. และ รพ.สต. ในพ้ืนที่ซึ่งได้ลงข้อมูลใน vision 2020 บางส่วน ทั้งนี้ได้จัด
โครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วยสูงอายุร่วมกับ รพช./รพ.สต. ในช่วงเดือน ก.พ. ถึง เม.ย.60 ช่วยเพ่ิมการ
เขา้ถึงบริการและการรักษาได้มากขึ้น 
 

ตารางท่ี 2.37 ผลการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2560 (ข้อมูล Vision 2020 26 พ.ค 2560) 
                 แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 17,825 11,928 66.92 
ชานุมาน 4,787 4,684 97.85 
ปทุมราชวงศา 5,756 5,391 93.66 
พนา 4,349 4,007 92.14 
เสนางคนิคม 5,773 3,056 52.94 
หัวตะพาน 7,732 6,904 89.29 
ลิออ านาจ 5,230 3,542 67.71 
รวมจังหวัด 51,452 39,512 76.79 

 

2. ผู้ป่วย Blinding cataract  ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน (เป้าหมาย 80 %) ในปี 2559 ท าได้ 
94.57% ในปี 2560 ท าได้ 96.91% ผู้ป่วย Low vision ได้รับการผ่าตัดใน 90 วัน ปี 2559 ท าได้ 97.72%, ป ี
2560  ท าได้ 97.72%  
 

3. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (เป้าหมาย 60%) จังหวัดอ านาจเจริญคัดกรองได้ ในปี
2557 คัดกรองได้ 50.3%, ปี2558 ได้ 68.29%, ปี2559 คัดกรองได้ 60.83%,  ปี 60 คัดกรองได้ 23.45% ซึ่ง
อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจคัดกรองจอประสาทตา และลงข้อมูลโดยความร่วมมือกับ สสจ., รพช., รพ.สต.
ในการคัดกรอง และสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตา ตาผิดปกติมารับการรักษาได้ทันท่วงทีเป็น
การป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวาน 
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 ผู้ป่วย High Risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน ทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ ROP ได้รับ
การตรวจจอประสาทตา 100 % ด้วยการประสานงานร่วมกับ สสจ./รพช./รพ.สต. แผนกอายุรกรรม แผนก
กุมารเวชกรรมในการดูแล และการส่งต่อส่งผู้ป่วย 
 

ตารางท่ี 2.38 การแสดงการตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวาน ปี2560  
                     (ข้อมูลจาก HDC Report ต.ค.59-26 พ.ค 60) 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองอ านาจเจริญ 8,673 2061 23.76 
ชานุมาน 1,987 719 36.19 
ปทุมราชวาศา 3,356 1170 34.86 
พนา 2,224 541 24.33 
เสนางคนิคม 2,648 826 31.19 
หัวตะพาน 2,967 204 6.88 
ลิออ านาจ 2,607 216 8.29 
รวมจังหวัด 24,462 5,737 23.45 

 
โครงสร้างกลไกลการท างาน 
 มีคณะกรรมการ Service Plan สาขาจักษุ ทั้งในระดับเขต / ระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ประชุมมอบหมายนโยบายและผู้รับผิดชอบหลักในเครือข่ายโดยมีประธานคณะกรรมการ Service 
Plan สาขาจักษุเป็น Project Manager 

เป้าหมาย แผนงาน,โครงการ,กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การประเมิน 
1.การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
(เป้าหมาย75%) 

-การคัดกรองสายตาผู้สูงอายโุดย 
อสม.,รพ.สต/รพช.,รพท. 

สสจ.,รพท. อัตราการคดักรองสายตา
(vision2020) 

 
 
2.การผ่าตดัBlindingcataract 
ภายใน 30 วัน 
การผ่าตัดLow vision ภายใน 
90 วัน(เป้าหมาย700ตา) 

-โครงการคัดกรอง 
ต้อกระจกท่ีรพช. 
-เพิ่มวันผ่าตดัในโรงพยาบาลเป็น 
3 วันต่อสัปดาห ์
 

สสจ.,รพท.  
 
จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทั้ง
ปี 
 

3.การตรวจจอประสาทตาใน
ผู้ป่วยเบาหวาน(60%) 

-โครงการตรวจจอประสาทตา
ผู้ป่วยเบาหวาน จ.อ านาจเจริญ 

สสจ.
รพท.สสอ., 

อัตราผู้ป่วยที่ไดร้ับการตรวจจอตา
เพื่อรับการรักษาทีเ่หมาะสม 

4.การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหม้ีความรู้
ความสามารถ 

-การอบรมบุคลากรสาธารณสุข
ระดับรพท.,รพช.,รพ.สต.,สสอ.
ด้านจักษุ จ านวน 60 คน 

สสจ.รพท. 
สสอ,รพช, 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
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ตารางท่ี 2.39 ผลการด าเนินงาน Service Plan สาขาจักษุ จ.อ านาจเจริญ ปี 2557 – 2560 (ต.ค.59-เม.ย 60)  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

2557 2558 2559 
2560 

(ต.ค.59-เม.ย
60) 

1.อัตราการคดักรองสายตาในผูสู้งอายุ 
60 ปี ขึ้นไป 

75 25.6 
 

77.06 83.71 76.79 
 

2.ผู้ป่วยBlinding cataract ได้รับการ
ผ่าตัดใน 30 วัน 

80 28.84 86.45 
(เขต = 75.3) 

94.57 
(เขต = 76.86) 

96.91 
 

3.ผู้ป่วย Low vision ไดร้ับการผ่าตัด
ใน 90 วัน 

80 98.86 89.83 
(เขต = 87.8) 

97.63 
(เขต = 92.65) 

97.72 

4.อัตราการตรวจจอประสาทตาใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 

60 50.3 
 

68.29 
 

68.29 
(เขต72.79) 

23.45 

5.ผู้ป่วยHigh risk DR ได้รับการรกัษา
ภายใน 30 วัน 

100 NA 
 

100 
(laser=64 

Refer = 12 ) 

100 
(laser=110 
Refer = 11 ) 

100 
(laser=34) 

   
6.ทารกแรกเกิดที่มคีวามเสี่ยงต่อภาวะ
ROPได้รับการตรวจจอตา 

100 100 
(จ านวน   
46 ราย) 

100 
(จ านวน  44  

ราย) 

100 
(จ านวน  43  

ราย) 

100 
(จ านวน  27

ราย) 
7.ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต 50 NA 118 

ในเขต 122 
78 

ในเขต 121 
ส่งออก54 ราย 

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก  499 786 708 369 
 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
 - การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ ต้อกระจก การคัดกรองสายตาเด็กใช้โปรแกรม Vision2020 ในการ
รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีผู้รับผิดชอบโปรแกรม 
 

มาตรการที่ด าเนินการ Intervention 
 - การพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย โดยการจัดประชุมวิชาการ การนิเทศงาน ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

การวัด ( Measure/ Measurement) 
 - ติดตามการด าเนินงานประมวลผลจากโปรแกรม2020 การส่งต่อผลงานตาม KPI ที่ก าหนด 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
ตัวช้ีวัด ส่วนขาด (GAP) 

Six Building Block 
แผนงาน,โครงการ,การปฏิบัต ิ

1.การคัดกรองสายตาในผู้สูงอาย ุ 1.1 Service Delivery 
1.2Leadership 

สสจ.เร่งรดั สสอ.,รพช,รพสต. วัดสายตา
ผู้สูงอายุและลงโปรแกรม Vision2020 

2.การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน 

2.1 Service Delivery 
2.2Leadership 

สสจ.ก ากับติดตาม การตรวจ จอประสาท
ตาและการลงข้อมลู (NCD) 

3.การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 3.1Health Workforce 
3.2Technology&Equipment 
3.3Leadership 

1.เพิ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถวัดแว่นเด็ก 
2.การประสานงานเรื่องงบประมาณการตัด
แว่นและการส่งมอบ 
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2.15 สาขาสุขภาพช่องปาก 
ตัวชี้วัด SP28 : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ท่ีให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 
                    ร้อยละ 60  
ตัวชี้วัด SP29 : อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 
 

สถานการณ์ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 376,382 คน จ านวนประชากรสิทธิ์ UC 287,292 คน 
หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 
จ านวนอ าเภอ 7 อ าเภอ จ านวน CUP   7  แห่ง 
จ านวน ศสม. 1  แห่ง จ านวน รพ.สต. 77 แห่ง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม 8  แห่ง รพ.เอกชน - 
จ านวนศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 1 แห่ง   
 

จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด 
  

1. จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด  31  คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 12,141 คน 
ทันตแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข       27  คน ทันตแพทย์ รัฐอ่ืนๆ - 
ทันตแพทยเ์อกชน    4  คน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทาง 12  คน 
2. จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด   48  คน สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร 1 : 7,841 คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ.        2  คน ทันตาภิบาลใน รพ. 12  คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. - ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม. 34  คน 
ทันตาภิบาลต าแหน่งนักวิชาการ  3  คน ทันตาภิบาลที่ ไม่ ได้ปฏิบัติ งาน

สุขภาพช่องปาก 
  2  คน 

นักวิชาการสาธารณสุข  
(ทันตสาธารณสุข) 

5  คน   

    นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ได้รับการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิชาการและยังท างานสุขภาพช่องปาก 
3. จ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด  7  คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

(ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) 
    7  คน 

ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.   24  คน ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมใน    รพ.สต.    39  คน 
4. จ านวนช่างทันตกรรม - ร้อยละรพ.สต.ที่มีลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม 100 
 

ครุภัณฑ์ทันตกรรมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีครุภัณฑ์ทันตกรรม
ครบชุด 

40 แห่ง จ านวนรพ.สต./ศสม.มีครุภัณฑ์     
ทันตกรรมไม่ครบชุด 

12 แห่ง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไม่มีครุภัณฑ์ทันต 
กรรม 

27 แห่ง   
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ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
ประจ าและครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

39 แห่ง จ านวนรพ.สต. /ศูนย์แพทย์โนน
หนามแท่ง ที่ มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให้บริการและ
ครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

1 แห่ง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให้บริการแต่มีครุภัณฑ์     
ทันตกรรมไม่ครบชุด 

12 แห่ง จ านวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไม่มีบริการทันตกรรม 

27 แห่ง 

 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
1. การจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม.อย่างมีคุณภาพของจังหวัด  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ≥ ร้อยละ 60  
แหล่งข้อมูล :  HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก  
ข้อ 41 และ 42 

ในภาพรวมของจังหวัดอ านาจเจริญ  พบว่าองค์ประกอบที่ 1 มีรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากตามเกณฑ์ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม พบร้อยละ 79.75  และ องค์ประกอบที่ 2 รพ.สต./ศสม. ที่
จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรร้อยละ 20 พบร้อยละ 70.89  และ มีสัดส่วนรพ.สต./ศสม. ที่
ผ่านเกณฑ์ท้ัง 2 องค์ประกอบคือ ร้อยละ 69.62 (ภาพที่ 19) และ อ าเภอที่มีผลงานรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการ
สุขภาพช่องปากคุณภาพสูงสุด 3 อันดับคือ อ าเภอพนา  อ าเภอเสนางคนิคม  และอ าเภอปทุมราชวงศา   

 

ภาพที่ 19 ผลงานภาพรวมการจัดบริการสุขภาพช่องปากจังหวัดอ านาจเจริญ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ  สรุปจากโปรแกรม HDC  ณ วันที่  26  พฤษภาคม  2560 
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 2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ ≥ ร้อยละ 35 

แหล่งข้อมูล : ตัวตั้ง HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ข้อ 1  
 พบว่าในภาพรวมของจังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของ
ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 22.12  อ าเภอที่พบอัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ สูงสุด 3 อันดับคือ 
อ าเภอพนา  เสนางคนิคม  และชานุมาน ตามล าดับ 
ภาพที่ 20 ผลงานภาพรวมอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ จ าแนกข้อมูล
รายอ าเภอ  สรุปจากโปรแกรม HDC  ณ วันที่  26  พฤษภาคม  2560 

 

 
ตารางท่ี 2.40 ร้อยละ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 
 

อ าเภอ 

รพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากได้ตามเกณฑ์ใน  6 กลุ่มวัย     

14 กิจกรรม 

รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการ
สุขภาพชอ่งปากครอบคลุม
ประชากร      ร้อยละ 20 

รพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการ
สุขภาพชอ่งปากที่มีคุณภาพ 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวม
ทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที ่  

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อย
ละ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 25 20 80 25 16 64 25 16 64 107,876 19,479 18.06 

ชานุมาน 9 9 100 9 7 77.78 9 7 77.78 36,236 9,404 25.95 

ปทุมราชวงศา 11 10 90.91 11 9 81.82 11 9 81.82 37,980 9,174 24.15 

พนา 5 5 100 5 5 100 5 5 100 22,194 6,094 27.46 

เสนางคนิคม 8 7 87.5 8 7 87.5 8 7 87.5 32,042 8,479 26.46 

หัวตะพาน 11 7 63.64 11 6 54.55 11 6 54.55 40,085 9,360 23.35 

ลืออ านาจ 10 5 50 10 6 60 10 5 50 28,537 5,478 19.2 

ภาพรวม
จังหวัด 

79 63 79.75 79 56 70.89 79 55 69.62 304,950 67,468 22.12 
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ตารางท่ี 2.41 ผลงานเชิงปรมิาณ (เดือน ต.ค.59 – พ.ค.60) 
 

ล าดับ รายการข้อมลู ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ 

1 ร้อยละรพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  ≥ ร้อยละ 60  

1.1. รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการ 
สุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์
ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 79 

ผลงาน 63 
อัตรา/ร้อยละ 

 
79.75 

1.2 รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการ 
สุขภาพช่องปากท่ีครอบ  
คลุมร้อยละ 20 

เป้าหมาย 79 

ผลงาน 56 

อัตรา/ร้อยละ 
 

70.89 

รวม ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่
จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ี
มีคุณภาพ 
 
 
 

เป้าหมาย 79 

ผลงาน 55 

อัตรา/ร้อยละ 
 

69.62 
 

2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต ≥ ร้อยละ 35 

 อัตราการใช้บริการสุขภาพ
ช่องปากรวมทุกสิทธิในพื้นที่ 

เป้าหมาย 304,950 

ผลงาน 67,468 

อัตรา/ร้อยละ 22.12 

(ข้อมูล HDC ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560) 
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2.17 สาขาอุบัติเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 31 : ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60) 
ตัวชี้วัดที่ 32 : อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (PS Score>0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1 
ตัวชี้วัดที่ SP32 : ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (≥ร้อยละ 40) 

 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 

สถานการณ์อุบัติ เหตุทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญมีผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน 
ปีงบประมาณ 2556-2559 จ านวน 41, 43, 62, และ 86 ราย ตามล าดับ คิดเป็นอัตราตายต่อประชากร
แสนคน ปีงบประมาณ 2556-2559 เท่ากับ 11.02, 11.55, 16.87 และ 22.91 โดยมีการบูรณาการ
ข้อมูล 3 ฐาน ปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้  ปีงบประมาณ 2560  (ต.ค.2560 - เม.ย.2560) จังหวัด
อ านาจเจริญมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 55 ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ 14.19 ต่อ
ประชากรแสนคน จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองของปีงบประมาณ 2560 แยกราย
โรงพยาบาลในจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในจากรายงานการบาดเจ็บ 19 
สาเหตุ ที่มีค่าโอกาสรอด (Ps) ≥ 0.75 Probability of Survival ในโรงพยาบาล ระดับ S ร้อยละ 0.18 
มีผู้เสียชีวิต  1  ราย จากผู้ป่วยมีค่าโอกาสรอด (Ps) ≥ 0.75 จ านวน 540 ราย ทั้งนี้ โรงพยาบาล F2 ขึ้น
ไป ทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ มีระบบ ECS คุณภาพ และมีการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (≥ร้อยละ 40) คิดเป็น ร้อยละ 
100 และในตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 

จังหวัดอ านาจเจริญ  มีการพัฒนารูปแบบระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย ทันเวลา แบบครบวงจร และครอบคลุมทั้งในการด าเนินงานในภาวะ
ปกติและภาวะภัยพิบัติ  ดังนี้ 
 

แผนการด าเนินงานการขับเคลื่อน  
 ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาสาขาอุบัติเหตุ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ใช้ระบบการให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยการส่งภาพการบาดเจ็บและภาพเอกซเรย์ ใน

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด 
 ใช้ระบบ Line กลุ่มในการให้ค าปรึกษาการส่งต่อผู้ป่วย 
 แผนการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาสาขาอุบัติเหตุ จังหวัดอ านาจเจริญ ในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง 

และผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 
 ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม/โปรแกรมการเฝ้าระวังข้อมูลการบาดเจ็บ Injury surveillance : IS 
 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ของส านัก

สาธารณสุขฉุกเฉิน 
 โปรแกรม Refer Link 
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 ส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีม MERT ภาคทฤษฎี
ระหว่างที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร และภาคปฏิบัติระหว่าง
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 

 มีแผนรองรับ “ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” ส าหรับ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 
 การเข้าถึงระบบการดูแลผู้ป่วย (Pre-hospital care system) 
 การเข้าถึงระบบ Definitive care 

 การดูแลรักษาผู้ป่วยตามหลักการอย่างครบถ้วน ในโรงพยาบาล เช่น Hemodialysis 
CCU, ER to OR, ห้องผ่าตัด เป็นต้น 

 การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System) 
 มีระบบการจัดเก็บข้อมูล OHCA ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจ า 
 จัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและบาดเจ็บหลาย

ระบบ 
 มีระบบนิเทศงานภายในเครือข่าย 
 การพัฒนาระบบสุขภาพตาม six Building block  

การจัดบริการสขุภาพ 
(Health Service 
Delivery)

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
System and 
sharing)

ก าลงัดา้นสขุภาพ (Health
 workforce)

การเงินการ
คลงั 
สาธารณสขุ 
(Financing)

ผลติภัณฑ์ทาง
การแพทย ์วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาลระบบ
สขุภาพ  
(Leadership and 
Governance)

1. พฒันาบุคลากรเพือ่
พฒันาระบบECS           
            2.  รพ.ระดับ
F2ขึ้นไปมแีผนรองรับภัย
สุขภาพ              3'มี
การฝึกซ้อมตามแผนฯณจุด
เกดิเหตุ             
4pre-hospital care 
system  5.พฒันาระบบ
ส่งต่อ           6.พฒันา
ระบบการจัดเกบ็ข้อมลู 
OHCA                      
  7.พฒันาคุณภาพการ
ดูแลผู้บาดเจ็บ
(Pre-hospital care 
system/Definitive care
 และ Inter hospital /
Referal system)          
             8พฒันาระบบ
IS           

ระดบั S           1.
พฒันาFast track  
Emergency Trauma
 & Non trauma
3. Disaster 
Management
3.1ICS 
6 ER คุณภาพ          
    7.

ระดบั S               
  1 Trauma registry
      2.บูรณาการ
ข้อมลู 43 แฟม้     
3.พฒันาระบบ Refer 
link                    
 4 พฒันาระบบGPS 
 Telemedical

ระดบั S                      
     1.ไมม่Nีeuro surg.     
      2.ยังไมม่แีพทย์เวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน
 3.มศัีลยแพทย์ 3 คน       
   4.มพียาบาลเฉพาะทาง
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 คน     
        พยาบาลเฉพาะทาง
อบุัติเหตุฉุกเฉิน  2 คน      
    coordinator nurse  1
 คน

ระดบั S       
      งบค่า
เสือ่ม         
เงินบ ารุง

ระดบั S                
   1. EKG Mornitor 
2 เคร่ือง     3  เคร่ือง
 Defibrillator 1เคร่ื   
     3.เคร่ืองฟงัเสียง
หัวใจเด็กในครรภ์    0
 เคร่ือง          4. 
เคร่ืองอุน่เลือด/
น้้าเกลือ 0 เคร่ือง      
      5.เคร่ืองUltra 
sound 1 เคร่ือง

                              

การบริหารระบบ (ตาม  6+ Building Blocks )

ตวัชี้วัด (เปา้หมาย)
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การจัดบริการสขุภาพ 
(Health Service 
Delivery)

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
System and 
sharing)

ก าลงัดา้นสขุภาพ (Health
 workforce)

การเงินการ
คลงั 
สาธารณสขุ 
(Financing)

ผลติภัณฑ์ทาง
การแพทย ์วัคซีน และ
เทคโนโลยี

การอภิบาลระบบ
สขุภาพ  
(Leadership and 
Governance)

1. พัฒนาบคุลากรเพ่ือ
พัฒนาระบบECS          
             2.  รพ.ระดบั
F2ขึ้นไปมีแผนรองรับภัย
สขุภาพ              3.มี
การฝึกซ้อมตามแผนฯณจุด
เกิดเหต ุ            
4pre-hospital care 
system 6.พัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล OHCA  
                   
7.Review/Conference

ระดบัF2                
         1.พัฒนาFast 
track  Emergency 
Trauma & Non 
trauma
2. Disaster 
Management 2.1
ร่วมประชุมซ้อมโตะ๊
ระดบัจังหวัด
3 แผนจัดซ้ือครุภัณฑ์

ระดบัF2               
         1 Trauma 
registry        2.
พัฒนาระบบRefer 
link 3 ระบบGPS  
Telemedical

ระดบัF2                   
มีพยาบาลเฉพาะทาง  1.
หวัตะพาน  มี        เวช
ปฏิบตัฉิุกเฉิน  1 คน 
อุบตัเิหตฉุุกเฉิน 1 คน  2. 
ชานุมาน            เวช
ปฏิบตัฉิุกเฉิน 1คนอุบตัเิหตุ
ฉุกเฉิน 1 คน 3. ปทมุราช 
         เวชปฏิบตัฉิุกเฉิน1
 คน 4. ลอือ านาจ      เวช
ปฏิบตัฉิุกเฉิน 1คน 5. เส
นางนิคม  ไม่มี   6.  พนา 
      ไม่มี

ระดบัF2      
    
งบประมาณ
ประจ าป ี     
งบค่าเสือ่ม

ระดบัF2

ตวัชี้วัด (เปา้หมาย)

การบริหารระบบ (ตาม  6+ Building Blocks )
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ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 2.42 ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาอุบัติเหตุ  
                 ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2560 - เม.ย.2560) 
 

ตัวชี้วัด 

เม
ือง

อ า
นา

จฯ
 

ชา
นุม

าน
 

ปท
ุมร

าช
วง

ศา
 

พน
า 

เส
นา

งค
นิค

ม 

หัว
ตะ

พา
น 

ลือ
อ า

นา
จ 

รว
มทั้

งจ
ังห

วัด
 

ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60) 
เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 7 
ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 7 
ร้อยละ/อัตรา 100 100 100 100 100 100 100 100 
ตารางที่ 2.57 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ECS คุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแล 
                  ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์(≥ ร้อยละ 40) ผลรวมทกุด้าน 12 องค์ประกอบ 
มิติที่ 1. การประเมินผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล และทีมบรหิาร 

45.71 90 54.29 77.1 51.43 51.1 44.30 59.13 

 
มิติที่ 2. การประเมินคณะท างาน 
หรือบุคลากรในโรงพยาบาล  

        

1  อาคารสถานที ่ 50.34 64.86 64.44 59.40 47.62 65.20 46.80 56.95 

54.07 

72.67 

55.71 

62.38 

63.57 

65.13 

65.67 

39.29 

66.37 

72.38 

8.57 

59.24 

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

60.00 65.00 75.00 70.00 35.00 55.00 30.00 55.71 

5  Referral system 16.67 80.00 80.00 75.00 50.00 60.00 75.00 62.38 

6  การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 

85.00 76.00 60.00 68.00 52.00 60.00 44.00 63.57 

7  ระบบสนับสนุน  80.00 61.76 78.24 66.47 54.12 58.82 56.47 65.13 

8  Pre–hospital EMS 
Intervention 

61.33 65.00 78.33 66.67 55.00 60.00 73.33 65.67 

9 ระบบบริหารจัดการ 30.00 40.00 65.00 55.00 15.00 45.00 25.00 39.29 

10 Information system  63.33 67.50 85.00 60.00 52.50 71.25 65.00 66.37 

11 การพัฒนาคุณภาพ  66.67 66.67 80.00 86.67 66.67 80.00 60.00 72.38 

12 การศึกษาและวจิัย  0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 8.57 

ภาพรวม 50.06 
 

63.34 70.74 68.09 47.13 61.84 53.51 59.24 

ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
 เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 7 
ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 7 
ร้อยละ/อัตรา 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

ที่มา :  ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ECS 
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อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (PS Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1 
เป้าหมาย 540 
ผลงาน 1 
ร้อยละ/อัตรา 0.18 
  
ROSC   1.O HCA = 40     ROSC = 13 
ร้อยละ ROSC = 13×100/40 =  32.5% 
2. Survival to admitted 9 =   22.5% 
3. Survival  to refer   4  =    10% 
ที่มา : โปรแกรมการเฝ้าระวังข้อมูลการบาดเจ็บ Injury surveillance : IS   

 

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 – 30 เม.ย.60) มีอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยใน จากรายงานการ
บาดเจ็บ(19 สาเหตุ) ที่มีค่าโอกาสรอด (Ps) ≥ 0.75 Probability of Survival ในโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ ร้อยละ 0.18 เนื่องจากไม่มีผู้เสียชีวิต จากผู้ป่วยมีค่าโอกาสรอด(Ps) ≥ 0.75 จ านวน 540 
ราย ทั้งนี้ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ มีการประเมินระบบ ECS คุณภาพ 
คะแนนในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ (≥ร้อยละ 40) คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังมีองค์ประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในบาง
โรงพยาบาล เช่น องค์ประกอบที่ 9 เรื่องระบบบริหารจัดการ  เนื่องจากยังไม่มีแผนการพัฒนา  ECS 
คุณภาพบรรจุในแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและยังมีการใช้เจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและ
ยังไม่มีก าหนดการก าหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 โดย วัดจาก ER หรือ Trauma and Emergency Administration Unit 
(TEA unit) ของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ที่มีการเก็บข้อมูล Data ของ OHCA โดยใช้แบบฟอร์ม
ของกรมการแพทย ์ROSC   1.O HCA =40     ROSC =13   ร้อยละ ROSC = 13×100/40 =  32.5% 
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2.18 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 33 : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านรับรอง 
                   HA ขั้น 3 และ Re-accreditation 

 
สถานการณ์ 

จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่ง ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด  
ทุกแห่ง (ร้อยละ 100) โดยมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผสมผสานทั้งการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล          
ตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบเครือข่าย (HNQA : Hospital 
Network Quality Audit) และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ทั้งมีการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานของส านักการพยาบาล (QA : Quality Assurance) โดยทุก
ระบบผสมผสานการพัฒนาไปด้วยกัน ผลการพัฒนา ในปี 2556 โรงพยาบาลทุกแห่ง (ร้อยละ 100) ผ่านการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (ขั้นที่3) ปัจจุบันทุกโรงพยาบาลยังมีสถานะผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล HA ขั้นที่ 3 ทุกแห่ง ทั้งนี้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผ่านการประเมินรับรองซ้ า  
ทุกโรงพยาบาล กล่าวคือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลุุมุนอีก 4 แห่ง ได้ผ่านการประเมินรับรอง 
HA ซ้ าครั้งที ่1 (Re-accreditation) ในปีงบประมาณ 2558 และ โรงพยาบาลพนา ได้ผ่านการประเมินรับรอง 
HA ซ้ าครั้งที ่2 (Re-accreditation) ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งโรงพยาบาลปทุมราุวงศา มีก าหนดการเตรียม
รับการประเมินรับรอง HA ซ้ าครั้งที่ 3 (Re-accreditation) ในปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบันรอก าหนดวันการ
ลงประเมินของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาุน)  
 

ตารางท่ี 2.43 ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

โรงพยาบาล มาตรฐาน HA ระยะเวลาการรับรอง หมายเหตุ 

อ านาจเจริญ 

 ปทุมราุวงศา 

พนา 

      หวัตะพาน 

      ุานุมาน 

      ลืออ านาจ 

      เสนางคนิคม 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

26 ม.ค.59 – 25 ม.ค.62 

19 เม.ย.57 – 18 เม.ย.60 

21 ก.ค.58 – 20 ก.ค. 61 

20 เม.ย.58 – 19 เม.ย.61 

11 ส.ค.58 – 10 ส.ค.61 

9 ก.ย.59 – 8 ก.ย.62 

22 ธ.ค.58 – 21 ธ.ค.61 

    ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559 

เตรียมรับการประเมินซ้ า ครั้งที่3 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 2 ปี 2558 

ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 

    ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558 

    ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2559 

    ผ่าน HA ซ้ าครั้งท่ี 1 ปี 2558  
 

  

ข้อมูล : จากสถาบันรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

นอกจากนี้ จังหวัดอ านาจเจริญยังคงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
(Quality Learning Network) เครือข่ายโรงพยาบาลลืออ านาจ ซึ่งเครือข่ายฯดังกล่าว ได้จัดประุุมวิุาการ
เพ่ิมพูนองค์กรความรู้และพัฒนาทักษะในการเยี่ยมส ารวจ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอาจารย์วราทิพย์ 
ศรีทอง ผู้ เยี่ยมส ารวจภายนอกจาก สรพ.มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีแพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์
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ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราุวงศา เป็นประธานเครือข่ายฯ ทั้งนี้ มีหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้างานจาก
โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA แล้วมาเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพ่ี
เลี้ยงให้โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญแล้ว ยังได้เป็นพ่ีเลี้ยงุ่วยเหลือโรงพยาบาลในจั งหวัด
ใกล้เคียงที่ยังไม่ผ่านการรับรองให้ผ่านการรับรอง HA มากขึ้น   

ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดด้านอ่ืน ในปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ให้เป็น
จังหวัดน าร่องในการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วย STEMI ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 
จังหวัดเตรียมรับการประเมินเครือข่าย STEMI จากสถาบันรับรองคุณภาพบริการพยาบาล (สรพ.) ในวันที่  
21-22 สิงหาคม 2560 เพ่ือเป็นต้นแบบของระบบการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วย STEMI ในระดับประเทศ
ต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 34 : รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10 
 
สถานการณ ์

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพมาตรฐาน     
เน้นพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น
ด้านสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    
ติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) เพ่ือให้ รพ.สต.ทุกแห่งพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งในปี 2560 ก าหนดให้
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 77 แห่ง    
ได้ก าหนดเป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ในแต่ละอ าเภอไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 คิดเป็น 15 แห่ง 

จากการผลการประเมินตนเองของ รพ.สต. ทั้ง 15 แห่งพบว่า  ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ทุกแห่ง 
โดยมีคะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 90.26 – 96.48 โดย รพ.สต.จานลาน ได้รับการประเมินจากคณะตรวจ
ราชการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แล้วส่วน 14 แห่งจะมีการประเมินภายนอกโดยใช้รูปแบบประเมิน    
รพ.สต.ติดดาว แบบไขว้อ าเภอ ในช่วงวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2560 และจะประเมินรับรองโดยทีมจังหวัด
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อไป 
 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว อย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาพบว่า  รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 (คิดจากเป้าหมายกระทรวงก าหนด 8 แห่ง) ส่วนที่
เหลือ 14 แห่ง อยู่ระหว่างรอรับการประเมินในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560  โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  

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

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

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

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

5. ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขระดับอ าเภอและต าบลสู่มืออาชีพ จังหวัดอ านาจเจริญ (CHANGE to PRO  และ SMART 
รพ.สต.) กลุ่มเป้าหมาย ผช.หน.กลุ่มงานใน สสจ.,ผช.สสอ.,หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.,ผอ.รพ.สต./ศสม. จ านวน 140 
คน แบ่งการอบรมเป็น  3 ระยะ  8 วัน (ธ.ค.2559, ก.พ.2560 , พ.ค.2560) เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง 
ระดับจังหวัด อ าเภอและ ผอ.รพ.สต.ให้สามารถพัฒนา รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
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ตารางที ่2.44 เป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 
อ าเภอ เป้าหมาย(แห่ง) รพ.สต. 

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

 
 
ตารางที ่2.45 เป้าหมายการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 ไขว้อ าเภอ 
                 ในระหว่าง 15 -30 มิถุนายน 2560 

ทีมประเมินอ าเภอ รพ.สต.รับการประเมิน(14 แห่ง) 
เมืองอ านาจเจริญ หนองไฮ (เสนางคนิคม) , ค าเดือย (ชานุมาน) , ดงบัง (ลืออ านาจ) 
หัวตะพาน  ค าโพน (ปทุมราชวงศา)  
ลืออ านาจ สร้างถ่อใน (หัวตะพาน), นาผาง (ปทุมราชวงศา) 
พนา หนองสามสี (เสนางคนิคม), โคกเจริญ (ชานุมาน) 
ปทุมราชวงศา ไก่ค า (เมือง), เปือย (ลืออ านาจ) 
ชานุมาน นาผือ (เมือง), โนนดู่ (เมือง) 
เสนางคนิคม โนนโพธิ์ (เมือง), โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน) 

        หมายเหตุ  รพ.สต. จานลาน ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จากคณะตรวจราชการ  
        รอบท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  
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ตารางที ่2.46 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560  

รพ.สต. อ าเภอ 

 หมวด 1    หมวด 2   หมวด 3   หมวด 4    หมวด 5   

รวม หมายเหตุ 

การน าองค์กร
และการ
จัดการ 

ท่ีดี 

การให้
ความส าคัญกับ 
ประชากร ชุมชน 

และผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

การมุ่งเน้น
ทรัพยากร

บุคคล 

การจัดการ
ระบบบริการ
ครอบคลุม

ประเภทและ
ประชากร 
ทุกกลุ่มวัย 

ผลลัพธ์ 

1. โคกเจรญิ ชานุมาน 90.92 100.00 90.00 100.00 88.33 93.85 ผ่าน 

2. ค าเดือย ชานุมาน 86.85 100.00 100.00 92.86 94.17 94.77 ผ่าน 

3. ไก่ค า เมืองอ านาจเจรญิ 98.24 100.00 90.00 100.00 94.17 96.48 ผ่าน 

4. โนนโพธิ ์ เมืองอ านาจเจรญิ 97.18 100.00 90.00 100.00 91.67 95.77 ผ่าน 

5. โนนดู ่ เมืองอ านาจเจรญิ 87.55 100.00 90.00 83.33 90.42 90.26 ผ่าน 

6. นาผือ เมืองอ านาจเจรญิ 89.60 90.00 90.00 92.86 94.17 91.33 ผ่าน 

7. ค าโพน ปทุมราชวงศา 84.73 90.00 90.00 100.00 86.67 90.28 ผ่าน 

8. นาผาง ปทุมราชวงศา 92.75 90.00 90.00 83.33 97.50 90.72 ผ่าน 

9. ดงบัง ลืออ านาจ 84.60 90.00 100.00 92.86 91.88 91.87 ผ่าน 

10. เปือย ลืออ านาจ 90.11 90.00 90.00 92.86 92.50 91.09 ผ่าน 

11. หนองไฮ เสนางคนิคม 84.18 90.00 90.00 100.00 89.17 90.67 ผ่าน 

12. หนองสามส ี เสนางคนิคม 85.09 90.00 90.00 100.00 86.67 90.35 ผ่าน 

13. โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 88.97 100.00 80.00 100.00 93.75 92.54 ผ่าน 

14. สร้างถ่อใน หัวตะพาน 92.51 90.00 90.00 92.86 96.25 92.32 ผ่าน 

15. จานลาน พนา 92.78 100.00 90.00 100.00 87.08 93.97 ผ่าน 

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



 

 

 

 

คณะที่ 3 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 
 
 



คณะที่ 3 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 35 : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ 
                  พัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด (เป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ท้ัง  
                  5 องค์ประกอบ) 

 
สถานการณ์ (สภาพปัญหา / evidence based) 
                   จังหวัดอ านาจเจริญ ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์  การ
กระจายก าลังคนยังไม่ครอบคลุมและความเหมาะสม รวมถึงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพไม่
สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาการผลิตและการธ ารงรักษาบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่และใน รพ.สต.เองก็ยังขาดบุคลากร  (นักวิชาการ
สาธารณสุข ขาดที่ รพ.สต.นาผางและหนองสามสี) 
                    ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบกลไกเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพคือ 
 

1 โครงสร้างกลไกการทางาน (Structure) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ CHRO ระดับจังหวัด เพ่ือดูแลเกี่ยวกับการผลิต พัฒนาก าลังคน 
- โดยมีบทบาท คือ 
         1. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
          2. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร 
          3. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ 
          4. พิจารณาการจัดสรรก าลังคนเข้าปฏิบัติงาน 
          5. ด าเนินการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
- ประมวลผลในระดับจังหวัด ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร HROPS  

3 Intervention มาตรการที่ด าเนินการ 
3.1. จัดสรรก าลังคนตามกรอบ FTE , ดุลพินิจของผู้บริหาร และสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 
3.2.  ได้รับจัดสรรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 

Plan) จังหวัดอ านาจเจริญ 
   1) หลักสูตร นักกายภาพบ าบัดในชุมชน   ได้แก่ นักกายภาพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนา 
            2) หลักสูตร ENP   ในโรงพยาบาลพนา 
            3) หลักสูตร ศัลยกรรมอุบัติเหตุ    โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
            4) หลักสูตร สาขาไต (เภสัชกร)     โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
            5) หลักสูตร การพยาบาลวิกฤต    โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
            6) หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประครอง     โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
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           3.3. จั ดหลั กสู ตรภาย ใต้ ความร่ วมมื อ ระหว่ า ง  โครงการจั ดตั้ ง วิ ทยา เขตอ านาจ เจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ในการพัฒนานักบริหารระดับผู้ช่วยหัวหน้า
งานใน สนง.สสจ./สนง.สสอ.และผอ.รพ.สต. จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

                   1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการสาธารณสุขระดับจังหวัด/อ าเภอสู่มืออาชีพ จังหวัด
อ านาจเจริญ (CHANGE TO PRO)  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ใน สน.สสจ.อจ./ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอด้านบริหาร/วิชาการ /หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานแผนและ
ยุทธศาสตร์  ในโรงพยาบาล จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 
ระยะที่ 2 วันที่ 16-17  มีนาคม 2560 และระยะที่ 3 วันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2560 งบด าเนินการ จ านวน 
262,000  บาท 

                   2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการสาธารณสุขระดับต าบลสู่มืออาชีพ จังหวัด
อ านาจเจริญ (SMART รพ.สต.) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผอ.รพ.สต./ หน.ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง/หน.ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง/เวชกรรมฯรพท.  รวม 80  คน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 วันที่ 14-16 ธันวาคม 
2559   ระยะที่ 2 วันที่ 16-17กุมภาพันธ์  2560 และระยะที่  3 วันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2560  
งบด าเนินการ จ านวน  1,024,300  บาท 

(โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ทุกแห่งภายในปี 2564) 

                        3) โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี 2560 
3.1. ปฐมนิเทศ  แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  ประจ าปี 2560   จ านวน  20    คน 
3.2. ปฐมนิเทศบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560  จ านวน  21    คน 
งบด าเนินการ จ านวน  190,830    บาท 
4 การวัด (Measure /Measurement) 
           เน้นการวางแผนก าลังคนโดยผ่านการกากับติดตามของคณะกรรมการ CHRO เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 10 และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดใน 5 องค์ประกอบ

ตัวชี้วัดที่ 35 ระดับความส าเร จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้
ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด

องค์ประกอบ การด าเนินงาน คะแนนที่ได้

1. การวางแผนผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของเขต
สุขภาพ

4 คะแนน

                          
                        

         2560                
            

4 Excellence          5           

1.               

2.                  

มีค าสั่งจัดต้ังศูนย์และแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ
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    รายละเอียดงบประมาณที่เบิกจ่าย  แยกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 3 

เป้าหมาย(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ 
สนง.สสจอ านาจเจริญ 3,962,055 3,243,855 81.87 
 servic plan เขต 111,800 111,800 0 
อบจ.อ านาจเจริญ 600,000 600,000 100 
วพบ.สปส. 1,080,000 1,080,000 100 

รวม 5,753,855 4,923,855 85.57 
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208 
 

 

 
สรุปรวม บรรลุตามเกณฑ์  ผ่านระดับ 3 ขึ้นไปท้ัง 5 องค์ประกอบ 
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3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life 
                 Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้ (เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

 
 
 
สถานการณ ์
 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้น าแบบส ารวจคุณาาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนท างาน
ในประเทศไทย (Happinometer) โดยท าการส ารวจเพ่ือวัดดัชนีความสุขของคนท างานผ่าน ระบบเครือข่าย
ทางคอมพิวเตอร์ (Online) โดยกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบส ารวจ Happinometer คือ บุคลากรทุกคน 
ยกเว้นลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา (92 หน่วยงาน) ระยะเวลาในการท าแบบส ารวจระหว่างวันที่ 18 
เมษายน -30 มิถุนายน 2560  ผ่านทางเว็บไซด์ Happinometer.moph.go.th  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท่างาน (Happy Work life Index) ผ่านเครื่องมือ 

Happinometer  มาใช้ในการ พัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆเพ่ือส่งเสริมความสุขในการ
ท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิาาพและประสิทธิผลในการท างานให้ บรรลุ
เป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขาาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขาาพ ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 

หน่วยงานในสังกัดมีการประเมิน ดัชนีความสุขของ คนท างาน (Happy Work life index)          
ผ่านเครื่องมือ Happinometer  รายบุคคล มากกว่าร้อยละ 60 ของ จ านวนบุคลากรของ หน่วยงาน 

การด าเนินงาน     
 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการประชุม ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เข้าไปใช้ระบบ Happpinometer ดังนี้ 
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1. การเข้าใช้งานระบบ ท าได้โดยการเข้า Internet Browser แล้วพิมพ์ 
happinometer.moph.go.th 

2. ผู้กรอกลงทะเบียนตอบแบบประเมิน (user) โดยใช้รหัส 13 หลัก@รหัสหน่วยงาน 5 หลัก         
   เช่น 1234567891234@00025 

 3. ก าหนดรหัสผ่านแล้วแต่ผู้ประเมินจะใส่ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร   
 4. Log in เข้าตอบแบบส ารวจ โดยแบบส ารวจประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ( 14 ข้อ) และ       
              Happpinometer (69 ข้อ) เมื่อกรอกครบแล้วกดประมวลผล 

ผลการด าเนินงาน 
  จังหวัดจังหวัดอ านาจเจรญิ ไดด้ าเนินการตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 9 พฤษาาคม 2560  ผลเปน็ ดังนี ้
  1. การเข้าบันทึกแบบส ารวจ Happinometer าาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ร้อยละ 60 

 

จังหวัด 
รวมหน่วยงาน  

(แห่ง) 

เป้าหมาย ผลงาน 
จ านวน Admin 

ลงทะเบียน  
 (ร้อยละ/คน) 

จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวน Admin 
ลงทะเบียน 
(ร้อยละ/คน) 

จ านวนบุคลากร  
(ร้อยละ/คน) 

อ านาจเจริญ 92 100% (92) 2,389 100% (92) 96.69% (2,310) 

** ข้อมูล จากระบบ Happinometer.moph.go.th  ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560 
 

 2. ค่าเฉลี่ยความสุขาาพรวมของบุคลากรจังหวัดอ านาจเจริญ เฉลี่ยไดร้้อยละ 62.16 
ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของบุคลากรจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 
** ข้อมูล จากระบบ Happinometer.moph.go.th  ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560 

  ค่าเฉลี่ยความสุข =  62.12     สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” 
บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  สูงที่สุด คือ จิตวิญญาณดี ค่าเฉลี่ย  = 71.23            สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ 
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  น้อยที่สุด คือ สุขาาพการเงินดี  = 46.46              สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ 
“ไม่มีความสุข” ตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกัน พัฒนาสร้างเสริมความสุขอย่างจริงจัง 
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3. การเข้าบันทึกแบบส ารวจ Happinometer แยกหน่วยบริการ สังกัดจังหวัดอ านาจเจริญ ผลเป็นดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2 ผลการบันทึกแบบส ารวจ Happinometer แยกหน่วยบริการ สังกัดจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 

 

ประเาท 
หน่วยงาน 

หน่วยงาน  
(แห่ง) 

เป้าหมาย ผลงาน 
จ านวน Admin 

ลงทะเบียน   
(ร้อยละ/คน) 

จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวน Admin 
ลงทะเบียน  
(ร้อยละ/คน) 

จ านวนบุคลากร  
(ร้อยละ/คน) 

สสจ.อ านาจเจริญ 1 100% (1) 123 100% (1) 76.42% (94) 

รพท.อ านาจเจริญ 1 100% (1) 930 100% (1) 98.39% (915) 

รพช.ชานุมาน 1 100% (1) 127 100% (1) 96.85% (123) 

รพช.ปทุมราชวงศา 1 100% (1) 120 100% (1) 100% (120) 

รพช.พนา 1 100% (1) 121 100% (1) 99.17% (120) 

รพช.เสนางคนิคม  1 100% (1) 122 100% (1) 100% (122) 

รพช.ลืออ านาจ 1 100% (1) 115 100% (1) 86.09% (99) 

รพช.หัวตะพาน 1 100% (1) 155 100% (1) 92.26% (143) 

สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 24 100% (24)   164 100% (24)    100% (164) 

สสอ.ชานุมาน 10 100% (10)  76 100% (10)   100% (76) 

สสอ.ปทุมราชวงศา 12  100% (12)  83 100% (12)   97.76% (81) 

สสอ.พนา 6 100% (6)   44 100% (6)    100% (44) 

สสอ.เสนางคนิคม 9  100% (9)   61 100% (9)    100% (61) 

สสอ.หัวตะพาน 12  100% (12)   79  100% (12)    100% (79) 

สสอ.ลืออ านาจ 11  100% (11)   69  100% (11)     100% (69) 

รวม 92 100% (92) 2,389 100% (92) 96.69% (2,310) 

**  ข้อมูล จากระบบ Happinometer.moph.go.th  ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560 
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4. ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรแยกหน่วยบริการสังกัดจังหวัดอ านาจเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
  าาพรวมคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 60.00 – 64.82 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ            
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนสุขาาพาาย อยู่ระหว่าง 58.25 – 67.48 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ    
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนผ่อนคลายดี อยู่ระหว่าง 51.77 – 59.21 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ    
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนน้ าใจดี อยู่ระหว่าง 66.48 – 71.62 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ          
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนจิตวิญญาณดี อยู่ระหว่าง 70.07 – 72.63 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ   
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนครอบครัวดี อยู่ระหว่าง 61.80 – 71.84 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ     
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนสังคมดี อยู่ระหว่าง 61.53 – 66.34 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ          
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนใฝ่รู้ดี อยู่ระหว่าง 62.12 – 68.06 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ            
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
  คะแนนสุขาาพการเงินดี  อยู่ระหว่าง 41.01 – 48.75 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ 
“ไม่มีความสุข” ตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกัน พัฒนาสร้างเสริมความสุขอย่างจริงจัง 
  คะแนนการงานดี อยู่ระหว่าง 57.11 – 65.44 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ       
“มีความสุข” บุคลากรและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
 

ค่าเฉลี่ยความสุขภาพของบุคลากรแยกหน่วยบริการสังกัดจังหวัดอ านาจเจริญ 

**  ข้อมูล จากระบบ Happinometer.moph.go.th  ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (เชิงปริมาณ) เป้าหมาย ผล 

- หน่วยงานในสังกัดมีการประเมิน ดัชนีความสุขของ คนท างาน 
(Happy Work life index) ผ่านเครื่องมือ Happinometer รายบุคคล 
มากกว่าร้อยละ 60 ของ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ  
96.69 

ปัจจัยความส าเร็จ  
          1. ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญและผลักดันให้เป็นนโยบายในการใช้ Happinometer เป็นเครื่องมือ
ประเมินคุณาาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร มีการติดตามผลและอัพเดทจ านวนผู้เข้ารับการ
ประเมินให้ทราบเป็นระยะ   
 2. การมอบอ านาจให้หัวหน้ากลุ่มงานติดตามผลให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา เข้าท าแบบประเมิน  
Happinometer และความร่ วมมือจากบุ คลากร ในจั งหวัดอ านาจ เจริญในการท าแบบประ เมิน 
Happinometer เพ่ือเป็นตัวชี้วัดคุณาาพชีวิตและความสุขของคนท างานในจังหวัดอ านาจเจริญ 
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3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที ่37 : ร้อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                   (ร้อยละ50) 
 
สถานการณ ์(สภาพปัญหา / evidence based) 
                กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเน้นหนักการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ให้ลงลึกในระดับ
ครอบครัว ด้วยการสร้างเครือข่าย “1 ครอบครัว  1 อสค.” โดยก าหนดเป้าหมาย 1 ครอบครัวมีอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว (อสค.)  อย่างน้อย 1  คน ที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  
                จังหวัดอ านาจเจริญ มีคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไต ระยะที่ 4  จ านวน 1,102  คน  จ านวน
ผู้สูงอายุ ติดบ้านและติดเตียง 3,197  คน  มีผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  จ านวน 17,967 คน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  เห็นความส าคัญของ การสร้างการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ Self Care 
ในระดับบุคคล  ระดับครอบครัว และระดับชุมชน  ในกลุ่มผู้ป่วยเป็นโรคไต CKD กลุ่มผู้ป่วย NCD และกลุ่ม 
LTC ต้องมีบุคลในครอบครัวจะต้องมีความรู้และทักษะ 
    

System management 
        ระยะแรก ปี 2559 มิถุนายน–กันยายน 2559  (ได้รับการจัดสรรเป้าหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 475 คน งบประมาณ 47 ,500 บาท ได้ก าหนดประเด็นที่จะพัฒนาทักษะการในดูแลผู้สูงอายุ ของ
ครอบครัว ที่มีผู้ป่วยติดเตียง  

อ าเภอ เป้าหมายปี 2559 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เมืองอ านาจเจริญ 150 150 100 
ชานุมาน 45 45 100 
ปทุมราชวงศา 85 85 100 
พนา 40 40 100 
เสนางคนิคม 40 40 100 
หัวตะพาน 70 70 100 
ลืออ านาจ 45 45 100 
    รวม 475 475 100 

 
ในปี 2560  วางแผนการด าเนินงาน ในเชิงระบบ ดังนี้ 
โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure) 

1. ใช้กลไกระบบสุขภาพอ าเภอ District Health System (DHS) ภายใต้การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board)  

2. เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนดาเนินการตามคู่มือแนวทางการดาเนินงาน 
3. วิทยากรโดยหมอครอบครัว, CM ,จนท.สาธารณสุข.CG โดยมี CM เป็นที่ปรึกษา 
4. เครือข่าย อสม. 1 คน ดูแล อสค. 4 คน 
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การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) 
การลงทะเบียน อสค. ใช้เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ 

เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนwww.thaiphc.net 
 

Intervention มาตรการที่ด าเนินการ 
          1. คณะกรรมการ/คณะท างาน 
                 - บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
          2. กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานเช่น การประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ
ข้อสั่งการภาคีเครือข่าย 
                - คปสอ. DHS ขับเคลื่อน รพ.สต.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดาเนินการตามนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงาน 
                - ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอาเภอ 2 ครั้ง ชี้แจงคู่มือแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
                 - การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูลร่วมกับ long term care และ NCD 
                 - ก าหนดระยะเวลา ผลงานในไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ≥ 25% เดือนกุมภาพันธ์ ≥ 40% โดย 
อสค. CKD 100 % เดือนมีนาคม ≥ 50%, ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน ร้อยละ 100 
                 - ก าหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรขั้นต่ า อสค. CKD อสค .NCD และ อสค  .LTC รายบุคคล และ
รายกลุ่มใหญ่ 
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การวัด (Measure /Measurement) 
            1. ระบบและกลไกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประเมินผล และรายงานผลงาน 
                          1) การประเมินตนเอง (Self Assessment) ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.ทุกคน 
                          2) การสุ่มประเมินตามล าดับชั้น   ตามระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลขึ้นไป ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  30 % 
            2. อสค.ที่ถูกสุ่มประเมินต้องมีคะแนนผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ70 จากการประเมิน 
ดังนี้ 
                          - ผลการประเมิน อสค = 60 คะแนน - ผลการประประเมินการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว = 40 คะแนน 
           3. การข้ึนทะเบียน อสค. 
                          - การเก็บข้อมูลการข้ึนทะเบียน อสค. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่และน าข้อมูลเข้า
ระบบที่ฐานข้อมูล  1) http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/หรือ  2) เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน  www.thaiphc.net 
ตารางท่ี 3.3 ผลการด าเนินงาน อสค. ในปี 2560 แยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 

  เป้าหมายการด าเนินงาน อสค.ปี 2560 (คน/ครอบครัว)   

จังหวัด CKD LTC NCD รวม 

1. อุบลราชธานี 3,424 4,215 7,639 15,278 
2. ศรีสะเกษ 2,727 3,769 6,496 12,992 
3. ยโสธร 1,160 1,383 2,543 5,086 
4. อ านาจเจริญ 1,200 912 2,112 4,224 
5. มุกดาหาร 934 774 1,708 3,416 

รวม 9,445 11,053 20,498 40,996 
ตารางท่ี 3.4 เป้าหมาย การอบรม อสค. แยกรายกลุ่ม CKD, NCD , LTC และรายอ าเภอ   

 

http://www.thaiphc.net/
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จงัหวัดอ านาจเจริญ เป้าหมาย 4,224 คน ผลการด าเนินงาน 2,213 คน ร้อยละ 52.39 ตามเป้าหมาย
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ50) 
ตารางท่ี 3.5 ผลการด าเนินงานอบรม อสค. แยกรายกลุ่ม CKD, NCD , LTC และรายอ าเภอ  
                จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560   

 
 

พบว่า ผลการด าเนินงานสูงสุด อ าเภอชานุมาน และอ าเภอปทุมราช ที่เกิน 100% เพราะก าหนด
เป้าหมาย ครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยโรคไต ระยะที่ 4 ให้มี อสค. ทุกครอบครัว และต่ าสุด 2 อ าเภอ คือ อ าเภอ
หัวตะพานและลืออ านาจ ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรม 



 

 

 

 

คณะที่ 4 
การบริหารจัดการ  

 

 

 

 



คณะที่ 4 
การบริหารจัดการ 

 
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 38 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                   ITA (ร้อยละ 85) 
 

สถานการณ์สภาพปัญหา 
 ในปี 2558 ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ได้คะแนนร้อยละ 55.95                 
ในปี 2559 ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ได้คะแนนร้อยละ 90.70 ในปี 2560มีหน่วยงานที่
จะต้องประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ(รวมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ)ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม โรงพยาบาลลืออ านาจ โรงพยาบาลเสนางคนิคม รวม 5 หน่วยงาน              
ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานได้ประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จ านวน 11 ข้อ  33 ข้อย่อย          
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้ง  5 แห่งแล้ว              
ในไตรมาสที่  2 พบว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ(รวมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ)           
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม โรงพยาบาลลืออ านาจ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนน (ร้อยละ 85) อยู่ในระดับ 5 ทั้ง 5 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 
แผนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่             
ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน  

2. มีแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสคือโครงการส่งเสริมความรู้
ในการป้องกันการทุจริตและโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม  

3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
การรวบรวม การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือการอ้างอิงค าตอบ   

4. หน่วยงานเป้าหมาย 5 แห่ง ประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อค าถาม
การประเมินใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment)ข้อ EB 1-EB11  

5. การด าเนินงานใช้มาตรการ 3ป.1ค.ประกอบด้วย 1.ปลูกจิตส านึก 2.ป้องกัน 3.ปราบปราม         
4.เครือข่าย 
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ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 4.1 แสดงร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
                (ร้อยละ 85) 
ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด หน่วยงาน สสจ 

รพท 
อ าเภอ 

ลือ 
อ าเภอ 
เสนา 

รพช. 
ลือ 

รพช. 
เสนา 

รวม 

1 หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity  and 
Tansparency Assessment 
: EBIT) 
ข้อ EB 1 - EB 11 

ผลงาน 
5 แห่ง 

1 1 1 1 1 5แห่ง 
 

คะแนน
ร้อยละ 

85 

 100  100  100 100 96.97 99.39 

ระดับ 5 5 5 5 5 5 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า มีหน่วยงานด าเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

จ านวน 5 แห่ง โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาเจริญรวมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ผ่านเกณฑ์           
การประเมินตนเองระดับ 5 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตนเอง ระดับ 5 จ านวน 4 แห่ง รวมหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง  ระดับ 5  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ข้อเสนอแนะ/ความต้องการสนับสนุน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในปี 2560 มีการประเมินในระดับอ าเภอ 
ทั้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีกระตือรือร้นและมีความ
อุตสาหะในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการรวบรวม การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การอ้างอิงค าตอบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้          
ในการประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะว่า        
แบบประเมิน  มีจ านวนมาก ถึง 11 หมวด 33 ข้อย่อย จึงเห็นควรเสนอลดจ านวนข้อค าถาม ให้น้อยลงและ
สร้างแบบส ารวจที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐาน            
เชิงประจักษ ์
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ตัวชี้วัดที่ 39 : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ 
                   ทันตกรรม 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด :   

การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง  การ
จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557   

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ด าเนินการในรูป
คณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 

64 
20 20 25 30 30 

 

สูตรค านวณ  

= 

มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

X 100 
มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 
61.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์  และวัสดุทันตกรรม 

ร้อยละ 22.14 24.59 37.04 

 

ค าชี้แจงผลการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ผลการด าเนินงานปี 2560  (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 

 

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้มีการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบริหารเวชภัณฑ์ที่ดี
และมีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัดงบประมาณ การบริหารเวชภัณฑ์ให้ดีต้องค านึงถึงหลักการ โดยการ
บริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆทั้ง การคัดเลือก (selection) การจัดหา 
(Procurement) การกระจาย (Distribution) และการใช้(Use)  ในปี 2559 จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการ
ด าเนินการควบคุมก ากับการด าเนินงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ ในหน่วยบริการทุกระดับ เพ่ือให้เวชภัณฑ์
เพียงพอเหมาะสม มีคุณภาพ ให้ผู้ป่วยได้รับยาตามที่ผู้สั่งใช้ยาต้องการใช้ อย่างถูกหลักวิชาการและเป็นยาที่มี
คุณภาพในการรักษา ในเวลาที่รวดเร็ว มีการบริหารงบประมาณค่าเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสมเป็นธรรมกับ     
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ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วย ต่อหน่วยปฐมภูมิ และต่อ
บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยมีการตรวจประเมินคุณภาพและก ากับ
ติดตามใน 7 อ าเภอ อย่างต่อเนื่อง 
 
แผนงานโครงการ/โครงการที่จะด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดอ านาจเจรญิ 
ประชุมคณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559   

ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โดยที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการสืบราคาร่วมระดับ
จังหวัด ในยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภท เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และ
จังหวัดบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เป็นตัวแทนรพ.อ านาจในเวชภัณฑ์ทุกประเภท 

3. โครงการพัฒนาระบบยา ความปลอดภัยในการใช้ยา  และโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา      
สมเหตุผล AMNAT SMART RDU 
 มอบประกาศเจตนารมณ์ระดับเขตและระดับจังหวัดให้ผู้บริหาร ทุกอ าเภอ ภายในการประชุม
กรรมการบริหารระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ประชุมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 11 มกราคม 2560ณ ห้องประชุม
เล็กชั้น 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 ประชุมกิจกรรมต าบลต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยและใช้ยาอย่างสมเหตุผล 7 แห่ง 7 อ าเภอ 
จังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เพ่ือมอบ
ประกาศเจตนารมณ์ระดับจังหวัดให้สถานบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือด าเนินการ โดย
มุ่งเน้นตัวชี้วัด ตามที่กระทรวงก าหนด พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับการด าเนินการต าบลต้นแบบการใช้ยา
ปลอดภัย ตลอกจนสนับสนุนกิจกรรมการใช้ยาปลอดภัย 
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ผลการด าเนินงาน 
  

 

การด าเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเภท จัดซื้อร่วมจังหวัด จัดซื้อร่วม
เขต 

ยา /(สืบราคา ) / 
วัสดุการแพทย์ /  - 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / / 
วัสดุทันตกรรม / / 
วัสดุ x-ray - - 

 

ตารางท่ี 4.2 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมกันเปรียบเทียบระดับเขตกับ 
                ระดับจังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญ ไตรมาส 2/2560 

ประเภท ระดับเขต ระดับจังหวัด 
ยา ด าเนินการแบ่งจังหวัดรับผิดชอบแต่ละกลุ่มยา 

และด าเนินการเรียบร้อย 3 จังหวัด ในส่วนท่ี
จังหวัดอ านาจเจริญรบัผิดชอบกลุม่วิตามิน 
สารน้ าและเกลือแร่  

คณะท างานด้านยา จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการ
ประชุมเพื่อก าหนดรายการ และราคา เมื่อวันท่ี 6 
มกราคม 2560 ด าเนินการก าหนดราคาอ้างอิง (334 
รายการ) 

วัสดุการแพทย ์ เขตไมม่ีการด าเนินการจัดซื้อร่วมระดับเขต มี
มติให้จังหวัดด าเนินการจัดซื้อร่วมเอง 

คณะท างานด้านวสัดุการแพทย์ ประชุมการก าหนด
รายการและราคาที่จะด าเนินการจัดซื้อร่วมและก าหนด
ราคาอ้างองิ เมื่อวันที่  9 มกราคม 2560 รวม 18 
รายการ เป็นวงเงิน 5,718,597 บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ด าเนินการ จดัซื้อร่วมเขต 5 รายการและสืบ
ราคาร่วมเขต  

คณะท างานด้านวสัดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ประชุมเพื่อ
ก าหนดรายการและจัดท าราคาอ้างอิงระดับจังหวัดเมื่อ
วันท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560  

วัสดุทันตกรรม เขตด าเนินการจดัซื้อร่วม จ านวน 25 รายการ ด าเนินการตามเขต 12 รายการ และจัดท าราคาอ้างอิง
ระดับจังหวดั 5 รายการ 
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ตารางท่ี 4.3 ความก้าวหน้าการด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและจัดซื้อร่วม จังหวัดอ านาจเจริญ 
                ไตรมาส 1-2 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

โรงพยาบาล / รายการ 

แผนการจัดซื้อ ปี 2560 
ไตรมาส 1 และ  ไตรมาส 2 

ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 

รวม 
วัสดุการแพทย ์

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

วัสดุทันตกรรม 

รพ.อ านาจ 
 

แผนการจัดซื้อ 84,564,016.23 37,994,701.80 20,452,526.94 1,667,005.00 144,678,249.97 

ผลการจัดซื้อ 44,438,026.23 12,268,447.60 7,886,324.67 466,542.94 65,059,341.44 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

52.55 32.29 38.56 27.99 44.97 

จัดซื้อร่วม 18,299,280.70 2,574,424.96 5,040,514.60 363,415.74 26,277,636.00 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 41.18 20.98 63.91 77.9 40.39 

รพ.พนา แผนการจัดซื้อ 4,546,720.52 2,166,690.79 2,521,513.00 545,830.00 9,780,754.31 

ผลการจัดซื้อ 2,671,422.59 779,332.00 1,295,250.00 215,849.42 4,961,854.01 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

58.75 35.97 51.37 39.55 50.73 

จัดซื้อร่วม 1,792,624.50 372,543.70 836,631.00 43,806.33 3,045,605.53 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 67.10 47.80 64.59 20.29 61.38 

รพ.เสนางค
นิคม 

แผนการจัดซื้อ 6,769,141.79 1,454,274.13 1,999,477.00 405,000.00 10,627,892.92 

ผลการจัดซื้อ 3,349,346.19 638,092.95 1,043,647.50 141,337.00 5,172,423.64 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

49.48 43.88 52.2 34.9 48.67 

จัดซื้อร่วม 2,041,859.70 205,598.60 572,265.00 51,400.00 2,871,123.30 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 60.96 32.22 54.83 36.37 55.51 

รพ.ชานุมาน แผนการจัดซื้อ 4,305,807.20 1,504,846.95 2,689,167.40 406,587.50 8,906,409.05 

ผลการจัดซื้อ 3,403,239.40 826,323.19 1,544,977.00 180,839.95 5,955,379.54 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

79.04 54.91 57.45 44.48 66.87 

จัดซื้อร่วม 1,771,035.38 422,283.39 926,637.00 36,290.00 3,156,245.77 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 52.04 51.10 59.98 20.07 53.00 

รพ.ปทุมราช
วงศา 

แผนการจัดซื้อ 8,356,484.85 2,677,980.39 4,398,345.00 832,398.00 16,265,208.24 

ผลการจัดซื้อ 3,924,554.33 975,784.23 2,041,322.00 454,125.00 7,395,785.56 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

46.96 36.44 46.41 54.56 45.47 

จัดซื้อร่วม 1,211,753.00 342,401.65 1,248,212.00 103,322.00 2,905,688.65 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 30.88 35.09 61.15 22.75 39.29 
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โรงพยาบาล / รายการ 

แผนการจัดซื้อ ปี 2560 
ไตรมาส 1 และ  ไตรมาส 2 

ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 

รวม 
วัสดุการแพทย ์

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

วัสดุทันตกรรม 

รพ.ลืออ านาจ แผนการจัดซื้อ 1,692,270.20 315,095.18 688,259.00 38,443.00 2,734,067.38 

ผลการจัดซื้อ 40.53 44.43 52.16 21.26 42.82 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

10,032,189.19 3,072,962.12 4,300,000.00 865,335.00 18,270,486.31 

จัดซื้อร่วม 5,714,496.01 1,142,014.38 2,186,169.00 276,260.73 9,318,940.12 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 56.96 37.16 50.84 31.93 51.01 

รพ.หัวตะพาน แผนการจัดซื้อ 3,379,966.38 539,294.56 1,552,940.00 58,211.00 5,530,411.94 

ผลการจัดซื้อ 59.15 47.22 71.03 21.07 59.35 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

124,611,975.57 50,356,365.22 39,066,360.34 5,175,751.50 219,210,452.63 

จัดซื้อร่วม 67,676,619.00 17,339,149.19 17,317,310.17 1,915,771.46 104,248,849.82 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 54.31 34.43 44.33 37.01 47.56 

รวม แผนการจัดซื้อ 30,188,789.86 4,771,642.04 10,865,458.60 694,888.07 46,520,778.57 

ผลการจัดซื้อ 44.61 27.52 62.74 36.27 44.62 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

84,564,016.23 37,994,701.80 20,452,526.94 1,667,005.00 144,678,249.97 

จัดซื้อร่วม 44,438,026.23 12,268,447.60 7,886,324.67 466,542.94 65,059,341.44 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 52.55 32.29 38.56 27.99 44.97 

 

 

 
ผลการด าเนินการร่วมกับการจัดซื้อร่วมระดับเขต 
 - จังหวัดอ านาจเจริญด าเนินการร่วมด าเนินการจัดซื้อร่วมเขต ใน 3 หมวด คือ 
 

ประเภท รายการ 
ยา 118 
วัสดุทันตกรรม 12 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
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การบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 

ประเภท มีการด าเนินการ 
(จ านวนรายการ) 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ยา /  
วัสดุการแพทย์ /  
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ /  
วัสดุทันตกรรม /  
วัสดุ x-ray  / 

 

กรอบคลังยาร่วมจังหวัดอ านาจเจริญ 
ล าดับ รายการ 

1 Calcium gluconate inj 1 g 
2 Digoxin inj 0.5 mg/2 ml 
3 Haloperidol inj 5 mg/1 ml 
4 Magnesium sulfate inj 10% 10 ml 
5 Methylergometrine inj 0.2 mg/1 ml 
6 Naloxone inj 0.4 mg 
7 Oxytocin inj 10 IU/1 ml 
8 Sodium bicarbonate inj 7.5% 50 ml 
9 Streptokinase inj 1.5 mIU 
10 Norepinephrine 1 mg/ml 
11 Sulprostoneinj 500 mcg/amp 

 

กรอบคลังวัสดุการแพทย์ร่วม จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา 
1 foley's catheter No.8 เส้น 95 
2 foley's catheter No.10 เส้น 95 
3 ET.tube 2.0 อัน 47 
4 ET.tube 2.5 อัน 47 
5 NG-tube 6.0 เส้น 10 
6 NG-tube 8.0 เส้น 10 
7 Spinal Needle No.22 อัน 38.52 
8 Spinal Needle No.23 อัน 18.32 
9 Spinal Needle No.25 อัน 42.8 
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อัตราส ารองยาในคลังเวชภัณฑ์ 
ตารางที ่4.4 แสดงอัตราส ารองยาในคลังเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559 (เฉลี่ย) และอัตราส ารองยาในคลัง 
                เวชภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 
 

โรงพยาบาล อัตราส ารองยาในคลังเวชภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2559 (เฉลี่ย) 

อัตราส ารองยาในคลัง
เวชภัณฑ์ปีงบประมาณ 
2560 ไตรมาส 2 

อ านาจเจริญ 1.54 1.37 

พนา 2.68 2.75 
ลืออ านาจ 1.90 1.9 
ชานุมาน 2.46 2.52 
เสนางคนิคม 1.98 2.10 
ปทุมราชวงศา 1.18 2.45 
หัวตะพาน 1.91 1.94 

          จากตารางที ่4.4 แสดงผลการด าเนินงาน : เป้าหมายตัวชี้วัด อัตราคงคลังไม่เกิน 2 เดือน 
 

- ด าเนินการให้มีการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล (Rational Prescribe and Dispense) 
มีประกาศจริยธรรม โดยใช้ประกาศจริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเขตสุขภาพที่ 10  

ตารางท่ี 4.5 สรุปเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  

                จังหวัดอ านาจเจริญ ไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ  2560 

เวชภัณฑ์ 

ระดับการประเมินรายโรงพยาบาล 

อ านาจเจริญ หัวตะพาน ชานุมาน 
เสนางค
นิคม ลืออ านาจ พนา 

ปทุมราช
วงศา 

ยา 3 3 3 3 3 3 5 

วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 3 

วัสดุการแพทย์ 3 3 3 3 3 3 3 

ว้สดุทันตกรรม 3 3 3 3 3 3 3 

วัสดุเอกซเรย์ 3 3 3 3 3 3 3 
 

(ค่าเฉลี่ยการประเมินจริยธรรม อยู่ในระดับ 3) 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 - การด าเนินการจัดซื้อร่วม ควรจะมีการด าเนินการในรูปแบบเขตในทุกประเภทเพ่ือให้ทุกจังหวัดมี
แนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
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4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 40 : ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) 
ตัวช้ีวัดที่ 40.1: จังหวัดลงสาเหตุการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (Ill defined) ไม่เกินร้อยละ 25 
 

สถานการณ์สภาพปัญหา 
ตารางท่ี 4.6 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (Ill define) 

อ าเภอ 
ปี 2559 ปี 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) 

จ านวนตาย Ill define ร้อยละ จ านวนตาย Ill define ร้อยละ 
เมือง 966 187 19.36 454 105 23.13 
ชานุมาน 184 37 20.11 94 19 20.21 
ปทุมราชวงศา 211 63 29.86 100 30 30.00 
พนา 168 30 17.86 82 14 17.07 
เสนางคนิคม 202 45 22.28 91 25 27.47 
หัวตะพาน 245 62 25.31 107 30 28.04 
ลืออ านาจ 195 57 29.23 103 22 21.36 
รวม 2,171 481 22.16 1,031 245 23.76 
 
 จากข้อมูลการลงสาเหตุการตายที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ใน ปี พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับ 
ปี พ.ศ.2560 เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 22.16 เป็นร้อยละ 23.76 ตามล าดับ 
 
แผนการด าเนินงาน 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยคณะกรรมการข้อมูลระดับจังหวัดออกติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายทั้งในส่วนของการตายในสถานพยาบาล 
และนอกสถานพยาบาล รวมถึงเข้าพบนายทะเบียนอ าเภอในจังหวัดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแจ้ง
ตายและให้สาเหตุการตายของนายทะเบียน 
  
ผลการด าเนินงาน  
 ในรอบไตรมาส2 ของปีงบประมาณ 2560 มีผลด าเนินงานดังนี้ 

1. ตรวจประเมินคุณภาพการให้สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ รพท. รพช. ทุกแห่ง 
ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดฯและน าผลการประเมินมาจัดล าดับผลงาน
(Ranking) 

2. ออกติดตามประเมินผลพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ในระดับ 
รพ.สต./นายทะเบียน ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 

3. ข้อมูลในปี 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย(Ill defined) จังหวัด
อ านาจเจริญมีผลงานร้อยละ 23.76 ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 25) 
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ข้อเสนอแนะ / ความต้องการสนับสนุน 
1. ปัจจุบันการแจ้งตายนอกสถานพยาบาล ได้ยกเลิกการสอบสวนหาสาเหตุการตายจากเจ้าหน้าที่

ด้านสาธารณสุข โดยให้นายทะเบียนอ าเภอเป็นผู้สัมภาษณ์สาเหตุการตาย อาจท าให้ได้ข้อมูลสาเหตุการตายได้
ที่ไม่แน่ชัด 

2. การสนับสนุนข้อมูลการตายจาก สนย. กระทรวงสาธารณสุข ไม่สม่ าเสมอ ต่อเนื่องและขาด
ข้อมูลบางส่วน เช่น เลข 13 หลัก ชื่อ-สกุล ของผู้เสียชีวิต  

3. ให้ทบทวนกระบวนการแจ้งตายนอกสถานพยาบาล โดยให้มีการสอบสวนหาสาเหตุการตาย
จากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขก่อนที่จะไปแจ้งตายกับนายทะเบียนอ าเภอ 

4. เสนอให้ สนย. จัดอบรมผู้รับผิดชอบการลงสาเหตุการตาย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร
สาธารณสุข และนายทะเบียน ปีละ 1 ครั้ง 
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ตัวชี้วัดที่ 40.2 : ร้อยละของหน่วยงานบริการสุขภาพ สป.ท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ข้อมูล 
                     เวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
                    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สถานการณ์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพ 
Health Data Center (HDC)  ในระดับจังหวัด โดยมีการประกาศโครงสร้างข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูล 43 แฟ้ม) 
เวอร์ชั่น 2.0 ในเดือน ตุลาคม 2556 เวอร์ชั่น 2.1 ในเดือนมกราคม 2559 และ เวอร์ชั่น 2.2 ในเดือน กันยายน 
2559 ตามล าดับนั้น  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานตามแนวนโยบายดังกล่าว และได้มีค าสั่งที่    
139/2559 เรื่องแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) ระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ และค าสั่งที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขและการให้รหัสโรค จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขและการให้รหัสโรค มีคุณภาพ ได้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูล 43 
แฟ้ม) ในทุกหน่วยบริการสาธารณสุข  และก ากับติดตามให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูล         
เวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบใน
ทุกระดับหน่วยบริการสาธารณสุข  
 
การด าเนินการ 
 ระดับจังหวัด 
 1. ทบทวนค าสั่งที่ 93/2559 เรื่องแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ Health Data Center 
(HDC) ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย และ 
ได้มคี าสั่งที่ 139/2559 เรื่องแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมุลสุขภาพ Health Data Center (HDC) ระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ แทนค าสั่งเดิม 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการงานข้อมูลสารสนเทศประจ าปี 2560 และลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยทุกหน่วยบริการสาธารณสุข เข้าร่วมในการลงนาม
ดังกล่าวทุกแห่ง 
 3. ใช้เวทีการนิเทศผสมผสาน (เมื่อวันที่ 21, 22 และ 27 ธันวาคม 2559) เพ่ือก าหนดแนวทางและ
ชี้แจงเกณฑ์ของตัวชี้จัด ระยะเวลา กระบวนการ ขั้นตอน ช่วงของข้อมูลและเอกสารที่ต้องน ามาใช้ร่วมในการ
ประเมินตัวชี้วัด ให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข ทราบและน าไปปฏิบัติ 
 4. จัดท าระบบประมวลคุณภาพข้อมูลการให้รหัสวินิจฉัย ผ่านเว็บไซท์ ระบบ cockpit ซึ่งสามารถคืน
ข้อมูลกลับให้หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการก ากับติดตามและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มี
คุณภาพ (ตามความเป็นจริง) 
 5. จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน วินิฉัยโรคและการให้รหัส ICD10 
 6. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสแรก) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ (จับ
ฉลากประเมินไขว้หน่วยบริการ) 
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 7. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD10 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสสอง) ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการกลางตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ และ
น าผลการประเมินมาจัดล าดับผลงาน (Ranking) ในระดับอ าเภอ และหน่วยบริการ 
 

 ระดับอ าเภอ 
 1. มีการด าเนินงานประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอ าเภอ 
 2. มีการก ากับติดตามคุณภาพข้อมูลรายหน่วยบริการสาธารณสุข ผ่านเวทีการประชุม คปสอ. และ
การประชุมประจ าเดือนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ระดับหน่วยบริการสาธารณสุข  
 - มีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มด้วยโปรแกรม OP/PP 2010 ก่อนการส่งข้อมูล 
43 แฟ้ม 
 

ผลการด าเนินงานคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต./รพช./รพท.) ในสังกัด
รวมทั้งสิ้น 86 แห่ง ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส 
ICD10 ของหน่วยบริการสาธารณสุข (ไตรมาสสอง) โดยคณะกรรมการกลางตรวจสอบคุณภาพการบันทึก
ข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างวันที่ 8-17 
มีนาคม 2560 (ใช้ข้อมูลในช่วง 20 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2560) ผลตรวจประเมินมีหน่วยบริการสาธารณสุข
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและคุณภาพการให้รหัส ICD ร้อยละ 75 จ านวน 41 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 47.67 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) และผลงานร้อยละของหน่วยบริการส่ง
ครบถ้วน-ทันเวลา ของข้อมูลบริการสุขภาพตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC จังหวัด/กระทรวง 
ร้อยละ 100  
 

ปัญหา 
 จากการด าเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการกลางตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูล        
เวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และคุณภาพการให้รหัส ICD จังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 
2560 พบว่าคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน ในส่วนของการบันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย ,การตรวจ
ร่างกาย (PE) ,ค าวินิจฉัยโรค (diag text) และการรักษา ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน และ
หน่วยบริการสาธารณสุข (รพช. และ รพท.) ส่วนมากไม่บันทึกค าวินิจฉัยโรค (diag text) โดยเข้าใจว่ารหัส 
ICD-10 คือค าวินิจฉัยโรค ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคได้ว่าผิดหรือถูก 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. สร้างความเข้าใจผู้บริหาร และผู้ให้บริการ (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) ให้ความส าคัญในการบันทึกค า
วินิจฉัยโรค และเวชระเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (สนย.) 
 2. ท าการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตาม Error ABC จากรายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error 
A-C (แบบเลือก Error) และรายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C ในระบบ HIS 
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 3. ท าการตรวจสอบประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในและคุณภาพ
การให้รหัส ICD10 ในระบบ HIS ตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล   
พ.ศ. 2559 (สนย.) 
 4. ท าการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มด้วยโปรแกรม OP/PP 2010 
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4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัดที่ 41 : ร้อยละ 95.5 ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 
 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
จังหวัดอ านาจเจริญประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 64 แห่ง

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่อนข้างล าบากเนื่องจากระยะทางจากหมู่บ้านถึงสถานบริการ
สาธารณสุขบางแห่งอยู่ห่างไกล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจากโรงพยาบาล  ไม่สามารถ
เดินทางถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาอันควร ท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลได้อย่างถึง การจัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดอ านาจเจริญระยะแรกเริ่มเมื่อตุลาคม 2548 โดยการจัดตั้ง ส านักงานระบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญขึ้นที่กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มี
หน้าที่ในการจัดหาและขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และท าหน้าที่บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดอ านาจเจริญ และจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระดับจังหวัดอ านาจเจริญ ขึ้นที่
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานออก
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุระยะแรกมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ทั้งหมด 33 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support : ALS) 
จ านวน 7 หน่วย (สังกัดโรงพยาบาลในจังหวัดอ านาจเจริญ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน (Basic Life 
Support : BLS) จ านวน 22 หน่วย (สังกัดสถานีอนามัยในขณะนั้น)และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น 
(Frist Responder : FR) จ านวน 4 หน่วย (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมกู้ภัยจังหวัด
อ านาจเจริญ) ซึ่งทุกหน่วยได้รับการประเมินและตรวจรับรองมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก าหนด โดยส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และ
ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินต่างๆ ให้ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ในระยะแรกพบว่าประชาชนยังไม่
เข้าถึงการบริการเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินน้อยมาก 

ปัจจุบันจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและได้
มาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด ทั้งหมด 48 หน่วย ประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) จ านวน 7 หน่วย, หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน (BLS) จ านวน 9 หน่วย และ
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (FR) จ านวน 32 หน่วย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ประชาชนเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 12,475, 12,488, 11,963, 11,257 และ 12,142 ครั้ง 
ตามล าดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ประชาชนมีการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 
1669 จ านวน 12,342, 12,255, 11,898, 10,729, และ 11,779 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.93, 98.13, 99.46, 
95.31 และ 97.01 ตามล าดับ Response Time (ระยะเวลาการออกปฏิบัติการตั้งแต่ได้รับการแจ้งเหตุจนถึง
หน่วยปฏิบัติการเดินทางถึงที่เกิดเหตุ) ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 
เท่ากับร้อยละ 91.72, 92.52, 92.22, 88.54 และ 87.74 ตามล าดับ  
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แผนงาน/โครงการ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ ปีละ 2 ครั้ง 
- โครงการพัฒนาระบบสื่อสารในส านักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอ านาจเจริญ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559 จังหวัด

อ านาจเจริญ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Rally) ระดับจังหวัด

ประจ าปี 2560 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันEMS Rally เขต

สุขภาพที่ 10 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
- ประชุมคณะท างานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญทุกไตรมาส 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์

จังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดหาแบบบันทึกการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอ านาจเจริญ 
- โครงการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์

รับแจ้งเหตุและสั่งการสู่ความเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ.ก าหนดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

- โครงการพัฒนาปิดช่องว่างด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2560 เกณฑ์เป้าหมายการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ร้อยละ 95.5 

(จ านวนครั้งของเป้าหมายจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 12,992 ครั้ง) ผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 29 พฤษภาคม 2560 พบว่า ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญสามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 8,005 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.61  
จ านวนครั้งการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 59 – 29 พ.ค. 60) 

 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ตามกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
 - มีคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ และด าเนินงานตามนโยบาย
คณะอนุกรรมการฯ 
 - มีการประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอ านาจเจริญ ปีละ 2 ครั้ง 
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ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2560 

ร้อยละ 61.61 
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 - มีแผนงานการนิเทศติดตามการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่ปีละ 1 ครั้ง 
 - มีการควบคุมก ากับ การเบิกจ่ายค่าชดเชยการออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
โดยส านักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าชดเชย 
 - โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญได้รับการรับรองเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตร อฉพ.) จาก อศป.  
 - พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตร 40 ชั่วโมง) ตาม
มาตรฐานที่ อศป .ก าหนดทุกหน่วยภายใต้การก ากับดูแล ของส านักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นจังหวัด
อ านาจเจริญ 
    2. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 56 ต าบล มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ก าหนด กับส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญทั้งหมดจ านวน 39 หน่วย คิดเป็น   
ร้อยละ 69.64 ดังตารางที ่4.7 
 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอ านาจเจริญ 
                 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) แยกรายอ าเภอ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
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 เป้าหมาย (ต าบล) 19 5 7 4 6 8 7 56 
ผลงาน (ต าบล) 16 3 4 2 4 5 5 39 

ร้อยละ 84.21 60.00 71.43 50.00 66.67 62.50 71.43 69.64 

ที่มา : โปรแกรม ITEMS  
  

จากตารางที่ 4.7 ผลงานรวมถึงหน่วยปฏิบัติการฉุกฉินทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนและตั้งอยู่ในต าบลนั้นๆ เช่น 
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง นับเป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่รับผิดชอบในต าบลที่ตั้งของโรงพยาบาลนั้นๆ  

  3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) การควบคุมการเบิกจ่าย
ค่าชดเชยการออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับในจังหวัดอ านาจเจริญ โดยส านักงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ มีการออกปฏิบัติการทั้งหมดจ านวน 8,005 ครั้ง สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันรอบการเบิกจ่ายที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ก าหนดร้อยละ 100  

 

ปัญหาอุปสรรค  
ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นยังไม่ถึงร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณในการจัดซื้อรถและยังไม่มั่นใจในระเบียบการใช้
งบประมาณเพ่ือการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
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ข้อเสนอแนะ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางควรผลักดันให้มีงบประมาณในการด าเนินการให้ชัดเจนและ 
ผลักดันให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
งบประมาณในการด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินได้ตามกฎหมาย 
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4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ตัวชี้วัดที่ 42 : ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8) 
 
สถานการณ์ 

หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอ านาจเจริญ ยังคงมีความเสี่ยงทาง
การเงิน มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง เงินบ ารุงคงเหลือลดลง และมีภาระหนี้สินที่สะสมมาเป็นเวลานานจึงต้อง
มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องจากสถิติโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินไตรมาส 4 ย้อนหลัง 3 
ปี(2557– 2559) พบว่ามีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินระดับ 7 ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 แห่ง 
และเพ่ิมเป็น 6 แห่งในปีงบประมาณ 2558ส่วนปีงบประมาณ 2559 ไม่มีระดับ 7 แต่ยังมีภาวะวิกฤติระดับ 
4 และ 6  (ตารางท่ี 4.8) 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบภาวะวิกฤติทางการเงิน(Risk Score) ไตรมาส 4 ย้อนหลัง 3 ปี 2557– 2559 

โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 

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

 
การวางแผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 

1. การบริหารและการก ากับแผนการเงินการคลัง (PlanFin60)  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ก าหนดแนวทางการปรับแผนรายได้และค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการทุกแห่งในครึ่งปีหลัง ให้เป็นแผนแบบสมดุลหรือเกินดุล ผลการปรับแผนพบว่า กรณีส่วนต่าง
รายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) ส่วนใหญ่เป็นแผนเกินดุล ยกเว้นโรงพยาบาลปทุมราชฯ กับลืออ านาจ เป็นแผนแบบ
สมดุล ส่วนถ้าเป็นแผนแบบ EBITDA รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม) สรุปแผนประมาณการจะเป็นแผน
เกินดุลทุกแห่ง 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปีหลัง 

โรงพยาบาล รายได้ รายจ่าย 
ส่วนต่างรายได้
หักค่าใช้จ่าย

(NI) 

EBITDA - 
รายได้หัก

ค่าใช้จ่าย(ไม่
รวมค่าเสื่อม) 

สรุปแผน
ประมาณ

การ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการปรับแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลัง 
                  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

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

อ านาจเจรญิ 704,435,300.00 721,135,300.00 16,700,000 647,950,000.00 694,350,000.00 46,400,000 

ชานุมาน 74,258,953.95 77,402,343 3,143,389 74,208,570.00 77,375,820 3,167,250 

ปทุมราชฯ 87,143,460.04 96,179,687 9,036,227 85,114,680.54 96,179,687 11,065,007 

พนา 82,727,085.00 104,147,612 21,420,527 80,859,900.00 81,613,719 753,819 

เสนางฯ 77,101,653.71 76,117,744 -    983,910 74,838,355.04 76,089,097 1,250,742 

หัวตะพาน 110,050,000.00 98,248,910 -11,801,090 106,881,033.96 98,000,000 -  8,881,034 

ลืออ านาจ 68,028,403.86 71,826,205 3,797,801 68,028,403.86 71,826,205 3,797,801 

ผลรวม 1,203,744,857 1,245,057,801 41,312,944 1,137,880,943 1,195,434,528 57,553,584 
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ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนประมาณการ (ก่อนปรับแผน)รายได้และค่าใช้จ่าย 
                  ไตรมาสที ่2/2560 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ ไตรมาส 2 ร้อยละ ประมาณการ ไตรมาส 2 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 704,435,300.00 392,660,786.58 55.74 647,950,000.00 358,753,930.36 55.37 

ชานุมาน 74,258,953.95 51,157,478.52 68.89 74,208,570.00 35,640,513.74 48.03 

ปทุมราชฯ 87,143,460.04 62,268,167.87 71.45 85,114,680.54 47,307,971.24 55.58 

พนา 82,727,085.00 57,190,013.79 69.13 80,859,900.00 38,137,046.93 47.16 

เสนางฯ 77,101,653.71 52,627,405.14 68.26 74,838,355.04 35,391,246.45 47.29 

หัวตะพาน 110,050,000.00 64,787,089.03 58.87 106,881,033.96 47,818,466.88 44.74 

ลืออ านาจ 68,028,403.86 53,903,115.22 79.24 68,028,403.86 36,873,826.24 54.20 

ผลรวม 1,203,744,856.56 734,594,056.15 61.03 1,137,880,943.40 599,923,001.84 52.72 
 

2. การประเมินกระบวนการท างานระดับความส าเร็จการบริหารการเงินการคลัง (FAI)  
ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินFAIของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 2/2560 จังหวัดอ านาจเจริญ 

ช่ือ รพ. 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การ
ควบคุม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การ
บริหาร 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การ
พัฒนาต้นทุน 

คะแนน 

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

4*30)/5 

ระดับ 

น้ าหนัก 

ระดับ 

น้ าหนัก 

ระดับ 
น้ าหนั

ก 

ระดับ 

น้ าหนัก ความส าเร็จ 
(x1) 

ความส าเร็จ 
(x2) 

ความส าเร็จ 
(x3) 

ความส าเร็จ 
(x4) 

อ านาจเจรญิ 4 80 5 100 5 150 5 150 96 
ชานุมาน 4 80 4 80 5 150 5 150 92 
ปทุมราชฯ 4 80 5 100 5 150 5 150 96 
พนา 4 80 5 100 5 150 5 150 96 
เสนางคฯ 4 80 5 100 5 150 5 150 96 
หัวตะพาน 4 80 5 100 5 150 5 150 96 
ลืออ านาจ 4 80 5 100 5 150 5 150 96 

คะแนนเฉลีย่ 95.43 
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3. การประเมินประสิทธิภาพในการดาเนนิงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
 

ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบการค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 3/2559 - 2/2560 

โรงพยาบาล 

Risk Scoring 

ภาวะ/แนวโน้ม ไตรมาส 
3/59 

ไตรมาส 
4/59 

ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 
2/60 

อ านาจเจริญ 6 6 1 2 วิกฤติลดลง 

ชานุมาน 4 1 0 0 วิกฤติลดลง 

ปทุมราชวงศา 4 4 1 1 วิกฤติลดลง 

พนา 4 4 1 1 วิกฤติลดลง 

เสนางคนิคม 4 4 1 1 วิกฤติลดลง 

หัวตะพาน 4 4 4 3 วิกฤติ 

ลืออ านาจ 7 4 3 1 วิกฤติลดลง 
 

 
ตารางท่ี 4.14 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาสที่ 2 /2560 

Org CR QR Cash NWC 
NI+Deplecia 

tion 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจรญิ 1.18 1.09 0.74 31,956,670.50 33,906,856.22 2 0 0 2 

ชานุมาน 2.07 1.95 1.69 22,055,701.58 15,516,964.78 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.38 1.31 1.10 13,395,571.24 14,960,196.63 1 0 0 1 

พนา 1.41 1.26 0.97 8,294,272.60 19,052,966.86 1 0 0 1 

เสนางคนิคม 1.36 1.26 1.13 9,104,196.64 17,236,158.69 1 0 0 1 

หัวตะพาน 1.16 0.97 0.64 3,504,841.21 16,968,622.15 3 0 0 3 

ลืออ านาจ 1.22 1.12 0.97 6,558,717.29 17,029,288.98 1 0 0 1 
 

3.1 การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง 
 ส าหรับการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการในปีบประมาณ 2560 จะด าเนินการโดยทีมตรวจสอบของ
จังหวัดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 
 
 



241 
 

3.2 การประเมินต้นทุนหน่วยของหน่วยบริการ 

ตารางท่ี 4.15 การค านวณ Quick Method หน่วยบริการ จังหวัดอ านาจเจริญ ไตรมาส 2/2560 

Org 

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน ผลการประเมิน 

ต้นทุน
บริการผู้ป่วย
นอกต่อครั้ง 

Mean+1SD 

ต้นทุน
บริการ

ผู้ป่วยในต่อ
AdjRW 

Mean+1SD OP IP OP&IP 

อ านาจเจริญ 844.13 916.70 11,906.30 17,057.55 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ชานุมาน 672.09 768.29 14,994.06 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ปทุมราช 688.32 768.29 12,954.11 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

พนา 627.25 845.95 16,394.70 21,744.12 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

เสนางคนิคม 718.66 768.29 12,837.08 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

หัวตะพาน 654.40 768.29 12,304.02 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ลืออ านาจ 574.53 768.29 11,445.68 17,385.97 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 
ตารางท่ี 4.16 สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกันไตรมาสที่ 2/2560 

หน่วยบริการ กลุ่มระดับบริการ 
รายได้ค่า

รักษาพยาบาล 

ต้นทุนบริการ 
(เฉพาะ

รายการใช้ไป) 

สัดส่วนของ
ต้นทุนบริการ 

(เฉพาะรายการใช้
ไป)ต่อรายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

Mean+1SD ผลการประเมิน 

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

ชานุมาน 
รพช.F2 30,000-
=60,000 20,839,723.83  5,906,658.57  0.28  0.33  ผ่าน 

ปทุมราชวงศา 
รพช.F2 30,000-
=60,000 37,294,638.59  7,705,869.01  0.21  0.33  ผ่าน 

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

เสนางคนิคม 
รพช.F2 30,000-
=60,000 17,536,063.96  5,172,048.19  0.29  0.33  ผ่าน 

หัวตะพาน 
รพช.F2 30,000-
=60,000 30,759,492.81  8,744,290.32  0.28  0.33  ผ่าน 

ลืออ านาจ 
รพช.F2 30,000-
=60,000 23,452,528.76  6,041,357.27  0.26  0.33  ผ่าน 
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ปัญหาอุปสรรค 
- ภาระค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ เพ่ิมขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11, 
12 ) พ.ศ. 2599 อาจส่งผลต่อสภาพคล่องและภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 43 : ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์  
                   (ร้อยละ 20) 
 

สถานการณ์ 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อให้ประเทศพัฒนาสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมก้าวสู่ประเทศรายได้สูง อนาคตการพัฒนาในช่วง 
5 ปี จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น การน าผลการวิจัยไปใช้มีความส าคัญมากต่อการ
วิจัย เพราะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร แต่ที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่าหลังด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้วผลงานได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์หรือไม่อย่างไร (คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560) 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมีการพัฒนางานวิจัย/R2R และนวัตกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งความรับผิดชอบด้านงานวิชาการและวิจัยอยู่ในภารกิจของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส่วนงาน R2R การจัดการองค์ความรู้ (KM) อยู่ในภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ ท าให้งานหลายส่วนขาดการบูรณาการส่งผลให้การขับเคลื่อนงานวิชาการในภาพรวมไม่สัมฤทธิ์ผล
เท่าที่ควร ในด้านการด าเนินงานที่ผ่านมาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเบื้องต้น มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร การสนับสนุนทุนวิจัยแก่พ้ืนที่ การ
จัดประชุมวิชาการระดับจังหวัดเพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมของนักวิจัยเพ่ือน าเสนอในเวทีวิชาการระดับเขต และกระทรวง  
  จวบจนปีงบประมาณ 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ (นายประภาส        
วีระพล) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านการวิจัย/ R2R เป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้งงานวิจัยและ
พัฒนาขึ้น โดยก าหนดบทบาทภารกิจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านวิชาการ การวิจัย และ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาระบบ และกระบวนการในการสนับสนุนบุคลากรให้สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าทางวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและการสาธารณสุข  
 
 การวางแผนการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของจังหวัดอ านาจเจริญมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
ทุกระดับ โดยในระดับจังหวัดก าหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA: Performance 
Agreement) ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัด “ร้อยละของ
หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรือผลงานเด่น” และตัวชี้วัด “ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้าน
สุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์/เป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้  
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้  2) ให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ 3) มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับพ้ืนที ่
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ตารางท่ี 4.17 แนวทางการพัฒนางานวิจัย R2R ปีงบประมาณ 2560 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  แนวทางพัฒนา ปี 2560 
1 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข มี ผ ล ง า น   วิ จั ย 
นวัตกรรม หรือผลงานเด่น 
- สสจ. 3 เรื่อง 
- รพท. 3 เรื่อง 
- รพช. 2 เรื่อง 
- สสอ. 1 เรื่อง 
- รพ.สต. 1 เรื่อง 
หน่วยงาน รวม 92 แห่ง 

- สสจ. 1 แห่ง 
- รพท. 1 แห่ง 
- รพช. 6 แห่ง 
- สสอ. 7  แห่ง 
- รพ.สต. 77 แห่ง 
หน่วยงาน รวม 92 แห่ง 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้าน
วิชาการ วิจัย R2R และนวัตกรรม 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุข
ให้สามารถผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพได้ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ 

2. ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้าน
สุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์  
(ผลงานปี 2559 จ านวน 6 เรื่อง) 

ร้อยละ 20 ของจ านวน
ผลงานท่ีเผยแพร่ 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

 

 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  พร้อมทั้งก าหนดและชี้แจงแนวทางการ
พัฒนางานวิจัย/R2R และนวัตกรรม 
 2. มีการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการและวิจัยระดับจังหวัด (ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญที่ 135/2559 ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559)  
 3. สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม โดย 
  3.1 สนับสนุนทุนวิจัยแก่กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 13 เรื่อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 
บาท 
  3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย/R2R ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มีการถ่ายทอด
นโยบายและทิศทางการพัฒนางานโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเชิญ นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงค์วาน เป็น
วิทยากรบรรยาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมคือหัวข้อและประเด็นปัญหางานวิจัย R2R 
  3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ให้นักวิจัย และผู้ที่ต้องการพัฒนางานวิจัย/R2R  
ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ ก าหนดไว้ 4 ครั้ง ด าเนินการแล้วทั้ง 4 ครั้ง (ครั้งที่1 วันที่ 13 มกราคม 2560 
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 เมษายน 
2560)  
  3.4 จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 22 -23  
พฤษภาคม  2560 มีผลงานประเภท Oral Prsentation และ Poster Presentation ทั้งด้านคลินิกรักษา ด้าน
นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และ R2R ตลอดจนบูธวิชาการ Best Practice  ของอ าเภอ 
ร่วมน าเสนอรวม 104 เรื่อง 
 4. การด าเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระดับจังหวัด (ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญที่ 136/2559 ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  
2559) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2560 มีการ
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ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนข้อก าหนดและทางการด าเนินงาน 1 ครั้ง (วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2560) 
ปัจจุบันมีผู้เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2 ราย ได้แก่เรื่องผลของการบ าบัดด้วยจิต
บ าบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการโรงพยาบาลเสนางคนิคม โดย
นางเขษมสิริ  กัลยบุตรและคณะ โรงพยาบาลเสนางคนิคม และ เรื่องการพัฒนาถุงตวงเลือด Alert safety 
bag ร่วมกับการใช้ CPG Alert PPH ต่อคุณภาพการวินิจฉัยและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก 
โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ โดย นางสาวอรทัย บัวค า โรงพยาบาลชานุมาน ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร และก าหนดประชุมภายในเดือนมิถุนายน 2560  
 5. จัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม โดยมีการรวบรวมผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอในระดับจังหวัด (ตารางท่ี 4.18 และ 4.19) 
 
ตารางท่ี 4.18 จ านวนผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด   
                 หน่วยงานโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2554 – 2560  
 

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

รวม 16 31 23 34 43 51 75 
 

ตารางท่ี 4.19 จ านวนผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด หน่วยงาน สสอ.  
                 รวม รพ.สต. ปีงบประมาณ 2554 – 2560  
 

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

รวม 7 19 18 23 39 23 18 
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6. ร้อยละงบประมาณที่เก่ียวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการต่อปี 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมีการสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย มีการจัดการประชุม
วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนจัดเวทีวิชาการระดับจังหวัดเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2558-2560 จะพบว่าสามารถด าเนินการได้เกินเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีงบประมาณที่เกี่ยวกับ
การวิจัย ร้อยละ 2.48 ร้อยละ 2.23 และ ร้อยละ 3.14 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.20) 
 

ตารางท่ี 4.20 ร้อยละงบประมาณทีเ่กี่ยวกับการวิจัย ปี 2558-2560 
งบประมาณ งบด าเนินการ (บาท) งบวิจัย (บาท) ร้อยละ 

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

หมายเหตุ ปี 2560 ข้อมูลงบด าเนินการ ณ 1 มีนาคม  2560 
 

ผลลัพธ์การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอ านาจเจริญมีผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่น าเสนอในระดับจังหวัด
จ านวน 74 เรื่อง ระดับเขต 30 เรื่อง ระดับกระทรวง 15 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรวม 9 เรื่อง  
ส่วนในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอ านาจเจริญมีผลงานวิจัย R2R ที่น าเสนอในระดับจังหวัดจ านวน 104 เรื่อง 
ส่วนระดับเขต และกระทรวงยังไม่ถึงห้วงเวลาการน าเสนอผลงาน 
 การวัดตัวชี้วัดร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ20) 
ก าหนดจากข้อมูลผลงานวิชาการท่ีได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2559 จ านวน 6 เรื่อง เป้าหมาย
ที่ต้องน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (อย่างน้อย 1 เรื่อง) ปัจจุบันสามารถน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ได้ท้ัง 6 เรื่อง ร้อยละ 100  ดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.21 รายชื่อผลงานวิชาการดีเด่นระดับเขตปี 2559 ที่ต้องวัดผลการน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2560 

ล าดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 การพัฒนาระบบการดูแลมารดาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือลดอัตราการตกเลือดหลัง
คลอดระยะแรก  
โรงพยาบาลชานุมาน 

อรทัย  บัวค า 
รพ.ชานุมาน 

- มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ระดับอ าเภอ 
– เผยแพร่ผลงานในเว็บไซด์ของ รพ. 
- ปี 2558 รพ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร และ 
สปป.ลาว ปี 2559 รพ.ดอนตาล จ.
มุกดาหารมาศึกษาดูงาน รูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลหลัง
คลอด  จ านวนผู้ศึกษาดูงาน รวม 50 
คน 
(สรุปน าไปใช้ประโยชน์ ด้านที่ 4  
เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย) 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 

2 การพัฒนารูปแบบ STROKE FAST 
TRACK  
ในบริการระดับปฐมภูม ิ

ชลิตดา  ขันแก้ว 
และคณะ 

ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 
รพ.อ านาจเจริญ 

- มีการขยายผลการพัฒนาต่อยอด
ประเด็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
- น ารูปแบบสู่การพัฒนา ขยายเครือข่าย
ไปยัง ต าบลโนน านามแท่ง ต าบลนาผือ 
ต าบลนาวังและต าบลกุดปลาดุก 
สามารถลดอัตราการตายและพิการของ
ผู้ป่วย 
(สรุปน าไปใช้ประโยชน์ ด้านที่ 3 เชิง
นโยบาย น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
และก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางส าคัญในการพัฒนา และ ด้านที่ 
4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จาก
งานวิจัย)  

3 การศึ กษาผลของ โครงการ  “หนึ่ ง
โครงการประเด็นปัญหาสุขภาพ” พัฒนา
รูปแบบการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอ
พนา จังหวัดอ านาจเจริญ  
ปี 2556-2558 

ทนงศักดิ์ พึ่งโพธิ์ 
และคณะ รพ.พนา 

- มีการถอดบทเรียน ก าหนดเป็น Best 
Practice 
-ขยายพ้ืนที่น าร่อง รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน
เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
(สรุปน าไปใช้ประโยชน์ ด้านที่ 3 เชิง
นโยบาย น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
และก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางส าคัญในการพัฒนา)  

4 ประสิทธิผลการส่งเสริมการออกก าลัง
กายแบบฟ้อนนกกาบบัวในผู้สูงอายุต่อ
การรักษาโรคเบาหวาน 
ชนิดที่ 2 

เขษมสิริ กัลยบุตร 
รพ.เสนางคนิคม 

- ก าหนดมาตรการในองค์กรโดยการ
น าเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาผสมผสาน จากด าเนินการในคลินิก
โรคไม่ติดต่อ ขยายผลไปยังชมรม
ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
(สรุปน าไปใช้ประโยชน์ ด้านที่ 3 เชิง
นโยบาย น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
และก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางส าคัญในการพัฒนา)  
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ล าดับ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 

5 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนา
ต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว  
ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ   
จังหวัดอ านาจเจริญ 

พะยอม  ทองใบ 
รพ.สต.นาหมอม้า                   

อ.เมืองอ านาจเจริญ 

- มีการจัดอบรม ดูแลใส่ใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ  
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
บูรณาการเยี่ยมบ้านในพ้ืนที่ 
- ขยายพ้ืนที่น าร่อง ใน รพ.สต.เขต
อ าเภอเมือง อีก 3 แห่งได้แก่ ต าบล
นายม ต าบลโนนโพธิ์ ต าบลน้ าปลีก 
(สรุปน าไปใช้ประโยชน์ ด้านที่ 3 เชิง
นโยบาย น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
และก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางส าคญัในการพัฒนา)  

6 ท่อโค้งบริหารไหล่ แขน และมือ ปวีณา  สลางสิงห์ 
รพ.ลืออ านาจ 

-จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดท า
อุปกรณ์บริหาร เพ่ือใช้เองที่บ้าน 
- ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ ร้อยละ 
88.69 
(สรุปน าไปใช้ประโยชน์ ด้านที่ 4  
เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย) 
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ตัวชี้วัดที่ 44 : หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบการควบคุมภายใน  
                   การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
 
สถานการณ์สภาพปัญหา 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 ด้านการควบคุมภายในได้ด าเนินการครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
ทั้งหมด 8 หน่วยรับตรวจ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัด 7 แห่ง หน่วยบริการจัด
วางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง และหน่วยบริการได้จัดวางระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207/41355 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยแต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในทั้ง 5 มิติ,ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ,วิเคราะห์ผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน และจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ผลการประเมินรอบท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.22 สรุปผลการประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ 

ล า 
ดับ 

หน่วย
บริการ 

สรุปผลการประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ 

มิติด้านการเงิน 
มิติด้านการ

จัดเก็บรายได้ 
มิติด้านงบ
การเงิน 

มิติด้านบริหาร
พัสดุ 

มิติด้านการ
ควบคุมภายใน 

ผล
คะ 

แนน 
ร้อยละ 

ผล
คะ 

แนน 
ร้อยละ 

ผล
คะ 

แนน 
ร้อยละ 

ผล 
คะ 

แนน 
ร้อยละ 

ผล 
คะ 

แนน 
ร้อยละ 

1 
รพท.

อ านาจเจริญ 
45 84.90 11 84.61 91 90.09 21 91.30 33 94.28 

2 
รพช.       

เสนางค
นิคม 

44 84.62 12 92.40 83 97.65 20 86.96 31 88.57 

3 
รพช.ปทุม
ราชวงศา 

47 99.96 13 100.00 96 97.96 19 82.60 31 88.57 

4 
รพช.      

ลืออ านาจ 
48 90.56 9 84.61 79 97.53 20 95.24 12 92.30 

5 รพช.พนา 44 81.48 11 84.61 71 92.20 23 100.00 29 82.85 

6 
รพช.      

หัวตะพาน 
46 100.00 13 100.00 94 91.07 21 91.30 35 100.00 

7 
รพช.    

ชานุมาน 
42 95.45 12 92.30 75 90.36 19 86.36 29 82.86 
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การวางแผนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา 
 1. สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
 2. ค้นหาจุดเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะและแจ้งกลับหน่วยบริการเพ่ือด าเนินการแก้ไข ลดความเสี่ยง 
 3. หน่วยบริการรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
9 กระบวนงาน ตามแนวทางของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2559 ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในด้านการควบคุมภายใน การค้นหาความเสี่ยงของ
หน่วยงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมภายในของหน่วยบริการ จึงได้จัดประชุมให้
ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบของหน่วยงานระดับจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลการด าเนินงานยังพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการประเมินผลด้านการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีชื่อซ้ ากันทั้งสองคณะ อาจท าให้การประเมินผล การค้นหาความเสี่ยงของ
องค์กรไม่คลอบคลุม อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ 
 2. การค้นหาความเสี่ยงขององค์กร กระบวนงาน ยังไม่ครอบคลุม 

 

วิธีการวางแผนการด าเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการตรวจราชการรอบที่ 2/2559 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 ด้านการควบคุมภายใน 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยบรรจุการพัฒนาบุคลากรด้าน
การควบคุมภายใน การเงินและบัญชี การจัดท าต้นทุนหน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ
งานด้านควบคุมภายในของกลุ่มงาน/งานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โ รงพยาบาลชุมชน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดไม่มีชื่อซ้ ากัน กล่าวผู้วางระบบและผู้ประเมินระบบควบคุมภายในเป็นคนละคนกัน 
ส าหรับโรงพยาบาลในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 5 มิติ กล่าวคือ มิติด้านการควบคุมภายใน 
มิติด้านการเงิน มิติด้านบริหารพัสดุ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ และมิติด้านการเงิน
และบัญชี 
 3. โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (5 มิติ) และ
ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
 4. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดสอบทานระบบควบคุมภายใน  
 5. หน่วยบริการน าข้อตรวจพบ ความเสี่ยงที่ตรวจพบ ก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น 
 6. รายงานผลการด าเนินงาน 
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ด้านการตรวจสอบภายใน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ 8 แห่ง คือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง และหน่วยงานย่อยในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด คือส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 20 แห่ง (ร้อยละ 20) คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดับอ าเภอมีหน้าที่ตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในเขตรับผิดชอบของแต่ละ
อ าเภอ 
 2. จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 3. ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (5 
มิติ)และแบบสอบทานการควบคุมภายใน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยบริการทราบทันทีใน
วันที่ออกตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสรุปข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบ 
 4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและสั่งการต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน หรือผลส าเร็จ หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย/ปัญหา
อุปสรรค 
 ด้านการควบคุมภายใน 
 1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานควบคุมภายในผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมภายในของกลุ่มงาน/งานใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุกแห่ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
 2 .โรงพยาบาลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 5 มิติ  
 3. โรงพยาบาลประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง    
(5 มิติ)  

4. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดสอบทานระบบควบคุมภายในทั้ง 5 มิติ และสรุปข้อ
ตรวจพบ ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงาน 
 5. จัดท ารายงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

 สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านเกณฑ์ทั้ง 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
  

ด้านการตรวจสอบภายใน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ 8 แห่ง คือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง และหน่วยงานย่อยในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด คือส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 20 แห่ง  และคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
อ าเภอมีหน้าที่ตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในเขตรับผิดชอบของแต่ละอ าเภอ  
รวมทั้งสิ้น 91 แห่ง 
 2. จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานสาธารณสุข ( สสจ 1 แห่ง ,รพท 1 แห่ง ,รพช 6 แห่ง,สสอ 7 แห่ง และ รพ.สต. 76 แห่ง) 
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 3. ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (5 
มิติ)และแบบสอบทานการควบคุมภายใน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยบริการทราบทันทีใน
วันที่ออกตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสรุปข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบ 
 4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและสั่งการต่อไป 
 

 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ด าเนินการ แล้ว 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  39.21  
  

ปัญหาอุปสรรค 
 - การออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากคณะกรรมการฯมีภารกิจเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่จ าเป็นท าให้ไม่สามารถออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการได้ 
 



 

 

 

 

คณะที่ 5 
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
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คณะที่ 5 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
จากการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีรอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
เจ้าภาพหลัก :  ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม  กรมอนามัย 

โครงการ : พัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด   

   ส านักงานสาธารณสุข   จังหวัดอ านาจเจริญ          เขตสุขภาพที่  10   .   วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

เป้าหมาย/ผลผลิต ปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบจากการตรวจ
ราชการ 

ข้อเสนอแนะระดับส่วนกลาง ผลการด าเนินการของจังหวัด 

1. การส่งเสริมการเกิดขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ต้นทางจากแหล่งก าเนิด
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
   1.1 การจัดการขยะมูลฝอย 
ของเสียอันตรายและมูลฝอย
ติดเชื้อ 
  

 
 
 
 
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเมืองยังไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 

 
 
 
 
1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สามารถ
ตัดสินใจเลือกด าเนินวิธีการปฏิบัติ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Health Literacy) ไปสู่
การลดและคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่าง
ถูกต้อง โดยบูรณาการการท างานระหว่างหน่วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด 
เป็นต้น 
2. ควรเร่งรัดและสนับสนุนให้ทุกจังหวัดจัดท า
ฐานข้อมูล ชุมชน/ท้องถิ่นต้นแบบการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้น
ทาง ครอบคุลมกระบวนการด าเนินการและ

 
 
 
 
1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านโครงการ GREEN & 
CLEAN Hospital และ โครงการจังหวัดสะอาด โดย
โรงพยาบาล และ รพ.สต.มีการคัดแยกขยะอันตราย 
รวบรวมแยกไว้จากนั้นจึงจะน าไปรวบรวมกับ อปท.ซึ่งจะมี
การเก็บรวบรวม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งไปยังที่ก าจัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ต่อไป  
 
2. การบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูลรายงานผลการเก็บขยะติด
เชื้อ และขยะอันตราย รวบรวมข้อมูลของ อปท.ส่งไปยัง 
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ทุกเดือน 
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ข้อมูลปริมาณการเกิด การลด คัดแยกและการน า
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นต้นแบบ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
3. ควรจัดอบรมหรือสนับสนุนสื่อความรู้ที่
ทันสมัยเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว ทันเวลา ส าหรับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้สามารถจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospitals 

 
 
 
3. ส่งกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการขยะติดเชื้อ ให้ รพ.
และ สสอ.เพ่ือท าความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและ
แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

1.2 การเฝ้าระวังป้องกันด้าน
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
และประชาชนที่สัมผัสขยะ 

1.การส ารวจกลุ่มเป้าหมายของการ
ด าเนินงานค่อนข้างท าได้ยาก 
เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
ผู้ที่สัมผัสขยะ นายจ้าง เข้าของสถาน
ประกอบการและเจ้าของพ้ืนที่ที่เป็น
บ่อขยะ เป็นต้น 
2. ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนและผู้สัมผัสขยะ มีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจ านวนมากทั้งองค์กรภาครัฐ 
(สาธารณสุข/ อปท.) เอกชน สถาน
ประกอบการที่เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
รวมทั้งประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

1. ควรมีการพัฒนาหน่วยบริการให้รองรับปัญหา
ต่อปัญหามีการประเมินความเสี่ยงด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม การเตรียมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
เพ่ือรองรับอุบัติภัยจากสถานประกอบการ 
2. ควรมีการสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้แก่
ประชาชน ทั้งชิงรุกและเชิงรับ เพื่อป้องกัน เฝ้า
ระวัง กรณีเกดิมลพิษอุบัติภัย เช่น การปฏิบัติตัว
จากปัญหาควันไฟ หมอกควัน เป็นต้น 
3. ควรมีการประสานการด าเนินงานร่วมกับ 
อปท. เพ่ือร่วมกันส ารวจข้อมูลแหล่งมลพิษและ
กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงานเพ่ือดูแล
สุขภาพให้ครอบคุลม 
4. รพ.สต.ควรมีการเตรียมผู้ดูแลสุขภาพของผู้

1. จังหวัดอ านาจเจริญ มีบ่อก าจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
ในความรับผิดชอบของ อบจ.อ านาจเจริญ จ านวน 1 แห่ง  
และบ่อก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ของ อปท.อื่นๆ  
จ านวน 17 แห่ง มีการประชุมติดตามในคณะกรรมการ
จังหวัดสะอาด เพ่ือ ให้มีการปรับปรุงและวางแผนเรื่องการ
ปิดบ่อ การด าเนินการน าขยะไปรวมก าจัด ณ บ่อก าจัดของ 
อบจ.ต่อไป 
2. แจ้งให้ รพ.สต.ร่วมกับ อปท. ที่เป็นที่ตั้งของ บ่อก าจัด
ขยะ ส ารวจข้อมูล กลุ่มเสี่ยงเพ่ือ เตรียมการรองรับปัญหาที่
จะเกิดขึ้น  มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการเผาขยะ และการเข้า
แก้ปัญหากรณีเกิดการเผาบ่ขยะ  
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จากสถานที่ก าจัดขยะต้องอาศัยความ
ร่วมมือในการด าเนินงานจาก
หน่วยงานเหล่านั้นจะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
3. กลุ่มเป้าหมายบางคนยังไม่เห็น
ความส าคัญของการด าเนินงาน
โครงการฯ 
4. จ านวน/ศักยภาพของบุคลากรใน
สถานบริการไม่สอดคล้องกับปัญหา
พ้ืนที่ บุคลากรใน รพท./รพช. ไม่
สอดคล้องกับภาระงานอาชีวเวช
ศาสตร์ในพื้นที่ 
5. บางจังหวัดยังไม่ได้รับหนังสือหรือ
ข้อสั่งการ/แบบฟอร์มและแนวทาง
ส ารวจและจัดการบ่อขยะที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ท าให้ขาดน้ าหนักและ
ความชัดเจนในการที่จะมอบนโยบาย
ลงพื้นที่ 
6. บางพื้นที่ อปท.ไม่เห็นความส าคัญ/
ไม่ได้รับความร่วมมือ/ไม่ได้รับ
งบประมาณกองทุนสุขภาพฯสนับสนุน

ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ช่องทางของการดูแล รักษา ส่งต่อ เมื่อการคัด
กรองความเสี่ยงในพ้ืนที่พบว่ามีความเสี่ยงใน
ระดับสูง 
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การด าเนินงาน 
7. ตัวชี้วัดในการด าเนินงานไม่ถูก
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของกระทรวง 
(PA) 
8. ขาดบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ขาด
ทรัพยากร และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ  

2. การเพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดมูล
ฝอยที่ตกค้างและที่เกิดใหม่ 
ของเสี่ยอันตรายชุมชนและ
ขยะติดเชื้อ 

1. ด้านบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งมีบุคลากรสาธารณสุข
ไม่เพียงพอ 
2. ด้านการจัดการเก็บรวบรวม ขนส่ง
และก าจัด 
   2.1 พบบ่อขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ
ไม่ถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถควบคุม
ก ากับได้ก่อเหตุร าคาญด้านกลิ่น น้ า
เสีย ให้กับประชาชนในพื้นที่และบาง
แห่งบ่อขยะเต็ม 
   2.2 ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ 
รพ.แม่ข่ายยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลเอกชน 
และคลินิกสัตว์ 

จังหวัดควรด าเนินการให้มีระบบและกลไก
สนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุก
แหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไปและควบคุม ก ากับการ
ด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
1. ควรพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อใน
ชุมชนให้เป็นรูปธรรม ก าหนดจุดรวบรวมมูลฝอย
ติดเชื้อที่ชัดเจนในพ้ืนที่ รวมทั้งการจัดการขยะติด
เชื้อของสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล 
2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับมูลฝอย 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (Refuse derive Fuel : RDF) และปุ๋ย
อินทรีย์ 

1. โรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมเป็น ศูนย์การรวบรวม
ขยะติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข  
2. รพ.สต.มีระบบการน าส่งขยะเข้ามารวม ศูนย์ ณ 
โรงพยาบาลโดยใช้กล่องบรรจุขยะติดเชื้อ  
3. ขยะติดเชื้อ จากคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์และคลินิก
ความงาม มีการควบคมก ากับโดยให้น าส่งที่ศูนย์รวบรวม 
ณ โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ที่ตั้งในพ้ืนที่รับผิดชอบ และมี
เอกสารรับรองเพ่ือใช้ประกอบการขอใบอนุญาต หรือการ
ต่อใบอนุญาตประจ าปี 
4. ขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยเรื้อรังในพ้ืนที่ ได้มีการแจ้งให้ รพ.
สต. แจ้งให้ผู้ดูแลผู้ป่วยน ามาส่งรวบรวม ณ รพ.สต.ที่รับ
บริการ 
5. จัดส่งเอกสาร คู่มือการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้ง
เทศบาลและ อบต.เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ ออกข้อบัญญัติ
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4. ควรท าประชาคมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การลักลอบทิ้ง หรือการก่อปัญหาเหตุร าคาญจาก
มูลฝอย เช่น ก าหนดทีมตรวจสอบและป้องกัน
การลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายในพื้นท่ี โดย
ก าหนดให้มีหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ชัดเจน
ตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องตามหน้าที่
รับผิดชอบ 
5. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และลดปัญหา
การลักลอบทิ้งหรือการก่อปัญหาเหตุร าคาญจาก
มูลฝอย เช่น ก าหนดทีมตรวจสอบ และป้องกัน
การลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายในพื้นท่ี โดย
ก าหนดให้มีหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ที่ที่
ชัดเจนตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องตาม
หน้าที่รับผิดชอบ 

ท้องถิ่น และ แนะน าให้มีการทบทวนปรับปรุง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ประกาศใช้มานานให้ทันกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
 

4. การพัฒนากฎระเบียบ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
และก ากับดูแลบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
ยังขาดความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 

     จังหวัดควรด าเนินการเพ่ือผลักดันการบังคับ
ใช้กฎหมายสาธารณสุขในระดับพื้นท่ี ดังนี้ 
1. ควรผลักดันให้มีมิติ อสธจ. เพื่อให้ อปท.ที่
โรงพยาบาลตั้งอยู่ ออกข้อก าหนดท้องถิ่น เรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
2. สนับสนุนเอกสาร คู่มือ แนวทางการออก
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ข้อบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั่วไปและ
ขยะติดเชื้อ และการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5. การด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ ตาม
แผนปฏิบัติการ “ประเทศ
ไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.
2559 – 2560) 

บางจังหวัดต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ก าจัดมูลฝอยค่อนข้างสูง จากการ
ค านวณอาจจะยังไม่คุ่มค่าต่อค่าก าจัด
ที่ได้รับ ถ้าค่าไฟฟ้าต่ ากว่า 5.08 บาท
ต่อยูนิต 

1. ควรแจ้งนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 
3Rs คือ การใช้น้อย การใช้ซ้ า และการน า
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลง ร้อยละ 5 จาก
ปี 2559 โดยเน้นการคัดแยะขยะตั้งแต่ต้นทาง
อย่างถูกต้อง  
2. ควรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาถึงแนวทางในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยที่เก่ียวข้องโดยน าเสนอแนวทางให้
บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ตั้งแต่การเก็บ ขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 

ประชุมผู้รับผิดชอบงาน ระดับโรงพยาบาลเพื่อให้มีการ
บันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อลงใน โปรแกรมติดตามเฝ้าระวัง
และควบคุมก ากับการเก็บ ขน และก าจัดขยะติดเชื้อ 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13       
และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบท่ี 2 
ส านักงานสาธารณสุข   จังหวัดอ านาจเจริญ          เขตสุขภาพท่ี  10   . 

***************************************  
ประเด็น 1.1 นโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นการตรวจติดตาม  

1. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง              
“ประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
พ.ศ. 2559-2564 

   1.1 หน่วยงานได้มีการตรวจสอบและควบคุมการเก็บ ขน และก าจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างไร และครอบคุลมสถานพยาบาลการของรัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิก
รักษาสัตว์หรือไม่ อย่างไร                            
สถานการณ์สภาพปัญหา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูก
สุขลักษณะโดยมีการจัดท าแผนงาน/โครงการและมีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญตามแผนการตรวจราชการ
และนิเทศงาน และแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่  ร้อยละ100 ของมูล
ฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคุมก ากับการเก็บขนและก าจัดที่ถูกต้อง  

จังหวัดอ านาจเจริญมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง และ รพ.สต. 77 แห่งและ
ศูนย์แพทย์ 2 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แห่ง มีขยะ ติดเชื้อเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 มีขยะติดเชื้อเกิดขึ้น 148.78 ตัน/ปี เฉลี่ย 407.50 กก/วัน มีระบบรวบรวม และส่งก าจัด ขยะติดเชื้อที่
ถูกต้อง โดยท าสัญญาจ้างเก็บขนและก าจัดกับเทศบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5 แห่ง และจ้าง
บริษัทเอกชนรับไปก าจัดที่นครสวรรค์ 2 แห่ง  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 77 แห่ง ศูนย์แพทย์ จ านวน 2 แห่ง และ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 3 แห่ง  ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการ โดยให้
แต่ละอ าเภอก าหนดวิธีการปฏิบัติรวบรวมการเก็บขน และนัดหมายน าขยะติดเชื้อมารวบรวม ซึ่งปัจจุบัน ได้
น ามารวบรวมส่ง ณ โรงพยาบาลคลอบคุลมทุกอ าเภอ 

  คลินิกเอกชน จ านวน 53 แห่ง  แจ้งให้น าไปรวมศูนย์ ณ โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ที่อยู่ใกล้แล้วให้
น าหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับขยะติดเชื้อ มาเป็นเอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาต ซึ่ง 
จากการตรวจสอบติดตาม ได้ด าเนินการครบทุกแห่ง 

คลินิกรักษาสัตว์ จ านวน 5 แห่ง ได้ประสานงานกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญในการ
ตรวจแนะน า ขอความร่วมมือด าเนินการรวบรวมขยะติดเชื้อ ซึ่งได้มีการด าเนินการรวบรวมขยะติดเชื้อไปที่
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ านวน 4 แห่ง และ โรงพยาบาลชานุมาน จ านวน 1 แห่ง 
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ตารางท่ี 5.1  ข้อมูลศูนย์การจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลจังหวัดอ านาจเจริญปี 2559 

ชื่อ อ าเภอ ประเภท 
(รพ.) 

จ านวน
รพ.สต. 

ปริมาณขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขนและก าจัด 
กก./วัน ตัน/ปี 

อ านาจเจริญ รพท. 330 280.90 102.53 เควายคอนฯ/โชติกร นครสวรรค์ 
ชานุมาน รพช. 30 14.53 5.30 ทม.วารินช าราบ  
พนา รพช. 30 13.01 4.75 ทม.วารินช าราบ 
หัวตะพาน รพช. 30 24.05 8.78 เควายคอนฯ/โชติกร นครสวรรค์ 
เสนางคนิคม รพช. 30 33.00 12.05 ทม.วารินช าราบ 
ปทุมราชวงศา รพช. 30 20.00 7.30 ทม.วารินช าราบ 
ลืออ านาจ รพช. 30 22.00 8.03 ทม.วารินช าราบ 
รวม  510 407.50 148.74  

 
ตารางท่ี 5.2  ข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
                 จังหวัดอ านาจเจริญปี 2560 (ต.ค.-เม.ย. 60) 

ชื่อ อ าเภอ/
โรงพยาบาล 

จ านวน
เตียง(รพ) 

จ านวน
รพ.สต. 

ปริมาณขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขนและก าจัด 
กก./วัน    ตัน 

อ านาจเจริญ 330 23/5 233.90 47.50 เควายคอนฯ/โชติกร นครสวรรค์ 
ชานุมาน 30 9 16.15 331 ทม.วารินช าราบ  
พนา 30 5 13.25 2.72 ทม.วารินช าราบ 
หัวตะพาน 30 11 23.82 4.88 เควายคอนฯ/โชติกร นครสวรรค์ 
เสนางคนิคม 30 8 31.30 6.42 ทม.วารินช าราบ 
ปทุมราชวงศา 30 11 25.60 5.25 ทม.วารินช าราบ 
ลืออ านาจ 30 10 23.10 4.73 ทม.วารินช าราบ 

รวม 510 82 367.12 75.26  
 

 1.2  หน่วยงานมีการก ากับดูแลให้หน่วยงานและสถานประกอบการและหน่วยงานที่รับก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อด าเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเองต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างไร 

            1) ก าหนดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ (นพ.ประภาส วีระพล) ภายใต้ค่านิยม  “SMART and change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติด
ดิน” โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานให้ผ่านตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital   

            2) แผนปฏิบัติการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี พ.ศ.2560 ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดังนี้ 
                    2.1) โครงการโรงพยาบาลยุคใหม่ใสใจลดโลกร้อนด้วยการจัดการขยะในโรงพยาบาล
และ รพ.สต. ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 -  การประเมินมาตรฐานและประกวดสุดยอด GREEN&CLEAN Hospital 
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 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท. รพ. สสอ.และ รพ.สต. ด้านระบบงานการ
จัดการขยะติดเชื้อ  

 - การบันทึกข้อมูล ระบบก ากับติดตามขยะติดเชื้อ (Manifest System) ในระบบ
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ โดยน าลิงค์ไว้ที่หน้าเวปไชด์ ของ สนง.สสจ.อ านาจเจริญ เพ่ือให้มีการกรอกข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ   

 - การติดตามการเก็บขนขยะติดเชื้อด้วยระบบ Manifest System ซึ่งจะใช้เอกสาร
ใบตอบรับประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเก็บขนและก าจัด โรงพยาบาลมีการติดตามรอยเพ่ือติดตามการขนส่ง
เพ่ือจนถึงแหล่งก าจัด และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีการติดตามเฝ้า  
                         2.2) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ประกอบด้วยกิจกรรม   

- การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐาน (Environmental Health Accreditation : EHA) การอบรมทีมผู้สนับสนุนและประเมินรับรอง 
(Auditor & Instructor) ประชุมชีแจงแนวทางการด าเนินงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมิน
รับรองและการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู   

- การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535  เพ่ือให้มีมติ ให้ค าแนะน า และก ากับติดตาม การด าเนินงานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ก าหนดการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.
อ านาจเจริญ  

3) จังหวัดอ านาจเจริญ ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นด าเนินการก าจัดขยะติดเชื้อ 

 1.3 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนที่
เพิ่มข้ึนอย่างไร 
       ก าหนดแนวทางการด าเนินงานรวบรวมขยะติดเชื้อของจังหวัด โดย ให้มีการรวบรวมขยะ
ติดเชื้อและขยะอันตรายทางการแพทย์ มารวมส่งไปก าจัดยังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เช่น 
โรงพยาบาล รพ.สต. 
           ให้ความรู้แก่ อสม./ อสค. เพื่อให้ทราบถึงอันตรายและความจ าเป็นในการจัดการขยะ
ติดเชื้อ เพื่อไม่ให้น าไปทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป  
        แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีแนวทางการด าเนินการรวบรวมก าจัดขยะติดเชื้อ 
ซึ่งเป็นภาระกิจตามบทบาทหน้าที่         

 1.4 หน่วยงานมีการเตรียมระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้กลไกใด และด าเนินการอย่างไร 
          - กลไก อสธจ. น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดแนวทางและมาตรการ ตลอดทั้งค าแนะน าในการจัดการขยะติดเชื้อ 
       - จัดสิ่งเอกสารคู่มือการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้ง และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ
ขยะติดเชื้อ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่งให้ อบต.และเทศบาล ทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สามารถใช้ได้กับสถานการณ์
ปัจจุบัน  
       - การด าเนินงานตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ซึ่งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ซึ่งมีคณะกรรมการระดับจังหวัด อ าเภอ ติดตามก ากับซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อนทั้งจังหวัด มีการ
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ด าเนินการรณรงค์ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การก าหนดเป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบลดคัดแยกขยะ หรือจัดตั้ง
ธนาคารขยะ การจัดท าจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้าน การอบรมความรู้แก่ประชาชน และแกนน าชุมชน 
การศึกษาดูงานการจัดการขยะที่เป็นต้นแบบ ซึ่งปัจจุบัน ราชการส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น และ
เป็นที่สนใจและเกิดการตื่นตัวของประชาชนทั่วทั้งจังหวัด  

 2. ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
     - ขยะติดเชื้อมีแนวโน้มมากข้ึน และสถานที่รับก าจัดมีน้อย ท าให้ต้นทุนการก าจัดขยะติดเชื้อ 
เป็นภาระทางงบประมาณของโรงพยาบาล 
     - การคัดแยกขยะติดเชื้อแม้มีการคัดแยกแล้ว ท้องถิ่นก็ยังไม่มีการแยก แต่ยังเก็บรวมไปกับ
ขยะทั่วไป 
     - ประชาชน อาจจะยังไม่ทราบถึงอันตรายของขยะติดเชื้อที่ปนไปกับขยะทั่วไป 
 
 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          3.1 เชิงพื้นที่ ควรมีการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็กใน รพ.สต.ที่อยู่ห่างไกล หรือ
ก าหนดให้มี รพ.สต.ต้นแบบก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้และศึกษาดูงานในจังหวัด อาจก าหนดให้
ท้องถิ่นสนับสนุน  
     3.2 เชิงนโยบาย   
               - ควรส่งเสริมหลัก การ PPP คือ ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันการจัดการขยะ
เป็นภาระทางงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น          
         - ควรให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการจัดการขยะทุก
ประเภท รวมทั้งขยะติดเชื้อ 
         - รณรงค์ ส่งเสริมการจัดการ ลด ละ เลิก และ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดตั้ง
ธนาคารขยะ  ทางสื่อสาธารณะ เช่น โทรทัศน์  
        - น าเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมการแยกขยะให้แก่เยาวชน  
         - ส่งเสริมกิจการค้าของเก่าให้เข้าถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 



 

 

 

 
 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
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แบบสอบทานแนวทางการด าเนินการของจังหวัด  
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 เจ้าภาพหลัก 1. ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

    2. ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

A. ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
- แนวโน้มและสถานการณ์ RTI ยอดรวมผู้เสียชีวิต 2555 - 2559 (5 ปีย้อนหลัง)  
- จ าแนกการตาย ตามปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม) 

B. ผลการด าเนิน ปัญหาอุปสรรคและข้อพิจารณาเสนอแนะที่ส าคัญ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เขตสุขภาพที่ 10 

ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน – กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

1. ประเด็นเชิงระบบ
บริหารจัดการ 

1. กลไกด าเนินงานของ ศปถ. ระดับต่างๆ  
   1.1 ศปถ. จังหวัด 
         - ประชุมได้ต่อเนื่อง (ทุกเดือน)  
         - มีการรายงานข้อมูลส าคัญ (ตาย 3 ฐาน,  
ผลสอบสวนกรณีเหตุการณ์ส าคัญ) 
         - มีการก าหนดแผนบูรณาการและติดตาม
ผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศปถ. อ าเภอ / ศปถ. อปท. 
         - มีการก าหนดเลขานุการร่วมและประชุม 
ได้ต่อเนื่อง 
         - มีการรายงานข้อมูลส าคัญ (ตาย 3 ฐาน, 
ผลสอบสวนกรณีเหตุการณ์ส าคัญ) 

1. 1. มหาดไทย : ส านักงาน    
2.    ป้องกันและบรรเทา 
3.    สาธารณภัยจังหวัด,     
4.    ท้องถิ่นจังหวัด  

2. สาธารณสุข : ส านักงาน  
   สาธารณสุขจังหวัด และ    
   โรงพยาบาลในจังหวัด  
   (รพศ./รพท.)  
3. ต ารวจภูธรจังหวัด 
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง   
    แขวงทางหลวงชนบท   
    ขนส่งจังหวัด  

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ให้
ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมอบ
นโยบายการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ให้ด าเนินการตลอด 365 วัน โดยการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วย 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์

 

แบบ PPR1 คณะที่ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี
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ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน – กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

         - มีการก าหนดแผนบูรณาการและติดตาม
ผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. กลไกจัดการ “ระบบข้อมูล” ได้แก่ 
   2.1 บูรณาการข้อมูลตาย 3 ฐาน (ตร. สธ. 
ประกัน) 
         - รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอ ศปถ. 
จังหวัด/ ศปถ.อ าเภอ  
   2.2 การสอบสวนอุบัติเหตุส าคัญ 
         - มีการสอบสวนหาสาเหตุ การบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต (แบบสหสาขา) พร้อมทั้งน าเสนอ 
   2.3 การระบุ “จุดเสี่ยง” และความเสี่ยง 
หลักอ่ืนๆ (พฤติกรรม ยานพาหนะ ฯลฯ)  
           - มีการระบุ “จุดเสี่ยง” เพ่ือเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข  
3. ก าหนดให้มี “มาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนน” ในระดับต่างๆ  
   3.1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
         - มีนโยบายและมาตรการให้หน่วยงาน
ก าหนด “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน” เช่น การ MOU ระหว่างหน่วยงาน 
         - การการรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรื่องอุบัติเหตุทุกภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
   3.2 มาตรการความปลอดภัยทางถนนในสถาน

5. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
    เช่น ศธ. สวสัดิการแรงงาน   
    จังหวัด 
  

อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอ านาจเจริญ ตามค าสั่งศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 538./2560 ลง
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพ่ือขับเคลื่อน
การท างานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
3 . ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ านาจเจริญ
ทุกเดือน 
4 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดทุก 1 เดือน 
5. มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน  
6. มีการบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของส านัก
ส า ธ า ร ณ สุ ข ฉุ ก เ ฉิ น  ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บันทึก
ข้อมูลออนไลน์ real time ทั้งข้อมูล
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ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน – กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
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ประกอบการ / สถานศึกษา 
        - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ในสถานประกอบการมีการน าเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน มาก าหนดแนวทางด าเนินงาน 
ตั้งแต่ บ่งชี้ความเสี่ยง ทบทวน/ก าหนดแผนงาน 
ด าเนินการและติดตามผล ฯลฯ 
   3.3 มาตรการในระดับชุมชน  
         - การก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดการความเสี่ยง
ส าคัญในชุมชน 
         - การตั้ง “ด่านชุมชน” ของท้องถิ่น/ชุมชน 
ทั้งในช่วงเทศกาล และงานบุญประเพณีส าคัญ   

การบาดเจ็บตรวจกลับ Admit Refer 
Dead ทุกราย พร้อมระบบประมวล
ร า ย ง า น ส า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  เ พ่ื อ ส นั บ สนุ น ก า ร
ตัดสินใจ ของผู้บริหาร และเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และการ
น าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
น าเสนอต่อภาคีเครือข่ายในที่ประชุม 
ศปถ.อ าเภอ และ ศปถ.จังหวัด ซึ่ง
ข้อมูลมีความครอบคลุม ครบถ้วน 
ทั น ส มั ย  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่  http://ict-
pher.moph.go.th/ 
7. กรณีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน มีการบันทึกข้อมูลผ่าน 
Google map ของเขตสุขภาพที่ 10 
ทุกรายในช่วงปกติ โดยในช่วงเทศกาล
จะบันทึกข้อมูล การบาดเจ็บ Admit 
Refer Dead ทุกราย เพ่ือการชี้เป้า
พิกัดการเกิดจุดเสี่ยงที่ชัดเจนตามพิกัด
ละติจูด ลองติจูดในแผนที่ Google 
map เข้าถึงได้ที่
https://drive.google.com/ 
open?id=1xLIRkCEg_Ojm9ZtF_M

http://ict-pher.moph.go.th/
http://ict-pher.moph.go.th/
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NcLGAftE8&usp=sharing 
8. ทุกอ าเภอ มีสสอ. และ รพช. เป็น
เลขาร่วม/คณะกรรมการ/คณะท างาน
ใน ศปถ.อ าเภอ/ระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHS) และมีการน าเสนอข้อมูล 
สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ของพ้ืนที่โดยใช้ข้อมูลการบูรณาการ 3 
ฐาน    
9. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จัดตั้งศูนย์
บริ ห า ร ง าน อุบั ติ เ หตุ และฉุ ก เ ฉิ น 
(Trauma Emergency Admin unit) 
10. มีการน าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง ผ่าน 
ศปถ.จังหวัด โดย ศปถ.อ าเภออย่าง
น้อย 5 จุด/อ าเภอ และก าหนดด่าน
ชุมชนคุณภาพ ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 
2560 จ านวน 38 ด่าน ครอบคลุมทุก
อ าเภอ 
11. มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนทุกรายในระดับ
อ าเภอ โดยทีม SRRT  
12. ประกาศจังหวัดอ านาจเจริญ โดย
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ข้อเสนอแนะ 

นโยบายท่ านผู้ ว่ าราชการจั งหวัด
อ านาจเจริญ เรื่อง มาตรการองค์กร
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน ที่ทุก
หน่วยงานทั้งภาพรัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ 
13. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ เรื่อง มาตรการ
ป้ องกันและลดการบาด เจ็ บจาก
การจราจรทางถนน ของรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ โดยรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคันต้องติดสติก
เกอร์มาตรฐานความปลอดภัยด้านหน้า
รถ เพ่ือให้พนักงานขับรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ปฏิบัติตามข้อก าหนด ทุกคัน 

2. ประเด็นเชิง  
    ความเสี่ยงหลัก  
ตามท่ีนโยบาย (มติ 
ครม./นปถ.) มุ่งเน้น  

1. การจัดการ “ความเร็ว” โดยเฉพาะความเร็วใน
เขตเมือง  
   - มีการก าหนดจุดจัดการเพ่ือ “ลดความเร็ว” 
โดยเฉพาะ หน้าโรงเรียน ตลาด/ชุมชน 
   - มีสื่อสารประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้
กฎหมาย  
2. การจัดการแก้ไข “จุดเสี่ยง” โดยเฉพาะใน
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน 
   - ระบุจุดเสี่ยง (ข้อมูลจากหน่วยงาน หรือการ

5. 1. มหาดไทย : ส านักงาน    
6.    ป้องกันและบรรเทา 
7.    สาธารณภัยจังหวัด,     
8.    ท้องถิ่นจังหวัด  

2. สาธารณสุข : ส านักงาน  
   สาธารณสุขจังหวัด และ    
   โรงพยาบาลในจังหวัด  
   (รพศ./รพท.)  
3. ต ารวจภูธรจังหวัด 

1. แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ มีการ
ด าเนินการติดป้ายจ ากัดความเร็วไม่
เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขต
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
2. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีการ
ด าเนินการตั้งด่านชุมชนในพ้ืนที่การ
ก ากับดูและของ ศปถ.ทม.อจ. 
3. มีการท าประชาคมประธานชุมชน
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ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน – กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

ส ารวจ)  
   - รวบรวมผลการจัดการจุดเสี่ยงส าคัญ อย่าง
น้อย 5 จุด/ไตรมาส (ผล Before-After)  
3. การจัดการปัญหา “ดื่ม/ เมาแล้วขับ”  
   - ใช้ข้อมูลระบุ “กลุ่มเสี่ยง” (กลุ่มเป้าหมาย) ให้
ชัดเจน 
   - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการใช้
มาตรการทางสังคม/มาตรการองค์กร เช่น วัด
ปลอดเหล้า งานศพ-งานบุญ งานเลี้ยงในองค์กร
ปลอดเหล้า 
   - บังคับใช้กฎหมาย โดยเพิ่มการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ด่านตรวจ โรงพยาบาลฯ 
   - ติดตามประเมินผล ทั้งภาพรวมและโดยเฉพาะ
กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
4. การจัดการ “พฤติกรรมเสี่ยงหลักอ่ืนๆ” ได้แก่ 
   4.1 หมวกนิรภัย 100%  
         - ใช้ข้อมูลระบุ “กลุ่มเสี่ยง” 
(กลุ่มเป้าหมาย) ให้ชัดเจน 
          - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการ
ใช้มาตรการทางสังคม/มาตรการองค์กร  
          - ก าหนดให้ “ผู้น าชุมชน-ผู้น าหน่วยงาน” 
ต้องเป็นแบบอย่างในการสวมหมวก 100%  
          - มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มหลักๆ ที่ก าหนดไว้ 

4. คมนาคม : แขวงทางหลวง   
    แขวงทางหลวงชนบท   

1.     ขนส่งจังหวัด  
2. 5. องค์การปกครองส่วน  
3.    ท้องถิ่น 
4. 6. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง   
5.     เช่น ศธ. สวสัดิการแรงงาน  
6.     จังหวัด 

ทั้ง 29 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพ่ือ
ก าหนดจุดเสี่ยง 5 จุด  
4. ประกาศจังหวัดอ านาจเจริญ 
มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน ที่ทุกหน่วยงานทั้งภาพรัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องถือปฏิบัติเน้นมาตรการ 10 รสขม 
5. มีการด าเนินงานโครงการงานศพ
ปลอดเหล้าปลอดการพนันทุกอ าเภอ 
ภายนโยบาย 3 ดี “คนดี สุขภาพดี 
รายได้ด”ี ของผู้ว่าราชการจังหวัด
อ านาจเจริญ ทุกอ าเภอ  
6. คณะท างานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
(นายอ าเภอ สรรพสามิต ต ารวจ ทหาร 
สาธารณสุข ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 
ปภ.) ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจจับ ร้านค้า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ 
เข้าพรรษา และงานกาชาด กรณีพบ
ผู้กระท าผิดมีการส่งด าเนินคดีทุกราย 
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ สวท.
อ านาจเจริญ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ มาตรการ  
10 รสขม และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
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ข้อเสนอแนะ 

          - จัดท าข้อมูล “บาดเจ็บศีรษะ” เพ่ือใช้
ประกอบการ monitor การด าเนินงาน 
   4.2 เข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะรถโดยสาร
สาธารณะ 
        - เข้มงวดกับการติดตั้งและอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานของเข็มชัดนิรภัย 
        - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ
เพ่ิมมาตรการเตือนผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย”  
         - กรณีเกิดเหตุ ทีมสอบสวนมีข้อมูลการใช้
เข็มขัดนิรภัยในผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี 
8. ขนส่งจังหวัดเข้มงวดรถโดยสารโดย
การติดตั้ง GPS ในรถโดยสาร
สาธารณะเพ่ือจ ากัดความเร็ว 
ตรวจสอบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
9. รถพยาบาลฉุกเฉินระดับ ALS 
จ านวน 10 คัน มีการติด GPS และกริ่ง
สัญญาณควบคุมความเร็ว เพ่ือบันทึก
พฤติกรรมคนขับรถพยาบาล และห้อง
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
10. ในกรณีที่มีการเสียชีวิตตามเกณฑ์
การสอบสวนของ ศปถ.จังหวัด ทีมสห
สาขา ได้แก่ ต ารวจ ขนส่ง แขวงทาง
หลวง แขวงทางหลวงชนบท สสจ. ปภ. 
บริษัทกลาง ลงพ้ืนที่สอบสวน ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (จ านวน 1 ครั้ง) 
11. ระดับจังหวัด และอ าเภอทุก
อ าเภอมีการซ้อมแผนเตรียมความ
พร้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่ผ่าน 

   



 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

สรุปผลตัวชี้วัดการตรวจราชการและ 
นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2-2560   

(1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) 
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สรุปผลตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2-2560   
(1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) 

 

คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

คณะที่  1 การส่ง เสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
1.1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุก
กลุ่มวัย 
- กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
(0-5 ปี) 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 
 
 
 
 
 

1,730 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

2 เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

4,168 3,973 95.32 

3 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
(ชาย 113 หญิง 112)   

18,174 
สูงเฉลี่ย 

10,016 
ชาย 110.20 
หญิง 109.74 

55.11 

- กลุ่มเด็กวัยเรียน 
 

4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66)  

19,309 13,483 69.83 

5 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 

2,290 1,795 78.38 

6 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุ
ต่้ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร 

4 2 3.31 

- กลุ่มวัยรุ่น 
 

7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 

12,219 221 18.09 

- กลุ่มวัยท้างาน 8 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 
2.40  
 

 
246 

 

 
236 

 

 
ลดลง 
2.5% 

9 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 

68 
(คน) 

55 
(คน) 

14.60 
(ต่อแสน
ประชากร) 

- กลุ่มผู้สูงอายุ 10 ร้อยละต้าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50) 
 

37 26 70.27 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

คณะที่ 1 การส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และ
การคุ้มครองผู้บริโภค  
1.2 ระบบการจัดการ
สุขภาพในพื้นที่ 
- การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80) 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

100 

- การป้องกัน ควบคุมวัณ
โรค 

12 อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้้า ร้อยละ 85 

65 59 90.8 

- การบ้าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด 

13 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ้าหน่ายจากการ
บ้าบัดรักษา  
(ร้อยละ 92) 

36 36 100 

1.3 การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

 
 
 

14 

 
 
 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (ร้อยละ 95) 

 
 
 

1,120 

 
 
 

ตรวจ 1,035 
ผ่าน 1,017 

 
 
 

98.26 

- ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง  แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารสดและอาหารแปร
รูป 

15 ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 

413 เก็บ 1,030 
ผ่าน 1,012 

98.25 

- การเฝ้าระวังและ
ต ร ว จ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

16 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการ เ พ่ือสุ ขภาพผ่ าน เกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด (ร้อยละ 
80) 

-สถานพยาบาล 
60 ราย 
-สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 3 
ราย 

-สถานพยาบาล 
60 ราย 
-สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 3 
ราย 

- ร้อยละ 
100 

- ร้อยละ 
100 

 

- การคุ้มครองผู้บริ โภค
ด้านสิ่งแวดล้อม 

17 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ด้ ต า ม เ ก ณ ฑ์  GREEN& 
CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) 

7 7 100 

รวมคณะที่ 1 จ้านวน 17 ตัวชี้วัด 
ผ่าน  16  ตัว     (94.12 %) 
ไม่ผ่าน  1  ตัว     (5.88 %) 
ระหว่างด้าเนินการ  -  ตัว ( - %) 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/ร้อย

ละ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบ
บริการ 
2.1 การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 

 
 

18 

 
 
ร้ อยละของคลินิ กหมอครอบครั วที่ เปิ ด
ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

 
 

7 ทีม 

 
 

7 ทีม 

 
 

100 

SP1
เพิม่ 

ร้อยละ 95 ของอ้าเภอที่มี District Health 
System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

7 7 100 

2.2 Service Plan สาขา
โรคไม่ติดต่อ (NCD) 
- โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง 

 
 

19 

 
 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  
(DM>ร้อยละ 40 , HT>ร้อยละ 50) 

 
 

DM 18,876 
HT 26,459 

 
 

3,924 
9,939 

 
 

20.79 
37.58 

20 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น  
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD 
Risk) (>ร้อยละ 80) 

12,708 11,372 89.49 

SP2 สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD Clinic 
plus > 60% (ปรับเกณฑ์) 

 (อยู่ระหว่างรอ
ประเมิน) 

 (อยู่ระหว่างรอ
ประเมิน) 

(อยู่ระหว่าง
รอประเมิน) 

- โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) 

21 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(<ร้อยละ 7) 

357 11 3.08 

- โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง SP3 อัตราการก้าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด 
อุดก้ันเร้ือรัง < 130 คร้ังต่อแสนประชากร 

272,178 464 170.48 

SP4 อัตราการที่คลินิคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ
วงจรและได้มาตรฐาน > 60% 

7 7 100 

2.3 Service Plan สาขา 
RDU 

22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 7 7 100 

2.4 Service Plan สาขา 
ทารกแรกเกิด 

23 อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 4 ต่อหนึ่งพัน
การเกิดมีชีพ 

1,761 2 1.13 

SP5 จ้านวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ (เตียง NICU 
ภาพรวมเขต)  

6 6 100 

SP6 จ้านวนเขตสุขภาพที่มีระบบการส่งต่อ 
(Intrauterine transfer system) ภายในเขต
สุขภาพ 

Refer รพ.
สรรพสิทธิ
ประสงค ์

Refer รพ.
สรรพสิทธิ
ประสงค ์

Refer รพ.
สรรพสิทธิ
ประสงค ์

SP7 ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการ
ด้าเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก้าเนิด
ชนิดเขียว > 60% 
 
 

1 1 100 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบ
บริการ 
2.5 Service Plan สาขา 
Palliative Care 

 
 

SP8 

 
 

ร้ อยละของ โ ร งพยาบาลที่ มี ก า รดู แลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

 
 
6 

 
 
6 

 
 

100 

SP8.1 ร้ อ ยล ะของ โ ร งพยาบา ล ระดั บ  M2,  F1-3 
ด้ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม ม า ต ร ก า ร ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง  

6 6 100 

SP8.2 ร้ อ ยละของ โ ร งพยาบาล ระดั บ  A,  S,  M1 
ด้ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม ม า ต ร ก า ร ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง  

1 1 100 

2.6 Service Plan สาขา 
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

24 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน
ไ ท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์ ท า ง เ ลื อ ก 
ที่ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 18.5) 

699,564 143,634 20.53 

2.7 Service Plan สาขา 
สุขภาพจิต 

25 อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสน
ประชากรไทย 

376,382 17 4.52 

SP9 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท้าร้าย
ตนเองซ้้า ภายใน 1 ปี > 80% 

376,382 32 91.49 

SP10 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้า
ระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 3 โรค = 50% 

7 7 100 

SP11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้
มาตรฐาน > 50% 

8,226 4,150 50.20 

SP12 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต > 
65% 

1,916 2,329 121.6 

SP13 ร้อยละของผู้มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ   
= 8% 

 4,635  95  2.05 

2.8 Service Plan 3 สาขา
หลัก 

SP14 รพ.ระดับ M2 สามารถให้บริการผ่าตัดคลอดได้ 
25% 

ไม่มี รพ.M2  N/A  N/A 

SP15 รพ.ระดับ M2 ลงไปสามารถให้บริการดูแลรักษา
มารดาตกเลือดหลังคลอดได้โดยไม่มีมารดา
เสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด 

6 6 100 

SP16 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดอืน - 5 ปี
บริบูรณ ์ลดลงร้อยละ 10 

578 2 0.34 

SP17 รพ.ระดับ M2 ลงไปสามารถให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหักแบบไม่ซับซ้อน 70% 

220 216 98.18 

2.9 Service Plan สาขา
อายุรกรรม 

SP18 อัตราตายจาก Sepsis/septic shock (< 30%) 67 687 9.75 

2.10 Service Plan สาขา
ศัลยกรรม 
 

Sp19 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (<20%) 369 79 21.41 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/ร้อย

ละ 
2.10 Service Plan สาขา
ศัลยกรรม (ต่อ) 

Sp20 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายใน โรงพยาบาล
ของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน  5 ภาวะ (<4%) 

190 4 2.1 

Sp21 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีข่าหรือแขน (<20%) 

5 0 0 

Sp22 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมา
ของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา 

4 4 100 

2.11 Service Plan 
โรคหัวใจ 

26 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 28 
ต่อแสนประชากร) (ตาย 6 ราย จากผู้ป่วย 45 
ราย) 

307,995 
(ประชากร
กลางปี) 

6 
(45) 

1.95 

Sp23 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการ
รั ก ษ า โ ด ย ก า ร ใ ห้ ย า ล ะ ล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ด 
(Fibrionolytic Drug) ในผู้ป่วยชนิด STEMI 
100% 

7 7 100 

Sp24 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยา
ละลายลิ่มเลือด (PPCI) ≥80% 

45 43 95.55 

Sp25 อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ≤ 10% 
- ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล 2  ราย 
- ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างให้ยา  1 ราย 
- ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะรอให้ยา 1 ราย 

45 6 13.33 

2.12 Service Plan 
โรคมะเร็ง 

27 ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมี บ้าบัด รังสีรักษา
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับมะเร็งปอด 
มะเร็งเต้านม มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 
และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก) (≥80%) 
- เกิดจากระบบการรายงานผลช้ินเนื้อล่าช้า ท้าให้
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 4 ราย ได้รับการผ่าตัดช้า 

ผ่าตัด 39  
เคม ี32 
รังสี 4 
รวม 75 

33 
31 
4 
68 

84.62 
96.88 
100 

90.66 

Sp26 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ไม่เกนิร้อยละ 23.5) 376,753 71 
((ต.ค59–มี.ค60) 

18.85 

2.13 Service Planโรค 
ไต 

28 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
(>ร้อยละ 65) 

4,543 2,793 61.48 

2.14 Service Plan 
สาขาตา 

29 ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน         
(>ร้อยละ 80) 

194 188 96.91 

Sp27 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
สายตา (≥ร้อยละ 75) 
- ช่วงรณรงค์ (มีนาคม – เมษายน 2560) 

51,452 39,512 76.97 

2.15 Service Plan 
สาขาสขุภาพช่องปาก 

Sp28 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพ 
ช่องปากท่ีมีคุณภาพ ≥ 60% 

79 59 74.68 

Sp29 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก รวมทุกสิทธิ์
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ≥35% (Small success ) 

177,849 
(7 เดือน) 

73,529 41.34 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

2.16 Service Plan
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

30 จ้านวนการปลูกถ่ายไตส้าเร็จ (650 ราย) ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย 

Sp30 จ้านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ในแต่ละ รพ.Donor 
เป้าหมาย 38 แห่ง >1 ราย : 100 
hospital death 

288 0 0 

Sp31 จ้านวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตใน   
แต่ละรพ. A และ S >5 ราย : 100 
hospital death 

288 0 0 

2.17 Service Plan 
สาขาอุบัติเหตุ 

31 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ 
ECS คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60) 

7 7 100 

32 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (PS 
Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1 

540 1 0.18 

Sp32 ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป ≥ 40% 

7 7 100 

2.18 การพัฒนาคุณภาพ 
หน่วยงานบริการ 

33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 และ Reaccredit 

7 7 100 

34 รพ.สต.ในแต่ละอ้าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับ
การพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10 

8 1 12.5 

รวมคณะที่ 2 จ้านวน 50 ตัวชี้วัด 
ผ่าน 47   ตัว     (94 %) 
ไม่ผ่าน -   ตัว     ( %) 
ระหว่างด้าเนินการ 3  ตัว ( 6  %) 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 

คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

คณะที ่3 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 การผลิตและพัฒนา 
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

 
 

35 

 
 
ระดับความส้าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการ
บริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก้าหนด 
(เป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ทั้ง 5 
องค์ประกอบ) 

 
 
1 

(ระดับ 3 ขึ้น
ไปทั้ง 5 

องค์ประกอบ) 

 
 
1 

(ระดับ 3 ขึ้น
ไปทั้ง 5 

องค์ประกอบ 

 
 

100 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการก าลังคน 

36 ร้อยละหน่วยงานที่มีการน้าดัชนีความสุข
ของคนท้างาน (Happy Work Life Index) 
และ Core Value "MOPH" ไปใช้ 
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป) 

92 92 100 

3.3 การพัฒนาเครือข่าย 
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

37 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
(ร้อยละ 50 ) 

4,224 2,491 58.97 
 

รวมคณะที่ 3 จ้านวน 3 ตัวชี้วดั 
ผ่าน  3  ตัว     (100 %) 
ไม่ผ่าน  -  ตัว    ( -  %) 
ระหว่างด้าเนินการ  - ตัว ( -  %) 
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คณะ / ประเด็น ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 
อัตรา/
ร้อยละ 

คณะที่ 4 การบริหาร
จัดการ 
4.1 ระบบธรรมาภิบาล 
และคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
- ITA 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 90) 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 

100 

- การบริหารจัดการด้าน
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

39 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ    
ทันตกรรม (ร้อยละ 20) 

104,248,849.82 46,520,778.57 44.62 

4.2 การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 

40 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล (Small success
ร้อยละ 40) 

86 41 47.67 

40.1 จังหวัดลงสาเหตุการเสียชีวิตไม่ทราบ
สาเหตุ (Ill defined) ไม่เกินร้อยละ 25 

1,031 245 23.76 

40.2 หน่วยบริการมีคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน
และการวิ นิ จ ฉั ย โ รคมี ค ว ามถู กต้ อ ง
ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

86 41 47.67 

4.3 การเข้าถึงบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 

41 ร้ อยละของประชากร เข้ าถึ งบริ กา ร
การแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 (ร้อยละ 95.5) 

12,992 8,005 61.61 

4.4 การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง 

42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8) 

1 0 0 

4.5 การพัฒนางานวิจัย
และ อง ค์ ค วามรู้ ด้ า น
สุขภาพ 

43 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆน้าไปใช้ประโยชน์  
 (ร้อยละ 20) 

-เผยแพร่ 6 เร่ือง 
- (เป้าหมาย)
น้าไปใช้
ประโยชน์ 1 
เร่ือง  

6 100 

4 . 6  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

44 
(เพิ่ม) 

หน่วยงานสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีระบบควบคุมภายในการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
(เป้าหมาย ปี 2560 ร้อยละ 2) 

8 8 100 

รวมคณะที่ 4 จ้านวน 7 ตัวชี้วัด 
ผ่าน  6  ตัว    ( 71.42 %) 
ไม่ผ่าน  -  ตัว     ( -  %) 
ระหว่างด้าเนนิการ  1  ตัว ( -  %) 

รวมคณะที่ 1-4 ทั้งหมด จ านวน 77 ตัวชี้วัด 
ผ่าน 72 ตัว     (93.51 %) 
ไม่ผ่าน 1 ตัว    (1.30 %) 
ระหว่างด าเนินการ 4 ตัว ( 5.19 %) 

 



 

 

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 



ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
   ประชากร 
   สถานบริการ 
   บุคลากร 
 

ประชากร  
 จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล 111,690 หลังคาเรือน 607 หมู่บ้าน 30 
ชุมชน มีจ านวนประชากรปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 377,120 คน เป็นเพศชาย จ านวน 188,373 คน หญิง 
188,747 คน  ดังตารางที่ 1 และ 2 มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ดังนี้  
 สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ 

โรงพยาบาลทั่วไป(S) ขนาด 330  เตียง  จ านวน  1  แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน(F2) ขนาด 30 เตียง  จ านวน  6  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  77 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน   จ านวน  3  แห่ง  

  ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง    จ านวน  1  แห่ง 
  ศูนยส์ุขภาพชุมชนเมือง    จ านวน  1  แห่ง 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2559 

อ าเภอ 
ประชากร (ทะเบียนราษฎร์) ประชากร (UC) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เมือง 65,486 66,015 131,501 50,271 49,869 100,140 
ชานุมาน 20,696 20,448 41,144 15,967 15,394 31,361 
ปทุมราชวงศา 24,488 23,984 48,472 19,355 19,006 38,361 
พนา 14,049 14,072 28,121 10,379 10,029 20,408 
เสนางคนิคม 20,357 20,662 41,019 15,090 15,048 30,138 
หัวตะพาน 24,992 24,966 49,958 18,705 18,175 36,880 
ลืออ านาจ 18,305 18,600 36,905 13,706 13,874 27,580 

รวม 188,373 188,747 377,120 143,473 141,395 284,868 
ที่มา : ประชากรกลางปี ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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รูปที่ 21  ปิระมิดประชากรปี พ.ศ. 2559    

 
 

 
 
 
 
 
 

 



286 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2559 
   

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
0-4 10,226 9,766 19,992 
5-9 11,342 10,823 22,165 

10-14 12,045 11,194 23,239 
15-19 13,397 12,715 26,112 
20-24 14,296 14,282 28,578 
25-29 14,646 13,599 28,245 
30-34 14,218 13,538 27,756 
35-39 15,251 14,371 29,622 
40-44 15,912 16,053 31,965 
45-49 16,323 16,506 32,829 
50-54 13,798 14,058 27,856 
55-59 10,791 11,514 22,305 
60-64 8,510 8,883 17,393 
65-69 6,369 7,240 13,609 
70-74 4,099 4,789 8,888 
75-79 2,620 3,630 6,250 

80 ขึ้นไป 2,529 4,005 6,534 
รวม 186,372 186,966 373,338 

    
สัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนบ้าน - - - 

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 1,411 1,244 2,655 
มิใช่สัญชาติไทย 308 425 733 

อยู่ระหว่างการย้าย 282 112 394 
เกิดปีจันทรคติ - - - 
รวมทั้งหมด 188,373 188,747 377,120 

 

ที่มา : ประชากรกลางปี ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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ตารางท่ี 3   จ านวนครัวเรือน  หมู่บ้าน  ต าบล  แยกตามพ้ืนที่อ าเภอ และเขตรับผิดชอบของ        
                รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข 

อ าเภอ จ านวน 
 รพ.สต./ 

ศูนย์แพทย์ 
ศูนย์บริการ/
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง 

หลังคาเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต าบล อบต. เทศบาล 

เมือง 23/1 3/1 42,114 194/30 19 15 6 
ชานุมาน 9 - 11,955 62 5 4 2 
ปทุมราชวงศา 11 - 13,681 73 7 4 4 
พนา 5 - 8,606 56 4 3 2 
เสนางคนิคม 8 - 11,253 58 6 5 2 
หัวตะพาน 11 - 12,159 85 8 5 3 
ลืออ านาจ 10 - 9,741 79 7 3 5 

รวม 78 4 109,509 607/30 56 39 24 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  
ตารางท่ี 4  จ านวนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข  จังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน(คน) จ าแนกตามหน่วยงาน 

รวม 
สัดส่วนต่อปชก. 

สสจ. รพท. รพช. สสอ. รพ.
สต. 

ระดับประเทศ 
ปี 2558 

จ.อ านาจเจรญิ 
ปี 2560 

แพทย ์ 2 42 22 0 0 66 1 : 2,564 1 : 5,714 
ทันตแพทย์ 1 9 17 0 0 27 1 : 9,876 1 : 13,967 
เภสัชกร 7 21 23 0 0 51 1 : 7,692 1 : 7,395 
พยาบาลวิชาชีพ 4 333 221 2 102 662 1 : 481 1 : 570 
พยาบาลเทคนิค 0 6 1 0 0 7 1 : 7,425 1 : 53,874 
นักวิชาการ 40 19 26 31 77 193 - - 
จพ.สาธารณสุขชุมชน 9 7 16 12 77 121 - - 
หัวหน้า รพ.สต.(นวก.สธ.) 0 - 0 0 48 48 - - 
หัวหน้า รพ.สต.(จพ.สช.) 0 - 0 0 21 21 - - 
อื่นๆ 10 82 104 0 40 236 - - 

รวม 73 519 430 45 365 1432 - 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที ่สสจ.อ านาจเจรญิ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
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2. สถานะสุขภาพ 
2.1 สถิติชีพ  

ใน ปี 2558 อัตราเกิด มีแนวโน้มลดลง และอัตราตาย มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังตารางที่ 5 โดยอายุ       
คาดเฉลี่ย ประชากรชาย มีอายุ 73.26 ปี และประชากรหญิง มีอายุ 80.19 ปี  ดังรูปที่ 2 
 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลสถิติชีพประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2555-2559  
 

สถิติชีพ 
ระดับประเทศ 

ปี 2558 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก. 12.0 9.58 9.34 8.42 7.92 7.79 
อัตราตาย : พัน ปชก. 8.0 6.10 6.37 6.80 6.24 5.78 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) 0.35 0.34 0.29 0.16 0.16 0.20 
อัตราทารกตาย:พันการเกิดมีชีพ 6.2 6.42 4.29 6.00 6.37 4.08 
อัตรามารดาตาย/แสนการเกิดมีชีพ 24.6 26.78 0 63.21 98.81 0 

         
รูปที่ 22  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2555 - 2559 
 

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
       : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่า ประชากรจังหวัด
อ านาจเจริญ ตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีมากที่สุด รองลงมาคือ  โรคปอดบวม และโรคไตวาย           
ดังตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6  สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค  10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  

โรค  
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสนประชากร 

 
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสนประชากร 

 
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสนประชากร 

มะเร็งตับและท่อน้ าด ี 259 69.00 230 61.11 238 63.23 
ปอดบวม 143 38.09 183 48.62 223 59.25 
ไตวาย 153 40.76 154 40.92 184 48.89 
ติดเชื้อในกระแสโลหิต 213 56.74 189 50.21 182 48.36 
หลอดเลือดสมอง 131 34.90 160 42.51 165 43.84 
เบาหวาน 83 22.11 115 30.55 117 31.09 
หัวใจ 127 33.83 105 27.90 112 29.76 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง 82 21.84 95 25.24 97 25.77 
ความดันโลหิตสูง 38 10.14 38 10.10 33 8.77 
วัณโรคทุกชนิด 40 10.66 40 10.63 26 6.91 

    

ที่มา  :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
2.3 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2559 
 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตาม
ประเภทผู้ป่วยนอก พบว่า ประชากรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุข ด้วยโรค
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม มากท่ีสุด ในอัตรา 44,689 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาโรค
ระบบไหลเวียนเลือด ในอัตรา 31,405 ต่อประชากรแสนคน ดังตารางที่ 7 ส่วนสาเหตุการป่วย ประเภทผู้ป่วย
ใน พบว่า ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อมากที่สุด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง ในอัตรา 4,112 และ 
1,902 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 7   จ านวนและอัตราผู้ป่วยนอก 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ 2559  

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราป่วยต่อ

แสน 
1 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 168,202 44,689 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 118,203 31,405 
3 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 109,574 29,112 
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อยึดเสริม 100,873 26,801 
5 โรคระบบหายใจ 92,647 24,615 
6 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 81,123 21,553 
7 อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบได้การตรวจทางคลินิก 54,500 14,480 
8 โรคติดเชื้อและปรสิต 37,411 9,940 
9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 28,064 7,456 
10 สาเหตุภายนอกอ่ืนที่ท าให้ป่วยหรือตาย 25,036 6,652 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุม่ 21 โรค ( ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) 
 
ตารางท่ี 8  จ านวนและอัตราผู้ป่วยใน 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ  2559  

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราป่วยต่อ

แสน 
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ   15,478           4,112  
2 โรคความดันโลหิตสูง     7,159           1,902  
3 โรคเลือด , อวัยวะสร้างเลือด     6,432           1,709  
4 โรคเบาหวาน     6,312           1,677  
5 อาการและอาการแสดงไม่ชัดแจ้งฯ     5,780           1,536  
6 โรคไตวาย      4,750           1,262  
7 โรคติดเชื้ออ่ืนๆ ของล าไส้     4,212           1,119  
8 โรคอ่ืนๆของระบบย่อยอาหาร     4,042           1,074  
9 โรคปอดอักเสบ     3,374              896  
10 โรคติดเชื้ออ่ืนๆ และโรคปรสิต      2,931              779  

ที่มา :  รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค  (ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
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2.4 จ านวนผู้ป่วยนอก/ใน ปีงบประมาณ 2559  
 มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 355,625  ราย เฉลี่ย 29,637 ราย ต่อเดือน ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน จ านวน 
42,751 ราย เฉลี่ย 3,563 รายต่อเดือน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 4  วันต่อคน       
อัตราครองเตียง 92.08 ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9  จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก 
(คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน(คน/
ครั้ง) 

ผู้ป่วยใน 
(คน) 

เฉลี่ยต่อ
เดือน 

เฉลี่ย 
วันนอน 

อัตรา 
ครองเตียง 

รพท.อ านาจเจริญ 240,769 / 395,775 20,064 / 32,981 27,086 117,165 4.33 96.98 
รพช.ชานุมาน 17,880 / 73,830 1,490 / 6,153 2,449 204 2.82 81.03 
รพช.ปทุมราชวงศา 22,651 / 9,6901 1,888 / 8,076 3,276 273 3.07 90.51 
รพช.พนา 17,078 / 83,970 1,424 / 6,998 1,994 166 3.28 59.73 
รพช.เสนางคนิคม 17,625 / 70,953 1,469  / 5,913 2,478 206 3.18 71.20 
รพช.หัวตะพาน 22,318 /  100,477 1,860 /  8,737 2,961 247 4.79 129.55 
รพช.ลืออ านาจ 17,304 / 87,585 1,442 /  7,299 2,507 208 3.46 79.28 
รวม 355,625 / 909,491 29,637 / 76,157 42,751 3,563 4 92.08 

 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง5  (HDC : ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน  2559) 
 
2.5 จ านวนผู้มารับบริการรักษาใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2559 
 มีผู้มารับบริการที่ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น จ านวน 390,035 ราย โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
32,503 รายต่อเดือน และ 422 รายต่อหน่วยบริการ 1 แห่ง อ าเภอที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อหน่วยบริการ
สูงสุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รองลงมาอ าเภอพนา และอ าเภอชานุมาน ตามล าดับ ดังตารางที่ 10 
 
       *** ข้อสังเกต อ.พนา มีผู้มารับบริการใน รพ.สต. จ านวนมาก เนื่องจาก 

(1) มีผู้มารับบริการที่อยู่นอกเขต อ.พนา (อ.ปทุมราชวงศา / อ.ลืออ านาจ) 
(2) ลดความแออัดผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ให้ไปรับบริการที่ รพ.สต. 
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ตารางท่ี 10  จ านวนผู้มารับบริการรักษาใน รพ.สต. จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2559  

อ าเภอ 
รพ.สต. 
(แห่ง) 

ผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ทั้งหมด (คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน 
(คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่อหน่วยบริการ

(คน/ครั้ง) 
เมืองอ านาจเจริญ 23 158,629/682,424 13,219/56,869 575/2,473 
ชานุมาน 9 41,631/ 173,308 3,469/14,442 385/1,605 
ปทุมราชวงศา 11 47,126/209,426 3,927/17,452 357/1,587 
พนา 5 28,833/143,524 2,403/11,960 481/2,392 
เสนางคนิคม  8 33,457/130,099 2,788/10,842 349/1,355 
หัวตะพาน 11 43,919/191,502 3,660/15,959 333/1,451 
ลืออ านาจ 10 36,440/185,700 3,037/15,475 304/1,548 

รวม 77 390,035/1,715,983 32,503/142,999 422/1,857 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง5  (HDC : ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
 
ตารางท่ี 11 อัตราป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558 

  ปี พ.ศ. 2558 
ล าดับ โรค จ านวน

ป่วย/ตาย 
อัตราป่วย 

ต่อแสน ปชก. 
ป่วยตาย
(ร้อยละ) 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 10,326/0 2,750.81 0 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,793/0 1,010.44 0 
3 ตาแดง 1,753/0 466.99 0 
4 ปอดบวม 1,507/0 401.46 0 
5 อาหารเป็นพิษ 1,498/0 399.06 0 
6 ไข้เลือดออก 612/1 163.03 0.16 
7 สุกใส 334/0 88.98 0 
8 มือเท้าปาก 243/0 64.73 0 
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 218/0 58.07 0 
10 เมลิออยโดสีส 123/0 32.77 0 

 

ที่มา : บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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ตารางท่ี 12 อัตราป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2559 

  ปี พ.ศ. 2559 
ล าดับ โรค จ านวน

ป่วย/ตาย 
อัตราป่วย 

ต่อแสน ปชก. 
ป่วยตาย
(ร้อยละ) 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13,088/0 3,448.58 0 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,497/0 921.43 0 
3 อาหารเป็นพิษ 1,765/0 465.06 0 
4 ปอดบวม 1,530/0 403.14 0 
5 ตาแดง 1,249/0 329.10 0 
6 ไข้เลือดออก 537/1 141.53 0.18 
7 มือเท้าปาก 358/0 94.33 0 
8 สุกใส 295/0 77.73 0 
9 เมลิออยโดสีส 98/0 25.82 0 
10 ไข้หวัดใหญ่ 82/0 21.61 0 

 

ที่มา : บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
2.6 สถานการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ 
 รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีความ
ครอบคลุมร้อยละ 99.9456  
 

รูปที ่23 ร้อยละความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
 
 รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญแยกตามสิทธิ์ขึ้นทะเบียน 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่าสิทธิ์ UC สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 75.54 รองลงมาสิทธิ์ประกันสังคม 16.34         
สิทธิ์ข้าราชการ 7.70 และสิทธิ์อื่นๆ ร้อยละ 0.26 ตามล าดับ 
 

 

99.947 99.9494 99.9521 99.945 99.9495 

99.9174 

99.9456 

99.8

100

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 
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ตารางท่ี 13 จ านวนความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ UC ปกส. ขรก. STP อ่ืนๆ รวม ร้อยละ 
สิทธิ
ว่าง 

ร้อยละ 

เมอืง 99,904 20,833 2,375 46 318 33,476 99.8922 144 0.1078 

ชานุมาน 31,442 5,810 2,177 254 272 39,955 99.9625 15 0.0375 

ปทุมราช 38,347 7,347 2,702 12 70 48,478 99.9897 5 0.0103 

พนา 20,373 4,950 2,191 1 52 27,567 99.9927 2 0.0073 

เสนางคนิคม 30,064 7,252 3,217 26 128 40,687 99.9656 14 0.0344 

หัวตะพาน 36,834 9,204 3,718 6 76 49,838 99.9739 13 0.0261 

ลืออ านาจ 27,619 6,184 2,634 5 66 36,508 99.9671 12 0.0329 

รวม 284,583 61,580 29,014 350 982 376,509 99.9456 205 0.0544 

ร้อยละ 75.5435 16.3466 7.7019 0.0929 0.2607 99.9456  0.0544  

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560   
 
ปัญหาสาธารณสุขและความต้องการด้านสุขภาพ ปี 2560 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานตลอดปี 2560 ได้มีการประชุมระดมสมองเพ่ือท าการวิเคราะห์ปัญหา
สาธารณสุข และความต้องการด้านสุขภาพ โดยน าข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลการป่วย การตาย ผลงานที่ต่ า
กว่าเกณฑ์หรือตกเกณฑ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายเน้นหนักที่
ต้องด าเนินการ แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนตามขนาด ความรุนแรง 
ผลกระทบจากปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 
 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
 2. การจัดการขยะ (ติดเชื้อ/อันตราย)  
 3. ภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

4. ความปลอดภัยด้านอาหาร (สารปนเปื้อน) 
5. อัตราป่วยและตายด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
7. ภาวะความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ของเด็กและเยาวชน 
8. อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี  
9. เด็กนักเรียนมปีัญหาภาวะโภชนาการ (เริ่มอ้วน) 
10. อัตราตายด้วยโรคไตวาย 



 

 

 

 
 

เอกสารเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

คณะที่ 4 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
 



ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

1. งบด าเนินการ งบประมาณ 29,417,603 บาท เบิกจ่าย 21,977,778.83  ร้อยละ 74.71 
2. งบลงทุน  งบประมาณ 58,253,100 บาท เบิกจ่าย 33,364,081.50  ร้อยละ 57.27 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 2.1 ก่อสร้าง  งบประมาณ 34,984,100 บาท เบิกจ่าย 10,095,081.50 บาท ร้อยละ 28.86 (เบิกจ่ายตามงวด
งาน) 
 2.2 ครุภัณฑ ์ งบประมาณ 23,269,000 บาท  เบิกจ่าย 23,269,000.00 บาท ร้อยละ 100 
3. งบอุดหนุน HRD มี 2 โครงการ คือ 
 3.1 มะเร็ง งบประมาณ 1,000,000 บาท  เบิกจ่าย 995,800  ร้อยละ 99.58 
 3.2 พัฒนาบุคลากร งบประมาณ 118,000 บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
4. งบเบิกแทนกัน ได้รับจัดสรร 1,076,314 บาท เบิกจ่าย 805,725  ร้อยละ 74.86 



รายละเอียดประกอบการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทนุ ขความร่วมมอื รายงานในชอ่ง 1.ขั้นท าสญัญา และ 2.การเบกิจา่ยครับ
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 892,134,100.00     ขั้นการท าสัญญา ผลการเบิกจา่ย

เขต ล าดบั รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบประมาณ  สถานที่ ระบุชื่อ  จังหวัด หน่วยเบิกจ่าย จ านวนเงนิที่โอน ประเภท  ลงนามในสัญญา
คงเหลือหลัง
ท าสัญญา

ใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

10 119 2100226008120027 รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากวา่ 2,400 ซีซี.
สสจ.อ่านาจเจริญ ต่าบลโนนหนามแท่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญจังหวดั
อ่านาจเจริญ

สสจ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 1,214,000.00         ครุภัณฑ์ 1,214,000.00       -              1,214,000.00   -                100.00       

10 196 2100226008410074 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8(1 ครอบครัว) เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พืน้ที่
ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตรสสอ.เสนางคนิคม ต่าบลเสนางคนิคม 
อ่าเภอเสนางคนิคมจังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.เสนางคนิคม อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 1,140,900.00         กอ่สร้าง 950,000.00         190,900.00    665,000.00      251,470.00     33,530.00       26.47         

10 197 2100226008410075 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8(1 ครอบครัว) เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พืน้ที่
ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตรสสอ.พนา ต่าบลพระเหลา อ่าเภอพนา 
จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.พนา อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 1,140,900.00         กอ่สร้าง 914,000.00         226,900.00    804,320.00      78,930.61       30,749.39       8.64           

10 258 2100226008410136 ร้ัวตาข่ายถัก ความยาวไม่น้อยกวา่ 113 เมตร สสอ.หัวตะพานต่าบลหัว
ตะพาน อ่าเภอหัวตะพาน จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.หัวตะพาน อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 385,300.00            กอ่สร้าง 384,000.00         1,300.00       384,000.00     -                100.00       

10 259 2100226008410137 ป้ายชื่อและประตูร้ัวสสอ.ลืออ่านาจ ต่าบลอ่านาจอ่าเภอลืออ่านาจ 
จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.ลืออ่านาจ อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 70,000.00             กอ่สร้าง 70,000.00           -              70,000.00       -                100.00       

10 357 2100226008410235 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พืน้ที่ใช้สอย
ประมาณ 162 ตารางเมตร สสจ.อ่านาจเจริญ ต่าบลโนนหนามแท่ง อ่าเภอ
เมืองอ่านาจเจริญ จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสจ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 2,417,500.00         กอ่สร้าง 2 1,880,000.00       537,500.00    1,246,704.00    633,296.00     -                33.69         

10 410 2100226008410288 ป้ายชื่อและประตูร้ัวสสอ.หัวตะพาน ต่าบลหัวตะพานอ่าเภอหัวตะพาน 
จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.หัวตะพาน อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 70,000.00             กอ่สร้าง 70,000.00           -              70,000.00       -                100.00       

10 411 2100226008410289 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร สสอ.พนา 
ต่าบลพระเหลาอ่าเภอพนา จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.พนา อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 756,800.00            กอ่สร้าง 414,000.00         342,800.00    414,000.00     -                100.00       

10 412 2100226008410290 ร้ัวตาข่ายถักความ ยาวไม่น้อยกวา่ 167 เมตร สสอ.ลืออ่านาจต่าบลอ่านาจ
 อ่าเภอลืออ่านาจ จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.ลืออ่านาจ อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 569,500.00            กอ่สร้าง 505,500.00         64,000.00     505,500.00     -                100.00       

10 413 2100226008410291 ร้ัวตาข่ายถัก ความยาวไม่น้อยกวา่ 72 เมตร สสอ.เสนางคนิคม ต่าบลเส
นางค่านิคมอ่าเภอเสนางคนิคม จังหวดัอ่านาจเจริญ

สสอ.เสนางคนิคม อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 245,500.00            กอ่สร้าง 244,000.00         1,500.00       225,251.00     18,749.00       92.32         

10 251 2100231023110251 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเคร่ืองอัด
อากาศรพ.อ่านาจเจริญต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 4,250,000.00         ครุภัณฑ์ 4,250,000.00 -                #DIV/0!

10 260 2100231023110260 เคร่ืองตรวจตาส่วนหน้ารพ.อ่านาจเจริญต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ
 จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 520,000.00            ครุภัณฑ์ 520,000.00    -                #DIV/0!

10 261 2100231023110261 ยูนิตท่าฟัน รพ.อ่านาจเจริญ ต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 460,000.00    -                #DIV/0!

10 269 2100231023110269 ยูนิตท่าฟัน รพ.หัวตะพาน ต่าบลรัตนวารี อ่าเภอหัวตะพาน จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.หัวตะพาน อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 459,000.00         1,000.00       459,000.00     -                100.00       

1. ขอความรว่มมอืกรอกขอ้มลูในคอลมัยส์เีขยีว ตามขอ้มลูการ การลงนาม

หนา้ที ่1 จาก 2



เขต ล าดบั รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบประมาณ  สถานที่ ระบุชื่อ  จังหวัด หน่วยเบิกจ่าย จ านวนเงนิที่โอน ประเภท  ลงนามในสัญญา
คงเหลือหลัง
ท าสัญญา

ใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1. ขอความรว่มมอืกรอกขอ้มลูในคอลมัยส์เีขยีว ตามขอ้มลูการ การลงนาม10 270 2100231023110270 ยูนิตท่าฟัน รพ.ชานุมาน ต่าบลชานุมาน อ่าเภอชานุมาน จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.ชานุมาน อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 459,000.00         1,000.00       459,000.00     -                100.00       

10 271 2100231023110271 ยูนิตท่าฟัน รพ.ลืออ่านาจ ต่าบลอ่านาจ อ่าเภอลืออ่านาจ จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.ลืออ่านาจ อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 459,000.00         1,000.00       459,000.00     -                100.00       

10 272 2100231023110272 ยูนิตท่าฟัน รพ.เสนางคนิคม ต่าบลเสนางคนิคมอ่าเภอเสนางคนิคม 
จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.เสนางคนิคม อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 459,000.00         1,000.00       459,000.00     -                100.00       

10 273 2100231023110273 ยูนิตท่าฟัน รพ.ปทุมราชวงศา ต่าบลนาหวา้อ่าเภอปทุมราชวงศา จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.ปทุมราชวงศา อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 459,000.00         1,000.00       459,000.00     -                100.00       

10 594 2100231023110594 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควดั
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน รพ.ลืออ่านาจ ต่าบลอ่านาจ อ่าเภอลือ
อ่านาจ จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.ลืออ่านาจ อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 480,000.00            ครุภัณฑ์ 480,000.00         -              480,000.00     -                100.00       

10 606 2100231023110606 ยูนิตท่าฟัน รพ.พนาต่าบลพระเหลา อ่าเภอพนาจังหวดัอ่านาจเจริญ รพ.พนา อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 460,000.00            ครุภัณฑ์ 459,000.00         1,000.00       459,000.00     -                100.00       
10 630 2100231023110630 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2หัวตรวจ รพ.

อ่านาจเจริญ ต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ จังหวดัอ่านาจเจริญ
รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 920,000.00            ครุภัณฑ์ 920,000.00    -                #DIV/0!

10 901 2100231023120230 เคร่ืองติดตามการท่างานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อย
กวา่ 8 เตียงรพ.อ่านาจเจริญต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 4,200,000.00         ครุภัณฑ์ 2 4,200,000.00 -                #DIV/0!

10 908 2100231023120237 เคร่ืองช่วยหายใจส่าหรับทารกแรกเกดิชนิดความถี่สูงรพ.อ่านาจเจริญ
ต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 1,400,000.00         ครุภัณฑ์ 1,400,000.00 -                #DIV/0!

10 917 2100231023120246 เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบอนาล็อกพร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
ดิจิตอลรพ.อ่านาจเจริญต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ จังหวดั
อ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 5,000,000.00         ครุภัณฑ์ 2 5,000,000.00 -                #DIV/0!

10 921 2100231023120250 เคร่ืองเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกวา่ 500 mA. แบบต้ังพืน้ รพ.พนา 
ต่าบลพระเหลา อ่าเภอพนา จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.พนา อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 1,320,000.00         ครุภัณฑ์ 1,092,500.00       227,500.00    1,092,500.00   -                100.00       

10 922 2100231023120251 เคร่ืองเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกวา่ 500 mA. แบบต้ังพืน้ รพ.ชานุมาน
ต่าบลชานุมาน อ่าเภอชานุมาน จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.ชานุมาน อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 1,320,000.00         ครุภัณฑ์ 1,092,500.00       227,500.00    1,092,500.00   -                100.00       

10 1524 2100231023420061 ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น พืน้ที่ใช้สอย
ประมาณ1,125 ตารางเมตรรพ.ชานุมาน ต่าบลชานุมาน อ่าเภอชานุมาน
จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.ชานุมาน อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 14,776,300.00       กอ่สร้าง 2 14,776,300.00     -              11,525,514.00  2,823,651.81   427,134.19     19.11         

10 1582 2100231023420119 อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พืน้ที่ใช้สอยประมาณ 
3,866 ตารางเมตร รพ.อ่านาจเจริญ ต่าบลบุ่ง อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ 
จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.อ่านาจเจริญ อ่านาจเจริญ รพ.อ่านาจเจริญ 8,898,500.00         ผูกพันเดิม 8,898,500.00 -                #DIV/0!

10 1671 2100231023420208 ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น พืน้ที่ใช้สอย
ประมาณ1,125 ตารางเมตรรพ.เสนางคนิคมต่าบลเสนางคนิคม อ่าเภอเส
นางคนิคม จังหวดัอ่านาจเจริญ

รพ.เสนางคนิคม อ่านาจเจริญ สสจ.อ่านาจเจริญ 14,776,300.00       กอ่สร้าง 2 14,776,300.00     -              9,604,595.00    4,638,982.08   532,722.92     31.39         

รวมทั้งส้ิน 69,091,500.00       58,253,100.00     33,364,081.50 24,889,018.50 57.27         

หนา้ที ่2 จาก 2



                                    รายละเอียดหมวดเงินอุดหนุนตามงบพัฒนาบุคคลากรเพ่ือรองรับ Service Plan ปีงบประมาณ 2560

ล าดับ หลักสูตร ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด สถานทีอ่บรม ระยะเวลา จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 กายภาพบ าบัดชุมชนรุ่นที2่ นางสาวอัมพร สมใจ รพ.พนา มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ส.ค.60-10พ.ย.60 40,000 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระยะเวลาทีอ่บรม
2 พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน นางประภารัตน์ ปาวงศ์ รพ.พนา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 1พ.ค.60-31ส.ค.60 65,000 เร่ิมเข้าอบรม1 พ.ค.60
3 ทันตกรรมช่องปาก ทพ.ทนายชิต พละสุนิน รพ.ลืออ านาจ กรมอนามัย 9 ธ.ค.59-31ม.ีค.60 13,000 ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

รวมเงิน 118,000



 

 
 
 
 

คณะที่ 5 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 



ผลการด าเนินงาน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านสาธารณสุข  
********************** 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2538-2560 
 

1. แผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
 คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งด้านในคน สัตว์ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปศุสัตว์ 
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ และมีการรายงานผลตามแผนดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด 
 

2. แผน DHS ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
 2.1 ผลการด าเนินการจัดท าแผน DHS ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 

 2.2 มีมาตรการในการขับเคลื่อนให้อ าเภอเสี่ยงจัดท าแผน DHS ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
       ให้ทุกอ าเภอมีการจัดท าแผน DHS ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกันทั้งด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การรายงานข้อมูลผู้สัมผัสโรคเพื่อการเฝ้าระวัง 
 3.1 ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) 
ของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง 
 3.2 ผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศในช่วงปี 2558 - 2560 
  - การบันทึกข้อมูลในระบบ ร.36  ไม่ครบถ้วน ลงช้า ไม่สม่ าเสมอ  
  - การบันทึกข้อมูลในระบบ HIS มีความครบถ้วน ตามระบบบริการ ข้อมูล 43 แฟ้ม 
   3.3 มีมาตรการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในพ้ืนที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
                ติดตาม ให้โรงพยาบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลในระบบ ร..36 ให้ครบถ้วน                  

 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอ อายุ(ปี) เพศ สัตว์ที่กัด ต าแหน่งรับเชื้อ วันที่เสียชีวิต สาเหตุเสียชีวิต 
พนา 71 ชาย สุนัข ไม่ทราบ 10 ต.ค. 38 ไม่ยอมฉีดวัคซีน 
เมือง 8 หญิง สุนัข ขาซ้าย 26 เม.ย. 39 ไม่ได้ฉีดวัคซีน 
ชานุมาน 2 หญิง สุนัข ข้อมือขวา 17 ม.ค. 41 ไม่ได้ฉีดวัคซีน 

จ านวนอ าเภอ (แห่ง) อ าเภอเสี่ยง (แห่ง) อ าเภอที่มีแผน DHS (แห่ง) 
7 7 7 

1.3 
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4. การค้นหา ติดตาม ผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 4.1 ข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 
     จ านวนผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีดวัคซีน /ซีรั่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แยกรายอ าเภอ จังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2558 

  อ าเภอ จ านวน 
ผู้สัมผสั 

จ านวนผู้สมัผัสฉีดวัคซีนครบชุด  (คน) ร้อย
ละ 

 จ านวน 
   ผู้รับ 

 ฉีดวัคซีน 
(คน) 

3 
เข็ม 

4  
 เข็ม 

5  
 เข็ม 

กระ 
ตุ้น 1  

กระ 
ตุ้น 2 

รวม    ซ่ีรั่ม 
  (ราย) 

เมือง 1,846 1,312 534 0 0 0 1,846 100 251 
พนา 586 472 107 0 2 5 586 100 60 

ชานุมาน 539 470 17 17 3 13 530 9 8.33 20 
หัวตะพาน 531 166 355 0 2 8 531 100 52 

เสนางคนิคม 574 414 82 14 8 46 564 98.26 35 
ลืออ านาจ 351 265 32 42 1 1 341 97.15 57 

ปทุมราชวงศา 678 557 0 0 8 90 655 96.61 29 
รวม 5,105 3,656 1,127 73 24 163 5,053 98.98 504 

          ที่มาของ ข้อมูล : จาก ร.36  ( 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558) 

         จ านวนผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีดวัคซีน /ซีรั่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  
          ปี 2559 

  อ าเภอ จ านวน 
ผู้สัมผัส 

จ านวนผู้สัมผัสฉีดวัคซีนครบชุด  (คน) ร้อยละ  จ านวน 
   ผู้รับ 

 ฉีดวัคซีน 
(คน) 

3 
เข็ม 

4  
 เข็ม 

5  
 เข็ม 

กระ 
ตุ้น 1  

กระ 
ตุ้น 2 

รวม    ซ่ีรั่ม 
  (ราย) 

เมือง 1,774 1,232 542 0 0 0 1,774 100 332 
พนา 519 439 51 0 12 17 519 100 7 

ชานุมาน 553 438 54 28 5 28 553 100 69 
หัวตะพาน 713 711 8 0 1 0 720 100 48 

เสนางคนิคม 659 507 6 2 7 23 645 97.87 31 
ลืออ านาจ 293 94 180 10 1 2 287 97.95 66 

ปทุมราชวงศา 752 609 0 0 8 118 735 97.74 12 
รวม 5,263 4,030 841 40 34 188 5,233 99.43 565 

         ที่มาของ ข้อมูล : จาก ร.36  ( 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) 

ปี ผู้สัมผัสโรค 
(คน) 

มารับวัคซีน (คน) ไม่มารับวัคซีน 
(คน) ครบโด๊ส ไม่ครบโด๊ส 

2558 5,105 5,053 52 0 
2559 5,263 5,233 30 0 
2560 2,553 2,553 0 0 
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         จ านวนผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีดวัคซีน /ซีรั่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  
          ปี 2560 

  อ าเภอ จ านวน 
ผู้สัมผัส 

จ านวนผู้สัมผัสฉีดวัคซีนครบชุด  (คน) ร้อยละ  จ านวน 
   ผู้รับ 

 ฉีดวัคซีน 
(คน) 

3 
เข็ม 

4  
 เข็ม 

5  
 เข็ม 

กระ 
ตุ้น 1  

กระ 
ตุ้น 2 

รวม    ซ่ีรั่ม 
  (ราย) 

เมือง 995 689 306  0 0 0 995 100 173 

พนา 290 237 45 0 3 5 290 100 20 
ชานุมาน 215 157 58 0 0 0 215 100 18 

หัวตะพาน 262 177 82 0 0 3 262 100 17 
เสนางคนิคม 296 225 35 0 4 32 296 100 21 

ลืออ านาจ 196 164 20 7 0 5 196 100 15 
ปทุมราชวงศา 299 225 63 0 3 8 299 100 18 

รวม 2,553 1,874 609 7 10 53 2,553 100 282 
         ที่มาของ ข้อมูล : จาก ร.36  ( 1 ต.ค. 2559 - 31 ม.ีค. 2560) 

  4.2 มีแนวทางการในการค้นหา ติดตาม ผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไร 
              - มีเบอร์โทร ติดตาม ประสาน อสม. ในการติดตาม 
       4.3 จ านวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หากไม่เพียงพอมีแนวทางการ
บริหารจัดการวัคซีนในพ้ืนที่อย่างไร 
                     - มีเพียงพอ โดยมีโรงพยาบาลทั่วไปเป็นคลังวัคซีนกรณี โรงพยาบาลชุมชนมีไม่เพียงพอ     

5. งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  5.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ปี งบประมาณ (บาท) 
2558 3,642,330 
2559 3,85,5630 
2560                                     1,856,770        (ข้อมูล ถึง 31 ม.ีค. 2560) 

  

 5.2 งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระทบต่อค่าใช้จ่ายรายหัวของระบบประกัน 

สุขภาพไม่กระทบ 

6. การบูรณาการการท างานในพื้นที่ 
 6.1 ทีม SRRT ของจังหวัดจะทราบข้อมูลการพบตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากช่องทาง 
  ใดและทีม SRRT ด าเนินการอย่างไรเมื่อทราบข้อมูลดังกล่าว 
                    - โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้แจ้งทีม SRRT หลังจากนั้นจะท าการสอบสวน ควบคุมโรค
ร่วมกัน 
  6.2 อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับ มอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีจ านวน 
122 คน  และได้จัดให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกรายได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 6.3 มีปัญหาอุปสรรคในการบูรณาการการท างานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
                 -ไม่มี 
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7. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

  มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลตนเองแก่ประชาชนในพ้ืนที่ผ่านช่องทางสถานี
วิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอ านาจเจริญ  ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป 
และให้ความรู้ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในหน่วยงาน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สถานศึกษา ทุกแห่ง ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้มารับบริการ  นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน 
 

8. ปัญหาอุปสรรค   

             - 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

   - ต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 


	1. ปกตรวจ2-2560.pdf
	2. ปกใน.pdf
	3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf
	4. สารบัญ.pdf
	5.ใบแทรกส่วนที่ 1.pdf
	6. ส่วนที่ 1 ข้อสั่งการล่าสุด.pdf
	7.ใบแทรกส่วนที่ 2.pdf
	8.ใบแทรกคณะที่ 1.pdf
	9.เด็กและสตรี.pdf
	10.สูงดีสมส่วน.pdf
	11.ฟันดีไม่มีผุ.pdf
	12.จมน้ำ 2 60.pdf
	13.อนามัยวัยรุ่น 60ไตรมาส2.pdf
	14.NCDแก้ไข.pdf
	15.อุบัติเหตุแก้ไข.pdf
	16.ผู้สูงอายุ.pdf
	17.EOC_SAT รอบที่ 2.pdf
	18.TB.pdf
	19.ยาเสพติด รอบ2.pdf
	20.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ.pdf
	21.ร้อยละของอาหารสด 19-5-60.pdf
	22.สถานพยาบาล 60 ส่ง แก้ไข 19.05.60.pdf
	23.อนามัย สวล.pdf
	24.ใบแทรกคณะที่ 2.pdf
	25.Title service plan.pdf
	26. PCC.pdf
	27.sp1-DHS.pdf
	28.DM-HT.pdf
	29.stroke  เข้าเล่มพค 60.pdf
	30.sp3-4 COPD.pdf
	31.RDU.pdf
	32. ทารกแรกเกิด เข้าเล่ม.pdf
	33.Palliative  2560.pdf
	34.แพทย์แผนไทย.pdf
	35.สุขภาพจิต รอบ 2 เดือนพค.60.pdf
	36.สูติ-นรี.pdf
	37.ปอดบวม.pdf
	38.ออร์โธปิดิกส์.pdf
	39.sp18 sepsis.pdf
	40.ศัลยกรรม.pdf
	41.sp23-25.pdf
	42.sp26 มะเร็ง.pdf
	43.CKD.pdf
	44.sp27.pdf
	45.ช่องปาก.pdf
	46.อุบัติเหตุปรับ.pdf
	47.HA ผู้ตรวจ พค.60.pdf
	48.รพ.สต.ติดดาว.pdf
	49.ใบแทรกคณะที่ 3.pdf
	50.กำลังคน.pdf
	51.ดัชนีความสุข ส่งงานแผน.pdf
	52.พัฒนาคุณภาพใหม่.pdf
	53.ใบแทรกคณะที่ 4.pdf
	54.ITA รอบที่ 2.pdf
	55.ซื้อยาร่วมปรับ.pdf
	56.คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย.pdf
	57.คุณภาพข้อมูล ICT [แก้ไข 23-05-60].pdf
	58.แพทย์ฉุกเฉิน.pdf
	59.CFO.pdf
	60.วิจัย.pdf
	61.ควบคุมภายใน.pdf
	62.ใบแทรกคณะที่ 5.pdf
	63.ใบแทรกขยะ.pdf
	64.ข้อสั่งการขยะ.pdf
	65.ประเด็นการตรวจฯติดตามขยะ.pdf
	66.ใบแทรกอุบัติเหตุ.pdf
	67.อุบัติเหตุ.pdf
	68.ใบแทรกภาคผนวก.pdf
	69.ใบแทรกสรุปตัวชี้วัด.pdf
	70.ตารางสรุปตัวชี้วัด 2-60.pdf
	71.ใบแทรกข้อมูลทั่วไป.pdf
	72.ข้อมูลทั่วไป (31-5-60).pdf
	73.ใบแทรกเพิ่มเติม.pdf
	74.ใบแทรกเพิ่มเติมคณะที่ 4.pdf
	75.ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ.pdf
	76.รายงานเบิกจ่ายงบลงทุน 60 เขต10.pdf
	77.รายชื่อservice plan60.pdf
	78.ใบแทรกเพิ่มเติมคณะที่ 5.pdf
	79.พิษสุนัขบ้า อำนาจ (สสจ.).pdf

