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               เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 
ประจาํปงบประมาณ 2561 จังหวัดนนทบุรี ของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 4 และ
คณะ ใน วันท่ี  27 - 29 มีนาคม 2560   เปนการสรุป ขอมูลท่ัวไป ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข  ขอมูล
สถานะสุขภาพและสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (PA)  และผลการดําเนินงานตาม Service Plan ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี   
 
               ขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกระดับ ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี ในการเก็บ รวบรวมขอมูลและผล
การดําเนินงานตางๆ จนออกมาเปนเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯในครั้งนี้  หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
เปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
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1) KPI 2 อัตราสวนการตายมารดาไทย 38 
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12)  KPI 23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ  
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7) KPI 21 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ 
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[๒] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 
                             

                             

 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรคณุภาพ ภาคีเครือข่ายสขุภาพเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข” 

ค ำนิยำม  
“องค์กรคุณภาพด้านสาธารณสุข  โดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
ในพ้ืนที่เขตเมืองและชนบทที่เข้มแข็ง มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข” 

พันธกิจ          ๑. พัฒนาความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
          ๒. พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ 
          ๓. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
          ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์    ๑.ประชาชนมีสุขภาพดี  ในแต่ละกลุ่มวัย 
         ๒.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน   
         3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
         4. บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

ยุทธศาสตร ์
         ๑. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ป้องกัน ควบคุมโรค สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ 
         ๒. พัฒนาจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม และประชาชนสามารถเข้าถึง  
             บริการสุขภาพ 
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ค านิยามเฉพาะ 1.  องค์กรคุณภาพหมายถึง  องค์กรแต่ละระดับด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน                         
                         ที่ยอมรับได้ ตามระดับของหน่วยบริการ หรือหน่วยสนับสนุน 

 2.  ภาคีเครือข่ายสุขภาพ หมายถึง บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน หรือหน่วยงาน 
      ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3.  สุขภาพ  ได้แก่ สุขภาพในมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา 
4.  บริการสุขภาพ ได้แก่ บริการด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมหรือสร้างสุขภาพ   

 การควบคุมป้องกันโรค  สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการ
คุ้มครอง  
 ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

Core Value : MOPH  1. Mastery :เป็นนายตนเอง     2. Originality :สร้างสรรค์นวตกรรม     
3. People centered approach: ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง  4. Humility :อ่อนน้อมถ่อมตน 
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จังหวัดนนทบุรี 

ค าขวัญจังหวัดนนทบุรี  
“พระต าหนักสง่างาม  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา   

วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ” 
วิสัยทัศน์จังหวัด 

“จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม  
และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” 

ที่ตั้งและอาณาเขต    จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 4 จังหวัดปริมณฑล 
คือ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  

ทิศเหนือ       ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดหลุมแก้ว และ 
                     อ าเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  
 (ฝั่งพระนคร) 
ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    
เขตการปกครอง  จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อ าเภอ 52 ต าบล 328 หมู่บ้าน 

โดยมี 6 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองนนทบุรี  อ าเภอบางกรวย  อ าเภอบางใหญ่  อ าเภอบางบัวทอง  อ าเภอ
ไทรน้อย  อ าเภอปากเกร็ด  การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 28 
แห่ง (ดังตารางที่ 1)  

 
ตารางที่  1 รายละเอียด เขตการปกครอง จ.นนทบุรี จ าแนกรายอ าเภอ พ.ศ. 2559 

อ าเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
องค์การบริหาร    

ส่วนต าบล 
ต าบล หมู่บ้าน 

เมืองนนทบุร ี 1 1 1 3 10 26 
บางกรวย - 1 3 3 9 41 
บางใหญ่ - - 5 3 6 69 
บางบัวทอง - 2 - 6 8 73 
ไทรน้อย - - 1 7 7 68 
ปากเกร็ด 1 - 1 6 12 51 

รวม 2 4 11 28 52 328 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนนทบุรี 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้ า
เจ้าพระยาแบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่
ราบลุ่มมีคลองทั้งธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นใหม่เป็นจ้านวนมากซึ่งเชื่อมโยงติดต่อกันเปรียบประดุจใย
แมงมุม สามารถใช้เป็นที่สัญจรไปมาติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านต าบล และจังหวัด  ท าให้มีย่านชุมชน
หนาแน่น ตามริมแม่น้ าเจ้าพระยา และตามริมคลองสายต่าง ๆ โดยทั่วไปพ้ืนที่ส่วนที่ห่างจากแม่น้ า
เจ้าพระยาและล าคลอง ก็เป็นหมู่บ้านอิสระ เป็นสวนและ ไร่นา ซึ่งมักจะมีน้าท่วมเสมอ ปัจจุบันพ้ืนที่ของ
จังหวัดในบางอ าเภอ ซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง
เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้ย้ายถิ่นมาจากทุกภาคของประเทศ พ้ืนที่ในบางอ าเภอจึงเป็นที่รองรับการ
ขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยเฉพาะพ้ืนที่บางส่วนของทุกอ าเภอ จะมีการจัดสรรที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจขึ้นมา อย่างหนาแน่น จึงท าให้พ้ืนที่ที่เคยเป็น
สวน ไร่นา ลดจ านวนลงไปจ านวนมาก โดยเฉพาะใช้พื้นที่ท้าธุรกิจเป็นที่อยู่อาศัย เช่น สร้างบ้านจัดสรรและ
คอนโดมิเนียม ฯลฯ  

 
สภาพการคมนาคม  จังหวัดนนทบุรี มีทางหลวงจังหวัด และทางหลวงแผ่นดินใช้เดินทาง ติดต่อ

ภายในจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร ได้สะดวกแต่มีปัญหาในด้านการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะถนนสายหลักที่จะผ่านเข้าออก ระหว่างจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันการ
คมนาคมทางน้ าเหลือน้อย เนื่องจากไปใช้การสัญจรทางบกเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีการสัญจรทางน้ าใน
แม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ การเดินทางโดยเรือด่วนรับส่งผู้โดยสาร ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพฯ ซึ่งมี
ประชาชนนิยมใช้พอสมควร นอกจากนี้ยังมีการขนส่งผลผลิตการเกษตรทางน้ าอยู่ จังหวัดนนทบุรีได้รับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของความเป็นเมือง มีความเจริญเทียบเท่ากับกรุงเทพฯ อาทิ มีโครงข่ายการ
คมนาคมของรถไฟฟ้า ที่เปิดให้บริการแล้ว คือ รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง (บางบัวทอง-เตาปูน) เป็นการ
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทางรางของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผ่านอ าเภอบางบัวทอง(ต าบลบางรัก
พัฒนา บางรักใหญ่) อ าเภอบางใหญ่ (ต าบลเสาธงหิน) อ าเภอเมืองนนทบุรี (ต าบลบางรักน้อย ไทรม้า บาง
กระสอ ตลาดขวัญ บางเขน)   

  
สภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ า เจ้าพระยา ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่และ

แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านาข้าวเจ้า การ
เพาะปลูกมะพร้าว  มะม่วง  มังคุด ฯลฯ  ท าปศุสัตว์ และประมงน้ าจืด นอกจากนี้ มีการท าอุตสาหกรรม
หลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม  อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ปั้นหม้อดิน และปั้นกระถางใส่ไม้ประดับ  ตลอดจนธุรกิจ
บริการต่าง ๆ (โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง การขนส่ง หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงสถาน
บริการสุขภาพ) จึงเป็นแหล่งรายได้ของประชาชน ที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ และแรงงานต่างชาติที่
อพยพเข้ามาท างาน ดังจะเห็นได้จาก ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 2) ซึ่ง
แนวโน้มมีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้น และมีการกระจายออกไปในพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงทุกอ าเภอ  ในขณะที่
ประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น แต่สัดส่วนประชากรที่อาศัยนอกเขตเทศบาลก็เริ่มจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ตาราง
ที่ 3) 
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จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในปี พ.ศ. 2558 
จังหวัดนนทบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี 287,685 ล้านบาท มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (GPP Per capita) 193,426 บาท จัดเป็น ล าดับที่ 16 ของประเทศ (ปี พ.ศ.
2557 ล าดับที่ 17) และล าดับที่ 6 ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

 ลักษณะการกระจายตัวของประชากร  จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นประชากรสูง
ที่สุดในประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยในปี พ.ศ. 
2560 มีความหนาแน่นประชากร เท่ากับ 1,976 คนต่อตารางกิโลเมตร (ดังตารางที่ 2) โดยการกระจาย
ตัวของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 54.64  นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 45.36 (ดังตาราง
ที่ 3) 
  

ตารางที่ 2 ข้อมูลประชากร จ านวนบ้าน พ้ืนที่ และความหนาแน่นของประชากร รายอ าเภอ จ.นนทบุรี 
อ าเภอ 

 
จ านวน

ประชากร 
พ.ศ.2560 

จ านวนบ้าน 
พ.ศ.2560  

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่นของประชากร (คน : ตร.กม.) 
พ.ศ.

2556 
พ.ศ.

2557 
พ.ศ.

2558 
พ.ศ.

2559 
พ.ศ.

2560 
เมืองนนทบุร ี 364,543 202,565 77.018 4,542 4,673 4,706 4,715 4,733 
บางกรวย 132,881 66,635 57.408 2,058 2,126 2,187 2,255 2,315 
บางใหญ ่ 147,351 80,629 96.398 1,354 1,402 1,442 1,484 1,529 
บางบัวทอง 273,232 137,639 116.439 2,184 2,227 2,264 2,306 2,347 
ไทรน้อย 65,516 29,396 186.017 323 329 336 343 352 
ปากเกร็ด 246,212 150,675 89.023 2,562 2,653 2,702 2,740 2,766 

รวม 1,229,735 667,539 622.303 1,833 1,886 1,918 1,947 1,976 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของประชากร จ.นนทบุรี จ าแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัย 
เขตที่อยู่อาศัย พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ในเขตเทศบาล 649,525  56.17  645,916  55.79  662,062  55.46  667,077  55.04  671,976  54.64  
นอกเขตเทศบาล 506,746  43.83  518,954  44.21  531,649  44.54  544,847  44.96  557,759  45.36  

รวม 1,156,271  100.0  1,173,870  100.0  1,193,711  100.0  1,211,924  100.0  1,229,735  100.0  
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 

  

สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร 
          จากข้อมูลส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ.นนทบุรี มี
ประชากร รวม 1,229,735 คน เป็นชาย 574,500 คน (ร้อยละ 46.72) และ หญิง 655,235 คน 
(ร้อยละ 53.28) ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.64 อยู่ในอ าเภอเมืองฯ รองลงมาเป็น อ าเภอบางบัวทอง 
ร้อยละ 22.22 และอ าเภอปากเกร็ด ร้อยละ 20.02  (ดังตารางที่ 4)  
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ จ.นนทบุรี จ าแนกราย
อ าเภอ  

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมืองนนทบุร ี 171,196  13.92  193,347  15.72  364,543  29.64  
บางกรวย 61,276  4.98  71,605  5.82  132,881  10.81  
บางใหญ ่ 68,493  5.57  78,858  6.41  147,351  11.98  
บางบัวทอง 127,280  10.35  145,952  11.87  273,232  22.22  
ไทรน้อย 31,486  2.56  34,030  2.77  65,516  5.33  
ปากเกร็ด 114,796  9.33  131,443  10.69  246,212  20.02  

รวม 574,500  46.72  655,235  53.28  1,229,735  100.00  
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 

 ข้อมูลโครงสร้างอายุประชากร จ.นนทบุรี (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560) พบว่ามีประชากรกลุ่มวัย
เด็ก (อายุ 0-14 ปี) จ านวน 187,310 คน (ร้อยละ 15.48) กลุ่มวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) จ านวน 
815,315 คน (ร้อยละ 67.40) และ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 207,109 คน (ร้อยละ 
17.12) และมีประชากร อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป 32,235 คน (ร้อยละ 2.66) (ตารางท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๗] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 
                             

                             

ตารางที่ 5 จ านวน ร้อยละของประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ของ จ.นนทบุรี จ าแนกตามกลุ่มอายุ  

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

< 1 5,204  0.43  4,924  0.41  10,128  0.84  
1-4 24,058  1.99  22,569  1.87  46,627  3.85  
5-9 33,030  2.73  31,222  2.58  64,252  5.31  

10-14 34,143  2.82  32,160  2.66  66,303  5.48  
15-19 34,542  2.86  34,067  2.82  68,609  5.67  
20-24 39,510  3.27  40,550  3.35  80,060  6.62  
25-29 37,965  3.14  41,280  3.41  79,245  6.55  
30-34 39,985  3.31  45,738  3.78  85,723  7.09  
35-39 48,051  3.97  56,291  4.65  104,342  8.63  
40-44 46,876  3.87  55,924  4.62  102,800  8.50  
45-49 47,494  3.93  57,657  4.77  105,151  8.69  
50-54 44,845  3.71  56,082  4.64  100,927  8.34  
55-59 38,750  3.20  49,708  4.11  88,458  7.31  
60-64 29,577  2.44  38,923  3.22  68,500  5.66  
65-69 21,260  1.76  29,248  2.42  50,508  4.18  
70-74 13,363  1.10  18,766  1.55  32,129  2.66  
75-79 9,912  0.82  13,845  1.14  23,757  1.96  
80-84 7,387  0.61  9,513  0.79  16,900  1.40  
85-89 4,219  0.35  5,050  0.42  9,269  0.77  
90-94 2,058  0.17  1,986  0.16  4,044  0.33  
95-99 969  0.08  539  0.04  1,508  0.12  

100 ปี ขึ้นไป 349  0.03  165  0.01  514  0.04  
รวม 563,547 46.58 646,207 53.42 1,209,754 100.00 

ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 

  จากโครงสร้างประชากรในตารางที่ 5 ใช้สร้างภาพปิรามิดประชากร (ดังภาพที่ 1)  และค านวณ
สัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  ค านวณค่าอัตราส่วนภาระพ่ึงพิง
ทางประชากร  
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ภาพที่ 1 ปิรามิดประชากร จ.นนทบุรี พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 

 

 

 
 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลประชากรจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

จากภาพปิรามิดประชากร แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ของ จ.นนทบุรี ทุก 10 ปี 
จาก ปี พ.ศ. 2540  พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560  จากภาพปิรามิดประชากรที่มีฐานแคบลง  เห็นได้
ชัดเจนจากโครงสร้างประชากร ในปี พ.ศ. 2560 จะมีฐานแคบลง หมายถึงสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลง 
และวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 3 กลุ่มวัย จ.นนทบุรี  

 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลประชากรจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 3 กลุ่มวัย สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ชัดเจน จากร้อยละ 9.25 ใน ปี พ.ศ.2540 เป็นร้อยละ 11.41 ในปี พ.ศ.2550 และ เพ่ิมเป็นร้อยละ 
17.12  ในปี พ.ศ.2560 (ภาพที่ 2) หากพิจารณาข้อมูลประชากรรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอเมืองฯ มี
สัดส่วนกลุ่มวัยสูงอายุมากที่สุดถึงร้อยละ 21.67 (ภาพที่ 3)  
 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 3 กลุ่มวัย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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จากโครงสร้างประชากรเปรียบเทียบย้อนหลังทุกระยะ 10 ปี ของ จ.นนทบุรี มีสัดส่วนประชากร
วัยเด็กลดลง  สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนภาระพ่ึงพิงทางประชากรของ จ.
นนทบุรี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และในปี พ.ศ.2560 จ.นนทบุรี มีอัตราส่วนภาระพ่ึงพิง ที่แสดงถึง สัดส่วน
ของผู้ที่อยู่นอกวัยท างาน (วัยเด็กและวัยสูงอายุ) 48 คนต่อวัยท างาน 100 คน  มีค่าอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเด็ก 
ที่แสดงถึงสัดส่วนของวัยเด็ก 23 คนต่อวัยท างาน 100 คน มีค่าอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุที่แสดงถึง
สัดส่วนของผู้สูงอายุ 25 คนต่อวัยท างาน 100 คน มีค่าดัชนีผู้สูงอายุที่แสดงถึงสัดส่วนของผู้สูงอายุ  111 
คน  ต่อเด็ก 100 คน (ดังภาพที่ 4) และค านวณอัตราส่วนเกื้อหนุน (Potential Support Ratio) ที่แสดง
ถึง วัยท างานเทียบกับผู้สูงอายุ กล่าวคือ วัยสูงอายุ 1 คน จะมีวัยท างานดูแล 4 คน  

 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบอัตราส่วนภาระพ่ึงพิงทางประชากร จ.นนทบุรี  

 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

  

 
ข้อมูลด้านการศึกษา และศาสนา 
สถิติ ด้ านการศึกษา จ .นนทบุรี  ปีการศึกษา 25 60 จากส านักงานการศึกษาภาค 1 

กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนรวม 267 แห่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 116 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 91 แห่ง 
(ประเภทสามัญศึกษา 81 แห่ง และอาชีวศึกษา 10 แห่ง) มีโรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 54 แห่ง และ โรงเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน 6 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 4 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 1 แห่ง และมีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ 
วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก  

ข้อมูลจากการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ประชาชนส่วนใหญ่ใน จ.นนทบุรี นับถือ
ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 96.2 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3.1  ในปี พ.ศ. 2558 จ.นนทบุรี มีวัด 194 
แห่ง ส านักสงฆ์ 1 แห่ง โบสถ์คริสต์ 50 แห่ง มัสยิด 20 แห่ง มีพระภิกษุ 3,403 รูป สามเณร 385 รูป 
  
 
 



[๑๑] 

 

 
 
 
 
ขอมูลการเกิดและการตาย 
จ.นนทบุรี มีทารกเกิดมีชีพ ในป พ.ศ.2560 จํานวน 8,910 คน มีอัตราเทากับ 7.4 ตอประชากร

พันคน มีประชากรตาย จํานวน 6,912 คน มีอัตราเทากับ 5.7 ตอประชากรพันคน อัตราเพ่ิมตาม
ธรรมชาติ 1.7 คน ตอประชากรพันคน  นอกจากนี้ มีทารกตาย 48 คน มีอัตราเทากับ 5.4 ตอการเกิดมี
ชีพพันคน ไมมีมารดาตาย  

สถานการณ แนวโนมดานการเกิดการตาย ของ จ.นนทบุรี เปรียบเทียบตั้งแต พ.ศ. 2555-2560  
พบวา มีอัตราเกิดมีชีพมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีอัตราการตายไมเปลี่ยนแปลงมากนัก มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนแตลดลงในป พ.ศ.2560  ทําใหอัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติท่ีลดลงอยางตอเนื่อง เปน
เพ่ิมข้ึน ในป พ.ศ. 2560 (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 6  จํานวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย มารดาตาย ทารกตาย และการเพ่ิมตามธรรมชาติ   
              จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555-2560 

ประเภท 
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
เกิดมีชีพ 11,358 10.0 9,899 8.6 9,169 7.9 8,949 7.7 9,142 7.6 8,910 7.4 
ตาย 6,431 5.7 6,495 5.7 6,770 5.8 7,061 6.1 7,654 6.4 6,912 5.7 
มารดาตาย 3 26.4 3 30.3 4 43.6 1 11.2 1 10.9 0 0 
ทารกตาย 57 5.0 54 5.5 57 6.2 55 6.1 51 5.6 48 5.4 
อัตราเพ่ิมตาม
ธรรมชาติ  

 4.3  2.9  2.1  1.6  1.2  1.7 

หมายเหตุ   1) อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย และอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติตอประชากร 1,000 คน 
      2) อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน 
      3) อัตราทารกตายตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน 
ท่ีมา : อางอิงขอมูลจาก -  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 

ขอมูลการเจ็บปวย 
 สถานการณดานการเจ็บปวยของประชาชนท่ีมารับบริการ ใน จ.นนทบุรี พบวา  
สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก (จําแนกตาม 298 กลุมโรค) ในป 2560 อันดับ

แรกคือ กลุมโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 400,110 ครั้ง คิดเปนอัตราปวย 32,536 ตอ
ประชากรแสนคน รองลงมาเปน กลุมโรคเบาหวาน 258,644 ครั้ง คิดเปนอัตราปวย 21,032 ตอ
ประชากรแสนคน กลุมโรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 225,216 ครั้ง คิด
เปนอัตราปวย 18,314 ตอประชากรแสนคน กลุมโรคเนื้อเยื่อผิดปกติ 171,006 ครั้ง คิดเปนอัตราปวย 
13,906 ตอประชากรแสนคน และความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟนและโครงสรางเฉียบพลัน 141,445 ครั้ง 
คิดเปนอัตราปวย 11,502 ตอประชากรแสนคน และสวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ยกเวนกลุมโรคเบาหวาน
ลดลงจากปท่ีผานมาเล็กนอย (ตารางท่ี 7)  
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[๑๒] 

ตารางท่ี 7  สาเหตุการปวยของผูปวยนอกจําแนกตาม 298 กลุมโรค 10 อันดับแรก จ.นนทบุรี ป 2558-
2560 
ลํา 
ดับ 

กลุมโรค 
ป 2558  ป 2559 ป 2560 

จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตราปวย 
1 ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 347,867 29,142 389,222 32,116 400,110 32,536 
2 เบาหวาน 250,953 21,023 260,553 21,499 258,644 21,032 
3 การติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบน

แบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 
188,571 15,797 204,964 16,912 225,216 18,314 

4 เน้ือเยื่อผิดปกต ิ 136,309 11,419 164,356 13,562 171,006 13,906 
5 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟนและ

โครงสรางเฉียบพลัน 
131,508 11,017 135,237 11,159 141,445 11,502 

6 คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิล
อักเสบ 

135,894 11,384 143,417 11,834 117,445 9,515 

7 ฟนผุ 69,656 5,835 85,715 7,073 111,285 9,050 
8 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  ไมระบุ

เฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 
110,857 9,287 96,876 7,994 90,980 7,398 

9 พยาธิสภาพของหลังสวนอ่ืน ๆ 53,225 4,459 66,152 5,458 75,898 6,172 
10 ความผิดปกติของตอมไรทอ 

โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 
65,237 5,473 70,126 5,786 72,062 5,860 

หมายเหตุ  1) อัตราปวยตอประชากร 100,000 คน 
   2) จําแนกสาเหตุการปวยตามกลุมโรค 298 กลุมโรค 
ท่ีมา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2561 

 
สาเหตุการปวยของผูปวยใน 10 ลําดับแรก (จําแนกตาม 298 กลุมโรค) ในป 2560 อันดับแรก

คือ กลุมโรคปอดบวม 2,814 ราย คิดเปนอัตราปวย 229 ตอประชากรแสนคน รองลงมาเปน กลุมโรคตอ
กระจกและความผิดปกติของเลนสอ่ืน ๆ 2,641 ราย คิดเปนอัตราปวย 215 ตอประชากรแสนคน กลุม
โรคโลหิตจางอ่ืน ๆ 1,793 ราย คิดเปนอัตราปวย 146 ตอประชากรแสนคน การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับทารกในครรภ และถุงน้ําคร่ํา และปญหาท่ีอาจจะเกิดไดในระยะคลอด 1,674 ราย คิดเปน
อัตราปวย 136 ตอประชากรแสนคน กลุมโรคหัวใจลมเหลว 1,301 ราย คิดเปนอัตราปวย 106 ตอ
ประชากรแสนคน และเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาพบวา กลุมโรคปอดบวม และ กลุมโรคหัวใจลมเหลว อัตรา
ปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป (ตารางท่ี 8) 
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[๑๓] 

 
ตารางท่ี 8  สาเหตุการปวยของผูปวยในจําแนกตาม 298 กลุมโรค 10 อันดับแรก จ.นนทบุรี ป 2558-2560 

ลํา 
ดับ 

กลุมโรค 
ป 2558  ป 2559 ป 2560 

จํานวน อัตรา
ปวย 

จํานวน อัตรา
ปวย 

จํานวน อัตรา
ปวย 

1 ปอดบวม 1,618 136 2,359 195 2,814 229 
2 ตอกระจกและความผิดปกติของเลนสอ่ืน ๆ 3,307 277 3,137 259 2,641 215 
3 โลหิตจางอ่ืน ๆ 1,316 110 1,303 108 1,793 146 
4 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ท่ีมีปญหาเก่ียวกับทารกในครรภ 

และถุงนํ้าคร่ํา และปญหาท่ีอาจจะเกิดไดในระยะคลอด 
1,115 93 1,707 141 1,674 136 

5 หัวใจลมเหลว 778 65 988 82 1,301 106 
6 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไมระบุเฉพาะและหลาย

บริเวณในรางกาย 
863 72 1,013 81 1,137 92 

7 ภาวะอ่ืน ๆ ในระยะปริกําเนิด 800 67 957 79 1,118 91 
8 เน้ือสมองตาย 772 65 N/A N/A 1077 88 
9 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินปสสาวะ N/A N/A N/A N/A 1,075 87 

10 ภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ ของการตั้งครรภ และการคลอด N/A N/A 1,060 87 1,069 87 
หมายเหตุ  อัตราปวยตอประชากร 100,000 คน 
ท่ีมา : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ  วันท่ี 18 มีนาคม 2561 

 
ขอมูลสาเหตุการตาย 
สาเหตุการตายดวยโรคท่ีสําคัญของประชากร จ.นนทบุรี ในป พ.ศ. 2560 ลําดับแรก คือ 

โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด จํานวน 1,349 คน คิดเปนอัตรา 111.51 ตอประชากรแสนคน (ตารางท่ี 
9) โดยมีการตายจากโรคมะเร็งปอดมากท่ีสุด จํานวน 252 คน รองลงมาเปนมะเร็งตับ 193 คน และ
มะเร็งเตานม 132 คน มะเร็งลําไสใหญ 102 คน การตายจากมะเร็งใน 2 ลําดับแรก ตั้งแตป พ.ศ. 
2557-2560 คือ การตายจากมะเร็งปอดและมะเร็งตับ ทุกป  (ตารางท่ี 10) 
 

ตารางท่ี 9  จํานวนและอัตราตาย จําแนกตามสาเหตุการตายดวยโรคท่ีสําคัญ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2559-2560 

ลํา 
ดับ 

โรค 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
1 มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด 1,272 106.59 1,349 111.51 
2 ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 473 39.64 466 38.52 
3 ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ 168 14.08 144 11.90 
4 โรคเก่ียวกับตับและตับออน 109 9.13 107 8.84 
5 เบาหวาน 92 7.71 85 7.03 
6 ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด 99 8.30 81 6.70 
7 โรคหวัใจ 78 6.54 63 5.21 
8 วัณโรคทุกชนิด 54 4.52 63 5.21 
9 อุบัติเหตุ 197 16.51 55 4.55 

10 การฆาตัวตาย ถูกฆาตาย 83 6.96 30 2.48 
หมายเหตุ  อัตราตายตอประชากร 100,000 คน 
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[๑๔] 
ท่ีมา  :  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (ใบมรณะบัตร และรายงานการตาย) 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนและอัตราตายดวยโรคมะเร็งของประชากร จ.นนทบุรี พ.ศ.2557-2560  

ลําดับ สาเหตุการตาย 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จํานวน อัตราตาย จํานวน จํานวน จํานวน อัตราตาย จํานวน อัตราตาย 
1 มะเร็งปอด 232  19.76  266  22.28  245  20.22  252  20.49  

2 มะเร็งตับ 176  14.99  145  12.15  217  17.91  193  15.69  

3 มะเร็งเตานม 91  7.75  101  8.46  134  11.06  132  10.73  

4 มะเร็งลําไสใหญ 95  8.09  91  7.62  126  10.40  102  8.29  

5 มะเร็งปากมดลูก 50  4.26  41  3.43  50  4.13  47  3.82  

6 มะเร็งรังไข 33  2.81  33  2.76  32  2.64  41  3.33  

7 มะเร็งกระเพาะอาหาร 26  2.21  37  3.10  27  2.23  34  2.76  

8 มะเร็งหลอดอาหาร 37  3.15  29  2.43  31  2.56  34  2.76  

9 มะเร็งสมอง 35  2.98  36  3.02  34  2.81  12  0.98  

10 อ่ืนๆ 415  35.35  510  42.72  516  42.58  502  40.82  

รวม 1252 
 

106.66  
1,294 

 
108.40  

1,412 
 

116.51  
1349 

 
109.70  

 

หมายเหตุ  อัตราตายตอประชากร 100,000 คน 
ท่ีมา  :  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (ใบมรณะบัตร และรายงานการตาย) 

 

สาเหตุการปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ป พ.ศ. 2560 ลําดับแรก คือ  
โรคอุจจาระรวง จํานวน 12,438 คน คิดเปนอัตรา 1,050.51 ตอประชากรแสนคน (ตารางท่ี 11) โดยมี
การตายจากโรคปอดบวมมากท่ีสุด จํานวน 5 คน (ตารางท่ี 12) 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก พ.ศ. 2556-2560 

โรค 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560* 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

อุจจาระรวง 11,357 865.04 10,187 716.35 12,384 1,069.99 11,202 953.14 12,438 1,040.51 
อาหารเปนพิษ 1,955 148.91 2,164 152.17 2,321 200.54 2,027 172.47 2,846 238.08 
ไขไมทราบสาเหตุ 1,361 103.66 1,190 83.68 1,724 148.95 2,145 182.51 2,493 208.55 
ไขหวัดใหญ 545 41.51 722 50.77 809 69.9 1,504 127.97 1,926 161.12 
ปอดบวม 1,873 142.66 1,548 108.86 1,585 136.94 2,054 174.77 1,634 136.69 
ตาแดง 1,012 103.66 2,690 189.16 968 83.64 1,110 94.45 1,057 88.42 
ไขเลือดออก 1,339 101.99 422 29.68 1,953 168.74 606 51.56 1,039 86.92 
สุกใส 727 55.37 1,281 90.08 626 54.09 592 50.37 790 66.09 
มือเทาปาก 473 36.3 681 47.89 402 34.73 685 58.28 542 45.34 
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

207 15.84 195 13.71 156 13.48 232 19.74 263 22.00 

หมายเหตุ  อัตราปวยตอประชากร 100,000 คน  
ท่ีมา :  งานระบาดวิทยา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   
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[๑๕] 

ตารางท่ี 12 จํานวนและอัตราตาย ดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาป พ.ศ. ๒๕๕6 – 2560 

โรค 
พ.ศ. 255๖ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
ปอดบวม 5 0.38 7 0.49 2 0.19 6 0.51 5 0.42 
ไขเลือดออก 2 0.15 0 0 3 0.26 0 0 3 0.25 
ไขสมองอักเสบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
วัณโรคปอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อุจจาระรวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หมายเหตุ  อัตราปวยตอประชากร 100,000 คน  
ท่ีมา :  งานระบาดวิทยา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ    
 

อัตราอุบัติการณโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีนท่ีสําคัญ ป พ.ศ. 2560 ลําดับแรก คือ สุกใส 
จํานวน 790 คน คิดเปนอัตรา 66.09 ตอประชากรแสนคน (ตารางท่ี 13)  
ตารางที่ 13 จํานวนและอัตราอุบตัิการณโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนที่สาํคัญ จังหวัดนนทบุรี  
ป พ.ศ. 2556-2560 

โรค 
พ.ศ. 255๖ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
สุกใส 727 55.37 1281 90.08 626 69.90 592 50.37 790 66.09 
หัด 20 1.52 32 2.25 8 0.69 16 1.36 53 4.43 
คางทูม 36 2.74 23 1.62 32 2.76 19 1.62 20 1.67 
หัดเยอรมัน   4 0.3 2 0.14 3 0.26 0 0 7 0.59 
คอตีบ 0 0 0 0 1 0.09 0 0 0 0 
บาดทะยัก 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 
ไอกรน 0 0 0 0 1 0.09 0 0   
หมายเหตุ  อัตราปวยตอประชากร 100,000 คน 
ท่ีมา :  งานระบาดวิทยา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

 
ขอมูลบริการของหนวยบริการ 
1) ผูปวยนอก 
ผลการดําเนินงานของ หนวยบริการสาธารณสุข ใน จ.นนทบุรี เปนการรายงานเฉพาะหนวยบริการฯ 

ท่ีไดสงขอมูลเขาสูระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีหนวยบริการมีคอนขางหลากหลาย ไดแก 
โรงพยาบาลรัฐสังกัด สป.สธ. จํานวน 7 แหง เปน รพ.ระดับ A 1 แหง รพ.ระดับ M2 จํานวน 2 แหง รพ.
ระดับ F1 จํานวน 2 แหง รพ.ระดับ F2 จํานวน 1 แหง รพ.ระดับ F3 จํานวน 1 แหง  มีโรงพยาบาลนอก
สังกัด สป.สธ. จํานวน 1 แหง คือ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(รพ.ชลประทาน) มี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 76 แหง มีศูนยบริการสุขภาพชุมชน
หรือศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน จํานวน 4 แหง มีศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล จํานวน 8 แหง และ
มีคลินิกอบอุน จํานวน 15 แหง ในภาพรวมมีประชาชนมาใชบริการผูปวยนอก ในป 2560 จํานวน 
1,287,885 คน 4,320,627 ครั้ง เฉลี่ย 3.35 ครั้งตอคน เปนการใหบริการท่ี รพ.ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แหง รวมจํานวน 454,359 คน 1,873,571 ครั้ง เฉลี่ย 4.12 ครั้งตอคน โดย 
รพ.พระนั่งเกลา มีอัตราการใชบริการ เฉลี่ย 4.69 ครั้ง/คน สําหรับ กลุมโรงพยาบาลชุมชน รพ.บางกรวย มี
อัตราการใชบริการเฉลี่ย สูงท่ีสุด คือ 4.32 ครั้ง/คน (ตารางท่ี 11)  
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[๑๖] 

 
ตารางท่ี 11 อัตราการใชบริการผูปวยนอกทุกสิทธิ ใน จ.นนทบุรี ปงบประมาณ 2557-2560 

หนวยบริการ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

คน ครั้ง 
อัตรา

ครั้ง/คน 
คน ครั้ง 

อัตรา
ครั้ง/คน 

คน ครั้ง 
อัตรา

ครั้ง/คน 
คน ครั้ง 

อัตรา
ครั้ง/คน 

A : รพ.พระน่ังเกลา 150,955 598,660 3.97 167,608 752,354 4.49 171,880 781,595 4.55 167,964 787,428 4.69 
M2 : รพ.บางใหญ 74,281 220,348 2.97 64,118 232,711 3.63 60,573 224,759 3.71 62,148 240,168 3.86 
M2 : รพ.บางบัวทอง 48,536 183,790 3.79 53,451 209,894 3.93 52,475 191,915 3.66 52,563 197,424 3.76 
F1 : รพ.บางกรวย 44,735 168,528 3.77 43,649 183,346 4.20 41,163 193,922 4.71 42,342 183,124 4.32 
F1 : รพ.ปากเกรด็ 49,545 173,966 3.51 55,497 190,061 3.42 54,120 197,546 3.65 52,175 200,563 3.84 
F2 : รพ.ไทรนอย 68,739 211,114 3.07 71,197 218,844 3.07 46,411 174,452 3.76 61,938 216,269 3.49 
F3 : รพ.บางบัวทอง 2 0 0 0 0 0 0 14,221 46,770 3.29 15,229 48,595 3.19 
รวม รพ.ในสังกัด สป.สธ. 

7 แหง 
436,791 1,556,406 3.56 455,520 1,787,210 3.92 440,843 1,810,959 4.11 454,359 1,873,571 4.12 

  รวมท้ังจังหวัด 999,447 3,184,943 3.19 1,227,505 3,944,076 3.21 1,193,987 4,086,615 3.42 1,287,885 4,320,627 3.35 
หมายเหตุ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เปดใหบริการในป พ.ศ. 2559 
ท่ีมา  :  อางอิงขอมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2561 
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[๑๗] 

2) ผูปวยใน 
ผลการดําเนินงานของหนวยบริการ (เฉพาะ รพ.ในสังกัด สป.สธ.) ในการใหบริการประชาชน 

ประเภทผูปวยใน ในป 2560 มีผูปวยในรวมท้ังสิ้น 49,375 คน 266,411 วันนอน มีวันนอนเฉลี่ย 
5.40 วัน/คน มีอัตราการครองเตียงในภาพรวมท้ังจังหวัด รอยละ 96.67 โดย รพ.พระนั่งเกลา มีจํานวน
วันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน 6.34 วัน/คน มีอัตราการครองเตียง รอยละ 107.99  รพ.บางใหญมีจํานวนวัน
นอนเฉลี่ยของผูปวยใน 4.00 วัน/คน มีอัตราการครองเตียง รอยละ 96.62 เม่ือเปรียบเทียบผลงาน
ปงบประมาณ 2559 กับปงบประมาณ 2560 จะพบวา อัตราการใชบริการผูปวยในทุกสิทธิ ไมวาจะเปน 
LOS หรือ อัตราการครองเตียง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเกือบทุก รพ. (ตารางท่ี 12)  
 

ตารางท่ี 12 อัตราการใชบริการผูปวยในทุกสิทธิ ใน รพ.สังกัด สป.สธ. จ.นนทบุรี ปงบประมาณ 2559-2560 
 
 

หนวยบริการ 

จํานวน
เตียง
ตาม
กรอบ 
สนย. 

จํานวน
เตียง 
ให 

บริการ 
จริง 

 
จํานวนผูปวยใน (คน) 

 
จํานวนวันนอน (วัน) 

วันนอนเฉล่ีย  
ของผูปวยใน 

(LOS) 

 
อัตราการครองเตียง 

(%) 

ป 2559 ป 2560 
 

ป 2559 ป 2560 
 

ป 2559 ป 2560 
 

ป 2559 ป 2560 
 

A : รพ.พระนั่งเกลา 446 515 30,268 32,040 178,875 202,993  5.91   6.34   95.16  107.99  
M2 : รพ.บางใหญ 30 33 2,784 2,910 11,154 11,638  4.01  4.00   92.60  96.62  
M2 : รพ.บางบัวทอง 30 47 4,038 4,281 13,221 15,629  3.27   3.65  77.07  91.10  
F1 : รพ.บางกรวย 30 30 2,216 2,424 7,668 8,790  3.46   3.63   70.03   80.27  
F1 : รพ.ปากเกร็ด 30 35 2,229 2,982 7,672 11,003  3.44  3.69  60.05   86.13  
F2 : รพ.ไทรนอย 60 65 3,937 4,177 13,917 14,680  3.53   3.51  58.66  61.88  
F3 : รพ.บางบัวทอง 2 30 30 164 561 537 1,678  3.27   2.99   4.90   15.32  

รวม 626 755 45,636 49,375 233,044 266,411 5.11  5.40  84.57 96.67  

หมายเหตุ   1) รพ.บางบัวทอง 2 เริ่มมีผลงานการใหบริการผูปวยใน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 เปนตนไป  
    2) คาํนวณอัตราการครองเตียงจากจํานวนเตียงใหบริการจริง 
ท่ีมา  :  อางอิงขอมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 18 มีนาคม 2561 
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[๑๘] 

หนวยบริการสาธารณสุข 

 

             
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 16 จํานวนสถานพยาบาล จํานวนเตียง อัตราสวนเตียงตอประชากร ป 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 

สถานพยาบาล 
จํานวนเตียง อัตราสวนเตียง 

ตอประชากร 
 

กรอบ 
สนย. 

เปด
ใหบริการ 

1. รพ.สังกัด ก.สธ. รวม 11 แหง    
 1.1. รพ. สังกัด สป.สธ. 7 แหง 626 755 1 : 1,629 
A : รพ.พระน่ังเกลา 446 515  
M2 : รพ.บางใหญ 30 33  
M2 : รพ.บางบัวทอง 30 47  
F1 : รพ.บางกรวย 30 30  

F1 : รพ.ปากเกร็ด 30 35  

F2 : รพ.ไทรนอย 60 65  

F3 : รพ.บางบัวทอง 2 30 30  

 1.2 รพ.นอกสังกัด สป.สธ. 4 แหง  2,055  
2. รพ.สังกัด ก.ศธ. 1 แหง  287  
3. สถานพยาบาลสังกัด ก.ยธ. 1 แหง  87  
4. รพ.เอกชน 12 แหง  1,256  
5. รพ.สต. 76 แหง    
6. ศสม. 4 แหง    
7. ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล 8 แหง    
8. คลินิก 643 แหง    
9. รานขายยา 644 แหง    
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[๑๙] 

 
 

 ขอมูลบุคลากร 

 
 
ตารางท่ี  17   จํานวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 

ลําดับ หนวยงาน ขรก. ลจป. พรก. พกส. ลจช. รวม 

1 สสจ.นนทบุร ี 103 11 19 0 5 138 
2 รพช.บางใหญ 126 10 3 64 32 235 
3 รพช.บางบัวทอง 134 9 0 69 32 244 
4 รพช.บางบัวทอง2 48 0 4 0 13 65 
5 รพช.บางกรวย 106 4 0 37 23 170 
6 รพช.ไทรนอย 90 11 2 39 26 168 
7 รพช.ปากเกร็ด 125 6 2 61 17 211 
8 สสอ.เมืองนนทบุรี 88 0 0 16 34 138 
9 สสอ.บางใหญ 36 0 0 8 8 52 

10 สสอ.บางบัวทอง 60 0 0 6 19 85 
11 สสอ.บางกรวย 50 0 0 0 16 66 
12 สสอ.ไทรนอย 42 0 0 1 12 55 
13 สสอ.ปากเกร็ด 61 0 0 13 16 90 

 
รวม 1,069 51 30 314 253 1,717 

 
  (ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561) 
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[๒๐] 

ตารางท่ี  18   จํานวนบุคลากร 4 สายงานในโรงพยาบาลชุชนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เทียบกับ FTE 
 

โรงพยาบาล ระดับ 
Active 
Bed 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 
FTE ปฏิบัต ิ

งานจริง 
FTE ปฏิบัต ิ

งานจริง 
FTE ปฏิบัต ิ

งานจริง 
FTE ปฏิบัต ิ

งานจริง 80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100% 
บางใหญ M2 33 19 23 18 12 15 11 10 12 10 56 71 92 
บางบัวทอง M2 47 22 27 17 10 13 11 11 13 13 73 91 78 
บางกรวย F1 30 16 20 17 10 12 11 8 10 10 44 55 55 
ปากเกร็ด F1 35 18 21 18 12 15 10 8 10 10 57 71 80 
ไทรนอย F2 65 15 18 3 5 7 6 6 8 8 49 61 55 
บางบัวทอง 2 F3 30 3 3 3 2 3 3 2 2 2 24 30 21 
 
  (ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561) 
 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 
                             

                             



[๒๑] 

การบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ  พ.ศ.

2561 จากสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเงินท้ังสิ้น  264,858,841.60  บาท (สองรอยหกสิบสี่ลาน

แปดแสนหาหม่ืนแปดพันแปดรอยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. งบดําเนนิงาน     24,458,699.00  บาท 

2. งบบุคลากร        3,019,842.58  บาท 

3. งบอุดหนุน       120,000.00  บาท 

4. งบลงทุนปกต ิ            237,260,300.00  บาท  

ตาราง 19  จํานวนและรอยละการเบิกจายงบประมาณประจําป จังหวดันนทบุร ี ปงบประมาณ 2561 

  ขอมูล  ณ   28 กุมภาพันธ  2561 
 

หมวดเงิน ไดรับจัดสรร เบิกจาย รอยละ 
 (บาท) (บาท)  

งบดําเนินงาน  24,458,699.00     16,153,045.72     66 

งบบุคลากร    3,019,842.58       3,019,842.58    100 

งบอุดหนุน       120,000.00              -      0 

งบลงทุน 237,260,300.00   204,558,087.00     86 

รวม 264,858,841.60    223,730,975.30     84 
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[๒๒] 

 
การบริหารจัดการงบลงทุน 
 ในปงบประมาณ 2561  จังหวัดนนทบุรี ไดรับการจัดสรรงบลงทุน จําแนกตามหนวยงานดังนี้ 
 

1.  งบลงทุนจากงบประมาณปกติของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2561 
      1.1 รายการท่ีดินสิ่งกอสราง   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับจัดสรรงบประมาณ
สําหรับท่ีดินสิ่งกอสราง จํานวน 2 รายการ วงเงิน 72,928,900 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจางได ผลการ
ดําเนินงาน 

1 กอสรางอาคารผูปวยนอก - ใน เปนอาคาร 
คสล. 8 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 18,000 
ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) 
โรงพยาบาลบางกรวย ตําบลบางขุนกอง 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 

72,478,900 72,478,900 งบผูกพัน   
อยูระหวาง
ดําเนินการตาม
สัญญา สงมอบ
งานถึงงวดท่ี 
20 และอยู
ระหวาง
ดําเนินงาน   
งวดท่ี 21 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไหลทาง   
และรางระบายน้ํา และลานจอดรถยนต 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุร ี
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
1 แหง 

450,000 418,000 อยูระหวาง
ดําเนินการตาม
สัญญา 

รวม 72,928,900 72,896,900  
  

 1.2 รายการครุภัณฑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ครุภัณฑ จํานวน 26 รายการ วงเงิน 40,420,488 บาท ผลการเบิกจาย มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

1 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัส
กระจกตา โรงพยาบาลไทรนอย ตําบลไทร
นอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 
 
 

520,000 520,000 520,000 100 
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[๒๓] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

2 กลองถายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 

โรงพยาบาลไทรนอย ตําบลไทรนอย อําเภอ

ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 100 

3 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัส
กระจกตา โรงพยาบาลบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

520,000 520,000 520,000 
 

100 

4 กลองถายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลบางกรวย ตําบลวัดชลอ อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

100 

5 เตียงผาตัดท่ัวไประบบไฟฟาพรอมรีโมท  
คอนโทล โรงพยาบาลบางกรวย ตําบลวัด
ชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

1,760,000 1,755,000 อยูระหวางสงมอบของ 
 

6 โคมไฟผาตัดใหญโคมคูขนาดไมนอยกวา 

130,000 ลักซหลอดแอลอีดี โรงพยาบาล    

บางกรวย ตําบลวัดชลอ 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,450,000 1,450,000 อยูระหวางสงมอบของ 

7 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร
และความดัน โรงพยาบาลบางกรวย ตําบล
วัดชลอ อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

800,000 795,000 อยูระหวางสงมอบของ 

8 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัส
กระจกตา โรงพยาบาลบางใหญ ตําบลบาง
มวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

520,000 520,000 อยูระหวางสงมอบของ 
 

9 กลองถายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลบางใหญ ตําบลบางมวง อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000 1,200,000 อยูระหวางสงมอบของ 
 

10 ยูนิตทําฟน (Dental Master Unit) 
โรงพยาบาลบางใหญ ตําบลบางมวง อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 3 เครื่อง 
 

1,284,000 1,284,000 1,284,000 100 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๒๔] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

11 เครื่องจี้หามเลือดและตัดเนื้อเยื่อดวยไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา300 วัตต โรงพยาบาล   
ปากเกร็ด ตําบลคลองขอย อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

1,000,000 1,000,000 อยูระหวางสงมอบของ 

12 เตียงผาตัดศัลยกรรมออรโธปดิกส 
โรงพยาบาลปากเกร็ด ตําบลคลองขอย 
อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 1 เตียง 
 

2,500,000 2,497,000 อยูระหวางสงมอบของ 
 

13 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัส
กระจกตา โรงพยาบาลบางบัวทอง ตําบล
โสนลอย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

520,000 520,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

14 กลองถายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 

โรงพยาบาลบางบัวทอง ตําบลโสนลอย 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000 1,200,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

15 เตียงผูปวยชนิดสามไกปรับดวยไฟฟาราวป
กนกพรอมเบาะและเสาน้ําเกลือ 
โรงพยาบาลบางบัวทอง ตําบลโสนลอย 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 16 
เตียง 

880,000 
 

718,208 

 

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

16 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ
สัญญาณชีพระบบรวมศูนยไมนอยกวา 8 
เตียง โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี 1 
เครื่อง 

4,200,000 4,199,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

17 เครื่องเอกซเรยเคลื่อนท่ีขนาดไมนอยกวา 
100 mA.โรงพยาบาลบางบัวทอง ตําบล
โสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
1 เครื่อง 

650,000 
 

648,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

18 เครื่องฝกยืนพรอมเตียงไฟฟา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางกรวย ตําบลบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 
 
 

38,000.00 38,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๒๕] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

19  หมอแชพาราฟน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบางกรวย ตําบลบางกรวย 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

54,000.00 53,750 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

20 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 
(Doptone) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางกรวย ตําบลบางกรวย อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

75,000.00 69,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

21 เครื่องกระตุนปลายประสาทดวยไฟฟา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางกรวย 
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000.00 85,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

22 หมอตมแผนความรอน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางกรวย ตําบลบางกรวย 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

97,000.00 96,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

23 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางกรวย ตําบลบาง
กรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

120,000.00 
 

118,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

24 เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางกรวย ตําบล      
บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   
1 เครื่อง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

25 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียง

ปรับระดับได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบางกรวย ตําบลบางกรวย อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เครือ่ง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

26  เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถ่ี

สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบางกรวย ตาํบลบางกรวย 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรีุ 1 เคร่ือง 

 

920,000.00 918,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๒๖] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

27 เครื่องฝกยืนพรอมเตียงไฟฟา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางพูด ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

38,000.00 38,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

28 หมอแชพาราฟน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบางพูด ตําบลบางพูด อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

54,000.00 53,750 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

29 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด

อัตโนมัติ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บางพูด ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

70,000.00 69,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

30 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 

(Doptone) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบางพูด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

75,000.00 69,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

31 เครื่องกระตุนปลายประสาทดวยไฟฟา 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางพูด 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000.00 85,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

32 หมอตมแผนความรอน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางพูด ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

97,000.00 96,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

33 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางพูด ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

120,000.00 118,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

34 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางพูด ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

130,000.00 128,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

35 เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางพูด ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๒๗] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

36 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียง
ปรับระดับได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางพูด ตําบลบางพูด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

37 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัส
กระจกตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางพูด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

520,000.00 520,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

38 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง
ความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางพูด ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

920,000.00 918,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

39 กลองถายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางพูด 
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000.00 1,200,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

40 เครื่องฝกยืนพรอมเตียงไฟฟา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางแมนาง ตําบลบาง
แมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

38,000.00 38,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

41 หมอแชพาราฟน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางแมนาง ตําบลบางแมนาง 
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

54,000.00 53,750 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

42 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางแมนาง ตําบลบางแมนาง อําเภอบาง
ใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

70,000.00 69,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

43 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 
(Doptone) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางแมนาง ตําบลบางแมนาง อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

75,000.00 69,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

44 เครื่องกระตุนปลายประสาทดวยไฟฟา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางแม
นาง ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000.00 85,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๒๘] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

45 หมอตมแผนความรอน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางแมนาง ตําบลบางแมนาง 
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

97,000.00 96,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

46 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางแมนาง ตําบลบาง
แมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

120,000.00 118,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

47 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางแมนาง ตําบลบางแมนาง อําเภอบาง
ใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

130,000.00 128,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

48 เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางแมนาง ตําบลบาง
แมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

49 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียง
ปรับระดับได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางแมนาง ตําบลบางแมนาง อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

50 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง
ความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางแมนาง ตําบลบาง
แมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

920,000.00 918,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

51 เครื่องฝกยืนพรอมเตียงไฟฟา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางศรีเมือง ตําบล
บางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

76,000.00 76,000.00 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

52 หมอแชพาราฟน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางศรีเมือง ตําบลบางศรี
เมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2 หมอ 

108,000.00 107,500 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๒๙] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

53 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางศรีเมือง ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

140,000.00 138,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

54 เครื่องกระตุนปลายประสาทดวยไฟฟา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางศรี
เมือง ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 
 

172,000.00 171,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

55 หมอตมแผนความรอน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบางศรีเมือง ตําบลบางศรี
เมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2 หมอ 

194,000.00 193,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

56 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 
(Doptone) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางศรีเมือง ตําบลบางศรีเมือง 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 
เครื่อง 

225,000.00 207,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

57 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางศรีเมือง ตําบล
บางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

240,000.00 237,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

58 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางศรีเมือง ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

260,000.00 256,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

59 เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางศรีเมือง ตําบล
บางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 
 
 

750,000.00 749,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๓๐] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

60 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียง
ปรับระดับได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบางศรีเมือง ตําบลบางศรีเมือง 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 
เครื่อง 

750,000.00 749,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

61 (1.614) เครื่องฝกยืนพรอมเตียงไฟฟา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหมู 3 
บางคูรัด ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

76,000.00 76,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

62 (1.675) หมอแชพาราฟน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบล

บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2 หมอ 

108,000.00 107,500 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

63 (1.149) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด

แขนชนดิอัตโนมัติ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบลบางคูรัด 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

140,000.00 138,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

64 (1.118) เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 

(Doptone) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบลบางคูรัด อําเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

150,000.00 138,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

65 (1.345) เครื่องกระตุนปลายประสาทดวย
ไฟฟา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหมู 
3 บางคูรัด ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

172,000.00 171,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

66 (1.487) หมอตมแผนความรอน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหมู 3 
บางคูรัด ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี   2 หมอ 
 

194,000.00 193,600 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๓๑] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

67 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบล
บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2 เครื่อง 

240,000.00 237,600  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

68 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหมู 
3     บางคูรัด ตําบลบางคูรัด อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

260,000.00 256,000  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

69 เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบล
บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2 เครื่อง 

750,000.00 749,600  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

70 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียง
ปรับระดับได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบลบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

750,000.00 749,600  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

71 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง
ความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหมู 3 บางคูรัด ตําบล
บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2 เครื่อง 

1,840,000.00 1,836,000  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

72 เครื่องฝกยืนพรอมเตียงไฟฟา สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

38,000.00 38,000  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

73 (1.673) หมอแชพาราฟน สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 
 

54,000.00 53,750  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๓๒] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

74 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี มะสง ตําบลทวี
วัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

70,000.00 69,000  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

75 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 
(Doptone) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี มะสง ตําบลทวี
วัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

75,000.00 69,000  

อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

76 เครื่องกระตุนปลายประสาทดวยไฟฟา 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา         
นวมินทราชินี มะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอ
ไทรนอย จังหวดันนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000.00 85,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

77 หมอตมแผนความรอน สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  
มะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี 1 หมอ 

97,000.00 96,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

78 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
ThermalไมนอยกวาA4 สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มะ
สง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

120,000.00 118,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

79 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี มะสง ตําบล 
ทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

130,000.00 128,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

80 เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 
 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๓๓] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

81 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียง
ปรับระดับได สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี มะสง ตําบลทวี
วัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

375,000.00 374,800 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

82 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียง
ความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 
 

920,000.00 918,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

83 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

130,000.00 128,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  
รอ ผวจ. ลงนาม 

84 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

130,000.00 128,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

85 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุร ี

130,000.00 128,000 อยูระหวางประกาศผูชนะ  

รอ ผวจ. ลงนาม 

86 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 
 
 
 
 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๓๔] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

87 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรนอย ตําบล
ไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

88 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางกรวย 
ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

89 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง 
ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

90 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 
 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

91 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางใหญ ตําบล
บางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



[๓๕] 

ลําดับ รายการ/สถานท่ี วงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 

วงเงินท่ีจัดจาง
ได 

เบิกจาย รอยละ 

92 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 
ตําบล      บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

787,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

93 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี. หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางศรี
เมือง ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 

821,000.00 อยูระหวาง ทําประกาศเชิญชวน ครั้งท่ี 2 
รอ ผูวาราชการจังหวัดลงนาม 

 
 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                
                         



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๓๘] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 
                     

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

 หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) :อัตราส่วนการตายมารดา 
จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4  ตรวจราชการวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
 
2. สถานการณ์ 
  
  จังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนงานของ
คณะกรรมการ MCH board ร่วมกับ คณะกรรมการ Service plan สาขาสูติกรรม และทารกแรกเกิด 
ตั้งแต่ป ี2558 -2560 ไมม่ีมารดาตายต่อเนื่องมา 3 ปี โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง 
ผ่านการประเมิน ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ ตามเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก  

อัตราส่วนมารดาตาย ย้อนหลัง 3 ป ี (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)  
ล าดับ ปี เกิดมีชีพ 

(ราย) 
มารดาตาย 

(ราย) 
อัตรา 

ต่อแสนเกิดมีชีพ 
1 ๒๕๕๘ 10,785 ๐ ๐ 
2 ๒๕๕๙ 9,997 ๐ ๐ 
3 2560 9,618 0 0 

ที่มา: รายงานเฝ้าระวังอนามัยแม่และเด็ก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี 2558-2560 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงาน ปี 256๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 จ าแนกรายอ าเภอ  

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ่ 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ท่ีมา: รายงานเฝ้าระวังอนามัยแม่และเด็ก สสจ.นนทบุรี ปี 256๑) 

1 อัตราตายไม่
เกิน20/แสน
การเกิดมีชีพ 

เป้าหมาย 1,258 43 169 180 120 687 2,456 
ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 
อัตรา 0 0 0 0 0 0 0 

2.ร้อยละของ หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห ์ 

2  
 ร้อยละ 60  

 

เป้าหมาย 223 34 92 162 82 106 699 
ผลงาน 94 17 43 76 34 45 309 
อัตรา 

 
42.15 50 46.74 46.91 41.46 42.45 44.21 



 

[๓๙] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 
                            

ที่มา: ข้อมูล HDC ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256๑ 
 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 
1) ไม่พบอัตรามารดาตาย 
2) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์  ≤ 12 สัปดาห์ ผลงานร้อยละ

44.21 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ 60) 
3) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง ผลงานพบภาวะเสี่ยง

ร้อยละ 52.57 ได้ตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 
4) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ  5 ครั้งตามเกณฑ์ ผลงานร้อยละ 

28.08 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ 60)  

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ่ 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

3.ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์

3  ร้อยละ 60  
 

เป้าหมาย 223 34 92 162 82 105 698 
ผลงาน 55 13 30 52 17 29 196 
อัตรา 

 
24.66 38.24 32.61 32.10 20.73 27.62 28.08 

4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดไดร้ับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์ 
4 ร้อยละ 65  

 

เป้าหมาย 294 51 137 244 114 141 981 
ผลงาน 62 10 44 39 23 49 227 
อัตรา 

 
21.09 19.61 32.12 15.98 20.18 34.75 23.14 

5.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ 

5 ไม่เกิน ร้อยละ 
20 
 

เป้าหมาย 488 36 54 259 55 143 1,035 
ผลงาน 102 4 8 42 11 22 189 
อัตรา 

 
20.90 11.11 14.81 16.22 20.0 15.38 18.26 

6.ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน 

6 ร้อยละ 100 เป้าหมาย 1,260 246 295 490 372 472 3,135 
ผลงาน 860 178 188 418 332 288 2,264 
อัตรา 

 
68.25 72.36 63.73 85.31 89.25 61.02 72.22 

7.คัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ (ที่มา: รายงานเฝ้าระวังอนามยัแม่และเด็ก สสจ.นนทบรุี ปี 256๑) 
 ร้อยละ 25 

 
เป้าหมาย 967 181 256 175 173 236 1,988 
ผลงาน 600 82 157 43 92 69 1,045 
อัตรา 

 
62.04 45.30 61.33 24.57 53.18 29.23 52.57 
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5) ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ผลงานร้อยละ 23.14 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ ์(ร้อยละ65) 

6) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ผลงานร้อยละ 18.26 ได้ตามเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ 20) 
7) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ผลงานร้อยละ 72.22 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 

100) 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  

ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย  จังหวัดนนทบุรี ด าเนินการดังนี้ 
4.1 MCH Board เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยมีการประชุมทุก ๓ เดือน (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

20 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561) เพ่ือวางแผน/วิเคราะห์/ก ากับพัฒนา
คุณภาพบริการ/พัฒนาบุคลากร ร่วมกับ  Service Plan สาขาสูติกรรมระดับจังหวัด สาขาทารก
แรกเกิดระดับจังหวัด เพื่อด าเนินงานบูรณาการร่วมกัน ลดอัตรามารดาตายและลดอัตราทารกตาย 
และได้ให้ รพ.พระนั่งเกล้า และรพ.บางกรวย น าผลการ Conference สาเหตุการเสียชีวิตของ
ทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ในการประชุม MCH board จังหวัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2561 

4.2 โรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัด พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน “โรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก” และผ่านมาตรฐานระดับทองร้อยละ ๑๐๐  ด าเนินงานร่วมกับมาตรฐาน QA  
ANC  และ  QA  LR  และ HA 

4.3 มีการจัดให้ โรงพยาบาลชุมชน M2 (รพ.บางบัวทอง) เป็น Node สามารถรับ Consult และรับ 
refer case จาก รพช.ทุกแห่งในวันพุธ เพ่ือพบสูติแพทย์   

4.4 สร้างระบบส่งต่อที่มีการประสานงานทางไลน์/ โทรศัพท์ เพ่ือรับทราบข้อมูลก่อนส่งต่อโดย
โรงพยาบาลแม่ข่าย จะรับส่งต่อทุกราย หากเตียงเต็มใช้ระบบแลกผู้ป่วย ซึ่งก าหนดเป็นนโยบาย
การส่งต่อของจังหวัดนนทบุรี 

4.5 กรณีมีมารดาตาย จะรวบรวมข้อมูลมารดาตาย (โดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และใช้แก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการ  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง
บริบทที่สามารถเตรียมความพร้อม ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาได้ เช่น Cytotec และระบบคลัง
เลือดส ารอง 

4.6 ขยายโอกาสรับบริการฝากครรภ์ ใน รพ.ทุกระดับ โดยการเพ่ิมจ านวนการให้บริการ ANC ในแต่ละ
วัน เพ่ิมวันให้บริการ ทั้งวันท าการปกติ และวันเสาร์ มีช่องทางด่วนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ที่ส่งมาจากเครือข่าย รพ.สต./คลินิกอบอุ่น ให้ฝากครรภ์ได้ทันทีทุกวัน 

4.7 ขยายโอกาสรับบริการฝากครรภ์ ในรพ.สต. ให้บริการรับฝากครรภ์ครั้งแรก และดูแลหญิงตั้งครรภ์
ที่ไม่มีความเสี่ยงตามเกณฑ์ฝากครรภ์คุณภาพ พร้อมสร้างระบบส่งต่อข้อมูลการฝากครรภ์ระหว่าง 
รพ.สต., คลินิกอบอุ่นในเครือข่าย และ รพ.แม่ข่าย ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีความมั่นใจ สะดวกและ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

4.8 อบรมผู้ให้บริการฝากครรภ์ และจัดท าคู่มือการให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
และคลินิกอบอุ่นในเครือข่าย โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย 

4.10 FCT: รพ.สต. / อสม./อปท. ให้ความรู้เสียงตามสาย/วิทยุชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์/ฝากท้องเร็ว ส่งฝากครรภ์เร็วก่อน ๑๒ สัปดาห์ 
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4.11 รพ.สต. เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด ให้ครบ ๓ ครั้งตามเกณฑ์ โดย รพ.ทุกแห่งส่งรายชื่อหญิง      
หลังคลอดให้ สสอ. ทุกแห่งทางเมล์/ ไลน์ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต. ด าเนินการได้ทันเวลา 

4.12 ที ่ANC มีการคัดกรองความเสี่ยง มีการจ่ายยา Triferdine / แนะน าอาหาร มีการ Counseling 
กลุ่ม/เดี่ยว เป็นคู่ 

4.13 จัดบริการคลอดคุณภาพ หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงอยู่ในความดูแลของสูติแพทย์ทุกราย 
4.14 มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๑๗ ข้อ (กรมการแพทย์) / ใช้กราฟเฝ้าระวังการคลอด รวมทั้ง ได้รับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการคลอดมาตรฐาน ปีละ ๑ ครั้ง  และการประชุมวิชาการการคลอด
มาตรฐาน ปีละ ๑ ครั้ง  ต่อเนื่อง 

4.15 จัดท า Standard order กรณี Preterm PROM PPH PIH Eclamsia ฯลฯ 
4.16 มีการเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์ คลังเลือด ยกเว้นในวันหยุดและนอกเวลาราชการ ในวันที่ไม่มี      

สูติแพทย์ยังต้องใช้ระบบส่งต่อหากมีรายที่วิกฤติ/ฉุกเฉิน 
4.17 มีการพัฒนาศักยภาพการ CPR แม่ และ CPR ลูกปีละ ๑ ครั้ง 
4.18 มีการตวงเลือดหลังคลอดท่ีได้มาตรฐาน เช่น ขวดตวงเลือด ถุงตวงเลือด ทั้งที่ผลิตเอง และจัดซื้อ

ส าเร็จรูป   
4.19 โรงพยาบาลศูนย์จัดอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลภาวะฉุกเฉินในห้องคลอด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
4.20 การดูแลหลังคลอดมีการดูแลภาวะแทรกซ้อนแม่-ลูก  
4.21 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ มีการสอน/ฝึกให้นมลูก/การเลี้ยงดูลูก/การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 

DSPM/นัดตรวจหลังคลอด/ส่งต่อหญิงหลังคลอดให้ สสอ./รพ.สต. 
4.22คณะกรรมการ HDC ระดับจังหวัด/อ าเภอ/และผู้รับผิดชอบงาน ติดตามการลงบันทึกข้อมูล และ

เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. 
จุดเด่น 

-รพ.แม่ข่ายทุกอ าเภอมีการจัดช่องทางด่วนแก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน        12  
สัปดาห์ ที่ส่งต่อมาจาก รพ.สต./ คลินิกอบอุ่น 
-การท า RCA ในแต่ละราย น าเข้าสู่ทีมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือวางระบบการท างาน พร้อมทั้ง
ประเมินผลลัพธ์ 
-การพัฒนาระบบส่งต่อ-ส่งกลับ ลดขั้นตอนในการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ฉุกเฉิน 
-การน าเข้ายาใน รพช. ที่จ าเป็นใช้ใน PPH 
-ระบบ Consult รพ. แม่ข่ายทางไลน์  เพื่อขอค าปรึกษา/การดูแล/การส่งต่อ 
-การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีช่วยน้อง ช่วยให้มีการจัดบริการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด      
one province one hospital และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ค าปรึกษา การรับส่งต่อที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ ด าเนินการ

ต่อ 
1.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง  
-การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS, My 
PCU และ HosXp เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล การส่งข้อมูล ท า
ให้ผลงานต่ า  

  

2.การเปลี่ยนตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 
ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจด้านการ
ปฏิบัติงานและการรวบรวมผลงาน 

  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 การสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-รพ.แม่ข่ายทุกอ าเภอมีการจัดช่องทางด่วนแก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน  12 
สัปดาห์ ที่ส่งต่อมาจาก รพ.สต./ คลินิกอบอุ่น 
-ระบบ Consult รพ. แม่ข่ายทางไลน์  เพื่อขอค าปรึกษา/การดูแล/การส่งต่อ 
-การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีช่วยน้อง ช่วยให้มีการจัดบริการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด       

           one province one hospital และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ค าปรึกษา การรับส่งต่อที่ 
          สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 
 

 
     ผู้รายงาน นางนริศา  กุลสราวุธ 

     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี   5 มีนาคม 2561 

   โทร 085-919-4244 e-mail:kulnarisa2508@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4  ตรวจราชการวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 

 

2. สถานการณ์ 
   จังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  โดยใช้กลไกการ
ขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการ MCH board ร่วมกับ Service plan สาขากุมารเวชกรรม และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
เด็กอายุ 9 ,18 ,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 99.26 และเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 50.28 
 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย ร้อยละ 85 
ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 เมืองนนทบุรี 2,488 2,464 99.20 
2 บางกรวย 1,863 1,849 99.62 
3 บางใหญ ่ 2,203 2,194 99.77 
4 บางบัวทอง 3,050 3,012 99.57 
5 ไทรน้อย 653 633 97.86 
6 ปากเกร็ด 2,467 2,410 98.58 
 รวม 12,724 12,562 99.26 

 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  ร้อยละ 51 

 
ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 เมืองนนทบุรี 5,438 2,861 52.61 
2 บางกรวย 3,448 1,600 46.40 
3 บางใหญ ่ 4,438 2,018 45.47 
4 บางบัวทอง 5,085 2,685 52.80 
5 ไทรน้อย 1,951 1,105 56.64 
6 ปากเกร็ด 3,176 1,564 49.24 
 รวม 23,536 11,833 50.28 
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ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (เด็กชาย= 113 ซม. เด็กหญิง= 112 ซม. ในปี 2564) 

 
ล าดับ อ าเภอ เด็กชาย เด็กหญิง 

1 เมืองนนทบุรี 112.08 111.33 
2 บางกรวย 110.92 110.31 
3 บางใหญ ่ 110.82 110.60 
4 บางบัวทอง 110.32 109.17 
5 ไทรน้อย 108.0 107.38 
6 ปากเกร็ด 111.37 110.74 
 รวม 111.10 110.41 

 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 จ าแนกรายอ าเภอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ่ 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวมจังหวัด 
 
 
 

1.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 
1 ร้อยละ 85 

 
เป้าหมาย 714 473 855 1005 200 567 3,814 
ผลงาน 710 469 854 1003 195 566 3,797 
อัตรา 

 
99.44 99.15 99.88 99.80 97.80 97.50 99.82 

2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน   
2 ร้อยละ 5๔ 

 
เป้าหมาย 4,210 3,369 3,581 3,988 960 2,713 18,821 
ผลงาน 2,335 2,049 1,963 2,148 548 1,329 10,372 
อัตรา 

 
55.46 60.82 54.82 53.86 57.08 48.99 55.11 

ส่วนสูงเฉลี่ย ท่ีอายุ 5 ป ี
 เด็กชาย= 

113 ซม. 
เด็กหญิง= 
112 ซม. 

 

เด็กชาย 111.95 110.76 111.76 110.73 109.97 110.13 111.10 
เด็กหญิง 111.19 110.22 110.68 109.37 106.58 110.01 110.24 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
4.1การขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.1.1 ใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ในการวิเคราะห์  วางแผนและ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมีการประชุมอย่างน้อย  
ปีละ 2 ครั้ง (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการฯ หลัก ร่วมกับตัวแทน
อีก 3 กระทรวง คือ สาธารณสุข ศึกษาธิการ และท้องถิ่นจังหวัด)  การประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรีที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 
2561 และได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติที่ประชุม
ร่วมกันทั้ง 4 กระทรวง ในวันที่ 5 มีนาคม 2561  

4.1.2 ใช้กลไก MCH board  ร่วมกับ Service plan สาขาเด็ก ในการขับเคลื่อน และ  
เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในหน่วยงาน
สาธารณสุขและเครือข่าย โดยจัดประชุมทุก 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง 
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561) 

4.1.3 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม  
4.1.4 ชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหศัจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  

ให้ผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ และต าบลทราบ  
4.1.5 ระดับอ าเภอผลักดันการด าเนินงานมหศัจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ในการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
4.1.6 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
-กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ออกเยี่ยมติดตามการด าเนินงานคัดกรอง  

DSPM การลงข้อมูลในรายงานอิเลคโทรนิกส์ (Spacial PP) การติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า  
การแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I และการลงข้อมูลในรายงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 

-ส่งพยาบาลผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จาก รพช. 3 แห่ง (รพ.ปากเกร็ด/ 
บางใหญ่/ไทรน้อย) เข้ารับการอบรมหลักสูตร ”พ่อแม่ ทักษะผู้ปกครองเพ่ือการเลี้ยงดูและการสร้างวินัย 
เชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Pre-School parenting Programe :Triple P) ระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
จัดการอบรมโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 

4.1.7 ชี้แจงทุกหน่วยงานให้ทราบและปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตาม พรบ. 
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 และ
ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ดังกล่าว (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

4.1.8 ติดตามการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็กของศูนย์ เด็กเล็กเอกชน ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
     
     4.2 การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.2.1 เน้นย้ าหน่วยบริการทุกระดับให้บริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  



[๔๖] 
 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 
                             

4.2.2 กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ในคลินิกสุขภาพเด็กดีเน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ 
การเจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก (DSPM) เน้นการเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

4.2.3 จัดอบรมครูปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
(DSPM) เน้นการเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

4.2.4  อบรม อสม.เยี่ยมบ้าน เพ่ือค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนส่งต่อเข้ารับการประเมิน
พัฒนาการและติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้ามาขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 
 
    4.3 การจัดการระบบข้อมูล 
 4.3.1 PM ระดับจังหวัด และอ าเภอ สนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน และ
ติดตามให้มีการลงบันทึกข้อมูลการบริการ 43 แฟ้ม ให้ถูกต้อง 

4.3.2 ติดตาม การแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาล่าช้าโดยเครื่องมือ TEDA4I การเพ่ิมรหัสการด าเนินงาน 
TEDA4I และการลงข้อมูลในรายงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 
  
  

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง  
-การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS, My 
PCU และ HosXp เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การส่งข้อมูล ท าให้ผลงาน
ต่ า  
 

  

2.การเปลี่ยนตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 
ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจด้านการ
ปฏิบัติงานและการรวบรวมผลงาน 
 

  

 
 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 การสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก 
สนับสนุนให้องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาคเอกชน ผลิตสื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของเด็ก 
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7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- รพช. ทุกแห่งมีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

และงานสุขภาพจิต 
 
 

 

     ผู้รายงาน นางนริศา  กุลสราวุธ 
     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี   5 มีนาคม 2561 
   โทร 085-919-4244 e-mail:kulnarisa2508@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ) 
หัวขอ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ  

(cavity free) 
จังหวัด นนทบุร ีเขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27-29 มีนาคม 2561 

…………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชองปาก เพ่ือใหเด็กปราศจากฟนผุ 
1.2 ควบคุมโรคในชองปากและลดการสูญเสียฟนแทในเด็กอายุ 12 ป 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
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[๔๙] 
 

2. สถานการณสภาวะชองปากและพฤติกรรมจากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพป 2558-2560 

กลุม
อายุ 

ตัวชี้วัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

CUP พระน่ังเกลา CUP บางกรวย CUP บางใหญ CUP บางบัวทอง CUP ไทรนอย CUP ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

๑๘ 
เดือน 

รอยละเด็ก
ปราศจากฟนผ ุ

90.
24 

97.
18 

85.
71 

83.
33 

90.
91 

95.
00 

10
0 

94.
00 

10
0 

75.
93 

96.
55 

83.
33 

80.
77 

86.
67 

94.
03 

81.
00 

84.
14 

86.
17 

83.
48 

91.
87 

89.
30 

รอยละเด็กไดรับ
การแปรงฟนจาก
ผูปกครอง 

73.
17 

66.
20 

73.
02 

79.
48 

72.
73 

80.
00 

10
0 

92.
00 

96.
67 

66.
66 

51.
72 

75.
00 

46.
15 

43.
33 

59.
70 

55.
00 

65.
85 

65.
04 

63.
88 

65.
79 

70.
03 

3 ป รอยละเด็ก
ปราศจากฟนผ ุ

59.
39 

63.
53 

61.
06 

57.
43 

54.
00 

58.
77 

51.
23 

69.
03 

60.
25 

48.
14 

48.
48 

63.
72 

53.
09 

57.
99 

52.
75 

49.
68 

64.
28 

56.
79 

52.
44 

60.
05 

58.
68 

6 ป  
(ป.1)  

รอยละเด็ก
ปราศจากฟนผ ุ
ในฟนนํ้านม 

32.
00 

29.
19 

38.
38 

6.3
2 

27.
78 

38.
55 

21.
66 

38.
13 

27.
80 

31.
67 

39.
25 

29.
41 

19.
47 

60.
55 

40.
31 

34.
31 

39.
15 

35.
56 

25.
21 

37.
02 

35.
15 

รอยละเด็ก
ปราศจากฟนผ ุ
ในฟนถาวร 

90.
00 

94.
80 

97.
84 

94.
74 

92.
22 

91.
62 

87.
26 

96.
40 

89.
46 

87.
50 

94.
62 

95.
47 

74.
34 

10
0 

93.
69 

98.
03 

98.
94 

97.
86 

87.
71 

96.
03 

94.
82 

12 ป  รอยละเด็ก
ปราศจากฟนผ ุ
ในฟนถาวร 

55.
08 

49.
33 

63.
64 

56.
99 

56.
67 

61.
25 

66.
00 

60.
19 

60.
86 

51.
90 

62.
27 

62.
15 

38.
26 

62.
73 

66.
72 

67.
97 

70.
49 

70.
52 

55.
83 

59.
10 

65.
70 

รอยละเด็กฟนดไีมมี
ผุ (cavity free) - 

70.
64 

77.
54 

- 
65.
33 

72.
60 

- 
84.
91 

82.
25 

- 
65.
36 

73.
27 

- 
76.
82 

76.
34 

- 
80.
93 

80.
13 

- 
74.
01 

77.
68 

 รอยละเด็กมสีภาวะ
เหงือกอักเสบ 

25.
00 

14.
61 

16.
04 

8.6
0 

15.
00 

9.9
8 

1.3
3 

1.7
0 

7.2
9 

13.
33 

19.
18 

14.
29 

16.
96 

6.3
6 

12.
82 

31.
67 

14.
88 

27.
05 

18.
75 

12.
21 

18.
18 

 รอยละเด็กแปรงฟน
กอนนอนทุกวัน 

69.
91 

80.
92 

84.
49 

89.
24 

81.
33 

90.
22 

99.
33 

82.
83 

86.
53 

86.
19 

84.
54 

90.
81 

58.
69 

70.
00 

78.
63 

80.
07 

84.
33 

79.
04 

78.
16 

81.
61 

83.
67 

*ขอมูลจาการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพป 2558-2560 
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[๕๐] 

สถานการณสภาวะชองปากตามตัวช้ีวัด 

 

กลุม
อายุ 

ตัวชี้วัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

CUP พระน่ังเกลา CUP บางกรวย CUP บางใหญ CUP บางบัวทอง CUP ไทรนอย CUP ปากเกร็ด CUP ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

12 
ป  

รอยละเด็ก
ปราศจาก 
ฟนผุในฟน
ถาวร 

61.
39 

61.
36 

47.
74 

41.
92 

64.
02 

44.
44 

52.
13 

62.
81 

59.
64 

41.
53 

48.
40 

50.
24 

47.
22 

48.
87 

59.
15 

33.
33 

53.
37 

36.
36 

47.
42 

49.
57 

41.
67 

52.
16 

57.
47 

51.
62 

รอยละเด็กฟนดี
ไมมีผุ (cavity 
free) 

77.
12 

79.
25 

71.
43 

50.
25 

77.
55 

72.
22 

78.
65 

77.
37 

75.
90 

47.
58 

69.
50 

70.
14 

55.
56 

57.
63 

64.
79 

36.
27 

63.
21 

68.
18 

56.
70 

52.
59 

41.
67 

66.
20 

72.
37 

70.
95 

 

*ข้อมลูจาก HDC เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
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[๕๑] 

 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการขอมลู 
CUP 

พระน่ังเกลา 
CUP    

บางกรวย 
CUP   

บางใหญ 
CUP 

บางบัวทอง 
CUP  

ไทรนอย 
CUP  

ปากเกร็ด 
CUP 

ชลประทาน 
ภาพรวม
จังหวัด 

1.กลุมอายุ 0-2 ป 

1 รอยละของเด็ก 
0-2 ป ผูปกครอง
ไดรับการฝกแปรง
ฟนโดยลงมือปฏิบัติ 

เปาหมาย 1,988 602 1,429 1,036 1,038 612 307 11,277 

ผลงาน 628 175 245 215 141 178 45 4,644 

อัตรา/ 
รอยละ 

31.59 29.07 17.14 20.75 13.58 20.08 14.66 41.18 

2 รอยละของเด็ก  
0-2 ปเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเฉพาะท่ี 

เปาหมาย 1,988 602 1,429 1,036 1,038 612 307 11,277 

ผลงาน 327 108 159 124 39 86 28 1057 

อัตรา/ 
รอยละ 

16.45 17.94 11.13 11.97 3.76 14.05 9.12 9.37 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญ  

- เด็กกลุมอายุ 18 เดือน เด็กปราศจากฟนผุตั้งแตป 2557-2559 รอยละ 83.48, 91.87 และ 89.30 ตามลําดับ เด็กกลุมวัยนี้ พบวา สภาพ
ปญหาของฟนผุคอนขางคงท่ี  

- จากการดําเนินงานในป 2560 จังหวัดไดจัดทําโครงการรณรงคใหเด็กดื่มนมจืด  ลด/เลิกนมขวด โดยมีการประกวดนวัตกรรมระดับจังหวัด ซ่ึงใน
แตละ CUP ไดคัดเลือกนวัตกรรมเพ่ือสงประกวด จากการสํารวจทันตสุขภาพในป 2560 พบวารอยละเด็กอายุ 18 เดือนบริโภคนมหวาน/นม
เปรี้ยวลดลง จากรอยละ 45.69 (ป 2559) เปนรอยละ 25.99 (ป 2560) แตรอยละเด็กอายุ 18 เดือนท่ีใชขวดนมยังสูงอยู (รอยละ 81.35) 
จึงใหสงเสริมการลด/เลิกนมขวดและการฝกแปรงฟนในผูปกครองตอไป 
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[๕๒] 

4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการขอมลู 
CUP 

พระน่ังเกลา 
CUP    

บางกรวย 
CUP    

บางใหญ 
CUP    

บางบัวทอง 
CUP   

ไทรนอย 
CUP    

ปากเกร็ด 
CUP 

ชลประทาน 
ภาพรวม
จังหวัด 

 
2.กลุมอายุ 3-5 ป 

1 รอยละของเด็ก  
3-5 ปไดรับการ
ตรวจสุขภาพชอง
ปาก 

เปาหมาย 3,391 1,502 2,359 2,254 1,257 855 888 19,671 

ผลงาน 647 473 701 320 163 81 27 2,817 

อัตรา/ 
รอยละ 

19.08 31.49 29.72 14.20 12.97 9.47 3.04 14.32 

2 รอยละของเด็ก  
3-5 ปเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเฉพาะท่ี 

เปาหมาย 3,391 1,502 2,359 2,254 1,257 855 888 19,671 

ผลงาน 645 261 244 192 11 32 34 1,967 

อัตรา/ 
รอยละ 

19.02 17.38 10.34 8.52 0.88 3.74 3.83 10.00 

3 รอยละของ ศพด.มี
กิจกรรม 
แปรงฟนหลัง
อาหารกลางวันทุก
วันดวยยาสีฟนผสม
ฟลูออไรด 

เปาหมาย 28 16 30 20 13 16 11 134 

ผลงาน 28 16 30 19 13 8 8 122 

อัตรา/ 
รอยละ 

100.00 100.00 100.00 95.00 100.00 50.00 72.73 91.04 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญ  

- เด็กกลุมอายุ 3 ป พบวา มีเด็กปราศจากฟนผุตั้งแตป 2558-2560 รอยละ 52.44, 60.05 และ 58.68 ตามลําดับ (ภาพรวมป 2555 
ประเทศรอยละ 48.30) เด็กกลุมวัยนี้ มีสภาพปญหาคอนขางคงท่ี  

- จากผลการดําเนินงานตรวจฟนและเคลือบฟลูออไรดในไตรมาสแรกยังคอนขางนอย เนื่องจากแผนงานสวนใหญจะทําในเด็กเปดภาคการศึกษาท่ี 1 
ท้ังนีมี้การสนับสนุน ให ศพด. จัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด โดยมี ศพด. รวมกิจกรรมรอยละ 91.04 
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[๕๓] 

 

ลําดับ ตัวชี้วัด 
รายการ
ขอมูล 

CUP 
พระน่ังเกลา 

CUP    
บางกรวย 

CUP    
บางใหญ 

CUP    
บางบัวทอง 

CUP   
ไทรนอย 

CUP    
ปากเกร็ด 

CUP 
ชลประทาน 

ภาพรวม
จังหวัด 

 

3.กลุมอายุ 12 ป 

1 รอยละของเด็กอายุ 6 
ปไดรับการเคลือบ
หลุมรองฟน 

เปาหมาย 15,639 5,036 7,778 7,087 5,138 3,337 5,040 68,098 

ผลงาน 2,028 890 1,136 891 441 124 199 7,713 

อัตรา/ 
รอยละ 

12.97 17.67 14.61 12.57 8.58 3.72 3.95 11.33 

2 รอยละของเด็กอายุ 
6-12 ปไดรับบริการ 
ทันตกรรม 

เปาหมาย 15,639 5,036 7,778 7,087 5,138 3,337 5,040 68,098 

ผลงาน 1,788 1,117 1,840 1,249 886 247 356 25,442 

อัตรา/ 
รอยละ 

17.83 22.18 23.66 20.16 17.24 7.40 7.06 37.36 

3 รอยละของโรงเรียน
ปลอดนํ้าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบและ
เครื่องดื่มท่ีมสีวนผสม
ของนํ้าตาลเกิน 5% 

เปาหมาย 14 18 24 24 19 14 11 124 

ผลงาน 5 12 10 7 17 5 2 58 

อัตรา/ 
รอยละ 

35.71 66.67 41.67 29.16 89.47 35.71 18.18 46.77 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญ  

- เด็กกลุมอายุ 12 ป เด็กปราศจากฟนผุตั้งแตป 2558-2560 รอยละ 55.83, 59.10 และ 65.70 ตามลําดับ(ภาพรวมป 2555 ประเทศรอย
ละ 47.70) เด็กกลุมวัยนี้และเด็กฟนดีไมมีผุ (Cavity free) รอยละ 77.68 พบวา สภาพปญหาของฟนผุมีแนวโนมลดลงและเด็กฟนดีไมมีผุมีคาท่ี
สูง แสดงใหเห็นวามีการรักษาฟนผุดวยวิธีการอุดฟนโดยทันตบุคลากรรอยละ 11.98   

- การเขาถึงการรักษาและการเคลือบหลุมรองฟนจะมีการทําตามแผนงานในชวงภาคการศึกษาท่ี 1   ในสวนของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลเกิน 5% ในโรงเรียนท่ีอยูเขตเมือง (CUP พระนั่งเกลา  และ  CUP ปากเกร็ด) สามารถทําไดยาก 
เนื่องจากอยูในแหลงชุมชน และมีรานคาบริเวณโรงเรียน  จึงมุงเนนไปท่ีการใหความรูในการดูแลสุขภาพชองปากแกเด็กและจัดกิจกรรมแปรงฟน
หลังอาหารกลางวันใหเพ่ิมข้ึน 
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[๕๔] 
 

5. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
จากการวิเคราะหการจัดบริการสุขภาพชองปากของจังหวัดนนทบุรีโดยใช ๖ Building Blocks เพ่ือ

ระบุประเด็นสําคัญท่ีเปนปญหาเปนความเสี่ยงท่ีทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ มีดังนี้ 

 การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) (สุขภาพชองปากในรพ.สต./ศสม.) 
o สงเสริมสนับสนุนใหบริโภคนมจืดและลด/เลิกนมขวดในเด็กเล็ก 
o สงเสริมสนับสนุนใหมีการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดในเด็กโดยผูปกครอง 
o สงเสริมสนับสนุนการเคลือบฟลูออไรดในเด็กอายุ ๐-5 ป 
o สงเสริมสนับสนุนการเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ ๖-๑๒ ป 
o สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุโดยผานเครือขายและจัดหาแนวทาง

จัดบรกิารเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 
ผลดําเนินการ 
o ลดโรค 
o ลดปวย 

 
o ลดตาย 
o เขาถึง 

 จัดหายูนิตทําฟนเพ่ิม  เพ่ิมเวลาในการใหบริการ เพ่ิมหนวยบริการ  
 จัดทันตาภิบาลลงไปในพ้ืนท่ี (โดยกําหนดตําแหนง/รับยาย/ลูกจาง) 
 จัดหนวยบริการสําหรับงานทันตกรรมเฉพาะทางโดยเฉพาะ 

o สงตอ 
 จัดหนวยรบับริการทันตกรรมเฉพาะทางในดานตางๆท้ังบริการแบบทุติยภูมิและ

ตติยภูมิ  
 ประชาสัมพันธหนวยรับบริการทันตกรรมเฉพาะทางผานทันตบุคลากรและ

เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 
o ความครอบคลุม    

 อัตราการเขาถึงบริการตอประชากร  รอยละ 14.19 (คน) /รอยละ 18.58 
(ครัง้)* (* ขอมูล ต.ค.60-ม.ค.61  จาก HDC ก.พ.61) 

ปญหา/อุปสรรค  สัดสวนจํานวนทันตาภิบาลเม่ือเทียบกับจํานวนประชากร ไมเพียงพอ  
 ระบบสารสนเทศ (Information system and sharing)ในระบบ ๔๓ แฟม: การปอนขอมูล 

การตรวจสอบ การดึงขอมูล 
ผลดําเนินการ 
o จัดอบรมบุคลากรในการลงขอมูลโปรแกรม JHCIS และโปรแกรม MyPCU  
o การดึงขอมูลและตรวจสอบขอมูลในระดับจังหวัด 

๑. สงเสรมิสนับสนุนใหบริโภคนมจืดและลด/เลิกนมขวดในเด็กเล็ก 
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดในเด็กโดยผูปกครอง 
3. ใหบริการเคลือบฟลูออไรดฟรีในเด็กอายุ ๐-5 ป ทุกคน ทุกสิทธ์ิ  ในทุก CUP 
4. ใหบริการเคลือบหลุมรองฟน 
5. สงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุโดยผานภาคีเครือขาย 
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[๕๕] 

o ชี้แจงทุกหนวยบริการเพ่ือตรวจสอบขอมูลกอนสงออกและเม่ือสงออกแลวตรวจสอบความ

ครบถวนอีกครั้ง 

ปญหา/อุปสรรค   
o ความยุงยากซับซอนของระบบ  ทําใหใชเวลาในการจัดการขอมูลมาก 
o ในบางหนวยบรกิารยังไมมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบ  

ขอเสนอแนะ 
o พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ 
o ในระบบ HDC เสนอใหคงรายงานหลักไว และนํารายงานตามตัวชี้วัดแยกไวในสวนตัวชี้วัด 

 กําลังคนทันตบุคลากร (Health workforce) จํานวนคน ความพอเพียง ความจําเปนในการ
พัฒนา 
ผลดําเนินการ   
o ทันตแพทย มีจํานวนเพียงพอ เม่ือเทียบกับจํานวนประชากร 
o ทันตาภิบาล มีจํานวนเพียงพอ เม่ือเทียบกับหนวยบริการ (รพ.สต.) มี รพ.สต. ท้ังหมด ๗๖ 

แหง มีทันตาภิบาลประจํา 43 แหง คิดเปนรอยละ 56.58  แตเม่ือเทียบจากจํานวน
ประชากรสัดสวนเปน 1: 15,642 ซ่ึงยังต่ําอยู โดยทางจังหวัดมีการดําเนินการจัดหา      
ทันตาภิบาลลงใน รพ.สต.เพ่ิมในปท่ีผานมา 

o ผูชวยงานทันตกรรม มีจํานวน 40 คน จาก รพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลประจํา 43 แหง 

ปญหา/อุปสรรค  สัดสวนจํานวนทันตาภิบาลเม่ือเทียบกับประชากรไมเพียงพอ ทําใหการใหบริการ
ไมครอบคลุม และการใหบริการเชิงรุกไมสามารถทําไดทุกพ้ืนท่ี 
ขอเสนอแนะ 
o สนับสนุนและผลักดันใหทันตแพทยปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
o สรางสัมพันธภาพ สรางแรงจูงใจ และการกระตุนโดยใหขวัญกําลังใจในการทํางานแก    

ทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุมทันตาภิบาล 
o ประชาสัมพันธใหเกิดการจางทันตาภิบาลใน รพ.สต. ท่ีมีความพรอม 
o ผลักดันใหมีผูชวยงานทันตกรรมใน รพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลประจําทุกแหง 

 การเงินการคลังสาธารณสุข (Financing)  
ผลดําเนินการ  มีความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงานทันตสาธารณสุข โดยใชงบ PP 
ของแตละพ้ืนท่ีในการดําเนินการ ในสวนงบบริหารจัดการในระดับจังหวัดดําเนินการแบบบูรณา
การรวมกับกลุมงานอ่ืนๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

 เทคโนโลยี/มาตรการจัดบริการและแกปญหา 
 ผลดําเนินการ มีการพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของ
ผูรับบริการ ใชเทคโนโลยีในการติดตาม รวบรวมขอมูล และแตงต้ังผูรับผิดชอบในแตละ CUP การ
ตรวจสอบขอมูล  สวนในระดับจังหวัดมีผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูล  และประสาน IT จังหวัด  เพ่ือ
พัฒนาระบบขอมูล  
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[๕๖] 

 
ปญหา/อุปสรรค  ระบบขอมูลยังไมสมบูรณทําใหการนําขอมูลมาใชไมมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ  
o พัฒนาบุคลากรใหสามารถลงขอมูล ตรวจสอบ และสามารถสงออกไดอยางถูกตอง

ครบถวน 

o พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือใหสามารถใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and  Governance) : เชน  ระบบสนับสนุน  การ
กํากับติดตาม  กลไกการประสานงาน  Oral CUP manager ฯลฯ 

ผลดําเนินการ  
o มีคณะกรรมการดําเนินงานระบบบรกิารสุขภาพชองปากระดับจังหวัด โดยมีการประชุม

ประมาณ 2 ครั้ง/เดือน 

o มีผูรับผิดชอบระดับ CUP ชัดเจน โดยเปนผูประสานงานกับหนวยบริการระดับ รพ.สต./

ศสม. 

o ลูกขาย (รพ.สต./ศสม.) จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวมท้ัง

บุคลากรจากแมขาย  โดย มีการหมุนเวียนทันตบุคลากรในรพ.สต.ท่ีไมมีทันตบุคลากร  

และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจางผูชวยงานทันตกรรม ใน รพ.สต. ท่ีไมมีงบประมาณ

จางผูชวยงานทันตกรรม เชน เครือขายบางกรวย 

o มอบหมายใหทันตแพทยเปนพ่ีเลี้ยงในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทันตาภิบาล

ใน รพ.สต. 

o มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของทันตบุคลากรท้ังในระดับจังหวัดและระดับ 

CUP 

o จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพใหกับโรงพยาบาลและ รพ.สต. 

o นิเทศติดตามกํากับโรงพยาบาลและ รพ.สต. ท่ีมีความจําเปนโดยคณะกรรมการ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพชองปาก จังหวัดนนทบุรี  และมีการนิเทศ 

ติดตามกํากับ รพ.สต. โดย CUP 

o ดําเนินงานจัดซ้ือวัสดุทันตกรรมรวม  เพ่ือใหไดวัสดุทันตกรรมท่ีมีคุณภาพและใช

งบประมาณใหมีประโยชนสูงสุด 

ปญหา/อุปสรรค   ทันตแพทยสวนใหญขาดทักษะในการดําเนินงานทันตสาธารณสุข 
ขอเสนอแนะ   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และจัดชองทางการศึกษาตอในดาน 

ทันตสาธารณสุข 
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6. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) - 

 
     ผูรายงาน  นางสาวกุลภัทร  แตมสําเภาเลิศ 

  ตําแหนง  ทันตแพทยชํานาญการ 
     วัน/เดือน/ป 5 มีนาคม 2561 

    โทร. 0862814526   e-mail : Kullapat_3@hotmail.com 
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[๕๘] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ  

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน  
จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการ วันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

……………………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 
               (ไมเกิน 40 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน 

2. สถานการณ 
การคลอดมีชีพในวัยรุนอายุ 15 – 19 ป 

การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป จังหวัดนนทบุรี (HDC adjusted ) 
ในป 2561 เทากับ 31.48 ตอประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป 1,000 คน อยูในเกณฑต่ํากวาเปาหมาย      ท่ี
กําหนดไวในยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2561  (ไม
เกิน 40 ตอพัน)  เม่ือพิจารณาจากจํานวนเด็กท่ีเกิดมีชีพท่ีเกิดจากมารดาอายุ 15–19 ปของไตรมาสแรกใน
ปงบประมาณ 2561 ( ขอมูลจากทะเบียนเกิด กระทรวงมหาดไทย เดือนตุลาคม  – ธันวาคม 2560 ) พบวา 
จํานวนประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ป จํานวน 34,067  คน มีจํานวนเด็กเกิดมีชีพ จํานวน 304 คน  
เทากับ 8.92  ตอประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป 1,000 คน   และจากขอมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15 - 19 ป จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต พ.ศ. 2555 – 2560 ซ่ึงเทากับ 49.2   44.1  40.7  39.8  37.8  
และ 37.07 ตามลําดับ (ภาพท่ี 1)   อธิบายไดวา อัตราการคลอดมีชีพของจังหวัดนนทบุรีมีแนวโนมลดลง   
มาโดยตลอด และอยูในเกณฑท่ีต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังในระดับเขตสุขภาพท่ี 4 และระดับประเทศ       
( คาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรกําหนดไวไมเกิน 40 ตอพันในป 2561 ) 

 และจากขอมูลการคลอดของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดนนทบุรีทุกสังกัด (สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และเอกชน) พบวารอยละการคลอดของหญิงวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 
(ทุกสัญชาติ) ตอการคลอดท้ังหมด ป 2555 - 2561 (ไตรมาสท่ี1)  เทากับรอยละ 18.29 , 18.32 , 
16.61 , 16.89 , 13.89 , 13.5 และ 12.76 ตามลําดับ (ท่ีมา : รายงานเฝาระวังอนามัยแมและเด็ก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี )  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเฉพาะขอมูลการคลอดของหญิงวัยรุนอายุนอยกวา 
20 ปท่ีมาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือการคลอดใน รพศ. / รพช.   
ท้ัง 6 แหงของจังหวัดนนทบุรี พบวา ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2561  รายละเอียดเก่ียวกับการคลอดมีชีพ  
มีดังตอไปนี้  

- หญิงคลอดบุตร จํานวนท้ังสิ้น 1,646 ราย เปนการคลอดจากแมวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 
จํานวน 251  ราย คิดเปนรอยละ 15.2 ของการคลอดท้ังหมด เปนแมวัยรุนอายุ 10-14 ป จํานวน  8  ราย 
และเปนแมวัยรุนอายุ 15-19 ป จํานวน 243  ราย  ในจํานวนการคลอดของหญิงวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป
ท้ังหมดนี้พบภาวะ Low Birth Weight เฉพาะในกลุมมารดาวัยรุนท่ีอายุ 15-19 ป จํานวน 34 ราย คิดเปน
รอยละ 2.8 ของการคลอดท้ังหมด  โดยพบ Preterm labour  (GA< 37 สัปดาห) จํานวน 8 คน เทากับ รอย
ละ 0.48 ของการคลอดท้ังหมด และเทากับรอยละ 3.18 ของการคลอดในกลุมมารดาวัยรุนอายุนอยกวา 20 
ป (ท่ีมา จาก รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ( รพศ./ รพช. จํานวน 6 แหง )  
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 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาท้ังอัตราการคลอดมีชีพของวัยรุนอายุ 15-19 ปตอประชากร
หญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คนจังหวัดนนทบุรี และขอมูลการคลอดของหญิงอายุนอยกวา 20 ปตอการ
คลอดท้ังหมดในสถานบริการในจังหวัดนนทบุรี มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ  สวนปญหาน้ําหนักทารกแรกเกิดมี
น้ําหนักนอยกวาเกณฑ (LBW) ,  ปญหาการคลอดกอนกําหนด (Preterm Labour) ในแมวัยรุนพบวาไมเกิน
เกณฑท่ีกําหนด  ซ่ึงสาเหตุของปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการตั้งครรภในวัยรุนในภาพรวมนั้น พบวา 
นอกจากปจจัยท่ีเกิดจากวัยรุนเองท่ีมีความรูความเขาใจ และทัศนคติตอเรื่องเพศยังไมถูกตองไมเหมาะสมแลว 
การหลีกเลี่ยงการใชถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ และการท่ีวัยรุนมักเลือกใชวิธีการคุมกําเนิดท่ีมี
ประสิทธิภาพต่ําในการปองกันการตั้งครรภ  เชน ยาคุมฉุกเฉิน การนับรอบเดือน การหลั่งขางนอก และสาเหตุ
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเขาถึงขอมูลและความรูท่ีไมชัดแจงในการปองกันการตั้งครรภหรือวิธีการในการ
คุมกําเนิด ท่ีมักไดมาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายทาง Social Network นับเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
ตั้งครรภโดยไมตั้งใจ และดวยสภาพเศรษฐกิจในบริบทของจังหวัด ประกอบกับวุฒิภาวะตามวัยของวัยรุนเอง 
จึงพบวา ความรู และความตระหนักตอการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ  เชน การไมไปรับบริการฝากครรภทันที 
เม่ือรูวาตั้งครรภ  การฝากครรภไมครบ/ ไมฝากครรภ เปนตน ซ่ึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหแมตั้งครรภวัยรุน   เสีย
โอกาสในการรับคําแนะนําในการดูแลบุตรในครรภ  สงผลทําใหทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ (LBW) ,  
คลอดกอนกําหนด (Preterm Labour) ตามมา (ท่ีมา : ขอมูล Preterm Labour & Low Birth Weight 
จังหวัดนนทบุรี) 

 
ภาพ 1  อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป พ.ศ. 2550 - 2559 เปรียบเทียบขอมูลของประเทศ   

เขตสุขภาพท่ี 4 และ จังหวัดนนทบุรี  
 
 
 

 
       ท่ีมา : ขอมูลสถิติจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพท่ี 2 การเฝาระวังอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป (HDC adjusted ) เปรียบเทียบรายจังหวัด 
ในเขตสุขภาพท่ี 4 และระดับประเทศ  ( ขอมูลป 2561  ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ) 

      

 
        

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ป  2561 ( ตค.2560- 28 กพ.2561)  สสจ.นนทบุร ี 
 

เม่ือเปรียบเทียบอัตราคลอดมีชีพรายจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 4  จาก ขอมูลการเฝาระวังอัตรา
การคลอดมีชีพของวัยรุนอายุ 15-19 ปตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน (HDC adjusted) เดือน
ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561   พบวา จังหวัดนนทบุรีมีอัตราคลอดมีชีพ สูงอยูในลําดับท่ี 3 
รองลงมาจากจังหวัดนครนายก และจังหวัดลพบุรีตามลําดับแตยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน
ยุทธศาสตร ไมเกิน 40 ตอพัน ( ภาพท่ี 2 ) 

 
การตั้งครรภซํ้าในหญิงวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป  
 

ภาพท่ี 3  รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 2559 – 2561  สสจ.นนทบรุี 
                

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ป  2561 ( ตค.2560- 28 กพ.2561)  
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[๖๑] 

สถานการณการตั้งครรภซํ้าในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ปของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557 – 
2560 จาก ขอมูลรายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เทากับรอย
ละ  26.9  23.6  19.5  16.76  และ 14.67  ตามลําดับ    สําหรับในป 2561  ขอมูลจากระบบ 
Health Data Center (HDC)  ป 2559 – 2561 ( ต.ค.2560 - 28 ก.พ.2561 ) พบวา การตั้งครรภซํ้าใน
วัยรุนอายุนอยกวา 20 ป ในชวงระยะเวลาดังกลาว ยังคงสูงกวาเกณฑเปาหมายในทุกป แตมีแนวโนมลดลง  ( 
ภาพท่ี 3 )   โดยในป 2561 จํานวนหญิงอายุนอยกวา 20 ปท่ีมาคลอดและแทงบุตรในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน 319 ราย ในจํานวนนี้เปนการต้ังครรภครั้งท่ี 2 ข้ึนไป จํานวน 
52 ราย คิดเปนรอยละ 16.3   

 

ภาพท่ี 4 รอยละการตั้งครรภซํ้าในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป พ.ศ. 2559 – 2561  

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ป 2559 – 2561 (ต.ค.2560- 28 ก.พ.2561)   สสจ.นนทบุร ี 

สําหรับในป 2561  หญิงวัยรุนอายุนอยกวา 20 ปท่ีตั้งครรภซํ้า หรือคลอด/แทงเปนครั้งท่ี
สองข้ึนไป มีจํานวน 52 รายจากมารดาวัยรุนอายุนอยกวา 20 ปท่ีมาคลอดบุตรท้ังหมด จํานวน 319 ราย  
หรือ เทากับรอยละ 16.3 ของการคลอดบุตรในวัยรุน  พบสูงสุดท่ีอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง และ
อําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 26.83  18.52  และ 15.24  ตามลําดับ (ภาพท่ี 4)   

จากขอมูลจะเห็นไดวามารดาวัยรุนท่ีตั้งครรภซํ้า สวนใหญพบสถิติสูงในพ้ืนท่ีเขตเมืองซ่ึงเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีการเคลื่อนยายของประชากรสูง (Migration) อันเนื่องมาจากเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  ท่ีมีจํานวนอาคาร   
ท่ีอยูอาศัย /หมูบาน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการจํานวนมาก ดวยบริบทเหลานี้จึงทําให
เกิดปญหาและอุปสรรคของการติดตามเยี่ยมมารดาวัยรุนหลังคลอดท่ีตองไดรับการดูแลท่ีตอเนื่อง ตลอดจนการ
ติดตาม/คนหาเพ่ือใหบริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร ( ในรายท่ีปฏิเสธการคุมกําเนิดหลังคลอดบุตรกอนออกจาก
โรงพยาบาล) จึงทําใหมีวัยรุนจํานวนหนึ่งไมไดรับบริการคุมกําเนิดชนิดก่ึงถาวรหลังคลอดบุตร  และบางอําเภอ
มีประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามอาศัยในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดขอจํากัดของการใหบริการ
คุมกําเนิดแกมารดาคลอด/แทงบุตรเชนกัน 
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

3.1  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จังหวัดนนทบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2560 
 

ท่ีมา :  ขอมูล จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ป 2556 - 2560 
 

              อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จังหวัดนนทบุรี ปงบประมาณ 2561 รายอําเภอ                                                                                       

คาเปาหมาย รายการขอมลู 
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ล
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กเ
กร็

ด 

รวมจังหวัด 

ไมเกิน 40 
ตอพัน 

เปาหมาย 9,509 3,622 4,028 8,040 1,762 7,106 34,067 

ผลงาน 146 8 18 31 22 79 304 

อัตรา / 1000 
15.35 2.21 4.47 3.86 12.49 11.12 8.92 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลขาวสาร สสจ.นนทบุรี ประมวลผลจาก ทะเบียนเกิดมีชีพ กระทรวงมหาดไทย ( ต.ค - ธ.ค. พ.ศ. 2560 ) 
 
3.2 (ก) รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ป ป 2557 – 2561 (ขอมูลจากแบบรายงานฯ) 

ป รายการขอมูล 
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ด 

รวม
จังหวัด 

1 2 3 4 5 6 

2557    
จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

816 61 100 133 84 149 1343 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

221 19 22 48 9 42 361 

รอยละ 27.1 31.1 22.0 36.1 10.7 28.2 26.9 

 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 
ป 2556  - 2560 

2556 2557 2558 2559 2560 

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป (คน) 38235 37599 37343 36094 34067 

เด็กเกิดมีชีพจากมารดาอายุ 15-19 ป (คน) 1685 1529 1487 1366 1263 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 
  ตอประชากรหญิง 15-19 ป 1000 คน 

44.07 40.66 39.8 37.8 37.07 
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ป รายการขอมูล 
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รวม
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2558 
 

จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

903 35 84 146 72 151 1391 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

214 10 25 36 13 31 329 

รอยละ 23.7 28.6 29.8 24.7 18.05 20.5 23.6 

2559 
 

จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

551 52 78 120 84 143 1028 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

97 16 22 28 8 29 200 

รอยละ 17.60 31.37 28.20 23.33 9.52 20.28 19.5 

2560 

 

จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

561 37 71 144 79 110 1002 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

91 6 14 23 6 7 147 

รอยละ 16.22 16.22 19.72 15.97 7.59 6.36 14.67 

2561 

(1 ต.ค.60 – 
31 ธ.ค.60) 

จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

115 9 19 33 22 29 227 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

22 2 2 6 2 5 39 

รอยละ 19.13 22.22 10.53 18.18 9.09 17.24 17.18 

 
ท่ีมา : รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุนสัญชาติไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ป 2557 - 2561 
      : เก็บขอมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( รพศ. / รพช. ) 
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3.2 (ข) รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ป ป 2559 – 2561 (ขอมูลจากระบบ HDC) 

ป รายการขอมูล 
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รวม
จังหวัด 

1 2 3 4 5 6 

2559    
จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

397 51 75 114 81 107 825 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

86 16 16 19 9 20 166 

รอยละ 21.66 31.37 21.33 16.67 11.11 18.69 20.12 

2560 
 

จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

434 41 74 148 82 116 895 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

67 5 10 23 11 9 125 

รอยละ 15.44 12.2 13.51 15.54 13.41 7.76 13.97 

2561 
(1 ต.ค.60 – 
28 ก.พ.61) 

จํานวนหญิงคลอดอายุ
นอยกวา  20 ป   (คน) 

164 5 24 54 31 41 319 

หญิงคลอดอายุ <20 ป 
ครรภท่ี 2 ข้ึนไป   (คน) 

25 0 3 10 3 11 52 

รอยละ 15.24 0 12.50 18.52 9.68 26.83 16.3 

 ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ Health Data Center  ป  2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันท่ี  28 กพ. 2561 
 

3.3  อัตราการคุมกําเนิดในวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป 
     เปรียบเทียบขอมูล HDC และ รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน สสจ.นนทบุรี ป 2560 - 2561   

 

รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา20 ปท่ีไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern methods) 
 ป 2560 

โรงพยาบาล 
ระบบ Health Data Center รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
พระนั่งเกลา 434 187 43.09 561 516 90.05 
บางกรวย 41 13 31.71 37 35 94.59 
บางใหญ 74 37 50.0 71 71 100 
บางบัวทอง 148 137 92.57 144 144 100 
ไทรนอย 82 53 64.63 79 79 100 
ปากเกร็ด 116 62 53.45 110 110 100 

รวม 895 489 54.58 1002 955 95.31 
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รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา20 ปท่ีไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern methods) 
 ป 2561 

โรงพยาบาล 
ระบบ Health Data Center 
 ( ณ 28 กุมภาพันธ 2561 ) 

รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน 
ไตรมาส 1 / 2561 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
พระนั่งเกลา 164 39 23.78 115 115 100 
บางกรวย 5 0 0 9 9 100 
บางใหญ 24 6 25 19 19 100 
บางบัวทอง 54 53 98.15 33 32 96.97 
ไทรนอย 31 21 67.74 22 22 100 
ปากเกร็ด 41 19 46.34 29 29 100 

รวม 319 138 43.26 227 226 99.56 
 
 

3.4  รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ปท่ีคุมกําเนิดไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร  
 เปรียบเทียบขอมูล HDC และ รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน  สสจ.นนทบุรี 
 ป 2560 - 2561   

รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา20 ปท่ีไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร  ป 2560 

อําเภอ 
ระบบ Health Data Center รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เมืองนนทบุรี 187 184 98.40 516 347 67.25 
บางกรวย 13 10 76.92 35 28 80.0 
บางใหญ 37 37 100 71 58 81.69 
บางบัวทอง 137 125 91.24 144 122 84.72 
ไทรนอย 53 49 92.45 79 65 82.28 
ปากเกร็ด 62 59 95.16 110 110 100 

รวม 489 464 94.89 955 730 76.44 
 

รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา20 ปท่ีไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร  ป 2561 

อําเภอ 
ระบบ Health Data Center 
 ( ณ 28 กุมภาพันธ 2561 ) 

รายงานเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน 
ไตรมาส 1 / 2561 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เมืองนนทบุรี 39 38 97.44 115 74 64.35 
บางกรวย 0 0 0 9 9 100 
บางใหญ 6 6 100 19 19 100 
บางบัวทอง 53 43 81.13 32 26 81.25 
ไทรนอย 21 21 100 22 21 95.45 
ปากเกร็ด 19 16 84.21 29 29 100 

รวม 138 124 89.85 226 178 78.76 
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3 สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
 3.1 การขับเคลื่อน พรบ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559  

- จังหวัดนนทบุรี มีคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับ
จังหวัด จังหวัดนนทบุรี (คําสั่งท่ี 1141/2560 )  และกําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ    
ครั้งท่ี 1 / 2561  ในเดือนมีนาคม 2561 

- การประชาสัมพันธ พรบ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559  และ    
การคืนขอมูลสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนของจังหวัดนนทบุรี โดยการทํางานรวมกันกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัดของหนวยงานตางกระทรวงท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี บานพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีทุกเขต  สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจงัหวัดนนทบุร ี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธจังหวัด
นนทบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 
(กศน.) และเครือขายภาคประชาสังคม  ไดแก สภาสตรีจังหวัดนนทบุรี สมัชชาครอบครัวจังหวัด
นนทบุรี  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   

- การประสานสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับทีมนักจัดการสุขภาพ
ของอําเภอ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน/เอดส/ยาเสพติด จํานวน 31 แหง ( รอยละ 67.4 )  

3.2 ผูบริหารใหความสําคัญ กําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด และมีนโยบายสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
ตั้งแตในป 2558 จนถึงปจจุบัน  โดยมีมาตรการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนท่ีครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

- การเฝาระวังและปองกันการตั้งครรภรายใหมในวัยรุน  
- การปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภซํ้าในวัยรุน : สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด     

ทุกแหง (รพศ./รพช.) จัดบริการคุมกําเนิดก่ึงถาวรใหแกหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการคลอด/
แทงบุตรกอนออกจากโรงพยาบาลทุกราย และขอความรวมมือโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ จัดใหบริการ
คุมกําเนิดแกหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการคลอด/แทงบุตรดวยเชนกัน โดยใหโรงพยาบาลทุก
แหงจูงใจแมวัยรุนท่ีมาคลอด/แทงบุตรในโรงพยาบาลไดรับการคุมกําเนิดก่ึงถาวร (ยาฝง/หวงอนามัย) 
กอนออกจากโรงพยาบาลทุกราย และหากแมวัยรุนท่ียังไมพรอมรับบริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร กอนออก
จากโรงพยาบาล หรือในคลินิกวางแผนครอบครัว จะใหบริการฉีดยาคุมกอนกลับบาน โดยถายทอด
นโยบาย และควบคุมกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด  ทุก 
3 เดือน จึงเปนผลใหสถานการณการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ปลดลงอยางตอเนื่อง 

- การเสริมสรางคุณภาพชีวิตแมวัยรุนและบุตรตลอดจนครอบครัวแมวัยรุน  
3.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดทําแผนงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน และจัดทําโครงการสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกป โดยถายทอดนโยบายสูระดับ
ปฏิบัติ และชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ี ตลอดจนแสวงหาแนวรวมในการทํางานกับ
หนวยงานในและนอกสังกัด เชน ศูนยสุขภาพจิตท่ี 4   สสส.  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  สภา
สตรีจังหวัดนนทบุรี ฯลฯ 

3.4 คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนประเด็น Teenage Pregnancy เปน 1 ใน 6 
นโยบายการดําเนินงานของ MCH Board จังหวัดนนทบุรี และถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติในระดับ
อําเภอ และ ตําบล โดยมีคณะกรรมการ MCH Board ระดับอําเภอขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันการ
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ตั้งครรภในวัยรุน และการตั้งครรภซํ้าภายในอําเภอครอบคลุมทุกสถานบริการ โดยมีโรงพยาบาลเปนแม
ขายในการสนับสนุนชวยเหลือ  

3.5 การสรางระบบการดูแลชวยเหลือวัยรุนแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการบริการท่ีเปนมิตรกับ
วัยรุนของหนวยบริการและเครือขายสาธารณสุขภายในจังหวัด โดยการจัดใหมีทีมนักจัดการสุขภาพ 
(Teen Manager) ทุกอําเภอ  

3.6 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงพยาบาล YFHS  และ ชองทางเลือก "1663 "  แกบุคลากร
ทางการแพทย และสาธารณสุข และกลุมวัยรุน พอแมผูปกครอง  สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
เพ่ิมชองทางเลือกท่ีเหมาะสมใหแกวัยรุนกลุมเสี่ยงและกลุมเผชิญปญหาใหสามารถมีทางออกอยาง
เหมาะสม   

3.7 มีเครือขายรานขายยารวมเฝาระวังการตั้งครรภวัยรุนในทุกอําเภอ จํานวน 396 แหง (รอยละ 65 
)โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประสานความรวมมือกับเครือขายชมรมรานขายยาในจังหวัด
นนทบุรี  เพ่ือแจก"เอกสารประชาสัมพันธเม่ือตั้งครรภตองทําอยางไร" ใหแกวัยรุนท่ีมาซ้ือแถบตรวจการ
ตั้งครรภ เพ่ือประชาสัมพันธหนวยงานใหคําปรึกษาชวยเหลือกรณีหญิงต้ังครรภปกติ/ตั้งครรภไมพรอม  
เพ่ือใหวัยรุนเขาถึงชองทางการชวยเหลือกรณีตั้งครรภไมพรอม ปองกันการทําแทงท่ีไมปลอดภัย และ
ปญหาสังคมอ่ืนๆ 

3.8 การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบทบาทการทํางานของ”แมอาสา” โดยปจจุบันมีเครือขายแมอาสา
เฝาระวังปองกันวัยรุนตั้งครรภ จํานวน 260 คน / ชมรมแมอาสา 6 อําเภอ 

3.9 พัฒนารูปแบบโครงการ stop teen mom teenage in Nonthaburi province เชื่อมโยง
ระหวางโรงเรียน บาน โรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีอําเภอปากเกร็ด และบางใหญ โดยใชงบประมาณของ พม
จ.นนทบุรี 

3.10 ระดับจังหวัดมีการสื่อสารประสานงาน และประเมินติดตามผลการดําเนินงาน และคืนขอมูลผลงาน 
กับTeen Manager ของอําเภอเปนระยะๆอยางตอเนื่อง (ทางชองทางสื่อสารLine  group / การจัดเวที
ประชุม) 

4 ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให        

ตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว        
ยังมีนอยในระดับชุมชน และทําไดยาก 
เนื่องจากบริบทของครอบครัวในจังหวัด
นนทบุรีเปนชุมชนเขตเมือง 

  

ชองทางการเขาถึงขอมูลและความรู 
เรื่องเพศและการคุมกําเนิด วัยรุนมักหา
จาก Social media / เพ่ือน ทําใหได
ขอมูลไมถูกตอง 

  

ขาดหนวยงานหลักในการดูแลชวยเหลือ
แมวัยรุนอยางครบวงจร เรื่อง การศึกษา
ตอ อาชีพ การเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ 

  

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแขง็  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 
                             



 
[๖๘] 

 
5 ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
5.2 เพ่ิมการประชาสมัพันธ พรบ.ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน เพ่ือสรางการรับรูในวงกวางตอสังคม  
5.3 เพ่ิมการสนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลาง (การถายทอดองคความรู/วิชาการ/แนวทางดําเนินงาน)  

การมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการทํางานของจังหวัดในเขต  
5.4 กรณีท่ีสวนกลางดําเนินโครงการนํารองในจังหวัด ขาดการคืนขอมูลใหแกจังหวัด ทําใหเสียโอกาสในการ

พัฒนาตอยอด 
 

6 นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 
ไมมี 
 
 

ผูรายงาน  นางทัศนีย  ชวยรักษา      
                                          ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                                           วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  8  มีนาคม 2561 
                                           โทร ๐๒ 9๕๐๓ ๐๗๑-๖ ตอ ๑๓๐,๑๑๗                                               
                                           E-mail: miewow@gmail.com   
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

หัวขอ พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 
จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

11 รอยละตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 
     ผานเกณฑ  

12 รอยละของ Healthy Ageing 
 

2. สถานการณ 
   ตารางแสดง จํานวนประชากรอายุ จําแนกรายกลุมอายุ 

ป พ.ศ. 

จํานวน
ประชากร
ท้ังหมด 

ประชากรสูงอาย ุ ผูสูงอายุ 60 –69ป ผูสูงอายุ 70 –79ป ผูสูงอายุ 80 ปข้ึนไป 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2557 1,225,485 186,015 15.18 99,947 53.73 53,215 28.61 32,853 17.66 

2558 936,399 153,536 16.40 84,146 54.81 44,278 28.84 25,112 16.36 

2559 1,089,178 172,583 15.85 96,449 55.89 48,205 27.93 27,929 16.18 

2560 1,075,769 181,381 16.86 101,240 55.82 49,470 27.27 30,671 16.91 

2561 1,211,924 199,282 16.44 113,006 56.71 54,949 27.57 31,327 15.72 

ท่ีมา : จาก รายงาน HDC วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
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ท่ีมา : จาก รายงาน HDC วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560:ขอมูลตั้งตนในการดําเนินการรวมกับเชตสุขภาพท่ี 4  

 
จากฐานขอมูลรายงาน HDC สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560) พบวา ประชากรในฐานขอมูล43 แฟมของหนวยบริการป 2557 - 

2561 จังหวัดนนทบุรีมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากรอยละ 15.18  16.40 15.85 16.86 และ 16.44 ตามลําดับ  และเม่ือเปรีบยเทียบกับจํานวนประชากร
ท้ังหมดในป 2561 จังหวัดนนทบุรีมีประชากรรวม 1,211,924 คน และมีจํานวนผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป (TYPEAREA1,3)  จํานวน 180,734 คน (คิดเปนรอยละ 12.25 
ของประชากรรวม)  เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผูสูงอายุตามชวงอายุของประชากรสูงอายุในป 2561 พบวา มีจํานวนผูสูงอายุ 60 -69ป  จํานวน 113,006 คน  (คิดเปนรอยละ
56.71) จํานวนผูสูงอายุ70 -79ป  จํานวน 54,949 (คิดเปนรอยละ 27.57) และจํานวนผูสูงอายุ80 ปข้ึนไป จํานวน31,327คน  (คิดเปนรอยละ15.72)  

จังหวัด 

จํานวนประชากรท้ังหมด จํานวนผูสูงอายุ รอยละของผูสูงอายุ การคัดกรอง ADL การแบงกลุมตาม ADL ยังไมไดรับ
การคัด
กรอง 

ทะเบียน 
ราษฎร 

PERSON ทะเบียน PERSON ทะเบียน TYPE จํานวน รอยละ 
ของ 

ทะเบียน 
ราษฎร 

รอยละ
ของ
การ

สํารวจ 

กลุม 
ท่ี 1 
ติด 

สังคม 

กลุม 
ท่ี 2 
ติด 
บาน 

กลุม 
ท่ี 3 
ติด 

เตียง 

จําแนกตาม ราษฎร จําแนกตาม  ราษฎร AREA1+3 ท่ี   

TYPEAREA   TYPEAREA     คัดกรอง 

 1+3    1+3       

เมือง
นนทบุร ี 363,112 587,417 75,853 79,113 20.89 13.47 17,172 22.64 21.71 16,323 630 219 61,941 

บางกรวย 129,439 125,685 21,593 19,171 16.68 15.25 16,340 75.67 85.23 16,086 175 79 2,831 

บางใหญ 143,094 161,203 18,508 14,885 12.93 9.23 9,396 50.77 63.12 8,832 486 78 5,489 

บางบัว
ทอง 268,521 279,147 35,313 26,151 13.15 9.37 13,023 36.88 49.8 12,752 162 109 13,128 

ไทรนอย 63,865 47,345 9,167 7,277 14.35 15.37 5,590 60.98 76.82 5,321 204 65 1,687 

ปากเกร็ด 265,967 243,893 38,848 34,153 14.61 14.00 11,930 30.71 34.93 11,533 294 103 22,223 

รวม 1,233,998 1,444,690 199,282 180,750 16.15 12.51 73,451 
 

36.86 34.93 
 

70,847 1,951 653 107,299 
(59.36) 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 
                             



[๗๑] 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

  3.1 ขอมูลจํานวนผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จําแนกตามความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวัน ปงบประมาณ 2561 

อําเภอ 
จํานวน
ผูสูงอายุ
ท้ังหมด 

จํานวนผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง ยังไมไดรับ
การ 

คัดกรอง 
ติดสังคม 

(ADL 12-20) 
ติดบาน 

(ADL 5-11) 
ติดเตียง 

(ADL 0-4) 
รวม รอยละ 

เมือง
นนทบุร ี 82,874 17,495 694 229 18,418 22.22 64,456 
บางกรวย 20,747 17,044 183 103 17,330 83.53 3,417 
บางใหญ 15,682 10,414 241 87 10,742 68.5 4,940 
บางบัวทอง 28,632 14,315 184 113 14,612 51.03 14,020 
ไทรนอย 7,898 6,067 244 55 6,366 80.6 1,532 
ปากเกร็ด 34,850 11,523 312 105 11,940 34.26 22,910 

รวม 190,683 76,858 1,858 692 79,408 41.64 111,275 
ท่ีมา : จาก รายงาน HDC วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

3.2  ผลการดําเนินงานตามความคลอบคลุมในพ้ืนท่ี 52 ตําบลผลงานสะสมตั้งแตป 2559 ถึง
ปจจุบัน 

ขอมูล ณ ท่ีมา : จาก รายงานจากพ้ืนท่ีของหนวยบริการ วนัท่ี วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ
บาง
กรวย 

อําเภอ
บาง 
ใหญ 

อําเภอ
บางบัว
ทอง 

อําเภอ 
ไทร 
นอย 

อําเภอ 
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
(ช่ือตัวช้ีวัด) ตําบล Long Term Care   ผานเกณฑ LTC (กรมอนามัย)  รอยละ 60 

1 ตําบลผาน
เกณฑ 

เปาหมาย 10 9 6 8 7 12 52 
ผลงาน 10 9 6 8 7 12 52 
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 

2 จํานวน CM ป 59 22 22 11 19 16 23 130 
ป 60 80 (ทองถ่ิน/เครือขาย/ รพ.) 80 

ป 61 20 13 9 17 8 10 86 
9 (ทองถ่ิน/เครือขาย) 

รวม 42 35 20 36 24 33 296 
CM1: ผส.  1:21 1:9 1:17 1:9 1:12 1:12  

3 จํานวน CG ป 59 70 67 41 61 46 81 366 
ป 60 50 35 30 45 30 50 240 

ป 61 47 67 29 54 41 32 270 
รวม 167 169 100 160 117 163 876 

CG1:ผส5-
10คน 

 1:6 1:2 1:4 1:2 1:3 1:3 1:3 

5 จํานวน CP 
 

เปาหมาย 923 286 328 297 299 417 2550 
ผลงาน 632 208 305 260 243 354 2,072 
รอยละ 68.47 72.73 92.99 87.54 81.27 84.89 81.25 
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จังหวัดนนทบุรีมีการคัดกรองจําแนกผูสูงอายุตามADL (ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน)ได
รอยละ 41.64 สวยการดําเนินงานตําบล Long Term Care ของจังหวัดนนทบุรี มีการดําเนินการครบ 7 
องคประกอบของกรมอนามัยครอบคลุม 52 ตําบล โดยผานเกณฑ LTC (กรมอนามัย) รอยละ 100 
 

3.3 ผลการดําเนินงานตามพ้ืนท่ี อปท.เขารวมการดําเนินการโครงการ Long Term Care 
ผลงานสะสมตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน จํานวน22 อปท.( 50.00%) 34 ตําบล (65.38 %)  
 
 

ลํา
ดับ 

อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท) ตําบล 
ท้ังหมด ป 

59 
ป 

60 
ป 

61 
รวม ท้ัง 

หมด 
ป 59 ป  

60 
ป 

 61 
รวม 

1 อําเภอเมือง 6 1 1 2 4 10 1 5 2 8 
2 อําเภอบางกรวย 7 3 3  6 9 3 4  7 
3 อําเภอบางใหญ 8 2 1  3 6 2 1  3 
4 อําเภอบางบัวทอง 8 2 4  6 8 2 6  8 
5 อําเภอไทรนอย 8 1 1  2 7 1 1  2 
6 อําเภอปากเกรด็ 8 1 2  3 12 1 7  8 
รวม 45 

แหง 
*44

กองทุน 

10 12 2 24 52 10 24   

รอยละ  22.73 27.27    19.23 46.15   
รอยละสะสม   50.00     56.15   

หมายเหตุ * อปท.ท่ีเขารวมกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับพ้ืนท่ีตําบาล 44 แหง 

ขอมูล ณ ท่ีมา : จาก รายงานจากพ้ืนท่ีของหนวยบริการ วนัท่ี วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 

3.4 การดําเนินงานตามนโยบาย 3C ประกอบดวย Care manager, Caregiver, Care plan 
ตามพ้ืนท่ี อปท.เขารวมการดําเนินการโครงการ Long Term Care 
 

ลํา
ดั
บ 

 อําเภอ       

 

หนวย
บริการ สธ.

ท้ังหมด 
(แหง) 

หนวยบริการ 
เทศบาล
ท้ังหมด  
(แหง) 

หนวย
บริการ ท่ีมี 
CM (แหง) 

ผูสูงอายุพ่ึงพิง
ในตําบลท่ี

อปท.เขารวม 
LTC 

จัดทํา 
care 
plan 
(ราย) 

หมายเหต ุ

1 อําเภอเมือง 16 5 21 198 161 (กําลังดําเนินการ  
บางกราง37) 

2 อําเภอบางกรวย 12 - 12 184 184  
3 อําเภอบางใหญ 10 - 10 167 167  
4 อําเภอบางบัวทอง 16 1 18 190 165 (ผิดตําบล 25) 
5 อําเภอไทรนอย 13 - 13 30 30  
6 อําเภอปากเกรด็ 16 2 18 101 68 (กําลังดําเนินการ  

ทาอิฐ33) 
รวม 83 8 91 870 775  

ขอมูล ณ ท่ีมา : จาก รายงานจากพ้ืนท่ีของหนวยบริการ วนัท่ี วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 
                             



[๗๓] 
 

 3.5 ขอมูลการเบิกจายงบประมาณของกองทุน LTC ป 59-60 
 

ลําดับ อําเภอ ขอมูลกองทุน 

 

สงCPหรือโครงการเพ่ือเบิก
จายเงิน 

 

 
หมายเหต ุ

 
 

กองทุน
ฯ ป 

59-60 

กองทุนฯ 
ไมมีการ
โอนเงิน 

กองทุน
ฯ มีการ
โอนเงิน 

หนวยบริการสธ. ผานศูนยฯ/
เทศบาล 

เบิกจาย ยัง เบิกจ่าย   
 

ยัง 

1  เมือง 2 2 - 2 1 - 5 หนวยบริการสง CPแลว อนุ
ฯยังไมพิจารณา 

2 บางกรวย 6 5 - - 11 - 1 ยังไมตั้งอนุฯ ไดแก 
ทม.บางกรวย 
ทต.ปลายบาง 
อบต.บางขนุน 
ทต.ศาลากลาง 
อบต.บางขุนกองขอออกจาก
โครงการ 

3 บางใหญ 3 2 - 2 2 - - หนวยบริการสง CPแลว อนุ
ฯยังไมพิจารณา 

4 บางบัวทอง 6 1 3 9 3 - - อบต.บางบัวทอง (รายช่ือม
ถูกตอง) 

5 ไทรนอย 2 1 1 1 - - - ทต.ไทรนอย(ขอมลูผดิพ้ืนท่ี) 
6 ปากเกร็ด 3 1 2 2 3 - - ยังไมตั้งอนุฯ ทต.ทาอิฐ 

รวม 22 15 6 16 20 - 6  
 

ขอมูล ณ ท่ีมา : จาก รายงานจากพ้ืนท่ีของหนวยบริการ วนัท่ี วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
รายละเอียดสรุปการการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยสรุปมีดังนี้ 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวดานสาธารณสุข สําหรับผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิง(Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี จํานวนเงิน 
15,582,500 บาท (สิบหาลานหาแสนแปดหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผูสูงอายุ สําหรับอาสาสมัครและผูดูแลผูสูงอายุ (Care 
Giver) จํานวน 270 คน ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ระยะเวลา 10 
วัน)  ดังนี้ 

  รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 18 - 29 ธันวาคม พ.ศ.2560  
  รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561  
  และรุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 8 - 19 มกราคม 2561 

 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูจัดระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ (Care Manager) 
จํานวน 80 คน ในระหวางวันท่ี 29 มกราคม 2561 – 23 กุมภาพันธ 2561 (ระยะเวลา 10 วัน) ณ 
หองประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุร ี 

1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและลดปริมาณขยะ ใน
ชุมชน “ผาออมซักไดสําหรับผูสูงอายุ” สําหรับผูสูงอายุ/ผูดูแล/สมาชิกในครอบครัว จํานวนอําเภอ 6 
อําเภอๆละ1 ครั้ง รวมผูเขาอบรม 240 คน (ระหวางวันท่ี 20 มกราคม 2561 -10 กุมภาพันธ 2561) 
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1.4จัดศึกษาดูงานการสรางสุขภาพสําหรับเครือขายชมรมผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ ภายใตกิจกรรม
ถายทอดความรูในการสรางสุขภาพดวยตนองและการชวยเหลือเก่ีอกูลดูแลผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิงในชุมชน ใน
เดือนกรกฎาคม 2561  

1.5 จัดทําสื่อ อุปกรณดานการดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ ไดแก สื่อความรูดานสุขภาพและโรคท่ี
พบบอยในผูสูงอายุ แบบประเมิน ADL GS คูมือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ แฟมเอกสาร Long Term Care 
ในชุมชน สื่อดานการจัดสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะในชุมชน อุปกรณตนแบบในการจัดการขยะติดเชื้อ
ในครัวเรือน และจัดทํา Spot วีดีโอ สื่อความรู ฯลฯ 

1.6. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับผูจัดระบบการดูแลระยะยาวสําหรับ 
ผูสูงอายุ(Care Manager) นักกายภาพบําบัด ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในศูนยดูแลผูสูงอายุ  
         1.7 จัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณฟนฟูสภาพผูสูงอายุเพ่ือการดําเนินงานชุมชน จํานวน 14 รายการ  

 
2.ในการติดตามกองทุนท่ีเขารวมโครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาวดานสาธารณสุข สําหรับผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิง
(Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี  

2.1 จํานวนอปท.ท่ีเขารวม ป 2559 จํานวน 10 อปท. ป 2560 จํานวน 12 อปท.รวม 22 
อปท.สถานการณการเบิกจายเงิน จากกองทุน LTC  ป 2559- 2560 มีการโอนงบใหหนวยบริการ
สาธารณสุข 6 แหง ดําเนินการเอง 1 แหง (ยังไมมีการเบิกจายเงิน) สวนอีก 15 กองทุน อยูในระหวาง
ดําเนินการ เนื่องจาก 1)อปท.ไมม่ันใจในการใชจายเงิน มีการไดรับทวงติงการใชเงิน จาก สตง. เชน อบต.
บางขนุน จึงแจงขอคืนเงินท่ีไดรับในป 2560 2)กระบวนการของการสนับสนุนงบมีหลายข้ันตอน สงผลตอ
ความลาชาในการดําเนินงาน (1.พิจารณาขออนุมัติอัตราการจายเงินโดยคณะอนุกรรมการฯ  2. เสนอคณะ
กรรมการฯกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ 3.นัดหมายทําขอตกลง 4.โอนเงิน)  3)อปท.หลายพ้ืนท่ี
เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ ทําใหตองมีการศึกษาแนวทางกันใหม และ4)หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
อปท.ท่ีเขารวมโครงการในป 59-60 สวนใหญไดดําเนินการเสนอ Care Plan ใหอนุกรรมการฯกองทุน 
LTC เขาไปแลว รอคณะอนุกรรมการฯประชุมพิจารณาขอมูล Care Plan  และ ความครอบคลุมของ 
CM/CG ตอผูมีภาวะพ่ึงพิงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2.2 แนวทางการดําเนินงานตอไป 
2.2.1 ประสานกับกลุมงานประกันสุขภาพในการประสานการติดตามการเบิกจายเงินกองทุน

กับหนวยบริการสาธารณสุข การตรวจสอบขอมูลผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิงสิทธิ์ UC ป 59-61 จากหนวยบริการ
และกองทุน ใหเปนปจจุบันเพ่ือสงขอมูลให สปสช.เขต 4  และประสานการเขารวมกองทุนLTC ของ อปท.
ใหมในป 2561 

2.2.2 ประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสุขในการติดตามการพิจารณางบกองทุนLTC 
เพ่ือจัดทําโครงการเสนอประธานคณะกรรมการกองทุน และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตอไป 

2.2.3 ประสานหนวยบริการสาธารณสุขในการสํารวจตรวจสอบขอมูลผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิงป 
2561 เพ่ือสงขอมูลผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิงสิทธิ์ UC ใหกองทุนและกลุมงานประกันสุขภาพเพ่ือสง สปสช.ตอไป 

2.2.4 มีการติดตามการใชจายเงินกองทุน LTC โดยบูรณาการ ทํางานรวมกันระหวาง กลุม
งานสงเสริมสุขภาพ  กลุมงานประกันสุขภาพ  และและผูรับผิดชอบงาน LTC ระดับอําเภอทุกพ้ืนท่ี รวมถึง
การดําเนินงานการจัดบริการ LTC ของหนวยบริการ และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการใหแก CG ใน
พ้ืนท่ี 
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2.2.5 ประสานกับ สปสช. ในการประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจในกระบวนการของการ
สนับสนุนงบLTC แก ทองถ่ินจังหวัด อปท. และหนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีๆเขารวมโครงการ ในวันท่ี 
13 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 
3.5 ผลการดําเนินงาน Healthy Aging  

รอยละของ Healthy Ageing  จังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 1-2ต.ค.ถึง มี.ค. ปงบประมาณ 2561 

อําเภอ 
จํานวน
ผูสูงอายุ 

ไตรมาส 1-2ต.ค.ถึง มี.ค. 
จํานวนคัด
กรอง(B) 

ติดสังคม 
(ADL 12-20)(A) 

รอยละ 
ติดบาน 

(ADL 5-11) 
ติดเตียง 

(ADL 0-4) 
เมืองนนทบุร ี 82,874 5,178 4,944 95.48 181 53 
บางกรวย 20,747 7,282 7,164 98.38 56 62 
บางใหญ 15,682 5,764 5,666 98.3 58 40 
บางบัวทอง 28,632 5,505 5,375 97.64 87 43 
ไทรนอย 7,898 4,250 4,061 95.55 153 36 
ปากเกร็ด 34,850 2,420 2,303 95.17 88 29 

รวม 190,683 30,399 29,513 97.09 623 263 
ท่ีมา : จาก รายงาน HDC วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
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การคัดกรองโรคและกลุมอาการสูงอายุท่ีเสียงดานสุขภาพ ใน 52 ตําบล   

อําเภอ 
ผูสูงอายุ

(คน) 

การคัดกรองโรคและกลุมอาการสูงอายุท่ีเสยีงดานสุขภาพ 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน CVD สุขภาพชองปาก 
สมองเสื่อม 

AMT ซึมเศรา 2Q ขอเขา ภาวะหกลม BMI 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานว
น 
กลุม 
เสีย่ง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

จํานวน 
กลุม 
เสี่ยง รอยละ 

เมือง
นนทบุรี 82,874 3,685 38.08 1,142 10.33 1099 30.15 675 11.34 159 2.98 36 0.37 1,588 22.62 1,145 14.98 973 6.60 

บางกรวย 20,747 4,360 41.85 304 2.71 1249 33.92 127 3.21 90 1.65 31 0.22 327 5.55 393 6.92 701 4.76 

บางใหญ 15,682 554 12.10 294 5.08 813 30.39 614 9.36 78 1.39 57 0.75 323 7.23 1,839 25.93 498 6.07 
บางบัว
ทอง 28,632 1,843 41.65 363 6.99 1458 36.47 172 5.11 34 0.81 43 0.48 380 9.89 310 7.34 988 9.43 

ไทรนอย 7,898 830 38.28 393 10.18 1001 34.14 312 15.11 171 8.18 69 2.11 808 29.52 219 7.08 421 8.34 

ปากเกร็ด 34,850 2,023 41.80 446 7.32 1147 34.27 106 2.87 40 1.37 8 0.09 483 14.64 361 11.27 668 7.60 

รวม 190,683 13295 36.82 2942 6.81 6767 33.37 2006 7.84 572 2.24 244 0.47 3909 14.34 4267 13.79 12,625 20.37 

 ท่ีมา : จาก รายงาน HDC วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 

     
            จากฐานขอมูลรายงาน HDC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พบวา จํานวนผูสูงอายุ 181,383คน ไดรับการการคัดกรองโรคและกลุมอาการสูงอายุท่ีเสียงดาน
สุขภาพ พบวามีกลุมเสี่ยงดานสุขภาพ ในเรื่องความดันโลหิตสูง รอยละ 36.82 เบาหวาน รอยละ 6.81 CVD รอยละ 33.37 สุขภาพชองปาก รอยละ 7.84 สมองเสื่อม AMT  
รอยละ 2.24ซึมเศรา 2Q รอยละ 0.47 ขอเขา  รอยละ 14.34 ภาวะหกลม รอยละ 13.79 ดัชนีมวลกายเกิน รอยละ 20.37 
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4 สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
 ความชัดเจนของการดําเนินงาน LTC ท่ีเปนรูปธรรม ท่ีทําใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสามารถนําไปใชได

โดยไมมีความเสี่ยงดานกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ  โดยควรมีการสั่งการ/การประสานงานท่ีชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร มีเอกสารในการการอางอิง ท่ีไมสุมเสี่ยงตอการผิดระเบียบโดยเฉพาะเรื่องการใช
เงินกองทุนLTC ท้ังหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข และหนวยราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
 

 

5 ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไม
บรรลุวตัถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให

ตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

เนื่องจากมีการปลี่ยนแปลงแนวทางการเบิกจาย
เงินกองทุน LTC รวมถึงความลาชาในการสั่งการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสงผลตอความม่ันใจในการ
ทํางานของ จนท.ระดับพ้ืนท่ี ควรมีความชัดเจนใน
ข้ันตอนการปฏิบัติและไมสุมเสี่ยงตอการผิดระเบียบ 
สะดวกตอการปฏิบัติ 

  

อปท.ไมม่ันใจในการใชจายเงิน กลัวการทวงติงการใช
เงินจาก สตง. และกระบวนการของการสนับสนุนงบ
มีหลายข้ันตอน สงผลตอความลาชาในการ
ดําเนินงาน  ควรมีความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติ
และไมสุมเสี่ยงตอการผิดระเบียบ สะดวกตอการ
ปฏิบัต ิ

  

 
 
 

6 ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยบริการ 

สาธารณสุข กลับมุงติดตามเฉพาะการดําเนินงานในตําบลท่ีกองทุนทองถ่ินเขวมโครงการเทานั้น 
6.3 การติดตามการบริหารจัดการของกองทุนทองถ่ิน  สวนกลางควรติดตามการใชจายเงินกองทุนโดยตรง 

กับสปสช.และทองถ่ิน เนื่องจากทองถ่ินและสปสช.สามารถตรวจสอบบัญชีและแหลงการโอนเงินได 
6.3 ควรมีความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติและไมสุมเสี่ยงตอการผิดระเบียบ สะดวกตอการปฏิบัติ 
 

7 นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
การขยายผลการนํากางเกงผาออมซักไดลงสูชุมชน จังหวัดนนทบุรี ไดอนุมัติงบประมาณ

ดําเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและลดปริมาณขยะ ใน
ชุมชน “ผาออมซักไดสําหรับผูสูงอายุ” สําหรับผูสูงอายุ/ผูดูแล/สมาชิกในครอบครัว จํานวนอําเภอ 6 
อําเภอๆละ1 ครั้ง รวมผูเขาอบรม 240 คน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2561 และไดมีการจัดต้ังกลุม
เพ่ือสรางอาชีพในชุมชน ไดแก กลุมตําบลบางตะไนย กลุมตําบลบางแมนาง กลุมตําบลพิมลราช กลุมตําบล
ไทรนอย และกลุมหมูบานสมชาย มีการตัดเย็บ “ผาออมซักไดสําหรับผูสูงอายุ” เพ่ือจําหนาย 
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     ผูรายงาน นางศรัญญา  ปานปน  
     ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานายการ 

     วัน/เดือน/ป.1 มีนาคม 2561 
   โทร.0891428735 e-mail S_panpin@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 1 : การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัด : รอยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 
 

2.สถานการณ 
จังหวัดนนทบุร ีดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ดวยกลไก DHS/DHB 

มาตั้งแตป 2559 โดยมีอําเภอเมืองนนทบุรี นํารอง มีการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการ DHB ตอมา

ในป 2560 ขยายเพ่ิมเปนอําเภอไทรนอย สําหรับป 2561 มีเปาหมายครอบคลุมท้ัง 6 อําเภอ (รวมนํา

รอง 2 แหง) โดยอําเภอเมืองและไทรนอย สามารถตอยอด ขยายผลการดําเนินงาน สวนอําเภอท่ีเหลืออีก 

4 แหง ก็สามารถขับเคลื่อนไดตามนโยบายฯ ซ่ึงขณะนี้ทุกอําเภอมี (ราง) คําสั่งคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ครบ 100 %  

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
1. ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในท่ีประชุมประจําเดือนของนักวิชาการ (นวก.)  
2. อําเภอ 6 แหง (100 %) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ตาม ราง ระเบียบสํานักนายกวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ... 
3. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยการจัดประชุมกลุมยอย มีผูบริหารมอบนโยบายการ

ดําเนินงานแกผูชวยสาธารณสุขอําเภอ และผูรับผิดชอบ เรื่องแนวทางการดําเนินงาน เปาหมายตัวชี้วัด  
ผลลัพธการดําเนินงานและการควบคุมกํากับติดตาม ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสท่ี 1 จํานวน 1 
ครั้ง) 

4. มีการจัดใหเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบการเยี่ยมเสริมพลัง โดยมีทีมนิเทศปฐมภูมิเขต
สุขภาพท่ี 4 เขารวมใหการแลกเปลี่ยนเรียนรู (ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 1 ครั้ง) 
 5. จัดใหทีมขับเคลื่อนการดําเนินงาน พชอ.ซ่ึงประกอบดวย ปลัดอําเภอ/นายอําเภอ สาธารณสุข

อําเภอ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ตัวแทนโรงพยาบาล และนายอําเภอ เขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพทีมเลขาฯ พชอ. จํานวน 2 รุน 

 6. มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. รวมกันวิเคราะห และหาประเด็นท่ีตองการพัฒนา และ

เลือกประเด็นตามบริบทของพ้ืนท่ี อยางนอย 2 ประเด็น (อยูระหวางการดําเนินงาน) 

 7. มีการบูรณาการดานการดําเนินงาน พชอ.รวมกับนโยบายขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

กับกระทรวงมหาดไทย (อยูระหวางดําเนินงาน) 

 8. คัดเลือกอําเภอเมืองนนทบุรี ซ่ึงเปนอําเภอนํารองการดําเนินงาน DHB ป 2559 และตอเนื่อง

มาจนถึงปจจุบัน นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 4 เดือนมีนาคม 2561 
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[๘๐] 

 

4.ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวลวิเคราะห สังเคราะห 

จากการตรวจติดตาม 

 ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ยังไมประกาศใช ทําใหการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ยังไมสมบูรณ และการดําเนินงานโดยภาคความรวมมือ

ยังไมเต็มรูปแบบมากนัก 

5.ปจจัยความสําเร็จ (Key Success) 

........................................................................................................................................................... 

6.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ดําเนินการตอ 

1. ความเชื่อของบุคลากรและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของรวมถึงภาคีเครือขาย ยัง
เขาใจวาคุณภาพชีวิตเปนเรื่องสุขภาพ
อยางเดียว 
2. ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ยังไมประกาศใช 
ทําใหการแตงตั้งคณะกรรมการฯยังไม
สมบูรณ 
3. การบูรณาการระหวางหนวยงาน
สาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของยัง
นอย 
4. การคนหาประเด็นเพ่ือการพัฒนายัง
เปนปญหาสุขภาพเปนตัวนํา ยังไมเนน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางแทจริง 
5. กรม กองตาง ๆ มุงใชคณะกรรมการ 
พชอ.ขับเคลื่อนประเด็นตางๆเก่ียวกับ
สุขภาพทําใหไมเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เปนการแกไขปญหาสุขภาพเสีย
มากกวา 

1. ระดับเขตควรมีการประชุม
คณะกรรมการ พชอ. ท่ีเปน
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือ
ทําความเขาใจในการคนหา 
วิเคราะหปญหา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางแทจริง ไมใช
ปญหาสุขภาพอยางเดียว 
2. กรม กองตาง ๆ ควรทบทวน 
และใหเอกภาพคณะกรรมการ 
พชอ. อยางเต็มท่ีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามบริบทของ
พ้ืนท่ีอยางแทจริง ไมยึดปญหา
สุขภาพเพ่ือตอบตัวชี้วัดกรม
กองตาง ๆเพียงอยางเดียว 
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7.ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

....................................................................................................................................................................... 

8.นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยาง (ถามี) 

.................................................................................................................................................................... 
 
9.ผูรายงาน 

  ผูรายงาน นางวิไลลักษณ ไตรยวงค 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

                         วัน/เดือน/ป 8 มีนาคม 2561 

                                   โทร 08-1429-6388 

e-mail : wilailak_kmutt@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 14 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  และทีมตระหนักรูสถานการณ 

(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
 

2. สถานการณ 
 ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคและภัยสุขภาพ มีความรุนแรงและซับซอนกวาในอดีต 

ทําใหตองมีการติดตามประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง 
สาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว และพัฒนาความพรอมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public 
Health Emergency Management: PHEM) ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงตอง
พัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการ
เหตุการณ (Incident Command System: ICS) จัดโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ และพัฒนา
ทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับ
เหตุการณผิดปกติ ตรวจสอบขาวไดขอมูลการระบาด และวิเคราะหความเสี่ยง ของโรคและภัยสุขภาพ
แบบ Real Time โดยมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไวบัญชาการเหตุการณและ ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขไดทันที เปนระบบตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เชื่อมโยง
ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และ กระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง  

 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560  
 

- ชี้แจงการเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ในวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561  

- ถายทอดตัวชี้วัด“ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม 
ตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง” เปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให
ทุก อําเภอดําเนินการในปงบประมาณ 2561 เพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพและ
ระบบปฏิบัตกิารใน ภาวะฉุกเฉิน  

- ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสรางศูนยปฏิบัติการ
ภาวะ ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด เขารับการอบรมหลักสูตร ICS สําหรับผูบริหารหลักสูตร 9 ชั่วโมง
ของกรมควบคุม โรค จํานวน 3 คน ไดแก 

1. นพ.วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นพ.สฤษดิ์เดช  เจริญไชย นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม ปองกัน 
3. นางธนสรณ    ศรีใชประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
- มีขอมูลทรัพยากรท่ีใชในภาวะฉุกเฉินทางการแพทยสาธารณสุข โดยเตรียมหองปฏิบัติการ (EOC) 

อุปกรณและทีมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือความพรอมในการปฏิบัติงาน  
- มีทีมภาคสนามท่ีพรอมปฏิบัติงานสามารถลงพ้ืนท่ีตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาทิ MERT, 

MINI MERT, MCATT, SRRT  
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- จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝาระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ
การเกิดโรคและภัยสุขภาพ ท้ังภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

- มีรายงานการเฝาระวังและประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติและฉุกเฉิน และ
ระบบ DCIRs  

- จัดทํารายงาน Outbreak Verification list ทุกสัปดาห  
- วิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด จัดทํา Risk assessment  
- ทบทวนโครงสราง ICS และคําสั่ง EOC และ SAT ระดับจังหวัดใหม ในป 2561  
- มีแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP) 
- วางแผนซอมแผนอุบัติเหตุทางถนน ในไตรมาสท่ี 3 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
   - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทในแตละกลอง 

 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานขาดความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท
ในแตละกลอง 

- สวนกลางจัดอบรมบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ
ในแตละกลอง 

- กําหนดมาตรการแนวทางการ
ดําเนินงานใหชัดเจน เพ่ือใหใชเปน
แนวทางเดียวกัน 

   
 
 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 - กรมควบคุมโรคควรมีการจัดอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานในแตละกลอง โดยเนื้อหาการอบรมให
ครอบคลุมท้ังหมดทุกกลอง เพ่ือการเรียนรูระบบงานตางๆอยางถูกตองมากข้ึน 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 
 
 
 

 

     ผูรายงาน นางสาว นิรินธน  ประทีปแกว 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

     วัน/เดือน/ป  6 มีนาคม 2561 
   โทร. 081-583-2340. e-mail : niriny@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
คณะท่ี  1  การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ  การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4 ตรวจราชการ วันท่ี   27 – 29 มีนาคม 2561   

 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ : ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15  ป 

เปาหมายการดําเนินงานป 2561 ของจังหวัดนนทบุรี      
1. จํานวนทีมผูกอการดี (Merit Maker)     จํานวน  2  ทีม 

  2. รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 2 ปท่ีใชคอกก้ันเด็ก (Playpen) รอยละ 50 
  3. รอยละการจมน้ําของเด็กทุกรายท่ีมีการสอบสวน   รอยละ 100 
  4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก    ไมเกิน 2.1/4 คน 
ประเด็นการตรวจติดตามรอบท่ี  1 

1. จังหวัดมีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลการจมน้ําเปนรายอําเภอยอนหลัง 5 ป  
ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  2. รอยละ 25 ของเด็กอายุต่ํากวา 2 ปในพ้ืนท่ีมีการท่ีใชคอกก้ันเด็ก(Playpen) 
  3. รอยละการจมน้ําของเด็กทุกรายท่ีมีการสอบสวน  
Small Success รายไตรมาส 

1. ไตรมาสท่ี 1  รอยละ 100 ของเด็กท่ีจมน้ําทุกรายไดรับการสอบสวน 
2. ไตรมาสท่ี 2  รอยละ 25 ของจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 2 ปในพ้ืนท่ีมีการใชคอกก้ัน 

(Playpen)  
1. สถานการณ 
             ในทุกๆปจะมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เสียชีวิตจากการจมน้ําเปนอันดับ 3 ของโลก  
ประเทศไทยพบวา การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป  จํานวนท่ีเสียชีวิต
มีจํานวนสูงกวาโรคไขเลือดออกถึง 14 เทาตัว  สําหรับจังหวัดนนทบุรี ในชวง 5 ปท่ีผานมา  จํานวนและ
อัตราการเสียชีวิตลดลงเกือบทุกป จากพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่ําตามลําดับ   

ตารางท่ี 1  ขอมูลการจมน้ําเสียชีวิตเปนรายอําเภอยอนหลัง 5 ป 

อําเภอ 
ปงบประมาณ รวมสะสม 

(คน) 2556 2557 2558 2559 2560 
เมือง 9 6 7 5 0 27 
ปากเกร็ด 3 0 2 1 1 7 
บางบัวทอง 0 3 0 2 1 6 
บางกรวย 1 0 0 0 1 2 
บางใหญ 1 0 0 1 2 4 
ไทรนอย 1 0 1 0 0 2 

รวมท้ังป 15 9 10 9 5 49 
อัตรา 7.8 4.7 5.2 4.7 2.6  

ท่ีมา: ขอมูลมรณะบัตร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางท่ี 2  ขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก ป 2561 ( ต.ค. 60 – ก.พ.61)  

อําเภอ 
ปงบประมาณ 2561 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 (ต.ค.-
ธ.ค.60) 

ไตรมาส 1 (ม.ค.-
ก.พ.61) 

รวม 

เมือง 0 0 0 ยังไมมีเด็กเสียชีวิต 
ปากเกร็ด 0 0 0 ยังไมมีเด็กเสียชีวิต 
บางบัวทอง 0 0 0 ยังไมมีเด็กเสียชีวิต 
บางกรวย 0 0 0 ยังไมมีเด็กเสียชีวิต 
บางใหญ 0 0 0 ยังไมมีเด็กเสียชีวิต 
ไทรนอย 0 0 0 ยังไมมีเด็กเสียชีวิต 

รวม 0 0 0  
ท่ีมา: ขอมูลมรณะบัตร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข  

ตารางท่ี 3 ขอมูลของเด็กอายุต่ํากวา 2 ปในพ้ืนท่ีมีการท่ีใชคอกกั้นเด็ก  
อําเภอ จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 2 ป จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 2 

ปใชคอกกั้นเด็ก 
รอยละ 

เมือง 527 0 0 
ปากเกร็ด 309 0 0 
บางบัวทอง 351 0 0 
บางกรวย 486 0 0 
บางใหญ 145 0 0 
ไทรนอย 413 0 0 

รวม 2,231 0 0 
ท่ีมา: ฐานขอมูลประชากร HDC  ณ  ไตรมาสท่ี 1 – 2  ป 2561 
หมายเหตุ  ผลการดําเนินงานอยูระหวางติดตามจากพ้ืนท่ีเนื่องจากไมไดรับขอมูล 

2. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคญั 
 1.ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนสรางทีมเครือขายผูกอการดีปองกันการจมน้ํา  
การสอบสวนการจมน้ําของเด็กทุกรายตามแบบฟอรมการสอบสวน  การสํารวจจํานวนเด็กอายุนอยกวา 2 
ปในพ้ืนท่ีและการแนะนําใหผูปกครองใชคอกก้ันเด็ก(Playpen)  

3. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ  (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................  
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5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 
      1. ตอนโยบาย/ตอสวนกลางและผูบริหาร การแก ไขปญหาเด็กจมน้ําเสียชีวิต  ควรให
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินงาน โดยใชหลักสูตรตะโกน โยน ยื่นและการเอาตัวรอดจากการจมน้ําบรรจุ
ในวิชาพละศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจะชวยแกปญหาไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
................................................................................................................................................................ 
 
 
       ผูรายงาน   นางรัฐวรรณ  สุจินต 
       ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
       วัน เดือน ป   28/02/2561 
       โทร  08 8282 5639  
       E-mail  thailand1669@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 1 : การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 1.5  การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี   4  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒9  มีนาคม  2561 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 ตัวชี้วัด 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไมเกิน 16 ตอประชากรแสนคน 

 1) มาตรการขอมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/ information) 
 2) มาตรการปองกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI 

officer) 
 3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 

 

2.สถานการณ 
2.1.สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนนทบุร ี

 จากรายงานผลการดําเนินงาน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัด
นนทบุรี พบวามีประชาชนไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจํานวนท้ังสิ้นดังนี้ ป 255๘-25๖๐ มี
จํานวน 5,508/6,025/7,647  เรียงตามลําดับ 
 2.2.สถานการณการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตางถนนจังหวัดนนทบุรี  

ขอมูลผูเสียชีวิตป 2558 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ตํารวจ/บริษัทกลาง) จํานวน 162 ราย 
สูงสุดท่ีอําเภอเมือง 46 ราย รองลงมาคือ อําเภอปากเกร็ด, อําเภอบางบัวทอง, อําเภอบางใหญ,           
อําเภอไทรนอย และอําเภอบางกรวย จํานวน 41, 37, 13, 13 และ 12 ตามลําดับ   

ขอมูลผูเสียชีวิตป 2559 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ตํารวจ/บริษัทกลาง) จํานวน 188 ราย 
สูงสุดท่ีอําเภอเมือง 47 รายรองลงมาคืออําเภอบางบัวทอง, อําเภอปากเกร็ด,อําเภอไทรนอย, อําเภอ 
บางกรวย  และอําเภอบางใหญ จํานวน 45, 43, 20, 17 และ 16 ตามลําดับ   

ขอมูลผูเสียชีวิตป 2560 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ตํารวจ/บริษัทกลาง) จํานวน 190 ราย 
สูงสุดท่ีอําเภอเมือง 57 ราย รองลงมาคือ อําเภอปากเกร็ด, อําเภอบางบัวทอง, อําเภอบางใหญ, อําเภอ 
บางกรวย และอําเภอไทรนอย จํานวน 55, 35, 17, 16 และ 10 ตามลําดับ  

ขอมูลผูเสียชีวิตป 2561 บูรณาการ 3 ฐาน ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 
2561 (ขอมูล 3 ฐาน) พบวามีผูเสียชีวิต ท้ังหมด 75 ราย สูงสุดท่ีอําเภอเมือง 17 ราย รองลงมาคือ 
อําเภอปากเกร็ดอําเภอบางกรวย, อําเภอบางบัวทอง, อําเภอไทรนอย และอําเภอบางใหญ จํานวน 14, 
13, 11, 11 และ 9 ตามลําดับ  

จากขอมูลผูเสียชีวิตป 2561 พบวาเปนการเสียชีวิต ณ. จุดเกิดเหตุ จํานวน 46 ราย เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล จํานวน 29 ราย แยกเปนเสียชีวิตท่ีหองฉุกเฉิน (ER) จํานวน 16 ราย หลังจาก admit จํานวน 
13 ราย  
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 2.3 มาตรการการแกไขปญหากระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ปองกันอุบัติเหตุทางถนน 4 ดาน ดังนี้ 

มาตรการการบริหารจัดการ 
มาตรการจัดการขอมูล 

          มาตรการปองกัน 
มาตรการการรักษา 
การดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน ท้ังระดับจังหวัด(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ระดับ

อําเภอ (โรงพยาบาล( A S M F), สสอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) ตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน  
 

3. ผลการดําเนินงาน 
โปรดใสเครื่องหมาย () ในชองท่ีไดดําเนินการ หรือเติมคําตอบในชองวางท่ีกําหนด 

 ทุกประเด็นรายงานผาน  http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php 
 

ลําดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

1.ระดับจังหวัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
1 1.มาตรการ

ขอมูล 
1.1.1 การบูรณาการขอมูล 3 ฐาน(สาธารณสุข ตํารวจ บริษัทกลางฯ) ทุกเดือน และ
รายงานผานระบบ online ทุกไตรมาส ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ไมม ี  มี  
 

หนวยงาน จํานวนผูเสียชีวิต (คน) 
ต . ค .
60 

พ . ย .
60 

ธ . ค .
60 

ม.ค.61     

รวมขอมูล 
3 ฐาน 

9 22 24 20     

 

� มี - มีการดําเนินการอยางไร (เชน มีการประชุม (3 หนวยงาน)ทุกเดือน หรือใช

การสงขอมูล online โดย ศปถ.เปนเลขารวบรวม ฯ ) มีการประชุม 
- มีการประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดนนทบุรี เรื่อง
เตรียมพรอมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปใหม ๒๕๖๑  
- มีการบูรณาการขอมูลรวมกัน โดยนําขอมูลของแตละหนวยงานมาตรวจสอบรายช่ือ
ความซ้ําซอนและไมครบถวนรวมกัน มีประเด็น แนวทางการเตรียมความพรอมฯ และ
การบูรณาการรวมระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันและแกไขปญหาจราจร  
 

-ขอมูล 3 ฐาน 
รายเดือน 
 

  1.1.2 การสอบสวนอุบัติเหตุ ตามเกณฑการสอบสวนระดับจังหวัด (เสียชีวิต 1 
บาดเจ็บ 4 หรือเหตุการณท่ีนาสนใจ) 
- มีอุบัติเหตุตามเกณฑ ในป 2561  ไตรมาส 1   ไมม ี มี ..… ครั้ง  
 

 

  1.1.3 ช้ีเปาจุดเสี่ยงในระดับอําเภอ/จังหวัดตอไตรมาส และนําเสนอขอมูลผานศปถ.
จังหวัดป ๒๕๖๐-2561 
 ไมม ีมี …98….. จุด   
-มีการดําเนินการแกไขปญหาแลว รวม 60 จุดเสี่ยง  
-อยูระหวางดําเนินการ 38 จุดเสี่ยง  
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ลําดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

 มีการดําเนินการวิเคราะห และแกไขปญหาจุดเสี่ยงอยางไร (เชน มีการประชุม 
นําเสนอขอมูลการวิเคราะห จุดเสี่ยง และมาตรการสั่งการในการแกไข ฯ) . 
-มีการประชุม และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขทุกระดับ 

 2.มาตรการ
บ ริ ห า ร
จัดการ 

1.2.1 ระดับจังหวัดมีทีม SAT/EOC-RTI และ ทีม SAT มีการวิเคราะหขอมูล กําหนด
มาตรการปองกัน สนับสนุน อําเภอ/ทองถ่ินและมีอยางไร 

 ไมม ี  
 มี -มีอยางไร  
    - มีคําสั่งแตงตั้งและเปด EOC ระดับจังหวัดชวงเทศกาลปใหม 2561  
 

-เ อ ก ส า ร 
คําสั่ง EOC 
 

2.ระดับ รพ. (ฐานขอมูลจํานวน รพ.ท้ังหมด /รพ. ระดับ A S M1 แตละจังหวัด )  
 1.มาตรการ

บ ริ ห า ร
จัดการ 
รพ.A S M1 

2.1.1มีการดําเนินงานTEA Unitในโรงพยาบาล A S M1 
-มีรพ.ระดับ A จํานวน 1แหงมีการดําเนินงานTEA Unit1แหง ไดแก โรงพยาบาลพระ
น่ังเกลา  
- มีการดําเนินงานของรพ.ท่ีมี TEA unit ท่ียังไมเปนรูปธรรม แตมีเจาหนาท่ีผานการ
อบรมหลักสูตรการจัดการขอมูลแลว 

 

2.มาตรการ
การรักษา  
รพ.A S M1 

2.2.1 ผูบาดเจ็บท่ีมีคา Ps>0.75  เสียชีวิต ไมเกิน 1% 

 

 จํานวนผูบาดเจ็บจาก 
RTI ท่ีมีคา Ps>0.75 

ท้ังหมด 

จํานวนผูเสียชีวิตจาก  
RTI ท่ีมีคา Ps>0.75 

รอยละ 

รพ.พระน่ังเกลา 226 6 2.65 
รวม 226 6 2.65  

 

3. 
มาตรการ
ปองกัน 
รพ.ทุกแหง  

2.3.1 รพ.ทุกแหง ( A S M F) มีมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาล
(Ambulance Safety)จํานวนรพ.ท้ังหมด ..6..แหง มีการดําเนินการ..6.แหง (มีการ
จัดเก็บ รวบรวมขอมูลตอไปน้ี หรือไม) 
 

รายการ จํานวน
ทั้งหมด(คัน/

คน) 

จํานวนที่
ดําเนนิการ
(คัน/คน) 

รอยละที่
ดําเนนิการ 

1.การติดตั้ง GPS 24 23 ๙๕.๘๓ 
2.การติดตั้งกลอง Car DVR 24 23 ๙๕.๘๓ 
3.การทําประกันภัย 24 23 ๙๕.๘๓ 
4.การอบรมพนักงานขับรถ 47 44 ๙๓.๖๒ 
5.การจํากัดความเร็วรถ  24 24 ๑๐๐ 

 

รพ.ปากเกร็ด กําลังดําเนินการติดตั้ง 1 คัน เปนรถท่ีไดมาใหม 
เน่ืองจากรพ.บางกรวย และรพ.ไทรนอยรับพนักงานขับรถใหม แตไดใหคนท่ีผานการ
อบรมสอนความรูให  
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ลําดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

2.3.2 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปงบประมาณ 2560-61 
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จํานวนผูบาดเจ็บผูเสียชีวิต และรอยละของ
การลดลง/เพ่ิมข้ึน 

 จํานวน 
ในป 60 

จํานวน 
ในป 61 

ลดลง/
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

จํานวนครั้ง 0 0 ๐ 0 
ผูบาดเจ็บ 0 0 ๐ 0 
ผูเสียชีวิต 0 0 ๐ 0 

หมายเหตุ ใหเปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 

 

  
3. ระดับอําเภอสสอ.โรงพยาบาลชุมชน  คปสอ.(ฐานขอมูลจํานวน อําเภอท้ังหมด แตละจังหวัด / อําเภอ
เปาหมาย  D-RTI ) 

 

 1.มาตรการ
ปองกัน 

3.1 อําเภอในจังหวัดท่ีมีการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรผาน
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS-RTI)(รอยละ 100 ของอําเภอท้ังหมดในจังหวัดนนทบุรี) 
-มีการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรผานระบบสุขภาพอําเภอ 
(DHS-RTI) ครบทุกอําเภอ การดําเนินงานมาตรการระดับชุมชน/ดานชุมชน ชุมชน/
ตําบล/หมูบาน โดยถายทอดขอมูลใหทุกหนวยตระหนักเห็นความสําคัญสะทอนขอมูล
การตายจากอุบัติเหตุ 

จากรายงาน
ผ ล ก า ร อ อ ก
ป ร ะ เ มิ น
ม า ต ร ฐ า น 
DHS - RTI 

 

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

เปาหมาย :อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 16 ตอแสนประชากรแสนคน 
(เปาหมายรายเดือน / รายไตรมาส ของแตละจังหวัด) 

ลําดับ รายการตัวช้ีวัด   

การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 
256๑ 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 

61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 61  

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 

61) 

1 จํานวนการเสียชีวิต
จาก อุ บั ติ เ หตุ ทา ง
ถนน 

เปา 
หมาย  

ประชากร 
กลางป  

๑,๒๒๙,๗๓๕ 

   55 

ผล 4.๔๗    ๔.๔๗ 

 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 

  ไมมี 
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5.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทํา
ใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอ

หนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไป

ประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

ไมมี ไมมี  
   

 
6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

 

  ไมมี 
 

7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
ไมมี 

 
 
            
                     ผูรายงาน นางบรรจง  หนูแกว 
               ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

                    วัน/เดือน/ป    มีนาคม  ๒๕๖๑ 
                     โทร.๐๒-๙๕๐-๓๐๗๑-๖ตอ๑๑๓ 
                                                    e-mail : thailand  ๑๖๖๙ @gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 คณะท่ี  ๑  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี ๔ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (  Service Plan ) Service  Outcome 

ตัวชี้วัดท่ี  ๑๙   :   อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหมจาก 
   กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

๒. สถานการณ 
 

1. ปญหา ขอมูลสนับสนุน และการวิเคราะหสถานการณ บรรยาย 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๙ 
ป/รอยละ 

บรรยาย 
2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

ประชากร 35 ปข้ึนไปไดรับการ 

คัดกรองโรคเบาหวาน 

( เปาหมาย > รอยละ ๙0) 

1๔.๖๔ 2๓.๔๑ ๓๑.๔๑ ๔๒.๔๔ 

การเขาถึงบริการคัดกรอง

ความเสี่ยงโรคเบาหวานความ

ดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

แตยังคัดกรองกลุมเปาหมาย

ยังต่ํากวาเกณฑ 
ประชากร 35 ปข้ึนไปไดรับการ 

คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง( 

เปาหมาย > รอยละ ๙0) 

๑๗.5๖ ๒๖.๒๓ ๓๑.๑๖ ๔๒.๗๙ 

2. สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 
การเขาถึงบริการของประชาชนตอการคัดกรองความเสี่ยงยังไมท่ัวถึง ไมครอบคลุมเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเขตเมือง     

ขาดการบูรณาการขอมูลจากหนวยบริการอ่ืนๆ เชน  เอกชน สถาบัน และอ่ืนๆ 
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๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ผลการดําเนินงานคัดกรองความเส่ียงในประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไป ป ๒๕๖๑ จําแนกรายอําเภอ 

 

อําเภอ รอยละของประชากรอาย ุ๓๕ ปข้ึนไปไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 

(  > รอยละ ๙0 ) 

เปาหมาย คัดกรอง รอยละ 

เมืองนนทบุรี 222,442 30,572 13.74 

บางกรวย 67,767 41,204 60.8๐ 

บางใหญ 62,656 21,388 34.14 

บางบัวทอง 110,115 28,651 26.02 

ไทรนอย 22,989 13,425 58.4๐ 

ปากเกร็ด 102,140 29,652 29.03 

ภาพรวมของจังหวัด 588,109 164,892 28.04 

 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๑ 

อําเภอ รอยละของประชากรอาย ุ๓๕ ปข้ึนไปไดรับการตรวจคัดกรอง 

โรคความดันโลหิตสูง (  > รอยละ ๙0 ) 

เปาหมาย คัดกรอง รอยละ 

เมืองนนทบุรี 209,324 28,949 13.83 

บางกรวย 63,419 41,635 65.65 

บางใหญ 58,265 20,012 34.35 

บางบัวทอง 101,771 26,869 26.4 

ไทรนอย 19,170 10,700 55.82 

ปากเกร็ด 93,863 28,073 29.91 

ภาพรวมของจังหวัด 545,812 156,238 28.62 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ ๒.๔๐ 
 

 จํานวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท้ังหมด 

อําเภอ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

มีคาระดับน้ําตาล 

อดอาหาร (FPG) 

อยูระหวาง  

100-125 mg/dl 

หรือมีคาระดับ

น้ําตาลโดยไมอด

อาหาร (RPG) อยู

ระหวาง  

140-199 mg/dl 

ในปท่ีผานมา 

ไดรับการ

วินิจฉัยวาเปน

โรคเบาหวาน

รายใหม และ

ข้ึนทะเบียนใน

ปงบประมาณ 

รอยละ มีคาระดับน้ําตาล 

อดอาหาร (FPG) 

อยูระหวาง  

100-125 mg/dl 

หรือมีคาระดับ

น้ําตาลโดยไมอด

อาหาร (RPG) อยู

ระหวาง  

140-199 mg/dl 

ในปท่ี ผานมา 

ไดรับการ

วินิจฉัยวาเปน

โรคเบาหวาน

รายใหม และ

ข้ึนทะเบียนใน

ปงบประมาณ 

รอยละ 

เมืองนนทบุรี 15,398 239 1.55 4,440 28 0.63 

บางกรวย 8,478 74 0.87 1,842 6 0.33 

บางใหญ 6,590 41 0.62 2,480 7 0.28 

บางบัวทอง 10,107 117 1.16 2,691 8 0.3 

ไทรนอย 2,017 27 1.34 915 9 0.98 

ปากเกร็ด 9,069 114 1.26 1,584 25 1.58 

ภาพรวมของ

จังหวัด 51,659 612 1.18 13,952 83 0.59 

 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน ≥ รอยละ ๑๐ 
  

อําเภอ จํานวนประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบ ป ๒๕๖๑ 

BP ≥ ๑๔๐/๙๐ mmHg  เปาหมาย 

รอยละ ๑๐ 

HBPM รอยละ 

เมืองนนทบุรี 1,210 121 2 0.17 

บางกรวย 643 65 13 2.02 

บางใหญ 268 27 13 4.85 

บางบัวทอง 453 46 118 26.05 

ไทรนอย 504 51 32 6.35 

ปากเกร็ด 635 64 4 0.63 

ภาพรวมของจังหวัด 3,713 374 182 4.92 

 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 

๔.1 การจัดบริการสุขภาพ   

๔.1.1 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic plus ใน รพศ. รพช.ทุกแหง  
๔.1.2 Update CPG Guideline ระบบสงตอ-สงกลับ Consult การ Audit คุณภาพ 
๔.1.3 พัฒนาเครือขายบริการคลินิก NCD  ใน รพ.สต. 
๔.1.4 พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรทีมหมอครอบครัว 

    ๔.1.5 จัดทําหลักสูตร อสค.รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs โภชนบําบัดดวยหลัก  
      6-6-1,2-1-1 Clean kitchen  และแบบติดตามประเมินผล   
๔.1.๖ สนับสนุนตําบลจัดการสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค  

  โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ โดยใช 
ชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง  ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง ( CBI NCDs ) ป 2561  พ้ืนท่ีชมุชน  รพ.สต.     
วัดลาดปลาดุก  ตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  

 

๔.2  การพัฒนาบุคลากร  
๔.2.1 พัฒนาศักยภาพ System mananger  ,case mananger ในการใหคําปรึกษา  การ

ประยุกต  ปรับกิจกรรมสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสีย่ง ลดโรค ใหสอดคลองกับ
ปริมาณงาน กลุมผูปวย และบริบท ( สนับสนุนจากเขตสุขภาพท่ี ๔ ) 
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๔.2.2 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโดยการอบรมหลกัสูตร Mini Case Manager : Chronic 
disease (Diabetes Mellitus & Hypertension)แกพยาบาลวิชาชีพผูปฏิบัติงาน/
ผูรับผิดชอบงานโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ( สนับสนุนจากเขตสุขภาพท่ี ๔ ) 

๔.๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการดังนี้ 
- โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง และการเฝาระวัง ปองกันโรคStroke,CKD             
เขตสุขภาพท่ี 4  จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรนอย 
-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   และการปองกันความรุนแรงในกลุมท่ีมี   
แนวโนมเกิดโรคกลุมอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary  
Syndrome, ACS ) จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ี  อําเภอเมืองนนทบุรี 
-การสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผูปวยโรคเรื้อรังเก่ียวกับโรค  
Pre-DM Pre-HT DM/HT Uncontrolled CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC,  
รพ.สต.จังหวัดนนทบุรี  
-โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง  เฝาระวัง และปองกันของประชาชนกลุมเสี่ยงตอการ 

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) และภาวะเสื่อมของไต (CKD)        

เขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนท่ี อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ 

๔.2.3 พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At Home  
๔.2.4. สรางและพัฒนาศักยภาพ อสค.รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 

3. ระบบขอมูล 
๓.3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล NCD รายบุคคล (โปรแกรม Chronic Link) 
๓.3.2 พัฒนาระบบขอมูลเชื่อมโยงขอมูล HDC กระทรวงฯ 
๓.3.3 พัฒนาระบบ Social network เชน การจัดทํา Application การติดตามประเมินผล

ผูปวย การใช Mapping บานผูปวยกลุมเสี่ยง เชื่อมโยง Fast Tract และ สพฉ.กระทรวง
สาธารณสุข 

๓.3.4 ใช Line group ในการกํากับ ติดตาม ดูแล 
๓.3.5. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีใหเขาใจนิยาม และการบันทึกขอมูลในระบบ 43 แฟมHDC, 

Thai CVD Risk ,Special PP.และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหใชในการดําเนินงาน
กิจกรรมให บรรลุเปาหมาย 

 ๔.4  เครื่องมือ 
๔.4.1 ปรับปรุง Guideline เบาหวานและความดันโลหิตสูง การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดซํ้า

ในกลุมเสี่ยง 
๔.4.2 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ  คูมือ  

 ๔.5  นโยบายและการบริหาร 
๔.5.1 คณะกรรมการService Plan สาขาโรคไมติดตอ จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา

สอดคลองกับระดับเขต / จังหวัด  
๔.5.2 มีการขับเคลื่อนประสานงานผานคณะกรรมการระดับตางๆ และมีกลไกการเยี่ยมติดตาม

กํากับความกาวหนา ดวย SIIIM 
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 ๔.5.3 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ีถายทอด
นโยบาย วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนตําบล อปท อบต. และอ่ืนๆ เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  

      งบหลักประกันสุขภาพ     งบประกันสังคม 
๔.5.4 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง NCD Clinic plus ปละ 3 ครั้ง 

 ๔.6. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
๔.6.1 บูรณาการ DHS,พชอ. รวมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ สวนราชการ 

รานอาหาร ในการจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเอ้ือตอสุขภาพ 
๔.6.2 บูรณาการคอนโดจัดการสุขภาพเพ่ิมการเขาถึงบริการในเขตเมือง 
๔.6.3 ประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตําบล อปท อบต.และ

อ่ืนๆ เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสังคม 
๔.6.4 การดําเนินงานการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในคลินิก โดย

ชี้แจงการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป 256๑  และกําหนดแผนการประเมิน
ตนเองของโรงพยาบาลทุกแหง ในชวงเดือนกุมภาพันธ 256๑,พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักโรคไมติดตอกําหนด  
 

  

๕.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับการ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

   

 

๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
 

  

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 _      

ผูรายงาน นางอรอนงค  วัฒนากูล 
       ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

     วัน/เดือน/ป   ๕  มีนาคม  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปัจจยัเส่ียงด้านสขุภาพ 

จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital  
 

2. สถานการณ 
 ป ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๑1 แหง มีการพัฒนา

ผาน เกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  10 แหง  คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๐ โดยผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ๙๐.๙๐ ระดับดี จํานวน 6 แหง  คิดเปน รอยละ 54.54 
ระดับดีมาก จํานวน 3 แหง  คิดเปน รอยละ 27.27 ไมผานเกณฑ จํานวน ๑ แหง คิดเปน รอยละ 
๙.๐๙   สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๗๖ แหง เริ่มพัฒนา
งานดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยใชเกณฑการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital ตั้งแตป 2560 และ
ไดรับการประเมินเปน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล GREEN & CLEAN ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
ระดับดีมาก จํานวน  ๖ แหง มีการประกวดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล GREEN & CLEAN ดีเดน
ระดบัจังหวัด 

 ป ๒๕๖๑ จังหวัดนนทบุรีมีเปาหมายการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑมาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้  

๑. โรงพยาบาลทุกแหงผานเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  
๒. พัฒนายกระดับโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีเปนดีมาก 
๓. พัฒนายกระดับโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐาน

เปนดี อยางนอยรอยละ 50 
๔. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผานเกณฑ GREEN & CLEAN ระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 6 แหง  
๕. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงผานเกณฑ GREEN & CLEAN อยางนอยระดับพ้ืนฐาน  
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  

- แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
- ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
- สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานอยางยั่งยืน โดยเนนการจัดการ      
มูลฝอยและสิ่งแวดลอม การทํากิจกรรม 5 ส ใหมีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดีและมี
ชีวิตชีวาภายใตนโยบาย Green and Clean hospital ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

 พัฒนาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีใหเปนสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน

อยางยั่งยืน สูการเปน Green Health Office 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขในการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน Green and Clean hospital โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

โรงพยาบาลภายในจังหวัดและโรงพยาบาลท่ีเปนBest practice  

 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงตามเกณฑมาตรฐาน Green and Clean 

hospital 

 ตรวจประเมินและมอบโลประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลท่ีมีการพัฒนาตามมาตรฐาน Green and Clean hospital ดีเดน

ระดับจังหวัด 

 

โรงพยาบาล ผานเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับพ้ืนฐาน ไมผานเกณฑ 

พระน่ังเกลา  /   

บางกรวย   /  

บางใหญ   /  

ไทรนอย /    

บางบัวทอง   /  

บางบัวทอง ๒   /  

ปากเกร็ด    / 

สถาบันโรคทรวงอก /    

สถาบันบําราศฯ /    

ศรีธัญญา  /   

สถาบันสิรินธรฯ  /   

รวม (แหง) 3 2 5 1 
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๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวย      

รับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

๑.กระบวนการกอสรางตองเปนไป
ตามข้ันตอนและใชระยะเวลา 
(กอสรางท่ีพักขยะท่ีถูกสขุลักษณะ) 

  

 
 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 สวนกลางควรเนนย้ําความสําคัญของนโยบายการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอมกับผูบริหารของ
โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนความใสใจในการดําเนินการและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพราะการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมมักจะถูกเลือกใหดําเนินการในลําดับหลัง เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนแลว
และตองมีการแกไข 
 

 ๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 

 

     ผูรายงาน นางสาวสุธาทิพย  แยมฟก 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป      6 มีนาคม 2561 
   โทร 081-9230926 e-mail suthathipyamfak@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
      หัวขอ 2.1 การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ 

จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด : รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)  
รอยละ 90 

 
2.สถานการณ 

จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 6 อําเภอ มีหนวยบริการตั้งแตระดับตติยภูมิ (รพ.ศ. 1 แหง) ระดับ
ทุติยภูมิ (รพ.ช. 6 แหง) และระดับปฐมภูมิ (รพ.สต. 76 แหง) มีประชากรท้ังหมด 1,199,172 คน 
(ขอมูล HDC 1 พฤษภาคม 2560) มีการจัดทําแผนดําเนินการคลินิกหมอครอบครัวในระยะ 10 ป  
(ป 2560-2569) รวม 119 ทีม โดยในป 2560 จังหวัดนนทบุรี สามารถเปดดําเนินการคลินิก 
หมอครอบครัว ได 4 Cluster จํานวน 15 ทีม มีการวางแผนดานโครงสรางและการจัดบริการ โดยการ
จัดหาครุภัณฑและปรับปรุงดานโครงสรางของ รพ.สต.ใหเหมาะสม เปนสัดสวน และมุงสูการพัฒนาให  
รพ.สต. ไดคุณภาพโดยใชเกณฑมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  
 
3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 1. ดานการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster)  

  ป 2560 วางแผนดําเนินการคลินิกหมอครอบครัว 14 ทีม เปดดําเนินการได 15 ทีม  

  ป  2561 วางแผนดําเนินการคลินิกหมอครอบครัว  13 ทีม ในไตรมาส 1 -2  

เปดดําเนินการได 6 ทีม คือ  

  - อําเภอเมืองนนทบุรี ดําเนินการได 3 ทีม (รพ.สต.บางเขน 2 ทีม, รพ.สต.ไขแสงกําเนิดมี   

1 ทีม) 

  - อําเภอบางกรวย ดําเนินการได 2 ทีม (รพ.สต.บางไกรใน+บางขุนกอง 1 ทีม,  

รพ.สต.มหาสวัสดิ์ 1 ทีม) 

  - อําเภอปากเกร็ด ดําเนินการได 1 ทีม (รพ.สต.คลองพระอุดม+บางตะไนย 1 ทีม) 

 2. ดานกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) 

  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีการจัดทําแผนและมีทีมออกเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือ

ขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัว PCC ณ รพ.สต.แมขายท่ีเปนท่ีตั้งของ PCC ทุก คปสอ. (ดําเนินการ

ครอบคลุมแลวท้ัง 6 อําเภอ (100 %)) โดยมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหครอบคลุม

นโยบาย ตาม PA ไปพรอม ๆ กัน และใหทุก คปสอ.นําเสนอผลการดําเนินงานป 60 ปญหา อุปสรรค การ

แกไขปญหา และแผนการพัฒนาป 61 เพ่ือรับทราบปญหา และรวมกันวางแผนแกไข 

   --วันท่ี 13 พย.60 : คปสอ.บางใหญ, บางกรวย 
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   --วันท่ี 14 พย.60 : คปสอ.ไทรนอย, บางบัวทอง 

   --วันท่ี 15 พย.60 : คปสอ.ปากเกร็ด, เมือง 

  - มีการประชุมเพ่ือทบทวนและปรับแผนการจัดตั้ง PCC ท่ีมีความพรอมและสามารถ 

เปดดําเนินการไดในป 2561  

  - มีการชี้แจงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จากการลงทะเบียน PCC ป 60 ในท่ีประชุม 

กวป. เพ่ือให PCC ทุกแหงท่ีเปดดําเนินการแลว และมีแผนจะเปดดําเนินการในป 2561 ทราบผลและ 

ปรับแผนพรอมกับพัฒนาระบบการดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป 

  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จะทําหนังสือเชิญผูท่ีเก่ียวของ ตั้งแตระดับบริหาร

ของ รพ.ศ., รพ.ช., สสอ., ผูชวย สสอ. ตลอดจนผูรับผิดชอบงาน PCC ท้ังท่ีเปดดําเนินการไปแลว และ 

มีแผนจะเปดดําเนินการในป 2561 ใหเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ในทุก ๆ ครั้ง ท่ีมีการประชุม

มอบนโยบายสําคัญ ๆ ตลอดจนการเขารวมประชุมผาน VDO Conference  

  - มีการติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนินงาน  

 3.ดานการสนับสนุนดําเนินงาน 
   - กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน PCC 
   - แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังคน  

-- สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพแพทย และทีมสหวิชาชีพ 
-- เพ่ิมการผลิตแพทย FM สนับสนนุการฝกอบรมระยะสั้น  

    -- สรางแรงจูงใจ เสริมพลังผูปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวลวิเคราะห สังเคราะห 

จากการตรวจติดตาม 

- ตองวางแผนผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวอีกจํานวนมาก บนความขาดแคลนบคุลากร 

- การดําเนินงานเขตเมือง มีความยากลําบากในการบริหารจัดการคอนขางสูง เนื่องจาก

การแบงเขตพ้ืนท่ีดูแล ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ระบบสนับสนุนการทํางานของแพทยท่ีมีความพรอมเพ่ือปฏิบัติงานดานเวชศาสตร
ครอบครัวและการบริหารแพทยใชทุนของจังหวัดยังไมมีความสอดคลองกับการเปดใหบริการคลินิกหมอ
ครอบครัว 

- ความเชื่อมโยงของการใหบริการคลินิกหมอครอบครัว กับ Service plan สาขาตาง ๆ 
ยังไมครอบคลุมทุกสาขา  

- บุคลากรยังมีความเขาใจท่ีคาดเคลื่อนใน Concept PCC & FM & Primary care  
 

5.ปจจัยความสําเร็จ (Key Success) 

 ตองมีการประสานการทํางานระหวางทีม PCC ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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[๑๐๔] 

 

 

6.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

-ขาดแพทยท่ีจะสมัครอบรม 
short course ตามเกณฑเปด 
PCC (แรงจูงใจการทํางาน) 
-ขาดบุคลากรดานอ่ืน ๆ ท่ีจะมา
เติมเต็มใหคลินิกหมอครอบครัว
ใหบริการไดครบวงจร 
-แรงจูงใจและความกาวหนายัง
นอย 
  

1.เพ่ิมการฝกอบรมหลักสูตร 
“แพทยเวชศาสตรครอบครัว” 
2.สรางแรงจูงใจในการดึง
บุคลากรสาขาตาง ๆ ลง
ปฏิบัติงานใน PCC 
3.ควรใหขวัญกําลังใจ 
ผูปฏิบัติงาน PCC ท้ังท่ี สสจ. และ 
สสอ.  

 

 

7.ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

................................................................................................................................................... 
8.นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยาง (ถามี) 

......................................................................................................................................................... 
9.ผูรายงาน 

  ผูรายงาน นางวิไลลักษณ ไตรยวงค 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

                         วัน/เดือน/ป 8 มีนาคม 2561 

                                   โทร 08-1429-6388 

 e-mail : wilailak_kmutt@hotmail.com 
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[๑๐๕] 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี  2  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี ๔ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (  Service Plan ) Service  Outcome 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒๘ ประเด็นตรวจราชการ ๑๔ : อัตราตายของผูปวยในดวยโรคหลอดเลือดสมอง 
๒. สถานการณ 

อัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมอง I60-I6๙ จังหวัดนนทบุรี จําแนกรายอําเภอ 

ป 2555 – 25๖๐ 

อําเภอ อัตราตายตอประชากรแสนคน จําแนกรายป 

2555 2556 2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

เมือง 36.0 35.4 37.3 41.7 47.17 36.90 

บางกรวย 31.1 34.7 45.6 32.7 38.92 27.81 

บางใหญ 32.5 33.7 30.0 23.6 32.20 29.35 

บางบัวทอง 21.5 26.7 24.8 35.0 18.55 30.48 

ไทรนอย 38.8 28.3 37.8 37.5 57.49 25.05 

ปากเกร็ด 31.7 30.3 29.9 31.7 41.93 38.95 

รวมท้ังจังหวัด 31.2 31.8 33.1 35.0 ๓๗.๗๓ 33.34 

สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง I60-I6๙ ของจังหวัดนนทบุรี พบวามีแนวโนมลดลงจากป ๒๕๕๙ 

สวนในป ๒๕๖0 พบวาอําเภอท่ีมีอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองมากท่ีสุด คือ อําเภอปากเกร็ด 

รองลงมา ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย และอําเภอ    

ไทรนอย และทุกอําเภอมีแนวโนมอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองลดลง ยกเวนอําเภอบางบัวทองมี

แนวโนมอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และอัตราการควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงยังควบคุม

ไดนอย การเขาถึงการรักษายังลาชาในบางพ้ืนท่ี การตระหนักรูเรื่อง Warning signs ของประชาชนยังไม

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

ท่ีมา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  
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[๑๐๖] 

ตารางแสดงรอยละอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยใน (I60–I69)จังหวัดนนทบุรี ป2559-2560 
 เปาหมาย < รอยละ ๗ 

 ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

โรงพยาบาล 

จํานวนคร้ังของการ

จําหนาย 

ทุกสถานะของผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง 

จากทุกหอผูปวย ในชวง

เวลาเดียวกัน  

จํานวนคร้ังของการ

จําหนายผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง

ตายจากทุกหอผูปวย 

รอยละ 

จํานวนคร้ังของการ

จําหนาย 

ทุกสถานะของผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง 

จากทุกหอผูปวย ในชวง

เวลาเดียวกัน  

จํานวนคร้ังของการ

จําหนายผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง

ตายจากทุกหอผูปวย 

รอยละ 

10686 : รพ.พระน่ังเกลา 878 223 25.4 1,067 246 23.06 

10756 : รพ.บางกรวย 59 2 3.39 95 6 6.32 

10757 : รพ.บางใหญ 123 4 3.25 125 2 1.6 

10758 : รพ.บางบัวทอง 116 8 6.9 131 3 2.29 

10759 : รพ.ไทรนอย 109 1 0.92 100 3 3 

10760 : รพ.ปากเกร็ด 71 2 2.82 102 4 3.92 

28875 : รพ.บางบัวทอง ๒ 5 0 0 27 0 0 

13815 : ศูนยการแพทย

ปญญา   นันทภิกขุ 

ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

166 32 19.28 272 49 18.01 

รวมท้ังจังหวัด 1527 272 17.81 1,930 313 16.22 

ท่ีมา : HDC วันท่ี 3 กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยใน (I60–I69) จังหวัดนนทบุรี  พบวามีแนวโนมของอัตราตาย               

โรคหลอดเลือดสมองของผูปวยในหอผูปวยในโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรีลดลง  โดยอัตราตายลดลงมากท่ีสุด คือ 

โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลบางใหญ และศูนยการแพทยปญญา   นันทภิกขุ 

ชลประทาน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  สวนโรงพยาบาลท่ีมีแนวโนมอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยใน

เพ่ิมข้ึน   ไดแก  โรงพยาบาล    บางกรวย โรงพยาบาลไทรนอย และโรงพยาบาลปากเกร็ด 
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[๑๐๗] 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

   ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ จําแนกรายอําเภอ 

    รอยละอัตราตายของผูปวยในดวยโรคหลอดเลือดสมอง   I60 – I69 จังหวัดนนทบุรี 
    เปาหมาย < รอยละ ๗ 

โรงพยาบาล 

จํานวนครั้งของการจําหนาย 

ทุกสถานะของผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง 

จากทุกหอผูปวย ในชวงเวลา

เดียวกัน  

จํานวนครั้งของการ

จําหนายผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมองตาย

จากทุกหอผูปวย 

รอยละ 

10686 : รพ.พระนั่งเกลา 433 93 21.48 

10756 : รพ.บางกรวย 30 2 6.67 

10757 : รพ.บางใหญ 66 1 1.52 

10758 : รพ.บางบัวทอง 40 2 5 

10759 : รพ.ไทรนอย 29 0 0 

10760 : รพ.ปากเกร็ด 24 3 12.5 

28875 : รพ.บางบัวทอง ๒ ๙ ๐ ๐ 

13815 : ศูนยการแพทยปญญา   

นันทภิกขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 95 ๒๓ ๒๔.๒๑ 

12260 : รพ.ศรีธัญญา ๕ ๐ ๐ 

รวมท้ังจังหวัด ๗๓๑ ๑๒๔ ๑๖.๙๖ 

              อัตราตายของผูปวยในดวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวาศูนยการแพทยปญญา   นันทภิกขุ 
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอัตราตายจากหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูง  รองลงมา 
ไดแก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบาง
บัวทอง และโรงพยาบาลบางใหญ สวน โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ และโรงพยาบาลศรีธัญญายังไมพบการ
ตายของผูปวยในดวยโรคหลอดเลอืดสมอง   
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[๑๐๘] 

การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A 
 

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 
ผลงาน 

ถามี Stroke Unit  

โปรดระบุจํานวนเตียง 

รพ.พระนั่งเกลา อ.เมืองนนทบุร ี 1 1 8 

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 

 

100 100 8 

 

การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอ (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 
ผลงาน 

ถามี Stroke Unit 

โปรดระบุจํานวนเตียง 

รพ........................ ไมมี   

ภาพรวมจังหวัดรอยละ ไมมี   

หมายเหตุ จังหวัดนนทบุรีไมมี รพ.ระดบั S 
 

การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ M 

 

* หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke unit)  ประกอบดวย 3   สวนหลัก  

1. สถานท่ีเฉพาะไมนอยกวา  4 เตียง 

2. ทีมสหวิชาชีพ ท่ีมีความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 

3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (care map)  และแผนการใหความรูท่ีจัดเตรยีมไวแลวโดยผานการ

ประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลน้ันๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน (Stroke Unit) ถามี Stroke Unit  

โปรดระบุจํานวนเตียง มี  ไมมี 

โรงพยาบาลบางใหญ   ไมมี  

โรงพยาบาลบางบัวทอง   ไมมี  

ภาพรวมจังหวัดรอยละ   ไมมี  
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[๑๐๙] 

ตารางขอมูลผูปวย stroke โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ป 2555-2561  

รายการ เปาหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

(ตค.-ธค.

๖๐) 

1.จํานวนผูปวย Stroke 

ท้ังหมด 

 938 919 875 1032 1052 1163 296 

    1.1   Hemorrhagic 

Stroke 

 341 315 307 389 386 431 94 

    1.2   Ischemic Stroke  597 604 568 627 666 732 202 

2.อัตราตายผูปวย Stroke

ท้ังหมด 

< รอยละ 

7 
14.11 

(110) 

24.04 

(221) 

22.28 

(195) 

25.19 

(260) 

25.57 

(269) 

23.98 

(279) 

19.25 

(57) 

    2.1 อัตราตาย  

      Hemorrhagic  

Stroke 

< รอยละ 

25 
11.72 

(64) 

44.44 

(221) 

41.36 

(127) 

47.55 

(185) 

51.55 

(199) 

41.06 

(177) 

36.17 

(34) 

    2.2 อัตราตาย  

      Ischemic Stroke 

< รอยละ 

5 
7.7 

(46) 

13.41 

(81) 

11.97 

(68) 

11.96 

(75) 

10.51 

(70) 

13.94 

(102) 

11.38 

(23) 

ท่ีมา : ขอมูลผูปวยใน  I60-I69  รพ.พระนั่งเกลา ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

จากตารางขอมูลผูปวย stroke โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ป 2555-2561 พบวามีแนวโนมสูงข้ึน  จํานวน 
ผูปวย Ischemic Stroke พบมากกวาสองเทาของจํานวนผูปวย Hemorrhagic Stroke โดยในป ๒๕๖๑   
ไตรมาสท่ี ๑ อัตราตายในผูปวย  Hemorrhagic Stroke รอยละ ๓๖.๑๗ อัตราตายผูปวย Ischemic 
Stroke  รอยละ 11.38  
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[๑๑๐] 

ผลลัพธการดําเนินงานป 2555-2560 ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จํานวนผูปวย 

Acute ischemic 

Stroke 

 529 534 513 552 580 506 

มาทันเวลา 4.5 

ชม. 

≥รอยละ

50 

10.59 

(56 ราย) 

13.48 

(72 ราย) 

23.39 

(120 ราย) 

49.64 

(274 ราย) 

50.52 

(293 ราย) 

52.77 

(267 ราย) 

อัตราผูปวยได rt-

PA 

≥ รอยละ

20 

12.5 

(7 ราย) 

6.94 

(5 ราย) 

31.67 

(38 ราย) 

26.65 

(73 ราย) 

32.42 

(95 ราย) 

21.3 

(57 ราย) 

จํานวนวนันอน < 7 วัน 6 6 5 4 4 4 

อัตราตายใน 

Ischemic Stroke 

< รอยละ

3 

14.56 

(77 ราย) 

11.80 

(63 ราย) 

8.58 

(30 ราย) 

1.63 

(9 ราย) 

1.03 

(6 ราย) 

1.78 

(9 ราย) 

ท่ีมา : ขอมูลผูปวยใน รพ.พระนั่งเกลา ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

จากผลลัพธการดําเนินงานป 2555-2560 ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน โรงพยาบาล 
พระนั่งเกลา  พบวาแนวโนมการเขาถึงบริการทันเวลา ๔.๕ ชม. มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราผูปวยได rt-PA  
รอยละ  21.3  จํานวนวันนอนเฉลี่ย ๔  วัน อัตราตายใน Ischemic Stroke มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบ ป ๒๕๕๙ ,๒๕๖๐ อัตราตายใน Ischemic Stroke รอยละ ๑.๐๓ และ ๑.๗๘  
ตารางเปรียบเทียบอัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ป 2557-2561 

รายการ เปาหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 

(ตค-ธค ๖๐) 

จํานวนผูปวย Acute ischemic stroke  513 552 580 506 138 

ไดยา rt-PA ท้ังหมด  38 73 95 57 19 

ไดยา rt-PA ภายใน 60 นาที  8 15 18 10 1 

อัตรา Door to needle time  

< 60 นาที 

≥65% 21.05 20.55 18.95 17.54 5.26 
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[๑๑๑] 

อัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ป 2557-2561 มีแนวโนมลดลง  อัตรา Door to needle  
time < 60 นาที ยังต่ํา โดยในป 2561 (ตค-ธค ๖๐) รอยละ 5.26 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 

• Service Delivery กิจกรรมท่ีใหบริการ 

- มีระบบ Stroke fast track และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสามารถใหยา rt-PA ไดอยางรวดเร็ว

ตลอด 24 ชั่วโมง 

- มีระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร CPG , Consultation 

- มี Stroke unit ในโรงพยาบาลระดับ A 

- มีพยาบาล และแพทยผูเชี่ยวชาญทางระบบประสาท  

- สามารถใหการรักษาดวยการดวยการผาตัดสมองโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีมีปญหาและ

ภาวะแทรกซอนจากการใหยา rt-PA 

- ระบบการวินิจฉัยและแนวทางสงตอท่ีรวดเร็วเพ่ือใหทันเวลาในการใหยา rt-PA 

- พัฒนาแนวทางการสงตอและปรึกษาโรงพยาบาลแมขาย 

- มีแนวทางระบบสงตอผูปวย Stroke Fast Tract  อยางปลอดภัย                 

- พัฒนาระบบคัดกรองท่ีถูกตองกอนการสงตอ 

• Health workforce การพัฒนากําลังคน 

- เขารวมประชุมวิชาการ  /วิทยากรเก่ียวกับ Stroke อยางนอย 1 ครั้ง / ป 

- รวมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง และการเฝาระวัง ปองกันโรคStroke,CKD เขตสุขภาพท่ี 4  
จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรนอย 
      การสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ Health  Literacy ผูปวยโรคเรื้อรัง CVD:Stroke ACS และ 

CKD ในหนวยบริการ  PCC และ รพ.สต.ทุกแหง 

 โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง เฝาระวัง และปองกันของประชาชนกลุมเสี่ยงตอการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด CVD : ACS Stroke CKD เขตสุขภาพท่ี ๔ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย  อําเภอ

ปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ   

• ระบบขอมูลสารสนเทศ 

- ใชขอมูลจากฐานขอมูล 43 แฟม (HDC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย)  

-   พัฒนาระบบฐานขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอ เชน การจัดทํา Application การติดตาม   
ประเมินผลผูปวย การ Mapping บานผูปวย กลุมเสี่ยง ACS Stroke เชื่อมโยง Fast Tract 
และ สถาบันการแพทยฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขงสาธารณสุข 

-   การสงตอขอมูลผูปวยท่ีรับกลับมาดูแล Rehabilitation ท่ี รพ .สต. และการติดตาม 

- จัดทําระบบสารสนเทศ ขอมูลในการสงตอเพ่ือการดูแลตอเนื่อง และมีระบบการข้ึนทะเบียน

กลุมเสี่ยง  

- อสม. อสค.รับรูขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รวมท้ังกลุมเสี่ยงเพ่ือการติดตาม ดูแลรวมกัน 
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• ยา เวชภัณฑและเครื่องมือตางๆ สนับสนุน โรงพยาบาลระดับ F  ข้ึนไป  

- มี EKG 12 lead, EKGmonitor, Defibrilator และ AED ครบทุกแหง บุคลากรสามารถใช

งานไดดี Outsource CT  scan 

- มีระบบการกระจายยาอยางเพียงพอ 

• นโยบายและการบริหาร  

-   งบประมาณ อปท. อบรม .ใหความรูประชาชนกลุมเสี่ยง  

-   งบประมาณ PPA ระดับจังหวัด สอนกลุมเสี่ยงโรคDM HT TIA AF DLP 

-   งบประมาณ PPA ระดับเขต  สนับสนุนวิชาการ  จัดใหความรูบุคคลากร  รพช. 

-   ติดตาม  นิเทศการคัดกรองผูปวยกลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 

• การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ       

- EMS โรงพยาบาลเปนโคชใหทีมรถหนวยกูภัย 

๕.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา / อุปสรรค / ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ี 

ตรวจราชการรับไปประสาน 

หรือ ดําเนินการตอ 

ขอจํากัดดานบุคลากร จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ 

ในการทํางาน 

 

ประชาชนไมตระหนักรู 

- สัญญาณอันตรายจากโรคหลอด
เลือดสมอง 

- พฤติกรรมเสี่ยง เชน สูบบุหรี่ 
ขาดการออกกําลังกาย 

ประชาชนมีอายุยืน  เปนสังคมผูสูงอายุ 

การเขาถึงไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

กระตุนและรณรงค สราง Health 

Literacy  

Stroke  Alert  

Stroke awareness 

Warning Signs ในกลุมเสี่ยง

ครอบครัว  และประชาชนท่ัวไป 

 

 

 
๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
 

  

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 _     ผูรายงาน นางอรอนงค  วัฒนากูล 

     ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ป   ๕  มีนาคม  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

หัวขอ การพัฒนาระบบบรกิารใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 

จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4   
รอบท่ี 1  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 29 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาลท่ีมี
ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
 29.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
 29.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
 

2. สถานการณ 
 จังหวัดนนทบุรีมีหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 87 แหง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลศูนย (A) จํานวน 1 แหง  
- โรงพยาบาลแมขาย (M2) จํานวน 2 แหง  
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (F1) จํานวน 2 แหง  
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) จํานวน 1 แหง  
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) จํานวน 1 แหง 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 76 แหง 
- ศูนยสุขภาพชุมชนฯ ของโรงพยาบาล จํานวน 4 แหง 
 

 ในปงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 จังหวัดนนทบุรีมีการดําเนินการตามตัวชี้วัด หัวขอการพัฒนา
ระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ผานเกณฑ RDU ข้ันท่ี 1 ท้ังหมด จํานวน 5 แหง คิด
เปนรอยละ 71.43 ซ่ึงเปนไปตาม Small Success ของไตรมาส 2 และทางจังหวัดนนทบุรี ไดมีการ
เตรียมการเพ่ือใหผานเกณฑตัวชี้วัด รอยละ 80 ภายในเดือนมีนาคม 2561 (โรงพยาบาลบางกรวยจะ
พัฒนาใหผานเกณฑ) ท้ังนี้ยังไมมีท่ีใดผานเกณฑ RDU ข้ันท่ี 2 แตทางจังหวัดนนทบุรีไดเตรียมการ
พัฒนาใหผานเกณฑ จํานวน 1 แหง (โรงพยาบาลไทรนอยจะพัฒนาใหผานเกณฑ) ภายในเดือนมีนาคม 
2561 ตาม Small Success ของไตรมาส 2 

พบปญหาในการดําเนินงานเรื่องทัศนคติและความรวมมือของแพทยในโรงพยาบาล ยังขาดความ
ตระหนักในการสั่งใชยาอยางสมเหตุผล และการขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงานการสงเสริมการ
ใชยาอยางสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยบริการปฐมภูมิยังไม
ครอบคลุมและยังไมเปนรูปธรรม  
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ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน :  การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล  

2.1 โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 
2.2 รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ 

เปาหมาย มาตรการดําเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ 
1. โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

RDU 1  ข้ันท่ี 1 และ 2 
 

ดํ า เ นิน กิจกร รมตาม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 1 
- สงเสริมการใชยาในบัญชียาหลัก

แหงชาติ 
- PTC เขมแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาท่ีไมเหมาะสมออกจากบัญชียา

โรงพยาบาล 
- สงเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 2 
- ลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปนใน 

4 กลุมโรค 
- ดูแลการใชยาในผูปวยกลุม เสี่ ย ง 

ไดแก สตรีตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูปวย
โรคไต 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ 80 % 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 20 % 

2. รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ  
RDU 2 ข้ันท่ี 1 และ 2 ลดการใชยาปฏิชีวนะใน 

2 กลุ ม โรค  ได แก  RI 
และ AD 

ติดตามรอยละของ รพ.สต. ใน CUP ท่ี
ใชยาปฏิชีวนะผานเกณฑท้ัง RI และ AD 

    Small Success  

ไตรมาส 1 
RDU ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 60 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 70 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDU ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 80 
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ข้ันท่ี 1≥ รอยละ 80   
RDU ข้ันท่ี 2 ≥รอยละ 20 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการขอมลู 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ขอมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

(ขอมูล ต.ค.60-มี.ค.61) 
 - รอบ 2  

(ขอมูล ต.ค.60- มิ.ย.61)   
1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยาง

สมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผานเง่ือนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผานเง่ือนไขตาม RDU2) 
เกณฑตัวชี้วัด :  
1. RDU ข้ันท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 

80 ของรพ.ท้ังหมด 
2. RDU ข้ันท่ี 2 ไมนอยกวารอยละ 

20 ของรพ.ท้ังหมด 

เปาหมาย 
(จํานวน รพ.ท้ังหมด) 

7 7 

ผลงาน 
1. จํานวน รพ. ผาน RDU ข้ันท่ี 1 

5 5 

       RDU ข้ันท่ี 1 รอยละ 71.43 71.43 

2. จํานวน รพ.ผาน RDU ข้ันท่ี 2 0 0 

    RDU ข้ันท่ี 2 รอยละ 0 0 

*หมายเหตุ : รอยละ RDU ข้ันท่ี 1 คํานวณจาก จํานวน รพ.ท่ีผานข้ันท่ี 1  
และข้ันท่ี 2 รวมกัน เชน  จังหวัด ก. มีจํานวน รพ.ท้ังหมด 10 แหง  ผานเง่ือนไขเฉพาะข้ัน 1 จํานวน 6 แหง และผานเง่ือนไขข้ันท่ี 2 จํานวน 2 แหง  ดังนั้น  รอยละของ 
RDU ข้ันท่ี 1 = (6+2) x100 /10   = 80%   
 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๑๕] 

ผลการดําเนินงาน RDU ข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2  จําแนกตามโรงพยาบาล 

รายช่ือรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที่1) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

 
 

 

1)  รอยละการ
สั่งใชยาใน

บัญชียาหลัก
แหงชาติ 

2)  การ
ดําเนนิงานของ 
PTC ในการ
ชี้นําสงเสริม 

RDU 

3)  รายการยา 
ที่ควรตัดออก 
8 รายการ          

ซ่ึงยังคงมีอยู
ในบัญช ีรพ. 

4)  การ
จัดทํา 
ฉลาก

มาตรฐาน  
 
 

5) การสงเสริม
จริยธรรมใน
การจัดซ้ือยา
และสงเสรมิ
การขายยา 

รอยละการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรค 5) รอยละการ
ใช Gliben 
clamide ใน 
DM สูงอายุ/
ไตระดับ 3 

6) รอยละการ
ใช NSAIDs 
ในผูปวยไต 
ระดับ 3 

7.) จาํนวน
สตรีตั้งครรภ
ที่ใชยา 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) รอยละของ รพ.สต. ใน
เครือขายระดับอําเภอที่
ผานเกณฑใชยาปฏิชีวนะ
ทั้งโรค RI และ AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

รอยละ ..... ระดับ ..... จํานวน ..... รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ....... รอยละ .......... .....ราย ผาน ท้ังหมด รอยละ ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 

พระนั่งเกลา A 82.00 3 0 5 5 56.98 52.64 53.57 10.33 0 1.36 0 12 24 50.00 √ 
 

บางใหญ M2 89.45 3 0 3 3 31.71 34.61 49.73 22.43 45.5 1.56 0 9 11 81.82 √ 
 

บางบวัทอง M2 88.77 3 0 3 3 21.05 19.62 61.24 2.69 2.11 2.08 0 7 9 77.78 √ 
 

ปากเกร็ด F1 80.13 3 0 4 3 19.41 32.85 68.26 9.09 0 1.18 0 5 7 71.43 
  

บางกรวย F1 89.77 3 1 3 3 25.33 17.77 36.99 4.55 2.27 1.68 0 9 10 90.00 
  

ไทยนอย F2 91.14 3 0 3 3 10.84 11.29 47.74 5.82 0 1.87 0 12 13 92.30 √ 
 

บางบวัทอง 2 F3 90.96 3 0 3 3 51.59 42.46 75.08 0 4.35 0 0 
 

  √ 
 

เกณฑเปาหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥  90% 

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  ≤ รอยละ 20 ≤ รอยละ 20 ≤ รอยละ 40 ≤ รอยละ 10 ≤ รอยละ 5 ≤ รอยละ 10 0 ราย ข้ัน 1 ≥ รอยละ 40 
ข้ัน 2 ≥ รอยละ 60  

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 

1)  A   =  จาํนวน รพ.ทีผ่าน  
               ข้ันที่ 1   ภาพรวมจังหวดั จาํนวน  5  แหง  

               ข้ันที่ 2   ภาพรวมจังหวดั  จํานวน  0  แหง  

2)  B    =  จํานวน รพ. ทั้งหมดในจังหวดั    จาํนวน  7  แหง 

3)  C    =  รอยละของโรงพยาบาลที่เปน รพ.สงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุล ในจังหวดั   ( A / B ) x 100 

      ข้ันที่ 1   คดิเปนรอยละ  71.43 

      ข้ันที่ 2   คดิเปนรอยละ  0 
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3.3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด RDU ระดับจังหวัด 
กิจกรรม การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน SP-
RDU จังหวัด 

1. การจัดทําคําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน SP-RDU 

 ไมมีคําสั่งคณะกรรมการฯ 
 มีคําสั่งคณะกรรมการ 

ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ท่ี 29/2561เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
จังหวัดนนทบุรี ประจําปงบประมาณ 2561สาขา ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2561 สาขาการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล  
คณะกรรมการฯ   มี 42 ทาน 

2. มีเปาหมาย 
แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด การ
ติดตาม ควบคุม 
กํากับ และการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานSP- 
RDU ในระดับ
จงัหวัด 

1. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อน SP-RDU 

2. การกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินงาน
ขับเคลื่อน SP-RDU 

3. การกําหนดตัวช้ีวัด
ในการขับเคลื่อน  
SP-RDU 

4. การควบคุม กํากับ 
กลวิธีในขับเคลื่อน 
SP-RDU อยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. การจัดทําระบบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 ไมมีแผนปฏิบัติการหรืออยูระหวางการจัดทํา 
 มีแผนปฏิบัติการ  
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติการ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการ SP-RDU และกําหนดแผนปฏิบัติการป 2561  
กําหนดการติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
 
เปาหมายการดําเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ผานเกณฑ RDU ข้ันท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 
80 และผานเกณฑ RDU ข้ันท่ี 2 ไมนอยกวารอยละ 20 
 
รูปแบบหรือกลวิธีในการควบคุมกํากับ 

1. การรวบรวมขอมูล 18 ตัวชี้วัดของ RDU 1 และขอมูล AMR  
- ขณะนี้ใชการรายงานผานระบบรายงานเฉพาะกิจของทาง กบรส. โดย

โรงพยาบาลใชโปรแกรม RDU2016 เชื่อมกับฐานขอมูล Hosxp ของ
โรงพยาบาล และมีการตรวจสอบขอมูลโดยทีมเภสัชกร รพ. กอนนํามา
บันทึกขอมูลในระบบรายงานเฉพาะกิจ  

- มีการระบุชื่อเภสัชกรในหนวยบริการเปนผูรับผิดชอบงานเพ่ือติดตอ
ประสานดําเนินการในแตละตัวชี้วัดใหบรรลุเปาหมาย  

       ๒. การรวบรวมขอมูล 2 ตัวชี้วัดของ RDU 2 ดึงขอมูลจากระบบ HDC  

การจัดทํารายงานสงใหกับจังหวัด/ สบรส. 
 ครบถวน 
 ไมครบถวน ระบุ..................................................... 
สรุปผลการดําเนินงาน SP-RDU ระดับจังหวัด 
ป 2561 เก็บขอมูล baseline ครบทุกตัวชี้วัด และมีการควบคุมกํากับติดตาม 
โดยคณะกรรมการ RDU จังหวัด ทุก 3 เดือน และรายงานขอมูลในการประชุม
ผูบริหาร (กวป.) ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๑๗] 

กิจกรรม การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
3. การพัฒนา

ระบบ
สารสนเทศ 
เพ่ือการ
ติดตามผล
การดําเนิน
SP-RDU ตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

1. การกําหนด
ผูรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
ติดตามผลการ

ดําเนินงาน SP-
RDU อยางชัดเจน 

 
2. การจัดทําระบบ

สารสนเทศในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานSP-RDU 

  ไมมีผูรับผิดชอบ 
  มีผูรับผิดชอบชัดเจน คือ  
     ภญ.ทิพยรดา ทิพยธราสกุล เภสัชกรชํานาญการ สสจ.นนทบุรี 
      
 
สรุปผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัด 

1. รพศ. จํานวน 1 แหง ใชโปรแกรม RDU 2016 และรพช. ใชโปรแกรม HOSxP  ใน
การดึงขอมูลท้ัง 18 ตัวช้ีวัด 

2. รพ.สต. ท้ัง 76 แหง สสจ.นครนายกมีการดึงขอมูลและสรุปเปนผลการดําเนินงาน 
RUA ของแตละ รพ.สต. จากระบบ HDC และรายงานใหผูบริหารและหัวหนาหนวยบริการ
ทราบเปนรายเดือน 

 

4.  มีการติดตาม
กา รจั ด ก า ร
เช้ือดื้อยาตาน
จุลชีพ 

1.  การติดตามและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานการ
จัดการการดื้อยาตาน
จุลชีพ 

สรุปผลการดําเนินงานการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ ระดับจังหวัด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลการดําเนินงาน “โรงพยาบาลท่ีมีระบบ

จัดการ AMR อยางบูรณาการ”) 

 
ผลการดําเนินงานผานเกณฑ ครบถวนตามตัวชี้วัดกําหนด 

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  

4.1 คณะกรรมการ RDU ของรพ.รายงานผลตัวชี้วัด Service plan RDU แกคณะกรรมการ PTC 
,องคกรแพทย, คปสอ. 

4.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน RDU ในวาระการประชุมติดตาม และประเมินผลงาน
สาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีทุกเดือน 

4.3 วิเคราะหผลขอมูลเชิงลึกถึงปญหาของแผนก/ตัวบุคคลท่ีทาใหไมผานเกณฑ และรายงาน
องคกรแพทย, รองผูอานวยการฝายการแพทย 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1. ผูปวยเรียกรองการใชยา
ปฏิชีวนะทุกครั้ง เม่ือมีอาการ
ไขหวัด เจ็บคอ ทองเสีย หรือมี
บาดแผล 
2. บุคลากรทางการแพทยและ
ผูรับบริการขาดความตระหนักรูตอ
การใชยาอยางสมเหตุผล 
3. การประมวลผลขอมูลตัวชี้วัด 
RDU ลาชา เนื่องจากรพ.พระนั่ง
เกลาใช SSB การประมวลผล
ขอมูลตองผานเวชสถิติและ IT แต

1. ทางสวนกลางควรสนับสนุน
โปสเตอรประชาสัมพันธ, แผนพับ, 
กระจกสองคอและแนวทางการใช 
ATB ของโรค RI และ AD แกรพ.
สต. และรพ.ทุกแหง  
2. ทางสวนกลางควรรณรงคเรื่อง 
RDU ในรานขายยา และ
สถานพยาบาลเอกชน จัดทาการ
ประชาสัมพันธทางโทรทัศน หรือ
วิทยุอยางตอเนื่อง  
3. การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู 
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ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

รพช.ใช HosXP สามารถ
ประมวลผลผานโปรแกรม RDU 
2016 ทันที, การประมวลผลผาน 
HDC และ HosXP ไดขอมูลไม
ตรงกัน 

Best practice และ KM sharing  
4. IT ของสสจ.จังหวัดควรเปนพ่ี
เลี้ยงแกทางรพ.สต. เพ่ือติดตามกา
กับการลงขอมูลจานวนผูปวย และ 
ICD-10 ใหถูกตอง ตามความเปน
จริง  
5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ 
RDU สวนกลาง ในระบบ HDC ท่ี
ตอบสนองตอผูใชงานและ
ประมวลผลการดาเนินงานไดทุก
ระดับตัวชี้วัด 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
...........................................................................................................................................................  

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
..........................................................................................................................................................  

      
 

     ผูรายงาน ภญ.ทิพยรดา ทิพยธราสกุล เภสัชกรชํานาญการ 
      วัน/เดือน/ป….1 มีนาคม 2561 
     โทร. 086 810 4434 e-mail: fdanont@gmail.com 
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[๑๑๙] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 

จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4  ตรวจราชการวันที ่27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  30 รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

 

2. สถานการณ 
 

• จังหวัดนนทบุรี มีคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

• ศูนยประสานการสงตอระดับจังหวัด  ตั้งอยูท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา สวนโรงพยาบาลชุมชน 
ใชหองฉุกเฉินเปนศูนยประสานการสงตอ รวมกับศูนยประกันสุขภาพ 

 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 

ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 จําแนกรายหนวยบริการ  
 

 

 
จากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสแรก เม่ือเทียบกับไตรมาสแรกของป 2560 

พบวา อัตราการสงตอนอกเขตภาครวมจังหวัด ลดลง รอยละ 26.68 โดยลดลงมากสุดท่ีโรงพยาบาล 
ไทรนอย รองลงมาท่ีโรงพยาบาลปากเกร็ด และโรงพยาบาลบางใหญ รอยละ 31.64 และ 30.68 
ตามลําดับ  สวนโรงพยาบาลท่ีสงตอเพ่ิมข้ึนไดแก โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 รอยละ 24.35 สาเหตุเกิด
จากเปนโรงพยาบาลท่ีเปดดําเนินการใหม  ศักยภาพยังไมสามารถดําเนินการไดมากนัก 
 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
 

   การพัฒนา Referral System เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสงตอผูปวย มีการใชโปรแกรม Thai 
refer ในโรงพยาบาลทุกแหง  และในระบบสงกลับผูปวยไปยังโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล  

ลํา 
ดับ 

ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูลโรง 
พยาบาล 

พระน่ัง
เกลา 

บาง
กรวย 

บาง 
ใหญ 

บางบัว
ทอง 

ไทร 
นอย 

ปาก
เกร็ด 

ชลประ 
ทาน 

บางบัว
ทอง2 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

  1.รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง  
1 (เกณฑ 

อัตรา/
รอยละ) 

เปาหมาย 3370 5334 1548 1600 921 1454 1098 230 10754 

ผลงาน 2364 429 1073 1172 588 994 979 286 7885 

อัตรา/ 
รอยละ 

29.8
5 

19.5
1 

30.6
8 

26.7
5 

36.1
6 

31.6
4 

10.8
4 

-24.35 26.68 
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[๑๒๐] 

 
4.1  การจัดระบบ เครือขายการรับ-สงตอภายในจังหวัดนนทบุรี  

 
ลําดับ สอ. / ศูนยแพทยชุมชน รพช. 

รพท.//รัฐนอกสังกัด 
1.อําเภอเมืองนนทบุรี 1.1 สอ.ทุกแหงในอําเภอเมืองนนทบุรี    

 

  รพท.พระน่ังเกลา 

2.อําเภอปากเกร็ด 2.1 สอ.ทุกแหงในอําเภอปากเกร็ด  
2.2 สอ.ประเสริฐอิสลาม,บางตลาด,บานใหม, 
ศาลากุล,เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด     

รพช.ปากเกร็ด รพท.ชลประทาน 

3.อําเภอบางบัวทอง สอ.ทุกแหงในอําเภอบางบัวทอง รพช.บางบัวทอง รพ.พระน่ังเกลา 
 

4.อําเภอบางกรวย สอ.ทุกแหงในอําเภอบางกรวย รพช.บางกรวย รพ.พระน่ังเกลา 
 

5.อําเภอบางใหญ สอ.ทุกแหงในอําเภอบางใหญ รพช.บางใหญ รพ.พระน่ังเกลา 
 

6.อําเภอไทรนอย สอ.ทุกแหงในอําเภอไทรนอย รพช.ไทรนอย รพ.พระน่ังเกลา 
 

หมายเหตุ                     หมายถึง การสงตอระหวางหนวยบริการท่ีไดตกลงเปนแมขายและลูกขายกัน ซึ่งหนวยบริการท่ี
รับสงตอจะตองรับการสงตอของลกูขายท่ีวิกฤตทุกราย  และหากแมขายไมสามารถรับได จะตองหาหนวยบริการท่ีรบัสงตอ
เพ่ือสงตอใหรวมกับลูก  
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[๑๒๑] 

4.2 รูปแบบการสงตอนอกเครือขายของจังหวัดนนทบุรี   
 

 
หมายเหตุ   :                      หมายถึง การสงตอระหวางหนวยบริการท่ีไมไดรับเปนแมขายใน
ระบบการสงตอ แตมีการประสานการสงตอระหวางแพทย พยาบาล หรือเครือขายอ่ืนๆ ซ่ึงหนวย
บริการท่ีรับสงตอสามารถปฏิเสธการรับสงตอได 
                                           หมายถึง การสงตอระหวางหนวยบริการท่ีไดตกลงเปนแมขาย
และลูกขายกัน ซ่ึงหนวยบริการท่ีรับสงตอจะตองรับการสงตอของลูกขายใหมากท่ีสุด  และหากแม
ขายไมสามารถรับได จะตองหาหนวยบริการท่ีรับสงตอเพ่ือสงตอใหรวมกับลูกขาย  และกรณีเกิน
ศักยภาพแมขายจะสามารถรับได  ลูกขายมีสิทธิ์สงตอผูปวยไดโดยตรง   
 
 
 
 
 
 
 
 

รพช.บางกรวย 

รพท.พระนัง่เกล้า 
ระดับ  1                      
 (รพศ./รพท.แม่ข่ายระดับจังหวัด) 

ระดับ  2                 
 (รพศ.ระดับเขต) 

รพศ.พระนครศรีอยุธยา 

ระดับที่  3

โรงพยาบาล

นอกเขต (สงักดั 

สปสธ.) 

ระดับ  4  (รพ.เฉพาะทาง / ตติยภูมิ

ระดับสูงในกระทรวง กสธ. /นอก

 จติเวช 1.รพ.ศรีธญัญา 2.รพ.สมเด็จเจ้าพระยา 

หวัใจ  - สถาบนัโรคทรวงอก    

ระบบประสาทสมอง - สถาบนัประสาทวิทยา 

มะเร็ง  1.ศูนย์มะเร็งลพบุรี/ ศูนย์มะเร็งวชิราลงกรณ์ 

ธญับรีุ 
             

เดก็  -  สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 

กระดกู - รพ.เลิดสิน 

ทั่วไป - รพ.ราชวิถี 

ระบบการตดิเชือ้(HIV) -  สถาบนับําราศนราดรู 

รพศ.สระบุรี 

รพช.ปากเกร็ด รพช.ไทรน้อย รพช.บางใหญ่ รพช.บางบวัทอง รพช.บางบวัทอง2 ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน 

ศูนย์การแพทย์สิรินทรฯ 

อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
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[๑๒๒] 

 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

• สภาพความแออัดของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา    

- ผูปวยนอก  มีผูปวยนอกท่ัวไป
จํานวนมาก (2 – 3 พันราย/
วัน) ทําใหการดูแลผูปวยท่ี
เฉพาะทางมีคิวยาวมากข้ึน   

 

-การจัดใหมี OPD ในหนวย

บริการนอก รพ.(วัดแคนอก), รพ.

สต. ศูนยบริการเทศบาล ,คลินิก

ชุมชนอบอุน ฯลฯ 

-การสรางวัฒนธรรมใหผูปวยตอง

ไป รพ.สต.กอนในโรคท่ัวๆไป ซ่ึง

ทําไดคอนขางยากในชุมชนเมือง 

 

- ผูปวยใน อัตราครองเตียง
คอนขางเต็ม ทําใหไมสามารถ
รับผูปวยหนักจากโรงพยาบาล
ชุมชนไดทุกราย  และบางราย
ตองมานอน หองObserve ท่ี
หองอุบัติเหตุนาน กวาจะไดยาย
ข้ึนหอผูปวย 
 

-รพช.มีแพทยเฉพาะทางสาขา

หลักแทบทุก รพช. จึงควรสราง

เสริมศักยภาพใหบริการผูปวย

มากข้ึน โดยรพ.พระนั่งเกลาเปน

พ่ีเลี้ยง  

 

- ผูปวยใน บางรายอยูเพ่ือใหยาให
ครบ  หรือ ตองทํากายภาพ  
ระบบสงกลับบางรายทําไดยาก 
เพราะเปนผูปวยบัตรทองของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลาเอง 
ผูปวยไมยอมยายไปโรงพยาบาล
ชุมชนเพราะไมสะดวก 
 

- จัดรูปแบบการสงผูปวยกลับให

มากข้ึน   

-จัดให รพ.บางบัวทอง2 เปน

หนวยท่ีรับผูปวยท่ีอยูในกลุม 

intermidiate care เชน รอให

ยาใหครบ ตองทํากายภาพไป

ดูแล 

 

 
 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
   นโยบายจากการประชุมคณะกรรมการ 5 X 5 เรื่อง ผูปวยท่ีสงตอไปนอกเขตบริการ  
ตองผานโรงพยาบาลพระนั่งเกลาทุกราย  เปนนโยบายท่ีดีท่ีชวยลดการสงตอออกไปนอกเขตบริการ  แต
ควรออกรูปแบบการดําเนินการแนบมาดวยวาใชในผูปวยประเภทใดบาง  รายใดอนุโลมได  โรงพยาบาล
บางแหงไมเขาใจวาตองดําเนินการอยางไร  เกรงจะผิดนโยบาย  แตก็เกรงวาผูปวยจะไมไดรับการรักษา
ท่ีเหมาะสมและทันเวลา  เกิดปญหาการรองเรียน  สรางความไมพอใจระหวางเจาหนาท่ีกับญาติและ
ผูปวยหลายราย 
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[๑๒๓] 

 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 

จังหวัดนนทบุรี มีปญหาระบบการสงตอมากท่ีสุดในแผนกอายุรกรรม     โรงพยาบาลพระ
นั่งเกลาจึงจัดทีมแพทยอายุรกรรม   ไดเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง  เพ่ือรับฟงปญหา  ประเมิน
ศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน  และ เสริมศักยภาพท้ังดานวิชาการและบุคลากร  อุปกรณ  และเปนการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีในการดูแลผูปวย   เปนโครงการท่ีไดรับเสียงตอบรับท่ีดีจากแพทยและเจาหนาท่ีท้ัง
โรงพยาบาลพระนั่งเกลาและโรงพยาบาลชุมชน 

 
 

 

     ผูรายงาน นางกินรี  วิบุละเคาวพันธ   
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป 1 มีนาคม 2561  
   โทร.02-9503071-6 ตอ 135  e-mail kinvibu@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการ 

หัวขอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 
 

จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  33  รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีได

มาตรฐาน  (>รอยละ 20) 
 

2. สถานการณ 
 ผลงานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของจังหวัดนนทบุรี ในระบบ HDC 

ป 2559 รอยละ 9.15 เปนอันดับท่ี 8 ในเขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจสอบพบวามีความผิดพลาดในการบันทึก
ขอมูลและการจัดสงขอมูลบางสวน เชน การบันทึกรหัสวินิจฉัย รหัสหัตถการ รหัสยามาตรฐานท่ีไมถูกตอง
หรือไมสอดคลองกัน และพบวารายงาน manual ตามแบบรายงานของกรมท่ีใชเปนแบบเก็บขอมูลหลักมี
การลงตัวเลขผิดพลาด มีการนับซํ้า ทําใหไมสามารถใชในการติดตามกํากับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ป 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจึงไดจัดทําโครงการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
เรื่องการบันทึกขอมูลใหครบถวนถูกตอง ซ่ึงคณะกรรมการ Service Plan มีมติใหใชขอมูลจาก HDC เปน
หลัก ใชรายงาน manual สําหรับเก็บขอมูลยอย และไดมีการติดตามผลงานเปนระยะๆ ในการประชุมแต
ละครั้ง ผลงานในแตละชวงเวลาสูงข้ึนตามลําดับ  พบวาหนวยงานตางๆ มีปญหาในการจัดซ้ือยาสมุนไพร
เนื่องจากสถานะการเงินของโรงพยาบาลตางๆ อยูในสภาวะท่ีตองควบคุมคาใชจายและควบคุมจํานวน
รายการยาใหเหมาะสม ทําใหมีการเลือกจัดซ้ือเฉพาะรายการยาท่ีจําเปนและราคาต่ําท่ีสุดท่ีสามารถใชไดใน
แตละโรค ผลงานหลักจึงเปนดานงานบริการผูปวยในสถานบริการท่ีมีแพทยแผนไทย  ผลงานรวมท้ังป รอย
ละ 14.83 สูงข้ึนมากเปนอันดับท่ี 6 ของเขตสุขภาพท่ี 4 แตยังไมผานเกณฑ  

ในป 2561 คณะกรรมการ Service Plan ไดมีการติดตามประเมินผลงานเปนระยะๆ 
ตอเนื่อง พบวาปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือการไมมียาสมุนไพรใช เนื่องจากโรงพยาบาลตางๆ ติดปญหาใน
การจัดซ้ือยาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงการมอบอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัดยังไมเรียบรอย  สวนผลงานดานการใหสุขศึกษาเก่ียวกับการแพทยแผนไทยนั้น ผูปฏิบัติงานท่ีไมใช
แพทยแผนไทยไมม่ันใจในเนื้อหา ทําใหยังมีผลงานการใหสุขศึกษาต่ํากวาท่ีควร   คณะกรรมการจึงมีมติให
จัดทําคูมือการใหสุขศึกษาดานการแพทยแผนไทย โดยโรงพยาบาลบางบัวทองเปนเจาภาพจัดพิมพแจกจาย
ใหกับสถานพยาบาลทุกแหงภายในจังหวัดนนทบุรี  ทําใหสหวิชาชีพในสถานบริการท่ีไมมีแพทยแผนไทยมี
ความรูและม่ันใจในการใหสุขศึกษาดานการแพทยแผนไทยมากข้ึน ผลงานของสถานบริการตางๆ จึงเพ่ิม
สูงข้ึนเปนลําดับ ประกอบกับมีการจางบุคลากรแพทยแผนไทยเพ่ิมข้ึนในสถานพยาบาลหลายแหง ผลงานใน
ป 2561 (เดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 2561) รอยละ 23.28 เปนอันดับ 4 ในเขตสุขภาพท่ี 4  
ผานเกณฑชี้วัดรวมระดับจังหวัด 

ผลการดําเนินงานแบงตามระดับสถานบริการ ระดับ รพท./รพศ.(1 แหง)  รอยละ 6.10 
เพ่ิมข้ึนจากป 2560 (รอยละ 3.62) เนื่องจากมีผูนิยมรับบริการแพทยแผนไทยจํานวนมากข้ึน ผลงานรวม
ระดับ รพช. (6 แหง) รอยละ 16.88 โรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ คือ โรงพยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาล
บางใหญ  ในป 2561 มีแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมในเรื่องการบูรณาการงานแพทยแผนไทยกับ CKD และ 
RDU เพ่ือใชการแพทยแผนไทยและยาสมุนไพรทดแทนยากลุม NSAIDs และยาปฏิชีวนะ คาดวาผลงานจะ
เพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
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ผลงานระดับ รพ.สต. รอยละ 43.46 อําเภอท่ีผานเกณฑคือ อําเภอบางบัวทอง ปากเกร็ด 
และไทรนอย อําเภอท่ีไมผานเกณฑมีผลงานรอยละ 27-29 คาดวาเม่ือโรงพยาบาลแมขายมีการจัดหายา
สมุนไพรใชเพ่ิมข้ึนไดตามแผนจัดซ้ือแลว ผลงานจะเพ่ิมข้ึนและผานเกณฑไดในป 2561 

 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

3.1 ผลการดําเนินงานรวมทุกระดับ จําแนกรายอําเภอ ระหวางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 2561  
(ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561) 

 

ลําดับ อําเภอ 
ผูปวยนอกท้ังหมด 

(ครั้ง) 
ผูปวยแพทยแผนไทย 

(ครั้ง) 
รอยละ 

1 เมือง 258,395 29,502 11.42 

2 บางบัวทอง 121,970 44,493 36.48 

3 ปากเกร็ด 97,176 26,688 27.46 

4 บางใหญ 118,066 28,284 23.96 

5 บางกรวย 70,497 17,712 25.12 

6 ไทรนอย 100,183 31,725 31.67 

7 รวมนนทบุรี 766,287 178,404 23.28 
 

หมายเหตุ : เกณฑรวมระดับจังหวัด รอยละ 20 
 
 
3.2 ผลการดําเนินงานระดับโรงพยาบาล  ระหวางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 2561  

(ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561) 
 

ลําดับ ระดับ หนวยงาน 
ผูปวยนอก

ท้ังหมด (ครั้ง) 
ผูปวยแพทย

แผนไทย (ครั้ง) 
รอยละ 

1 รพศ./รพท. รพ.พระนั่งเกลา 166,031 10,124 6.10 

2 รพช. รพ.บางบัวทอง 58,291 9,912 17.00 

3 รพช. รพ.บางบัวทอง 2 13,461 139 1.03 

4 รพช. รพ.ปากเกร็ด 56,374 4,123 7.31 

5 รพช. รพ.บางใหญ 77,469 17,118 22.10 

6 รพช. รพ.บางกรวย 39,217 9,325 23.78 

7 รพช. รพ.ไทรนอย 59,063 102681 18.08 

8  รวมระดับ รพช. 303,875 51,298 16.88 
 

หมายเหตุ : เกณฑยอยระดับ รพศ./รพท. รอยละ 10  ระดบั รพช.รอยละ 20 
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3.3 ผลการดําเนินงานระดับ รพ.สต.  ระหวางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 2561  
(ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561) 

 

ลําดับ อําเภอ 
ผูปวยนอกท้ังหมด 

(ครั้ง) 
ผูปวยแพทย

แผนไทย (ครั้ง) 
รอยละ 

1 เมือง 64,210 18,736 29.18 

2 บางบัวทอง 50,218 34,442 68.58 

3 ปากเกร็ด 40,802 22,565 55.30 

4 บางใหญ 40,597 11,166 27.50 

5 บางกรวย 28,102 8,104 28.84 

6 ไทรนอย 41,012 20,936 51.05 

7 รวมระดับ รพ.สต. 264,941 115,134 43.46 
 

หมายเหตุ : เกณฑยอยระดับ รพ.สต. รอยละ 30 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
 

การดําเนินงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของจังหวัดนนทบุรี     มีการขับเคลื่อน
ผานคณะกรรมการ Service Plan สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ซ่ึงมีผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบางบัวทองเปนประธานสาขา มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน พัฒนางาน ติดตามกํากับผลและ
แกไขปญหาในการดําเนินงาน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเปนผูจัดทําแผนงานโครงการ ดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และกํากับดูแลผลงานตามตัวชี้วัด โดยมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องมาตามลําดับ
ดังนี้ 

4.1 พัฒนาระบบรายงาน 43 แฟม/ ขอมูล HDC ใหมีการบันทึกขอมูลถูกตอง ครบถวน  
4.2 พัฒนาระบบรายงาน manual ใหมีการรายงานขอมูลกิจกรรมยอยท่ีถูกตอง ไมนับซํ้า 
4.3 มีการปรับปรุงกรอบบัญชียาจากสมุนไพรจังหวัดนนทบุรี โดยอิงจากบัญชียาหลักแหงชาติ  

รวม 71 รายการ  ประกอบดวย 
1) กรอบบัญชีรายการยาจากสมุนไพรระดับจังหวัด รวม 71 รายการ 

กลุมท่ี 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ  40 รายการ 
กลุมท่ี 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร   26 รายการ 
กลุมท่ี 3 ยาอ่ืนๆ นอกบัญชียาหลักแหงชาติ    5 รายการ 

2) กรอบบัญชียาจากสมุนไพรข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ รพ.สต./สถานีอนามัย รวม 11 
รายการ 

4.4 จัดทําคู มือสุขศึกษา การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก แจกจ ายแก
สถานพยาบาลทุกแหง เพ่ือใหสหวิชาชีพมีความรูและความม่ันใจในการใหสุขศึกษาไดอยางถูกตอง 

4.5 มีการติดตามกํากับดูแลขอมูลผลการดําเนินงานในระบบ HDC เปนระยะๆ และแจงกลับ
แกหนวยงานตางๆ พรอมท้ังรายงานในการประชุมติดตามประเมินผลงานสาธารณสุข และการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขระดับจังหวัด เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ทราบ และปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามลําดับ 
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4.6 มีทีมงานท่ีเขมแข็งจากสหวิชาชีพในหนวยงานตางๆ ทุกระดับ  มีสวนรวมพิจารณาแนว
ทางการดําเนินงาน พัฒนางาน และแกไขปญหาท่ีพบอยางตอเนื่อง 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ี

ตรวจราชการรับไป

ประสาน  

1. หนวยงานบางแหงมีปญหาใน
การจางบุคลากรแพทยแผนไทย 

ศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวของและดําเนินการจัด
จางตามความเหมาะสม 

 

2. โรงพยาบาลแมขายไมสามารถ
จัดซ้ือยาสมุนไพรไดตามความ
ตองการของสถานบริการตางๆ 
เนื่องจากปญหาเก่ียวกับการมอบ
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด  

เรงรัดดําเนินการจัดซ้ือเม่ือมีการมอบ
อํานาจเรียบรอยแลว 

 

3. ยาสมุนไพรมีราคาแพงเม่ือ
เทียบกับยาแผนปจจุบันท่ีใชรักษา
โรคเดียวกัน 

- พิจารณาดําเนินการจัดซ้ือยาสมุนไพร
รวมกันระดับจังหวัด/เขต  
- ขอรับการสนับสนุนจากสถานท่ีผลิตท่ีเปน
โรงพยาบาลของรัฐท่ีไดรับ GMP แลว 

 

4. แพทยแผนไทยท่ีปฏิบัติงานใน
ระบบราชการปจจุบันยังมีการ
บรรจุนอยมาก ทําใหขาดขวัญและ
กําลังใจเนื่องจากไมมีความม่ันคง
และความกาวหนาในการทํางาน 

  

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 

6.1 สวนกลางควรผลักดันใหมีตําแหนงบรรจุสําหรับแพทยแผนไทยในหนวยงานสวน
ภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน ท้ังระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป และ รพ.
สต./สถานีอนามัย เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน และเปนขวัญกําลังใจแกบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในทุกระดับ 

6.2 สวนกลางควรมีการประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานในภาพรวมในแตละปงบประมาณ 
6.3 สวนกลางควรมีการจัดประชุมหัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดทุกแหงเปนระยะๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากร และพิจารณาแนวทางดําเนินงานระดับประเทศรวมกัน 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 

7.1 คูมือสุขศึกษา การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
7.2 เข็มขัดรัดหนาทองบรรเทาอาการปวดทองประจําเดือน 

 

     ผูรายงาน...........ภญ.อรนุช  รตันศึกษา...........  
     ตําแหนง..……...…เภสัชกรชํานาญการ.............. 
     วัน/เดือน/ป.…......8 มีนาคม 2561.............. 

   โทร.....................08 1612 1315………….. 
e-mail….....bbird1709@yahoo.com….… 
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[๑๒๘] 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี  2  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี ๔ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (  Service Plan ) Service  Outcome 

ตัวชี้วัดท่ี  ๓๘  ประเด็นตรวจราชการ ๑๘ : รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ข้ึนไปสามารถให 
                  ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได 
ตัวชี้วัดท่ี  ๓๙ ประเด็นตรวจราชการ ๑๙ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

๒. สถานการณ 

       อัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดหัวใจ จําแนกรายอําเภอ ป 2555-25๖๐ 
 

อําเภอ 
ป / ตอประชากรแสนคน  

2555 2556 2557 2558 2559 ๒๕๖๐  

เมือง 29.8 36.0 28.7 29.7 30.34 28.09 

บางกรวย 19.9 30.5 25.7 25.3 30.97 30.13 

บางใหญ 24.6 16.9 24.0 21.4 28.00 23.76 

บางบัวทอง 20.7 24.0 23.7 23.9 23.85 31.65 

ไทรนอย 20.2 21.6 27.9 26.1 17.57 21.92 

ปากเกร็ด 27.3 25.0 29.0 29.6 30.72 31.16 

รวมท้ังจังหวัด 25.2 27.6 26.8 26.8 28.11 28.88 

สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 

อัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดหัวใจของจังหวัดนนทบุรีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบระหวางป ๒๕๕๙- ๒๕๖0 พบวาอําเภอท่ีมีแนวโนมของ
อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมข้ึน ไดแก อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย อําเภอ 
ปากเกร็ด สวนจังหวัดท่ีมีแนวโนมของอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง ไดแก อําเภอ 
บางใหญ  อําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางกรวย 
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[๑๒๙] 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๐ แยกรายอําเภอ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย พระน่ังเกลา บางกรวย บางใหญ ปากเกร็ด บางบัวทอง บางบัวทอง ๒ ไทรนอย รวม รอยละ 

รอยละโรงพยาบาลในระดับ F2 สามารถใหยาละลายลิ่ม
เลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได 

รอยละ 100 

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ F๓ ๑ ๖ ๑๐๐ 

รอยละผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ไดรบัยาละลายลิม่เลือดและหรือขยายหลอด
เลือดหัวใจ (PPCI) 

≥ รอยละ ๗๕ ๑๗/๓๔ ๑/๑ ๑๑/๑๒ ๔/๗ ๒/๖ ๒/๒ ๔/๕ ๔๑/๖๗ ๖๑.๑ 

อัตราการตายในโรงพยาบาลของผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 

< รอยละ 10 ๒/๓๔ ๐/๑ ๐/๑๒ ๐/๗ ๐/๖ 
 

๐/๒ ๐/๕ ๒/๖๗ ๒.๙ 

- การวินิจฉัยโรคผิดพลาดเปน STEMI ทําใหจํานวนเพ่ิมข้ึน 13 ราย จึงไมไดรับการเปดหลอดเลือด  คิดเปนรอยละ 19.4 

-ระยะเวลาในการใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที ไมไดตามตัวชี้วัด ท้ัง 6 รายท้ังนี้ มีสาเหตุมาจาก รพ.พระนั่งเกลา     สงผูปวยไปใหยาท่ีหอผูปวยหนักอายุรกรรม  2 ราย คิด

เปน รอยละ 33.3 

      รอการสงตอจนไมสามารถสงไดจนเกินเวลาภายใน 2 ชั่วโมง จํานวน 4 ราย คิดเปน รอยละ 66.7  

-การเขาถึงบริการของผูปวย STEMI  18 ราย พบวา ผูปวย STEMI เขาถึงบริการ มากกวา 60 นาที   มีจํานวน 12 ราย     คิดเปนรอยละ 66.6 สาเหตุมาจากญาติไมตระหนักถึง

อาการเตือน (Warning Signs) 

-การสงตอ สถาบันโรคทรวงอก รอยละ 14.9 เอกชนตามสิทธิ์ รอยละ 4.4 รัฐบาลนอกเขตตามสิทธิ์ รอยละ 1  และ 

รพ.เอกชนท่ี MOU รอยละ 0 
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[๑๓๐] 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานสําเร็จ 
๑.สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาล F๒ ข้ึนไปได 
๒.อัตราตายในผูปวย STEMI รอยละ ๒.๙ 
๓.การสงตอ รพ.เอกชน : เปนศูนย 

• การมีนโยบายท่ีชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข และเขตบริการสุขภาพท่ี ๔ มีการถายทอด
ลงสูผูปฏิบัติอยางชัดเจน 

• ผูบริหารทุกโรงพยาบาลสนับสนุนการใหบริการท่ีสอดคลองกับนโยบาย และตามบริบทพ้ืนท่ี 

• มีความรวมมือท่ีเขมแข็งของโรงพยาบาลแมขาย และทุกคนในทีมเครือขาย 

• มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ทําใหทุกโรงพยาบาลทํางานสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน 

การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 

๑. การทํา Cardio สัญจร เพ่ือเยี่ยม นิเทศใหความรู ปละ 2 ครั้ง  

๒. การทบทวนเวชระเบียน (AUDIT STEMI  Chart) 

๓. ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการ Alert Warning Sigh แกประชาชนอยางตอเนื่อง 

๔. ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการอบรมใหความรู แกประชาชนกลุมเสี่ยงตามบริบทเนนในชุมชน 

โรงเรียน สถานประกอบการ 

๕. Encourage Fibrinolytic drug stratergy  in STEMI  

๖. Review  dead case in STEMI and NSTEMI  

๗.  drug index:  จัดทําดัชนีการไดรับการท่ีมีผลลดอัตราการเสียชีวิตใน ผป. AMI เชน ยา

ACEi or ARB ใน EF<40%  

๘. พัฒนาศักยภาพบุคลการตามโครงการดังนี้ 

- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   และการปองกันความรุนแรงในกลุมท่ีมี   
แนวโนมเกิดโรคกลุมอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  ) Acute Coronary  
Syndrome, ACS ) จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ี  อําเภอเมืองนนทบุรี 
-การสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผูปวยโรคเรื้อรังเก่ียวกับโรค  
CVD )Stroke, ACS  (และ  CKD ใน  PCC  ,รพ.สต. จังหวัดนนทบุรี  
-โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง  เฝาระวัง และปองกันของประชาชนกลุมเสี่ยงตอการ 

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด) CVD : ACS,Stroke ( และภาวะเสื่อมของไต )CKD (        

เขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนท่ี อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ 

๙. พัฒนาศักยภาพ อสม .Healthy Buddy At Home  
๑๐.  สรางและพัฒนาศักยภาพ อสค .รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 
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[๑๓๑] 

 
๑๑.ระบบขอมูล 

-พัฒนาระบบฐานขอมูล NCD รายบุคคล (โปรแกรม Chronic Link) 
-พัฒนาระบบขอมูลเชื่อมโยงขอมูล HDC กระทรวงฯ 
-พัฒนาระบบ Social network เชน การจัดทํา Application การติดตามประเมินผลผูปวย 
การ Mapping บานผูปวย กลุมเสี่ยง ACS Stroke เชื่อมโยง Fast Tract และ สพฉ .กระ
ทรวงสาธารณสุข 
-ใช Line group ในการกํากับ ติดตาม ดูแล 
-พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีใหเขาใจนิยาม และการบันทึกขอมูลในระบบ 43 แฟมHDC, 
Thai CVD Risk ,Special PP.และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหใชในการดําเนินงาน
กิจกรรมให บรรลุเปาหมาย 

๑๒.เครื่องมือ 
-ปรับปรุง Guideline การประเมินผูปวย  การสงตอ ทุกระดับ 

- สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ  คูมือ  
๑๓.นโยบายและการบริหาร 
-คณะกรรมการService Plan สาขาโรคหัวใจ จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสอดคลองกับ

ระดับเขต / จังหวัด  
-มีการขับเคลื่อนประสานงานผานคณะกรรมการระดับตางๆ และมีกลไกการเยี่ยมติดตามกํากับ
ความกาวหนา  
-ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ีถายทอดนโยบาย 

วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตําบล อปท 
อบต. และอ่ืนๆ เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  

๑๔.การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
-บูรณาการ DHS,พชอ. รวมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ สวนราชการ รานอาหาร ใน

การจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเอ้ือตอสุขภาพ 
-บูรณาการคอนโดจัดการสุขภาพเพ่ิมการเขาถึงบริการในเขตเมือง 
-ประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตําบล อปท อบต.และอ่ืนๆ 

เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสงัคม 
 -กระตุนและรณรงค   Warning Signs ในกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไป   อสม รับรูขอมูล

ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมท้ังกลุมเสี่ยง การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ   EMS โรงพยาบาลเปน

โคชใหทีมรถหนวยกูภัย 

รูปแบบ/นวัตกรรม ท่ีจะดําเนินการตอ 

๑. Guideline STEMI  และ NSTEMI ใหม  โดยใชแนวเดียวกันท้ังจังหวัด 

๒. โดย STEMI guidline :มุงเนนการเก็บขอมูลดานเวลาบริการและ แผนการรักษา  

๓. โดยNSTEMI guidline :มุงเนนการคัดกรอง ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูงเพ่ือจัดลําดับการรักษา

แบบ invasive 
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[๑๓๒] 

 

๕.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา / อุปสรรค / ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ี 

ตรวจราชการรับไปประสาน 

หรือ ดําเนินการตอ 

ขอจํากัดดานบุคลากร จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ 

ในการทํางาน 

 

ประชาชนไมตระหนักรู 

- สัญญาณอันตรายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

- พฤติกรรมเสี่ยง เชน สูบบหุรี่ 
ขาดการออกกําลังกาย 

ประชาชนมีอายุยืน  เปนสังคมผูสูงอายุ 

การเขาถึงไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

กระตุนและรณรงค  

การสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ

Health  Literacy ,Warning Signs  

แกกลุมเสี่ยง  ครอบครัว และ

ประชาชนท่ัวไป 

 

 
 

๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
 

  

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 
 
      ผูรายงาน นางอรอนงค  วัฒนากูล 

     ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ป   ๕  มีนาคม  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 

mailto:chabt@hotmail.co.th


[๑๓๓] 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี  2  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
                   จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มีนาคม 2561  
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต Service outcome  

 

ตัวชี้วัดท่ี ๔๓  ตรวจราชการ :  รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ  
                      eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr  

๒. สถานการณ 
 

1. ปญหา ขอมูลสนับสนุน และการวิเคราะหสถานการณ บรรยาย 

รายการ 
ป / อัตรา( 100 ) บรรยาย 

2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 
รพ.พระน่ังเกลา 78.26 56.96 58.16 ๕๙.๕๘ การเขาถึงบริการชะลอความ

เสื่อมของไต ผูปวยมีอัตราการลดลง
ของ eGFR < 4 ml/min/1.73 
m2/yr  (เปาหมายรอยละ ๖๕ ) 
โดยป 25๖๐ โรงพยาบาลท่ีสามารถ
ชะลอความเสื่อมของไตไดมากท่ีสุด 
คือ รพ.บางใหญ  รองลงมา ไดแก 
รพ.บางกรวย  รพ.บางบัวทอง  รพ.
พระนั่งเกลา รพ.ปากเกร็ด รพ.ไทร
นอย และ รพ.พระนั่งเกลา  
 

รพ.บางใหญ 90.91 63.92 75.57 ๖๙.๘๗ 
รพ.บางบัวทอง 55.70 56.42 69.70 ๖๔.๑๗ 
รพ.บางกรวย 72.62 71.92 74.53 ๖๔.๑๙ 
รพ.ปากเกรด็ 69.07 59.35 63.71 ๕๕.๑๖ 
รพ.ไทรนอย 68.32 70.95 67.49 ๔๒.๕๘ 
รพ.บางบัวทอง 2 - - 25.00 ๕๐.๐๐ 

รวมท้ังจังหวัด 73.87 60.27 63.61 ๕๙.๙๐ 

     ๒.  สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 
การไมสามารถเขาถึงบริการทําใหขาดการรักษาตอเนื่อง สวนใหญเปนผูปวยสูงอายุ และขาด

ความรวมมือจากครอบครัวการบูรณาการงานแตละสวนยังไมชัดเจนการบันทึกขอมูลไมถูกตอง ไม
ครบถวน ทันเวลา รายละเอียดดานขอมูลในระบบมีมากไมเอ้ือตอผูปฏิบัติงาน 
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 ๓.ขอมูลประกอบการวิเคราะห 
 ผลการดําเนินงาน  จําแนกรายโรงพยาบาล 
  

อําเภอ 

รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr  

     (เปาหมาย: ≥6๖% เม่ือส้ินสุดปงบฯ 256๑) 
จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ
ท่ี 3-4 ท่ีมีอัตราการลดลงของ 

eGFR< 4  
     ml/min/1.73 m2/yr  

 

จํานวนผูปวยโรคไต
เรื้อรังระยะท่ี 3-4 

 

รอยละของผูปวย CKD ท่ีมี
อัตราการลดลงของ 

eGFR<4  
ml/min/1.73 m2/yr 

รพ.พระนั่งเกลา ๑,๕๒๙ ๒,๔๑๑ ๖๓.๔๒ 
รพ.บางใหญ ๕๗๐ ๘๘๕ ๖๔.๔๑ 

รพ.บางบัวทอง ๒๙๕ ๔๗๒ ๖๒.๕๐ 
รพ.บางกรวย ๑๘๔ ๓๒๗ ๕๖.๒๗ 
รพ.ปากเกร็ด ๔๗๔ ๗๖๐ ๖๒.๓๗ 
รพ.ไทรนอย ๓๑๒ ๕๓๙ ๕๘.๖๓ 

รพ.บางบัวทอง 2 ๒ ๒ ๑๐๐ 
ภาพรวมจังหวัด ๓,๓๗๐ ๕,๓๙๖ ๖๒.๔๕ 

           ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี 16  มกราคม  ๒๕๖๑ 

อําเภอ รอยละของการดําเนินการ CKD Clinic 

 ใน รพ.ระดับ  F3  ข้ึนไป 

รอยละของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ที่ไดรับการคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ/ระดับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมือง 1 1 100/A 26,187 4,839 18.48 

บางกรวย 1 1 100/F1 8,494 1,834 21.59 

บางใหญ 1 1 100/M2 8,297 1,840 22.18 

บางบัวทอง 2 2 100/M2, F3 16,095 4,791 29.77 

ไทรนอย 1 1 100/F2 6,526 1,902 29.14 

ปากเกร็ด 1 1 100/ F1 18,837 5,456 28.96 

ภาพรวม 

ของจังหวัด 

7 7 100 84,436 20,662 24.47 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี 16  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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[๑๓๕] 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 
๔.1  การจัดบริการสุขภาพ   

๔.1.1 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ NCD  Clinic  plus   CKD  Clinic ใน รพศ.  รพช.ทุกแหง  
๔.1.2 Update  CPG Guideline  ระบบสงตอ-สงกลับ Consult การ Audit คุณภาพ                    

ตั้งแตระดับ รพ.สต.ไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
๔.1.3 พัฒนาเครือขายบริการคลินิก NCD – CKD ใน รพ.สต.( Mini  CKD  Clinic ) 
๔.๑.๔ บูรณาการการดําเนินงานชะลอความเสื่อมของไตรวมกัน  Service Plan  ๔  สาขา 

ไดแก  สาขาไต  สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง สาขาแพทยแผนไทย  สาขาพัฒนาระบบริการใหมีการใชยาอยางสม
เหตุผล  จัดโครงการชะลอความเสื่อมของไต และลดการใชยา NSAIDs ในผูปวยโรคเรื้อรัง โดย 

๔.1.๔.๑  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงาน CKD  Clinic  
ประกอบดวยงานการพยาบาล  แผนกศัลยกรรมกระดูก  แผนกการสงตอ  แผนกแพทยแผนไทย และแผนก
กายภาพบําบัด   

๔.๑.๔.๒  การจัดอบรมสงเสริมความรูโดยเนนภาคปฏิบัติใหแกบุคลากรทุกระดับ   
เรื่อง CAPD ปละ ๒ ครั้ง ( เดือน พค.,สค. ) 
   ๔.๑.๔.๓  การออกหนวยสนับสนุนการดําเนินงาน โดยสหวิชาชีพ สัปดาหละ ๑ 
ครั้ง และติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน เพ่ือติดตามจํานวนผูปวยท่ีเขารวมโครงการ จํานวนยาแกปวดท่ี
รับประทานตอวัน จํานวนยาแกปวดเฉลี่ยตอคนท่ีลดได และรายงานผลทุก ๖  เดือน 

๔.๑.๔.๔  จัดทํา Flow ของการสงตอเพ่ือเขาระบบ Fast  Tract โดยแผนกสงตอ 
ผูปวยโรคไต ตามระบบ Fast  tract  CKD  ตอไป 
  ๔.๑.๕   การสนับสนุนการจัดตั้ง CAPD  Clinic ในชุมชนทุกอําเภอ(บูรณาการรวมกับ LTC)
โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนจุดใหบริการการดูแลผูปวย CAPD ในการเปลี่ยนถายน้ํายาในชวงกลางวัน โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีญาติไมอยู ขาดผูดูแล รวมท้ังการลางแผล และการใหความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของ 

๔.๑.๖   ประชุมสัญจร และแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกอําเภอ  
๔.๑.๗ ดําเนินการ อสค.รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs โภชนบําบัดดวยหลัก  

6-6-1,2-1-1 Clean kitchen ดวยกระบวนการ Health literacy  
( รูจัก รูจริง รูแจง) และแบบติดตามประเมินผล 

   ๔.๑.๘   พัฒนาคุณภาพบริการดวย R2R 
-เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานดูแลผูปวยโรคเรื้อรังเพ่ือชะลอการเสื่อม
ของไต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไขแสง กําเนิดมี ( Mini CKD ) 
-เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวาน เครือขายบริการสุขภาพ  อ.บางใหญ 
-เรื่อง การพัฒนาแนวทางการระงับปวดเรื้อรัง ท่ีไมใชยาตานอักเสบท่ีไมใช  
   เสตียรอยด ในผูปวยไตเสื่อมระยะท่ี 3 ใน รพ.สต.ของอําเภอไทรนอย 

๔.๑.๙  ชะลอการเสื่อมของไต และลดภาวะแทรกซอนในผูปวยกลุมเสี่ยง DM , HT โดยทีม 
ออกใหความรูเครือขายสุขภาพ อสม. ผูปวยและญาติ เรื่องการดูแลตนเองของผูปวยโรคไต คนหา     
คัดกรองผูปวยโรคไตเรื้อรังรายใหมในผูปวยกลุมเสี่ยง DM , HT 
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 ๔.2 การพัฒนาบุคลากร  
 ตารางแสดงจํานวนบุลากรในโรงพยาบาลท่ีดําเนินงานสาขาไต 
 

โรงพยาบาล 

บุคลากร 

แพทย เภสัชกร พยาบาล โภชนาการ นกักายภาพ 

บําบดั ท่ัวไป เฉพาะทาง 

A : รพ.พระนั่งเกลา ๐ ๖ ๑ ๙* ๑ ๑ 

M2 : รพ.บางใหญ ๐ ๑ ๑ ๒* ๐ ๑ 

M2 : รพ.บางบัวทอง ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

F1 : รพ.บางกรวย ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

F1 : รพ.ปากเกร็ด ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

F2 : รพ.ไทรนอย ๑ ๐ ๑ ๑* ๐ ๑ 

F3 : รพ.บางบัวทอง ๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

รวม ๒ ๑๐ ๗ ๑๖          ๑ ๗ 

หมายเหตุ    พยาบาลประจํา CKD Cinic  ไดรับอบรมตามหลักสูตรของเขตสุขภาพท่ี ๔ เรื่องโภชนาการ 
  *ผานการอบรมหลักสูตร ๔ เดือน PD และ HD 
   

๔.๒.๑  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีจัดประชุมฟนฟูวิชาการ การดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง การ
บําบัดทดแทนไต และการเยี่ยมบาน  จัดอบรมบุคลากรการคัดกรองตามมาตรฐาน   
ในโครงการดังนี้ 
-    โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง และการเฝาระวัง ปองกันโรคStroke,CKD  
เขตสุขภาพท่ี 4  จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรนอย 
-    การสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผูปวยโรคเรื้อรัง 
เก่ียวกับโรค CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC, รพ.สต.จังหวัดนนทบุร ี 
- โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง  เฝาระวัง และปองกันของประชาชนกลุม

เสี่ยงตอ 

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) และภาวะเสื่อมของไต 

(CKD) เขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนท่ี อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ 

๔.2.๒  พัฒนาศักยภาพ System manager  case manager ในการใหคําปรึกษา  การ
ประยุกต  ปรับกิจกรรมสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสีย่ง ลดโรค ให
สอดคลองกับปริมาณงาน กลุมผูปวย และบริบท 

๔.2.๓  พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At Home  
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๔.2.๔  สรางและพัฒนาศักยภาพ  อสค.รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 
๔.3  ระบบขอมูล 

๔.3.1  พัฒนาระบบฐานขอมูล NCD รายบุคคล( โปรแกรม Chronic Link) 
๔.3.2  พัฒนาระบบขอมูลเชื่อมโยงขอมูล HDC กระทรวงฯ 
๔.3.3  พัฒนาระบบ Social network เชน  การจัดทํา App. การติดตามประเมินผล

ผูปวย การใช Mapping บานผูปวย   
๔.3.4  ใช Line  group  ในการกํากับ  ติดตาม ดูแล 
๔.3.5  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีใหเขาใจนิยาม และการบันทึกขอมูลในระบบ 43 แฟม

HDCและสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหใชในการดําเนินงานกิจกรรมให บรรลุ
เปาหมาย 

 ๔.4 เครื่องมือ 
  ๔.4.1  ปรับปรุง Guideline การดูแลผูปวยโรคไต  การสงตอตามระบบ และ Fast tract CKD 

๔.4.2  สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ  คูมือ  
  ๔.๔.๓  การเจาะ Lab รายงานผลผานระบบ LIS  การใหยากลุม ACEI/ARB ในผูปวยกลุมเสี่ยง 
 ๔.5   นโยบายและการบริหาร 

๕.5.1  คณะกรรมการService Plan สาขาโรคไต จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา
สอดคลองกับระดับเขต  จังหวัด  

๕.5.2  มีการขับเคลื่อนประสานงานผานคณะกรรมการระดับตางๆ และมีกลไกการเยี่ยม
ติดตามกํากับความกาวหนา  

๕.5.3  ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ี 
ถายทอด นโยบาย  วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือขายใหมีการ
สนับสนนุงบประมาณจากกองทุนตาํบล อปท. อบต.และอ่ืนๆ เชน งบรักษาจาก
กองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสังคม 

  ๕.5.4  โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง NCD  Clinic  plus,CKD Clinic  
 ๔.6  การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

บูรณาการ DHS,พชอ.  รวมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ สวนราชการ รานอาหาร  
คอนโดมินียม ในการจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเอ้ือตอสุขภาพ และประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนตําบล อปท อบต.และอ่ืนๆ เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกัน
สุขภาพ  งบประกันสังคม  
 
๕.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับการ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 
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๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
  

 
 
๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 _     ผูรายงาน นางอรอนงค  วัฒนากูล 

     ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ป   ๕  มีนาคม  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี  2  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
                   จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มีนาคม 2561  

การพัฒนาระบบบริการService plan สาขาปลูกถายอวัยวะ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ:  

ตัวช้ีวัดท่ี 45 จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ 

ระบบการรับบริจาคอวัยวะและระบบการรับบริจาคดวงตา 
1. จํานวนผูปวยสมองตายท่ียินยอมบริจาคอวัยวะ : เปาหมาย > 0.๗ ราย ตอผูปวยเสียชีวิตใน 

รพ.100 ราย ตามยอดป 25๖๐  (ติดตามใน รพ.organ donor center เปาหมาย 38 แหง) 
2. จํานวนผูเสียชีวิตท่ียินยอมบริจาคดวงตา : เปาหมาย > ๑.๒ ราย ตอผูปวยเสียชีวิตใน รพ. 

100 ราย ตามยอดป 25๖๐ (ติดตามใน รพ.ระดับ A , S และ M1) 
2. สถานการณ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกลามีการดําเนินการเริ่มรับบริจาคอวัยวะตั้งแตป 2543 และดําเนินการ 

มาอยางตอเนื่อง โดยในป 2559  มียอดผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม 471 ราย และป 

๒๕๖๐ มียอดผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม 448 ราย  ตั้งแตธันวาคม 2560 – 

กันยายน2560 รพช. มียอดผูแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม ๒๘ ราย และรพ.สต. มียอดผู

แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม ๓๘๑ ราย 

๓ .ขอมูลประกอบการวิเคราะหระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น 

3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ   
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๐) 

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย
สมองตายตอจํานวนผูเสียชีวิตในโรงโรงพยาบาล 

0.7 : 100             0.47 : 100 

 

 3.2 ขอมูลบริจาคอวัยวะ ดวงตา และเนื้อเย่ือ ปงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
 

โรงพยาบาล อวัยวะ (ราย) ดวงตา (ราย) เนื้อเย่ือ (ราย) ราย 
พระนั่งเกลา 2 1 0 2 
 

๓.๓ แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ 

 - ผลการดําเนินงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ป ๒๕๕๙ อัตรา 0.17 : 100  ป ๒๕๖๐ อัตรา 0:28 : 

100 

 - อัตราการเจรจาสําเร็จในกลุม Potential  donor  คิดเปน 36.36 % และมีการเจรจาในผูปวยท่ี

เสียชีวิตเพ่ือขอดวงตาสําเร็จ 50 % 
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา /อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ี

ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ี

ตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

 - แพทยเจาของไขไมแจงญาติเรื่องสมองตาย 

- ความเชื่อของครอบครัวผูปวยในการบริจาคอวัยวะ 

- ความเชื่อทางศาสนา 

- ผูปวยบาดเจ็บรุนแรง ระยะเวลาในการวินิจฉัยสมองตายไมได

ตามเกณฑ (หางกัน  6 ชม. ) 

- Potential Donor ไดรับการ Resuscitation ไมทันเวลา 

- การประสานกาชาดตองใชเวลาในการเตรียมผูรับอวัยวะ การ

ตรวจ Lab ตางๆ ตองมีพยาบาลท่ีดูแลผูปวยตอเนื่องตลอด ท้ัง

การ Monitor vital signs การไดรับยาและสารน้ําตางๆ เพราะ

ตองใชเวลาในการวินิจฉัยสมองตาย 2 ครั้งหางกันอยางนอย 6 

ชั่วโมง และตองรักษาอุณหภูมิรางกายผูปวยใหมากกวา 36°C 

จนกวาจะผาตัดเอาอวัยวะออก 

- การตรวจทางหองปฏิบัติการ ท่ีตองสงตรวจหลายอยาง และถา

ผิดปกติตองตรวจหลายครั้ง และสวนใหญตองทํานอกเวลา

ราชการ 

 

  

 

5 ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง  /ตอผูบริหาร  / ตอระเบียบ กฎหมาย 
ไมมี 

 
6 นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง )ถามี(  

ไมมี 
 

 

ผูรายงาน  นส.สมพร พฤกษทวีศักดิ์  

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  

โทร 0865720725 

Email : QAICUSPNK@hotmail.com   

วัน/เดือน/ป 6 มีนาคม 2561  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   หัวขอ การบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด 
จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
(1)Leading Indicator  รอยละของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง ๓ เดือน 

หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)  เปาหมาย รอยละ 90 
การคํานวณ : จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีจําหนายจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดและหยุดเสพตอเนื่อง
เปนระยะเวลา 3 เดือน x 100  หารดวย  จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการ
จําหนายครบกําหนดตามเกณฑ 

(2) lagging Indicator  รอยละของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนาย
จากการบําบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) เปาหมาย รอยละ 50 
การคํานวณ : จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีจําหนายจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดและหยุดเสพตอเนื่อง
เปนระยะเวลา3 เดือน x 100  หารดวย    จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีไดรับการบําบัดรักษาและจําหนาย
ท้ังหมด 

2.สถานการณปญหายาเสพติดสภาพปญหา การแพรระบาด เจตคติสังคม ศักยภาพดานบุคลากร 
คุณภาพสถานพยาบาล การใหบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)  

2.1 สถานการณปญหายาเสพติดสภาพปญหา การแพรระบาด 
 รัฐบาลไดประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแตป พ.ศ.2546 โดยดําเนินยุทธศาสตรพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติด มาอยางตอเนื่องสงผลใหสถานการณปญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงมา        
เปนระยะเวลาหนึ่ง แตปจจุบันสถานการณยาเสพติดหวนกลับมาเปนปญหาสําคัญ และมีแนวโนมท่ีจะ
ขยายตัวมีความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น ในป 2546- 2558 รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหปญหายาเสพติด
เปน “วาระแหงชาติ”  และในแผนงานท่ี ๒ ดานการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด(Demand) นโยบาย
ของรัฐบาลถือวา  
ผูเสพเปนผูปวย เปนอาการของโรคสมองติดยาหรือติดสารเคมี ท่ีจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาฟนฟู 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติ กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลภารกิจ       
โดยจะดําเนินการนําผูเสพเขารับการบําบัดรักษาในทุกระบบ ท้ัง ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และ
ตองโทษ รวมท้ังจะดําเนินการตอผูเสพใหครบวงจรท้ังการติดตามชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลผูเสพในดานอาชีพการ
งาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ ไมกลับไปมีพฤติการณซํ้า และเนนการจัดตั้งศูนยคัดกรองใน
การบําบัด 

ผลการดําเนินงานจังหวัดนนทบุร ีนําผูเสพผูติดเขารับการบําบัดรักษาระบบสมัครใจ โดวิธี  
แมททริกซโปรแกรม เปาหมาย จํานวน 729 ราย ดําเนินการได จํานวน 70 ราย (9.60 %) บําบัดแบบ
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปาหมาย จํานวน 1,940 ราย ดําเนินการได จํานวน 650 ราย (33.50 %) 
  ระบบบังคับบําบัด (สงจากสํานักงานคุมประพฤติ) เปาหมาย จํานวน  228 ราย 
ดําเนินการได จํานวน 56 ราย (24.56 %)   

ระบบตองโทษ (เรือนจําจังหวัด) เปาหมาย จํานวน 200 ราย ดําเนินการได  100 ราย        
(50.0 % ) จํานวนผูบําบัดและไดบันทึกขอมูลผานระบบ บสต. ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม2560 ถึงวันท่ี  5  
มีนาคม2561   
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  พบวายาเสพติดท่ีแพรระบาดคือยาบา   60 ราย (85.71%) รองลงมาเปน กัญชา 10 
ราย (10.0%) อายุผูใชสารเสพติด อายุระหวาง  15 – 17 ป  25 ราย (35.71% ) รองลงมา  18 – 24 
ป 20 ราย(28.57%) อาชีพผูรับการบําบัด พบในกลุมอาชีพ รับจาง 45 ราย (64.28%) รองลงมา 
วางงาน  17 ราย   (24.28% ) ราคาสารเสพติด ยาบา อยูระหวาง 150 – 200 บาท 
      ชนิดของยาเสพติดท่ีแพรระบาด ไมแตกตางกับชนิดของยาเสพติดภาพรวมของประเทศ 
ไดแก ยาบา กัญชา ตามลําดับ 

2.2 ศักยภาพดานบุคลากร คุณภาพสถานพยาบาล การใหบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm 
reduction)  

 
  1) การจดัระบบบริการและมาตรฐานบุคลากร   

 
 

ประเภท 

สถาน 
พยาบาล 

 
 

จํา 
นวน 
(แหง) 

สถาน
บริการที่
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ       
ยาเสพติด            

( HA) 

การจัดระบบบริการและมาตรฐานบุคลากร 
จัดบริการ 
ปองกัน 
คัดกรอง 
บําบัดฟนฟู
และติดตาม         
ผูผานการ
บําบัด  

จัดบริการ
บําบัด
ฟนฟ ู
ผูปวย
นอก 
(1-4 
เดือน) 

จัดบริการ 
ฟนฟูผูปวย 
ในระยะยาว 
(1-4 เดือน) 

จั ด บ ริ ก า ร
บําบัดรักษา
ระยะวิกฤติ
ฉุกเฉิน 

 

บริการ 
Harm 
reduction 

มีบุคลากร 
แพทยที่ผาน 
การอบรม 
เวชศาสตร 
ยาเสพติด 
 (3 วัน) 

พยาบาล 
เฉพาะทาง 
สาขาการ 
พยาบาล 
ผูใชยาและ 
สารเสพติด  

รพศ. 1 0 1 1   1 1 1 

รพช. 7 1 7 7   7 1 3 

รพ.สต. 76  76    76   

 

(2) รูปแบบการบําบัดยาเสพติดท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน  
โรงพยาบาล / รพ.สต. ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติดตามระดับการ 

ใหบริการบําบัดรักษา ดังนี้   

หนวยบริการ 
ประเภทผูรับบริการ  

รูปแบบการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดในสถาน
บริการ(ผูปวยนอก) 

รพ.พระนั่ง
เกลา(A) 

- ผูติดยาท่ีมีการทางจิต 
- ผูติดยาเสพติด  
- ผูเสพ  
- ผูใช  

Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) Matrix 
Program 
Motivational  Interviewing(MI)  Cognitive 
Behavior Therapy(CBT) Methadone 
Mainternance Treatment (MMT)  
และจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา  

รพช. (F2)  
(บางใหญ/บาง
กรวย/บางบัว
ทอง/ไทรนอย  

- ผูติดยาเสพติด  
 
- ผูเสพ  
- ผูใช 

Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) 
Motivational  Matrix Program   
Interviewing(MI) Matrix Program ,Cognitive 
Behavior Therapy(CBT) และจิตสังคมบําบัดใน
สถานศึกษา 
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หนวยบริการ 
ประเภทผูรับบริการ  

รูปแบบการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดในสถาน
บริการ(ผูปวยนอก) 

รพช. (F3) 
(บางบัวทอง 
2) 

- ผูติดยาเสพติด  
 
- ผูเสพ  
- ผูใช 

Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) 
Motivational  Matrix Program  
Interviewing(MI)  Matrix Program ,Cognitive 
Behavior Therapy(CBT) และจิตสังคมบําบัดใน
สถานศึกษา 

รพ.สต.  
- ผูเสพ  
- ผูใช 

Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI)  
Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) 

การจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด   
  จังหวัดนนทบุรี  ไดมีนโยบายใหโรงพยาบาลและ รพ.สต.ทุกแหง จัดบริการลดอันตรายจากการใช
ยาเสพติดในหนวยงานตามแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเนนการจัดบริการดาน
สุขภาพการลดอันตรายจากการใชยาผูใชยาเสพติดดวยวิธีอ่ืนๆ ในการดูแลผูเสพ ผูติดยาเสพติด ตาม
มาตรฐานการลดอันตรายจากการใชยา  ประกอบดวย  
   1) หนวยบริการทุกแหง จัดกระบวนการใหความรูเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การ
ปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ วันโรคและไวรัสตับอักเสบบีและซี 
   2) หนวยบริการทุกแหง จัดบริการใหคําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี โดย
สมัครใจ และสงตอเขารับบริการดูแลรักษาดายยาตานไวรัส  
   3) หนวยบริการทุกแหง จัดบริการใหคําปรึกษาตรวจหาละสงตอเขารับบริการดูแล
รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี 
   4) หนวยบริการทุกแหง สนับสนุนใหใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี 
   5) หนวยบริการทุกแหง จัดบริการใหคําปรึกษาเพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

นโยบายการดําเนินงานของเขตสุขภาพ 
เปาหมายการพัฒนาระบบบริการดานยาเสพติด 

1) สรางเจตคติ การมีสวนรวม และความตระหนักรูของสังคมชุมชนท่ีถูกตองตอผูเสพผูติดยา 
เสพติดและการปองกัน 

2) พัฒนาระบบบริการดูแลชวยเหลือผูปวยวิกฤติฉุกเฉินดานยาเสพติดและการสงตอ 
3) ผูปวยยาเสพติดไดเขาถึงบริการบําบัดรักษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและไดรับ
การ 

ติดตามดูแลตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัดรักษา 
4) พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) เนนพ้ืนท่ี 37 จังหวัด 
5) บุคลากรผูปฏิบัติงานบําบัดรักษามีความรูความชํานาญเฉพาะดานยาเสพติด 
6) สถานพยาบาลและสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพียงพอ มีมาตรฐาน ไดรับการ 

รับรองคุณภาพ  (HA ยาเสพติด) 

เปาหมายการพัฒนา 

               1) จัดตั้งและมีการดําเนินงานของคณะกรรมการบําบัดรักษา และคณะกรรมการลด
อันตรายจากยาเสพติด  
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               2) มีการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการ การรับสงตอ การลดอันตรายจาก           
ยาเสพติด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาลผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
               3) ผูปวยยาเสพติดไดรับการคัดกรอง ประเมิน บําบัดรักษาตามเกณฑกําหนดและมีการ
ติดตามดูแลตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัดรักษา 
               4) สถานพยาบาลผูติดยาเสพติด ไดรับการพัฒนา และรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) 
(เปาหมายรอยละ 100) 
               5)เวชศาสตรยาเสพติด สําหรับแพทย, หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง (PG) ยาเสพติด, 
หลักสูตรเวชศาสตรฉุกเฉินดานยาเสพติด, หลักสูตรการลดอันตรายจากยาเสพติด)  
               6) พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)  
              7) มีการบันทึกขอมูลในระบบขอมูล บสต. ท่ีครบถวน ทันเวลา 

 จังหวัด(ศอ.ปส.จ.). สสจ. 
จังหวัดนนทบุรี/ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ไดจัดทําแผน

ประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 เพ่ือใหทุกหนวยงานไดใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และไดมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปน
เจาภาพหลักรวมกับ ศอ.ปส.จ. ในการดําเนินงานแผนบําบัดรักษายาเสพติด  ซ่ึงประกอบดวย 2 
ยุทธศาสตรคือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การแกไขปญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม    
โดยมีวัตถุประสงคของแผน เพ่ือใหผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด เขาถึงบริการสาธารณสุข สามารถตระหนักถึง
โทษและพิษภัยยาเสพติด เขาใจปรับสภาพการดํารงชีวิต และลดอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอตนเองและบุคคล
อ่ืนในสังคม  
  เปาหมายแผน  
 ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ติดตาม ชวยเหลือตามกําหนด โดย 
   1) นําผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา จํานวน 2,869  ราย             
      ๑.๑) ระบบสมัครใจ จํานวน 2,669 ราย 
          - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี729 ราย 
          - ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรจีํานวน  
1,940 ราย 
             1.2) ระบบบังคับบําบัด จํานวน  228 ราย 
           - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี (ไมควบคุมตัว) จํานวน 228  ราย  
      1.3) ระบบตองโทษ จํานวน  200 ราย 
  2) ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
   3) พัฒนากระบวนการการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดใหมีคุณภาพ เพ่ือใหผูปวยท่ีใช
ยาเสพติดหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังการบําบัดรักษา 
   4) พัฒนากระบวนการใหบริการดานการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด เพ่ือใหผูเขารับ
การบําบัดรักษาคงอยูในระบบบําบัดรักษา 
   5) ลดผลกระทบของยาเสพติดในมิติดานสุขภาพและดานสังคม เพ่ือสรางความม่ันใจให
กับประชาชน 
 
 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๔๕] 

 

3.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ
ประเด็น) 

3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ตามตัวชี้วัดรอยละของผูปวยยาเสพติดท่ีไดรับการบําบัดรักษาและหยุดเสพ

ตอเนื่องรอยละ 90  (เปนขอมูลสะสมต้ังแต 1 ต.ค. 2560) รายงานสะสมเปนรายไตรมาส (3 เดือน 6 

เดือน 9 เดือน 12 เดือน) 

 
 
 

อําเภอ 
 

รายการขอมลู 

 
หมาย
เหต ุ

จํานวนผูปวยยา
เสพติดท่ีไดรับการ
บําบัดรักษาเทียบ
กับเปาหมาย  
-สมัครใจ  
-บังคับบําบัด 
(เปาหมาย…/ผล
งาน..) 

จํานวนผูปวยยาเสพ
ติดท่ีไดรับการ
บําบัดรักษาตามเกณฑ
กําหนดและหยุดเสพ
ตอเน่ือง 3 เดือนหลัง
จําหนาย (A) 
-สมัครใจ 
 

จํานวนผูปวยยา
เสพติดท่ีไดรับ
การบําบัดรักษา
และจําหนาย
ท้ังหมด  
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด  

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดท่ีเขารับ
การบําบัดรักษา
และไดรับการ
จําหนายตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
(B) 
-สมัครใจ 

 -บังคับบําบัด 

รอยละของผูปวย
ยาเสพตดิท่ีไดรับ
การบําบัดรักษา
และหยดุเสพ
ตอเน่ืองรอยละ 
90 (A/B) × 
100 
-สมัครใจ 
 

พระนั่งเกลา 
110/50 
(10/10)   

6 7/6 6/4 100 
 

ปากเกร็ด 
150/50 
(13/12) 

8 10/8 8/6 100 
 

บางกรวย 
80/50 
(9/6) 

4 4/3 4/1 100 
 

บางใหญ 
80/50 
(9/6) 

4 5/4 4/2 100 
 

บางบัวทอง 
200/50 
(20/16) 

13 15/12 13/10 100 
 

ไทรนอย 
0/30 

(10/10) 
3 4/2 3/0 100 

 

บางบัวทอง 2 
29/8 
(2/2) 

1 0/0 1/0 100 
 

รวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ วันท่ี  

5 มี.ค.61) 

729/228 
(70/56) 

40 45/35 40/23 100 
 

 
 

3.2 ขอมูลผลการดําเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks 
ภาพรวม) แบบยอ 
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   (1) การตั้งคณะกรรมการดานการบําบัดรักษายาเสพติด และ คณะกรรมการพัฒนาการลดอันตรายจาก      
ยาเสพติด 

จังหวัดนนทบุร ี  ไดมีนโยบาย อํานวยการ ประสานงาน กํากับ  ติดตามการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติด รวมท้ังใหใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และแกไขปญหาอุปสรรค ขอขัดของ ในการดําเนินงาน
บําบัดรักษาผูเสพ ผูติดยาเสพติด ติดตาม ดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดทุกระบบ อยางครบวงจร  

 (2) แผนพัฒนาระบบบริการการบําบัดรักษายาเสพติด และแผนการพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด    
(37 จังหวัด)  

๑) การจัดระบบบริการ การปองกัน,การคัดกรอง, การบําบัดรักษา, การรับสงตอ, มาตรการHarm 
reduction, การติดตามการรักษา 

การจัดระบบบริการ 

ดานการปองกัน  - มีการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และ 
  สถานประกอบการ เพ่ือลดผูเสพรายใหม 

- ดําเนินการรณรงคใหความรูประชาชน และเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
  เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด  โดยบูรณาการกิจกรรมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  ภายในจังหวัด และสนับสนุนวิทยากรรวมใหความรูในชุมชน 
สถานศึกษา และ  สถานประกอบการ   

ดานการคนหาและ 

การคัดกรอง   

- การคนหาหนวยบริการในพ้ืนท่ี รวมกับศอ.ปส.อ./ศป.ปส.อ. ดําเนินการคนหา  
ผูเสพใน ชุมชน/ สถานศึกษา 

- จัดตั้งและพัฒนาศูนยเพ่ือการคัดกรองผูเสพ ผูติดยาเสพติดระดับอําเภอ  
  และจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคลากรในการดําเนินงานศูนยเพ่ือการคัดกรองระดับ 
  อําเภอ จํานวน 13 แหง  ใหสามารถจัดบริการคัดกรองกลุมเปาหมายอยางมี 
  ประสิทธิภาพและตอบสนองตอการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
- ใหบริการคัดกรองผูเสพ/ผูติดยาเสพติดโดยใชแบบคัดกรองกระทรวง
สาธารณสุข  
  ( V2) แบกประเภทตามระดับการใชยาเสพติด และนําเขาสูกระบวนการ
บําบัด 
  ในรูปแบบตาง ๆ โดยในชวง ตุลาคม-ธันวาคม  2560 ไดมีการคัดกรองเขาสู  
  กระบวนการบาํบัด จํานวน  175    คน  
- พัฒนาทักษะเจาหนาท่ีคัดกรอง เพ่ือใหมีสมรรถนะ  

 

ดานการบําบัดรักษา  - จังหวัดนนทบุร ี มีกลไกลรองรับการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดในระบบ
สมัครใจ  และระบบบังคับบําบัด มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี
ใหบริการ  บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ตาม พรบ. 2545 จํานวน 7 แหง  
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีสามารถใหบริการบําบัดรักษา จํานวน  
76แหง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด            
( ศูนยขวัญแผนดิน /คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด )                      
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ระดับจังหวัด 3 แหง รองรับผูเสพในระบบสมัครใจ  
- พัฒนาศักยภาพทีมผูบําบัดอยางตอเนื่อง ( สงบุคลากรเขารับการอบรม
หลักสูตร 
  Matrix  Program สงบุคลากรในรพ./รพ.สต.ในหลักสูตร BA BI และการ 
  สรางแรงจูงใจ) เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับ ผูเขารับการบําบัดรักษา  
  ท้ังในระดับโรงพยาบาลจังหวัด อําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
- พัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐานงานยาเสพติด (พบยส.) และService 
plan 
  และสนับสนุนงบประมาณใหหนวยบริการพัฒนาการดําเนินงานในเครือขาย 
  บริการ 
- จัดทําแนวทางการใหบริการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด 
และ 
  การติดตามผูผานการบําบัดในระดับจังหวัด ตามแนวทางการปรับเปลี่ยน 
  นโยบายการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาระดับประเทศ 
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด 
  รองรับการดําเนินงานศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด  

ดานการสงตอ   - รวมกับคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี  จัดทําแนวทางการดําเนินงานในระบบ
บังคับ 
  บําบัดแบบไมควบคุมตัว และแนวปฏิบัติในการสงตอเขารับบริการบําบัดรักษา 
  ในสถานพยาบาล  

การติดตาม 
ผูผานการบําบัด   

- จัดระบบการติดตามผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ท่ีผานการบําบัด   
          @ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดในระบบการบําบัดแบบผูปวย
นอก( Matrix Program) ติดตามโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข   
           @ ผูเสพ/ผูติดท่ีผานการบําบัดในรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และระบบบังคับบําบัด ดําเนินการตามนโยบาย คสช. 108 /58 ติดตามโดย 
กํานันผูใหญบาน อาสาสมัครคุมประพฤติ 
 

มาตรการHarm 
reduction  

 - สถานบริการทุกแหง จัดบริการ Harm reduction ตามศักยภาพของ
หนวยงาน 
   ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  
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ผลการดําเนินงานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด 
ตาราง แสดงจํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด 

ระบบบําบัด 
เปาหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน )  รอยละตาม

เปาหมาย 

ระบบสมัครใจ    

- Matrix Program 729 70 9.60 

- คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1940 650 33.50 

ระบบบังคับบําบัด (รูปแบบไมควบคุมตัว) 228 58 25.43 

ระบบตองโทษ 200 100 50.0 

รวม 3,097 878 28.35 

2) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางสําหรับแพทย,พยาบาล หลักสูตรเวชศาสตร 
    ฉุกเฉิน หลักสูตร Harm reduction หลักสูตรผูเยี่ยมสํารวจเพ่ือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล) 

       จังหวัดสระบุรี  ไดมีการจัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน พบยส.และ Service Plan 
สนับสนุนการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด ตามระดับสถานบริการ 

หลักสูตร/องคความรู รพศ(A) รพท.
(M1) 

รพช.
(F2) 

รพช.
(F3) 

รพ.สต. 

Brief Advice(BA)      

Brief Intervention (BI)      

การคัดกรองผูปวยยาเสพติด      

Matrix Program      

Motivational  
Interviewing(MI) 

     

Cognitive Behavior 
Therapy(CBT) 

     

พยาบาลยาและสารเสพติด       
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3) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพ.,คายสมัครใจ,หนวยบําบัดระบบบังคับบําบัด,หนวย
บําบัดระบบตองโทษ) 

ประเภท จํานวน(แหง) การรับรองคุณภาพ รอประเมิน 

โรงพยาบาล 7 1 5 

  การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  สถานบําบัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวนท้ังสิ้น 7 
แหง  ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลดานยาเสพติด แลว จํานวน 1 แหง รอยละ 14.28 และในป 
2560  ไดสงเอกสารเพ่ือขอรับการประเมิน accreditation จํานวน 5 แหงและมีกําหนดการตรวจในเดือน
เมษายน 2561 

4) การดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีในบทบาทหนวยงานกํากับดูแลดาน
มาตรฐานการบําบัดรักษา 

ดานการคนหาและ 
การคัดกรอง   

- มีการบูรณาการดําเนินงานรวมกับศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา   
  ยาเสพติดอําเภอ/จังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการคนหาผูเสพ ผูติดยา 
  ในพ้ืนท่ี และนําเขาสูกระบวนการคัดกรองตามแนวทางประกาศ  ป.ป.ส.2560  

ดานการบําบัดรักษา   - บูรณาการดําเนินงานรวมกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ในการสงผูปวย 
  ยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัด ตามระดับของการใชยาเสพติดในรูปของ 
  คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ระดับจังหวัด  

- บูรณาการดําเนินงานรวมกับศูนยยาเสพติดจังหวัดในการควบคุมและกํากับ 
  มาตรฐานการดําเนินงานศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติดระดับจังหวัด  
  ดานมาตรฐานการบําบัด วิทยากร  

- กํากับดูแลมาตรฐานการบําบัดของศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในพ้ืนท่ี จํานวน 3 
ศูนย  
- พัฒนาศักยภาพทุกหนวยงาน และพัฒนาเครือขายความเชื่อมโยงการบริการฯ  
  และเครือขายท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจนในแนวทางการดําเนินงาน บทบาท 
  หนาท่ีของแตละหนวยงาน 

การติดตามผูผานการ 
บําบัดลดการเสพซํ้า    

- พัฒนาระบบฐานขอมูลท้ังระบบการรายงาน และระบบการสงตอผูปวยใหครบถวน  
  ถูกตอง เพ่ือสะดวกตอการคนหา และการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการ 
  บําบัดรักษาไดทันสถานการณและตอเนื่อง 
- สนับสนุนชุมชนกระบวนการดูแลผูผานการบําบัดในชุมชนเพ่ือลดการเสพซํ้า  
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3. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

ทําใหไมบรรลุเปาหมาย 
เปนนโยบายระดับชาติ  ผูบริหารใหความสําคัญ
และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   
ทุกภาคสวนใหความสําคัญและมีการบูรณาการ
ดําเนินงานท้ังในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 

นโยบายการดํ า เนินงานในระดับประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงบอยและ    ขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการตั้งเปาหมายการดําเนินงานไม
ชัดเจน  
การยายท่ีอยูของผูผานการบําบัด ทําใหไมสามารถ
ติดตามตามระยะเวลาท่ีกําหนดได 

 
 

ระบบการบันทึกขอมูลและระบบรายงานยาเสพติดผาน
อินเตอรเน็ต  (บสต.) โปรแกรมยังไมเสถียร ปดปรับปรุง
บอย รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานยัง
แยกสวน ทําใหการบันทึกขอมูลในระดับจังหวัดยังขาด
ประสิทธิภาพ 

๔. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ไมมี   

 

5.ขอเสนอแนะของพ้ืนท่ีและทีมตรวจราชการ ตอนโยบาย /ตอหนวยงานสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอ
ระเบียบ  กฎหมาย 

ไมมี  
 

6. นวัตกรรม/Best practice (ท้ังยาเสพติดและสารเสพติด สุรา และบุหรี่)  (ถามี) 
ยังไมมี  
 

               ผูรายงาน  นายสรวชิญ  เชิญผึ้ง 
               ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
                                                 วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
     โทร. 081 – 9061165  e-mail : cheap_m@hotmail.com 
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[๑๕๑] 

รายงานผลการดําเนินงาน One Day Surgery  เขตสุขภาพท่ี 4 
เดือนมีนาคม 2561 

ตัวช้ีวัด 
รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 
 

เปาหมายป 2561 
1. รอยละ 15 ของจํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ One Day Surgery   
2. โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป อยางนอย 1 แหงตอเขตสุขภาพสามารถดําเนินการ          

One Day Surgery ได 
 

Small Success  ของกระทรวง 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

1. ขอมูล reimbursement ท่ีเปนธรรมใกลเคียง
ความเปนจริงมากท่ีสุด 
2. เขตสุขภาพมีความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
บริการผาตัดแบบวันเดียว ODS เปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางเปนระบบ 
3. เขตสุขภาพสามารถวางแผนการพัฒนาการ
ใหบริการ ODS ไดสอดคลองกับบริบทของเขต
สุขภาพ 

1. เขตสุขภาพสามารถวางแผนและพัฒนาการ
ใหบริการ ODS ท่ีสอดคลองกับบริบทของเขต 
2. โรงพยาบาลระดับ A สามารถดําเนินการ
ใหบริการ ODS ไดอยางนอย 1 แหง/เขต 

  

Small Success ของเขตสุขภาพท่ี 4 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

1. มีความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน ODS 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. สามารถวางแผนพัฒนาการใหบริการ ODS            
ไดสอดคลองกับบริบทของเขตสุขภาพ 

1. โรงพยาบาลศูนยอยางนอย 1 แหง สามารถผาน
เกณฑประเมิน ODS ของ สปสช. 
2. รอยละ 5 ของจํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการ 

 
โรงพยาบาลท่ีผานการประเมินและข้ึนทะเบียน  จํานวน 4 แหง  ดังนี้ 

ชื่อหนวยงาน โรค/หัตถการท่ีทํา 
ป 2561 

ผลการดําเนินงาน 
มีนาคม 2561 

1. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
(A)  

1. โรคไสเลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia/Femoral hernia)    
   ป 60 = 192 / เปาหมาย ODS = 28 case  
2. โรคถุงน้ําอัณฑะ (Hydrocele)  
    ป 60 = 22 / เปาหมาย = 3 case 
3. โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoide) 
4. ภาวะเลือดออกผิดปกติทางชองคลอด (Vaginal bleeding) 
5. หลอดเลือดดําของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด 
(Esophageal varices , Gastric varices). 
6. ติ่งเนื้องอกลําไสใหญ (Colorectal polyp)  

2 ราย 
 
- 
 

1 ราย 
- 
- 
 
- 
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[๑๕๒] 

ชื่อหนวยงาน โรค/หัตถการท่ีทํา 
ป 2561 

ผลการดําเนินงาน 
มีนาคม 2561 

 ป 2562 ดําเนินการเพ่ิมอีก 4 โรค :   
1. ภาวะหลอดอาหารตีบ (esophageal stricture) 
2. โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามท่ีอุดตัน 
(Obstruction  esophageal cancer/tumor)  
3. นิ่วในทอน้ําดี (Bile duct stone)  
4. ภาวะทอน้ําดีตีบ (bile duct stricture) 
 

 

2. โรงพยาบาลสระบุรี (A) 1. โรคไสเลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia/Femoral hernia)  
2. โรคถุงน้ําอัณฑะ (hydrocele) 
3. โรคริดสีดวงทวาร (hemorrhoide) 
4. ภาวะเลือดออกผิดปกติทางชองคลอด (Vaginal 
bleeding)  
5. หลอดเลือดดําของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด 
(Esophageal varices , Gastric varices). 
6. ภาวะหลอดอาหารตีบ (esophageal stricture) 
7. นิ่วในทอน้ําดี (common bile duct stone)  
8. ภาวะทอน้ําดีตีบ (bile duct stricture) 
9. ติ่งเนื้องอกลําไสใหญ (colorectal polyp) 
 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

3. โรงพยาบาลสิงหบุรี (S) 1. โรคถุงน้ําอัณฑะ (Hydrocele) 
2. โรคไสเลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia) 
3. โรคริดสีดวงทวาร (hemorrhoide) 
4. ติ่งเนื้องอกลําไสใหญ (colorectal polyp) 
 

1 ราย 
6 ราย 
3 ราย 
1 ราย 

4. โรงพยาบาลบางกรวย 
(F2) 

1. โรคไสเลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia/Femoral hernia) 
2. โรคริดสีดวงทวาร (hemorrhoide) 
 

- 
- 

 
ปญหาอุปสรรค 

1. ความพรอม ของทีม ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย วิสัญญีพยาบาล ในการดําเนินการODS  
2. สถานท่ีพักฟน ODS 
3. การมอบหมายประธาน ODS เขต จัดทีมประเมินโรงพยาบาลท่ีขอรับการประเมินภายในเขต 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสาขาท่ีเก่ียวของกับ ODS 
5. การเบิกจายODS ควรเปน อัตราเดียวกันท้ังในเขตและนอกเขต 

 
ผูรายงาน   โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) Health Outcome 

จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี   4 ตรวจราชการวันท่ี  2๗ – ๒๙ มีนาคม  2561 
1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ตัวชี้วัด 50 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง  
     ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) 
 1.1 ตัวช้ีวัดหลัก (Primary Outcome) 

  1.อัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ข้ึนไป <12%   
 1.2 ตัวช้ีวัดรอง (Secondary Outcome) 

  1.รอยระรพ.F2 ข้ึนไปผานเกณฑ ECS คุณภาพ >70% 
  2.รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > 60 % (ตัวชี้วัดใหม) 
  3.อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA 
  4.อัตราการเสียชีวิตผูปวยในท่ีมี Ps>0.75 นอยกวา 1% 
  5.อัตราการเสยีชีวิตผูปวย Server Traumatic Brain Injury <20% (ตัวชี้วัดใหม) 
  6.รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 
2.สถานการณ 
 จังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลระดับ  A จํานวน ๑ โรงพยาบาล , โรงพยาบาลระดับ M๒ จํานวน 2 
โรงพยาบาล, ระดับ F1 จํานวน 2 โรงพยาบาล ระดับ F๒ จํานวน 1 โรงพยาบาล และระดับ F3 จํานวน 1 
โรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาลมีการดําเนินงานพัฒนา ECS คุณภาพมาตั้งแตป 2560 โดยทางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลทุกแหง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแกนนําในการ
ดําเนินการ และจัดอบรมใหจังหวัดในเครือขายเขตสุขภาพท่ี 4 ในเรื่องของเกณฑการประเมิน และจังหวัด
นนทบุรีดําเนินการใหทุกโรงพยาบาลประเมินตนเอง ตามแบบฟอรมการประเมิน รวมถึงแตงตั้งคณะกรรมการ 
ECS ระดับจังหวัด เพ่ือลงประเมินทุกโรงพยาบาล (ยกเวนโรงพยาบาล F3 โรงพยาบาลบาบัวทอง 2) ซ่ึงจากผล
การประเมินดังกลาวพบวามีโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมิน ECS คุณภาพจํานวน 4 แหง ไดแก 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลบางใหญ   โรงพยาบาลปากเกร็ด, โรงพยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาลไทรนอย ท่ียัง
ไมผานคือโรงพยาบาลบางบัวทอง สวนโรงพยาบาลพระนั่งเกลายังไมไดดําเนินการประเมิน เนื่องจากมีขอตกลง
จากการประชุมคณะกรรมการ ECS ระดับเขต สําหรับโรงพยาบาลระดับ S และ A การประเมินใหไขว โดยทาง
จังหวัดนนทบุรีคูกับโรงพยาบาลอางทอง ซ่ึงจะดําเนินการในป 2561   
 ผลการประเมินในปงบประมาณ 2560 มีองคประกอบบางหัวขอท่ีไมผานเกณฑ ไดแก อาคารสถานท่ี 
องคประกอบท่ี 2 บุคลากร องคประกอบท่ี 4 MCI and Disaster Management องคประกอบท่ี 5 ระบบการ
สงตอ องคประกอบท่ี 8 Pre-Hospital EMS Intervention องคประกอบท่ี 12 การศึกษาและวิจัย ซ่ึงใน
ปงบประมาณ 2561  จังหวัดนนทบุรีไดจัดทําแผนภาพรวมของจังหวัด เพ่ือพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ ใหผาน
เกณฑการประเมินและคุณภาพไดมาตรฐาน เพ่ือใหทุกโรงพยาบาล ทุกแหงในจังหวัดนนทบุรีสามารถบริหาร
จัดการ เพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพลภาพ และเตรียมความ
พรอมในการรองรับท้ังภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

  



[๑๕๔] 

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ตัวช้ีวัดหลัก 

 3.1 อัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง ใน รพ.F2 ข้ึนไป 

<12%  
 

โรงพยาบาล Triage Level 1+2 เสียชีวิต รอยละ 

พระนั่งเกลา 1713 69 4.03 

ปากเกร็ด 478 0 0 

บางใหญ 3048 5 0.16 

บางกรวย 899 0 0 

บางบัวทอง 256 0 0 

ไทรนอย 869 23 2.65 

รวม 7686 97 1.26 

ผลการดําเนินงานสรุปอัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ข้ึนไป 

ของจังหวัดนนทบรุี ผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 1.26 ผานเกณฑการประเมิน 

ตัวช้ีวัดรอง 

3.2 รอยละรพ.F2 ข้ึนไปผานเกณฑ ECS คุณภาพ >70% 

 ผานเกณฑหมายถึง คาเฉล่ียรวมมากกวาหรือเทากับ 40 % 

ตารางแสดงคาคะแนนการประเมิน ECS คุณภาพ ระดับจังหวัดป 2560 

 ขอมูลจากคณะกรรมการจังหวัดประเมิน(๒) 

หัวขอการประเมิน ECS  พระนั่งเกลา บางใหญ บางบัวทอง ปากเกร็ด บางกรวย ไทรนอย 
1.อาคารสถานท่ี 34.92 33.68 23.43 42.22 40.28 46.22 

2.บุคลากร 20.56 43.45 26.90 48.15 36.30 51.11 

3.การรักษา พยาบาล 39.29 42.50 20.00 33.33 58.33 38.33 

4.MCI and Disaster 30.00 30.00 25.00 30.00 30.00 35.00 

5.Referral system 20.00 30.00 10.00 35.00 65.00 20.00 

6.การปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง 

50.00 44.00 44.00 52.00 52.00 52.00 

7.ระบบสนับสนุน 51.43 42.70 61.62 47.65 60.00 60.00 

8.Pre-hospital EMS 82.67 35.38 27.69 33.33 30.00 33.33 

9.ระบบบริการจัดการ 10.00 48.00 36.00 40.00 55.00 50.00 

10.Inform-action system 26.67 60.00 46.67 53.75 46.25 67.50 

11.การพัฒนาคณุภาพ 

(Quality management) 

40.00 40.00 20.00 33.33 100.00 100.00 

12.การศึกษาวิจัย 0.00 20.00 5.00 5.00 10.00 55.00 

คาเฉลี่ยรวม 39.16 46.95 36.31 44.13 50.32 51.04 
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จากตารางแสดงผลการดําเนินงานขางตน เปนคาคะแนนขอมูลการประเมิน ECS คุณภาพระดับ

จังหวัดของปงบประมาณ 2560  
 

ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 จังหวัดนนทบุรีมีแผนในการดําเนินการพัฒนา ECS คุณภาพดังนี้ 

1.ดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมเสริมพลังงานแกจนท.ท่ีปฏิบัติงาน ECS ER ทุกแหง จํานวน 1 ครั้ง 

เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ติดตาม ประสานงานในสวนท่ีจังหวัดสามารถชวยไดเม่ือพบรพ.มีปญหาในการ

ดําเนินงาน 

 2.จัดทําแผนพัฒนา ECS คุณภาพในภาพรวมจังหวัด ไดแก การอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.

พยาบาลในเรื่องการ National Triage 

 3.อบรมพัฒนาศักยภาพ Pre hospital nurse  
 

3.3 รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > 60 % (ตัวช้ีวัดใหม) 
 

หนวยงาน(รพ) 
มาโดย ระบบ EMS 

(Level 1+2) 
Refer 

in 
มาเอง 

%มาโดยระบบ 

EMS 
ALS BLS FR 

พระนั่งเกลา 257 4 61 382 1,009 18.79 

ปากเกร็ด 42 - 20 29 387 12.97 

บางใหญ 68 20 186 42 2,732 8.99 

บางกรวย 26 4 62 74 733 10.23 

บางบัวทอง 48 2 12 41 153 24.22 

ไทรนอย 28 8 73 4 756 12.54 

บางบัวทอง2 53 - - 8 61 32.12 

รวม 522 38 414 580 5,850 13.11 
 

 เปนรายงานตัวชี้วัดใหมในป 2561 ซ่ึงยังไมผานเกณฑการประเมิน ประกอบกับขณะนี้ทางจังหวัด

นนทบุรีอยูระหวางการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

วิกฤติท่ีไมมาดวยระบบ EMS  ซ่ึงสวนใหญมาเอง 

 แนวทางในการดําเนินการแกไขปญหา  

 1.เพ่ิมการเผยแพรประชาสัมพันธ 1669 ทางระบบเสียงตามสาย วิทยุกระจายขาว 

 2.เพ่ิมชองทางการเขาถึงระบบ 1669  

3.เพ่ิมการชี้แจงรายละเอียดการเขาถึงบริการ 1669 ในผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง ฯ   
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[๑๕๖] 

3.4 อัตราการเสียชีวิตผูปวยในท่ีมี Ps>0.75 นอยกวา 1% 

 ประเมินในรพ.ระดับ A,S,M1 ข้ึนไป  
 

หนวยงาน(รพ) จํานวนผูบาดเจ็บจาก RTI ท่ีมี
คา Ps>0.75 ท้ังหมด 

จํานวนผูเสียชวีิตจาก  
RTI ท่ีมีคา Ps>0.75 

รอยละ 

พระนั่งเกลา 226 6 2.65 

รวม 226 6 2.65 
 

จากตารางแสดงผลการดําเนินงาน จังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลระดับ S,M2 จํานวนท้ังสิ้น 2 

แหง ไดแก โรงพยาบาล โรงพยาบาล พบวามีอัตราการเสียชีวิตผูปวยในท่ีมี PS > 0.75 คิดเปนรอยละ 

0.43 ผานเกณฑการประเมิน 
 

3.5 อัตราการเสียชีวิตผูปวย Server Traumatic Brain Injury < 20% (ตัวช้ีวัดใหม) 
 

GCS 
13-15 9-12 3-8 รวม 

เสียชีวิต ท้ังหมด เสียชีวิต ท้ังหมด เสียชีวิต ท้ังหมด เสียชีวิต ท้ังหมด อัตรา 

รพ.พระนั่งเกลา ๐ ๒๑๕ ๓ ๑๐๗ 27 35 ๒๗ 357 7.56 

รพ.ปากเกร็ด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รพ.บางใหญ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รพ.บางกรวย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รพ.บางบัวทอง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รพ.ไทรนอย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รพ.บางบัวทอง2 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๐ ๒15 3 ๑๐๗ 27 35 3๐ ๓๕๗ ๘.๔๐ 
 

จังหวัดนนทบุรีมีผูปวย Sever Tramatic Brain Injuryในไตรมาสท่ี1 จํานวน 357 เสียชีวิต 30

ราย คิดเปนอัตราการเสียชีวิตรอยละ 8.40  

มี GCS 13 – 15  จํานวน 215 ราย เสียชีวิต   0 ราย คิดเปนอัตราการเสียชีวิตรอยละ 0 

มี GCS   9 - 12   จํานวน 107 ราย เสียชีวิต   3 ราย คิดเปนอัตราการเสียชีวิตรอยละ 2.80 

มี GCS   3 -   8   จํานวน   35 ราย เสียชีวิต 27 ราย คิดเปนอัตราการเสียชีวิตรอยละ 77.14 
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[๑๕๗] 

3.6อัตราการมี ROSC, Survival to Refer , Survival to Admit ในผูปวย OHCA(ประเมินใน

โรงพยาบาลตั้งแต F2 ข้ึนไป  
 

หนวยงาน 

(รพ.) 

ROSC Survival to Refer Survival to Admit 

ROSC 
OHCA 

ท้ังหมด 

รอยละ Survival 

To Reter 

OHCA 

ท้ังหมด 

รอยละ Survival 

to Admit 

OHCA 

ท้ังหมด 

รอยละ 

พระน่ังเกลา 16 33 48.48 0 33 0 14 33 42.42 

ปากเกร็ด 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

บางใหญ 2 11 18.18 0 11 0 2 11 18.18 

บางกรวย 6 19 31.58 1 19 5.26 ๕ 19 ๒๖.43 

บางบัวทอง 4 14 28.57 4 14 28.57 0 14 0 

ไทรนอย 2 2 100 1 2 50.00 1 2 50.0 

รวม 30 82 36.58 6 82 7.32 2๒ 82 2๖.๘๓ 
 

 

จากตารางแสดงผลการดําเนินงานท้ังหมด พบวา การดําเนินงานเรื่องการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจ

หยุดเตนเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี มีคุณภาพในเรื่องการทํา CPR แลวผูปวย กลับมามี

ชีพจรไดในอัตรารอยละ 36.58 สําหรับโรงพยาบาลระดับ F2 , M1-2 สามารถสงตอผูปวย(Survival to 

Refer) ท่ีมี ROSC ไปรพ.ท่ีมีศักยภาพสูงกวาคิดเปนรอยละ 7.32  

สําหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกลา สามารถใหการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันนอก

โรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี(OHCA) โดยการทํา CPR จนผูปวยกลับมามีชีพจร (ROSC)จนสามารถรับไว

รักษาตัวในโรงพยาบาลได (Admit)เปนรอยละ 42.42  
 

 3.7 รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

  งานประกันสุขภาพและระบบสงตอ เปนผูรายงาน 
 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
  ไมมี 
 
5.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทํา
ใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวย

รับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไปประสาน 

หรือ ดําเนินการตอ 

ไมม ี ไมม ี  
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[๑๕๘] 

6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................  

 

7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
...........................................................................................................................................................  

 
 

            ผูรายงาน นางบรรจง  หนูแกว 
               ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

                     วัน/เดือน/ป    มีนาคม  ๒๕๖๑ 
                     โทร.๐๒-๙๕๐-๓๐๗๑-๖ตอ๑๑๓ 
                                                    e-mail : thailand๑๖๖๙ @gmail.com 
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[๑๕๙] 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ  2561 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี 4   ตรวจราชการวันท่ี 2๗ - ๒๙ มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 51 อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม(TB Treatment Success) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๕ 
 

2. สถานการณ 
      ๒.๑ สถานการณวัณโรค 

         สถานการณวัณโรคจังหวัดนนทบุรี พบอัตราอุบัติการณวัณโรค ๔ ปยอนหลัง (ป255๗-ป
2560) คิดเปน  ๑๔๐,  ๑๕๔, ๑๕๒  และ๑๔๗ ตอแสนประชากร ตามลําดับ(คาเปาหมายท่ีคาดวาจะมี
ผูปวยวัณโรครายใหม ปละ ๑๗๒ ตอประชากร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ) เปนผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาจาก
สถาบันโรคทรวงอก สถาบันบําราศนราดูร ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและโรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด(เอกชน) ผูปวยสวนใหญอยูในกลุมวัยแรงงาน 
อายุ ๔๕-๕๔ ป รองลงมาเปนกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต ๖๕ ปข้ึนไป สวนใหญมีอาชีพรับจางและแรงงาน
ท่ัวไป การกระจายของโรคมีทุกอําเภอ พ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีอัตราอุบัติการณสูงไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอ
ปากเกร็ดและอําเภอบางใหญ ผูปวยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
นนทบุรี ๔๙.๗ % ภูมิลําเนาตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ๕๐.๓ %  บางสวนมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรีแตตัวผูปวยพักอาศัยอยูท่ีอ่ืน จึงเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการติดตามรักษาท่ีตอเนื่อง ทําให
เกิดปญหาการขาดยา การโอนออกติดตามผูปวยไมได   ท้ังภาครัฐและเอกชน 
                   อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคในป 255๗-25๖๐ คิดเปนรอยละ 83.๘ , 8๓.4 
,๗๑.๒ และ ๗๙.๙๔  ตามลําดับ     

 



[๑๖๐] 

          ปงบประมาณ 2560  พบผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า ในกลุมคนไทย ไมใชคนไทยและ
เรือนจํา ข้ึนทะเบียนรักษาจํานวน  ๑,๙๐๔ ราย เปนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  ๑,๕๔๐ ราย วัณโรคนอก
ปอด ๒๒๖ ราย กลับเปนซํ้า ๑๓๘ ราย  เปนผูชาย ๑,๒๘๐ ราย ผูหญิง ๖๑๘ ราย มีผูปวยวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน (MDR-TB) ท่ีกําลังรักษาปจจุบันจํานวน ๒๗ ราย ผูปวยดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB) จํานวน ๒ราย 
   

 
 

      จากขอมูลสถานการณผูปวยวัณโรคของจังหวัดนนทบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๐  (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๕๙)   
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนรักษามีจํานวน ๓๖๒ ราย สามารถนํามาประเมินได ๓๕๕ ราย ไม
สามารถนํามาประเมิน ๗ ราย (NTM จํานวน ๕ ราย,MDRกอนเดือนท่ี ๕ จํานวน ๒ ราย) เปนผูปวยท่ีรักษา
หายหรือครบ จํานวน ๒๗๔ รายคิดเปนอัตราความสําเร็จ รอยละ ๗๗.๑๘ สาเหตุท่ีทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย 
เนื่องจาก 
           ๑.การขาดยา จํานวน ๓๒ รายคิดเปนรอยละ ๙.๐ (จังหวัดนนทบุรี ๑๘ ราย ตางจังหวัด ๑๔ ราย)     
           2.การเสียชีวิต จํานวน ๑9 ราย คิดเปนรอยละ 5.35  (มีโรครวม HIV ๔ ราย, DM ๒ ราย
,Cirrhosis ๒ ราย, Hearth Failure ๒ ราย, CKD ๑ ราย, CA  ๒ ราย,Hypo K ๑ ราย,Epilepsy ๑ ราย, 
TB ๒ ราย MDR ๑ ราย และ Elderly ๑ รายท่ีบาน 

 3.การโอนออก  ไมทราบผลการรักษาจํานวน  9 ราย คิดเปนรอยละ  2.5     
        -กลับประเทศพมา   ๑ ราย  ,กลับประเทศกัมพูชา 1 ราย 
         -ไมไดไปยังโรงพยาบาลท่ีสงตอ(ติดตอไมได)   7  ราย   
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[๑๖๑] 

๒.๒.ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 
มาตรการ
ดําเนิน 
งาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันท่ีรับตรวจ) 

อัตรา
ความ 
สําเรจ็
การรักษา
ผูปวย  
วัณโรค
ปอดราย
ใหม 

สูตรคํานวณ   =   (A/B) x 100 
A = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมของผูปวยวัณโรคทุกกลุมประชากร ท่ีข้ึนทะเบียนรักษา
ใน Cohort ท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561 (ตั้งแตตุลาคม-ธันวาคม 2560) โดยมี
ผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) 
B = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมของผูปวยวัณโรคทุกกลุมประชากร ท่ีข้ึนทะเบียนรักษา
ใน Cohort ท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561 (ตั้งแตตุลาคม-ธันวาคม 2560) 
A =  
B = ๓๑๑ 
(A/B) x 100 =  

 

หนวยบริการ จํานวน
ผูปวย 

วัณโรค   
ท่ีข้ึน

ทะเบียน 

ผลการติดตาม  หมาย
เหต ุกําลัง

รักษา 
ตาย ขาดยา

เกิน 2 
เดือน 

ลม 

เหลว 

โอน 

ออก 

รพ.พระน่ังเกลา 57 51 3 0 0 3  

รพ.บางกรวย 2 1 0 0 0 1  

รพ.บางใหญ 21 17 3 0 0 1  

รพ.บางบัวทอง 10 10 0 0 0 0  

รพ.ไทรนอย 8 8 0 0 0 0  

รพ.ปากเกรด็ 8 8 0 0 0 0  

รพ.บางบัวทอง ๒ 3 3 0 0 0 0  

สถาบัน 

โรคทรวงอก 

153 138 2 1(m-
,อยุธยา) 

0 12  

สถาบันบําราศฯ 16 16 0 0 0 0  

ศูนยการแพทยปญญา
นันทภิกขุ 

21 21 0 0 0 0  

รพ.วิภารามฯ 12 10 1 0 0 1  

รวม 311 283 9 1 0 18  
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มาตรการ
ดําเนิน 
งาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันท่ีรับตรวจ) 

การ
เรงรัด
การ
คนหาผู
ติดเชื้อ
วัณโรค
และ
ผูปวย 
ในกลุม
เสี่ยง
เปาหมา
ย 

 

กลุมเปาหมาย เปาหมาย  
(คน) 

ผลงาน รอย
ละ 

X-ray ตรวจเสมหะ AFB GeneXpert   TB 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

ผล 

pos 

จํา 
นวน
(คน) 

TB  จํานวน
(คน) 

ผูตองขัง  6,723 469 7.0 469 7.0 103 5 10 7 13 
ผูติดเชื้อHIV 969 833 86.0 833 86.0 167 13 20 5 32 
ผูสัมผัสรวมบาน 320 185 57.8 185 57.8 52 14 5 2 15 
ผูปวยเบาหวาน  5,495 695 11.4 695 11.4 216 19 18 13 28 
ผูสูงอายุ 65 ป
ขึ้นไป COPD / 
Lung disease 

989 346 35.0 346 35.0 194 15 17 1 21 

แรงงาน 
ขามชาติ 

42,715 7,320 17.0 7,320 17.0 159 9 15 5 19 

บุคลากร
สาธารณสุข 

2,745 1,344 49.0 1,344 49.0 26 1 0 0 1 

รวม 59,956 11,192 18.7 11,192 18.7 955 77 87 33 134 

ความ
ครอบคลุ
มของการ
บันทึก
และ
รายงาน
ขอมูล
ผูปวยวัณ
โรคผาน 
โปรแกรม 
TBCM 
Online 

การรายงานขอมูลผูปวยวัณโรคผาน โปรแกรม TBCM Online  
 

รายงาน เปาหมาย ผลงาน 
โรงพยาบาลเปาหมาย 11 11 

 
 
 
 
 

โรงพยา 
บาล
เปาหมาย
ผาน
เกณฑ
การ
ประเมิน
มาตรฐาน
โรงพยาบ
าล
คุณภาพ
การดูแล
รักษา 
วัณโรค 
(QTB) ใน
ป 2561 
 

โรงพยาบาลเปาหมาย (ศูนย/ท่ัวไป/ชุมชน)  
เพ่ือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB)  ในป 2560 
(จํานวน 5 โรงพยาบาล รพ.พระนั่งเกลา,บางใหญ,บางกรวย,บางบัวทอง,ไทรนอย) 

รายการ ผลงาน 
จํานวนโรงพยาบาลเปาหมาย 5 
จํานวนโรงพยาบาลเปาหมายท่ีประเมิน 5 
จํานวนโรงพยาบาลเปาหมายท่ี 
ผานเกณฑการประเมิน 

1 

รอยละของโรงพยาบาลเปาหมายท่ีผานเกณฑ
การประเมิน (เปาหมาย 5 โรงพยาบาล/
จังหวัด) 

20 
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มาตรการ
ดําเนิน 
งาน 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันท่ีรับตรวจ) 

เรือนจํา
เปาหมา
ยผาน
เกณฑ
การ
ประเมิน
มาตรฐา
นการ
ปองกัน
ดูแล
รักษา
วัณโรค
ใน
เรือนจํา 
(QTBP) 
ในป 
2560 
 

เรือนจําเปาหมายท่ีการประเมินมาตรฐานการปองกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจํา (QTBP) ใน
ป 2560(จํานวน 1 เรือนจํา/จังหวัด) 
 

รายการ ผลงาน 
(แหง) 

จํานวนเรือนจําเปาหมาย 1 
จํานวนเรือนจําเปาหมายท่ี
ประเมิน 

1 

จํานวนเรือนจําเปาหมายท่ีผาน
เกณฑการประเมิน 

1 

รอยละของเรือนจําเปาหมายท่ี
ผานเกณฑการประเมิน 

100 

หมายเหตุ ประสาน สคร.4 เพ่ือลงประเมิน  

 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ   

3.1 แผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินงานขับเคลื่อนงาน วัณโรคใหบรรลุเปาหมาย PA ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

      1) แผนเรงรัดการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค โดยการกําหนดเปาหมายการถายภาพรังสีทรวงอกใน 
          กลุมเสี่ยง 7 กลุม  

2) แผนพัฒนาระบบสื่อสารการสงตอขอมูลผูปวยวัณโรคภายในและภายนอกเครือขาย  

3) แผนสงเสริมการกินยาโดยระบบพ่ีเลี้ยง  

4) แผนควบคุมกํากับการดําเนินงานโดย NOC -TB จังหวัด 

3.2 ระบบการดูแลรักษา กํากับติดตามการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค 

     1) ระบบการสงกลับขอมูลผูปวยวัณโรคโดย สสจ.จะรวบรวมขอมูลท้ังระบบและคัดแยกแลวสงกลับ

ให สสอ.เพ่ือกระจายสู รพ.สต. ติดตามการกินยาผูปวยแบบพ่ีเลี้ยง โดยทีม TB case management , 

สสอ. และ รพ.สต. เม่ือดําเนินการติดตามแลวจะรายงานกลับมาสสจ.เพ่ือการประสานติดตามผูปวยท่ี

โรงพยาบาลตอไป 

2) ระบบการดูแลผูปวยแบบ สหสาขาวิชาชีพ  

3) ระบบการสุมเยี่ยมการกินยาผูปวยวัณโรคท่ีบาน ท้ังระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 

4) ระบบการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยงผานระบบ VDO Call โทรศัพทเคลื่อนท่ี(Mobile DOT) 
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๕) ระบบการบันทึกขอมูลการกินยาผูปวยใน TBCM online 

    3.3 การขับเคลื่อนการการดําเนินงานวัณโรคผานคณะกรรมการ พรบ.โรคติดตอป ๒๕58 โดยมีผูวา

ราชการจังหวัดเปนประธาน ๓ ครั้ง/ป โดยนําเสนอปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไข 

3.4 การดําเนินงานของ ศูนยปฏิบัติการยุติวัณโรคแหงชาติ (NOC-TB)  จังหวัดนนทบุร ี

1) ทีม SAT กับการวิเคราะหสถานการณวัณโรคจังหวัด  โดยมีแหลงขอมูลนําเขา คือ TBCM   

    การนิเทศติตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี และการสุมเยี่ยมการกินยาของผูปวยวัณโรคท่ีบาน  

    ทีม SAT วิเคราะหขอมูลนําเสนอ ผชชว. ทุก ๒ สัปดาห 

๒) การรายงานสถานการณและติดตามผลการดําเนินงาน ในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผน

ประเมินผลและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด และการประชุมติดตามและ

ประเมินผลงานสาธารณสุขสําหรับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกระดับ ทุกเดือน 

๓) ทีม case management กับการติดตามดูแลผูปวยวัณโรค  โดยประสานขอมูลผูปวยวัณโรคใน  

    เครือขายจังหวัดและนอกจังหวัด ติดตามการกินยาผูปวย ผานโปรแกรม TBCM 

        
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

1.ผูปวยเขาสูระบบการรักษาชา ทําใหมีอัตราการตายสูง และมีโรครวม เชน HIV  มะเร็ง เบาหวาน ไต  
2.ในผูปวยท่ีโอนออกไมสามารถติดตามไดเนื่องจากไมไปรักษาวัณโรคตอตามโรงพยาบาลท่ีไดแจงไว 
3.ขาดงบประมาณในการดําเนินการคัดกรองเชิงรุกในกลุมเสี่ยงดวยการถายภาพรังสีทรวงอก  

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการับไปประสาน

หรือดําเนินการตอ 

การคนหาผูปวยโดยการกรองกลุมเสี่ยง 7 
กลุมเสี่ยงดวยวิธี CXR มีคาใชจายสูง เปน
ปญหาของ รพ.ท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงิน 
และ รพ.ท่ียังใชฟลม  

การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับ
ดําเนินงาน 

 

การเสียชีวิต : ผูสูงอายุ  โรครวม

(HIV,DM,CA,HF,COPD)  

พฤติกรรม:   อาการขางเคียงจากยา และ
สาเหตุ Delayed  diagnosis /  
 

-ประชุม Death caseConference  เพ่ือ
วิเคราะห หาสาเหตุและ แนวทางแกไข 
- นิ เทศติดตามการดํา เนินงานอยา ง
ตอเนื่องทุกระดับ 
- กลุ ม ท่ีควรเร งรัดดํ า เนินการ ไดแก 
ผูสูงอายุท่ีมีโรคCOPD+Lung Disease 
และ ผูปวยDMคุมน้ําตาลไมได    
- เนนการกํากับการกินยา วิธี DOT  
- ดูแลรักษาผูปวยรวมกับทีมสหวิชาชีพ   
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

.................................................................................................................................................... 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................ 
 
 

     ผูรายงานนางอรนภา วีระชุนย 
     ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป  9  มีนาคม  256๑ 
     โทร 08๖๑๒๒๑๘๕๑  e-mail: owerachun@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก  3.1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  27 - 29  มีนาคม  2561  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวชี้ วัดที่  56 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีวัดความสุขของคนท างาน 

(Happinometer) ไปใช้    
 รอบ 6 เดือน หน่วยงานมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป (ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน) 
 

2.สถานการณ์ 
 ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-
based  โดยภาพรวมบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปใช้ดัชนีความสุขของคนท างาน 298,802 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.72 ส าหรับจังหวัดนนทบุรีทุกหน่วยงานน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีบุคลากรเข้ามาประเมินคิดเป็น ร้อยละ 70.2 ผลสรุปการประเมินความสุขคนท างานระดับประเทศ 
มีคะแนนระดับความสุขเฉลี่ยที่ 50.80 บุคลากรสาธารณสุขทั้งประเทศ มีระดับความสุขเฉลี่ย 60.60  
เขตสุขภาพที่ 4 มีระดับความสุขเฉลี่ย 62.51 ส่วนจังหวัดนนทุบรี บุคลากรสาธารณสุขมีระดับความสุข
เฉลี่ย ร้อยละ 60.73 
                  ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับต้องด าเนินการต่อโดยแบ่งเป็น         
5 ระดับคือ 
 ระดับ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนี ความสุข 
                             ของคนท างานไปใช้ 
 ระดับ 2 มีการส ารวจข้อมูล 
 ระดับ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
 ระดับ 4 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
 ระดับ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
 จากข้อมูลดัชนีความสุขของคนท างานของบุคลากรสาธารณสุขในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2560 พบว่าคะแนนความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) อยู่ในระดับ
คะแนนต่ าสุด คือ ร้อยละ 52.54 และคะแนนรองลงมาคือ คะแนนความสุขด้านสุขภาพเงินดี (Happy 
Money) คือ ร้อยละ 55.96 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ส ารวจข้อมูลดัชนีความสุขของคนท างาน              
ในด้านการเงินและด าเนินการจัดการแก้ปัญหาโดยท าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ในโครงการสร้างเสริม
สุขภาพทางการเงินประกอบด้วย 5 โครงการคือ 
  1.คลินิกสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Clinic) 
  2. ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร (Happy Home) 
  3. ส่งเสริมการออม Happy Saving) 
  4. การประนอมหนี้ (Happy Redeeming) 
  5. สวัสดิการอื่น ๆ (Happy Welfares) 
 



 

[๑๖๘] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

  
โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข : Happy Home (Refinance/บ้านหลังใหม่) เป็นอันดับแรก พร้อมกันทั่วประเทศ  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ   
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.การน าข้อมูลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างานรายบุคคล ในปี 2560 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ ภาพรวมพบว่า ระดับความสุขของคนท างานภาพรวมจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 60.73 ระดับ
ความสุขของคนท างานคะแนนต่ าสุด คือ ผ่อนคลายดี ร้อยละ 52.54 รองลงมาคือ สุขภาพการเงินดี ร้อยละ   
54.96        
 การด าเนินงานด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
 - การจัดกิจกรรมตามเทศกาล เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) 
 - จัดกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน 
 - การจัดมุมพักผ่อน ห้องอ่านหนังสือ ห้องออกก าลังกาย  
 การด าเนินการสุขภาพเงินดี (Happy Money) 
 - จัดกิจกรรมงาน “Happy Home Day” โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  โดยเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ บุคลากร
จากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Refinance/บ้านหลัง
ใหม ่โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 88 คน    
 - ชี้แจงนโยบายโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินร่วมกันธนาคารไทยพาณิชย์           
ใหทุ้กหน่วยงานในสังกัด   
  2.ส่งข้อมูลดิบให้แต่ละหน่วยงานน าไปวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือวางแผน
จัดท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างานในองค์กรในมิติที่น้อยที่สุด และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
 3.ผู้รับผิดชอบจังหวัดติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม 
.............................................................................................................................................................................................   

  5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ ด าเนินการ

ต่อ 
- ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานยังขาด
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลฯ และการจดัท าแผนฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

  

 
 
 
 
 



 

[๑๖๙] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

 
 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................................................................................... 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 ผู้รายงาน  นางกนกพร   สายสุวรรณนที  
 ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ป ี  6 มีนาคม  2561 
 โทร. 081-8387525  
 E-mail : hrdnon33@gmail.com 



[๑๗๐] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก  3.1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  27 - 29  มีนาคม  2561  
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ :  

   ตัวชี้วัด 57 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)                                            
   รอบ 6 เดือน มีการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
ก าหนดแผน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น “HR Clinic”   

2.สถานการณ ์
 บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีระบบและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี 
ด้วยกระบวนการในการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความผูกพันในองค์กร 
แรงจูงใจ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุก
ระดับ ทุกสายงาน เพ่ือให้อัตราการคงอยู่ของก าลังคนด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ซึ่งการบริหาร
จัดการบุคลากรของหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ซึ่งมีอัตราก าลังบุคลากร 
ดังนี้ 

 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด จ าแนกตามประเภทการจ้าง
งาน จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 

ประเภทการจ้างงาน 

จ านวนบุคลากร
สาธารณสุข 

(สสจ./รพช./สสอ./รพ.
สต) 

จ านวนบุคลากร 
สาธารณสุข

(รพท.) 
รวม 

คิดเป็นร้อยละ 
% 

ข้าราชการ 1}035 765 1,800 55.23 
ลูกจ้างประจ า 55 81 136 4.17 
พนักงานราชการ 41 38 79 2.42 
พนักงานกระทรวงฯ 305 463 768 23.57 
ลูกจ้างชั่วคราว 266 210 476 14.61 

รวม  1,702 1,557 3,259 100% 
 

 จากข้อมูลพบว่ามีอัตราก าลังบุคลากรทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จ านวน 3,259 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ร้อยละ 55.23 ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 4.17 พนักงานราชการ ร้อยละ 4.17  
พนักงานกระทรวงฯ ร้อยละ 23.57 และลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 14.61   

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดด้ าเนินการดังนี้ 
    1. ปรับปรุงฐานข้อมูลก าลังคนในระบบ HROPS ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
    2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ก าลังคนทุกรายไตรมาส โดยในปีงบประมาณ 2561       
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 สูญเสียบุคลากรสาธารณสุขทั้งสิ้น 95 คน จ าแนกเป็นลาออก 74 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07  



 

[๑๗๑] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

ของการสูญเสียบุคลากร รองลงมาได้แก่เกษียณอายุ 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของการสูญเสีย
บุคลากร และการย้าย   3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของการสูญเสียบุคลากร ดังนั้นอัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรจังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 86.19 (บุคลากรทั้งหมด 3,259  คน) 
    3. จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานยึดตามกรอบอัตราก าลังเป็นหลัก และด าเนินการวางแผน
ก าลังคนให้มีความเพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสมกับบริบท   
     4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะ มีการสร้างเครือข่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล/   เครือข่ายนักสร้างสุขในองค์กร  
 5.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ขับเคลื่อนและเสริมสร้างการ
รับรู้ค่านิยมองค์กร (MOPH) การจัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร (OD)        

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม 
....................................................................................................................   

  5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ

หน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
- ขาดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู การน า
ข้อมูลในระบบ HROPS มาใช้ฯ และการจัดท าแผน 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                    - 

 
- 

 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................................................................................ 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
...........................................................................................................................................  

 
 ผู้รายงาน  นางกนกพร   สายสุวรรณนที  
 ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี   6  มีนาคม  2561 
 โทร. 081-8387525  
 E-mail : hrdnon33@gmail.com  



[๑๗๒] 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

      หัวขอ 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
จังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (ไมนอยกวา        

รอยละ 90)  
 

๒. สถานการณ 
 จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี  ประจาํปงบประมาณ 2560 ในภาพรวมเทากับรอยละ 79.89 ซ่ึงจําแนกตามแหลงท่ีเก็บ
ขอมูล พบวา คะแนนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย (External-EIT) เทากับรอยละ 82.26 คะแนนจาก
กลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงาน (Internal-IIT) เทากับรอยละ 73.10 และคะแนนจากขอมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based -EBIT) เทากับรอยละ 81.82 เปนลําดับท่ี 59 ของ
ประเทศ    

 
เกณฑการประเมิน : ระบุเกณฑ/ระดับการทํางานท่ีคาดหวังแตละไตรมาส ดังนี้  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
Small Success :  
ตรวจหลักฐาน เชิง
ประจักษประเด็น การ
จัดซ้ือจัดจางเทานั้น 
(EB4- EB 6) ในไตรมาส
ท่ี 1   
เดือนธันวาคมของทุกป 

ตรวจหลักฐาน  
เชิงประจักษทุกขอ   
(EB 1- EB 11)  
ในไตรมาสท่ี 2   
เดือนมีนาคมของทุกป 

ตรวจหลักฐาน  
เชิงประจักษ ทุกขอ  
 (EB 1- EB 11)  
ในไตรมาสท่ี 3 เดือน
มิถุนายนของทุกป 

ตรวจหลักฐาน  
เชิงประจักษทุกขอ  
(EB 1-EB 11)  
ในไตรมาสท่ี 4  เดือน
กันยายนของทุกป 

 
ไตรมาสท่ี 1  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - ขอ EB 4 ขอ EB 4-5 ขอ EB 4-6 

 

ไตรมาสท่ี  2- 4  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ  5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการ      
ใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 90 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๗๓] 
 
หมายเหตุ  การตรวจราชการรอบ 1 เปนการตรวจประเมินในไตรมาสท่ี 1 ตรวจหลักฐาน เชิงประจักษ
ประเด็น การจัดซ้ือจัดจางเทานั้น (EB4- EB6) 
 หนวยงานท่ีเขารับการประเมิน จํานวนท้ังสิ้น 14 หนวยงาน เปนการประเมินตามแบบประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ EB 4 – EB 6 ไตรมาส 1 มีรายชื่อหนวยงานดังนี้ 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
3. โรงพยาบาลปากเกร็ด 
4. โรงพยาบาลบางกรวย 
5. โรงพยาบาลไทรนอย 
6. โรงพยาบาลบางใหญ 
7. โรงพยาบาลบางบัวทอง 
8. โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
9. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 
10. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากเกร็ด 
11. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางกรวย 
12. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรนอย 
13. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางใหญ 
14. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบัวทอง 

 

ผลการประเมนิรอบที่ 1              ทุกแหงผานเกณฑการประเมิน ในระดับ 5 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

        การใหความสําคัญของผูบริหารในเรื่องของการปองกันการทุจริตและความรวมมือของเจาหนาท่ี
ภายในองคการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ใน      การดําเนินงานของหนวยงาน โดยใหความรูในเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ความรูเรื่องวินัยขาราชการ  ความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน และเพ่ิมชองทางการแจงขอรองเรียนตาง ๆ  
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไม

ประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  

สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

       ไมมี  
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอ 

หนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

ภาระงานของบุคลากรผูรับผดิชอบงาน  
มีมาก อาจทําใหการรายงานตาง ๆ 
ลาชา ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

ไมม ี                     ไมม ี
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 
       ไมมี  

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
       ไมมี  

 
 

     ผูรายงาน นางชยานันท  อุยตา 
     ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

     19 มีนาคม 2561 
     โทร 089 6698826  r_ouyta@hotmail.com 

 
 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๗๕] 

 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

หัวข้อ โครงการประเมินคุณธรรม ความโป่รงใส และบริหารความเสี่ยง 
 

จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4  ตรวจราชการวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และ 
                       วัสดุทันตกรรม (>=ร้อยละ 20) 

 
2. สถานการณ์ 

 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ได้ด าเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุก
ประเภท  โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์  วั สดุ เ อ็กซ เรย์  และวัสดุทันตกรรมร่ วมระดับจั งหวัด   ตามค าสั่ งจั งหวัดนนทบุ รี 
ที่ 685 - 689/2558   ลงวันที่  2 เมษายน 2558   แต่ละคณะได้พิจารณารายการยา แนวทางการ
ด าเนินการ และประสานรวบรวมข้อมูลในประเภทที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

2.1 การจัดซื้อยา 
- การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต ด าเนินการระหว่างปี 2559 -2560 จังหวัดนนทบุรี

เป็นเจ้าภาพ 7 รายการ วงเงินรับจัดสรร 75,050,018.67 บาท ได้ผล 5 รายการ  วงเงินท าสัญญา 
21,725,920.87 บาท มูลค่าการประหยัด 45,263,529.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.57  
โรงพยาบาลต่างๆ ร่วมใช้ผลการจัดซื้อยาร่วมระดับเขตที่จังหวัดต่างๆ เป็นเจ้าภาพรวมทั้งสิ้น 47 รายการ 

- การจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นเจ้าภาพด าเนินการ
จัดซื้อยาปฏิชีวนะ 8 รายการ ได้ท าสัญญาและใช้ผลในการจัดซื้อแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ขณะนี้
สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ขายยังยืนราคาขายต่อเนื่อง  

2.2 การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมในระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็น

เจ้าภาพด าเนินการรวม 60 รายการ  ได้ท าสัญญาและใช้ผลในการจัดซื้อแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
2.3 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด 
โดย ใช้ราคาอ้างอิงร่วมระดับเขต ซึ่งมีคณะท างานระดับเขตร่วมจัดท าและมีการประกาศใช้แล้วในปี 2560 

2.4 การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต 6 รายการ และระดับจังหวัด 17 

รายการ รวม 23 รายการ โดยการสืบราคาร่วม/ต่อรองราคาร่วม และคัดเลือกผู้ขายที่มีราคาต่ าสุด
เรียงล าดับไว้ 3 ล าดับ เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ผลร่วมกัน  

 

ผลการด าเนินงานจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม ใน
ภาพรวมจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 38.72 ผ่านเกณฑ์  

 



[๑๗๖] 
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ผลงานรวมทุกประเภทรายโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ ยกเว้นโรงพยาบาลไทรน้อย 
ร้อยละ 11.61 และโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ไม่มีผลงานการจัดซื้อร่วม เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 มีการ
จัดซื้อวัสดุการแพทย์เพียงไม่ก่ีรายการที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลการจัดซื้อร่วม 

ผลงานย่อยแต่ละประเภทในภาพรวมจังหวัด ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์  ได้แก่  ยา ร้อยละ 59.77 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 23.44 วัสดุทันตกรรม ร้อยละ 39.40 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ประเภท 
คือ วัสดุการแพทย์ ร้อยละ 7.71  ในส่วนของวัสดุการแพทย์พบว่ามีปัญหาคือ โรงพยาบาลบางแห่งมีการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานท าให้ขาดข้อมูลผลการจัดซื้อร่วม  จึงไม่ได้จัดซื้อตามรายการที่จัดซื้อร่วม  และ
โรงพยาบาลบางใหญ่ไม่ได้คีย์ข้อมูลในระบบรายงาน เนื่องจากรวบรวมรายงานได้ไม่ทันเวลา และไม่สามารถ
ติดต่อผู้ดูแลระบบให้ปลดล็อคเพ่ือลงข้อมูลได้  

 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงาน จ าแนกรายโรงพยาบาล ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560  
(ข้อมูลจาก DMSIC ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561) 
 

3.1 การจัดซื้อร่วมยา 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1 รพ.พระนั่งเกล้า    6,784,355.34     8,545,850.09  79.39 
2 รพ.บางใหญ่ 0.00 0.00 0.00 
3 รพ.บางบัวทอง      186,526.51       670,964.53  27.80 
4 รพ.บางกรวย    5,251,948.68     6,600,972.61  79.56 
5 รพ.ปากเกร็ด    2,117,013.00     7,736,640.00  27.36 
6 รพ.ไทรน้อย      223,202.20       811,059.20  27.52 
7 รพ.บางบัวทอง ๒ 0.00 0.00 0.00 
 รวม  14,563,045.73   24,365,486.43  59.77 

 

3.2 การจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1 รพ.พระนั่งเกล้า    493,993.60    6,709,187.15  7.36 
2 รพ.บางใหญ่                 -                     -    0.00 
3 รพ.บางบัวทอง      38,325.00      454,820.90  8.43 
4 รพ.บางกรวย                 -        715,952.00  0.00 
5 รพ.ปากเกร็ด    117,904.25      887,766.05  13.28 
6 รพ.ไทรน้อย                 -        340,969.72  0.00 
7 รพ.บางบัวทอง ๒                 -          52,697.50  0.00 
 รวม    650,222.85    9,161,393.32  7.10 
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3.3 การจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1 รพ.พระนั่งเกล้า      9,240.00         9,240.00  100.00 
2 รพ.บางใหญ่  110,481.60     395,528.50  27.93 
3 รพ.บางบัวทอง  120,159.90     148,699.90  80.81 
4 รพ.บางกรวย  164,566.41     501,081.01  32.84 
5 รพ.ปากเกร็ด 0.00 0.00 0.00 
6 รพ.ไทรน้อย    27,190.00       40,924.40  66.44 
7 รพ.บางบัวทอง ๒ 0.00 0.00 0.00 
 รวม  431,637.91   1,095,473.81  39.40 

 

3.4 การจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1 รพ.พระนั่งเกล้า 3,204,090.00 15,195,115.00 21.09 
2 รพ.บางใหญ่ 1,717,905.00 1,930,081.00 89.01 
3 รพ.บางบัวทอง 665,630.00 1,157,296.00 57.52 
4 รพ.บางกรวย 163,900.00 456,551.00 35.90 
5 รพ.ปากเกร็ด 481,150.00 576,760.00 83.42 
6 รพ.ไทรน้อย 97,400.00 1,802,994.60 5.40 
7 รพ.บางบัวทอง ๒ 0.00 0.00 0.00 
 รวม 6,330,075.00 21,118,797.60 29.97 

 

3.5 การจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวมทุกประเภท 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1 รพ.พระนั่งเกล้า 3,707,323.60 21,913,542.15 16.92 
2 รพ.บางใหญ่ 1,828,386.60 2,325,609.50 78.62 
3 รพ.บางบัวทอง 824,114.90 1,760,816.80 46.80 
4 รพ.บางกรวย 328,466.41 1,673,584.01 19.63 
5 รพ.ปากเกร็ด 599,054.25 1,464,526.05 40.90 
6 รพ.ไทรน้อย 124,590.00   2,184,888.72 5.70 
7 รพ.บางบัวทอง ๒ 0.00 52,697.50 0.00 
 รวม 7,411,935.76 31,375,664.73 23.62 

 

 
 
 
 
 
 



[๑๗๘] 
 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

 
3.6 การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวมทุกประเภท 

 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
1 รพ.พระนั่งเกล้า 10,491,678.94 30,459,392.24 34.44 
2 รพ.บางใหญ่ 1,828,386.60 2,325,609.50 78.62 
3 รพ.บางบัวทอง 1,010,641.41 2,431,781.33 41.56 
4 รพ.บางกรวย 5,580,415.09 8,274,556.62 67.44 
5 รพ.ปากเกร็ด 2,716,067.25 9,201,166.05 29.52 
6 รพ.ไทรน้อย 347,792.20 2,995,947.92 11.61 
7 รพ.บางบัวทอง ๒ 0.00 52,697.50 0.00 
 รวม 21,974,981.49 55,741,151.16 39.42 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินการจัดซื้อร่วม ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุทันตกรรมร่วมระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะได้พิจารณา
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม  และมีการติดตามพิจารณาผลงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
ประเภทที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ ท าให้มีผลการด าเนินงานที่สูงและผ่านเกณฑ์ในหลายๆ ประเภท  
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 

หรือด าเนินการต่อ 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 มี
ผลบังคับใช้ช่วงปลายปีงบประมาณ 
2560 ซึ่งต่อมามีการโยกย้าย/
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
นนทบุรีหลายครั้ง ท าให้ด าเนินการจัดซื้อ
ได้ล่าช้า   

เร่งรัดด าเนินการจัดซื้อให้
เพียงพอแก่ความต้องการใช้ 

 

การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม  
g-procurement มีข้ันตอนยุ่งยาก  

จัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในบาง
โรงพยาบาล ท าให้ขาดความต่อเนื่อง ขาด
การส่งต่อข้อมูลในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบควรมีการส่งต่อข้อมูล
การด าเนินงานและเป็นพ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบใหม่
ด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

โรงพยาบาลบางแห่งไม่ลงข้อมูลรายงาน
บางประเภทในระบบ DMSIC 

แต่ละโรงพยาบาลควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลรายงานต่างๆ ให้
ครบถ้วนทันเวลาด้วย 

 

 
 
 



[๑๗๙] 
 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 

๑) ส่วนกลางควรประสานกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือปรับปรุงระบบการคีย์ข้อมูล E-GP ให้มีการ
ลดขั้นตอน ง่าย และท าได้รวดเร็วกว่านี้  

๒) ควรมีการก าหนดรอบเวลาการประกาศเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เช่น รอบการประกาศราคากลาง รอบการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบการ
ปรับเปลี่ยนรหัส GPU/TPU เช่น ปีละ 1 ครั้ง ช่วงปลายปีงบประมาณ หรือปีละ 2 ครั้ง ช่วงกลางปีและ
ปลายปีงบประมาณ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยจน
เกิดปัญหาในการจัดซื้อ  

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 

๑) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้สร้างแบบตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของยาและแบบให้คะแนน
ในการพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค ในการจัดซื้อยาด้วยวิธี e-Bidding ที่ใช้หลักเกณฑ์ Price-
Performance ขึ้นใช้  ท าให้สะดวกในการพิจารณาผลในการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดและระดับเขต  

๒) คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับเขต มีการคัดเลือกรายการวัสดุ/การสั่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มีมูลค่าสูง มาด าเนินการก าหนดราคากลาง/ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อ/จ้างเหมา
ร่วมระดับเขต ท าให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเขต ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้สะดวกและเป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

๓) คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับจังหวัด มีการคัดเลือกรายการวัสดุทันตกรรมที่มี
มูลค่าการจัดซื้อสูง มาด าเนินการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด โดยวิธีสืบราคาร่วมและเรียงล าดับผู้ขายไว้ 3 
ล าดับ ท าให้สามารถเลือกซ้ือผู้ขายที่มีความพร้อมจ าหน่ายได้อย่างสะดวก 

 
 
 

     ผู้รายงาน ภญ.อรนุช  รัตนศึกษา  
     ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี 8 มีนาคม 2561 
   โทร. 08 1612 1315 

e-mail : bbird1709@yahoo.com 
 



[๑๘๐] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4 ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 

และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
 

2. สถานการณ 
 หนวยบริการทุกแหง มีนโยบายใหดําเนินการวางระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือให
เปนกระบวนการท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากร ทุกระดับของหนวยรับตรวจ กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี 

 - การดําเนินงาน เพ่ือใหหนวยบริการทุกแหง มีการบริหารจัดกร การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 

 - การรายงานทางการเงิน เพ่ือใหหนวยบริการทุกแหงมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลา 

 - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหหนวยบริการทุกแหงมีการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 ระบบการควบคุมภายใน มีการประชุม ช้ีแจง การดําเนินการวางระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดย
มุงเนนการบวนงานการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารลูกหน้ี การบริหารเจาหน้ี และการเรียกเก็บรายไดคารักษาพยาบาล ซึ่ง
จัดทําระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2561 ท้ัง ระดับ สสจ.นนทบุรี 13 กลุมงาน และ รพช. ทุกกระบวนงาน ในรอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และจะไดประเมินระดับความสําเร็จการบริหารตาม FAI 

  

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 
 

ประเมินระดับความสําเรจ็การบริหารจัดการ FAI  (ไตรมาสท่ี 1) ปงบประมาณ 2561  
ท่ี หนวยบริการ 1.การพัฒนา

คุณภาพบัญชี 
2 . ก า ร
พัฒนาการ
นําขอมูลเขา
ระบบGFMIS 

3 . ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิ ท ธิ ภ า พ
ก า ร บ ริ ห า ร
การเงินการคลัง  

4.การบริหาร
ตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
 

คะแนนรวม 

1 รพท.พระน่ังเกลา 150 50 150 120 94 

2 รพช.บางกรวย 150 20 150 60 76 

3 รพช.บางใหญ 150 20 150 60 76 

4 รพช.บางบัวทอง 150 20 150 60 76 

5 รพช.ไทรนอย 150 20 150 60 76 

6 รพช.ปากเกร็ด 150 20 150 60 76 

7 รพช.บางบัวทอง2 150 20 150 60 76 

หมายเหตุ  * หัวขอ 2. การพัฒนานําขอมูลเขาระบบ GFMIS เนื่องดวย รพช.อยูระหวางดําเนินการ
เขาระบบภายใน31 มีนาคม 2561 นี้ 
  ** หัวขอ 4.การบริหารตนทุน เนื่องดวย รพช. ไมมีแผนการพัฒนาตนทุนหนวยบริการให
เกิดประสิทธิภาพ  
 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  

การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 จะดําเนินการตรวจสอบ 100% ประกอบดวย 
รพท. รพช. และ รพ.สต. ทุกแหง รวม 83 แหง   

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๘๑] 
 

 
 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
6.1 เพ่ือเปนการพัฒนาความรูความสามารถดานการเงินการคลัง ควรมีการอบรมหลักสูตร CFO บัญชี 
การเงินการคลัง อยางตอเนื่อง ท้ังระดับเขต และ สป. 
6.2 ชี้แจงเครื่องมือในการวิเคราะหใหหนวยบริการทุกแหงเขาใจและสามารถใชประกอบการบริหารได 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

   
 
 

ผูรายงาน  นายมนตรี มังคลาด   
     ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป 19 มกราคม 2561  
    Email : montree_ceo999@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 3 องคกรคุณภาพ 

หัวขอ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (PMQA) 

จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4 ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

2.สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในการดําเนินงาน PMQA ในปท่ีผานเปนดําเนินงานรวมกับ 

จังหวัดนนทบุรี  แตการดําเนินงานไมตอเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงาน และกลุม

งานท่ีมีบทบาทในการนําและรับผิดชอบหลัก 

          
 ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก 

  1.การท่ีผูบริหารใหความสําคัญ และกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับผูบริหาร 

  2.ความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง  

  3.การจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง ระดับจังหวัด และพัฒนาทีม  

  4.การใชเครื่องมือ การจัดการความรู (KM) มาเปนเครื่องมือพัฒนากระบวนการทํางาน 

     การจัด KM Sharing  

   

 ปญหา อุปสรรค 

  1.ทีมงานท่ีเปลี่ยนแปลง บางสวน ทําให องคความรูความเขาใจในเกณฑท้ังทีมประเมิน  

                        และผูถูกประเมิน  

  2.ความตอเนื่องของการพัฒนาทีมทํางาน  

 

3.การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคญั 

 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร รวมกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กับ ผูบริหาร  

              ผูรับผิดชอบงาน ในหนวยบริการทุกระดับ 

 2.การประกาศนโยบาย / สรางทีมขับเคลื่อน  

 3.ชี้แจงแผนพัฒนา PMQA  
 4 พัฒนาทีมทํางาน PMQA 

 5.สสจ. / สสอ. ทํา Self assessment   หมวด 1 , 5 และ Organization Profile 
 6.ทําแผนพัฒนาตาม OFI สําคัญหมวดละ 1 แผน 
 7.กําหนด KPI หมวดท่ี 1,5 เพ่ิมหมวดละ 2 ตัว 
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ผลลัพธ  

(1) จัดทํา Organization Profile : OP 13 ขอคําถาม 10 หนา + สรุป One page 

1.ลักษณะขององคกร 2.สภาวการณขององคกร 

ก.สภาพแวดลอม

ของสวนราชการ 

ข.ความสัมพันธ

ระดับองคกร 

ก.สภาพแวดลอม

ดานการแขงขัน 

ข.บริบทเชิง

ยุทธศาสตร 

ค.ระบบการ

ปรับปรุง ผลการ

ดําเนินการ 

1 พันธกิจ /หนาท่ี 

ตามกฎหมาย 

ความสําคัญเชิง

เปรียบเทียบ 

2.วิสัยทัศน 

คานิยม สมรรถนะ

หลัก 

3.ลักษณะรวม

ของบุคลากร 

4.สินทรัพย 

อาคาร สถานท่ี 

เทคโนโลยี 

อุปกรณ/สิ่ง

อํานวยความ

สะดวก 

5.กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ

ท่ีสําคัญ 

6.โครงสราง

องคกร 

7.ผูรับบริการ/ผูมี

สวนไดสวยเสีย/

กลุมเปาหมาย 

8.สวนราชการ

หรือองคกรท่ี

เก่ียวของกันใน

การใหบริการหรือ

สงมอบงานตอกัน 

9.สภาพแวดลอม

ดานการแขงขัน

ท้ังใน นอก 

ประเทศ 

10.การ

เปลี่ยนแปลงดาน

การแขงขัน (ถามี) 

ปจจัยท่ีมีผลตอ

การแพ / ชนะ

คูแขง 

11.แหลงขอมูล

เชิงเปรียบเทียบ 

12.ความทา

ทายและความ

ไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ  

-ดานพันธกิจ 

-ดานการ

ปฏิบัติ 

-ดานการ

รับผิดชอบตอ

สังคม 

-ดานบุคลากร 

13.

องคประกอบ

สําคัญของระบบ

การปรับปรุงผล

การดําเนินการ 

รวมท้ัง

กระบวนการ

ประเมิน

ปรับปรุง

โครงการ 

กระบวนการ

สําคัญ เชน KM, 

innovation , 

CQI,HA 

(2) ประเมินตนเอง ตามกระบวนการ ADLI (มีแนวทาง /มีการถายทอด/มีการประเมิน-พัฒนา/มีความ

เชื่อมโยง) ใหคะแนน 

หมวด 1 การนําองคกร 

1.1 การนําองคโดยผูบริหาร 1.2 การกํากับดูแลองคกรและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

(1) การกําหนด วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติ

ธรรม ความโปรงใส และความมีจริยธรรม  

(3) การสรางองคการคุณภาพท่ียั่งยืน ( มี 

innovation / สรางผูนําใหม /แผนสืบทอด

3.การกํากับดูแลองคการ 

(6) ระบบการกํากับดูแลองคการ 

(7) การประเมินการดําเนินงาน 

4.การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอยางมี

จริยธรรม 

(8) การประพฤติปฏิบัติ ตามกฎหมายและ
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ตําแหนง /การทํา talent) 

 

กฎระเบยีบ 

(9)การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

1.1 การนําองคโดยผูบริหาร 1.2 การกํากับดูแลองคกรและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

2.การส่ือสารและผลการดําเนินการของ

องคการ 

(4) การสื่อสารสรางความผูกพันท้ังภายใน / 

ภายนอก 

(5)การทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง 

 

5.ความรับผิดชอบตอสังคม / การสนับสนุน

ชุมชนท่ีสําคัญ 

(10) การคํานึงถึงความผาสุกของสังคมท้ังใน

งาน / นอกงาน 

(11) การสนับสนุนชุมชนใหเขมแข็ง 

 

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

 

5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

1.ขีดความสามารถและอัตรากําลังดาน

บุคลากร 

 (1) ขีดความสามรถและอัตรากําลัง 

 (2) บุคลากรใหม 

 (3) การทํางานใหบรรลุผล 

 (4) การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

2.บรรยากาศ การทํางานของบุคลากร 

  (5) สภาพแวดลอมการทํางาน 

  (6) นโยบายและสวัสดิการ 

3.ผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

(7)องคประกอบของความผูกพัน 

(8)วัฒนธรรมสวนราชการ 

(9)การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

(10) การประเมินความผูกพัน 

(11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธของสวน

ราชการ 

5.การพัฒนาบุคลากรแลผูบริหาร 

(12) ระบบการเรยีนรู 

(13)ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 

(14)ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

(3) จัดลําดับโอกาสในการปรับปรุง 

(4)จัดทําตัวช้ีวัดประเมินองคกร หมวดละ 5 ตัว 

 -สวนกลางกําหนด 3 ตัว 

 -หมวด 1 วัด (1) ระดับ ITA (2) ความสําเร็จ PA ผูบริหาร  (3) จํานวนผลงานท่ีสงสมัครรับ

รางวัล 

 -หมวด 5 วัด (1) ดัชนีความสุขของคนทํางาน (2) Retention Rate  (3) รอยละบุคลากรไดรับ

การพัฒนาตามแผน 
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4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห

จากการตรวจติดตาม  

 -การพัฒนาคุณภาพงานท่ีตองใชเวลา  ทีมงานทุกระดับตองเขาใจเกณฑการพัฒนา   การบูรณา

การเชื่อมโยงงานใหเปนเปาหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอยางแทจริง 

 -ดานบุคลากร การมีภาระงานท่ีมากเกินของบุคลากร การเสริมพลังทีมทํางาน 

 -ดานงบประมาณ ในการพัฒนาทีม ระดับจังหวัดในทักษะท่ีจําเปน 

 

5.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

การพัฒนาทีม และการเสริมพลัง   

องคความรูของทีมทํางาน 

บุคลากร 

  

ระบบการจัดการขอมูล ตาง ๆ 

การประเมินผลสูการวางแผน

พัฒนาท่ีตองเชื่อมโยงกัน 

  

 

6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ /กฎหมาย 

การพัฒนางาน เชิงคุณภาพท่ีตองใชเวลา และตองพัฒนาทีมใหมีความเขาใจกอน การเรงรัดรายงานท่ีผาน

มาทําใหการดําเนินเปนเพียงเรื่องของการเขียนรายงาน  

 

  7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

................................................................................................................................................. 

 

ผูรายงาน    นางสาวธนัตถนันท  โตประมาณ 

 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  13  มีนาคม  2561 

โทร 0922717922   

E-mail address : topramanj@yahoo.com  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 3 องคกรคุณภาพ 

หัวขอ การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการ (HA) 

จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4 ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 

 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 

 

2.สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน  6 

แหง ในปงบประมาณ 2560   

สถานการณ ป 2560  :  รพศ.พระนั่งเกลา  (รอยละ 100) 
                              :  รพช. 6 แหง  :  ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ข้ัน 3 จํานวน 3 แหง 

(รอยละ 50)  คือ โรงพยาบาลบางกรวย , โรงพยาบาลบางใหญ , โรงพยาบาลไทรนอย   

 

         สถานะการรับรองคุณภาพสถานบริการ 
โรงพยาบาล รหัส ประเภท ข้ัน วันหมดอายุ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 10686 รพศ. (A) 3 
18-พ.ค.-61 

โรงพยาบาลบางใหญ 10757 รพช.(M2) 3 12-ธ.ค.-63 

โรงพยาบาลบางกรวย 10756 รพช.(F1) 3 8-ก.พ.-62 

โรงพยาบาลไทรนอย 10759 รพช.(F2) 3 7-ธ.ค.-61 

โรงพยาบาลบางบัวทอง 10758 รพช.(M2). 2 21-ส.ค.-61 

โรงพยาบาลปากเกร็ด 10760 รพช.(F1) 2 21-ส.ค.-61 

โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ 28875 รพช.(F3) 0 ขอเขาสูกระบวนการรับรอง 

ปงบประมาณ 2561 

 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก 

  1.การท่ีผูบริหารใหความสําคัญ และกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับผูบริหาร 

  2.ความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง ของโรงพยาบาล 

  3.การจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง ระดับจังหวัด (QLN) และพัฒนาทีม  

  4.การใชเครื่องมือ การจัดการความรู (KM) มาเปนเครื่องมือพัฒนากระบวนการทํางาน 

     การจัด KM Sharing  
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ปญหา อุปสรรค 

  1.โรงพยาบาลบางบัวทอง ติดเรื่องเชิงโครงสรางท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัย ซ่ึงการ

พัฒนาในระยะเวลา 1 ป ไมทัน  

  2.ทีมงานท่ีเปลี่ยนแปลง บางสวน ทําให องคความรูความเขาใจในเกณฑท้ังทีมประเมิน 

และผูถูกประเมิน  

  3.กรอบโครงสรางของบุคลากรของโรงพยาบาลปากเกร็ด ท่ีคํานวณ ตาม FTE และยังใช

ฐานคิดของ โรงพยาบาลระดับ F1 ซ่ึงไมสอดคลองกับภาระงาน  

 

3.การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคญั 

 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร รวมกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กับ ผูบริหาร 

ผูรับผิดชอบงาน ในหนวยบริการทุกระดับ 

 2.จัดตั้งและพัฒนาทีม QLN ระดับจังหวัด  
 3.จัด KM Sharing ระดับจังหวัด ระดับเขต เพ่ือแลกเปลี่ยนรูกัน และรวมวางแผนรวมกันในการพัฒนา
งานระดับจังหวัด 

 4.เยี่ยมเสริมพลังโดยทีม พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด (ท่ี รพ.ปากเกร็ด) 
 5.มีแผนการพัฒนา ของ รพ.ท่ีเปนเปาหมายในการขอรับรอง ข้ัน 3 

 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห

จากการตรวจติดตาม  

 -การพัฒนาคุณภาพงานท่ีตองใชเวลา  ทีมงานทุกระดับตองเขาใจเกณฑการพัฒนา   การบูรณา

การเชื่อมโยงงานใหเปนเปาหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอยางแทจริง โดยไมมุงเนนเชิง

โครงสรางท่ีไมสงผลกระทบตอความปลอดภัย 

 -ดานการพัฒนาเชิงโครงสรางท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัย 

 -ดานบุคลากร การมีภาระงานท่ีมากเกินของบุคลากร การเสริมพลังทีมทํางาน 

 -ดานงบประมาณ ในการพัฒนาทีม ระดับจังหวัดในทักษะท่ีจําเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๑๘๘] 

 

 

5.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

การพัฒนาทีม และการเสริมพลัง การพัฒนาทีมเรียนรูท่ีใชเครื่องมือ

ของการจัดการความรู  

-การพัฒนาทีม QLN ระดับ

จังหวัด 

เกณฑมาตรฐาน กับระบบ

โครงสราง ท่ีสงผลกระทบเรื่อง

ความปลอดภัยของ รพ.บางบัว

ทอง 

  

กรอบโครงสรางของบุคลากรของ

โรงพยาบาลปากเกร็ด ท่ีคํานวณ 

ตาม FTE และยังใชฐานคิดของ 

โรงพยาบาลระดับ F1 ซ่ึงไม

สอดคลองกับภาระงาน 

  

 

6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ /กฎหมาย 

   กรอบโครงสรางของบุคลากรของโรงพยาบาลปากเกร็ด ท่ีคํานวณ ตาม FTE และยังใชฐานคิดของ 

โรงพยาบาลระดับ F1 ซ่ึงไมสอดคลองกับภาระงาน 

 

  7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

.............................................................................................................................................  

 

 

ผูรายงาน    นางสาวธนัตถนันท  โตประมาณ 

 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  13  มีนาคม  2561 

โทร 0922717922   

E-mail address : topramanj@yahoo.com  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ องคกรคุณภาพ (รพ.สต.ตดิดาว) 

จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4 ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 

 รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลท่ีผานเกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 

 

2.สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน  76 แหง ใน

ปงบประมาณ 2560 มีรพ.สต.ท่ีไดประเมินตนเอง 76 แหง คิดเปนรอยละ 100  และไดรับการประเมิน

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับจังหวัด ผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

จํานวน  12 แหง คิดเปน รอยละ 15.79  

 ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก 

  1.ความรวมมือของภาคีเครือขาย 

  2.การท่ีผูบริหารใหความสําคัญ 

  3.การมีสวนรวมของชุมชน 

  4.ความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

  5.การบูรณาการงาน 

 ปญหา อุปสรรค 

  1.เกณฑประเมินมากมาย ไมมีความชัดเจน ขาดความยืดหยุน  

  2.ความเขาใจในเกณฑท้ังทีมประเมิน และผูถูกประเมิน 

  3.ภาระงานของ รพ.สต.ท่ีมากมาย มีหลายหนวยงานมุงลงประเมิน มีหลายเกณฑ และ

การเรงรัดดวยระยะเวลา ทําใหการพัฒนาคุณภาพของงานไมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีเพียงพอ 

 

3.การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคญั 

เปาหมายการดําเนินงาน สสจ. / สสอ.ท้ัง 6 อําเภอ รอยละ 100 

 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร รวมกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กับ ผูบริหาร 

ผูรับผิดชอบงาน ในหนวยบริการทุกระดับ 

 2. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ ปงบประมาณ 2561 ใหกับ 

ผูอํานวยการ โรงพยาบาลสงเสริมสุภาพตําบล ผูรับผิดชอบงาน ในระดับ รพ. สสอ. และรพ.สต.ทุกแหง เม่ือ

วันท่ี 26 มกราคม 2561 

 3.กําหนดให รพ.สต.ทุกแหงประเมินตนเอง และกําหนดสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน

วันท่ี 9 มีนาคม 2561 และ ผูรับผิดชอบงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดวิเคราะหผล สงขอมูลกลับใหกับ

ทุกอําเภอภายใน 31 มีนาคม 2561 เพ่ือการวางแผนพัฒนาตามสวนขาด 
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 4.ปรับคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนา และทีมเยี่ยมประเมินระดับ

จังหวัด การพัฒนาทีมประเมิน ระดับอําเภอและจังหวัด 

 5.การเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมพัฒนางานตําบลบูรณาการ และพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด 

 6.การพัฒนางานตามแผนพัฒนา และบูรณาการงานรวมกับการพัฒนาตําบล ของ รพ.สต.ทุกแหง 

 8.การออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินระดับจังหวัด 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห

จากการตรวจติดตาม  

 -การพัฒนาคุณภาพงานท่ีตองใชเวลา  ทีมงานทุกระดับตองเขาใจเกณฑการพัฒนา   การบูรณา

การเชื่อมโยงงานใหเปนเปาหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอยางแทจริง โดยไมมุงเนนเชิง

โครงสรางท่ีไมสงผลกระทบตอความปลอดภัย 

 -การมีภาระงานท่ีมากเกินในระดับ รพ.สต.   และผูประเมินใชตัวเองเปนศูนยกลางขาดทักษะการ

เปนทีมประเมินแนวเสริมพลัง  

 -งบประมาณในการพัฒนาทีม ระดับจังหวัดในทักษะท่ีจําเปน 

5.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

การพัฒนาทีม และการเสริมพลัง การพัฒนาทีมเรียนรูท่ีใชเครื่องมือ

ของการจัดการความรู  

-การตั้งทีมประเมินระดับจังหวัด 

อําเภอ 

-การพัฒนาทีมประเมิน ระดับ

จังหวัดและอําเภอ 

เกณฑมาตรฐาน กับระบบ

โครงสราง 

การมุงเนนเรื่องของความสะอาด

และเปนระเบียบเรียบรอย ท่ีสง

กระทบ ตอความปลอดภัย 

มากกวาเชิงโครงสรางท่ีไมมี

ผลกระทบ 

 

เกณฑมาตรฐานการบูรณาการ

เชื่อมโยงกับกับงานอ่ืน ๆ  

สรางความเขาใจ การเชื่อมโยง

งาน 

 

6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ /กฎหมาย 

   การพัฒนางานคุณภาพ เปนการทํางานท่ีตองใชระยะเวลา  ความเขาใจ ท้ังของผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน   

ซ่ึงตองสรางการเรียนรู เครื่องมือบางอยางเปนเปนเครื่องสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองคกร   

ผูรายงาน    นางสาวธนัตถนันท  โตประมาณ 

 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  13  มีนาคม  2561 

โทร 0922717922   

E-mail address : topramanj@yahoo.com  
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วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”      

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจราชการวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 72.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 

2. สถานการณ์ 
สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัด จ านวน 7 แห่ง ไม่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินต่อเนื่อง  

คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด มีมาตรการก ากับติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง 
รพช.ไทรน้อย และ รพช.บางบัวทอง ในไตรมาสที่ 1 เนื่องด้วยหน่วยบริการดังกล่าวได้รับเงินจัดสรรค่าบริการทางการ
แพทย์ กองทุนผู้ป่วยใน งวด CF ประเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการก ากับติดตามการด าเนินงาน การบริหารเงิน หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่าย ดังนี ้
 1. คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการด าเนินงาน มาตรการบริหาร
การเงินการคลัง บริหารหนี้สิน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย  
 2. หน่วยบริการได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน LOI ทั้ง 2 แห่ง เสนอต่อผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 4 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วซึ่งได้ประเมินและแผนด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ดังนี ้
   2.1 จะด าเนินการจัดท าแผนการเงิน PLANFIN61 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังโดยเคร่งครัด 

   2.2 จะก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ท้ังประมาณการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่ประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

   2.3 จะด าเนินการรายงานสรุปความคืบหน้าของผลการด าเนินงานในแต่มาตรการ แนวทางและแผน
ควบคุมค่าใช้จ่ายเทียบกับเป้าหมาย/ตวัช้ีวัด ช้ีแจงคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 4 (วันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2561) 
 3. การด าเนินการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 1 ด าเนินการให้เสร็จภายใน 31 มีนาคม 
2561 และรอบที่ 2 จะด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 
 และ สปสช. ได้เร่งจัดสรรและโอนเงินให้หน่วยบริการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ท าให้หน่วยบริการมีอัตราส่วนทาง
การเงินที่ดีขึ้น เงินฝากธนาคารเพิ่มจากการรับโอน รับรู้รายได้และหนี้สิน(กองทุนUC) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์
การเงินการคลังของหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการประชุมตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินเป็นประจ าทุกเดือน
และคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังจะก ากับติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 

 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2561  
ที ่ หน่วยบริการ CR QR Cash NWC NI+Dep Risk 7 

1 รพท.พระนั่งเกล้า 1.04 0.93 0.45 23,484,185.37 193,236,420.87 3 

2 รพช.บางกรวย 4.55 4.38 3.94 101,832,299.11 19,802,012.96 0 

3 รพช.บางใหญ่ 2.53 2.46 2.33 76,691,877.50 13,749,798.05 0 

4 รพช.บางบัวทอง 1.10 1.06 0.89 8,616,986.49 12,206,357.88 1 

5 รพช.ไทรน้อย 0.93 0.81 0.47 -2,678,750.48 3,877,212.00 4 

6 รพช.ปากเกร็ด 1.86 1.72 1.30 45,276,510.19 15,298,507.73 0 

7 รพช.บางบัวทอง2 1.58 1.51 1.20 9,218,851.23 -1,789,124.73 1 

 
 
 
 



[๑๙๒] 
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อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2561  
ที ่ หน่วยบริการ CR QR Cash NWC NI+Dep Risk 7 

1 รพท.พระนั่งเกล้า 1.11 1.01 0.55 65,997,391,42 250,907,260.11 2 

2 รพช.บางกรวย 4.99 4.77 4.38 114,779,856.15 31,700,586.49 0 

3 รพช.บางใหญ่ 2.89 2.82 2.69 98,308,445.34 34664,301.36 0 

4 รพช.บางบัวทอง 1.39 1.33 1.15 37,366,564.20 38,572,806.88 1 

5 รพช.ไทรน้อย 1.05 0.96 0.71 2,432,868.12 9,412,339.78 3 

6 รพช.ปากเกร็ด 1.86 1.68 1.34 55,972,233.71 24,533,625.24 0 

7 รพช.บางบัวทอง2 1.30 1.24 1.03 7,128,025.39 -4,744,373.94 3 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  

ผู้บริหารมีนโยบายและให้ความส าคัญในการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ
สุขภาพ และให้ขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ  

4.1 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ก ากับติดตาม Planfin ในไตร
มาสที่ 1/2561 

4.2 ประชุมวิเคราะห์ตรวจสอบสถานการณ์การเงินการคลัง ประจ าเดือน 
4.3 เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักบัญชี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.4 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จะด าเนินการตรวจสอบ 100% ประกอบด้วย 

รพท. รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่ง รวม 83 แห่ง   
 

 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- รพช. ขาดการก ากับติดตามแผนทางการเงิน Planfin61 เปรียบเทียบผลการด าเนิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนอย่างเคร่งครัด 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
6.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเงินการคลัง ควรมีการอบรมหลักสูตร CFO บัญชี 
การเงินการคลัง อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับเขต และ สป. 
6.2 ชี้แจงเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้หน่วยบริการทุกแห่งเข้าใจและสามารถใช้ประกอบการบริหารได้ 
 

7. นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

   
 
 

ผู้รายงาน.......................นายมนตรี มังคลาด.......................  
     ต าแหน่ง.......นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ............... 
     วัน/เดือน/ปี..........19 มกราคม 2561……......................... 

   โทร................montree_ceo999@hotmail.com…....… 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๙๔] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัยและระบบควบคุมโรค 

 หัวขอการพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)  
จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 (Monitor) รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 
1.1 รพ.ระดบั A / S เปนสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน รอยละ 80 
1.2 รพ.ระดบั M1 / M2 / F1 / F2  เปนสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน รอยละ 40 

 

2. สถานการณ 
  
  จังหวัดนนทบุรี มีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมแมและเด็ก โดยใชกลไกการขับเคลื่อนงานของ
คณะกรรมการ MCH board รวมกับ คณะกรรมการ Service plan สาขาสูติกรรม และทารกแรกเกิด 
ตั้งแตป 2558 -2560 ไมมีมารดาตายตอเนื่องมา 3 ป โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชนท้ัง 6 แหง 
ผานการประเมิน ฝากครรภคุณภาพ หองคลอดคุณภาพ ตามเกณฑโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม
และเด็ก 

 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 จําแนกรายอําเภอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 
เมือง 
(A) 

อําเภอ
บาง
กรวย 
(F1) 

อําเภอ
บาง 
ใหญ 
(M2) 

อําเภอ
บางบัว
ทอง 
(M2) 

อําเภอ  
ไทร 
นอย 
(F2) 

อําเภอ  
ปาก
เกร็ด 
(F1) 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

1.1 รพ.ระดบั A / S เปนสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน  
1.1 รอยละ 

80 

เปาหมาย 1 0 0 0 0 0 1 

ผลงาน 1 0 0 0 0 0 1 

อัตรา 
 

100.0 0 0 0 0 0 100.0 

1.2 รพ.ระดบั M1 / M2 / F1 / F2  เปนสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน รอยละ 40 
 
1.2  

รอยละ  
40  

 

 

เปาหมาย 0 1 1 1 1 1 5 

ผลงาน 0 1 1 1 1 1 5 

อัตรา 
 

0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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[๑๙๕] 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
แนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 
4.1MCH Board เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน 
4.2MCH Board จังหวัด มีการประชุมทุก ๓ เดือน เพ่ือวางแผน/วิเคราะห/กํากับพัฒนา คุณภาพ

บริการ/พัฒนาบุคลากร รวมกับ  Service Plan สาขาสูติกรรมระดับจังหวัด สาขาทารกแรกเกิดระดับ
จังหวัด เพ่ือดําเนินงานบูรณาการรวมกัน  

4.3โรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัด พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน “โรงพยาบาลมาตรฐาน
งานอนามัยแมและเด็ก” และผานมาตรฐานระดับทองรอยละ ๑๐๐  ดําเนินงานรวมกับมาตรฐาน QA  
ANC  และ  QA  LR  และ HA 

4.4มีการเฝาระวังความเสี่ยง ๑๗ ขอ (กรมการแพทย) / ใชกราฟเฝาระวังการคลอด รวมท้ัง ไดรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการคลอดมาตรฐาน ปละ ๑ ครั้ง  และการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ป
ละ ๑ ครั้ง  ตอเนื่อง 

4.5จัดทํา Standard order กรณี Preterm PROM PPH PIH Eclamsia การชวยเหลือการคลอด
ติดไหล การคลอดทากน ฯลฯ 

4.6ระบบ Consult รพ. แมขายทางไลน  เพ่ือขอคําปรึกษา/การดูแล/การสงตอ 
4.7การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีชวยนอง ชวยใหมีการจัดบริการ ท่ี เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังจังหวัด      

one province one hospital และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล การใหคําปรึกษา การรับสงตอท่ีสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวย

รับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
-ระบบ Consult รพ. แมขายทางไลน  เพ่ือขอคําปรึกษา/การดูแล/การสงตอ 
-การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีชวยนอง ชวยใหมีการจัดบริการ ท่ี เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังจังหวัด one 

province one hospital และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล การใหคําปรึกษา การรับสงตอท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

 

     ผูรายงาน นางนริศา  กุลสราวุธ 
     ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป   1 มีนาคม 2561 
   โทร 085-919-4244 e-mail:kulnarisa2508@gmail.com 
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[๑๙๖] 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 1 

หัวขอ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพท่ี 4 ตรวจราชการวันท่ี 27-29 มีนาคม 2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัด  เด็กวัยเรียน ( อายุ 6-14 ป ) สูงดีสมสวนรอยละ 66 

2. สถานการณ 

 จากการสํารวจเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ป ของจังหวัดนนทบุรี โดยไดขอมูลจาก HDC พบวาใน
ปงบประมาณ 2560 เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนรอยละ 69.14 และในป 2561 พบวามีรอยละ 71.95 
โดยพบสูงท่ีสุดท่ีอําเภอบางกรวย  สวนอําเภอเมืองและอําเภอไทรนอย ยังไมผานเกณฑ  สวนเด็กท่ีมีภาวะ
เตี้ย และอวน พบวาในป 2560 มีเด็กวัยเรียนเตี้ย รอยละ 3.76    เริ่มอวนและอวนรอยละ 11.19  ในป 
2561 มีเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะเตี้ยรอยละ 3.41     เริ่มอวนและอวนรอยละ 10.05  

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

 ตารางท่ี 1 ขอมูลเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน  ภาคเรียนท่ี 2/2560 เปรียบเทียบรายอําเภอ  
( ขอมูล ณ 28 กุมภาพันธ 2561) 

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เมือง 11,737 7,733 65.89 

บางกรวย 8,275 7,027 84.92 
บางใหญ 7,992 5,505 68.88 

บางบัวทอง 10,341 7,425 71.80 
ไทรนอย 1,001 683 64.98 
ปากเกร็ด 6,066 4,300 73.63 

รวม 45,412 32,673 71.95 
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[๑๙๗] 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลเด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่มอวนและอวน  ผอม และ เตี้ย ภาคเรียนท่ี 2/2560 

                               เปรียบเทียบรายอําเภอ ( ขอมูล ณ 28 กุมภาพันธ 2561 ) 

อําเภอ เปาหมาย เริ่มอวนและอวน 
รอยละ 

ผอม 
รอยละ 

เตี้ย 
รอยละ 

เมือง 11,737 12.32 3.62 3.93 
บางกรวย 8,275 5.52 1.01 2.24 
บางใหญ 7,992 10.74 2.86 4.21 

บางบัวทอง 10,341 9.87 3.55 3.14 
ไทรนอย 1,001 13.19 2.97 7.99 
ปากเกร็ด 6,066 10.73 2.88 2.27 

รวม 45,412 10.05 2.88 3.41 
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน 

 1.จังหวัดมีการถายทอดนโยบายและแนวทางการสงเสริมเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน ในการประชุม
จัดทําแผนของระดับจังหวัดและอําเภอ รวมท้ังการคัดกรองเด็กอวนท่ีมี obesity sign  

2.กลุมงานสงเสริมสุขภาพไดจัดการอบรมครู และเจาหนาท่ีสาธารณสุขเพ่ือใหเด็กนนทบุรีสูงดีสม
สวนป 2560ในเรื่อง การกินไข การกระโดดโลดเตน การกินผัก การดื่มนมจืด การนอนท่ีเพียงพอ  และใน
ป 2561 จะมีการประชุมเพ่ือทบทวนการดําเนินงานอีกครั้ง ในวันท่ี 20 เมษายน 2561 โดยจะบูรณา
การกับงานสุขภาพจิต อบรมครู 300 คน  

3.สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนในระดับอําเภอ โดยผาน PM 
อําเภอ  

4.โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.มีการดําเนินงานดานโภชนาการโดยมีโปรแกรม T hai School 
Lunch เพ่ือจัดเมนูอาหารท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียน ท้ังนี้ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีเคยไดรับการอบรม
ดานโภชนาการสมวัยตั้งแต ป 2552-2555 ซ่ึงไดรับงบประมาณจาก สสส. จึงมีองคความรูในเรื่องการจัด
อาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับนักเรียน 

5.จัดการประกวดโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงานสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน โดยบูรณาการกับ
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนประจําทุกป เพ่ือเปนการกระตุนและใหกําลังใจแกโรงเรียน 

6.สงเสริมการจัดรณรงคดื่มนมจืดในโอกาสสําคัญ เชน งานวันเด็ก 

7.โรงพยาบาลพระนั่งเกลา มีการจัดทีมงานในการถายทอดและจัดกิจกรรม Smart Kids Coacher      
( SKC)    
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[๑๙๘] 

 

 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

 1.โรงเรียนหลายแหงไมมีมาตรการในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เชน มาตรการควบคุมการจําหนาย
น้ําหวานและขนมขบเค้ียวในโรงเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรยีน 

 2.มีรานคาและรานสะดวกซ้ือตลอดจนหางสรรพสินคาตางๆ เปนปจจัยเอ้ือใหเด็กวัยเรียนสามารถ
เขาถึงอาหารท่ีทําใหอวนไดงาย 

 3.ผูปกครองยังขาดการกระตุนเตือน รวมท้ังสภาพแวดลอมของโรงเรียนเปนเขตเมือง ผูปกครองไม
มีเวลาทําอาหารใหเด็ก จึงมีโอกาสบริโภคอาหารจานดวนและอาหารสําเร็จรูปมากข้ึน 

 4.การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการแกปญหาภาวะโภชนาการของเด็กยังไมเต็มศักยภาพ 

ขอเสนอแนะ 

 1.การบันทึกขอมูล HDC ในโปรแกรมไมสามารถแยกขอมูลเปนรายโรงเรียนและแยกระดับชั้นได 
ทําใหการคืนขอมูลกลับใหโรงเรียนไมสามารถทําไดโดยผานโปรแกรมนี้  ควรปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประโยชน
กับโรงเรียนมากข้ึน 

 2.PM ระดับอําเภอควรมีการติดตามและประเมินโรงเรียนบูรณาการไปกับงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพใหมากข้ึน 

       ผูรายงาน นางสุนันทา นันทนมาโนชญ 

               ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

        5  มีนาคม 2561 

    โทร.081-7966983  อีเมล  sunantha2503@gmail.com 
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[๑๙๙] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัยและระบบควบคุมโรค 

 หัวขอการพัฒนาสุขภาพ กลุมวัยทํางาน (30-44 ป)  
จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 10  รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ 

 

2. สถานการณ 
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน ปงบประมาณ 2560 ไดรับการตรวจประเมินดัชนี  

มวลกาย มีคาดัชนีมวลกายปกติ ผลงานรอยละ 22.27 ยังต่ํากวาเกณฑ (รอยละ 54)  
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 จําแนกรายอําเภอ  

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 กลุมวัยทํางานไดรับการตรวจประเมินดัชนีมวลกายรอย

ละ 
26.80 ซ่ึงมีคาดัชนีมวลกายปกติ (ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง คาดัชนีมวลกาย(BMI) อยูในชวง 18.5-
22.9 กก./ตรม.) ผลงานรอยละ 14.60 ยังต่ํากวาเกณฑ (รอยละ 55) จังหวัดนนทบุรี ไดมีแผนการ
ดําเนินงานเพ่ิมจํานวนกลุมวัยทํางานใหไดรับการตรวจประเมินดัชนีมวลกาย และสงเสริมสุขภาพใหกลุมวัย
ทํางานใหมีคาดัชนีมวลกายปกติ   โดยชี้แจงแนวทางการดําเนินงานผานการประชุมกวป. และสงเสริมการ
สรางสุขภาพโดยเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ) และ 2 ส. (เหลา บุหรี่)  

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

ปญหา 
1.การบันทึกขอมูลกลุมวัยทํางาน 
ท่ีไดรับการประเมินคาดัชนีมวล
กายของหนวยบริการมีจาํนวนนอย 
 

  

 
 

ลําดั
บ 

ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 
เมือง 

อําเภอบาง
กรวย 

อําเภอบาง 
ใหญ 

อําเภอบาง
บัวทอง 

อําเภอ  
ไทร 
นอย 

อําเภอ  
ปากเกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

1. (ช่ือตัวช้ีวัด) รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกต ิ

1 (เกณฑ 
อัตรา/
รอยละ) 

เปาหมาย 84,650 30,099 29,873 44,053 10,257 42,556 241,488 

ผลงาน 7,686 10,194 4,832 5,905 1,460 5,188 35,265  

อัตรา/ 
รอยละ 

9.08 33.87 16.18 13.23 14.23 12.19 14.60 
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[๒๐๐] 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

อุปสรรค 
-หนวยบริการมีบุคลากรคอนขาง
จํากัด ทําใหการดําเนินงานใหกลุม
วัยทํางานไดรับการประเมินคา
ดัชนีมวลมวลกายไมบรรลุ
วัตถุประสงค ซ่ึงตองมีการสํารวจ 
การนําขอมูลมาบันทึกในระบบ  
-กลุมวัยทํางานไมตระหนักถึง
ความสําคัญของคาดัชนีมวลกาย
ปกติ 

- - 

 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
             - 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 
 

 
 

ผูรายงาน นางสาวสุนันทา  เสือสมุทร  
     ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

     วัน/เดือน/ป  1 มีนาคม 2561 
   โทร 083-0941465 e-mail sunan_50@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

หัวขอ พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 
จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

12 รอยละของ Healthy Ageing 
 

 
ผลการดําเนินงาน Healthy Aging  

รอยละของ Healthy Ageing  จังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 1-2ต.ค.ถึง มี.ค. ปงบประมาณ 2561 

อําเภอ 
จํานวน
ผูสูงอายุ 

ไตรมาส 1-2ต.ค.ถึง มี.ค. 
จํานวนคัด
กรอง(B) 

ติดสังคม 
(ADL 12-20)(A) 

รอยละ 
ติดบาน 

(ADL 5-11) 
ติดเตียง 

(ADL 0-4) 
เมืองนนทบุร ี 82,874 5,178 4,944 95.48 181 53 
บางกรวย 20,747 7,282 7,164 98.38 56 62 
บางใหญ 15,682 5,764 5,666 98.3 58 40 
บางบัวทอง 28,632 5,505 5,375 97.64 87 43 
ไทรนอย 7,898 4,250 4,061 95.55 153 36 
ปากเกร็ด 34,850 2,420 2,303 95.17 88 29 

รวม 190,683 30,399 29,513 97.09 623 263 
ท่ีมา : จาก รายงาน HDC วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
 

ผูรายงาน นางศรัญญา  ปานปน  
     ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานายการ 

     วัน/เดือน/ป.1 มีนาคม 2561 
   โทร.0891428735 e-mail S_panpin@hotmail.com 
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[๒๐๒] 

ประเด็นการติดตามประเมินผล 

๑.รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 เปาหมาย : ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุมประชากรหลักไดรับบรกิารเชิงรุก รอยละ ๘๗ 

๒.สถานการณ 

       การดําเนินนโยบายการเขาถึงกลุมประชากรหลัก จังหวัดนนทบุรี ไดบูรณาการงานเอดสกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ดวยการขับเคลื่อนกระบวนการผสมผสานการปองกันและปรับพฤติกรรมเชิงรุกท่ีมีประสิทธิผลสูง   Reach – Recruit- 

Test- Treat – Retain : R-R-T-T-R โดยเนนกลยุทธเขาถึงกลุมเปาหมาย (Reach) และการเขาสูบริการสุขภาพ (Recruit) 

ซึ่งผลการดาเนินงานในป ๒๕๖๐ เนนการเขาถึงกลุมประชากรหลัก คือ ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายและสาวประเภทสอง 

(MSM,TG) พนักงานขายบริการ (FSW) ผูตองขัง (Prisoner) ผูใชยาเสพติดชนิดฉีด(PWID) เปนหลัก ผลการดําเนินงานดังน้ี 

กลุมเปาหมาย เขาถึงบริการเชิงรุก(R-

R)(คน) 

เขาถึงบริการคําปรึกษา 

และตรวจเลือด (Test)(คน) 

แหลงขอมูล 

ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย       

และสาวประเภทสอง(MSM,TG) 

๔,๔๕๗ ๑,๘๗๐  NAP Report, 

RIHIS-VCT,RTCM 

พนักงานขายบริการ (FSW) ๑,๑๙๐ ๗๙๕  NAP Report 

ผูตองขัง (Prisoner) ๘๘๖  ๘๘๖  RIHIS-VCT 

กลุมผูใชยาเสพตดิชนิดฉีด (PWID) ๓๐๒  ๓๐๒  NAP Report 

แรงงานขามชาต ิ(Migrant) ๘๒๙  ๖  NAP Report 

๓. ผลการดาเนินงาน 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๑  ใชขอมูลคาดประมาณกลุมประชากรหลักโดยวิธี  AEM Baseline เปนเปาหมายในการ

ดําเนินงาน ดังน้ี กลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) ๓,๙๗๕ คน สาวประเภทสอง (TGSW) ๓๙๔ คน  กลุมผูใชยาเสพ

ติดชนิดฉีด (PWID) ๙๒๖ คน กลุมพนักงานขายบริการ (FSW) ใชขอมูลจากการสํารวจ อยูระหวางดําเนินการ ในเดือน

มกราคม ๒๕๖๑  และชวงตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผลการดําเนินงานบริการเชิงรุก (R-R) ในกลุมชายท่ีมี

เพศสัมพันธกับชาย(MSM)และพนักงานขายบริการ(SW) แลว จํานวน ๑,๑๖๒ ราย คิดเปน รอยละ ๒๑.๙ และรับบริการ

คําปรึกษาตรวจเลือดหาการติดเอชไอวี (Test) จํานวน ๓๑๔ ราย  

๔.ปญหา อุปสรรค  

 ๑.นนทบุรี เปนจังหวัด GF การดําเนินงาน ในกลุมเปาหมายหลัก มีท้ัง NGO และหนวยงานรัฐ ซึ่งป ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

เปนชวงเปลี่ยนถายงบประมาณ ซึ่งเพ่ิงจะเริ่มแลวเสร็จ ทําให ยังไมมีการดําเนินงานท้ังภาครัฐ และ NGO  

       ๒.ระบบรายงาน RIHIS สิ้นสุดการรายงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และระบบการจัดเก็บรายงาน RTCM ยังอยู

ระหวางปรับปรุงทําใหการบรหิารจัดการขอมลู ในระบบรายงานลาชา ใหบันทึกใสกระดาษไวกอน 

        ๓.การบันทึกรายงานการเขาถึง(R-R) กลุมเปาหมายมักจะไมบอกช่ือ หรือเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก หรือบอก

ขอมูลท่ีไมเปนความจริง ทําใหการบันทึกขอมูล ไมครบถวน หรือ หรอืบันทึกใน NAP ไมได ทําใหขาดความเช่ือมโยง

ระหวาง R-R-T 

        ๔.การเขาถึงกลุมพนักงานบริการ มีขอจํากัด และอุปสรรคทางดานกฎหมายและนโยบายทางการเมือง ทําใหเขาถึง

กลุมเปาหมายยาก 

        ๕.พนักงานบริการสวนใหญ เปนตางดาว และไมมสีทิธิดานการรักษาพยาบาล การใชงบประมาณงานปองกันเอดส

ของ สปสช.   สิทธ์ิเฉพาะคนไทยทําใหรายงานผลงานไดเฉพาะคนไทยจึงดูเหมือนผลงานนอย เมื่อเทียบกับการทํางานจริง 

ซึ่งรวมตางดาวดวย 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”    



[๒๐๓] 

 

๕.ขอเสนอแนะ 

        -งบประมาณปองกันเอดสของกองทุนเอดส สปสช.เปนแนวคิดท่ีดี แตการใชเงินคอนขางยาก การจัดการลาชา และ

ระบบการรายงานไมชัดเจน ควรบริการจดัการใหงายตอการดําเนินงาน 

 -โปรแกรมการบันทึกขอมูล ท้ังหลาย ควรบริการจัดการใหเปนเปนโปรแกรมเดียว เชน รวมในโปรแกรม NAP ทุก

สิทธ์ิ 

 -การดําเนินงานเชิงรุก ป ๒๕๖๑ จะลงสูหนวยบริการ รพ.สต เพราะใกลชิดกลุมเปาหมาย ในพ้ืนท่ี เดมิ NGO 

ดําเนินงานเปนสวนใหญ 

           ผูรายงาน นางพยุงพร   พลายใย 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”    



[๒๐๔] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 

 
จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดยอย 
 20.1 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดมีความปลอดภัย 
 20.2 รอยละของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

 

2. สถานการณ 
  ในป 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ไดดําเนินงานจัดทําโครงการคุมครอง

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และการสงเสริมพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร ดําเนินการเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพรวมกับเจาหนาท่ีระดับตําบล อําเภอ และดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ 
อาหาร ยา เครื่องสําอาง ตามแผนการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  

 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 จําแนกรายอําเภอ  
 

 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
      งบประมาณท่ีไมเพียงพอในการดําเนินการเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวัง ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยาง
ครอบคลุม 

 
 

 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ
บาง
กรวย 

อําเภอ
บาง 
ใหญ 

อําเภอบางบัว
ทอง 

อําเภอ  
ไทร 
นอย 

อําเภอ  
ปากเกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

20.1 รอยละของผลิตภณัฑอาหารสดมีความปลอดภยั 

1 (เกณฑ 
อัตรา/
รอยละ) 

เปาหมาย 200 120 200 200 80 200 1000 

ผลงาน 18 - - 192 - 310 520 

อัตรา/ 
รอยละ 

18(100) - - 172(89.58)  289(93.23)  

20.2 รอยละของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
1 (เกณฑ 

อัตรา/
รอยละ) 

เปาหมาย        

ผลงาน 1 - 1 2 - - 4 

อัตรา/ 
รอยละ 

1(100)    รอ  
ผล) 

2(100)   3(100) 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๐๕] 
 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลวุัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

งบประมาณไมเพียงพอในการ
ดําเนินการเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห
เพ่ือเฝาระวัง 

  

 
 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
  

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 
 

 

  รายงาน ภญ.ฝนพริ้ว ฉวีสุข .  
   ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 

   วัน/เดือน/ป 1 มีนาคม 2561. 
โทร089-661-1141..e-mail fonpriew@yahoo.com 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๐๖] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1  

 
แผนที่ 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

 
จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 

  

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่  21. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

 
 

2. สถานการณ์ 
ในปี 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ดําเนินงาน 

จัดทําโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
ดําเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับตําบล อําเภอ และดําเนินการเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสําอาง ตามแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 จ าแนกรายอ าเภอ  
 

 
 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
     งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดําเนินการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวัง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ได้อย่างครอบคลุม 
 
 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมลู อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ
บางกรวย 

อําเภอ
บาง 
ใหญ่ 

อําเภอบาง
บัวทอง 

อําเภอ  
ไทร 
น้อย 

อําเภอ  
ปากเกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
 
 

21. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 
1 (เกณฑ์ 

อัตรา/ร้อย
ละ) 

เป้าหมาย        
ผลงาน 3 - 1 2 - - 6 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

(รอผล)  (รอผล)  2(100)   2(100) 



 

[๒๐๗] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”                                 

 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดําเนินการเก็บตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวัง 

  

 
 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
  

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
      

  รายงาน ภญ.ฝนพริ้ว ฉวีสุข  
   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ  

   วัน/เดือน/ปี  1 มีนาคม 2561. 
โทร089-661-1141..e-mail fonpriew@yahoo.com  

 



[๒๐๘] 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี  1  

หัวขอ  การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ  
 

จังหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  22 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

2. สถานการณ 
จังหวัดนนทบุรี มีคลินิกเอกชน 636 แหง โรงพยาบาล 12 แหง  ปงบประมาณ 2561 มีคลินิกท่ี

ยื่นขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลตั้งใหม จํานวน 35 แหง 
 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ผลการดําเนินงาน ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 จําแนกรายอําเภอ  
 

 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
 ผูประกอบการท่ียื่นขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลตั้งใหม ใหความรวมมือกับ
เจาหนาท่ีเปนอยางดี สามารถไปจัดเตรียมสถานท่ีไดถูกตองและเหมาะสม ตามมาตรฐานของ
สถานพยาบาลแตละประเภท 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ
บาง
กรวย 

อําเภอ
บาง 
ใหญ 

อําเภอ
บางบัว
ทอง 

อําเภอ  
ไทร 
นอย 

อําเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวมจังหวัด 
 
 
 

1. (ช่ือตัวช้ีวัด)รอยละของสถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
1 (เกณฑ 

อัตรา/
รอยละ) 

เปาหมาย 9 3 7 5  11 35 

ผลงาน 9 3 7 5  11 35 

อัตรา/ 
รอยละ 

100 100 100 100 100 100 100 

   ๒. (ช่ือตัวช้ีวัด)ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1. ( เ ก ณ ฑ 
อั ต ร า /
รอยละ) 

เปาหมาย 11 8 5 8 1 11 44 

ผลงาน 9 5 3 5 1 9 32 

อัตรา/ 
รอยละ 

81.81 62.5 60 62.5 100 81.81 72.72 
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[๒๐๙] 
 

 
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให

ตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ี

ตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

• พระราชบัญยัตสิถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เปน 
พรบ.ใหมซึ่งพ่ึงมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2560 แตสถาน
ประกอบการหลายแหงเปดกิจการมากอนหลายป ทําใหมีการทํา
ความเขาใจกับผูประกอบกิจการจะยากในชวงแรก 

• แบบตรวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีขอบกพรองหลายจุด ทํา
ใหเกิดความเขาใจไมตรงกันท้ังเจาหนาท่ีกับเจาหนาท่ีเอง และ
เจาหนาท่ีกับผูประกอบการ (กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได
จัดประชุมเพ่ือพัฒนาแบบตรวจแลว แตยังไมแจงแบบตรวจใหม
มายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

• จังหวัดนนทบุรีมีจํานวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจาํนวนมาก 
รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ทําใหการดําเนินการเพ่ือใหสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพไดรับอนุญาตมคีวามลาชาบาง 
 

 

  

 
 
 
 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 
 
 
 

 

   ผูรายงาน  น.ส.อังสุมาลี อากรสกุล   
  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ  

     วัน/เดือน/ป 5 มีนาคม 2561  
  โทร 02 9503071-6 ตอ 118.. 
  e-mail arkornsakul_mm@hotmail.com 
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[๒๑๐] 

 แบบประเมินตัวชี้วัดรอยละของจังหวัดที่มีระบบจดัการปจจยัเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ป 2561 สําหรับจังหวัด 

ไตรมาสที ่ 2 .จังหวัด  นนทบุรี 

ผูรายงานขอมูล นางสาวสุธาทิพย  แยมฟก  รายงาน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 

โทรศัพท  02-9503071 -6 ตอ 116 E- mail suthathipyamfak@hotmail.com 

 

คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย / ในชองผลการประเมินตามเกณฑการประเมินใหสมบูรณ 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

สถานการณ และการเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ   

  ผาน 

อปท.ที่ผาน 34 .แหง 

  ผาน 

อปท.ที่ผาน..............แหง 

  ผาน 

อปท.ที่ผาน..............แหง 

  1.1 มีฐานขอมูลทัง้ประเด็นดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานและ

ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจาก

มลพิษสิ่งแวดลอม พื้นที่เสี่ยงการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมในตับ

หรือปญหาตามบริบทของพืน้ที่ เนน

งานตามนโยบายและประเด็นปญหา

สําคัญในพืน้ที่ โดยบนัทึกขอมูลผาน

ระบบ NEHIS มีการวิเคราะหและนาํ

ขอมูลไปใชประโยชนในการแกไข

ปญหา รวมทั้ง มีการจัดการเร่ือง

ความนาเชื่อถือและทันสมัยของ

ขอมูล 

≥ 5 ประเด็น ≥ 7 ประเด็น ≥ 9 ประเด็น 

โปรดเลือกประเด็นงานอนามัยสิง่แวดลอมที่บนัทึกขอมูลผานระบบ NEHIS ดังนี ้

 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ําบริโภค   

 สิ่งปฏิกูล        เหตุรําคาญ      กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     

 การบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน               

 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดลอม/แหลงกําเนิดมลพษิ (ระบ)ุ……………………...  

 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                 

  1.2 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ  ทัง้ประเดน็ดานอนามัย

สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ ประเด็น

พื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากมลพษิ

สิ่งแวดลอม หรือปญหาตามบริบท

ของพื้นที่ เนนงานตามนโยบายและ

ประเด็นปญหาสําคัญในพื้นที่ เนนงาน

ตามนโยบายและประเด็นปญหาสาํคัญ

ในพ้ืนท่ี และนําขอมูลไปใชประโยชนใน

การวางแผน แกไขปญหาอยางบูรณา

การในพ้ืนท่ี 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

≥ 2 ประเด็น ≥ 3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 

โปรดเลือกประเด็นการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี ้

 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ําบริโภค   

 สิ่งปฏิกูล        เหตุรําคาญ (ระบ)ุ…………………….....................................     

 กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ระบ)ุ……………………...................................    

 การบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน               

 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดลอม/แหลงกําเนิดมลพษิ (ระบ)ุ……………………... 

 งานตามนโยบาย (ระบ)ุ…………………….………………………………………………….. 

 ปญหาสําคัญในพื้นที่ (ระบ)ุ…………………….…………………………………………….. 

MOPH_PV 01 
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[๒๑๑] 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

 

(โปรดแนบแบบฟอรมสรุปผลการ

เฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

ตามแบบฟอรม MOPH_PV 02) 

 

2. มีกลไกการจัดการปจจัยเสี่ยงจาก

มลพิษ                สิ่งแวด ลอมอยาง

บูรณาการ โดยขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) (อยูใน

กระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ) 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

  ผาน   ผาน   ผาน 

   2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่ง

รับผิดชอบงานดานกฎหมายและการ

อนามัยสิ่งแวดลอมดานละหนึง่คน

เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด 

 ไมมี       มี 

   2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผนการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด 

 ไมมี       มี  

   2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั (มี

แผนการประชุม 2 คร้ัง) 

 ไมมีการจัดประชุม     จัดประชุม 1 คร้ัง       จัดประชุม 2 คร้ัง 

 จัดประชุม 3 คร้ัง      จัดประชุม ≥ 3 คร้ัง 

   2.4 มีการนําเสนอขอมูลใน

ประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่

สําคัญหรือเปนปญหาของพื้นทีห่รือ

การสงเสริมและสนับสนนุใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติ

ทองถ่ินเขาสูการประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั      

 

 

 

 

        

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

≥ 2 ประเด็น ≥ 3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 

โปรดเลือกประเด็นงานอนามัยสิง่แวดลอมที่มีการนาํเสนอขอมูล ดังนี ้

 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ําบริโภค   

 สิ่งปฏิกูล        เหตุรําคาญ      กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     

 การบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน              

 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                 

 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดลอม/แหลงกําเนิดมลพษิ (ระบ)ุ……………………… 

 การออกขอบัญญัติทองถ่ิน (ระบ)ุ………………………………………………..………… 

 งานตามนโยบาย (ระบ)ุ…………………….………………………………………………….. 

 ปญหาสําคัญในพื้นที่ (ระบ)ุ…………………….…………………………………………….. 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๑๒] 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

   2.5 มีมติจากการประชุมและมีการ

ติดตามการดําเนินการตามมติของ

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั              

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

≥ 2 มติ ≥ 3 มติ ≥ 5 มติ 

โปรดเลือกประเด็นงานอนามัยสิง่แวดลอมที่เปนมติจากการประชุม ดังนี ้

 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ําบริโภค   

 สิ่งปฏิกูล        เหตุรําคาญ      กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     

 การบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน              

 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                 

 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดลอม/แหลงกําเนิดมลพษิ (ระบ)ุ………………………

 การออกขอบัญญัติทองถ่ิน (ระบ)ุ………………………………………………..………… 

 งานตามนโยบาย (ระบ)ุ…………………….………………………………………………….. 

 ปญหาสําคัญในพื้นที่ (ระบ)ุ…………………….…………………………………………….. 

   2.6 มีการจัดทํารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัดและสงรายงานมายัง

คณะอนุกรรมการบริหารและ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการสาธารณสุข 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

 ไมมี       มี  ไมมี       มี  ไมมี       มี 

   2.7 มีการกําหนดรูปแบบในการ

ขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด เชน การแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ, การแตงตั้ง

คณะทํางานโดยมีประชาชนมีสวน

รวม, การแตงตั้งคณะทํางานระหวาง

จังหวัดเพื่อทํางานรวมกันแบบบรูณา

การ เปนตน 

 

  ไมมี       มี  ไมมี       มี 

   2.8 มีการสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานประจาํปของ

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั

เสนอตอคณะอนุกรรมการบริหาร

และขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 

   ไมมี       มี 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๑๓] 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

โรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให

ถูกตองตามกฎหมาย 

  ผาน   ผาน   ผาน 

   3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถาน

บริการการสาธารณสุขทุกประเภท 

โปรดเลือกสถานบริการสาธารณสุข ดังนี ้

 รพ.สังกัดสธ. ไดแก  รพศ. รพท. รพช. รพสต. 

 รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 

 รพ.สังกัดหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

 โรงพยาบาลเอกชน และคลนิกิเอกชน 

 สถานพยาบาลสัตว 

   3.2 มีขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เกิดข้ึนและปริมาณมลูฝอยติดเชื้อที่

ไดรับการจัดการของแหลงกําเนดิ

ตางๆ   

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

 ขอ (1) – (3)  ขอ (1) – (4)  ขอ (1) – (5) 

(1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช. รพสต.  

(2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 

(3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 

(4) รพ.เอกชน และคลินิกเอกชน 

(5) สถานพยาบาลสัตว 

4. มีการสงเสริมใหทองถิ่นมีการ

จัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ได

มาตรฐาน (EHA) 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

  ผาน   ผาน   ผาน 

   4.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม 

กํากับ และติดตามการพฒันา

คุณภาพระบบบริการอนามยั

สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และมีการสงเสริม/สนบัสนุน

ใหบุคลากรของหนวยงานไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ และมีการถายทอด

สื่อสารนโยบายใหหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 ไมมี       มี 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๑๔] 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

   4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามยั

สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 ไมมี       มี 

   4.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) ในพื้นที่ ผานการประเมิน

รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (EHA)  ระดับพื้นฐาน (ตามที่

กรมอนามัยกําหนด) 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 50 

โปรดระบุรายละเอียด ดังนี ้

อปท. ผานการประเมินรับรองฯ ระดับพื้นฐาน รอยละ 37.77 

จํานวน อปท  17 แหง 

 

4.4 มีการสงเสริม/สนับสนนุให

บุคลากรของหนวยงานไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานอนามัย

สิ่งแวดลอมอยางนอย 1 คน                         

(เพื่อเปนผูใหคําปรึกษา : 

Instructor) 

  ไมมี       มี  ไมมี       มี 

4.5 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) ในพื้นที่ ผานการประเมิน

รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (EHA)  ระดับเกียรติบัตร 

อยางนอย 1 แหง และเปนตนแบบ

การจัดการดานอนามัยสิง่แวดลอม 

  โปรดระบุรายละเอียด 

ดังนี ้

ชื่อ อปท ทน.นนทบุรี 

รหัส EHA 3002 

5. มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนใหเกิดตําบลที่มีชุมชนที่มี

ศักยภาพในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมชุมชน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

  ผาน   ผาน   ผาน 

   5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให

ตําบลมชีุมชนที่มีศักยภาพในการ

จัดการดานอนามัยสิง่แวดลอมใน

ชุมชนระยะยาว 

 

 ไมมี       มี 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๑๕] 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

   5.2 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพใน

การจัดการอนามัยสิง่แวดลอม รอย

ละ 50 ของตําบลมชีุมชนเขมแข็ง

ดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

 ไมมี       มี  ไมมี       มี  ไมมี       มี 

   5.3 เกิดนวัตกรรมชุมชนดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม ตามบริบทของ

พื้นที่ และมีแหลงเรียนรูนวัตกรรม

ชุมชนดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  ไมมี       มี  ไมมี       มี 

   5.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางภาคีเครือขายทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน 

   ไมมี       มี 

6. มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ

จากการประกอบอาชีพและมลพิษ

สิ่งแวดลอม 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

  ผาน   ผาน   ผาน 

     มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ

จากการประกอบอาชีพและมลพิษ

สิ่งแวดลอม ตามเกณฑที่กรมควบคุม

โรคกําหนด          

> 50 คะแนน > 70 คะแนน > 90 คะแนน 

   6.1 การมีขอมูลจํานวนประชาชน

กลุมเสี่ยงและ/หรือขอมูลผูประกอบ

อาชีพ 

 มีขอมูลจํานวนประชาชนกลุมเสี่ยงสัมผสัมลพษิสิ่งแวดลอม 

     ระบุปญหามลพิษทีท่ํากรณี ........................................................................... 

 มีขอมูลจํานวนผูประกอบอาชีพในพืน้ที ่

   6.2 การมีขอมูลดานสุขภาพตาม

ปจจัยเสี่ยงหรือแหลงมลพิษในพืน้ที ่

 มีขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงสัมผัสมลพษิสิ่งแวดลอม 

 มีขอมูลสถานะสุขภาพของผูประกอบอาชพีในพื้นที ่

   6.3 การสนับสนนุและและ

พัฒนาการจัดบริการ               อา

ชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม

ในหนวยบริการ 

 ไมมี 

 มี   *** ขอความรวมมือลงขอมูลเชิงคุณภาพ : 

    -ระดับ รพศ./รพท. ไดรับการประเมินผานเกณฑฯ ข้ันพืน้ฐาน 1  แหง 

    -ระดับ รพช. ไดรับการประเมินผานเกณฑฯ ข้ันพืน้ฐาน …………..แหง 

    -ระดับ รพ.สต. ไดรับการประเมินผานเกณฑฯ ข้ันพืน้ฐาน 38 แหง 

   6.4 มีการจัดทําแผนงานฉุกเฉิน

ดานอาชีวอนามยัและเวชศาสตร

สิ่งแวดลอม 

 ไมมี       มี  

   6.5 มีการสนับสนนุขอมูล/การ

สื่อสารความเสี่ยง 

 ไมมี       มี  

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๑๖] 

 

สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดที่มีระบบจดัการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการ                     

มีประสิทธิภาพและย่ังยืน ป 2561 

   ไมผานเกณฑการประเมิน 

   ผานเกณฑการประเมนิระดับพื้นฐาน 

   ผานเกณฑการประเมนิระดับด ี

   ผานเกณฑการประเมนิระดับดีมาก 

 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

๑.ฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานที่บันทึกขอมูลผานระบบ NEHIS อปท.ยังไมใหความสําคัญในการ

บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมนี้ อปท.บางแหงไมมีการบันทึกขอมูล บางแหงก็เปนขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ ขาดคุณภาพ  

สวนกลางควรประสานกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในการบังคับใชหรือทําใหมีฐานขอมูลดานอนามัย

สิ่งแวดลอมของ อปท.แตละแหง หรือเปนตัวชี้วัดการดําเนินงานดานนี้ของ อปท. เพื่อจะไดมีการวิเคราะหและนํา

ขอมูลไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตอไปได 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”                                 



[๒๑๗] 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี  2  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี ๔ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (  Service Plan ) Service  Outcome 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒๖  กํากับ ติดตาม : MO 13  รอยละของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได  
รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน
ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด  
( CVD Risk )  

 

๒. สถานการณ 

 

1. ปญหา ขอมูลสนับสนุน และการวิเคราะหสถานการณ บรรยาย 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๒๖ MO ๑๓ 
ป/รอยละ 

บรรยาย 
2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

รอยละของผูปวยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 
(เปาหมายรอยละ 40) 
 

15.50 2๒.๕๕ 2๐.๙๒ ๒๕.๔๗ 

การควบคุมระดับน้ําตาลไดดี
ในผูปวยเบาหวาน และการ
ควบคุมระดับความดันโลหิต 
ในผูปวยความดันโลหิตสูง มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน แตยังควบคุม
ไดต่ํากวาเกณฑ 

รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูง
ท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี 
(เปาหมายรอยละ 50) 
 

7.58 ๑๓.๑๒ 19.๕๔ ๒๑.๒๖ 

2. สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 
 

-การไมเขาถึงบริการทําใหขาดการรักษาตอเนื่องสวนใหญเปนผูสูงอายุ และซ้ืออาหารรับประทาน 
-การดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง/กลุมเสี่ยงยังไมครอบคลุมขาดความรวมมือจากครอบครัว 
-การบูรณาการงานแตละสวนยังไมชัดเจน 
-การบันทึกขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน ไมทันเวลา 
-รายละเอียดดานขอมูลในระบบมีมากไมเอ้ือตอผูปฏิบัติงาน 
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[๒๑๘] 

1. ปญหา ขอมูลสนับสนุน และการวิเคราะหสถานการณ บรรยาย 

ตัวชี้วัด 
ป/รอยละ 

บรรยาย 
2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

รอยละของผูปวยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ( CVD Risk )  
เปาหมาย รอยละ ๘๒.๕๐ 

NA NA 2๒.๙๑ ๕๗.๓๙ 

ผูปวยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
( CVD Risk )มีแนวโนมเพ่ิม
มากข้ึน แตยังไมผานเกณฑ 

2. สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 
-การไมเขาถึงบริการทําใหขาดการรักษาตอเนื่องสวนใหญเปนผูสูงอายุ และซ้ืออาหารรับประทาน 
-การดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง/กลุมเสี่ยงยังไมครอบคลุมขาดความรวมมือจากครอบครัว 
-การบูรณาการงานแตละสวนยังไมชัดเจน 
-การบันทึกขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน ไมทันเวลา 
-รายละเอียดดานขอมูลในระบบมีมากไมเอ้ือตอผูปฏิบัติงาน 

 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ผลการดําเนินงาน จําแนกรายอําเภอ 
 

อําเภอ รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได (รอยละ 40) 
เปาหมาย ไดรับการตรวจ ควบคุมได รอยละ 

เมืองนนทบุรี 13,851 4,364 2,069 14.94 
บางกรวย 4,040 1,003 486 12.03 
บางใหญ 3,896 1,347 988 25.36 
บางบัวทอง 8,263 2,339 1,086 13.14 
ไทรนอย 3,015 1,372 484 16.05 
ปากเกร็ด 9,859 4,375 1,827 18.53 
ภาพรวมของจังหวัด 42,924 14,800 6,940 16.17 
 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี 5  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

อําเภอ รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได (รอยละ 50) 
 เปาหมาย ไดรับการตรวจ ผลงาน รอยละ 
เมืองนนทบุรี 27,393 4,663 1,955 7.03 
บางกรวย 8,680 1,951 955 11.00 
บางใหญ 8,583 3,008 1,758 20.48 
บางบัวทอง 17,180 6,812 3,345 19.47 
ไทรนอย 7,028 2,943 1,610 22.91 
ปากเกร็ด 19,077 3,582 1,324 6.94 
ภาพรวมของจังหวัด 88,341 22,959 10,947 12.39 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี 5  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ( CVD Risk )  

อําเภอ ผลการคัดกรอง CVD Risk CVD Risk 
๓๐- ≤ ๔๐ 

รอยละ CVD Risk 
> ๔๐ 

รอยละ 

 เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เมืองนนทบุรี 9,742 1,737 17.83 12 0.69 0 0 
บางกรวย 3,062 1,521 49.67 6 0.39 1 0.07 
บางใหญ 3,501 1,664 47.53 9 0.54 5 0.3 
บางบัวทอง 7,195 3,615 50.24 16 0.44 5 0.14 
ไทรนอย 2,976 1,943 65.29 4 0.21 0 0 
ปากเกร็ด 5,959 1,835 30.79 13 0.71 5 0.27 
ภาพรวมของ
จังหวัด 

32,435 12,315 37.97 60 0.49 16 0.13 

ท่ีมา : Health  Data  Center  ณ  วันท่ี 16  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 

การดําเนินงานพัฒนา  NCD  Clinic  Plus 

ผลการประเมิน  NCD  Clinic  Plus  ป ๒๕๖๐ 

โรงพยาบาล สวนท่ี 1 สวนท่ี 2 รวม ระดับ 
พระนั่งเกลา ๔๘.๕๗ ๗.๒๐ ๕๕.7๗ ไมผานพ้ืนฐาน 
บางกรวย ๔๕.9๒ ๑๗.00 6๒.9๒ พ้ืนฐาน 
บางใหญ ๔๗.๙๖ ๓๒.๒๐ ๘๐.๑๖ ดีมาก 
บางบัวทอง ๔๓.๒๗ ๒๕.๖0 ๖๒.๙๒ พ้ืนฐาน 
ไทรนอย 4๔.๓๙ 2๙.๐๐ ๗๓.๓๙ ด ี
ปากเกร็ด 4๖.๗๓ ๒๖.๔0 ๗๓.1๓ ด ี
บางบัวทอง ๒ ๒๖.๗๓ ๑๕.๒๐ ๔๑.๙๓ ไมผานพ้ืนฐาน 
สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 
 ในป ๒๕๖๐ รพ.บางใหญ ผานเกณฑระดับดีมาก และไดรับรางวัลการดําเนินงาน  NCD  Clinic  Plus 
โรงพยาบาลระดับกลางของระดับเขต และระดับประเทศในมหกรรม NCD Forum ป ๒๕๖๐  
โรงพยาบาลท่ีประเมินตนเองและผานเกณฑระดับดี ไดแก  รพ.ไทรนอย  รพ.ปากเกร็ด 
โรงพยาบาลท่ีประเมินตนเองและผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน  ไดแก  รพ.บางกรวย  รพ.บางบัวทอง 
โรงพยาบาลท่ีประเมินตนเองและไมผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน ไดแก  รพ.พระนั่งเกลา  รพ.บางบัวทอง ๒ 
ท้ังนี้การประเมินตนเองตามเกณฑ NCD  Clinic  Plus ท่ียังไมผานเนื่องจาก ผลลัพธตัวชี้วัดบริการต่ํากวา
เกณฑเปาหมาย(ผลงานตาม HDC  )และการประเมินตนเองบางแหงไมไดเชื่อมโยงสูชุมชน ทําใหผลการ
ประเมินไมครบถวน ไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลการประเมิน  NCD  Clinic  Plus  ป ๒๕๖๑ ( เฉพาะสวนท่ี ๑ กระบวนการ  1 ต.ค.๖๐ - 28 ก.พ.6๑ ) 

โรงพยาบาล สวนท่ี 1 
พระนั่งเกลา ๔๙.๖๐ 
บางกรวย ๔๙.๔๐ 
บางใหญ ๔๕.๔๐ 
บางบัวทอง ๔๓.๖๐ 
ไทรนอย 4๐.๖๐ 
ปากเกร็ด 4๐.๒๐ 
บางบัวทอง ๒ ๓๕.๔๐ 
สาเหตุปญหา และการวิเคราะห 
การประเมินตนเองตามเกณฑ NCD  Clinic  Plus  ป ๒๕๖๑  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดใหทํา
การประเมินตนเองของหนวยบริการรอบท่ี ๑ ใชขอมูล  1 ต.ค.๖๐ - 28 ก.พ.6๑ เฉพาะสวนท่ี ๑ 
กระบวนการ  ซ่ึงคะแนนท่ีไดมากไปนอย  ไดแก รพ.พระนั่งเกลา รพ.บางกรวย รพ.บางใหญ รพ.บางบัวทอง 
รพ.ไทรนอย รพ.ปากเกร็ด และ รพ.บางบัวทอง ตามลําดับ 
 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 

๔.1 การจัดบริการสุขภาพ   

๔.1.1 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic plus, CKD Clinic ใน รพศ. รพช.ทุกแหง  
๔.1.2 Update CPG Guideline ระบบสงตอ-สงกลับ Consult การ Audit คุณภาพ 
๔.1.3 พัฒนาเครือขายบริการคลินิก NCD – CKD ใน รพ.สต.( Mini  CKD) 
๔.1.4 พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรทีมหมอครอบครัว 

    ๔.1.5 จัดทําหลักสูตร อสค.รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs โภชนบําบัดดวยหลัก  
      6-6-1,2-1-1 Clean kitchen  และแบบติดตามประเมินผล   
๔.1.6 จัดทํา และขยายผลการใชกลองอาหารสุขภาพ 2-1-1 
๔.1.7 พัฒนาคุณภาพบริการดวย R2R  

ป ๒๕๖๐  จากการประกาศผลการคัดเลือกประกวด R2R ดีเดน ระดับประเทศ เพ่ือรวม 
นําเสนอผลงาน  ลปรร.ครั้งท่ี 10 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จากท่ัวประเทศ   
จ.นนทบุรี ผาน เขารอบ จาํนวน 2 เรื่อง 
ประเภท ระดับ ปฐมภูมิ คือ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานดูแลผูปวยโรคเรื้อรังเพ่ือ 

ชะลอการเสื่อมของไต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไขแสง กําเนิดมี ( Mini CKD ) 
ประเภทสนับสนุนการบริการ คือ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวาน เครือขาย 
บริการสุขภาพ  อ.บางใหญ 

การพัฒนาแนวทางการระงับปวดเรื้อรัง ท่ีไมใชยาตานอักเสบท่ีไมใช เสตียรอยด ในผูปวย 
ไตเสื่อมระยะท่ี 3 ใน รพ.สต.ของอําเภอไทรนอย 
๔.1.8 จัดกิจกรรมการลดละเลิกบุหรี่ ดังนี้ 

๔.1.8.1 โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย  เทิดไทองคราชัน 
๔.1.8.2 โครงการควบคุมยาสูบจังหวัดนนทบุรี 

-  คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ 
-  วางแผนและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
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-  อบรมใหความรูแกนนําเยาวชนในสถานศึกษา(ตนแบบเดิมและขยายเครือขาย)  
   12  โรงเรยีน 
-  ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมตนแบบบําบัดบุหรี่  
-  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ จนท.สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.ในการจัดคลินิกชวย   
   เลิกบุหรี่ 
-  กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ลดละเลิกบุหรี่ 

๔.1.9 สนับสนุนตําบลจัดการสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค  
   - โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ โดยใช 
ชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง  ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง ( CBI NCDs ) ป 2561  พ้ืนท่ีชมุชน  รพ.สต.     
วัดลาดปลาดุก  ตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  

 

๔.2  การพัฒนาบุคลากร  
๔.2.1 พัฒนาศักยภาพ System mananger  ,case mananger ในการใหคําปรึกษา  การ

ประยุกต  ปรับกิจกรรมสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสีย่ง ลดโรค ใหสอดคลองกับ
ปริมาณงาน กลุมผูปวย และบริบท ( สนับสนุนจากเขตสุขภาพท่ี ๔ ) 

๔.2.2 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโดยการอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic 
disease (Diabetes Mellitus & Hypertension)แกพยาบาลวิชาชีพผูปฏิบัติงาน/
ผูรับผิดชอบงานโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล      ( สนับสนนุจากเขตสุขภาพท่ี ๔ ) 

๔.๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการดังนี้ 
- โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง และการเฝาระวัง ปองกันโรคStroke,CKD             
เขตสุขภาพท่ี 4  จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรนอย 
-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   และการปองกันความรุนแรงในกลุมท่ีมี   
แนวโนมเกิดโรคกลุมอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary  
Syndrome, ACS ) จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนท่ี  อําเภอเมืองนนทบุรี 
-การสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผูปวยโรคเรื้อรังเก่ียวกับโรค  
CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC, รพ.สต.จังหวัดนนทบุรี  
-โครงการสงเสริมการดูแลตนเอง  เฝาระวัง และปองกันของประชาชนกลุมเสี่ยงตอการ 

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) และภาวะเสื่อมของไต (CKD)        

เขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนท่ี อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ 

๔.2.3 พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At Home  
๔.2.4. สรางและพัฒนาศักยภาพ อสค.รักษครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 

3. ระบบขอมูล 
๓.3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล NCD รายบุคคล (โปรแกรม Chronic Link) 
๓.3.2 พัฒนาระบบขอมูลเชื่อมโยงขอมูล HDC กระทรวงฯ 
๓.3.3 พัฒนาระบบ Social network เชน การจัดทํา Appการติดตามประเมินผลผูปวย การใช 

Mapping บานผูปวย กลุมเสี่ยง ACS Stroke เชื่อมโยง Fast Tract และ สพฉ.กระทรวง
สาธารณสุข 

๓.3.4 ใช Line group ในการกํากับ ติดตาม ดูแล 
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๓.3.5. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีใหเขาใจนิยาม และการบันทึกขอมูลในระบบ 43 แฟมHDC, 
Thai CVD Risk ,Special PP.และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหใชในการดําเนินงาน
กิจกรรมให บรรลุเปาหมาย 

 ๔.4  เครื่องมือ 
๔.4.1 ปรับปรุง Guideline เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
๔.4.2 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ  คูมือ  

 ๔.5  นโยบายและการบริหาร 
๔.5.1 คณะกรรมการService Plan สาขาโรคไมติดตอ จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา

สอดคลองกับระดับเขต / จังหวัด  
๔.5.2 มีการขับเคลื่อนประสานงานผานคณะกรรมการระดับตางๆ และมีกลไกการเยี่ยมติดตาม

กํากับความกาวหนา ดวย SIIIM 
 ๔.5.3 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินงานของพ้ืนท่ีถายทอด

นโยบาย วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนตําบล อปท อบต. และอ่ืนๆ เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  

      งบหลักประกันสุขภาพ     งบประกันสังคม 
๔.5.4 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง NCD Clinic plus ปละ 3 ครั้ง 

 ๔.6. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
๔.6.1 บูรณาการ DHS,พชอ. รวมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ สวนราชการ 

รานอาหาร ในการจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเอ้ือตอสุขภาพ 
๔.6.2 บูรณาการคอนโดจัดการสุขภาพเพ่ิมการเขาถึงบริการในเขตเมือง 
๔.6.3 ประสานภาคีเครือขายใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตําบล อปท อบต.และ

อ่ืนๆ เชน งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสังคม 
๔.6.4 การดําเนินงานการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในคลินิก โดย

ชี้แจงการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ป 256๑  และกําหนดแผนการประเมิน
ตนเองของโรงพยาบาลทุกแหง ในชวงเดอืนกุมภาพันธ 256๑,พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักโรคไมติดตอกําหนด  

 

๕.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับการ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

   
 

๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
  

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 _     ผูรายงาน นางอรอนงค  วัฒนากูล 

     ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ป   ๕  มีนาคม  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 
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[๒๒๓] 

แบบรายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา Palliative Care 
เขตสุขภาพท่ี ๔ 

 

จังหวัด..............นนทบุรี..............มีโรงพยาบาลท้ังหมด........7......แหง    ระดับ A จํานวน.......1......แหง         

ระดับ S จํานวน.......-......แหง   ระดับ M1 จํานวน.........-.........แหง      ระดับ M2 จํานวน.........2.......แหง 

ระดับ F1 จํานวน.....2....แหง   ระดับ F2 จํานวน..........1........แหง      ระดับ F3 จํานวน.........1........

แหง  

คําอธิบาย ใหระบุจํานวน รพ. หรือระบุรอยละของผลงาน โดยพิจารณาตามรายการ ลงในชองผลการ
ประเมินตามความเปนจริง เชน ในรายการขอ 1.1 ใหระบุจํานวน รพ.ในชอง “มี/ไมมี” ขอ1.3 ระบุรอยละ 
(จํานวนราย) ผูปวยท่ีไดรับการคัดกรองในชอง “มี” ถาไมมีการคัดกรองใหระบุ 0 ในชอง “ไมมี” เปนตน 
                    ไตรมาสท่ี ๑ ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ธ.ค.๖๐ 
                    ไตรมาสท่ี ๒ ตั้งแต ๑ ม.ค.๖๐ – ๓๑ มี.ค.๖๐ 
                    ไตรมาสท่ี ๓ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๐– ๓๐ มิ.ย.๖๐ 
                    ไตรมาสท่ี ๔ ตั้งแต ๑ ก.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๐ 
 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

ข้ันตอนท่ี ๑ 
   ขอ ๑.๑ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
              มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ
ประคับประคอง หรือ ศูนยการดูแลแบบประคับประคองที่
ประกอบดวยบุคลากรสหสาขาที่เก่ียวของ และมีการกําหนด
แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญของ
โรงพยาบาลเปนอยางนอย 
 

 
รพ.ระดับA 1 
แหง 
 

  
รพ.พระน่ังเกลา 

             โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  

    มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ

ประคับประคองและแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง

ในกลุมโรคสําคัญของโรงพยาบาลเปนอยางนอย 

 
       6 แหง 

  
รพ.บางใหญ 
รพ.บางบัวทอง 
รพ.บางกรวย 
รพ.ปากเกรด็ 
รพ.ไทรนอย  
รพ.บางบัวทอง 2 
 

   ขอ 1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
              มีการกําหนดใหการดูแลแบบประคับประคอง
เปนภารกิจ   สวนหนึ่งของกลุมการพยาบาล มอบหมายใหมี
พยาบาลรับผิดชอบเต็มเวลา กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลขางเตียง (Primary Palliative Care)รวมทั้งทําหนาที่
เปนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ

 
รพ.ระดับA 1 
แหง 
 

  
รพ.พระน่ังเกลา 
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[๒๒๔] 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

ประคับประคอง หรือ เลขานุการศูนยการดูแลแบบ
ประคับประคองโดยตองผานการอบรมหลักสูตร Palliative 
Care และมีทีม PCWN ครอบคลุมหนวยงานบริการผูปวย
ใน ผูปวยนอกที่เก่ียวของ 
 
            โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 

              มี Palliative Care Nurse 

Manager/Coordinatorที่ผานการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care อยางนอย 1 คน และมีทีม PCWN 

ครอบคลุมหนวยงานบริการผูปวยใน ผูปวยนอกที่เก่ียวของ 

 
-มี ครบทุกแหง 

( รพ. 6 แหง) 

  
-ผานการอบรม

หลักสูตร 

Palliative Care  

10 วันจากรพ.มหา
วชิราลงกรณธัญบุรี  
ป2560 จํานวน 
11 คน  
-รพ.ศิริราช 
หลักสูตร 5 เดือน 
1 คน 
 

    ขอ 1.3 กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ  ไดรับการคัดกรอง
เขาสูการดูแลตามแนวทาง Palliative Care โดยไดรับการ
คัดกรอง≥รอยละ 80 
 

100%  จังหวัดนนทบุรีมี
การจัดวางระบบ
การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง 

    ขอ 1.4  มีระบบบริการ หรือ Function การ
ทํางาน ท่ีแสดงถึง การเชื่อมโยงการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

-มีการประชุมชี้แจง 
-มีระบบส่ือสารทาง
ไลนกลุม 
-สงตอขอมูลผูปวย
เพ่ือการดูแลใน
ชุมชน 

  

ข้ันตอนท่ี 2 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 
ครบถวนและมีการดําเนินการในขอ ตอไปนี้ 
     ขอ ๒.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 
 มีแพทยผานการอบรมดาน Palliative 
เปนประธาน หรือกรรมการรวมทีมพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 

 
 
 
 
รพ.ระดับA 1 แหง 
 

  
 
 
 
แพทย ประธาน 
ทีมสหวิชาชีพ รวม
เปนคณะกรรมการ 

     ขอ 2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
                ผูปวยและครอบครัวในกลุมตองไดรับการ
ดูแลแบบประคับประคอง (ผูปวยนอก หรือ ผูปวยใน) 
ไดรับการใหขอมูลจากกิจกรรม Family Meeting และ
มีการทํา Advance Care Planning (ACP)  

(๑) ป 2561 ≥รอยละ 50 ของผูปวย 

 
รพ.ระดับA 1 แหง 
 
 
 

 
203คน (100%) 

  
รพ.พระน่ังเกลา 
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[๒๒๕] 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
       (๒) ป 2562 ≥รอยละ 60 ของผูปวย 
Palliative รายใหม   
           ในปท่ีรายงาน 
       (๓) ป 2563 ≥รอยละ 70 ของผูปวย 
Palliative รายใหม 
            ในปท่ีรายงาน 

(๔) ป 2564 ≥รอยละ 80 ของผูปวย 
Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
 

 

             โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
              นบัจากจํานวน ผูปวยและครอบครัวไดรับ
การสงตอขอมูล Advance Care Planning (ACP) จาก
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ /หรือมีการทํา ACP 
ผูปวยและครอบครัวท่ีในโรงพยาบาลระดับ M2,F1-3 
          (๑) ป 2561 ≥รอยละ 50 ของผูปวย 

Palliative รายใหม       

               ในปท่ีรายงาน                                     

         (๒) ป 2562 ≥รอยละ 60 ของผูปวย 

Palliative รายใหม  

              ในปท่ีรายงาน 

 
       6 แหง 
 
 
 
 
126คน (100%) 

  

         (๓) ป 2563 ≥รอยละ 70 ของผูปวย 

Palliative รายใหม 

              ในปท่ีรายงาน 
         (๔) ป 2564 ≥รอยละ 80 ของผูปวย 
Palliative รายใหมในป                      
 

   

      ขอ 2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S 
                 มี Pain Clinicหรือ Palliative Care 
Clinic และมีการจัดการดูแลแบบการแพทยแผนไทย
และ/หรือการแพทยทางเลือก ในการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง  เชน การฝงเข็มในแพทยแผนจีน หรือ
การแพทยทางเลือกอ่ืนๆ เชน การดูแลผูปวยระยะทาย
หรือการดูแลแบบประคับประคอง เชน สวดมนตบําบัด  
สมาธิบําบัด  กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปน

 
1 แหง 
รพ.พระน่ังเกลา 
 
 
 
 

 
(100%) 
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[๒๒๖] 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

ตน 
         (๑) ป 2561 ≥รอยละ 50ของจํานวน
โรงพยาบาลระดับ  
              A, S ในจังหวัด 
         (๒) ป 2562 ≥รอยละ 60ของจํานวน
โรงพยาบาลระดับ  
              A, S ในจังหวัด 
         (๓) ป 2563 ≥รอยละ 70ของจํานวน
โรงพยาบาลระดับ  
              A, S ในจังหวัด 
         (๔) ป 2564 ≥รอยละ 80ของจํานวน
โรงพยาบาลระดับ  
              A, S ในจังหวัด 

               โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 
               มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาดวย Strong 
OpioidMedicationและมีการจัดการดูแลแบบ
การแพทยแผนไทยและ/หรือ การแพทยทางเลือก ใน
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  เชน สวดมนต
บําบัด สมาธิบําบัด กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย  
       (๑) ป 2561 ≥รอยละ 50 ของจํานวน

โรงพยาบาลระดับ  

            M1-2,F 1-3ในจังหวัด 

       (๒) ป 2562 ≥รอยละ 60 ของจํานวน

โรงพยาบาลระดับ  

            M1-2,F 1-3ในจังหวัด 

       (๓) ป 2563 ≥รอยละ 70 ของจํานวน

โรงพยาบาลระดับ  

            M1-2,F 1-3ในจังหวัด 
      (๔) ป 2564 ≥รอยละ 80 ของจํานวน
โรงพยาบาลระดับ  
           M1-2,F 1-3ในจังหวัด 

 
       6แหง 
 
 
 
 

 
(100%) 
 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-2  
ครบถวน และมีการดําเนินการ ตอไปนี้ 
               โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

 
 
 
รพ. 7 แหง 
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[๒๒๗] 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

               มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ี
เก่ียวของกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง มีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม รวมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. 
องคกรในทองถ่ินหรือองคกรตางๆ เชนอปท., มูลนิธิ /
อาสาสมัครในชุมชน เปนตน อยางนอย 1 แผนงาน/
โครงการหรือ กิจกรรมตอ 1 โรงพยาบาล 
ข้ันตอนท่ี 4 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-3
ครบถวน และมีการดําเนินการ ตอไปนี้ 
          4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-
3 
                มีการสรางเครือขาย และแนวทางการ 
รับ-สงตอ ของเขตสุขภาพ ท่ีชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษรและมีการประกาศใช มีการดําเนินการตาม
แนวทางเพ่ือการดูแลท่ีตอเนื่อง และเพ่ิมการเขาถึงการ
ไดรับดูแลแบบประคับประคอง  
           (๑) ป 2561 มีการสรางเครือขาย และ
แนวทางการ รับ-สงตอฯ เปนแนวทางในโรงพยาบาลทุก
แหง (ระดับโรงพยาบาล) 
          (๒) ป 2562 มีการสรางเครือขาย และ
แนวทางการ รับ-สงตอฯ  เปนแนวทางใช รวมกันท้ัง
จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 
          (๓) ป 2563 มีการสรางเครือขาย และ
แนวทางการ รับ-สงตอฯ เปนแนวทางใช รวมกันท้ัง
เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
รพ. 7 แหง 

  

   (๔) ป 2564 มีการสรางเครือขาย และ
แนวทางการ รับ-สงตอฯ เผยแพรท่ัวประเทศ
 เพ่ือเปนแนวทางในการสงตอขามเขต
สุขภาพ 
 

   

        4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
               มีคลังอุปกรณท่ีใชในการสนับสนุนผูปวย ให
สามารถยืมไปใชท่ีบานไดโดยมีการประเมินความ
ตองการใชอุปกรณ และมีการจัดหาใหเพียงพอ 
         (๑) ป 2561 มีคลังอุปกรณสนับสนุนผูปวยใหมี

ไปใชท่ีบาน      ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 เปน

 
 
 
 
รพ. 7 แหง 
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[๒๒๘] 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

อยางนอย                                 

         (๒) ป 2562 มีคลังอุปกรณกลาง สนับสนุน

ผูปวยใหนําไปใช     ท่ีบาน สรางเครือขายการ

 ยืม-คืน ท่ีเอ้ือตอผูปวยท้ังจังหวัด               

        (๓) ป 2563 มีคลังอุปกรณกลาง สนับสนุน

ผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน สรางเครือขายการยืม-คืน ท่ีเอ้ือ

ตอผูปวยท้ังเขตสุขภาพ          

 

 

 

 

        (๔) ป 2564 มีการจัดทําระบบบํารุงรักษา และ
ฐานขอมูลอุปกรณใหยืมใชอยางมีประสิทธิภาพ และงาย
ตอการเขาถึงท้ังระดับโรงพยาบาล  ระดับจังหวัด และ
ระดับเขต 
 

   

ข้ันตอนท่ี 5 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-4
ครบถวน และมีการดําเนินการในขอตอไปนี้ 
            5.1 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, 
F1-3 
มีการติดตามประเมินการบรรลุเปาหมาย (Goal) ตาม 
Advance Care Plan ท่ีไดทําและปรับเปลี่ยนรวมกัน
ของ ผูปวย/ครอบครัวและทีมสุขภาพจนถึงวาระสุดทาย
และการจากไป(ผูปวยเสียชีวิต) 
(๑) ป 2561 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 50 
ของผูปวยท่ี ไดรับการทํา ACP  
(๒) ป 2562 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 60 
ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(๓) ป 2563 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 70 
ของผูปวยท่ี ไดรับการทํา ACP 
(๔) ป 2564 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 80 
ของผูปวยท่ี  ไดรับการทํา ACP 
หมายเหตุ(1) - (4) คิดจากจํานวนผูปวยในข้ันตอนท่ี 2 
ขอ 2.2 (ตัวหาร) 

 
 
 
7 แหง 
 
 
 

 
รอยละ 50  
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[๒๒๙] 

รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 มี (ระบุผลงาน) ไมมี 

           5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2,  
F1-3  
                 มีงานวิจัย หรือ งานพัฒนาคุณภาพ 
(R2R, Mini- Research, CQI) หรือ Best /Good 
Practice ดานการดูแลแบบประคับประคอง และมีการ
เทียบเคียง (Benchmarking) 
          (๑) ป 2561 มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini 

research, CQI)  

               อยางนอย 1 เรื่อง/โรงพยาบาล 

          (๒) ป 2562 มี (1)และ Best /Good 

Practice อยางนอย      

              1 เรื่อง  / จังหวัด 

         (๓) ป 2563 มี (1)-(2) และ งานวิจัยอยางนอย 

1 เรื่อง/เขต 

              สุขภาพ 

         (๔) ป 2564 มี (1)-(3) และ มีการ 

Benchmarking ในเขต 

             สุขภาพหรือ ในกระทรวงสาธารณสุข หรือ 

กลุมโรงพยาบาล 

             สังกัดอ่ืนๆ 

 

 
1 แหง 
รพ.พระน่ังเกลา 
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[๒๓๐] 

 
แบบรายงานท่ี ๑.๑  

การรักษา/บรรเทาอาการเจ็บปวดผูปวย Palliative Care 

 

จังหวัด....นนทบุรี..มีโรงพยาบาลท้ังหมด...7..แหง ระดับ A จํานวน..1.แหง, ระดับ S จํานวน..0...แหง

ระดับ M1 จํานวน...0....แหง  ระดับ M2 จํานวน...2....แหง, ระดับ F1 จํานวน...2...แหง,  

ระดับ F2 จํานวน....1.....แหงระดับ F3 จํานวน.....1....แหง  

                   ไตรมาสท่ี ๑ ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ธ.ค.๖๐  มีจํานวนผูปวย Palliative Care  

จํานวนท้ังสิ้น..203..ราย, CA จํานวน..83.ราย, Non-CA จํานวน.120..ราย  

                   ไตรมาสท่ี ๒ ตั้งแต ๑ ม.ค.๖๐ – ๓๑ มี.ค.๖๐ มีจํานวนผูปวย Palliative Care  

จํานวนท้ังสิ้น............ราย, CA จํานวน..........ราย, Non-CA จํานวน..........ราย 

                   ไตรมาสท่ี ๓ ตั้งแต ๑ เม.ย.๖๐– ๓๐ มิ.ย.๖๐ มีจํานวนผูปวย Palliative Care  

จํานวนท้ังสิ้น............ราย, CA จํานวน....106......ราย, Non-CA จํานวน....231......ราย 

                   ไตรมาสท่ี ๔ ตั้งแต ๑ ก.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๐ มีจํานวนผูปวย Palliative Care  

จํานวนท้ังสิ้น............ราย, CA จํานวน..........ราย, Non-CA จํานวน..........ราย 
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[๒๓๑] 

ลําดบั รายการ จํานวนผูปวยท่ีไดรับยา 

OpioidMedication/ 

บริการแพทยแผนไทย/ 

แพทยทางเลือก 

หมายเหตุ 

CA Non-CA  

 OpioidMedication   ไมไดเก็บ

ขอมูลแยก

ประเภท

Ca/non 

Ca 

1 Tramadol HCL 50 mg cap /  

2 Tramadol HCL 50 mg inj /  

3 Codeine +Paracetamol tab   

4 Morphine 10 mg inj /  

5 Morphine 2 mg/ml syrup   

6 Morphine Immedieated release 10 mg tab /  

7 Morphine sustained release 10 mg tab /  

8 Morphine sustained release 30 mg tab /  

9 Morphine sustained release 60 mg tab   

10 Morphine sustained release 20 mg cap /  

11 Morphine sustained release 50 mg cap   

12 Fentanyl 100 mcg inj /  

13 Fentanyl 12 mcg patch   

14 Fentanyl 25 mcg patch /  

15 Fentanyl 50 mcg patch   

16 Fentanyl 100 mcg patch /  

17 Methadon 5 mg tab    
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[๒๓๒] 

ลําดบั รายการ จํานวนผูปวยท่ีไดรับยา 

OpioidMedication/ 

บริการแพทยแผนไทย/ 

แพทยทางเลือก 

หมายเหตุ 

CA Non-CA  

 เครื่องมืออุปกรณเสริมท่ีใชในการบริหารยา   

1 Syringe driver   

2 Syringe 20 cc /  

3 Scalp Vein /  

4 อ่ืน ๆ   

    

 บริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก   

1 ฝงเข็ม /  

2 กดจุดบําบัด /  

3 สวดมนตบําบัด /  

6 สมาธิบําบัด /  

7. อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................   

 ผูปวยไดรับยามอรฟนบรรเทาความปวด/บรรเทา

อาการเหนื่อย 

71/49  
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[๒๓๓] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข” 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่๒ การพัฒนาระบบบริการ  

หัวข้อ Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4  ตรวจราชการวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่  34  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ  55 
ตัวชี้วัดที่  35 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ    ไม่เกิน 6.3  ต่อแสนประชากร 

2. สถานการณ์ 
       ๑. จังหวัดนนทบุรีมีประชากร ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  รวมจ านวนทั้งสิ้น1,195,375 คน     
มีจ ำนวนผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,005,417  คน และจ ำนวนประชำกรอำยุ 6 - 15 ปี 
11 เดือน 29 วัน  มีจ านวนทั้งสิ้น 129,883  คน ดังนั้น จ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ โรคจิต และ โรคสมาธิ
สั้น ที่คำดประมำณจำกควำมชุก ดังนี้ 
              ๑.๑ จ ำนวนผู้ป่วยโรคจิตคำดประมำณจำกควำมชุก (๐.๘ %)    จ านวน   8,043 คน  
              ๑.๒ จ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำคำดประมำณจำกควำมชุก (๒.๔ %)     จ ำนวน 24,130 คน 

    1.3 จ านวนเด็กทีม่ีปัญหาโรคสมาธิสั้นคำดประมำณจำกควำมชุก (5.4%) จ ำนวน 7,014   คน       
       2.เป้าหมายการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิต และเด็กทีม่ีปัญหาโรคสมาธิสั้น 

   จังหวัดนนทบุรี  ปี 2561 ดังนี้ 
   2.๑ จ ำนวนกำรเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต (70%)                         จ ำนวน   5,527 คน  
   2.๒ จ ำนวนกำรเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ(55%)                    จ ำนวน 13,271 คน 
   2.3 จ านวนการเข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้น (9%)          จ ำนวน    631   คน 

      3. ผลงานการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิต  และเด็กทีม่ีปัญหาโรคสมาธิสั้น    
        ข้อมูล ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 (ยอดสะสม)  ดังนี้ 
              3.๑ จ ำนวนกำรเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต  (81.32%)                 จ ำนวน 6,541   คน  
              3.๒ จ ำนวนกำรเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ (49.64%)           จ ำนวน 11,979  คน 
              3.3 จ านวนการเข้าถึงบริการของเด็กทีม่ีปัญหาโรคสมาธิสั้น (6.95%)    จ ำนวน  457    คน  
     4. ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3  ต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 63 คน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[๒๓๔] 
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     5 ผลงานข้อมูลผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ตั้งแต่ ตุลำคม  2560 – กุมภาพันธ์  2561  จ านวน  8  คน      
        คิดเป็นอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 0.66 ต่อประชากรแสนคน ( ประชากรกลางปี 2559  
        เท่ากับ 1,195,218 คน )   

                       ป ี อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
จ านวน (คน) อัตราต่อประชากรแสนคน 

2558 38 3.23 
2559 43 3.59 
2560 10 0.9 
2561 

    (ตุลำคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 )  
8 0.66 

  ที่มา: ปี 2558-2559 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ จากส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข  
                            กระทรวงสาธารณสุข ( ใบมรณะบัตรและรายงานการตาย) 
        ปี 2560-61   อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ จาก หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดนนทบุรี 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงาน  จ าแนกรายอ าเภอ ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์  2561 
ล าดับ      ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
เมือง บางบัว

ทอง 
บาง
กรวย 

บางใหญ่ ปาก
เกร็ด 

ไทรน้อย ผลงาน 

 

1. อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 
ต่อประชากรแสน
คน ) 

เป้ำหมำย - 
 

- - - - - - 

ผลงำน 2 1 2 0 1 2 8 
ต่อประชากร

แสนคน 
0.55 0.37 1.58 0 0.41 3.19 0.66 

2. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
55 ) 

เป้าหมาย 
(ตามความ
ชุก2.4%) 

9281 
 

5199 2456 2640 5302 1075 24,130 

ผลงาน 11,841 1,137 594 378 1,095 324 11,979 
ร้อยละ 127.58 21.86 24.18 14.31 20.65 30.13 49.64 

3. ร้อยละของผู้ป่วย 
โรคจิตเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ) 

เป้าหมาย 
(ตามความ
ชุก0.8%) 

3766 1957 897 926 2471 482 8,043 

ผลงาน NA NA NA NA NA NA 6,541 
ร้อยละ NA NA       NA NA NA NA 81.32 

4. ร้อยละ 9 ของผู้ที่มี
ปัญหาโรคสมาธิสั้น
เข้าถึงบริการ 
 

เป้ำหมำย
(ตามความ
ชุก5.4%) 

1740 1590 697 801 1387 377 7,014 

ผลงำน 51 140 34 27 161 44 457 
ร้อยละ 2.9 8.8 4.8 3.4 11.6 11.7 6.51 

 
 
 



 

[๒๓๕] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข” 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
4.1  ผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด   ระดับอ าเภอ  และ ระดับต าบล ให้ความส าคัญงานสุขภาพจิต 
4.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก ากับติดตามและกระตุ้นการ ค้นหา /คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อ 

โรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  
4.3 ขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานสุขภาพจิตโดยคณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพ( Service  

Plan ) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดนนทบุรี 
4.4 บูรณาการงานสุขภาพจิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

กลุ่มผู้สูงอายุ  หญิงตั้งครรภ์ ) 
4.5 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโ รงพยาบาลศรีธัญญาสนับสนุนและเป็นพ้ีเลี้ยง รวมทั้งการด าเนินงาน

สุขภาพจิตเชิงรุกในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเปิดให้บริการคลินิกจิตเวชผู้ใหญ่และคลินิกจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 

4.6 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช สามารถเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือ/ประสาน/ที่ปรึกษาระดับอ าเภอ  ให้แก่ 
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และเครือข่ายสุขภาพจิตอ่ืน ๆ ได้ 

4.7  มาตรฐานบัญชียาจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นไปทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
โรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

4.8  ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตมีขวัญก าลังใจและมีพลังในการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.9  ระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งเป็นปัจจุบัน ส าหรับใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงานสุขภาพจิตแยกแต่ละพ้ืนทีอ่ าเภอ 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 

รับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
1.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาล
ชุมชนขาดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีโครงสร้างงาน
สุขภาพจิตที่ชัดเจนโดยถูกฝากอยู่ 
ในกลุ่มการพยาบาล   กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว   

  

2. ผู้ป่วยมีปัญหาเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิต
และจิตเวชเนื่องจากปัญหาในการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการไปรับบริการ ส่งผลให้การ
เข้าถึงบริการน้อยกว่าเป้าหมายและเพิ่มความ
รุนแรงของโรคและปัญหาอาการก าเริบซ้ า 

  

3.ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติใน
ชุมชนได้เนื่องจากชุมชน/ญาติ ไม่ยอมรับและ 
มีทัศนคติด้านลบต่อผู้ป่วยจิตเวช 

  

 
 
 
 



 

[๒๓๖] 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข” 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
6.1 จัดท าข้อตกลงเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงพยาบาลชุมชน เพื่อความชัดเจนการรับ-การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช และป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
6.2 มีการจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ ที่ส่วนกลางและสนับสนุนมายังส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้/ไม่มีญาติดูแล 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)   - 

 
 

ผู้รายงาน.นางนภา   พวงรอด  
     ต าแหน่ง. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

     วัน/เดือน/ปี..วันที่  2   มีนาคม 2561…. 
   โทร.081-5046383. e-mail bongnapa@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

      



[๒๓๗] 

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ โรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture 

 
จังหวัด .....นนทบุรี..... เขตสุขภาพท่ี .....4.... ตรวจราชการวันท่ี ...27 – 29 มีนาคม 2561 ......... 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด : รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture  

 
2.สถานการณ 
 ปจจุบัน สังคมผูสูงอายุเปนเรื่องใกลตัวท่ีกําลังจะเกิดข้ึนท่ัวท้ังโลก มีการคาดการณไววา ปพ.ศ. 

2568 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแบบสมบูรณ ภาวะผูปวยกระดูกขอสะโพกหักเปนภาวะทางออร

โธปดิกส ท่ีมีสถิติการนอนโรงพยาบาลเปนอันดับ 1 ของผูสูงอายุและพบวาอัตราการเกิดกระดูกหักซํ้าซอน

ในผูปวยกลุมนี้สูงถึงรอยละ 30 การดูแลผูสูงอายุอาจพบภาวะแทรกซอนจากโรคประจําตัวของผูปวย

ตลอดจนการรักษาภาวะกระดูกพรุน ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดกระดูกหักในผูสูงอายุ การจัดระบบการ

ดูแลผูปวยกระดูกสะโพกหักแบบองครวม ตั้งแตในโรงพยาบาลและหลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

พบวาสามารถลดการเกิดกระดูกสะโพกหักซํ้าไดมากถึง 50 เปอรเซ็นตตอป ซ่ึงจะชวยประหยัดภาระ

งบประมาณในการดูแลรักษาตลอดจนภาระการดูแลทางสังคมและชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 แผนการดําเนินงาน 
1. จัดทําคูมือการจัดตั้งทีม Capture the fracture 

2. จัดอบรมใหความรูโดยการประชุมวิชาการเรื่อง Capture the fracture ใหแกเจาหนาท่ีใน

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนนทบุรี 

3. มีการจัดตั้งทีม Capture the fracture 
 

4.ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวลวิเคราะห สังเคราะห 

จากการตรวจติดตาม 

1. เปน KPI ใหม 

  2. แนวทางการดําเนินงานยังไมชัดเจน 

5.ปจจัยความสําเร็จ (Key Success) 

......................................................................................................  

 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข” 



[๒๓๘] 

6.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

1. เปน KPI ใหม 
2. แนวทางการดําเนินงานยังไม
ชัดเจน 
3. ขาดความรูเรื่อง Capture the 
fracture 
4. การเก็บขอมูลยังไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
5. ยังไมมีหองผาตัดสําหรับผูปวย
อุบัติเหตุโดยเฉพาะ 

1. เพ่ิมศักยภาพหองผาตัดและ
วิสัญญี โดยใหสามารถทําผาตัด
นอกเวลาไดเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ิมศักยภาพหองผาตัดและ
วิสัญญีของโรงพยาบาลชุมชน 
 

 

 

7.ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

............................................................................................................................. . 
 

8.นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยาง (ถามี) 

................................................................................................................................................. .. 
 

9.ผูรายงาน 

 

ผูรายงาน นางสมพิศ ศรีวรลักขณา 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.พระนั่งเกลา 

                     วัน/เดือน/ป 9 มีนาคม 2561 

                                โทร 02-5284567 

  e-mail : sompit.25151@gmail.com 

 

วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข” 



[๒๓๙] 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี  2  

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
                   จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4  ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มีนาคม 2561  
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา Service outcome  

 

ตัวชี้วัดท่ี ๔๔ : MO 21 :  รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract)  
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

 

๒. สถานการณ 

ตัวช้ีวัด 
ป/ รอยละ 

2558 2559 ๒๕๖๐ 

-จํานวนผูสูงอายุ(60 ป)ท้ังหมด  135,326 182,362 143,874 

-การคัดกรองผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป เพ่ือคนหา Blinding Cataract  46.00 54.24% ๖๐.๑๘ 

-ผูปวยBlinding Cataractไดรับการ ทําผาตัดภายใน 30 วัน  78.94 76.47 ๙๕.๔๒ 

-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผาตัด ของผูปวยBlinding Cataract  32.01 38.12 ๒๒.๐๒ 

-ผูปวย Low vision Cataract ไดรับการทําผาตัดภายใน 90 วัน 86.61 68.09 ๙๕.๖๒ 

-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผาตัดของผูปวยLow vision Cataract 72.83 83.09 ๕๙.๒๑ 

การเขาถึงบริการคัดกรองเพ่ือคนหาตอกระจกในผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ไดรับการผาตัดภายใน ๓๐ วัน เพ่ิม

มากข้ึนทุกป ระยะเวลารอคอยผาตัด ของผูปวย Blinding Cataract ลดลง 

 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ผลการดําเนินงาน จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จํานวนประชากรสูงอายุ 
๖๐ ป ข้ึนไป 

ไดรับการตรวจคัดกรอง รอยละ 

เมือง 79,309 9,209 11.61 
บางกรวย 19,277 12,205 63.31 
บางใหญ 14,512 1,752 12.07 
บางบัวทอง 25,806 2,134 8.27 
ไทรนอย 7,555 3,986 52.76 
ปากเกร็ด 25,086 2,580 10.28 
รวม 171,545 31,866 18.58 

ท่ีมา : โปรแกรม Vision Thailand  ๒๐๒๐  ณ  วันท่ี ๓  มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 
วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข” 



[๒๔๐] 

ผลการดําเนินงาน จําแนกรายโรงพยาบาลท่ีใหบริการผาตัดตอกระจก 

ท่ีมา : โปรแกรม Vision Thailand ๒๐๒๐  ณ  วันท่ี ๓  มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงาน 

ดานการจัดบริการ  รพ.พระนั่งเกลา เปนหนวยบริการระดับ A ใหบริการตรวจรักษาโรคทางจักษุ

ทุกชนิด Excellent ทางจอประสาทตา และตอหินในหนวยบริการระดับM F P สามารถคัดกรองประชาชน

ทุกกลุมเปาหมายตามมาตรฐานและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการเชิงรุกเพ่ือคนหา DR 

การพัฒนาระบบขอมูล  พัฒนาการใชโปรแกรมในการลงขอมูลตอกระจก VisionThailand2020  

บันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง  กํากับติดตาม ความกาวหนา  ความคลอบคุลมในการใหบริการ และ

จัดทํา group lines เพ่ือสรางเครือขายในระดับ ตติยภูมิ  ทุติยภูมิและปฐมภูมิเพ่ือสื่อสารงาน 

ดานเวชภัณฑและอุปกรณการแพทย   มีแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ ใหพอเพียงในการบริการ 

ดานการพัฒนาบุคลากร   จัดประชุมฟนฟูวิชาการเรื่องวัดสายตาให อสม.และ จนท. สาธารณสุข  

ประชุมรวมกับคณะกรรมการจักษุระดับจังหวัด  และประชุมรวมกับคณะกรรมการจักษุระดับเขต 

ดานการบูรณาการภาคีเครือขาย  -ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน นัดหมายผูรับบริการ และ

รวมกับ อบต. อบจ. มูลนิธิและหนวยเอกชนในการประชาสัมพันธ 

๕.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา / อุปสรรค / ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะให 

ตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ี 

ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 
   
 

๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย  

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
      ผูรายงาน นางอรอนงค  วัฒนากูล 

     ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ป   ๕  มีนาคม  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 

ตัวช้ีวัด 

รอยละ  
รพ. 

พระน่ังเกลา 

รพ. 

บางกรวย 

รพ.             

บางบวัทอง 

รพ.

ชลประทาน 

-ผูปวย Blinding Cataractไดรับการ ทําผาตดัภายใน 30 วัน  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ NA 

-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผาตัด ของผูปวยBlinding Cataract  ๑๙.๗๕ ๑๗.๕๓ ๑๘.๕๐ ๖๕.๗๕ 

-ผูปวย Low vision Cataract ไดรับการทําผาตัดภายใน 90 วัน ๙๕.๑๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผาตัดของผูปวย Low vision 

Cataract 
๖๒.๐๖ ๑๗.๕๓ ๕๘.๗๕ ๑.๐๐ 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอโครงการพัฒนาระบบบริการ Intermediate care 

จังหวัดนนทบุรีเขตสุขภาพท่ี4  ตรวจราชการวันท่ี 27-29 มีนาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
รอยละของสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการดูแลระยะกลาง 
 

2. สถานการณ 
 จังหวัดนนทบุรี  พบอุบัติการณของผูปวย 3 กลุมโรค คือ Stroke, Traumatic brain injury และ 
Traumatic spinal cord injury จํานวนมาก แตผูปวยสวนหนึ่งมักขาดการฟนฟูสมรรถภาพตอเนื่อง ทําให
เกิดความพิการตามมา หรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนในผูปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได ทางทีม
ฟนฟูสมรรถภาพจึงไดพัฒนาระบบดูแลตอเนื่อง เพ่ือใหผูสูงอายุและกลุมเสี่ยงIntermediate care (Stroke 
Head Injury  Spinalcord Injury) สามารถเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีเหมาะสมไดมาตรฐานและ
ครอบคลุม ลดการเกิดภาวะแทรกซอน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ือใหผูดูแลและสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและกลุมเสี่ยงIntermediate care ในชุมชน มีศักยภาพสามารถใหการบริบาลไดถูกตองเหมาะสม  

ปจจุบันนนทบุรี มีการจัดระบบในการดุแลเชื่อมดยงบริการระหวางโรงพยาบาลแมขาย(พระ
นั่งเกลา) ไปยังโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง  เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูปวยและครอบครัว โดยคัดกรองและ
ติดตามความกาวหนาของผูปวยดวยประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน Barthel index 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

1.ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการในเดือนมิถุนายน 2560 สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดทําโครงการเสนอผูวาราชการนนทบุรี เพ่ือรองรับการเบิกจายเงินโดยจัด
กิจกรรมในภาพรวมการพัฒนาระบบบริการเพ่ือใหคลอบคลุมท้ังจังหวัด  

๒. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน Smart intermediate care จังหวัดนนทบุรี ข้ึนเพ่ือ 
ดําเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการ 

3.ประชุม Core Term     
 ครั้งท่ี 1 ในการหารูปแบบการดําเนินงาน (แพทยเวชศาสตรฟนฟูและ 

                        ทีมนักกายภาพบําบัด รพ.พระนั่งเกลา และรพช.ทุกแหง) (9 มิย.60)  

 
 
ครั้งท่ี 2 เพ่ือกําหนดเครื่องมือในการดําเนินงาน (19 มิย.60)  
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ครั้งท่ี 3 เพ่ือจัดทํา   Flow : Intermediate Care(27 มิย.60) 

 
        ครั้งท่ี 4 ช้ีแจง Flow : Intermediate Care ในท่ีประชุม กวป.(30 มิย.60)  

-บุคลากรทุกหนวยบริการ (เชา)      -ผูบริหาร (บาย) 
        ครั้งท่ี 5.ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน Smart intermediate care จังหวัดนนทบุรี และ
จัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินการ Smart intermediate care จังหวัดนนทบุรี สําหรับบุคลากร
ท่ีเก่ียวของ จํานวน 50 คน ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี 

4. สรางระบบ intermediate care ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีโรงพยาบาลพระนั่งเกลาเปนแมขาย
บริการ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เปนโรงพยาบาลคูขนาน   

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุ และกลุมเสี่ยง Intermediate care ระดับจังหวัด 
อําเภอและชุมชน และใชโปรแกรม SNAP ซ่ึงเปนการผูดูแลและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ
กลุมเสี่ยงIntermediate care สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 70 คน ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

 
6  ดําเนินการตามระบบ และเกณทท่ีกําหนด สงตอ ระบบบริการIntermediate Care (กค.60) 

 

 
7 ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานระบบการจัดบริการ intermediate care  โรงพยาบาลพระนั่ง
เกลา                 

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เปนโรงพยาบาลคูขนาน  (IPD รพ.บางบัวทอง 2 
รองรับ 8 เตียง รพ.บางกรวย รองรับ 2 เตียง)  พรอมท้ังจัดบริการ OPD และชุมชน ผาน รพช.ทุกแหง 
และจัดทําแผน Care Plan โดยทีมกายภาพบําบัด   
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8. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานการฟนฟูและพัฒนางาน  และการบันทึกขอมูล  2 ครั้ง ใน
วันท่ี  

24 มกราคม 2561 และวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี
 

ผลการดําเนินงานของสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการดูแลระยะกลางตั้งแตป 2560 ถึง
ปจจุบัน 

6. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห  

7. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวย

รับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 
 

8. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
9. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 

      
ผูรายงาน นางศรัญญา  ปานปน  

     ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานายการ 
     วัน/เดือน/ป.1 มีนาคม 2561 

   โทร.0891428735 e-mail S_panpin@hotmail.com 
 

 

ลําดั
บ 

ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ 
บางกรวย 

อําเภอ 
บางใหญ 

อําเภอบาง
บัวทอง 

อําเภอ 
ไทรนอย 

อําเภอ 
ปากกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
1 รอยละ 10ของ

สถานพยาบาล
ระดับ M และ F 
ท่ีใหบริการดูแล
ระยะกลาง 
 

เปาหมาย - 1 1 2 1 1 6 

ผลงาน - 1(bed) 1(OPD) 1(ward) 
1(OPD) 

1(OPD) 1(OPD) 2 

รอยละ 0 100 0 50 0 0 33.33 
(ผาน) 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการ 

หัวขอ สาขาสุขภาพชองปาก 
จังหวัดนนทบุรี  เขตสุขภาพท่ี 4   ตรวจราชการวันท่ี 27-29 มีนาคม พ.ศ.2561 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
 รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการ

สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอย
กวา รอยละ ๖๐  
 อัตราใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา รอยละ ๓๕ 

๒. สถานการณ 
๒.๑. จํานวนประชากรท้ังหมด 1,063,625 คน จํานวนประชากรสิทธิ์ UC 685,362 คน 
๒.๒ หนวยบริการสุขภาพชองปาก 

จํานวนอําเภอ  6 แหง จํานวน CUP' 7 แหง 
จํานวน ศสม.  7 แหง จํานวน รพ.สต. 76 แหง 
จํานวนคลินิกทันตกรรม 207 แหง รพ.เอกชน 7 แหง 

๒.๓.จํานวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
๒.๓.๑ จํานวนทันตแพทยท้ังหมด       303 คน สัดสวนทันตแพทยตอประชากร 1: 13,464คน 
ทพ.กสธ.        79 คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ        16 คน 
ทพ.เอกชน     207 คน   
๒.๓.๒จํานวนทันตาภิบาลท้ังหมด      75 คน สัดสวนทันตาภิบาลตอประชากร 1: 15,875คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ.        2 คน ทันตาภิบาลใน รพ.     21 คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ.        0 คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม.     44 คน 
ทันตาภิบาล ใน หนวยงานรัฐอ่ืน        8 คน   
๒.๓.๓ จํานวนผูชวยทันตแพทยท้ังหมด 
(ตําแหนง จพ. ท่ีเปน ผช.ทพ.) 

       9 คน ผูชวยทันตแพทย (ทุกการจางงาน 
ท่ีทําหนาท่ี ผช.ทพ.) ใน รพ. 

75 คน 

ผูชวยทันตแพทย (ทุกการจางงาน ท่ีทํา
หนาท่ี ผช.ทพ.) ใน รพ.สต. 

       0 คน รอยละ รพ.สต. ท่ีมีลูกจางชวยงาน  
ทันตกรรม 

93.02 

๒.๓.๔ จํานวนชางทันตกรรม        0 คน   
หมายเหตุ การนับจํานวนทันตบุคลากรใหนับแบบไมซํ้า กรณี ทพ.เอกชน คือทํางานเฉพาะภาคเอกชนเทานั้น 

 
๒.๔. ความพรอมในการใหบริการ ใน รพ.สต./ศสม. 

จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีมีทันตบุคลากร
ประจาํและครุภัณฑทันตกรรมครบชุด 

43 แหง จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีมีทันต
บุคลากรหมุนเวียนจากรพ.
ใหบริการและครุภัณฑ  ทันตกรรม
ครบชุด 

14 แหง 

จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีมีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ใหบริการแตมีครุภัณฑ
ทันตกรรมไมครบชุด 

0 แหง จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีไมมี
บริการ 
ทันตกรรม 

19 แหง 
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๒.๕. ความพรอมในการใหบริการสุขภาพชองปาก ใน ทีมหมอครอบครัว และหนวยบริการปฐมภูมิ 
(PCC) 
จํานวนทีมหมอครอบครัว ท้ังหมดใน
จังหวัด 

15 ทีม จํานวนทีมหมอครอบครัว ท่ีมีทัน
ตาภิบาล ทํางานประจํา 

 15 ทีม 

จํานวน PCC ท้ังหมดในจังหวัด 4 clusters จํ า น ว น  PCC ท่ี มี ทั น ต แ พ ท ย
รับผิดชอบ 

4 clusters 

จํ านวนอําเภอ ท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
ท้ังหมดในจังหวัด 

6 อําเภอ จํานวนอําเภอ ท่ีคณะกรรมการฯ มี
แผนสนับสนุนบริการสุขภาพชอง
ปากใน PCC 

6 อําเภอ 

 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแต

ละประเด็น) 

๓.๑ การจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. อยางมีคุณภาพของจงัหวัด  
ตัวช้ีวัด : รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอยกวา รอยละ 
๖๐  
แหลงขอมูล :  HDC กลุมรายงานมาตรฐาน ขอมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพชองปากขอ 
๔๖ โดยเลือกดูขอมูลระดับจังหวัด (แลวคํานวณจํานวนอําเภอท่ีมี รพ.สต./ศสม. ท่ี มีคุณภาพตามเกณฑ
ครบท้ัง ๒ องคประกอบ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม.ท่ีมีในอําเภอ  เทียบกับจํานวนอําเภอ
ท้ังหมด /ท่ีมี รพ.สต./ศสม.) 

ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี  พบวา มีอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ี
ผานเกณฑท้ัง ๒ องคประกอบ รอยละ 0.00   (ตารางท่ี ๑)  
 

 ๓.๒ การใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด: อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี >= รอยละ ๓๕ 

แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐาน -> การเขาถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ขอ ๑  

 ในภาพรวมของจังหวัด พบวาอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ในเฉลี่ย   

รอยละอําเภอท่ีพบอัตราใชบริการสุขภาพชองปากตามเกณฑ สูงสุด ๓ อันดับคือ อําเภอบางใหญ รอยละ 

22.41 รองลงมาคือ อําเภอไทรนอย รอยละ 17.12 และอําเภอบางบัวทอง รอยละ 15.88  
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ตารางท่ี ๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ ๑ ขอมูล ๖ เดือน ต.ค.๖๐-มี.ค.๖๑ รอบ ๒ ขอมูล ๑๒เดือน ต.ค.๖๐ - 
ก.ย.๖๑) 
ลําดั
บ 

รายการขอมูล อําเภอ ภาพรวม
จังหวัด 

เมือง 
บาง
กรวย 

บาง
ใหญ 

บางบัว
ทอง 

ไทร
นอย 

ปาก
เกร็ด 

๑ รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอยกวา รอยละ ๖๐  

๑.๑. รพสต. / ศสม. 
ท่ีจัดบริการ 
สุขภาพชอง
ปากไดตาม
เกณฑใน 5 
กลุมเปาหมาย 
14 กิจกรรม 

เปาหมาย 15 12 9 14 11 15 76 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 

อัตรา/ 
รอยละ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

๑.๒ รพสต. / ศสม. 
ท่ีจัดบริการ 
สุขภาพชอง
ปากท่ีครอบ 
คลุมรอยละ 
๒๐ 

เปาหมาย 15 12 9 14 11 15 76 

ผลงาน 0 1 2 0 0 0 3 

อัตรา/ 
รอยละ 

0.00 8.33 22.22 0.00 0.00 0.00 3.95 

รวม รอยละอําเภอ
ท่ีจัดบริการ
สุขภาพชอง
ปากใน รพ.
สต./ศสม. ท่ีมี
คุณภาพตาม
เกณฑ ภายใต
การสนับสนุน
ของ
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อําเภอ 

เปาหมาย   

ผลงาน  

อัตรา/ 
รอยละ 
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ลําดั
บ 

รายการขอมูล อําเภอ ภาพรวม
จังหวัด 

เมือง 
บาง
กรวย 

บาง
ใหญ 

บางบัว
ทอง 

ไทร
นอย 

ปาก
เกร็ด 

๒ อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในเขต >= รอยละ ๓๕ 

 อัตราการใช
บริการสุขภาพ
ชองปากของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เปาหมาย 373,792 116,33
7 

117,3
19 

210,36
8 

46,99
9 

198,8
09 

1,063,
625 

ผลงาน 45,915 16,870 26,29
3 

33,396 8,044 23,11
6 

153,63
4 

อัตรา/ 
รอยละ 

12.28 14.50 22.41 15.88 17.12 11.63 14.44 

 รอยละจํานวน
รายบริการทัน
ตกรรมเฉพาะ
ทางตอบริการ
ท้ังหมด 

อัตรา/ 
รอยละ 

  

หมายเหตุ : 1.  ขอมูลเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

  2.  จํานวน รพ.สต./ศสม. ในรายงาน ตก.1 ไมนับรวมหนวยบริการ ดังตอไปนี้  

   2.1  หนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตไมไดสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ อําเภอไทรนอย จํานวน 1 แหง คือ ศูนย

สาธารณสุขสาธิตคลินิกการแพทยแผนไทย 

   2.2 หนวยบริการท่ีเปน extended OPD ของโรงพยาบาล ดังนี้  

-  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จํ า น ว น  2  แห ง  คื อ  ส า ธ า รณ สุ ข เ ขต เ มื อ ง 

และ  ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก 

-  อําเภอบางกรวย จํานวน 2 แหง คือ ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน

หมูบานสมชาย และ กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวมโรงพยาบาล 

บางกรวย 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม  

จากการวิเคราะหการจัดบริการสุขภาพชองปากของจังหวัดนนทบุรีโดยใช ๖ Building Blocks เพ่ือ
ระบุประเด็นสําคัญท่ีเปนปญหาเปนความเสี่ยงท่ีทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ มีดังนี้ 

 การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) (สุขภาพชองปากในรพ.สต./ศสม.) 
o สงเสริมสนับสนุนใหบริโภคนมจืดและลด/เลิกนมขวดในเด็กเล็ก 
o สงเสริมสนับสนุนใหมีการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดในเด็กโดยผูปกครอง 
o สงเสริมสนับสนุนการเคลือบฟลูออไรดในเด็กอายุ ๐-5 ป 
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o สงเสริมสนับสนุนการเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ ๖-๑๒ ป 
o สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุโดยผานเครือขายและจัดหาแนวทาง

จัดบริการเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 
ผลดําเนินการ 
o ลดโรค 
o ลดปวย 

 
o ลดตาย 
o เขาถึง 

 จัดหายูนิตทําฟนเพ่ิม  เพ่ิมเวลาในการใหบริการ เพ่ิมหนวยบริการ  
 จัดทันตาภิบาลลงไปในพ้ืนท่ี (โดยกําหนดตําแหนง/รับยาย/ลูกจาง) 
 จัดหนวยบริการสําหรับงานทันตกรรมเฉพาะทางโดยเฉพาะ 

o สงตอ 
 จัดหนวยรับบริการทันตกรรมเฉพาะทางในดานตางๆท้ังบริการแบบทุติยภูมิและ

ตติยภูมิ  
 ประชาสัมพันธหนวยรับบริการทันตกรรมเฉพาะทางผานทันตบุคลากรและ

เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 
o ความครอบคลุม    

 อัตราการเขาถึงบริการตอประชากร  รอยละ 14.19 (คน) /รอยละ 18.58 
(ครัง้)*      
(* ขอมูล ต.ค.60-ม.ค.61  จาก HDC ก.พ.61) 

ปญหา/อุปสรรค  สัดสวนจํานวนทันตาภิบาลเม่ือเทียบกับจํานวนประชากร ไมเพียงพอ  
 ระบบสารสนเทศ (Information system and sharing)ในระบบ ๔๓ แฟม: การปอนขอมูล 

การตรวจสอบ การดึงขอมูล 
ผลดําเนินการ 
o จัดอบรมบุคลากรในการลงขอมูลโปรแกรม JHCIS และโปรแกรม MyPCU  
o การดึงขอมูลและตรวจสอบขอมูลในระดับจังหวัด 

o ชี้แจงทุกหนวยบริการเพ่ือตรวจสอบขอมูลกอนสงออกและเม่ือสงออกแลวตรวจสอบความ

ครบถวนอีกครั้ง 

ปญหา/อุปสรรค   
o ความยุงยากซับซอนของระบบ  ทําใหใชเวลาในการจัดการขอมูลมาก 
o ในบางหนวยบรกิารยังไมมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบ  

ขอเสนอแนะ 
o พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ 
o ในระบบ HDC เสนอใหคงรายงานหลักไว และนํารายงานตามตัวชี้วัดแยกไวในสวนตัวชี้วัด 

 
 

๑. สงเสรมิสนับสนุนใหบริโภคนมจืดและลด/เลิกนมขวดในเด็กเล็ก 
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดในเด็กโดยผูปกครอง 
3. ใหบริการเคลือบฟลูออไรดฟรีในเด็กอายุ ๐-5 ป ทุกคน ทุกสิทธ์ิ  ในทุก CUP 
4. ใหบริการเคลือบหลุมรองฟน 
5. สงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุโดยผานภาคีเครือขาย 
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 กําลังคนทันตบุคลากร (Health workforce) จํานวนคน ความพอเพียง ความจําเปนในการ
พัฒนา 
ผลดําเนินการ   
o ทันตแพทย มีจํานวนเพียงพอ เม่ือเทียบกับจํานวนประชากร 
o ทันตาภิบาล มีจํานวนเพียงพอ เม่ือเทียบกับหนวยบริการ (รพ.สต.) มี รพ.สต. ท้ังหมด ๗๖ 

แหง มีทันตาภิบาลประจํา 43 แหง คิดเปนรอยละ 56.58  แตเม่ือเทียบจากจํานวน
ประชากรสัดสวนเปน 1: 15,642 ซ่ึงยังต่ําอยู โดยทางจังหวัดมีการดําเนินการจัดหา      
ทันตาภิบาลลงใน รพ.สต.เพ่ิมในปท่ีผานมา 

o ผูชวยงานทันตกรรม มีจํานวน 40 คน จาก รพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลประจาํ 43 แหง 

ปญหา/อุปสรรค  สัดสวนจํานวนทันตาภิบาลเม่ือเทียบกับประชากรไมเพียงพอ ทําใหการใหบริการ
ไมครอบคลุม และการใหบริการเชิงรุกไมสามารถทําไดทุกพ้ืนท่ี 
ขอเสนอแนะ 
o สนับสนุนและผลักดันใหทันตแพทยปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
o สรางสัมพันธภาพ สรางแรงจูงใจ และการกระตุนโดยใหขวัญกําลังใจในการทํางานแก    

ทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุมทันตาภิบาล 
o ประชาสัมพันธใหเกิดการจางทันตาภิบาลใน รพ.สต. ท่ีมีความพรอม 
o ผลักดันใหมีผูชวยงานทันตกรรมใน รพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลประจําทุกแหง 

 การเงินการคลังสาธารณสุข (Financing)  
ผลดําเนินการ  มีความเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินงานทันตสาธารณสุข โดยใชงบ PP 
ของแตละพ้ืนท่ีในการดําเนินการ ในสวนงบบริหารจัดการในระดับจังหวัดดําเนินการแบบบูรณา
การรวมกับกลุมงานอ่ืนๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

 เทคโนโลยี/มาตรการจัดบริการและแกปญหา 
 ผลดําเนินการ มีการพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของ
ผูรับบริการ ใชเทคโนโลยีในการติดตาม รวบรวมขอมูล และแตงต้ังผูรับผิดชอบในแตละ CUP การ
ตรวจสอบขอมูล  สวนในระดับจังหวัดมีผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูล  และประสาน IT จังหวัด  เพ่ือ
พัฒนาระบบขอมูล  

 
ปญหา/อุปสรรค  ระบบขอมูลยังไมสมบูรณทําใหการนําขอมูลมาใชไมมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ  
o พัฒนาบุคลากรใหสามารถลงขอมูล ตรวจสอบ และสามารถสงออกไดอยางถูกตอง

ครบถวน 

o พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือใหสามารถใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

                   วิสัยทัศน  “องคกรคุณภาพ  ภาคเครือขายสุขภาพเขมแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจาหนาที่มีความสุข”    



[๒๕๐] 

 

 การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and  Governance) : เชน  ระบบสนับสนุน  การ
กํากับติดตาม  กลไกการประสานงาน  Oral CUP manager ฯลฯ 

ผลดําเนินการ  
o มีคณะกรรมการดําเนินงานระบบบริการสุขภาพชองปากระดับจังหวัด โดยมีการประชุม

ประมาณ 2 ครั้ง/เดือน 

o มีผูรับผิดชอบระดับ CUP ชัดเจน โดยเปนผูประสานงานกับหนวยบริการระดับ รพ.สต./

ศสม. 

o ลูกขาย (รพ.สต./ศสม.) จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ รวมท้ัง

บุคลากรจากแมขาย  โดย มีการหมุนเวียนทันตบุคลากรในรพ.สต.ท่ีไมมีทันตบุคลากร  

และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจางผูชวยงานทันตกรรม ใน รพ.สต. ท่ีไมมีงบประมาณ

จางผูชวยงานทันตกรรม เชน เครือขายบางกรวย 

o มอบหมายใหทันตแพทยเปนพ่ีเลี้ยงในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทันตาภิบาล

ใน รพ.สต. 

o มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของทันตบุคลากรท้ังในระดับจังหวัดและระดับ 

CUP 

o จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพใหกับโรงพยาบาลและ รพ.สต. 

o นิเทศติดตามกํากับโรงพยาบาลและ รพ.สต. ท่ีมีความจําเปนโดยคณะกรรมการ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพชองปาก จังหวัดนนทบุรี  และมีการนิเทศ 

ติดตามกํากับ รพ.สต. โดย CUP 

o ดําเนินงานจัดซ้ือวัสดุทันตกรรมรวม  เพ่ือใหไดวัสดุทันตกรรมท่ีมีคุณภาพและใช

งบประมาณใหมีประโยชนสูงสุด 

ปญหา/อุปสรรค   ทันตแพทยสวนใหญขาดทักษะในการดําเนินงานทันตสาธารณสุข 
ขอเสนอแนะ   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และจัดชองทางการศึกษาตอในดาน 

ทันตสาธารณสุข 
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[๒๕๑] 

ตารางท่ี ๒ สรุปปญหาการดําเนินการ  

ปญหาดําเนินการ 
จํานวน

อําเภอท่ีมี
ปญหา 

อําเภอ 

เมือง 
บาง
กรวย 

บาง
ใหญ 

บางบัว
ทอง 

ไทร
นอย 

ปาก
เกร็ด 

ปญหาการลงบันทึกขอมูล การ
ตรวจสอบ การสงออก และ ใชขอมูล
จาก  43 แฟม เพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผล 

2 √     √ 

ปญหาความไมกาวหนา การเปลี่ยนสาย
งาน และ ลาออกของทันตาภิบาล  

2 √  √    

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจํารพ.สต 0       

ขาดแคลนผูชวยงานทันตกรรมประจํา
รพ.สต. 

3 √   √ √  

จํานวนประเด็นปญหาในระดับอําเภอ  3 0 1 1 1 1 
 

5. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) - 
 

     ผูรายงาน...นางสาวกุลภัทร  แตมสําเภาเลิศ............................. 
  ตําแหนง..........ทันตแพทยชํานาญการ..................................... 

     วัน/เดือน/ป..........9 มีนาคม 2561...................................... 
    โทร.....0862814526.. e-mail…Kullapat_3@hotmail.com 
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[๒๕๒] 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะท่ี  2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:CDPD) 

จังหวัดนนทบุรี   เขตสุขภาพท่ี ๔ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลผูปวย COPD (เปา <๑๓๐/แสนประชากรอายุ ๑๕ ปข้ึนไป) 
(2) รพศ./รพท./รพช. จัดบรกิาร COPD Clinic ทุกแหง (เปา = ๑๐๐%) 
(3) รพศ./รพท./รพช. มีบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ (เปา รพศ./รพท. = ๑๐๐%), (เปา รพช.= ๖๐%) 

๒. สถานการณ 

 

ตัวช้ีวัดหรือปญหา: อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังตอประชากรอายุ 15 ป
ข้ึนไป จังหวัดนนทบุรี 

1. วิเคราะห

สถานการณ   
2.ขอมูลสนับสนุน :  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

 
3.สาเหตุปญหา 

อัตราการกําเริบ

เฉียบพลันใน

ผูปวย COPD 

ตอประชากร

อายุ ๑๕ ปข้ึน

ไป 

พบวาอัตราการ

เกิดการกําเริบ

เฉียบพลัน

เพ่ิมข้ึนในทุก

อําเภอแตยังไม

เกินเกณฑท่ี 

๑๓๐ ตอแสน

ประชากร 

รายการ 
ป / ตอประชากรแสนคน จากการสํารวจของ

สํานักสถิติแหงชาติ ป 

พ.ศ.2549 พบวา

สาเหตุสําคัญของโรค

เกิดจากพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไมเหมาะสม

โดยเฉพาะปญหาจาก

การสูบบุหรี่ และการ

ตรวจคัดกรองโรคดวย

การตรวจสมรรถภาพ

ปอด (PFT)  เพ่ือการ

วินิจฉัย COPD ให

ชัดเจนตอไป 

2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

เมือง NA NA 59.67 92.47 

บางกรวย NA NA 35.81 36.95 

บางใหญ NA NA 97.76 164.82 

บางบัวทอง NA NA 115.36 156.85 

ไทรนอย NA NA 113.81 165.96 

ปากเกร็ด NA NA 78.93 85.13 

รวมท้ัง

จังหวัด 

NA NA 78.56 107.82 

ท่ีมา : HDC ณ  วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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[๒๕๓] 
 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ผลการดําเนินงาน จําแนกรายอําเภอ 
ตารางแสดงอัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังอายุ ๑๕ ปข้ึนไป ป ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัดหรือปญหา: อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังอายุ ๑๕ ปข้ึนไป  

1. วิเคราะหสถานการณ   2.ขอมูลสนับสนุน :  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  3.สาเหตุปญหา 
 

อัตราการกําเริบเฉียบพลันใน

ผูปวย COPD ตอประชากรอาย ุ

๑๕ ปข้ึนไป พบวาอัตราการเกิด

การกําเริบเฉียบพลันพบในทุก

อําเภอ โดยพบมากท่ีสุด คือ 

อําเภอบางใหญ รองลงมา ไดแก 

อําเภอบางบัวทอง  อําเภอปาก

เกร็ด อําเภอไทรนอย อําเภอเมือง

นนทบุรี และอําเภอบางกรวย แต

ยังไมเกินเกณฑท่ี ๑๓๐ ตอ

ประชากรแสนคน 

รายการ 
ป / ตอประชากรแสนคน จากการสํารวจของสํานักสถิติ

แหงชาต ิป พ.ศ.2549 พบวา

สาเหตุสําคัญของโรคเกิดจาก

พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม

เหมาะสมโดยเฉพาะปญหา

จากการสูบบุหรี่ และการ

ตรวจคัดกรองโรคดวยการ

ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)  

เพ่ือการวินิจฉัย COPD ให

ชัดเจนตอไป 

25๖๑ 

เมือง 39.18 

บางกรวย 8.97 

บางใหญ 100.19 

บางบัวทอง 49.44 

ไทรนอย 40.27 

ปากเกร็ด 45.31 

รวมท้ังจังหวัด 

 

 

45.55 

ท่ีมา : HDC ณ  วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ตารางแสดงอัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังอายุ ๔๐ ปข้ึนไป ป ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัดหรือปญหา: อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรือ้รัง(ผูปวยอายุ 40 ปข้ึนไป)  

1. วิเคราะหสถานการณ   2.ขอมูลสนับสนุน :  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  3.สาเหตุปญหา 

อัตราการกําเริบเฉียบพลันใน

ผูปวย COPD ตอประชากรอาย ุ

๔๐ ปข้ึนไป 

พบวาอัตราการเกิดการกําเริบ

เฉียบพลันพบในทุกอําเภอแตยัง

ไมเกินเกณฑท่ี ๑๓๐ ตอ

ประชากรแสนคน 

รายการ 
ป / ตอประชากรแสนคน จากการสํารวจของสํานักสถิติ

แหงชาต ิป พ.ศ.2549 พบวา

สาเหตุสําคัญของโรคเกิดจาก

พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม

เหมาะสมโดยเฉพาะปญหา

จากการสูบบุหรี่ และการ

ตรวจคัดกรองโรคดวยการ

ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)  

เพ่ือการวินิจฉัย COPD ให

ชัดเจนตอไป 

25๖๑ 

เมือง 57.67 

บางกรวย 42.67 

บางใหญ 86.81 

บางบัวทอง 61.54 

ไทรนอย 18.75 

ปากเกร็ด 93.84 

รวมท้ังจังหวัด 

 

66.67 
 

ท่ีมา : HDC ณ  วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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[๒๕๔] 
 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ผลการดําเนินงาน จําแนกรายอําเภอ 
รพศ./รพท./รพช. จดับริการ COPD Clinic ทุกแหง (เปา=๑๐๐%) 

ระดับ

โรงพยาบาล 

จํานวน รพ. มีการจัดบริการ  

COPD Clinic 

ไมมีการจัดบริการ 

COPD Clinic 

หมายเหตุ 

รพศ.(A)  ๑ แหง ๑ แหง -  

รพท. (S) ไมมี - - -  

รพช. (M1) ไมมี - - -  

รพช.(M2) ๒ แหง ๒ แหง -  

รพช.(F1) ๒ แหง ๒ แหง -  

รพช.(F2) ๑ แหง ๑ แหง -  

รพช.(F3) ๑ แหง ๑ แหง   

 
 (๒) รพศ./รพท./รพช. มีบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ (เปา รพศ./รพท. = ๑๐๐%) (เปา รพช. = ๖๐% ) 

ระดับโรงพยาบาล จํานวนรพ. มีบริการเพ่ือการเลิก

บุหรี่ 

ไมมีบริการเพ่ือการเลิก

บุหรี่ 

หมายเหตุ 

รพศ.(A)  ๑ แหง ๑ แหง -  

รพท. (S) ไมมี - - -  

รพท. (M1) ไมมี - - -  

รพช.(M2) ๒ แหง ๒ แหง -  

รพช.(F1) ๒ แหง ๒ แหง -  

รพช. (F2) ๑ แหง ๑ แหง -  

รพช. (F3) ๑ แหง ๑ แหง   
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3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ..(วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
ดานการจัดบริการ  ใน รพ.พระนั่งเกลาและ รพช.ระดับ M2 F๒ ทุกแหงสามารถจัดบริการคลินิก 

COPD โดยบูรณาการรวมกับคลินิก Asthma และมีการจัดบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ทุก รพท./รพช ,บริการให
คําแนะนําเพ่ือการเลิกบุหรี่ และรณรงคการไมสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีชุมชน  และบูรณาการรวมกับสถาบันโรคทรวงอก
ในการขับเคลื่อน และใชโปรแกรมการลงบันทึกคลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง COPD Quality of Care   

 ดานอัตรากําลัง   สหวิชาชีพในหนวยบริการ แพทย /พยาบาล /เภสัชกร / นักกายภาพบําบัด/
เจาหนาท่ีSpirometery/ผูรับผิดชอบคลินิกยังไมเพียงพอ  หนวยบริการแมขาย โรงพยาบาลพระนั่งเกลามี
กําหนดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการอบรม จนท. ในการดูแลตอเนื่อง  มีอาสาสมัครแกนนําภาคี
เครือขายภาคประชาชนในการใหความรูแกประชาขน 

การพัฒนาระบบขอมูล  ใชขอมูลจาก ๔๓ แฟม และ HDC ในการ Monitor  และ โปรแกรมการลง
บันทึกคลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง COPD Quality of Care   

ดานเวชภัณฑและอุปกรณการแพทย   จัดความพรอมดานเวชภัณฑ ยา long acting 
bronchodilator  Spirometry  วัคซีนไขหวัดใหญ  ยาชวย / รักษา เพ่ืออดบุหรี่ ในคลินิกเพ่ือการชวยเลิกบุหรี่ 

ดานงบประมาณ   งบ UC   งบของ Service plan  งบกองทุน อปท.-และติดตามควบคุมกํากับโดย
คณะกรรมการระดับจังหวัดดําเนินงานและติดตามความกาวหนา 

ดานการบูรณาการภาคีเครือขาย   อสม.เครือขายสุขภาพในชุมชน  ประสานรวมกับ อบต. อบจ. 
มูลนิธิและหนวยเอกชนในการประชาสัมพันธ 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

...............................................................................................................................................................................  

๕.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับการ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

การตรวจวินิจฉัย COPD ดวยการ
ตรวจสมรรถภาพปอด ( PFT ) 
ดวยเครื่อง  Spirometery ยังไม
ครอบคลุม 

-จัดทําแผนการจัดหาเครื่อง 
Spirometer ใหครบทุกแหง 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ตรวจวินิจฉัย COPD  
-จัดหาบุคลากรใหเพียงพอ
โดยเฉพาะเจาหนาท่ี 
Spirometery ใหครบทุกแหง 
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๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 .........................................................-.................................................. .... 

 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 โครงการการจัดบริการคลินิกชวยเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
 

      ผูรายงานนางอรอนงค  วัฒนากูล 
      ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      วัน/เดือน/ป  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
      โทร ๐๒ ๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ตอ ๑๔๑ 

e-mail  cha11bt@hotmail.co.th 
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