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ค าน า 

 
   เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุป ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล

สุขภาพ ทิศทางการพัฒนา และวิสัยทัศน์ ปัญหาส าคัญตามบริบท ผลการด าเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัด 

(PA) การวางแผนแก้ไขปัญหาที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย ความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2561 

ความปลอดภัยด้านการใช้รถพยาบาล การปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล การดูแลความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ของหน่วยบริหารสาธารณสุข อ าเภอไทร

น้อย  จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประกอบการประเมินและนิเทศงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รอบที่ 1 ปี 

2561 

   คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย ขอขอบพระคุณคณะท างานต่างๆ ภาคี

เครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพ

ประชาชน ของอ าเภอไทรน้อย และถ้าการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานนี้ มีสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 

หรือมีข้อเสนอแนะประการใด ทางคณะผู้จัดท ายินดี น้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มี

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป 

 

 

 

     คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข อ าเภอไทรน้อย 
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ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากร  
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แผนที่สังเขปแสดงพื้นที่ต าบล และที่ตั้งหน่วยบริการสาธารณสุข 
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เขตการปกครอง 

   อ าเภอไทรน้อย มีเขตพื้นที่การปกครอง   7  ต าบล        68   หมู่บ้าน    1  เทศบาล  
   จ านวนหลังคาเรือน        25,466   หลังคาเรือน 
   ขนาดพื้นที่                  186.02    ตร.กม. 

สถานศึกษา 

 โรงเรียนระดับปฐมศึกษา   24  แห่ง 
   (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 4 แห่ง) 
 โรงเรียนมัธยม  2  แห่ง 
 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  18  แห่ง 
 วิทยาลัย   2  แห่ง 

ศาสนสถาน 
 วัด 16  แห่ง 
 มัสยิด 3  แห่ง 

สถานประกอบการ 

 โรงงานอุตสาหกรรม     277  แห่ง   

 ร้านอาหาร/แผงลอย  185  ร้าน 

 ตลาดสดประเภท 1           1  แห่ง 

 ร้านค้า/ร้านขายของช า      379  แห่ง 

จ านวนประชากร 

 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์   63,865    คน 
 จ านวนประชากรในเขตพื้นที่    46,560  คน 

 ชาย     22,229     คน   

 หญิง     24,331     คน 
 ประชากรกลุ่มเปูาหมาย  
 เด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี   313   คน 
 กลุ่มเด็กปฐมวัย  0-5   ปี     1,608  คน 
 กลุ่มเด็กวัยเรียน 5-14  ปี     5,785  คน 
 กลุ่มวัยท างาน   15-59 ปี                          31,868  คน 

       อายุ 60 ปี ขึ้นไป      7,299  คน

ข้อมูลลักษณะของพืน้ที่, โครงสรา้งประชากร 
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ตารางท่ี 1   จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ อ าเภอไทรน้อย      

                ปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 

0 – 4  ปี 850 758 1,608 

5 – 9  ปี 1,382 1,256 2,638 

10-14  ปี 1,629 1,518 3,147 

15-19  ปี 1,648 1,621 3,269 

20-24  ปี 1,840 1,954 3,794 

25-29  ปี 1,628 1,692 3,320 

30-34  ปี 1,824 1,862 3,686 

35-39  ปี 1,583 1,786 3,369 

40-44  ปี 1,685 1,826 3,511 

45-49  ปี 1,802 2,231 4,033 

50-54  ปี 1,829 2,107 3,936 

55-59  ปี 1,357 1,593 2,950 

60-64  ปี 1,065 1,279 2,344 

65-69  ปี 786 974 1,760 

70-74  ปี 508 705 1,213 

75-79  ปี 414 557 971 

80-84  ปี 240 346 586 

85-89  ปี 111 186 297 

90-94  ปี 33 57 90 

95-99  ปี 12 17 29 

100 ปีขึ้นไป 3 6 9 

รวม 22,229 24,331 46,560 

 

ที่มา  ข้อมูลประชากร ปี 2560  จากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (HDC) 
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แผนภูมิที่ 1  ปิรามิดประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ปี 2560 

 

 

 

ตารางท่ี 2  จ านวนร้อยละประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ อ าเภอไทรน้อยเทียบกับร้อยละของประเทศ ปี 56-60  
 

ปี พ.ศ. จ านวน ร้อยละของอ.ไทรน้อย ร้อยละของประเทศ 

2556 6,748 13.45 14.13 

2557 6,835 14.62 14.87 

2558 7,127 13.96 15.53 

2559 7,466 14.82 16.39 

2560 7,299 15.68 17.21 

   ที่มา : ข้อมูลประชากรปี 2560 จากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (HDC) 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงแนวโน้มของอัตราจ านวนผู้สูงอายุ เทียบกับผู้สูงอายุของประเทศ ปี 2556 – 2560 

 

 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลแสดงจ านวนและอัตรา เกิด/ตาย อ าเภอไทรน้อย ปี 2558-2560 

ปี พ.ศ. 
เกิด ตาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2558 257 0.42 277 0.46 

2559 331 0.53 304 0.49 

2560 313 0.67 352 0.55 

      ที่มา : จากส านักสถิติกระทรวงมหาดไทย   

 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลประชากร จ าแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ คปสอ.ไทรน้อย ปี 2561 
 

ประชากร  UC ประกันสังคม ข้าราชการ ต่างด้าว อ่ืน ๆ 

จ านวน 35,413 9,561 3,714 1,877 1,001 

ร้อยละ 76.06 20.53 7.98 4.03 2.15 

    ที่มา : ข้อมูลประชากร จากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (HDC) 
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จ านวนสถานบริการสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลชุมชน   1 แห่ง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  11 แห่ง 
 คลินิกเอกชน  1 แห่ง 
 ร้านขายยา                                                 14 แห่ง 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุข 
 

1. จ านวนบุคลากรสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลไทรน้อย (ทั้งหมด 201  คน) 

 ข้าราชการ  86 คน 
 ลูกจ้างประจ า  12 คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว  28 คน 
 ลูกจ้างรายคาบ                                            33 คน 
 พนักงานราชการ  3 คน 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  39 คน 

   จ าแนกตามวิชาชีพ 
 แพทย์   6  คน (FTE ขาด 5 คน) 

 ทันตแพทย์   6 คน 
 เภสัชกร  5    คน 
 พยาบาลวิชาชีพ   56 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุข  4  คน 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ  4 คน 
 แพทย์แผนไทย  2 คน 
 นักเทคนิคการแพทย์    4 คน 

 นักกายภาพ                                                3 คน 

2. จ านวนบุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (ทั้งหมด 58 คน) 

 นักวิชาการสาธารณสุข  17 คน 
 พยาบาลวิชาชีพ  17 คน 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  7 คน 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ  5 คน 
 แพทย์แผนไทย  1 คน 
 เจ้าพนักงานธุรการ  1 คน 
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                   10       คน           

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
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สถานการณ์ทางการเงินการคลัง คปสอ. ไทรน้อย ปี 2560 
 

ตารางท่ี  5  สถานการณ์ทางการเงิน ลูกข่าย คปสอ.ไทรน้อย 

ล าดับ สถานบริการ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 

1 รพ.สต.คลองลากค้อน 1,287,083.08 1,370,432.13 1,515,453.40 

2 รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ 935,077.73 769,519.76 1,015,593.67 

3 รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี 1,959,176.45 1,461,620.04 1,434,808.82 

4 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ (มะสง) 2,296,557.00 2,384,411.39 2,945,449.34 

5 รพ.สต.วัดยอดพระพิมล 1,348,961.23 965,736.59 957,149.23 

6 รพ.สต.วัดเพรางาย 1,624,758.05 1,523,277.68 1,936,064.53 

7 รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม 2,132,518.12 2,194,063.24 3,375,138.57 

8 รพ.สต.วัดราษฎร์นิยม 716,841.48 381,046.98 803,410.96 

9 รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก 931,227.82 683,422.03 772,227.22 

10 รพ.สต.วัดคลองขวาง 2,140,029.30 2,028,973.83 1,860,670.15 

11 รพ.สต.วัดคลองเจ้า 736,938.51 728,232.44 940,394.59 

  
รวม 16,109,168.77 14,490,736.11 17,556,360.48 

ที่มา : การเงินโรงพยาบาลไทรน้อย 
 

ตารางท่ี  6  สภาวะวิกฤตทางการเงินแม่ข่าย Cup ไทรน้อย 
 

สถานบริการ 
สภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ปี  2558 ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561  

(ไตรมาส 1) 

                โรงพยาบาลไทรน้อย ระดับ 3  ระดับ 7  ระดับ 7 ระดับ  4 

 ที่มา : การเงินโรงพยาบาลไทรน้อย 
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สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ คปสอ. ไทรน้อย 
 

ตารางท่ี 7   แสดงจ านวนผู้มารับบริการประเภทผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลไทรน้อย ปี 2558 – 2561 
 

ล าดับ ข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ไตรมาส 1) 

1 จ านวนผู้ปุวยนอก รายใหม่      (คน) 71,197 46,411 61,938 6,848 

2 จ านวนผู้ปุวยนอก ทั้งหมด      (ครั้ง) 153,511 170,962 187,788 45,045 

3 จ านวนผู้ปุวยนอก เฉลี่ยต่อวัน  (คน) 420 467 514 489 

ที่มา : ข้อมูลการใช้บริการสาธารณสุข จากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (HDC) 

 
ตารางท่ี  8   แสดงจ านวนผู้ปุวยมารับบริการ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขต อ.ไทรน้อย  
               ปี 2558 – 2561 

ล าดับ ข้อมูล (รพ.สต.11 แห่ง) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ไตรมาส 1) 

1 จ านวนผู้ปุวยนอก รายใหม่         (คน) 41,038 40,474 39,306 20,614 

2 จ านวนผู้ปุวยนอก ทั้งหมด         (ครั้ง) 163,487 167,727 161,150 50,197 

3 จ านวนผู้ปุวยนอก เฉลี่ยต่อวัน      (คน) 448 460 442 546 

4 จ านวนผู้ปุวยนอก เฉลี่ยต่อแห่ง     (คน) 41 42 41 50 

ที่มา : ข้อมูลการใช้บริการสาธารณสุข  จากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี(HDC) 
 

ตารางท่ี  9  แสดงจ านวนผู้มารับบริการประเภทผู้ปุวยใน โรงพยาบาลไทรน้อย ปี 2558 – 2561 
 

ล าดับ ข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ไตรมาส 1) 

1 จ านวนผู้ปุวยใน ทั้งหมด       (คน) 3,225 3,515 3,680 1,044 

2 จ านวนวันนอน  ทั้งหมด       (วัน) 13,647 15,462 15,188 3,761 

3 อัตราการครองเตียง         (ร้อยละ) 69.24 78.23 77.06 67.75 

4 ดัชนี CMI (Case Mix Index) 0.69 0.67 0.69 0.62 

ที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ปุวยใน ร.พ.ไทรน้อย 
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ตารางท่ี 10  แสดงข้อมูล 5  อันดับแรกของกลุ่มโรค ของผู้ปุวยนอก อ าเภอไทรน้อย ปี 2560 

ล าดับ ชื่อโรค 
จ านวน (ครั้ง) 
N = 348,938 

ร้อยละ 

1 โรคความดันโลหิตสูง 50,574 14.49 

2 โรคเบาหวาน 27,153 7.78 

3 ความผิดปกติของฟัน และโครงสร้าง 25,246 7.24 

4 โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน 23,690 6.79 

5 คออักเสบ และต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 16,050 4.60 

ที่มา : ข้อมูลสาเหตุการปุวย จากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (HDC) 

ตารางท่ี  11  แสดงข้อมูล 5  อันดับแรก ของผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลไทรน้อย ปี 2561 (ไตรมาส 1) 

ล าดับ ชื่อโรค 
จ านวน (ครั้ง) 
N = 45,045 

ร้อยละ 

1 Hypertension 3,923 8.71 

2 Diabetes mellitus 3,038 6.74 

3 Upper respiratory infections 3,047 6.76 

4 โรคระบบการไหลเวียนโลหิต 2,021 4.49 

5 โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 804 1.78 

    ที่มา : ข้อมูลรายงาน โรงพยาบาลไทรน้อย 
 

ตารางท่ี  12   แสดงจ านวนและอัตราผู้ปุวยกลุ่มโรคเรื้อรัง 5 อันดับแรก อ าเภอไทรน้อย ปี 2561 
 

ล าดับ กลุ่มโรคเรื้อรัง 
จ านวนผู้ปุวย

(คน) 
อัตราปุวย 

ต่อพัน 
1  โรคความดันโลหิตสูง 6,962 149.80 
2  โรคเบาหวาน  2,986 64.25 
3  ผู้ปุวยที่มีภาวะไตวาย 553 11.90 
4  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 423 6.24 
5  โรคถุงลมปอดโปุงพอง 338 3.92 

ที่มา : ข้อมูลการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ จากศูนย์ข้อมูล สสจ.จังหวัดนนทบุรี (HDC) 



 

  เอกสารนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คปสอ.ไทรน้อย ปีงบประมาณ 2561  หน้า 13 
 

  ตารางท่ี  13   แสดงจ านวนและอัตราผู้ปุวยกลุ่มโรคติดต่อ อ าเภอไทรน้อย ปี 2561 
 

ล าดับ กลุ่มโรคติดต่อ 

ค่า

เปูาหมาย 

(ต่อแสน) 

ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน

(คน) 
อัตรา:แสน 

จ านวน

(คน) 

อัตรา:

แสน 

1  โรคอุจจาระร่วง 1,000 838 1,553.79 183 338.54 

2  โรคอาหารเป็นพิษ  - 186 344.93 50 92.62 

3  โรคไข้เลือดออก 50 31 49.50 1 1.60 

4  โรคไข้ซิก้า - 1 1.60 0 0 

    ที่มา : ข้อมูลระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 
ตารางท่ี 14  สาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรก ของประชากร ใน คปสอ.ไทรน้อย ปี 2561 (ไตรมาส 1) 

ล าดับ ชื่อโรค 
จ านวน (ครั้ง) 

N = 22 
ร้อยละ 

1 มะเร็ง 9 40.91 

2 ปอดบวม 4 18.18 

3 โรคอ่ืน ๆ ของระบบย่อยอาหาร 2 9.09 

4 โรคหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 4.55 

5 ถุงลมโปุงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรัง 1 4.55 

6 หัวใจล้มเหลว 1 4.55 

7 โลหิตเป็นพิษ 1 4.55 

8 การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย 1 4.55 

9 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 1 4.55 

10 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) 1 4.55 
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ทิศทางการพัฒนา และวิสัยทัศน์ 

 

    สรุปปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญของพื้นที่ อ าเภอไทรน้อย  
 

1. การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง DM/HT  
2. การดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตวาย 
3. การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  
4.  โรคหลอดเลือดหัวใจ 
5. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการบริการได้อย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในการจัดการด้านสุขภาพ 
4. พัฒนาการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

 
ยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. พัฒนาระบบการจัดการภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตาม Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT), ไต และ 

LTC 
4. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย  

วิสัยทัศน ์

  เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพคุณภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี  
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โครงสร้างการพัฒนา ในรูปแบบของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอไทรน้อย 

 

เปูาประสงค์ 
     1.  ประชาชนมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละกลุ่มวัย 
     2.  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  เสมอภาค  และ 
          เป็นธรรม 
     3.  ประชาชนได้รับการคุมครองให้มีความปลอดภัยจากภัยสุขภาพ 
     4.  ประชาชน  ภาคีเครือข่ายสุขภาพ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการ  
          สุขภาพอย่างเป็นระบบ 

5. มีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอไทรน้อย 

โรงพยาบาลไทรน้อย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย 

สสจ.นนทบุรี 

รพ.สต. 11  แห่ง อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 

ส่วนราชการอ าเภอไทรน้อย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน/วัด 

แกนน า/ผู้น าในชุมชน 

พชอ. 



 

  เอกสารนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คปสอ.ไทรน้อย ปีงบประมาณ 2561  หน้า 16 
 

 
 
 
 

 
ตัวชี้วดั  :  อัตราความส าเร็จการรกัษา ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ 

 

สถานการณ์ การด าเนนิงานควบคุมวัณโรค (TB) อ าเภอไทรน้อย ปีงบประมาณ 2561 

              ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียน พบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรครายใหม่ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 2561 ไตรมาสแรก พบผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 15 ราย คิดเป็น 33.22 ราย/แสนประชากร 
(เกณฑ์ 171 ต่อแสนประชากร) แต่อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ ในไตรมาสแรกมีการรักษาครบ 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ในปี 2561 (เกณฑ์ร้อย
ละ 90) เนื่องจากมีผู้ปุวย 1 ราย เสียชีวิตด้วยสาเหตุอ่ืน ความครอบคลุมในการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยง มีอัตราการคัดกรองต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 90) 

 

ผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรค  

ล าดับ กิจกรรม(KPI) 
ค่า

เปูาหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561     
(ตค.-ธค 60) 

1 อุบัติการณ์ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 171 ต่อ
แสน

ประชากร 

81.49 
(50/61357) 

79.85 
(50/62621) 

65.76 
(42/63865) 

32.22 
(15/46560) 

2 ความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวย
วัณโรคปอดรายใหม่  

ร้อยละ 90 78.94 
(30/38)  

69.76  
(30/43) 

78.26 
 (36/46) 

75.00  
(6/7) 

3 ผู้ปุวยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ  
ได้รับการดูแลแบบ DOT  

ร้อยละ 60 92.31 
(24/26) 

67.44 
(29/43) 

75.00 
(21/28) 

77.77 
(7/9) 

4 

 

 

 

 

 

การคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง 
โดยภาพถ่ายทรวงอก (CXR) 

     

     2.1  ผู้ปุวยเบาหวาน ร้อยละ 90 N/A N/A 
4.53 

(142/3134)  
2.29 

(29/1263)  

     2.2  ผู้ปุวย  HIV ร้อยละ 90 
56.00 

(14/25)  
87.50 

(28/32) 
69.23 

(18/26)  
71.43 
(5/7) 

    2.3  ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ปุวย 
          วัณโรคเสมหะพบเชื้อ 

ร้อยละ 90 N/A 56.88 
(62/109)  

54.81 
(57/104)  

 64.28 
(18/28) 

 

Performance Agreement (PA)  
 

ปีงบประมาณ 2561 

1. PP & P Excellence 
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  ทั้งนี้ คปสอ.ไทรน้อย ได้ด าเนินงานตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี เพื่อเร่งรัดการค้นหาและคัด
กรองในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สัมผัสโรควัณโรค/วัณโรคดื้อยา ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เพื่อน า
ผู้ปุวยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดการแพร่กระจายในชุมชน/ลดการตาย และน าไปสู่อัตรา
ความ ส าเร็จที่สูง ตามค่าเปูาหมาย ในไตรมาสต่อไป  

 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

1. พัฒนาด้านองค์ความรู้ของทีมเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงข้อมูลการรักษา ระหว่างโรงพยาบาล สู่รพ.สต./ชุมชน 

2. เร่งการค้นหาในกลุ่มเสี่ยงท่ีส าคัญคือ ผู้ปุวยเบาหวานผู้ปุวย HIV และกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวาน โดยใช้ Vobral Screening ตามแบบฟอร์ม ในขั้นตอน
แรก และค้นหาด้วยการ CXR เป็นขั้นตอนต่อไป  

3. จัดท าโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์END TB โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมค้นหา/ก ากับการ

รักษาตามวิธี DOT 
4. ยึดการรักษาตามแนวทาง NTP และมีการจัดให้มี DOT   2 สัปดาห ์ในผู้ปุวยเสมหะพบเชื้อ 

เนื่องจากมีการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้มีโรคร่วมเป็นส่วนใหญ่ 

5. มีการดูแลผู้ปุวยแต่ละรายแบบองค์รวม (Case Manager) 

 
 ปัญหา/อุปสรรค 

1. มีปัญหาด้านงบประมาณที่จ ากัด และภาระงานของการอ่านผลการจัดหางบประมาณ
ดังกล่าวน่าจะมีความจ าเป็น เพราะพบว่าประมาณร้อยละ 10 ของผู้ปุวยวัณโรคมี
โรคเบาหวานร่วมด้วย  

2. กลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ติดบ้าน ขาดความครอบคลุมในการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคปอด ด้วยวิธี 
การ CXR 
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ตัวชี้วดั : อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  (Teenage) 

สถานการณ์  
   การคลอดมีชีพ ในมารดาอายุ 15 – 19 ปี  พบว่าแนวโน้ม มีอัตราลดลง เนื่องจากมีการเข้าถึง

การคุมก าเนิดมากขึ้น และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าก็ลดลง อย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
2561 

(ตค-ธค 60) 
1. การคลอดมีชีพในมารดา 

อายุ  15-19 ปี 

ไม่เกิน 40 

ต่อพันประชากร 
NA 

24.52 

(42/1745) 

27.68 

(45/1626) 

10.48 

(17/1621) 

2. การเข้าถึงการคุมก าเนิด 
กึ่งถาวร 

ร้อยละ 80 
100 

(17/17) 
98.04 

(50/51) 
92.45 

(49/53) 
100 

(17/17) 

3. การต้ังครรภ์ซ้ าใน
มารดาอายุ 15-19 ปี 

ไม่เกิน ร้อยละ 10 NA 
11.11 
(9/81) 

13.41 
(11/82) 

4.35 
(1/23) 

 

ที่มา : ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพมาดาและทารกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (HDC) 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

1. ให้ความรู้ในเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน ร.ร. ขยายโอกาส/ ร.ร. เปูาหมาย 
2. ค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุก โดยร่วมมือกับเครือข่าย/รพ.สต. สถานศึกษา เพื่อให้ความรู้และ

ค าปรึกษา ปูองกันความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3. ให้บริการฝังยาคุมก าเนิดในหญิงหลังคลอดวัยรุ่น ทุกราย ก่อนกลับบ้าน 
4. มีแผนให้บริการฝังยาคุมก าเนิดใน รพสต ไตรมาส 2 
5. อปท. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเสี่ยง  วัสดุ ยาฝั่งคุมก าเนิด 
6. จัดบริการรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์  เชื่อมโยง ระหว่าง รพ./รพ.สต. 
7. สร้างทีมวิทยากร กระบวนการกลุ่มปูองกันปัญหาในวัยรุ่น 

 
ผลการด าเนินงาน 
              การด าเนินงานดา้นการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สามารถด าเนินงานบรรลุเปูาหมายได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่าย และสถานศึกษา 
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ตัวชี้วดั : การด าเนินงานดา้นทันตกรรม 
สถานการณ ์

     คปสอ.ไทรน้อย รับผิดชอบ 11 รพ.สต. มีประชากรปี 2561 เท่ากับ 46,560 คน มีทันต

แพทย์ 6 คน ทันตาภิบาล 9 คน โรงเรียนประถมศึกษา 24 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 18 ศูนย์ ข้อมูลการรักษา

ทันตกรรมในกิจกรรม ที่เกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์  ผลการด าเนินงานจะขึ้นเม่ือ ผู้ปุวยคลอดและมีการลง

ประวัติการคลอดครบถ้วน และบางรพสต. มีหญิงตั้งครรภ์คนเดียว หากข้อมูลการคลอด ณ รพ. ทีไ่ป

คลอด ลงไม่ครบถ้วน ผลงานก็ไม่ปรากฏใน HDC. และในปี 2561 ข้อมูลการเคลือบหลุมร่องฟันที่ท า ยัง

ไม่ได้บันทึกผลงาน OSHP ของปี 2561 และในไตรมาส 1 การให้บริการทันตกรรมนักเรียน 6-12 ปี ยัง

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน    
 

         1.  โครงการ SAVE SIX รณรงค์อุดฟันกรามแท้ ซี่ท่ี1 ในเด็ก ป.3-4 
         2.  โครงการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ซี่ที่2 ในเด็ก ป.6  
         3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟันในเด็กประถมศึกษา 

         4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลทางทันตสาธารณสุข ให้กับเครือข่าย 
 

ผลการด าเนินงาน 

              พบว่าผู้ปุวยที่เข้ามารับบริการมักเป็นผู้ปุวยรายเก่า ท าให้ไม่ได้ความครอบคลุมกระจายทั่วถึง

ตาม KPI จากประวัติผลงาน ปี 2560  แสดงให้เห็นว่า รพสต ที่ไม่ได้ผลงานตามเปูาหมายเป็น รพสต.ที่

ไม่มี เจ้าพนักงานทันตาภิบาล ประจ า จึงขาดผู้รับผิดชอบหลักโดยตรงในการค้นหาติดตาม 

ล าดับ กิจกรรม (KPI) 
ค่า

เปูาหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 

1 ร้อยละเด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity 
free)  

ร้อยละ 52 - 54.84 60.32 77.42 

2 รพสต./รพ ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพ  
6 กลุ่มเปูาหมาย 14 กิจกรรม 

ร้อยละ 90 - 69.23 84.64 ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 รพสต/รพ ผ่านเกณฑ์ให้บริการทันตกรรม 
200 คน ต่อ 1,000 ประชากร 

ร้อยละ 50 - 7.69 34.46 ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 รพสต./รพผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพ  6 
กลุ่มเปูาหมาย 14 กิจกรรม และให้บริการ
ทันตกรรม 200 คน ต่อ 1,000 ประชากร 

ร้อยละ 40 - 7.69 30.77 ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ตัวชี้วดั : การด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อ 
สถานการณ ์
  การด าเนินงานควบคุมโรคตดิต่อใน คปสอ.ไทรน้อย สามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตามตารางข้างล่างนี้ 

ล าดับ กิจกรรม(KPI) ค่าเปูาหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
2561   

(ตค - ธค 60) 
1 อัตราปุวยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน 50 ต่อ

แสนประชากร 
26.82 21.45 49.5 1.60 

2 อัตราปุวยโรคไข้ซิก้า  ไม่มีเกณฑ์อ้างอิง 0 5.36 1.60 0 

ที่มา : ข้อมูลระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 

กิจกรรมด าเนินงาน 

1. รณรงค์สุ่มส ารวจ และประเมินไขว้ลูกน้ ายุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ โดย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 
อสม. และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

2. ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และก าจัดลูกน้ าระยะก่อนการระบาดทุก 7 วัน 
3. รักษาผู้ปุวยและการรายงานโรคในพื้นที่ตามมาตรการ 3-3-1, 7, 14 
4. รายงานโรคให้ รพ.สต. หรือ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง 
5. สอบสวนโรคและก าจัดลูกน้ ารอบบ้านผู้ปุวยรัศมี 100 เมตร ภายใน 3 ชั่วโมง 
6. พ่นสารเคมีก าจัดยุง รัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน 
7. ดัชนีลูกน้ ายุงลายมีค่าเป็น 0 ภายใน 7 วัน 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1.  ที่อยู่ของผู้ปุวยไม่ถูกต้อง 
2.  ท้องถิ่นไม่สามารถพ่นสารเคมีได้ตามมาตรการที่ก าหนดครอบ 3 ครั้ง/ราย   
3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เกิดโรค ยังขาดความตระหนัก   
4.  การเคลื่อนย้ายของประชากรและประชากรแฝงในพื้นที่       

5.  บริเวณจุดเกิดโรคไม่สามารถเข้าควบคุมโรคได้ตามมาตรการ เนื่องจากบางส่วนมีอาชีพ  
     รับจ้าง จึงไม่สามารถเข้าควบคุมโรคได้ 
6. ควรจะมีการท าข้อตกลง (MOU) กันทุกภาคส่วนในทุกปี โดยให้ก าหนดเป็นนโยบาย

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย 
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ตัวชี้วดั : ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ไตวาย หัวใจ และหลอดเลือดสมอง 

 
สถานการณ์ปัญหา 

      ผู้ปุวยโรคเรื้อรังมารับบริการที่สถานพยาบาล ประเภทผู้ปุวยนอกสูงเป็นอันดับแรกทั้งใน 
โรงพยาบาล และ รพ.สต. ปัญหาปัจจุบันยังพบว่าอัตราการรักษา การคัดกรองยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

ล าดับ กิจกรรม (KPI) 
ค่า

เปูาหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 
2561 

(ตค-ธค60) 
1 ประชากรอาย ุ35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด

กรองเบาหวาน 
ร้อยละ 90 - 44.79 

(11194/2499) 
40.95 

(16390/22192) 
38.6 

(9285/22675) 

2 ประชากรอาย ุ35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 90 - 42.78 
(8998/21031) 

 

71.71  
(13161/18354) 

 

28.43 
(7260/18862) 

 
3 ผู้ปุวยเบาหวาน รายใหม่  < ร้อยละ 

2.40 
- 2.06 

(28/1348) 
1.33 

(27/2017) 
0.77 

(7/913) 

4 ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง รายใหม ่ < ร้อยละ 7 6.01 5.28 1.99 
(29/1458) 

 

1.44 
(18/1274) 

 
5 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดบัน้ าตาล

ได้ 
ร้อยละ 40 19.24 23.23 

(2502/3994) 
 

21.62 
(2168/3885) 

 

7.59 
(633/3005) 

 
6 ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความ

ดันโลหิตได ้
ร้อยละ 50 24.94 

(1763/7068) 
 

32.55 
(2306/7085) 

 

35.55 
(2445/6877) 

 

19.61 
(1360/6936) 

 
7 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิต

สูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD  Risk)  

>  ร้อยละ 
80 

- 34.77 
(1141/3282) 

 

83.85 
(2534/3022) 

 

51.55 
(1917/2943) 

 

8 อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง   < ร้อยละ 7 
- - 6.25 

(3/48) 
0 

(0/46) 
9 ร้อยละของโรพยาบาลตัง้แต่ระดบั F2 ขึ้นไป

สามารถใหย้าละลายลิม่เลือด (Fibrinolysis  
drug ) ในผู้ปุวย STEMI ได ้

ร้อยละ 100 - - - - 

10 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <  27 ต่อแสน
ประชากร 

- - - 2.14 
(1/46650) 

11 ร้อยละของผูปุ้วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ   eGFR < 4 ml/min/ 173m2/yr  

> ร้อยละ 66 70.95 
(232/327) 

 

67.49 
(247/366) 

 

42.58 
(350/882) 

 

58.05 
(21/553) 

 

2. Service Excellence 
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การด าเนินงาน 
 

1. คัดกรองความเสี่ยงกลุ่มเปูาหมาย 35 ปีขึ้นไป   
2. ผู้ปุวย DM HT ตรวจ Secondary   Prevention  และประเมิน CVD Risk 
3. จัดท าทะเบียนกลุ่มดี/กลุ่มปุวย/กลุ่มเสี่ยง    
4. ติดตามเยี่ยมเสริมเครือข่ายทีม NCD ที่รต.สต. 
5. กลุ่มดี   ติดตามทุก 1 ปี   ประเมิน CVD Risk ทุกราย   บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุก

ราย 
6. ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงสูง( CVD Risk› 30%),DM/HT ที่ควบคุมไม่ได้ : ได้รับการ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และประเมิน HL 
7. กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้น และตรวจเลือดซ้ า ใน 1 เดือน   
8. กลุ่มเสี่ยง HT ได้รับการ HBP 
9. กลุ่มเสี่ยง DM HT ได้รับการประเมิน CVD Risk ทุกราย 
10. กลุ่มปุวยรายใหม่ /เก่า ติดตาม 3C 6Visits Clean Kitchen Warning signs Fast Tract 
11. พัฒนา/เพิ่ม  อสค.   
12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
13. สร้างความแตกฉานทางสุขภาพให้กับประชาชนโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงโรค Stroke ,CKD 

และบุคลากรทางสุขภาพได้มีความรู้ และทักษะในการสร้างความแตกฉานทางสุขภาพ 

 
ผลการด าเนินงาน / แนวทางแก้ไข 

 วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ตัวชี้วัดการคัดกรอง DM/H.T ไม่บรรลุตามเปูาหมาย  แก้ไขการ
จัดการ Type ประชากร , เชิงรุกในโรงงาน ,ติดตามผลงาน HDC เทียบกับการปฏิบัติจริง ปรับปรุงการ
บันทึก HDC ถูกต้องครบถ้วน   
             แนวทางการแก้ไข เสริมพลัง อสค ติดตามการดูแลระดับครอบครัว , พัฒนาองค์ความรู้ ( HL)  
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ตัวชี้วดั : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มี        
            ระบบจัดการการดื้อยาตา้นจุลชีพอย่างบรูณาการ (AMR)  
 

สถานการณ ์

 คปสอ.ไทรน้อย ผ่าน RDU ระดับ 1 หัวข้อเรื่องที่ยังไม่ผ่านที่ส าคัญของโรงพยาบาลคือร้อยละ
การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสะอาด (ตามเกณฑ์น้อยกว่าเท่ากับร้อยละ 40 ท าได้ร้อยละ 49.27) 
 
วัตถุประสงค์ 

- ลดการใช้ยาฟุุมเฟือย 
- เกิดการยาอย่างคุ้มค่า/สมเหตุผล 

 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ตัวชี้วดั เกณฑ ์
ผลงาน ปี 

2560 

ไตรมาศ 1 ปี 

2561 

1 ต.ค. 60- 

30 ม.ค. 61 

1 การใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชว่งบน และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก 

< 20 % 18.67 10.64 10.81 

2 การใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน < 20 % 18.97 16.69 11.94 

3 การใช้ยาปฏิชีวนะ ในบาดแผลสดจากอุบัติเหต ุ < 40 % 68.11 51.97 49.27 

4 การใช้ยาปฏิชีวนะ ในหญิงหลงัคลอดปกติ ครบก าหนดทางช่อง
คลอด 

< 10 % 6.54 7.56 4.43 

5 ผู้ปุวยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดยีวหรือร่วมกบั
ยาอ่ืนเพื่อควบคุมระดับน้ าตาล โดยไมม่ีข้อห้ามใช้ (ห้ามใชห้าก 
eGFR < 30  มล./นาท/ี1.73 ตร.ม.) 

> 80 % 76.93 75.65 76.29 

6 ผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid > 80 % 57.41 55.86 51.47 

7 รพ.สต.ที่ผ่านตัวชี้วดัอัตราการใชย้าปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเปูาหมาย 

2 โรค 

> 40 % 18.18 

(2/11) 

36.36  

(4/11) 

54.54 

(6/11) 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความตระหนัก และผลกระทบในการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุสมผล แก่

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลไทรน้อย และ รพสต. (ประชุมวันที่ ๙ และ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยเน้น
หัวข้อที่ยังไม่ผ่าน 

- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์งาน RDU ทั้งในส่วนที่เป็นปูายประชาสัมพันธ์ และ สื่อ multimedia 
ภายในโรงพยาบาล 
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- ติดตามตัวชี้วัดในที่ประชุมประจ าเดือนของโรงพยาบาลและสสอ. โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ท าให้ผ่าน
เกณฑ์ RDU ขั้น 2 (ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสะอาดในโรงพยาบาล และ เพิ่มร้อยละ รพ.สต. ให้
ผ่านเปูาหมายมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 60) 

 
ปัญหาอุปสรรค 
- แพทย์บางท่านยังไม่ม่ันใจในการสั่งจ่ายยาตามแนวทาง RDU และมีแพทย์หมุนเวียนบ่อยท าให้การ

ท างานไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรยังขาดความรู้/ความช านาญในการวินิจฉัยโรค 
- ผู้รับบริการยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะซ่ึงจะต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- อยากให้จัดท าทางส่วนกลางหรือจังหวัดรณรงค์เรื่อง RDU ในร้านขายยา และ สถานพยาบาลอ่ืนๆ 

เช่น โรงพยาบาลเอกชนให้มากๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมีการจ่ายยา antibiotic อย่างพร่ า
เพรื่อ 

- จัดท าการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือ วิทยุอย่างต่อเนื่อง 
 
สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน 
- งบประมาณในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่ท่ีประสบความส าเร็จ 
- นวัตกรรมจากโรงพยาบาลอ่ืนที่สามารถน ามาปฏิบัติที่โรงพยาบาลได้ 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
 

   1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ในเดือน ธันวาคม 

2560 ช้ีแจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการกองทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ขององค์กรปกคลอง

ส่วนท้องถิ่นกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อรับงบประมาณมาสนับสนุนการ

ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพื้นที่ และปัจจุบันมีต าบลที่เข้าร่วมโครงการกองทุน LTC แล้ว 

จ านวน 3 กองทุน คือ เทศบาลต าบลไทรน้อย ต าบลไทรน้อย ต าบลขุนศรี 

   2. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ซึ่งได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว อ าเภอไทรน้อยจึงได้เตรียมสรรหา

คณะกรรมการ พชอ.ชุดใหม่ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 

  3.จัดท าโครงการขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยขอใช้งบประมาณ 

จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จ านวน 10,000 บาท เพื่อการจัดอบรมให้ความรู้แนวทางการ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ และการประชุมคณะกรรมการใน

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในปี 2561 

 4. แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

 - การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (long term 

care : LTC) 
 - การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้เกิดมีขึ้นในชุมชนโดย

ใน เบื้องต้น ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมกับ อสม. ฟื้นฟูหรือจัดตั้งชมรมออก

ก าลังกายในพื้นที่โดยเน้นให้เชิญชวนกลุ่มเปูาหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวยโรคเรื้อรังเข้าร่วม

กิจกรรม เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และติดตามประเมินภาวะสุขภาพของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมอย่างต่อเนื่อง  
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ตัวชี้วดั : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (primary Care cluster) 
 

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)  

1. จัดท าแผนการจัดตั้ง PCC อ าเภอไทรน้อย 

2. จัดหาครุภัณฑ์ตามกรอบการพัฒนาศักยภาพ PCC 

3. วางแผนการจัดอัตราก าลังตอบกรอบ PCC 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน 

5. พัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิ ตามกรอบแนวทาง PCC 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวชี้วดั : ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว  
           (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

ล าดับ กิจกรรม(KPI) ค่าเปูาหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561  
(ตค-ธค60) 

1 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL   ร้อยละ 80 - 62.48 
(4672/7477) 

76.49 
(5583/7299) 

72.59 
(5690/7839) 

 -ผู้สูงอายุที่ติดเตียง ADL 0-4  คน (%) - 58  (1.24) 64  (1.15) 51  (0.89) 

-ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ADL 5-11 คน (%) - 210  (4.49) 204  (3.65) 229  (4.02) 

-ผู้สูงอายุที่ติดสังคม ADL 12-20 คน (%) - 4404 (94.26) 5315 (95.19) 5,410 
(95.07) 

2 จ านวน CM : CG 1 : 5-10  คน - - - 1: 7.4  
(16/ 119) 

3 จ านวน CG : ผู้สูงอายุ 1 : 5-10  คน - - - 1 : 6.8 
(114/780) 

 

ที่มา : ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจากศูนย์ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี(HDC) 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

1. แก้ไขปรับ/ เพิ่ม Care Plan 
2. อบรม CM เพิ่ม ต าบลละ 1  คน 
3. อบรม CG เพิ่ม ต าบลละ 2 คน 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเสริมพลังการท างานในเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  
                  (Happinometer) ไปใช้ 
 
 

  ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ ไทรน้อย อยู่ในระดับมีความสุข ท่ีค่าเฉลี่ย 60.57  ด้านที่ท าให้มี
ความสุขในระดับสูงคือ ด้านจิตวิญญาณดี  ส่วนด้านการเงิน และการผ่อนคลาย มีความสุขในระดับ
เล็กน้อย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. People Excellence  
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ตัวชี้วดั : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 

 

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

1. ชี้แจงทบทวนมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  5 ดาว 5 ดี  

2. ประเมินผลลัพธ์การท างาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วย

พฤติกรรม   5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์

ความรู้ 

3. กระตุ้นและติดตามมีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ท าให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความ

ร่วมมือ ความพึงพอใจ 

4. เชื่อมโยงกับหน่วยบริการแม่ข่าย เช่น โรงพยาบาลชุมชน และประสานร่วมมือกับหน่วยงานใน

ชุมชนเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร้รอยต่อ ด้านระบบปูองกันควบคุมโรค ส่งเสริม

สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคและธรรมาภิบาล 

 

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 
             ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

 
 

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จาก สรพ. ปี ท่ีผ่าน อายุการรับรอง 

ผ่านการรับรอง HA  ขั้น 3 2556 มีอายุ 2 ปี 

ผ่านการ Re-accreditation  ครั้งที่ 1 2558 มี อายุ 3 ปี 

รอการประเมินซ้ า Re-acc ครั้งที่ 2  ช่วง เดือน พย.61   
 
 

 
 

 
 

4. Governance Excellence  
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ตัวชี้วดั : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน  
 

สถานการณ์วิกฤตทางการเงิน แม่ข่าย Cup ไทรน้อย 

สถานบริการ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 (Q1) 
โรงพยาบาลไทรน้อย 3 7 7 4 

 

แนวทางการควบคุมบริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเงิน โรงพยาบาลไทรน้อยแผนควบคุม

ค่าใช้จ่าย 

ประมาณการลดจ่ายโรงพยาบาลไทรน้อย 1,600,000 บาท มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในปี 

2561 โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

งานเภสัชกรรม ลดเวชภัณฑ์(ยา)   จากปี 60 ลง  300,000.00 บาท 

กลุ่มการพยาบาล ลดวัสดุการแพทย์  จากปี 60 ลง  300,000.00 บาท 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลดวัสดุวิทย์ฯ  จากปี 60 ลง  500,000.00 บาท 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ลดวัสดุสนับสนุน   จากปี 60 ลง 100,000.00 บาท 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ลดค่าใช้สอย  จากปี 60 ลง 200,000.00 บาท 

โรงพยาบาลไทรน้อยลดค่าสาธารณูปโภค  จากปี 60 ลง 200,000.00 บาท 

มีการก ากับติดตาม และประเมินผล รายไตรมาส โดยงานการเงินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรมบริหาร 
 

แผนจัดหารายได้โรงพยาบาลไทรน้อย  

 ประมาณการเพิ่มรายได้ที่โรงพยาบาลไทรน้อย  5,000,000 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายท่ี

ประมาณการไว้ในปี 2561 โดยมีแนวทางในการจัดหารายได้เชิงรุกดังนี้ 

1. งานประกัน งานรังสี งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล จัดให้มีการตรวจสุขภาพนอก

พื้นที่ เช่น ตามโรงงาน โรงเรียน หน่วยงานราชการ เน้นสิทธิ์การรักษาประเภทประกันสังคม  

สิทธิ์เบิกต้นสังกัด และ กรมบัญชีกลางซ่ึงสามารถน ารายได้เข้าสู่โรงพยาบาล เพิ่มขึ้น 

100,000 บาท/ 2 แห่งขึ้นไป 

 2.  งานทันตกรรม เพิ่มการให้บริการทันตกรรม ในและนอก เพิ่มขึ้น 25 % ของรายได้ปีก่อน 

 3.  งานประกันสุขภาพและองค์กรแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ การสรุป Chart และเพิ่มค่า CMI 10    

             % จากปีท่ีแล้ว 
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 4.  เพิ่มการใช้บริการ ผู้ปุวยนอก สิทธิ์ประกันสังคมข้าราชการ จ านวน 10 % จากปีก่อน 

 5.  งานเภสัชกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบ B  ปูองกัน  

              โรคอีสุกอีใส และ วัคซีนปูองกันมะเร็งปากมดลูก 100,000 บาท 

 6.  กลุ่มการพยาบาล ให้บริการแนะน า ให้ผู้ปุวยเข้าพักรักษาห้องพิเศษ (พิเศษสามัญ VIP)  ให ้ 

              มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 70 % 

 7.  งานแผนไทยและกายภาพเพิ่มการรับบริการ เพิ่มขึ้น 10 % จากปีก่อน 

 8.  เพิ่มการให้บริการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนจีน  300,000 บาท/ปี 

 9.  ประชาสัมพันธ์รับบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์  (จ านวนเงิน 1,500,000 บาท) 

         10. กลุ่มงานประกัน งานเวชปฏิบัติชุมชน ทบทวนการบันทึก การเก็บข้อมูลเรียกเก็บ และข้อมูล  

              การให้บริการ 43  แฟูม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยสามารถเรียกเก็บได้ 100 % 
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ความก้าวหน้าในการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2561 
 
รายงานผลการด าเนินงาน การจัดซื้องบลงทุน ปี 2561   ณ วันที่  12 ธันวาคม  2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รายการ ขั้นตอนการด าเนินการ 

1 งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  1.1  กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดจิิตอล   จ านวน 1 ชุด ราคา 1,200,000 บาท  ได้ผู้ขายเรยีบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอน

จัดท าหนังสือเชิญผู้ขายท าสัญญา 
  1.2  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไมส่ัมผัสจอประสาทตา  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 520,000 บาท     

2 งบค่าบริการทางการแพทย์ ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ  70 %   

  2.1  รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด  1  ตนั ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซ ีหรือก าลัง

เครื่องยนต์  

        สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบัเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ในวงเงิน  คันละ    

        787,000.- บาท  

ได้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนจัดท า

รายงานขอซื้อ+ประกาศประกวด

ราคา 

  2.2  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์  

        สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน ในวงเงินคันละ 1,288,000.- บาท 

  2.3  เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมตั ิ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  20,000 บาท อยู่ในขั้นตอนรายงานขอซื้อ 

3 

  

  

งบค่าบริการทางการแพทย์ ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับจงัหวัด  20 %   

  3.1  เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟูา  จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 450,000 บาท  

        รวมเป็นเงิน  900,000  บาท 

อยู่ในขั้นตอนการก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะ 

  3.2  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด  จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  65,000 บาท  

        รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  130,000  บาท 
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รายงานรายละเอียดผลการด าเนินงานการจัดซื้องบลงทุนปี 2561   ณ วันที่  31 มกราคม  2561 

ล า

ดับ 
รายการ 

จ า
นว

น 

  

ราคาต่อ

หน่วย 

รวมเป็น

เงิน 

แหล่งท่ีมาของเงิน จัดซื้อจริง 

 

งบประมา

ณรายจ่าย 

ปี 61 

งบค่าเสื่อม UC ปี 61 

เงิน
บ า

รุง
สม

ทบ
 รวมเป็น

เงิน 
เลขท่ี
สัญญา 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินก
าร

 

ระ
ดับ

หน
่วย

บร
ิกา

ร 
(ง

บ 
70

%
) 

ระ
ดับ

จัง
หว

ัด 
   

(ง
บ 

20
%

) 

1 กล้องถ่ายภาพจอ

ประสาทตา

ดิจิตอล   

1 1,200,000 1,200,000 1,200,000         1,200,000  1/2561 

ลว. 28 

ธค.60 

1,200,000 

รอ
ส่ง

มอ
บ 

90
 ว

ัน
หล

ังล
งน

าม
สัญ

ญ
า 

2 เคร่ืองวัดความดัน 

ลูกตาแบบไม่สัมผัส

จอประสาทตา  

1 520,000 520,000   20,000            520,000  1/2561 

ลว. 28 

ธค.60 

 520,000  

รอ
ส่ง

มอ
บ 

90
 ว

ัน
หล

ังล
งน

าม
สัญ

ญ
า 

3 รถบรรทุก(ดีเซล)  

ขนาด  1  ตัน 

ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ ากว่า  

2,400  ซีซ ีหรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

110 กิโลวัตต์ 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ  

1 787,000 787,000    787,000          787,000      

ปร
ะก

าศ
ปร

ะก
วด

รา
คา

 

4 รถโดยสารขนาด 

12 ท่ีนั่ง(ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

90 กิโลวัตต ์

1 1,288,000 1,288,000   1,288,000        1,288,000  3/2561 

ลว. 16 

มค.61 

1,285,000 

รอ
ส่ง

มอ
บ 

90
 วั

นห
ลัง

ลง
นา

มส
ัญ

ญ
า 

5 เคร่ืองวัดความดัน

แบบอัตโนมัต ิ  

1 20,000 20,000       

20,000  

           20,000      

รา
ยง

าน
ขอ

อน
ุมัต

ิสั่ง
ซื้อ

 

6 เคร่ืองกระตุก

หัวใจไฟฟูา   

2 450,000 900,000       900,000        900,000      รายงาน 
Spec 

7 เคร่ืองวัดปริมาณ

ออกซิเจนในเลือด   

2 65,000 130,000      105,170.52   24,829.48       130,000      รายงาน 
Spec 

 รวม 
  

4,845,000 1,720,000  2,095,000 1,005,170.52 24,829.48 4,845,000       
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ผลการประชุมติดตามการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  

ระดับหน่วยบริการ (งบ 70%) ปีงบประมาณ 2561  

ล า  

ดับ 

  

ชื่อหน่วยบริการ 

  

รายการ 

  

จ า
นว

น 

แหล่งงบประมาณ การด าเนินการ 

(ห
น่ว

ย)
 

เงิน
 U

C 

เงิน
สม

ทบ
 

ยัง
ไม

ด่ า
เน

ินก
าร

 

ก า
ลัง

ด า
เน

ินก
าร

 

ท า
สัญ

ญ
าแ

ล้ว
 

ตร
วจ

รับ
แล

้ว 

1 รพ.สต.วัดราษฎร์นิยม รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัต 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 

1 500,000.00 287,000.00  /     

2 รพ.สต.วัดคลองขวาง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 1 33,400.00    /     

3 รพ.สต.วัดคลองขวาง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 
แบบติดผนัง 

1 17,000.00    /     

4 รพ.สต.วัดคลองขวาง เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อเลื่อน 1 20,000.00    /     

5 รพสต.วัดคลองเจ้า จอรับภาพขนิดมอเตอร์ไฟฟูาขนาดเส้น
ทะแยงมุม 120นิ้ว 

1 10,400.00   /      

6 รพสต.วัดคลองเจ้า เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens 

1 24,000.00   /      

7 รพ.สต.ปากคลองหม่อม
แช่ม 

เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลมีท่ีวัดส่วนสูง 1 20,000.00    /     

8 รพ.สต.ปากคลองหม่อม
แช่ม 

เครื่องหมุนเหวี่ยงตรวจหาปริมาณเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น 

1 70,000.00    /     

9 รพ.สต.ปากคลองหม่อม
แช่ม 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 1 32,400.00    /     

10 รพ.สต.ปากคลองหม่อม
แช่ม 

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดาขนาด 15 
กิโลกรัม 

1 18,000.00    /     

11 รพ.สต.คลองลากค้อน เครื่องปรับอากาศขนาด 12,00 BTU 1 12,000.00    /     

12 รพ.สต.คลองลากค้อน ตู้เย็น ขนาด 7.5 คิว 1 7,900.00    /     

13 รพ.สต.คลองลากค้อน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inject) 

1 7,700.00    /     

14 รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inject) 

1 7,700.00   /      

15 รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อเลื่อน 1 20,000.00   /      

16 รพ.สต.วัดยอดพระพิมล ทาสีภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1 81,900.00 88,100.00  /     
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ล า  

ดับ 

  

ชื่อหน่วยบริการ 

  

รายการ 

  

จ า
นว

น 

แหล่งงบประมาณ การด าเนินการ 

(ห
น่ว

ย)
 

เงิน
 U

C 

เงิน
สม

ทบ
 

ยัง
ไม

ด่ า
เน

ินก
าร

 

ก า
ลัง

ด า
เน

ินก
าร

 

ท า
สัญ

ญ
าแ

ล้ว
 

ตร
วจ

รับ
แล

้ว 

17 รพ.สต.วัดยอดพระพิมล เครื่องปั่น hematocrit 1 70,000.00    /     

18 รพสต.วัดเพรางาย เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1 100,000.00   /      

19 รพสต.วัดเพรางาย ซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง และ
กล้องCCTV ชนิดเครือข่าย 3 ตัว 

  20,000.00   /      

20 รพสต.วัดเพรางาย เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 30,000.00   /      

21 รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู  28,600.00    /   

22 รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี ตะแกรงท าแผล 2 16,200.00    /     

23 รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศร ี ทาสีภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1 85,271.82 94,728.18  /     

  รวมทั้งสิ้น 1,232,471.82 469,828.18     
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ความปลอดภัยในโรงพยาบาล/รพสต. 

การด าเนินงานภายใต้หลักการ 2P Safety โดย P ตัวแรกคือ Patient หมายถึง  ผู้ปุวย ท า

อย่างไรให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย ในขณะเดียวกับ P ตัวท่ีสอง คือ 

Personal บุคลากรในโรงพยาบาลและรพ.สต. มีความปลอดภัยในขณะท าการรักษา และปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจ 

การบริหารจัดการ โรงพยาบาล รพ.สต. 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง   

การติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดที่เป็น  ทางออกทางเข้า   

สัญญาณเรียกฉุกเฉิน อยู่ระหว่างการด าเนินการ   

จัดมีเจ้าหน้าที่ข้ึนปฏิบัติงานอย่างน้อย  ๒ คน  หรือเป็นทีม   

การล็อคประตูรั้วประตูห้องท างาน   

รถพยาบาลได้รับการดูแลตามมาตรฐาน   

พนักงานขับรถได้รับการอบรม   

 

 เริ่มจากให้มี แบ่งผู้ปุวย ตามระดับความเร่งด่วนเป็น 5 กลุ่ม 1.ฉุกเฉินวิกฤติ 2. ฉุกเฉินเร่งด่วน 

3. ฉุกเฉินมาก 4.ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน 5.ไม่ฉุกเฉิน และนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลได้เปิดห้องตรวจโรค

ทั่วไปแยกออกจากบริการห้องฉุกเฉิน ถึง เที่ยงคืนทุกวัน ขณะที่ห้องฉุกเฉิน จะใช้หลัก  E - emergency 

response คือมีระบบ Fast track ในกลุ่มโรคส าคัญ ท่ีเป็นปัญหาของจังหวัดและประเทศ ได้แก่ STEMI 

Stroke Head injury Sepsis และ Trauma โดยมีการร่วมด าเนินการเป็นเครือข่ายท้ังจังหวัดร่วมกับสห

สาขาในโรงพยาบาลด้วย “ผลที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้ปุวยที่ไม่เร่งด่วนถูกคัดแยก ไปยังห้องตรวจโรคทั่วไป 

และห้องตรวจนอกเวลา ท าให้ห้องฉุกเฉินสามารถดูแลผู้ปุวยกลุ่มฉุกเฉินได้ดีเต็มประสิทธิภาพ สามารถให้

การดูแผลผู้ปุวยกลุ่มFast track ซึ่งต้องแข่งกับเวลาที่มีจ ากัด  ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษา

อย่างทันท่วงที” 
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เป้าหมายความปลอดภัย ประเด็นความปลอดภัย กระบวนการ ผลลัพธ์ 

ความปลอดภัยในผู้ปุวย การติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะกรรมการ IC     
 ความคลาดเคลื่อนทางยา คณะกรรมการความคลาดเคลื่อน

ทางยา   
 

 การออกบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

-เพิ่มทักษะและความรู้การฟื้นคืน
ชีพ CPR  ในอสม.  ประชาชน  
นักเรียน 
-การเพิ่มบริการ FR ในส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลไทรน้อย  
อบต.หนองเพรางาย   

14.96  นาที 
(ค่าเปูาหมาย 10 

นาที) 

 การเข้าถึงบริการผู้ปุวย 
Stroke STEMI 

การประชาสัมพันธ์ 1669   
การให้ความรู้อาการอันตรายท่ี
น าส่งแพทย์ด่วน  

 

ความปลอดภัยใน

บุคลากร 

   

 

 

การตรวจเช็คความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติงานข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

 

1. พนักงานขับรถ มีระเบียบปฏิบัติส าหรับพนักงานขับรถ – หน้าที่หลักที่ส าคัญในฐานะผู้ขับรถพยาบาล     

   คือการตรวจเช็ครถให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เม่ือเกิดเหตุรถเสีย ขณะ   

   ปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้ปุวยแล้ว พนักงานขับรถ อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ  

   สูญเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่สามารถปูองกัน ได้   

2. การตรวจเช็คให้รถอยู่ใน สภาพพร้อมใช้  

2.1 ตรวจเช็ครถตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

2.2 ตรวจสอบว่ารถ และช้ินส่วนต่าง ๆ ได้รับการตรวจสภาพตามก าหนด  

2.3 ตรวจสอบว่า ชิ้นส่วนที่เสียหายได้รับการซ่อมให้อยู่ในสภาพดีใช้งาน ได้ตามปกติ  
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3. ระบบการตรวจเช็คความ พร้อมของรถ  

       - แนวทางการตรวจเช็คอย่างเป็นระบบ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ หน่วยงานก าหนดไว้อย่าง   

   เคร่งครัด การตรวจเช็คอาจแบ่งเป็นการ ตรวจเช็คโดยละเอียดซึ่งอาจท าวันละครั้ง และการตรวจเช็ค   

   แบบรวดเร็ว เฉพาะส่วนที่ส าคัญใช้บ่อยก่อน และหลังออกเหตุทุกครั้ง   

4. ระบบการรายงานปัญหาเม่ือ ตรวจพบ   

      4.1  ระบบการตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐานของรถประเภทนั้น ๆ  

      4.2  ระบบเอกสารบันทึกการตรวจเช็ค และรายงานความพร้อมใช้ของรถ เมื่อรถพยาบาลเกิด

อุบัติเหตุขึ้น ระบบจะมีการตรวจสอบว่าสาเหตุเกิด จากอะไร และมีบันทึกเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา ตรวจ

สภาพรถตาม มาตรฐานหรือไม่ ถ้าหากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานได้ทราบอยู่แล้ว ว่ารถพยาบาลที่

เกิดอุบัติเหตุมีความช ารุดเสียหาย และยังไม่ได้รับการ แก้ไข แต่น ารถไปใช้งาน ถือว่าเป็นการกระท าโดย

ประมาท เพราะฉะนั้น ทุกครั้งท่ีตรวจสอบพบความผิดปกติ พนักงานขับรถมีหน้าที่จะต้องรายงานให้กับ

หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อท าการส่งซ่อม 

 

มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล โรงพยาบาลไทรน้อย 

1. ให้จ ากัดความเร็วของรถพยาบาลในขณะปฏิบัติงาน กรณีเดินทางไปรับผู้ปุวยให้ใช้ความเร็วให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หลังจากรับผู้ปุวยแล้ว/ส่งต่อผู้ปุวย (Refer) ควรจ ากัดความเร็วไม่

เกิน 80 กม./ชม. ในถนนทางหลวงท่ัวไป หรือไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดในบางเขตพื้นที่ โดย

ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

2. พนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลของ

กระทรวงสาธารณสุข 

3. ให้รถพยาบาลติดตั้งอุปกรณ์ GPS ในรถพยาบาลทุกคัน 

4. ให้รถพยาบาลติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในรถพยาบาลทุกคัน บันทึกภาพอย่างน้อย 2 จุด

ดังนี้ 

4.1 จุดที่ 1 ส าหรับบันทึกพฤติกรรมของคนขับรถพยาบาล 

4.2 จุดที่ 2 ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ของการขับรถพยาบาล. 

5. ห้ามรถพยาบาลฝุาสัญญาณไฟแดงในทุกกรณี 

6. มีประกันภัยรถยนต์  ชั้น 3 + 

7. ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ท่ีออกปฏิบัติหน้าที่ 
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มาตรการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

กิจกรรม ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ 

1.จัดระบบปูองกัน/เตือนภัย 
     1.1.ติดกล้องวงจรปิดใน รพสต.ทุกแห่ง 
     1.2.ติดกริ่งสัญญาณเตือนภัย 

 
/ 

 
 
/ 

2.จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นเวร 2 คน / (ยังไม่ครบทุกแห่ง)  
3.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ผ่าน อสม./ผู้น า
ชุมชน 

/  

4.รั้วรอบๆสถานบริการให้อยู่ในสภาพแข็งแรง /  
5.ส ารวจแสงไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ /  
6.ประชาสัมพันธ์การใช้ช่องทางด่วน 1669 /  
7.พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ( ร.พ)   
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โอกาสพัฒนา 
 

1. อัตราก าลังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ เช่น แพทย์หมอครอบครัว ให้ครบ PCC 
2. ตัวช้ีวัด บางงาน เช่น วัณโรค ควรใช้วัดตัวเดียวกัน เพื่อสะดวกในการพัฒนางาน และมุ่งเน้น 

ทิศทาง 
3. การเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ ในเครือข่าย 
4. เพิ่มศักยภาพประชาชน ให้มีความแตกฉานด้านสุขภาพ 

 

 

……………………..…………….. 

 

 


