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               เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนนทบุรี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และ
คณะ ใน วันที่  ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA)  และผลการด าเนินงานตาม Service Plan 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   
 
               ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลและผล
การด าเนินงานต่างๆ จนออกมาเป็นเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯในครั้งนี้  หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 1 

ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัการตรวจราชการ   

คณะที ่ 1  การสง่เสริมสขุภาพป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ ( PP & P Excellence )   

1) KPI 2 อัตราส่วนการตายมารดาไทย  14 

2) KPI 3 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 19 

3) KPI 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  19 

4) KPI 8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( Cavity free )  24 

5) KPI 9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี 32 

6) KPI 11 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
            ( Long term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

42 

7) KPI 13 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 49 

8) KPI 14 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้                
          สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

51 

9) KPI 17 อัตราเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 54 

10)  KPI 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 56 

11)  KPI 19 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
           รายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

60 

12) KPI 23 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
           GREEN & CLEAN Hospital 

66 
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คณะที ่2  การพฒันาระบบบริการสขุภาพ ( Service Excellence )  

1) KPI 25 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่  
           ( Primary Care Cluster )  

68 

2) KPI 28 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 72 

3) KPI 29 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( RDU ) 78 

4) KPI 30 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 85 

5) KPI 33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 94 

6) KPI 38 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  
           ( Fibrinolytic drug ) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

99 

7) KPI 39 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 104 

8) KPI 43 ร้อยละของผู้ป่วยCKDที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<4ml/min/1.73m2/yr 110 

9) KPI 45 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ  
           จ านวนผู้ป่วยเสียชวีติในโรงพยาบาล 

117 

10)  KPI 46 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง  
           ( remission ) 

119 

11)  KPI 48 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 127 

12)  KPI 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง  
           ในโรงพยาบาลระดับ F 2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER และ Admit) 

129 

13)  KPI 51 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 132 

คณะที ่3   การพฒันาระบบบรหิารจดัการสนบัสนนุการจดับรกิารสุขภาพ  

1) KPI 56 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  
           ( Happinometer ) ไปใช้ 

138 

2) KPI 57 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข ( Retention rate ) 141 

3) KPI 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 147 
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4) KPI 61 รอ้ยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ   
           วัสดุทันตกรรม 

150 

5) KPI 62 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน  
           ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

156 

6) KPI 63 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
            ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

159 

7) KPI 64 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 
           ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

163 

8) KPI 65 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 166 

9) KPI 72 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 168 

ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั Monitor    

1) KPI 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 170 

2) KPI 6 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 174 

3) KPI 10 ร้อยละของวัยท างานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 177 

4) KPI 12 ร้อยละของ Healthy Ageing 179 

5) KPI 15 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและ 
           โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

183 

6) KPI 20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 185 

7) KPI 21 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
           ที่ก าหนด 

187 

8) KPI 22 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์     
           มาตรฐานตามท่ีกฏหมายก าหนด 

189 

9) KPI 24 ร้อยละของจังหวัดที่มรระบบจัดการปัจจัยเสียงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
           อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพยั่งยืน 

191 
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10)  KPI 26 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 196 

11)  KPI 31 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.4    

             ต่อ 1,000 ทารกเกดิมีชีพ) 
202 

12)  KPI 34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 214 

13)  KPI 35 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 214 

14)  KPI 43 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 217 

15)  KPI 44 ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก ( Blinding Cataract )  
            ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

220 

16)  KPI 47 ร้อยละของสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง 225 

17)  KPI PLUS 4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 227 

18)  KPI PLUS 5 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี  227 

ตอบขอ้สั่งการรอบ 1 ป ี2561 234 
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การบรหิารจดัการงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
จากส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงินทั้งสิ้น  290,068,582.58 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นแปด
พันห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. งบด าเนินงาน     49,658,440.00  บาท 

2. งบบุคลากร        3,019,842.58  บาท 

3. งบอุดหนุน       130,000.00  บาท 

4. งบลงทุนปกติ             237,260,300.00  บาท  

ตาราง 19  จ านวนและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี จังหวัดนนทบุรี  ปีงบประมาณ 2561 

  ข้อมูล  ณ   30 มิถุนายน  2561 
 

หมวดเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
 (บาท) (บาท)  

งบด าเนินงาน  49,658,440.00       31,238,977.97     63 

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

งบอุดหนุน       130,000.00          120,000.00        92 

งบลงทุน 237,260,300.00   205,407,796.30     87 

รวม 290,068,582.58   239,786,616.85     83 
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การบรหิารจดัการงบลงทนุ 
 ในปีงบประมาณ 2561  จังหวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรรงบลงทุน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 
 

1.  งบลงทนุจากงบประมาณปกติของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 
      1.1 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ วงเงิน  189,209,900.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จดัสรร 

วงเงินที่จัดจ้าง
ได้ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - ใน เป็นอาคาร 
คสล. 8 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 18,000 
ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลบางกรวย ต าบลบางขุนกอง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 

189,209,900    188,978,596.30  ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อย 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไหล่ทาง   
และรางระบายน้ า และลานจอดรถยนต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
1 แห่ง 

450,000 418,000.00 ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อย 

รวม 189,209,900  188,978,596.30  
 
 
  
 1.2 รายการครุภัณฑ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับครุภัณฑ์ จ านวน 
26 รายการ วงเงิน 46,599,000 บาท ผลการเบิกจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก
ตา โรงพยาบาลไทรน้อย ต าบลไทรน้อย 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 
 

520,000 520,000 520,000 100 

2 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลไทรน้อย ต าบลไทรน้อย อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

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

3 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก
ตา โรงพยาบาลบางกรวย ต าบลวัดชลอ 

520,000 520,000 520,000 
 

100 
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ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

4 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลบางกรวย ต าบลวัดชลอ อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

100 

5 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท  คอน
โทล โรงพยาบาลบางกรวย ต าบลวัดชลอ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

1,760,000 1,755,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
 

6 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 
130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาล    
บางกรวย ต าบลวัดชลอ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,450,000 1,450,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดัน โรงพยาบาลบางกรวย ต าบลวัด
ชลอ อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

800,000 795,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

8 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก
ตา โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

520,000 520,000 520,000 100 

9 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

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

10 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) 
โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 เครื่อง 
 

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

11 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า300 วัตต์ โรงพยาบาล   
ปากเกร็ด ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

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

12 เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลปากเกร็ด ต าบลคลองข่อย อ าเภอ
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 1 เตียง 

2,500,000 2,497,000 2,497,000 100 

13 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก 520,000 520,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
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ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

ตา โรงพยาบาลบางบัวทอง ต าบลโสนลอย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

ด าเนินการตรวจรบัและ
เบิกจ่าย 

14 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลบางบัวทอง ต าบลโสนลอย อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 

1,200,000 1,200,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจรบัและ

เบิกจ่าย 

15 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปี
กนกพร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ โรงพยาบาล
บางบัวทอง ต าบลโสนลอย 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 16 เตียง 

880,000 
 

718,208 
 

ลงนามสัญญาแล้วรอส่ง
มอบ 

16 เครือ่งติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพระบบรวมศูนยไ์ม่น้อยกว่า 8 เตียง 
โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบรุี 1 เครื่อง 

4,200,000 4,199,000 ลงนามสัญญาแล้วรอส่ง
มอบ 

17 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 mA.โรงพยาบาลบางบัวทอง ต าบลโสน
ลอย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
1 เครื่อง 

650,000 
 

648,800 ลงนามสัญญาแล้วรอส่ง
มอบ 

18 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกรวย ต าบลบาง
กรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

38,000 38,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

19  หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางกรวย ต าบลบางกรวย อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หม้อ 

54,000 53,750 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

20 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกรวย 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

75,000 69,000 69,000 100 

21 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกรวย 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000 85,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

22 หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางกรวย ต าบลบางกรวย 

97,000 96,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
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ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หม้อ ด าเนินการเบิกจา่ย 

23 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางกรวย ต าบลบางกรวย 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

120,000 
 

118,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

24 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกรวย ต าบล      
บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   
1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

25 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางกรวย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

26  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกรวย ต าบลบาง
กรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 
เครื่อง 

920,000 918,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

27 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

38,000.00 38,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

28 หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางพูด ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 1 หม้อ 

54,000 53,750 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

29 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางพูด ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 
 

70,000 69,000 69,000    98.57  

 

30 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 75,000 69,000 69,000    92.00  
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ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

 

31 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
1 เครื่อง 

86,000 85,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

32 หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางพูด ต าบลบางพูด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หม้อ 

97,000 96,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

33 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางพูด ต าบลบางพูด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

120,000 118,800 118,800    99.00  

 

34 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
1 เครื่อง 

130,000 128,000 128,000    98.46  

 

35 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

36 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางพูด ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

37 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก
ตา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

520,000 520,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

38 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

920,000 918,000 918,000    99.78  

 

39 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 100 
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ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
1 ชุด 

40 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง ต าบลบางแม่
นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

38,000 38,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

41 หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางแม่นาง ต าบลบางแม่นาง อ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หม้อ 

54,000 53,750 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

42 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางแม่นาง ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

70,000 69,000 69,000    98.57  

 

43 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง 
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

75,000 69,000 69,000    92.00  

 

44 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง 
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000 85,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

45 หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางแม่นาง ต าบลบางแม่นาง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หม้อ 

97,000 96,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

46 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพรอ้มระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทกึแบบThermal
ไม่น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางแมน่าง ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

120,000 118,800 118,800    99.00  

 

47 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง 
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

130,000 128,000 128,000    98.46  

 

48 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง ต าบลบางแม่
นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”                      [๘]               
                         

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

49 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางแม่นาง ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

50 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง ต าบลบางแม่
นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

920,000 918,000 918,000    99.78  

 

51 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางศรีเมือง ต าบลบาง
ศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2 เครื่อง 

76,000 76,000.00 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

52 หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางศรีเมือง ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 หม้อ 

108,000 107,500 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

53 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางศรีเมือง ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

140,000 138,000 138,000     98.57  

 

54 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางศรีเมือง 
ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

172,000 171,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

55 หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางศรีเมือง ต าบลบางศรีเมือง 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 หม้อ 

194,000 193,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

56 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางศรีเมือง 
ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 3 เครื่อง 
 

225,000 207,000 207,000    92.00  

 

57 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางศรีเมือง ต าบลบางศรีเมือง 

240,000 237,600 237,600    99.00  

 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”                      [๙]               
                         

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 
58 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางศรีเมือง 
ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

260,000 256,000 256,000    98.46  

 

59 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางศรีเมือง ต าบลบาง
ศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2 เครื่อง 

750,000 749,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

60 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางศรีเมือง ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

750,000 749,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

61 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคูรัด ต าบลบางคู
รัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

76,000 76,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

62 หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหมู่ 3 บางคูรัด ต าบลบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 หม้อ 

108,000 107,500 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

63 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 
3 บางคูรัด ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จงัหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

140,000 138,000 138,000    98.57  

 

64 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคู
รัด ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

150,000 138,000 138,000    92.00  

 

65 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคู
รัด ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

172,000 171,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”                      [๑๐]               
                         

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

66 หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคูรัด ต าบลบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   2 หม้อ 

194,000 193,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

67 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคูรัด ต าบลบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

240,000 237,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

68 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคู
รัด ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 2 เครื่อง 

260,000 256,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

69 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคูรัด ต าบล
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 
เครื่อง 

750,000 749,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

70 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 
3 บางคูรัด ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 

750,000 749,600 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

71 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหมู่ 3 บางคูรัด ต าบล
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2 
เครื่อง 

1,840,000 1,836,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

72 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 
 

38,000 38,000 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

73 หม้อแช่พาราฟิน สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มะสง 
ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 1 หม้อ 

54,000 53,750 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”                      [๑๑]               
                         

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

74 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี มะสง ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

70,000 69,000 69,000    98.57  

 

75 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   
นวมินทราชินี มะสง ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

75,000 69,000 69,000    92.00  

 

76 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา         
นวมินทราชินี มะสง ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

86,000 85,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

77 หม้อต้มแผ่นความร้อน สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มะสง 
ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 1 หม้อ 

97,000 96,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

78 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4 สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มะสง 
ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

120,000 118,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

79 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี มะสง ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

130,000 128,000 128,000    98.46  

 

80 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

81 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี มะสง ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 

375,000 374,800 ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”                      [๑๒]               
                         

ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

82 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
มะสง ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 1 เครื่อง 

920,000 918,000 918,000    98.46  

 

83 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

130,000 128,000 128,000    98.46  

 

84 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

130,000 128,000 128,000    98.46  

 

85 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

130,000 128,000 128,000    98.46  

 

86 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

787,000 770,000  

 

ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 

87 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย ต าบลไทรน้อย 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 

787,000.00 770,000  

 

ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 

88 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบางกรวย ต าบลวัดชลอ 

787,000.00 770,000 ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 
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ล าดับ รายการ/สถานที่ วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

วงเงินที่จัด
จ้างได้ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
89 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บางบัวทอง ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

787,000 770,000 ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 

90 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

787,000 770,000 ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 

91 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

787,000 770,000 ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 

92 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบล      
บางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

787,000 770,000 ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 

93 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อม
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางศรีเมือง ต าบลบาง
ศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
1 คัน 

821,000 800,000 

 

ลงนามสัญญาแล้ว  
รอส่งมอบ นัดส่งมอบวันที่ 
11 ก.ค. 2561 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุม่วยัและระบบควบคุมโรค 

 หวัข้อการพฒันาสุขภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (0-5 ป)ี :อัตราสว่นการตายมารดา 

จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
 
2. สถานการณ ์
  
 จังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนงานของ
คณะกรรมการ MCH board ร่วมกับ คณะกรรมการ Service plan สาขาสูติกรรม และทารกแรกเกิด ตั้งแต่ปี 
2558 -2560 ไม่มีมารดาตายต่อเนื่องมา 3 ปี ส่วนปี 2561 พบมารดาตาย 1 ราย  
ที่โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง ผ่านการประเมิน ฝากครรภ์
คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ ตามเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  

อัตราสว่นมารดาตาย  (ไม่เกนิ 20 ต่อการเกดิมชีพีแสนคน)  
ปี เกิดมีชีพ 

(ราย) 
มารดาตาย 

(ราย) 
อัตรา 

ต่อแสนเกิดมีชีพ 

สาเหต ุ

๒๕๕๕ 9,392 2 21.29 -แม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย /สงสัยโรคหัวใจ  
รพ.พระนั่งเกล้า 
- Embolism รพ.ชลประทาน 

๒๕๕๖ 10,207 ๑ 9.79  Uterine Atrony และ Embolism   
รพ.ชลประทาน 

๒๕๕๗ 10,642 ๒ 18.79 -ทารกตัวใหญ่ 4,000 กรัม แม่ตายจาก PPH   
รพ.ไทรน้อย 
-เด็กตายในครรภ์  แม่ตายจาก Embolism  
รพ.พระนั่งเกล้า 

๒๕๕๘ 10,785 ๐ ๐  
๒๕๕๙ 9,997 ๐ ๐  

2560 9,618 0 0  
2561 

(ข้อมูล 7 
เดือน) 

4,539 1 22.03  

 
ที่มา: รายงานเฝ้าระวังอนามัยแม่และเด็ก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี 2558-2561 
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3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการด าเนนิงาน ป ี2561 จ าแนกรายอ าเภอ (เดอืน ตลุาคม  2560-พฤษภาคม 2561) 
ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 

เมือง 

อ าเภอบาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ่ 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวม 
จงัหวดั 

 
 
 

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ที่มา: รายงานเฝ้าระวังอนามัยแมแ่ละเด็ก สสจ.นนทบุรี ปี 256๑) 

1 อัตราตาย 
ไม่เกิน20/แสน
การเกิดมีชีพ 

เป้าหมาย 2,322 90 296 341 217 1,273 4,539 

ผลงาน 0 1 0 0 0 0 1 

อัตรา 0 1,111.
11 

0 0 0 0 22.03 

2.ร้อยละของ หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์  

2  
 ร้อยละ 60  

 

เป้าหมาย 391 75 164 330 142 222 1,324 

ผลงาน 168 43 78 164 70 114 637 

อัตรา 42.97 57.33 47.56 49.70 49.30 51.35 48.11 

3.ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์

3  ร้อยละ 60  
 

เป้าหมาย 385 75 161 329 141 214 1,305 

ผลงาน 100 38 54 122 45 71 43 

อัตรา 25.97 50.67 33.54 37.08 31.91 33.18 32.95 

4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดไดร้ับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์  

4 ร้อยละ 65  
 

เป้าหมาย 456 90 207 410 175 250 1,588 

ผลงาน 108 34 70 78 52 103 445 

อัตรา 23.68 37.78 33.82 19.02 29.71 41.20 28.02 

5.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ (ที่มา: รายงานเฝ้าระวังอนามยัแมแ่ละเด็ก สสจ.นนทบุรี ปี 2561) 

5 ไม่เกิน ร้อยละ 
20 
 

เป้าหมาย 1,918 282 538 386 383 423 3,930 

ผลงาน 397 35 151 50 184 43 860 

อัตรา 20.69 12.41 28.06 12.95 48.04 10.16 21.88 

6.ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน 

6 ร้อยละ 100 เป้าหมาย 1,821 329 157 863 649 1,157 4,976 

ผลงาน 1,200 213 91 705 573 815 3,597 

อัตรา 65.90 64.74 57.96 81.69 88.29 70.44 72.29 

7.คัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ (ที่มา: รายงานเฝ้าระวังอนามยัแม่และเด็ก สสจ.นนทบุรี ปี 2561) 

๗ ร้อยละ 25 
 

เป้าหมาย 2,549 833 1,008 518 548 602 6,058 

ผลงาน 1,596 372 393 145 234 172 2,912 

อัตรา 62.61 39.25 38.98 27.99 42.70 28.57 48.06 

 
ที่มา: ข้อมูล HDC ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 
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ผลการด าเนนิงาน 7 เดือน ปงีบประมาณ 2561 

1) มารดาตาย 1 ราย คิดเป็นอัตรามารดาตาย 22.03 

2) รอ้ยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ผลงานร้อยละ 48.11
เพ่ิมจากไตรมาส 1 แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์(รอ้ยละ 60) 

3) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง ผลงานพบภาวะเสี่ยง 
ร้อยละ 48.06 ได้ตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 

4) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ผลงานร้อยละ 32.95 
เพ่ิมจากไตรมาส 1 แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ 60)  

5) ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ผลงานร้อยละ 28.02 เพ่ิมจาก 
ไตรมาส 1 แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ65) 

6) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ผลงานร้อยละ 21.88 สูงกว่าเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ 20) และสูงกว่า
ผลงานไตรมาส 1 

7) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ผลงานร้อยละ72.29 ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ (รอ้ยละ 
100) 

 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย  จงัหวัดนนทบุรี ด าเนินการดังนี้ 
4.1  MCH Board เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยมีการประชุมทุก 3 เดือน (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

20 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561) 
เพ่ือวางแผน/วิเคราะห์/ก ากับพัฒนาคุณภาพบริการ/พัฒนาบุคลากร ร่วมกับ  Service Plan สาขา
สูติกรรมระดับจังหวัด สาขาทารกแรกเกิดระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินงานบูรณาการร่วมกัน ลดอัตรา
มารดาตายและลดอัตราทารกตาย และได้ให้ รพ.ที่มีทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเสียชีวิต 
น าผลการ Conference สาเหตุการเสียชีวิตชี้แจงในการประชุม MCH board จังหวัด ทุกไตรมาส 

4.2  โรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัด พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน “โรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก” และผ่านมาตรฐานระดับทองร้อยละ 100  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 เพื่อพบสูติแพทย์   

4.4  สร้างระบบส่งต่อที่มีการประสานงานทางไลน์/ โทรศัพท์ เพ่ือรับทราบข้อมูลก่อนส่งต่อโดย
โรงพยาบาลแม่ข่าย จะรับส่งต่อทุกราย หากเตียงเต็มใช้ระบบแลกผู้ป่วย ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายการ
ส่งต่อของจังหวัดนนทบุรี 

4.5  มีมารดาตาย จ านวน 1 ราย รวบรวมข้อมูลมารดาตาย (โดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE) ด าเนินการ 
Conference ระดับ รพช.เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 และน าเข้าที่ประชุม MCH board จังหวัด
นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงบริบทที่สามารถ
เตรียมความพร้อม ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาได้  
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4.6  ขยายโอกาสรับบริการฝากครรภ์ ใน รพ.ทุกระดับ โดยการเพ่ิมจ านวนการให้บริการ ANC ในแต่ละวัน 
เพ่ิมวันให้บริการ ทั้งวันท าการปกติ และวันเสาร์ มีช่องทางด่วนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ที่ส่งมาจากเครือข่าย รพ.สต./คลินิกอบอุ่น ให้ฝากครรภ์ได้ทันทีทุกวัน 

4.7  ขยายโอกาสรับบริการฝากครรภ์ ในรพ.สต. ให้บริการรับฝากครรภ์ครั้งแรก และดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่
ไม่มีความเสี่ยงตามเกณฑ์ฝากครรภ์คุณภาพ พร้อมสร้างระบบส่งต่อข้อมูลการฝากครรภ์ระหว่าง รพ.
สต., คลินิกอบอุ่นในเครือข่าย และ รพ.แม่ข่าย ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีความม่ันใจ สะดวกและลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

4.8  อบรมผู้ให้บริการฝากครรภ์ และจัดท าคู่มือการให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ แก่เจ้าหน้าที่ รพ .สต. 
และคลินิกอบอุ่นในเครือข่าย โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย 

4.9 FCT: รพ.สต. / อสม./อปท. ให้ความรู้เสียงตามสาย/วิทยุชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์/
ฝากท้องเร็ว ส่งฝากครรภ์เร็วก่อน ๑๒ สัปดาห์ 

4.10 รพ.สต. เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด ให้ครบ ๓ ครั้งตามเกณฑ์ โดย รพ.ทุกแห่งส่งรายชื่อหญิง      หลัง
คลอดให้ สสอ. ทุกแห่งทางเมล์/ ไลน์ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต. ด าเนินการได้ทันเวลา 

4.11 ที่ ANC มีการคัดกรองความเสี่ยง มีการจ่ายยา Triferdine / แนะน าอาหาร มีการ Counseling 
กลุ่ม/เดี่ยว เป็นคู่ 

4.12 จัดบริการคลอดคุณภาพ หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงอยู่ในความดูแลของสูติแพทย์ทุกราย 

4.13 มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง 17 ข้อ (กรมการแพทย์) / ใช้กราฟเฝ้าระวังการคลอด รวมทั้ง ได้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการคลอดมาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง  และการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน 
ปีละ 1 ครั้ง  ต่อเนื่อง 

4.14 จัดท า Standard order กรณี Preterm PROM PPH PIH Eclamsia Prolong Labour  
       การคลอดติดไหล่ ฯลฯ 

4.15 มีการเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์ คลังเลือด ยกเว้นในวันหยุดและนอกเวลาราชการ ในวันที่ไม่มี      สูติ
แพทย์ยังต้องใช้ระบบส่งต่อหากมีรายที่วิกฤติ/ฉุกเฉิน 

4.16 มีการพัฒนาศักยภาพการ CPR แม่ และ CPR ลูกปีละ ๑ ครั้ง 

4.17 มีการตวงเลือดหลังคลอดที่ได้มาตรฐาน เช่น ขวดตวงเลือด ถุงตวงเลือด ทั้งที่ผลิตเอง และจัดซื้อ
ส าเร็จรูป   

4.18 โรงพยาบาลศูนย์จัดอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลภาวะฉุกเฉินในห้องคลอด แก่พยาบาลห้องคลอด 

ทุกคน และแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และ  
   28 มิถุนายน 2561  

4.19 การดูแลหลังคลอดมีการดูแลภาวะแทรกซ้อนแม่-ลูก  
4.20 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ มีการสอน/ฝึกให้นมลูก/การเลี้ยงดูลูก/การส่งเสริมพัฒนาการด้วย 

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

เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. 
จุดเด่น 

-รพ.แม่ข่ายทุกอ าเภอมีการจัดช่องทางด่วนแก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12  
สัปดาห์ ที่ส่งต่อมาจาก รพ.สต./ คลินิกอบอุ่น 
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-การท า RCA ในแต่ละราย น าเข้าสู่ทีมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือวางระบบการท างาน พร้อมทั้งประเมิน
ผลลัพธ์ 
-การพัฒนาระบบส่งต่อ-ส่งกลับ ลดขั้นตอนในการส่งต่อหญิงต้ังครรภฉุ์กเฉิน 

-การน าเข้ายาใน รพช. ที่จ าเป็นใช้ใน PPH 

-ระบบ Consult รพ. แม่ข่ายทางไลน์  เพ่ือขอค าปรึกษา/การดูแล/การส่งต่อ 

-การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีช่วยน้อง ช่วยให้มีการจัดบริการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด one 
province one hospital และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ค าปรึกษา การรับส่งต่อที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

5. ปัญหา อปุสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

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

  

2.การเปลี่ยนตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 
ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจด้านการ
ปฏิบัติงานและการรวบรวมผลงาน 

  

3.การคืนข้อมูลผู้รับบริการนอกพ้ืนที่
รับผิดชอบ และจากหน่วยงานเอกชนให้
สถานพยาบาลผู้รับผิดชอบ 

  

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

 การสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ย นพฤติกรรม  
ส่งเสริมสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
-รพ.แม่ข่ายทุกอ าเภอมีการจัดช่องทางด่วนแก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน  12 สัปดาห์ 
ที่ส่งต่อมาจาก รพ.สต./ คลินิกอบอุ่น 

-ระบบ Consult รพ. แม่ข่ายทางไลน์  เพ่ือขอค 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   25 มิถุนายน 2561 

   โทร 085-919-4244 e-mail:kulnarisa2508@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุม่วยัและระบบควบคุมโรค 

หวัข้อการพฒันาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั (0-5 ป)ี : ส่งเสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั 

จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 และ 13 กรกฎาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

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

2. สถานการณ ์

   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 

 
ตวัชีว้ดั ร้อยละของเดก็ 0-5 ป ีมพีฒันาการเด็กสมวยั ร้อยละ 85 (ปี 2560) 
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 

 
ตวัชีว้ดั ร้อยละของเดก็ 0-5 ป ีสงูดสีมสว่น  รอ้ยละ 51 (ป ี2560) 

 
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) (ปี 2560) 
 

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. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 
ผลการด าเนนิงาน จ าแนกรายอ าเภอ ป ี2561 (ตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 2561) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 

เมือง 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ ่

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวม
จงัหวัด 

 
 

 
1.ร้อยละของเด็ก 0-5 ป ีมีพฒันาการเดก็สมวยั 

1 ร้อยละ 85 

 
เป้าหมาย 1,659 883 1,638 1,885 479 1,341 7,885 

ผลงาน 1,654 873 1,637 1,881 471 1,337 7,859 

อัตรา 

 
999.70 99.55 99.94 99.79 98.33 99.70 99.67 

2.ร้อยละของเด็ก 0-5 ป ีสงูดสีมสว่น   
2 ร้อยละ 54 

 
เป้าหมาย 2,794 1,976 1,704 1,874 304 1,929 10,581 

ผลงาน 1,555 1,199 1,051 917 4,893 1,035 5,944 

อัตรา 

 
55.65 60.68 61.68 48.93 61.51 53.65 56.18 

ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี 
 เด็กชาย= 

113 ซม. 
เด็กหญิง= 
112 ซม. 

 

เด็กชาย 112.15 110.06 110.42 110.66 108.75 108.57 110.67 

เด็กหญิง 111.45 109.23 109.54 109.91 107.00 109.97 110.16 
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4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

4.1การขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.1.1 ใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ในการวิเคราะห์ วางแผนและ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง (พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการฯ หลัก ร่วมกับตัวแทน
อีก 3 กระทรวง คือ สาธารณสุข ศึกษาธิการ และท้องถิ่นจังหวัด)  

-การประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติที่ประชุมร่วมกันทั้ง 4 กระทรวง ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา (ปฐมวัย) จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29-30 มิถุนายน 
2561  

-ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
มีการน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดนนทบุรี และแจ้งการณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 พร้อมแจ้งแนวทางการการด าเนินงานแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 ใช้กลไก MCH board  ร่วมกับ Service plan สาขาเด็ก ในการขับเคลื่อน และ  
เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในหน่วยงาน
สาธารณสุขและเครือข่าย โดยจัดประชุมทุก 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง 
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2561) 

4.1.3 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม  
4.1.4 ชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ให้

ผู้ปฏิบัติงาน 
ระดับอ าเภอ และต าบลทราบ  

4.1.5 ระดับอ าเภอผลักดันการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ทุกอ าเภอ 

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 

-ตัวแทน รพช.เข้าร่วมประชุมฝึกการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 60 เดือน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี 
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4.1.7 ชี้แจงทุกหน่วยงานให้ทราบและปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตาม พรบ . 
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 และ
ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ดังกล่าว (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

4.1.8 ติดตามการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็กของศูนย์เด็กเล็กเอกชน ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

4.1.9 เยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพ่ือผลักดันหลักสูตร 
High Scope แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย ต าบลพิมลราช 
อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางม่วง ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

     4.2 การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.2.1 เน้นย้ าหน่วยบริการทุกระดับให้บริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  

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  
การเจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก (DSPM) เน้นการเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

4.2.4  อบรม อสม.เยี่ยมบ้าน เพ่ือค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนส่งต่อเข้ารับการประเมิน
พัฒนาการและติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้ามาข้ึนทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 

    4.3 การจัดการระบบข้อมูล 

 4.3.1 PM ระดับจังหวัด และอ าเภอ สนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน และ
ติดตามให้มีการลงบันทึกข้อมูลการบริการ 43 แฟ้ม ให้ถูกต้อง 

4.3.2 รพ.สต. ทุกแห่ง ประสานข้อมูลคัดกรองพัฒนาการกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่งและ 
คืนข้อมูลให้ต าบล/อ าเภอ อื่นๆ 

4.3.3 PM จังหวัดประสานข้อมูลคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงพยาบาลศูนย์ แล้วคืนให้
ทุกอ าเภอเพ่ือกระจายให้รพ.สต. 

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

    4.4 การรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวยั ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561  
 4.4.1 ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง 4 กระทรวงหลัก และกรมพลาธิการทหารบก 

 4.4.2 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานช่วงรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

4.4.3 ออกชี้แจงแนวทางการด าเนินงานช่วงรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุกอ าเภอ 
ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561  
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5.ปญัหา อปุสรรค  และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง  
-การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS, My 
PCU และ HosXp เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการตรวจ 
สอบข้อมูล การส่งข้อมูล ท าให้ผลงานต่ า  
 

  

2.การเปลี่ยนตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 
ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจด้านการ
ปฏิบัติงานและการรวบรวมผลงาน 

 

  

3.ทักษะการคัดกรองพัฒนาการ การวัด
ส่วนสูงเด็ก ของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายท า
ให้ผลงานคลาดเคลื่อน 

  

 
 
6.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ  กฎหมาย 

 การสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก 

สนับสนุนให้องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาคเอกชน ผลิตสื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก 

 
7.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 

- รพช. ทุกแห่งมีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และงานสุขภาพจิต 

 
 

 

     ผู้รายงาน นางนริศา  กุลสราวุธ 

     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี   25 มิถุนายน 2561 

   โทร 085-919-4244 e-mail:kulnarisa2508@gmail.com 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [24]                                   
                             

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคเปน็เลิศ) 
หวัข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ  

(cavity free) 
จงัหวัด นนทบุร ีเขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9-13 กรกฎาคม 2561 

…………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [25]                                
                             

2. สถานการณส์ภาวะชอ่งปากและพฤติกรรมจากการส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพป ี2558-2560 

กลุม่
อาย ุ

ตวัชี้วดัสภาวะ 

ทนัตสขุภาพ 

CUP พระนั่งเกล้า CUP บางกรวย CUP บางใหญ่ CUP บางบัวทอง CUP ไทรน้อย 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 

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ
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ร้อยละเด็กได้รับ
การแปรงฟันจาก
ผู้ปกครอง 
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3 ปี ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ
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6 ปี  
(ป.1)  

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ

ในฟันน้ านม 
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ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ

ในฟันถาวร 
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12 ปี  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ

ในฟันถาวร 
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ร้อยละเด็กฟันดไีมม่ี
ผุ (cavity free) - 
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- 
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 ร้อยละเด็กมสีภาวะ
เหงือกอักเสบ 
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 ร้อยละเด็กแปรงฟัน
ก่อนนอนทุกวัน 
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*ข้อมูลจาการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพปี 2558-2560 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [26]                                  

สถานการณส์ภาวะชอ่งปากตามตวัชีว้ดั 

 

กลุม่
อาย ุ

ตวัชีว้ดัสภาวะ 
ทนัตสขุภาพ 

CUP พระนั่งเกลา้ CUP บางกรวย CUP บางใหญ ่ CUP บางบวัทอง CUP ไทรนอ้ย CUP ปากเกรด็ CUP ชลประทาน จงัหวดันนทบรุ ี
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 ี 

รอ้ยละเดก็
ปราศจาก 
ฟนัผใุนฟนัถาวร 
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รอ้ยละเดก็ฟนัดีไม่
มผี ุ(cavity free) 
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*ข้อมูลจาก HDC ณ วันท่ี 25 เดือนมิถุนายน 2561 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [27]                                  

3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห ์ (ระบรุายการข้อมลูทีจ่ าเปน็ส าหรับการตรวจตดิตามทีจ่ าเปน็ในแตล่ะประเด็น) 
 

ล าดบั ตวัชี้วดั รายการขอ้มลู 
CUP 

พระนัง่เกลา้ 

CUP    
บางกรวย 

CUP   
บางใหญ ่

CUP 

บางบวัทอง 

CUP  ไทร
นอ้ย 

CUP  
ปากเกรด็ 

CUP 

ชลประทาน 

ภาพรวม
จงัหวดั 

1.กลุม่อาย ุ0-2 ป ี

1 ร้อยละของเด็ก 

0-2 ปี ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกแปรง
ฟันโดยลงมือปฏิบัต ิ

เป้าหมาย 2,092 568 1,510 1,131 1,104 493 319 11,834 

ผลงาน 898 336 466 444 236 227 58 6,067 

อัตรา/ 

ร้อยละ 

42.93 59.15 30.86 39.26 21.38 46.04 18.18 51.27 

2 ร้อยละของเด็ก  
0-2 ปีเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเ์ฉพาะที ่

เป้าหมาย 2,092 568 1,510 1,131 1,104 493 319 11,834 

ผลงาน 524 256 227 262 99 144 56 1,885 

อัตรา/ 

ร้อยละ 

25.05 45.07 15.03 23.17 8.97 29.21 17.55 15.93                                                                                                                   

วิเคราะหม์าตรการ /กิจกรรมส าคญั  
- เด็กกลุ่มอายุ 18 เดือน เด็กปราศจากฟันผุตั้งแต่ปี 2557-2559 ร้อยละ 83.48, 91.87 และ 89.30 ตามล าดับ เด็กกลุ่มวัยนี้ พบว่า สภาพ

ปัญหาของฟันผุค่อนข้างคงที่  
- จากการด าเนินงานในปี 2560 จังหวัดได้จัดท าโครงการรณรงค์ให้เด็กดื่มนมจืด  ลด/เลิกนมขวด โดยมีการประกวดนวัตกรรมระดับจังหวัด ซึ่งใน

แต่ละ CUP ได้คัดเลือกนวัตกรรมเพื่อส่งประกวด จากการส ารวจทันตสุขภาพในปี 2560 พบว่าร้อยละเด็กอายุ 18 เดือนบริโภคนมหวาน/นม
เปรี้ยวลดลง จากร้อยละ 45.69 (ปี 2559) เป็นร้อยละ 25.99 (ปี 2560) แต่ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือนที่ใช้ขวดนมยังสูงอยู่ (ร้อยละ 81.35) 
จึงให้ส่งเสริมการลด/เลิกนมขวดและการฝึกแปรงฟันในผู้ปกครองต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [28]                                  

4. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห ์ (ระบรุายการข้อมลูทีจ่ าเปน็ส าหรับการตรวจตดิตามทีจ่ าเปน็ในแตล่ะประเด็น) 
 

ล าดบั ตวัชี้วดั รายการขอ้มลู 

CUP 

พระนัง่เกลา้ 

CUP    
บางกรวย 

CUP    
บางใหญ ่

CUP    
บางบวัทอง 

CUP   
ไทรนอ้ย 

CUP    
ปากเกรด็ 

CUP 

ชลประทาน 

ภาพรวม
จงัหวดั 

 
2.กลุม่อาย ุ3-5 ป ี

1 ร้อยละของเด็ก  
3-5 ปีได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

เป้าหมาย 3,344 1,326 2,424 2,262 1,277 778 892 19,544 

ผลงาน 868 589 835 392 272 109 47 3,698 

อัตรา/ 

ร้อยละ 

25.96 44.42 34.45 17.33 21.30 14.01 5.27 18.92 

2 ร้อยละของเด็ก  
3-5 ปีเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเ์ฉพาะที ่

เป้าหมาย 3,344 1,326 2,424 2,262 1,277 778 892 19,544 

ผลงาน 843 410 329 247 44 56 52 2,667 

อัตรา/ 

ร้อยละ 

25.21 30.92 13.57 10.92 3.45 7.20 5.83 13.65 

3 ร้อยละของ ศพด.มี
กิจกรรม 

แปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุก
วันด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด ์

เป้าหมาย 28 16 30 20 13 16 11 134 

ผลงาน 28 16 30 19 13 8 8 122 

อัตรา/ 

ร้อยละ 

100.00 100.00 100.00 95.00 100.00 50.00 72.73 91.04 

วิเคราะหม์าตรการ /กิจกรรมส าคญั  
- เด็กกลุ่มอายุ 3 ปี พบว่า มีเด็กปราศจากฟันผุตั้งแต่ปี 2558-2560 ร้อยละ 52.44, 60.05 และ 58.68 ตามล าดับ (ภาพรวมปี 2555 

ประเทศร้อยละ 48.30) เด็กกลุ่มวัยนี้ มีสภาพปัญหาค่อนข้างคงที่  
- จากผลการด าเนินงานตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ในไตรมาสที่ 3 ยังค่อนข้างน้อย เนื่องจากแผนงานส่วนใหญ่จะท าในเด็กเปิดภาคการศึกษาที่ 1 

ทั้งนี้มีการสนับสนุน ให้ ศพด. จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยมี ศพด. ร่วมกิจกรรมร้อยละ 91.04 
 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [29]                                  

ล าดบั ตวัชี้วดั 
รายการ
ขอ้มลู 

CUP 

พระนัง่เกลา้ 

CUP    
บางกรวย 

CUP    
บางใหญ ่

CUP    
บางบวัทอง 

CUP   
ไทรนอ้ย 

CUP    
ปากเกรด็ 

CUP 

ชลประทาน 
ภาพรวม
จงัหวดั 

 

3.กลุม่อาย ุ12 ป ี

1 ร้อยละของเด็กอายุ 6 
ปีได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน 

เป้าหมาย 1,556 583 907 873 579 329 485 7,977 

ผลงาน 57 84 28 55 43 13 11 343 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

3.66 14.41 3.09 6.30 7.43 3.95 2.27 4.30 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 
6-12 ปีไดร้ับบริการ 

ทันตกรรม 

เป้าหมาย 15,574 4,744 7,627 7,250 5,174 3,460 5,038 68,040 

ผลงาน 3,874 1,784 2,182 1,955 1,307 631 452 29,143 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

24.87 37.61 28.61 26.97 25.26 18.24 8.97 42.83 

3 ร้อยละของโรงเรียน
ปลอดน้ าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบและ
เครื่องดื่มที่มสี่วนผสม
ของน้ าตาลเกิน 5% 

เป้าหมาย 14 18 24 24 19 14 11 124 

ผลงาน 5 12 10 7 17 5 2 58 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

35.71 66.67 41.67 29.16 89.47 35.71 18.18 46.77 

วิเคราะหม์าตรการ /กิจกรรมส าคญั  
- เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี เด็กปราศจากฟันผุตั้งแต่ปี 2558-2560 ร้อยละ 55.83, 59.10 และ 65.70 ตามล าดับ(ภาพรวมปี 2555 ประเทศร้อย

ละ 47.70) และเด็กฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ตั้งแต่ปี 2559-2560 ร้อยละ 74.01 และ 77.68 ตามล าดับ พบว่า สภาพปัญหาของฟันผุมี
แนวโน้มลดลงและเด็กฟันดีไม่มีผุมีค่าท่ีสูง แสดงให้เห็นว่ามีการรักษาฟันผุด้วยวิธีการอุดฟันโดยทันตบุคลากรร้อยละ 11.98   

- การเข้าถึงการรักษาและการเคลือบหลุมร่องฟันจะมีการท าตามแผนงานในช่วงภาคการศึกษาที่ 1   ในส่วนของโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าตาลเกิน 5% ในโรงเรียนที่อยู่เขตเมือง  สามารถท าได้ยาก เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน และมีร้านค้า
บริเวณโรงเรียน  จึงมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กและจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันให้เพิ่มขึ้น 
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สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินจิฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

จากการวิเคราะห์การจัดบริการสุขภาพช่องปากของจังหวัดนนทบุรีโดยใช้ PIRAB เพ่ือระบุประเด็น
ส าคัญที่เป็นปัญหาและความเสี่ยงที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ มี
ดังนี้ 

 Partnership (การสรา้งพนัธมิตรดา้นสุขภาพ) 
ใช้กลไกการประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยด าเนินการ
ด้านการส่งเสริมป้องกันเป็นหลัก  และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็ก 

ปัญหา   
 ในบางพ้ืนที่ยังขาดการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ในสถานศึกษาภาคเอกชนบางแห่งไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการ และสถานศึกษาภาครัฐ

บางแห่งไม่เห็นความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ 

 Investment 

หน่วยบริการมีการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  และ
บริการทันตกรรมโดยใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)  
ปัญหา   

 ในบางพ้ืนที่ยังขาดการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ท างานด้านทันต
สาธารณสุขเฉพาะงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุม
ประชากรที่มีในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชากรในพ้ืนที่มีประชากรแฝงจ านวนมาก จึงต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากเพ่ือดูแลประชาการกลุ่มนี้ด้วย 

 Regulation 

ผลักดันให้มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพช่องปากในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
น้ าตาลเกิน 5% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนทุกวัน 

ปัญหา   
 โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าตาลเกิน 

5% ในโรงเรียนที่อยู่เขตเมือง สามารถท าได้ยาก เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน และมีร้านค้า
บริเวณโรงเรียน 

 Advocacy 

สร้างการรับรู้และเข้าใจด้วยการประชุมชี้แจงนโยบายระดบัจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
ผ่านการประชุมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในระดับเขต 

ปัญหา   
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาเด็กฟันผุกับสถานศึกษาในเครือข่ายเด็กไทยฟันดีท าได้

ยาก เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน และปัญหาฟันผุในเด็กไม่ได้รับความ
สนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา  รวมทั้งไม่มีงบประมาณสนับสนุนท าให้ขาดแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานในเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 
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 Building capacity 

จัดการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการดูแล ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพช่อง
ปากทุกกลุ่มวัย อีกท้ังสถาบันการศึกษาได้เปิดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นหลายหลักสูตร ซึ่งทันต
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตน 

ปัญหา   
 การศึกษาต่อในด้านทันตสาธารณสุขยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากทันตแพทย์เท่าท่ีควร

รวมทั้งทันตแพทย์ยังขาดทักษะในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข  
 

 
     

 ผู้รายงาน  นางสาวกุลภัทร  แต้มส าเภาเลิศ 

  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี ๒๖ มิถุนายน 2561 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 การสง่เสรมิสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสขุภาพ  

หวัข้อ การพฒันาสุขภาพกลุ่มวยัเรยีนและวยัรุน่  
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 

……………………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
               (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

2. สถานการณ ์
การคลอดมีชีพในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี 

การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดนนทบุรี (HDC adjusted ) 
ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2561  เท่ากับ 33.27  ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน  เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลทะเบียนเกิดมีชีพ กระทรวงมหาดไทยของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561  
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2560 พบว่า จ านวนเด็กเกิดมีชีพที่เกิดจากมารดาอายุ 15 – 19 ปีมีจ านวน 
304 คน จากจ านวนประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี จ านวน 34,067  คน เท่ากับ 8.92 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน  และจากข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดนนทบุรี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2560 ซึ่งเท่ากับ 49.2   44.1  40.7  39.8  37.8  และ 37.07 ตามล าดับ 
(ภาพที่ 1)   อธิบายได้ว่า อัตราการคลอดมีชีพของจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า
เป้าหมายทั้งในระดับเขตสุขภาพที่ 4 และระดับประเทศ  ( ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ก าหนดไว้ไม่เกิน 
40 ต่อพันในปี 2561 ) 

 จากข้อมูลการคลอดของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดนนทบุรีทุกสังกัด ( สถานบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และเอกชน ) พบว่า ร้อยละการคลอดของหญิงวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 
20 ปี (ทุกสัญชาติ) ต่อการคลอดทั้งหมด ปี 2555 - 2561 เท่ากับร้อยละ 18.29 , 18.32 , 16.61 , 
16.89 , 13.89 , 13.5  และ 12.48 ตามล าดับ (ที่มา : รายงานเฝ้าระวังอนามัยแม่และเด็ก ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ; ไตรมาสที่ 2 )  ทั้งนี้มรีายละเอียดเกี่ยวกับการคลอดมีชีพในกลุ่มวัยรุ่น ดังนี้  

หญิงคลอดบุตร จ านวนทั้งสิ้น 4,532 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
จ านวน 566  รายเท่ากับร้อยละ 12.48  เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10 - 14 ปี จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.41  และเป็นแม่วัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี จ านวน 547  ราย คิดเป็นร้อยละ 12.06  โดยมีหญิงวัยรุ่นคลอด
ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 385 รายคิดเป็นร้อยละ 8.49 ต่อหญิงคลอดทั้งหมด หรือร้อยละ 
14.37 ต่อหญิงคลอดท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนนทบุรี 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าทั้งอัตราการคลอดมีชีพของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คนจังหวัดนนทบุรี และข้อมูลการคลอดของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีต่อการ
คลอดทั้งหมดในสถานบริการในจังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้มลดลง  ซึ่งสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในภาพรวมนั้น พบว่า นอกจากปัจจัยที่เกิดจากวัยรุ่นเองที่มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติต่อเรื่องเพศยังไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแล้ว การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ และ
การที่วัยรุ่นมักเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ าในการป้องกันการตั้งครรภ์   เช่น ยาคุมฉุกเฉิน การ
นับรอบเดือน การหลั่งข้างนอก และสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง
ในการป้องกันการตั้งครรภ์หรือวิธีการในการคุมก าเนิด ที่มักได้มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทาง Social 
Network นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ และด้วยสภาพเศรษฐกิจในบริบทของจังหวัด 
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ประกอบกับวุฒิภาวะตามวัยของวัยรุ่นเอง จึงพบว่า ความรู้ และความตระหนักต่อการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์  
เช่น การไม่ไปรับบริการฝากครรภ์ทันที เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์  การฝากครรภ์ไม่ครบ/ ไม่ฝากครรภ์ เป็นต้น ซึ่งเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท าให้แม่ตั้งครรภ์วัยรุ่นเสียโอกาสในการรับค าแนะน าในการดูแลบุตรในครรภ์   ส่งผลท าให้ทารก
แรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (LBW) ,  คลอดก่อนก าหนด (Preterm Labour) ตามมา  

 

ภาพ 1  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี พ.ศ. 2550 - 2559  
           เปรียบเทียบข้อมูลของประเทศ   เขตสุขภาพท่ี 4 และ จังหวัดนนทบุรี  

 

 
       ที่มา : ข้อมูลสถิติจากส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
ภาพที่ 2 ข้อมูลการเฝ้าระวังอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (HDC adjusted )เปรียบเทียบรายจังหวัด 
            ในเขตสุขภาพท่ี 4 และระดับประเทศ  ( ข้อมูล ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2561 )     

         

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ปี 2561 (1 ตค. 2560 - 10 มิย. 2561)  สสจ.นนทบุรี  
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปีของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4  
จาก ข้อมูลการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
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44.1 40.7 39.8 

37.8 
37.07 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

นนทบรุ ี เขต 4 ประเทศ 

 เขต 4 

ประเทศ 

นนทบรุ ี

เขต 4 นนทบุร ี ปทุมธาน ี อยุธยา อ่างทอง ลพบุร ี สิงห์บุร ี สระบุร ี นครนายก 
อัตราต่อพัน 31.15 33.27 25.34 29.49 23.66 39.25 35.45 34.8 35.14 
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ไมเ่กนิ 40 : 1000 
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1,000 คน (HDC adjusted) เดือนตุลาคม 2560 – 10  มิถุนายน 2561   พบว่า จังหวัดนนทบุรีมีอัตรา
คลอดมีชีพ สูงอยู่ในล าดับที่ 5 รองลงมาจากจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก และสระบุรี ตามล าดับแต่ยัง 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่เกิน 40 ต่อพัน ( ภาพที่ 2 ) 

การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี  

ภาพที่ 3  ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 2559 – 2561  สสจ.นนทบุรี 
                

 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ปี  2561 ( 1 ตค. 2560- 10  มิย. 2561)  

สถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีจังหวัดนนทบุรี ปี 2557 – 2560 
เท่ากับร้อยละ  26.9  23.6  19.5  16.76  และ 14.67  ตามล าดับ (ที่มา : รายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ส าหรับในปี 2561 ข้อมูลจากระบบ Health Data Center 
(HDC)  ปี 2559 – 2561 ( ณ วันที่ 10  มิย. 2561 ) พบว่า การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีอัตราสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายแต่มีแนวโน้มลดลง ( ภาพที่ 3 )  โดยในปี 2561 
จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มาคลอดและแท้งบุตรในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 522 ราย ในจ านวนนี้เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปจ านวน 75 ราย ร้อยละ 14.36 

 

ภาพที่ 4 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 รายอ าเภอ  

                   
ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ปี 2559 – 2561 (ต.ค.2560- 28 ก.พ.2561)   สสจ.นนทบุรี  

ปี 2561  พบหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ซ้ าที่มาคลอด/แท้งเป็นครั้งที่สองขึ้นไป
จ านวน 75 รายจากมารดาวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มาคลอด/แท้งบุตรทั้งหมด จ านวน 522 ราย  หรือ 

2559 2560 2561 
รอ้ยละ 20.12 13.97 14.36 
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125  ราย 75 ราย 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

จ.นนทบุร ี เมือง บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด 
2559 20.12 21.66 31.37 21.33 16.67 11.11 18.69 
2560 13.97 15.47 12.2 13.51 15.65 13.41 7.76 
2561 14.36 13.6 5.88 10 12.33 10 25 
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เท่ากับร้อยละ 14.36   พบสถิติสูงสุดที่อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอเมือง และอ าเภอบางบัวทอง คิดเป็นร้อยละ 
25.0  13.6  และ 12.33  ตามล าดับ (ภาพที่ 4)   

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ซ้ า ส่วนใหญ่พบสถิติสูงในพ้ืนที่เขตเมืองซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง (Migration) อันเนื่องมาจากเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ที่มีจ านวนอาคาร   
ที่อยู่อาศัย /หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการจ านวนมาก ด้วยบริบทเหล่านี้จึงท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคของการติดตามเยี่ยมมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่ต้องได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ติดตาม/ค้นหาเพ่ือให้บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร ( ในรายที่ปฏิเสธการคุมก าเนิดหลังคลอดบุตรก่อนออกจาก
โรงพยาบาล) จึงท าให้มีวัยรุ่นจ านวนหนึ่งไม่ได้รับบริการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร  และบางอ าเภอ
มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดข้อจ ากัดของการให้บริการ
คุมก าเนิดแก่มารดาคลอด/แท้งบุตรเช่นกัน 

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
3.1  อตัราการคลอดมชีีพในหญงิอาย ุ15-19 ป ีจังหวดันนทบรุ ีป ีพ.ศ. 2556 – 2560 

 

ที่มา :  ข้อมูล จากส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 - 2560 
 

              อตัราการคลอดมชีีพในหญิงอาย ุ15-19 ป ีจงัหวดันนทบรุ ีปีงบประมาณ 2561 รายอ าเภอ                                                                                       

คา่เปา้หมาย รายการขอ้มลู 
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ด็ รวมจงัหวดั 

ไม่เกิน 
 40 ต่อ
1000 

เป้าหมาย 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 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.นนทบุรี ประมวลผลจาก ทะเบยีนเกิดมีชีพ กระทรวงมหาดไทย ( ต.ค - ธ.ค. พ.ศ. 2560 ) 
 
 
 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี 
ปี 2556  - 2560 

2556 2557 2558 2559 2560 

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

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

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
  ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1000 คน 

44.07 40.66 39.8 37.8 37.07 
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3.2 (ก) รอ้ยละการตั้งครรภซ์้ าในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ป ีป ี2557 – 2561 (ข้อมลูจากแบบรายงานฯ) 

ป ี รายการขอ้มลู 
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ด็ รวม
จงัหวดั 

1 2 3 4 5 6 

2557    
จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

816 61 100 133 84 149 1,343 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

221 19 22 48 9 42 361 

ร้อยละ 27.1 31.1 22.0 36.1 10.7 28.2 26.9 

2558 
 

จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

903 35 84 146 72 151 1,391 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

214 10 25 36 13 31 329 

ร้อยละ 23.7 28.6 29.8 24.7 18.05 20.5 23.6 

2559 
 

จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

551 52 78 120 84 143 1,028 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

97 16 22 28 8 29 200 

ร้อยละ 17.60 31.37 28.20 23.33 9.52 20.28 19.5 

2560 

 

จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

561 37 71 144 79 110 1,002 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

91 6 14 23 6 7 147 

ร้อยละ 16.22 16.22 19.72 15.97 7.59 6.36 14.67 

2561 

(1 ต.ค.60 – 
30 มีค 61) 

จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

204 19 29 61 35 58 406 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

35 3 3 10 4 8 63 

ร้อยละ 17.15 15.78 10.34 16.39 11.42 13.79 15.51 

ที่มา : รายงานเฝา้ระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสญัชาติไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี 2557 - 2561 
      : เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( รพศ. / รพช. ) 
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3.2 (ข) ร้อยละการตั้งครรภซ์้ าในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ป ีป ี2559 – 2561 (ข้อมลูจากระบบ HDC) 

ป ี รายการขอ้มลู 
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ด็ รวม
จงัหวดั 

1 2 3 4 5 6 

2559    
จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

397 51 75 114 81 107 825 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

86 16 16 19 9 20 166 

ร้อยละ 21.66 31.37 21.33 16.67 11.11 18.69 20.12 
2560 

 
จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

434 41 74 148 82 116 895 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

67 5 10 23 11 9 125 

ร้อยละ 15.44 12.2 13.51 15.54 13.41 7.76 13.97 

2561 
(1 ต.ค.60 – 
10 มยิ. 61) 

จ านวนหญิงคลอดอายุ
น้อยกว่า  20 ปี   (คน) 

272 17 40 73 40 80 522 

หญิงคลอดอายุ <20 ป ี
ครรภ์ที ่2 ขึ้นไป   (คน) 

37 1 4 9 4 20 75 

ร้อยละ 13.6 5.88 10.0 12.33 10.0 25.0 14.36 
 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Health Data Center  ปี  2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันท่ี  10 มิย. 2561 
 

3.3  อตัราการคมุก าเนิดในวยัรุน่อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี
     เปรยีบเทยีบข้อมลู HDC และ รายงานเฝ้าระวังการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ สสจ.นนทบรุ ีป ี2560 - 2561   

 

ร้อยละของวยัรุน่อายตุ่ ากวา่20 ปีทีไ่ดร้บับริการคมุก าเนิดดว้ยวธิสีมยัใหม่ (Modern methods) 
 ป ี2560 

โรงพยาบาล 
ระบบ Health Data Center รายงานเฝ้าระวังการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
พระนั่งเกล้า 434 187 43.09 561 516 90.05 
บางกรวย 41 13 31.71 37 35 94.59 
บางใหญ่ 74 37 50.0 71 71 100 
บางบัวทอง 148 137 92.57 144 144 100 
ไทรน้อย 82 53 64.63 79 79 100 
ปากเกร็ด 116 62 53.45 110 110 100 

รวม 895 489 54.58 1002 955 95.31 
ร้อยละของวยัรุน่อายตุ่ ากวา่20 ปีทีไ่ดร้บับริการคมุก าเนิดดว้ยวธิสีมยัใหม่ (Modern methods) 

 ป ี2561 
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โรงพยาบาล 
ระบบ Health Data Center 
 ( ณ 10 มถินุายน  2561 ) 

รายงานเฝา้ระวงัการตั้งครรภใ์นวยัรุน่ 
ไตรมาส 2 / 2561 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
พระนั่งเกล้า 272 98 36.03 204 204 100 
บางกรวย 17 1 5.88 19 18 94.73 
บางใหญ่ 40 32 80.0 29 29 100 
บางบัวทอง 73 72 98.63 61 61 100 
ไทรน้อย 40 26 65.0 35 35 100 
ปากเกร็ด 80 42 52.5 58 58 100 

รวม 522 271 51.92 406 405 99.75 
 
 

3.4  ร้อยละของวยัรุน่อายุต่ ากวา่ 20 ปีทีคุ่มก าเนดิไดร้บับรกิารคุมก าเนดิดว้ยวธิกีึง่ถาวร  
 เปรียบเทียบข้อมลู HDC และ รายงานเฝา้ระวงัการตั้งครรภ์ในวยัรุน่  สสจ.นนทบรุ ี
 ป ี2560 - 2561   

ร้อยละของวยัรุน่อายตุ่ ากวา่20 ปีทีไ่ดร้บับริการคมุก าเนิดดว้ยวธิกีึง่ถาวร  ป ี2560 

อ าเภอ 
ระบบ Health Data Center รายงานเฝ้าระวังการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองนนทบุรี 187 184 98.40 516 347 67.25 
บางกรวย 13 10 76.92 35 28 80.0 
บางใหญ่ 37 37 100 71 58 81.69 
บางบัวทอง 137 125 91.24 144 122 84.72 
ไทรน้อย 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 
 

ร้อยละของวยัรุน่อายตุ่ ากวา่20 ปีทีไ่ดร้บับริการคมุก าเนิดดว้ยวธิกีึง่ถาวร  ป ี2561 

อ าเภอ 
ระบบ Health Data Center 
 ( ณ 10 มถินุายน 2561 ) 

รายงานเฝา้ระวงัการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 
ไตรมาส 2 / 2561 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองนนทบุรี 98 97 98.98 204 136 66.66 
บางกรวย 1 1 100 18 17 94.44 
บางใหญ่ 32 30 93.75 29 29 100 
บางบัวทอง 72 61 84.72 61 58 95.08 
ไทรน้อย 26 26 100 35 32 91.42 
ปากเกร็ด 42 37 88.1 58 58 100 

รวม 271 252 92.99 405 330 81.48 
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3 สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
 3.1 การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  

- จังหวัดนนทบุรี มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดนนทบุรี (ยกเลิกค าสั่งที่ 1141/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดย
ใช้ค าสั่งที่ 1628/2561  ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แทนค าสั่งเดิม ) ซึ่งจังหวัดได้
ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และ
ก าหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 / 2561  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

- การเผยแพร่ถ่ายทอด /ประชาสัมพันธ์ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2559  และการคืนข้อมูลสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนนทบุรี โดยการท างาน
ร่วมกันกับคณะกรรมการระดับจังหวัดของหน่วยงานต่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีทุกเขต  สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี  
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี (กศน.) และเครือข่ายภาคประชาสังคม  ได้แก่ สภาสตรีจังหวัดนนทบุรี 
สมัชชาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

- การประสานสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่นของอ าเภอ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/เอดส์/ยาเสพติด จ านวน 32 แห่ง ( ร้อยละ 69.56 )  

3.2 ผู้บริหารให้ความส าคัญ ก าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด และมีนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีมาตรการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นที่ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

- การเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์รายใหม่ในวัยรุ่น : สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่
ด าเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา และชุมชน 

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น : สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด     
ทุกแห่ง (รพศ./รพช.) จัดบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรให้แก่หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการคลอด/
แท้งบุตรก่อนออกจากโรงพยาบาลทุกราย และขอความร่วมมือโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ จัดให้บริการ
คุมก าเนิดแก่หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการคลอด/แท้งบุตรด้วยเช่นกัน โดยให้โรงพยาบาลทุก
แห่งจูงใจแม่วัยรุ่นที่มาคลอด/แท้งบุตรในโรงพยาบาลได้รับการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ยาฝัง/ห่วงอนามัย) 
ก่อนออกจากโรงพยาบาลทุกราย และหากแม่วัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมรับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร ก่อนออก
จากโรงพยาบาล หรือในคลินิกวางแผนครอบครัว จะให้บริการฉีดยาคุมก่อนกลับบ้าน โดยถ่ายทอด
นโยบาย และควบคุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด  ทุก 
3 เดือน จึงเป็นผลให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 -   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแม่วัยรุ่นและบุตรตลอดจนครอบครัวแม่วัยรุ่น : การสร้างเครือข่าย
แม่อาสา และพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการท างานของ”แม่อาสา” โดยปัจจุบันมีเครือข่ายแม่
อาสาดูแลแม่วัยรุ่น จ านวน 260 คน / ชมรมแม่อาสา 6 อ าเภอ และปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบการดูแล
แม่วัยรุ่นโดยแม่อาสา โดยใช้ Home Programe เป็นเครื่องมือในการติดตามเยี่ยมแม่วัยรุ่นของแม่อาสา 
1 : 1 
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3.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดท าแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และจัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ และ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนที่ ตลอดจนแสวงหาแนวร่วมในการท างานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  มูลนิธิแพธทูเฮลท์  สภาเด็กและเยาวชนฯ สภาสตรีจังหวัดฯ  ฯลฯ 

3.4 คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนประเด็น Teenage Pregnancy เป็น 1 ใน 6 
นโยบายการด าเนินงานของ MCH Board จังหวัดนนทบุรี และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
อ าเภอ และ ต าบล โดยมีคณะกรรมการ MCH Board ระดับอ าเภอขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ซ้ าภายในอ าเภอครอบคลุมทุกสถานบริการ โดยมีโรงพยาบาลเป็นแม่
ข่ายในการสนับสนุนช่วยเหลือ  

3.5 การจัดให้มีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) ทุกอ าเภอ เพ่ือเสริมการท างานของระบบดูแล
ช่วยเหลือวัยรุ่นแบบบูรณาการ และเพ่ิมการเข้าถึงการบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นของหน่วยบริการและ
เครือข่ายสาธารณสุขภายในจังหวัด  

3.6 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงพยาบาล YFHS  บริการทางเลือกที่ปลอดภัย "1663 "  และ
เครือข่าย R-SA แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข และกลุ่มวัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง  
สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเพ่ิมช่องทางบริการทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
เผชิญปัญหาให้มีทางเลือกทีเ่หมาะสมและปลอดภัย 

3.7 มีเครือข่ายร้านขายยาร่วมเฝ้าระวังการตั้งครรภ์วัยรุ่นในทุกอ าเภอ จ านวน 396 แห่ง (ร้อยละ 65 )โดย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชมรมร้านขายยาในจังหวัด
นนทบุรี  เพื่อแจก"เอกสารประชาสัมพันธ์เมื่อตั้งครรภ์ต้องท าอย่างไร" ให้แก่วัยรุ่นที่มาซื้อแถบตรวจการ
ตั้งครรภ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ค าปรึกษาช่วยเหลือกรณีหญิงตั้งครรภ์ปกติ/ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
เพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม ป้องกันการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย และ
ปัญหาสังคมอ่ืนๆ 

3.8 พัฒนารูปแบบโครงการ stop teen mom teenage in Nonthaburi province เชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรียน บ้าน โรงพยาบาล ในพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด และบางใหญ่ โดยใช้งบประมาณของ พมจ.นนทบุรี 

3.9 ระดับจังหวัดมีการสื่อสารประสานงาน และประเมินติดตามผลการด าเนินงาน และคืนข้อมูลผลงาน กับ
Teen Manager ของอ าเภอเป็นระยะๆต่อเนื่อง (ทางช่องทางสื่อสารLine  group / การจัดเวทีประชุม) 
 

4 ปัญหา อปุสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้การ
ด าเนนิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ 
ต่อหนว่ยรบัตรวจ 

สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการ      รบั
ไปประสาน หรือ ด าเนนิการตอ่ 

การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว   
ยังมีน้อยในระดับชุมชน และท าได้
ยาก เนื่องจากบริบทของครอบครัว
ในจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนเขตเมือง 

  

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ 
เรื่องเพศและการคุมก าเนิด วัยรุ่นมัก
หาจาก Social media เพ่ือน ท าให้
ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
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5 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
5.1 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพ่ือสร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อสังคม  
5.2 เพ่ิมการสนับสนุนการด าเนินงานจากส่วนกลาง (การถ่ายทอดองค์ความรู้/วิชาการ/แนวทางด าเนินงาน)  

การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการท างานของจังหวัดในเขต
เพ่ือลดการท างานซ้ าซ้อน  

5.3 กรณีท่ีส่วนกลางด าเนินโครงการน าร่องในจังหวัด ขาดการคืนข้อมูลให้แก่จังหวัด ท าให้เสียโอกาสในการ
พัฒนาต่อยอด 

5.4 ขาดความชัดเจนในรูปแบบการประเมินและรับรองมาตรฐาน Youth Friendly Health Service  
 

6 นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 
ไม่มี 
 
 

ผูร้ายงาน  นางทัศนีย์  ช่วยรักษา      
                                          ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                           วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  29 มิถุนายน 2561 
                                           โทร ๐๒ 9๕๐๓ ๐๗๑-๖ ต่อ ๑๓๐,๑๑๗                                               
                                           E-mail: miewow@gmail.com   
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทุกกลุม่วยั (ดา้นสขุภาพ) 

หวัข้อ พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่10 กรกฎาคม  2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

11 ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long Term Care) ในชุมชน 
     ผ่านเกณฑ์  

 

2. สถานการณ์ 
   ตารางแสดง จ านวนประชากรอาย ุจ าแนกรายกลุ่มอาย ุ

ปี พ.ศ. 

จ านวน
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชากรสูงอาย ุ ผู้สูงอายุ 60 –69ปี ผู้สูงอายุ 70 –79ปี ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

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 

ที่มา : จาก รายงาน HDC วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 
3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน การจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ(รายอ าเภอ)  

อ าเภอ 
ผูส้งูอาย ุ

(คน) 
ADL ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัการคดักรองจ าแนกตามADL 

คัดกรอง
(คน) 

ร้อยละ 
ยงัไมไ่ด้
คัดกรอง 

ร้อยละ ติดสงัคม ร้อยละ ติดบา้น 
ร้อย
ละ 

ติด
เตียง 

ร้อย
ละ 

เมือง
นนทบุรี 

81,623 25,914 31.75 55,709 68.25 24,974 96.37 722 2.79 218 0.84 

บางกรวย 20,570 17,672 85.91 2,898 14.09 17,392 98.42 174 0.98 106 0.60 
บางใหญ่ 16,093 11,273 70.05 4,820 29.95 10,945 97.09 237 2.10 91 0.81 
บางบัว
ทอง 

28,763 15,204 52.86 13,559 47.14 14,806 97.38 289 1.90 109 0.72 

ไทรน้อย 7,926 6,439 81.24 1,487 18.76 6,115 94.97 270 4.19 54 0.84 
ปากเกร็ด 26,997 11,550 42.78 15,447 57.22 11,171 96.72 284 2.46 95 0.82 
รวม 181,972 88,052 48.39 93,920 51.61 85,403 96.99 1,976 2.24 673 0.76 

  ที่มา : จาก รายงาน HDC วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
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  ข้อมูลผลการจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ADL =  88,052 คน 
     -  จ านวนผู้สูงอายุ  กลุ่มที่ 1 (Independent )   =  85,403  คน คิดเป็นร้อยละ 96.99 
     -  จ านวนผู้สูงอายุ  กลุ่มที่ 2  (Partial-dependent)   =    1,976คน คิดเป็นร้อยละ 2.24 
     -  จ านวนผู้สูงอายุ  กลุ่มที่ 3  (dependent)   =   673 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 
 

3.2 ผลการด าเนินงานตามความคลอบคลุมในพื้นที่ 52 ต าบลผลงานสะสมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน 

ข้อมูล ณ ที่มา : จาก รายงานจากพ้ืนที่ของหน่วยบริการ  วนัที ่31 พฤษภาคม 2561 
จังหวัดนนทบุรีมีการคัดกรองจ าแนกผู้สูงอายุตามADL (ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน)ได้ร้อยละ 

48.39 ส่วยการด าเนินงานต าบล Long Term Care ของจังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินการครบ 7 
องค์ประกอบของกรมอนามัยครอบคลุม 52 ต าบล โดยผ่านเกณฑ์ LTC (กรมอนามัย) ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

 
เมือง 

บางกรวย บาง 
ใหญ่ 

บางบัว
ทอง 

 
ไทร 
น้อย 

 
ปากเกร็ด 

ภาพรวมจงัหวดั 
 

(ช่ือตัวช้ีวัด) ต าบล Long Term Care   ผา่นเกณฑ ์LTC (กรมอนามยั)  ร้อยละ 60 
1 ต าบล

ผ่าน
เกณฑ ์

เป้าหมาย 10 9 6 8 7 12 52 
ผลงาน 10 9 6 8 7 12 52 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

2 จ านวน 
CM 

ปี 59 22 22 11 19 16 23 130 
ปี 60 80 (ท้องถิ่น/เครือข่าย/ รพ.) 80 
ปี 61 20 13 9 17 8 10 86 

9 (ท้องถิ่น/เครือข่าย) 
รวม 42 35 20 36 24 33 296 

CM1: 
ผส. 

 1:21 1:9 1:17 1:9 1:12 1:12  

3 จ านวน 
CG 

ปี 59 70 67 41 61 46 81 366 
ปี 60 50 35 30 45 30 50 240 
ปี 61 47 67 29 54 41 32 270 
รวม 167 169 100 160 117 163 876 

CG1:ผส
5-10คน 

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

5 จ านวน 
CP 
 

เป้าหมาย 940 280 328 298 324 379 2649 
ผลงาน 901 271 305 285 301 354 2,417 
ร้อยละ 95.85 96.79 92.99 95.64 92.90 93.40 91.24 
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3.3 ผลการด าเนนิงานตามพืน้ที ่อปท.เข้าร่วมการด าเนินการโครงการ Long Term Care ผลงาน
สะสมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน จ านวน22 อปท.( 50.00%) 34 ต าบล (65.38 %)  
 
 

ล า
ดับ 

อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ต าบล 
ทั้งหมด ปี 

59 
ปี 

60 
ปี 

61 
รวม ทั้ง 

หมด 
ปี 59 ปี  

60 
ปี 

 61 
รวม 

1 อ าเภอเมือง 6 1 1 2 4 10 1 5 2 8 
2 อ าเภอบางกรวย 7 3 3  6 9 3 4  7 
3 อ าเภอบางใหญ ่ 8 2 1  3 6 2 1  3 
4 อ าเภอบางบัวทอง 8 2 4  6 8 2 6  8 
5 อ าเภอไทรน้อย 8 1 1  2 7 1 1  2 
6 อ าเภอปากเกรด็ 8 1 2 1 3 12 1 7 1 9 
รวม 45 

แห่ง 
*44

กองทุน 

10 12 3 25 52 10 24 3 37 

ร้อยละ  22.73 27.27    19.23 46.15   
ร้อยละสะสม   50.00     56.15   

หมายเหต ุ* อปท.ทีเ่ขา้รว่มกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัพืน้ทีต่ าบาล 44 แหง่ 
ข้อมูล ณ ที่มา : จากรายงานจากพ้ืนที่ของหน่วยบริการ 31 พฤษภาคม 2561 
 
3.4 การด าเนินงานตามนโยบาย 3C ประกอบดว้ย Care manager, Caregiver, Care plan ตาม

พื้นที ่อปท.เข้าร่วมการด าเนินการโครงการ Long Term Care 
 

ล า
ดั
บ 

 อ าเภอ       

 

หน่วย
บริการ สธ.

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

หน่วยบริการ 
เทศบาล
ทั้งหมด  
(แห่ง) 

หน่วย
บริการ ที่ม ี
CM (แห่ง) 

ผู้สูงอายุพ่ึงพิง
ในต าบลที่

อปท.เข้าร่วม 
LTC 

จัดท า 
care 
plan 
(ราย) 

หมายเหต ุ

1 อ าเภอเมือง 16 5 21 198 198  

2 อ าเภอบางกรวย 12 - 12 184 184  
3 อ าเภอบางใหญ ่ 10 - 10 167 167  
4 อ าเภอบางบัวทอง 16 1 18 190 165 (ผิดต าบล 25) 
5 อ าเภอไทรน้อย 13 - 13 30 30  
6 อ าเภอปากเกรด็ 16 2 18 101 101  

รวม 83 8 91 870 845 
(97.12) 

 

ข้อมูล ณ ที่มา : จาก รายงานจากพ้ืนที่ของหน่วยบริการ วนัที่  31 พฤษภาคม 2561
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3.5 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน LTC ปี 59-60 
 

ล าดับ อ าเภอ ข้อมูลกองทุน 

 

ส่งCPหรือโครงการเพื่อเบิก
จ่ายเงิน 

 

 
หมายเหต ุ

 
 

กองทุน
ฯ ปี 

59-60 

กองทุนฯ 
ไม่มีการ
โอนเงิน 

กองทุน
ฯ มีการ
โอนเงิน 

หน่วยบริการสธ. ผ่านศูนย์ฯ/
เทศบาล 

เบิกจ่าย ยัง เบิกจ่าย   
 

ยัง 

1  เมือง 2 2 - 2 1 - 5 อนุฯยังพิจารณา CP แล้ว 

2 บางกรวย 6 5 - - 11 - 1 ก าลังตั้งอนุฯ ได้แก ่
ทม.บางกรวย 
ทต.ปลายบาง 
อบต.บางขนุน 
ทต.ศาลากลาง 
อบต.บางขุนกองขอออกจาก
โครงการ 

3 บางใหญ่ 3 2 - 2 2 - - หน่วยบริการส่ง CPแล้ว อนุ
ฯยังไม่พิจารณา 

4 บางบัวทอง 6 1 3 9 3 - - อบต.บางบัวทอง (รายชื่อม่
ถูกต้อง) 

5 ไทรน้อย 2 1 1 1 - - - ทต.ไทรน้อย(ข้อมลูผดิพื้นท่ี) 
6 ปากเกร็ด 3 1 2 2 3 - - ก าลังตั้งอนุฯ ทต.ท่าอิฐ 

รวม 22 15 6 16 20 - 6  
 

ข้อมูล ณ ที่มา : จาก รายงานจากพ้ืนที่ของหน่วยบริการ วันที่  31 พฤษภาคม 2561 
รายละเอียดสรุปการการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยสรุปมีดังนี้ 
1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิง(Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี จ านวน
เงิน 15,582,500 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Giver) จ านวน 270 คน ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ระยะเวลา 10 
วัน)  ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 29 ธันวาคม พ.ศ.2560  
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561  
  และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2561 

 1.2 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ (Care Manager) 
จ านวน 80 คน ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 10 วัน) ณ 
ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี  

1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและลดปริมาณขยะ ใน
ชุมชน “ผ้าอ้อมซักได้ส าหรับผู้สูงอายุ” ส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว จ านวนอ าเภอ 6 
อ าเภอๆละ1 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรม 240 คน (ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561 -10 กุมภาพันธ์ 2561) 
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1.4จัดศึกษาดูงานการสร้างสุขภาพส าหรับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสุขภาพด้วยตนองและการช่วยเหลือเกี่อกูลดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงในชุมชน  ใน
เดือนกรกฎาคม 2561  

1.5 จัดท าสื่อ อุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สื่อความรู้ด้านสุขภาพและโรคที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ แบบประเมิน ADL GS คู่มือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ แฟ้มเอกสาร Long Term Care 
ในชุมชน สื่อด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในชุมชน อุปกรณ์ต้นแบบในการจัดการขยะติดเชื้อ
ในครัวเรือน และจัดท า Spot วีดีโอ สื่อความรู้ ฯลฯ 

1.6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ 
ผู้สูงอายุ(Care Manager) นักกายภาพบ าบัด ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  
         1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุเพื่อการด าเนินงานชุมชน จ านวน 14 รายการ  

 
2.ในการติดตามกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิง
(Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี  

2.1 จ านวนอปท.ที่เข้าร่วม ปี 2559 จ านวน 10 อปท. ปี 2560 จ านวน 12 อปท.รวม 22 
อปท.สถานการณ์การเบิกจ่ายเงิน จากกองทุน LTC  ปี 2559- 2560 มีการโอนงบให้หน่วยบริการ
สาธารณสุข 6 แห่ง ด าเนินการเอง 1 แห่ง (ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน) ส่วนอีก 15 กองทุน อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ เนื่องจาก 1)อปท.ไม่มั่นใจในการใช้จ่ายเงิน มีการได้รับท้วงติงการใช้เงิน จาก สตง. เช่น อบต.
บางขนุน จึงแจ้งขอคืนเงินที่ได้รับในปี 2560 2)กระบวนการของการสนับสนุนงบมีหลายขั้นตอน ส่งผลต่อ
ความล่าช้าในการด าเนินงาน (1.พิจารณาขออนุมัติอัตราการจ่ายเงินโดยคณะอนุกรรมการฯ  2. เสนอคณะ
กรรมการฯกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ 3.นัดหมายท าข้อตกลง 4.โอนเงิน)  3)อปท.หลายพ้ืนที่
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ท าให้ต้องมีการศึกษาแนวทางกันใหม่ และ4)หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่
อปท.ที่เข้าร่วมโครงการในปี 59-60 ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการเสนอ Care Plan ให้อนุกรรมการฯกองทุน 
LTC เข้าไปแล้ว รอคณะอนุกรรมการฯประชุมพิจารณาข้อมูล Care Plan  และ ความครอบคลุมของ 
CM/CG ต่อผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2 แนวทางการด าเนินงานต่อไป 
2.2.1 ประสานกับกลุ่มงานประกันสุขภาพในการประสานการติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน

กับหน่วยบริการสาธารณสุข การตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงสิทธิ์ UC ปี 59-61 จากหน่วยบริการ
และกองทุน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งข้อมูลให้ สปสช.เขต 4  และประสานการเข้าร่วมกองทุนLTC ของ อปท.
ใหม่ในปี 2561 

2.2.2 ประสานงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในการติดตามการพิจารณางบกองทุนLTC 
เพ่ือจัดท าโครงการเสนอประธานคณะกรรมการกองทุน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต่อไป 

2.2.3 ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในการส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงปี 
2561 เพ่ือส่งข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงสิทธิ์ UC ให้กองทุนและกลุ่มงานประกันสุขภาพเพ่ือส่ง สปสช.ต่อไป 

2.2.4 มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน LTC โดยบูรณาการ ท างานร่วมกันระหว่าง กลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  และและผู้รับผิดชอบงาน LTC ระดับอ าเภอทุกพ้ืนที่ รวมถึง
การด าเนินงานการจัดบริการ LTC ของหน่วยบริการ และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ CG ใน
พ้ืนที ่
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2.2.5 ประสานกับ สปสช. ในการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการของการสนับสนุนงบ
LTC แก่ ท้องถิ่นจังหวัด อปท. และหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ๆเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 13 มีนาคม 
2561 ณ กรุงศรีรีเวอร์ 
 
4 สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  

 ความชัดเจนของการด าเนินงาน LTC ที่เป็นรูปธรรม ที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ได้
โดยไม่มีความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ  โดยควรมีการสั่งการ/การประสานงานที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีเอกสารในการการอ้างอิง ที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบโดยเฉพาะเรื่องการใช้
เงินกองทุนLTC ทั้งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
 

 

5 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
เนื่องจากมีการปลี่ยนแปลงแนวทางการเบิกจ่าย
เงินกองทุน LTC รวมถึงความล่าช้าในการสั่งการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อความมั่นใจในการ
ท างานของ จนท.ระดับพ้ืนที่ ควรมีความชัดเจนใน
ขั้นตอนการปฏิบัติและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ 
สะดวกต่อการปฏิบัติ 

  

อปท.ไม่มั่นใจในการใช้จ่ายเงิน กลัวการท้วงติงการใช้
เงินจาก สตง. และกระบวนการของการสนับสนุนงบ
มีหลายขั้นตอน ส่งผลต่อความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน  ควรมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ
และไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ สะดวกต่อการ
ปฏิบัติ 

  

 
 
 

6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
6.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ 

สาธารณสุข กลับมุ่งติดตามเฉพาะการด าเนินงานในต าบลที่กองทุนท้องถิ่นเข้วมโครงการเท่านั้น 
6.2 การติดตามการบริหารจัดการของกองทุนท้องถิ่น  ส่วนกลางควรติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนโดยตรง 

กับสปสช.และท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นและสปสช.สามารถตรวจสอบบัญชีและแหล่งการโอนเงินได้ 
6.3 ควรมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติ 
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7 นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
การขยายผลการน ากางเกงผ้าอ้อมซักได้ลงสู่ชุมชน จังหวัดนนทบุรี  ได้อนุมัติงบประมาณ

ด าเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและลดปริมาณขยะ ใน
ชุมชน “ผ้าอ้อมซักได้ส าหรับผู้สูงอายุ” ส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว จ านวนอ าเภอ 6 
อ าเภอๆละ1 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรม 240 คน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชน ได้แก่ กลุ่มต าบลบางตะไนย์ กลุ่มต าบลบางแม่นาง กลุ่มต าบลพิมลราช กลุ่มต าบล
ไทรน้อย และกลุ่มหมู่บ้านสมชาย มีการตัดเย็บ “ผ้าอ้อมซักได้ส าหรับผู้สูงอายุ” เพ่ือจ าหน่าย 

 

 
 

 

     ผู้รายงาน นางศรัญญา  ปานปิ่น  
     ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   โทร.0891428735 e-mail S_panpin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 พฤษภาคม 2561 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
จังหวัด นนทบุรี  เขตสุขภาพที่ 4  รอบท่ี 2 

 
1.ประเดน็การตรวจราชการ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

2.สถานการณ ์
จังหวัดนนทบุรี ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้วยกลไก DHS/DHB มา

ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอ าเภอเมืองนนทบุรี น าร่อง มีการด าเนินงานในลักษณะคณะกรรมการ DHB ต่อมาในปี 
2560 ขยายเพ่ิมเป็นอ าเภอไทรน้อย ส าหรับปี 2561 มีเป้าหมายครอบคลุมทั้ ง 6 อ าเภอ (รวม 
น าร่อง 2 แห่ง) โดยอ าเภอเมืองและไทรน้อย สามารถต่อยอด ขยายผลการด าเนินงาน ส่วนอ าเภอที่เหลืออีก 4 
แห่ง ก็สามารถขับเคลื่อนได้ตามนโยบายฯ ซึ่งขณะนี้ทุกอ าเภอมีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ ครบ 100 %  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ (พชอ.) ในที่ประชุมประจ าเดือนของนักวิชาการ (นวก.)  
2. อ าเภอ 6 แห่ง (100 %) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

ตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ... 
3. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย มีผู้บริหารมอบนโยบายการด าเนินงาน

แก่ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ และผู้รับผิดชอบ เรื่องแนวทางการด าเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัด  ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานและการควบคุมก ากับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง) 

4. มีการจัดให้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการเยี่ยมเสริมพลัง โดยมีทีมนิเทศปฐมภูมิเขต
สุขภาพที่ 4 เข้าร่วมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ไตรมาสที่ 2 จ านวน 1 ครั้ง) 
 5. จัดให้ทีมขับเคลื่อนการด าเนินงาน พชอ.ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ/นายอ าเภอ สาธารณสุข
อ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ตัวแทนโรงพยาบาล และนายอ าเภอ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ทีมเลขาฯ พชอ. จ านวน 2 รุ่น 
 6. มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ร่วมกันวิเคราะห์ และหาประเด็นที่ต้องการพัฒนา และเลือก
ประเด็นตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย 2 ประเด็นมีครบทุกอ าเภอ  
 7. มีการบูรณาการด้านการด าเนินงาน พชอ.ร่วมกับนโยบายขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน กับ
กระทรวงมหาดไทย  
 8. คัดเลือกอ าเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นอ าเภอน าร่องการด าเนินงาน DHB ปี 2559 และต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 เดือนมีนาคม 2561 
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4.ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรอืการด าเนนิงานไมป่ระสบความส าเรจ็ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวลวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

5.ปจัจยัความส าเรจ็ (Key Success) 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีการติดตามงาน พชอ.ในที่ประชุมประจ าเดือนก่อนประชุมกรมการ
จังหวัด (การประชุมระหว่างนายอ าเภอทุกแห่ง ) โดยมอบให้ปกครองจังหวัดประสานงานกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ท าให้การขับเคลื่อน พชอ .มีความก้าวหน้าและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (นพ.สสจ. และ รอง นพ.สสจ.ที่ดูแลระบบ 
ปฐมภูมิทั้ง 2 ท่าน) เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน พชอ.ร่วมกับ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานที่สอดคล้องตรงกัน 
 3. รอง นพ.สสจ.ที่ดูแลระบบปฐมภูมิ 2 ท่าน มีการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสริมสร้างและท าความเข้าใจ
เรื่อง พชอ. ให้ตรงกันกับการประชุมระดับอ าเภอ ร่วมกับ นายอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
6.ปญัหา อปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ
ด าเนินการต่อ 

   
 

7.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย/ตอ่สว่นกลาง/ต่อผูบ้รหิาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

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

8.นวตักรรมทีเ่ปน็แบบอยา่ง (ถา้ม)ี 

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

9.ผูร้ายงาน 

  ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ ไตรยวงค์ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

                         วัน/เดือน/ปี 8 มีนาคม 2561 
                                   โทร 08-1429-6388 

e-mail : wilailak_kmutt@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่1 การสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและจัดการสขุภาพ 

หวัข้อ การพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและภยัสุขภาพ 

จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 กรกฎาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

 

2. สถานการณ ์

 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ มีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าในอดีต ท าให้
ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง 
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) จัดโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้
ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยง ของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันที เป็นระบบตาม
มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เชื่อมโยงระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และ กระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง  

 
3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการด าเนนิงาน ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560 - มิถนุายน 2561 
 

- ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ 
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 9 ชั่วโมงของกรม
ควบคุม โรค จ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. นพ.วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
2. นพ.สฤษดิ์เดช  เจริญไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม ป้องกัน 

3. นางธนสรณ์    ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

- มีข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์สาธารณสุข โดยเตรียมห้องปฏิบัติการ (EOC) 
อุปกรณ์และทีมงานที่เก่ียวข้องเพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

- มีทีมภาคสนามที่พร้อมปฏิบัติงานสามารถลงพ้ืนที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาทิ MERT, 
MINI MERT, MCATT, SRRT  

- จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การ
เกิดโรคและภัยสุขภาพ ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

- มีรายงานการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติและฉุกเฉิน และระบบ 
DCIRs  

- จัดท ารายงาน Outbreak Verification list ทุกสัปดาห์  
- วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด จัดท า Risk assessment  
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- ทบทวนโครงสร้าง ICS และค าสั่ง EOC และ SAT ระดับจังหวัดใหม่ ในปี 2561  
- มีแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP) 
- วางแผนซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนนในภาพจังหวัด ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

- ชี้แจงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561  

- ถ่ายทอดตัวชี้วัด“ระดับความส าเร็จของหน่วยงานมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม 
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง” เป็นตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้ทุก 
อ าเภอด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและ
ระบบปฏิบัติการใน ภาวะฉุกเฉิน  

- เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก (EOC) ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เปิด 4 
ภารกิจ ดังนี้  

 1. ภารกิจด้านตระหนักรู้สถานการณ์ด้านสาธารณสุข (SAT) 
 2. ภารกิจด้านปฏิบัติการ (Operations) 
 3. ภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
 4. ภารกิจด้านการส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics) 
- มีการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ระบาดสูง 10 ต าบล 

- จัดประชุมชี้แจงระบบการรายงานโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เรื่องความรู้และทักษะการ
ป้องกันควบคุมโรคการระบาดโรไข้เลือดออกเชิงรุก (ทันระบาด) และ Google Map ในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เรื่องเทคนิคการพ่นสารเคมี
ก าจัดยุง ให้กับผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่พ่นยุง ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561  

- ประชุมเรื่องการเตรียมพร้อมในการระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้านการรักษาพยาบาลและแนว
ทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ในล าดับสูงขึ้นไปอย่างเหมาะสม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

- ประชุมติดตามการด าเนินงานโรคไข้เลือดออกในต าบลที่มีการระบาดสูง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2561 

- มีการประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในทุกเดือน รายหน่วยงาน และทุก 3 เดือน ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด 
โดย สคร.4 สระบุรี 

- มีการติดตามการด าเนินงานโรคไข้เลือดออกในการประชุมคณะกรรมการประชุมวางแผนและ
ประเมินผลประจ าเดือนทุกเดือน 

- ส ารวจค่า CI ในสถานบริการและติดตามการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในอ าเภอเมือง
นนทบุรี อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอปากเกร็ด 

- จัดสรรเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก อาทิเช่น ทรายทีมีฟอส ยาทากันยุง น้ ายาพ่นยุง 
สเปรย์กระป๋องพ่นยุง และสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  
   - บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทในแต่ละกล่อง 
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5. ปัญหา อปุสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- บุคลากรที่ปฏิบตัิงานขาดความรูค้วาม
เข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาท
ในแต่ละกล่อง 

- ส่วนกลางจัดอบรมบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ
ในแต่ละกล่อง 

- ก าหนดมาตรการแนวทางการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ใช้เปน็
แนวทางเดียวกัน 

   
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

 - กรมควบคุมโรคควรมีการจัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานในแต่ละกล่อง โดยเนื้อหาการอบรมให้
ครอบคลุมทั้งหมดทุกกล่อง เพ่ือการเรียนรู้ระบบงานต่างๆอย่างถูกต้องมากขึ้น 

 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
- 
 
 
 

 

     ผู้รายงาน นางสาว นิรินธน์  ประทีปแก้ว 

     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

     วัน/เดือน/ปี  21 มิถุนายน 2561 

   โทร. 081-583-2340 e-mail : niriny@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั  ปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 
คณะที ่ 1  การสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

หวัข้อ  การลดปจัจยัเสีย่งดา้นสุขภาพ 
ตวัชีว้ดัการตรวจราชการ : ลดอตัราการเสยีชวีติจากการจมน้า้ของเด็กอายนุ้อยกวา่ 15  ป ี

จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการ วนัที ่  9 - 13 กรกฎาคม  2561 
เป้าหมายการดา้เนินงานป ี2561 ของจังหวดันนทบรุี      

1. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)     จ้านวน  2  ทีม 
  2. ร้อยละของเด็กอายุต่้ากว่า 2 ปีที่ใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen) ร้อยละ 50 
  3. ร้อยละการจมน้้าของเด็กทุกรายที่มีการสอบสวน   ร้อยละ 100 
  4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็ก    ไม่เกิน 2.1/4 คน 
1. สถานการณ ์
             ในทุกๆปีจะมีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้าเป็นอันดับ 3 ของโลก  ประเทศไทย
พบว่า การจมน้้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี  ส้าหรับจังหวัดนนทบุรี ในช่วง 5 ป ี
ที่ผ่านมา  จ้านวนและอัตราการเสียชีวิตลดลงเกือบทุกปี จากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่้า  
ตารางที ่1  ข้อมลูการจมน้า้เสยีชวีติเปน็รายอา้เภอย้อนหลงั 5 ป ี

อ้าเภอ 
ปีงบประมาณ 

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 
บางใหญ่ 1 0 0 1 2 4 
ไทรน้อย 1 0 1 0 0 2 

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

ที่มา: ข้อมูลมรณะบัตร  ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข  
ตารางที ่2  ข้อมลูการเสยีชวีติจากการจมน้า้ของเด็ก ป ี2561 ( ต.ค. 60 – ก.พ.61)  

อ้าเภอ 
ปีงบประมาณ  2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวม หมายเหต ุ
เมือง 0 0 0 0 ยงัไมม่เีดก็เสยีชวีติ 
ปากเกร็ด 0 0 0 0 ยงัไมม่เีดก็เสยีชวีติ 
บางบวัทอง 0 0 0 0 ยงัไมม่เีดก็เสยีชวีติ 
บางกรวย 0 0 0 0 ยงัไมม่เีดก็เสยีชวีติ 
บางใหญ่ 0 0 1 1 ตาย 3 มิ.ย.61 
ไทรน้อย 0 0 0 0 ยงัไมม่เีดก็เสยีชวีติ 

อัตรา 0 0 0.51 0.51  
ที่มา: ข้อมูลมรณะบัตร  ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางที ่3 ข้อมลูของเด็กอายตุ่้ากวา่ 2 ปีในพืน้ที่มกีารทีใ่ชค้อกกั้นเด็ก  
อ้าเภอ จา้นวนเดก็อายตุ่า้กวา่ 2 ป ี จา้นวนเดก็อายตุ่า้กวา่ 2 ปใีชค้อกกั้นเด็ก ร้อยละ 

เมือง 527 311 59.01 
ปากเกร็ด 309 166 53.72 
บางบัวทอง 351 177 50.43 
บางกรวย 486 268 55.14 
บางใหญ่ 145 76 52.41 
ไทรน้อย 413 209 50.61 

รวม 2,231 1,207 54.10 
ที่มา: รายงานผลการด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีจากการจมน้้าเสียชีวิต ไตรมาส 1-3 

2. การดา้เนินงาน/ผลการดา้เนนิงานตามมาตรการสา้คญั 
 1.ชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานเป็นเอกสารตามหนังสือสั่งการของกระทรวง  

2.สนับสนุนสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้้า  จ้านวน  0  ทีม(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)  
3.การสอบสวนการจมน้้าของเด็กทุกรายตามแบบฟอร์มการสอบสวน  จ้านวน  1  ราย 100 % 
4.การส้ารวจจ้านวนเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีในพ้ืนที่และการแนะน้าให้ผู้ปกครองใช้คอกกั้นเด็ก(Playpen) 

มีเด็กอายุต่้ากว่า 2 ปีทั้งหมด 2,231 คน มีการแนะน้าให้ผู้ปกครองใช้คอกกั้น จ้านวน 1,207 คน 54.10 % 

3. สรปุประเดน็ส้าคัญทีเ่ป็นความเสีย่งต่อการทา้ให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดา้เนนิงานไมป่ระสบความสา้เรจ็  
(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึง่ไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห ์สงัเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
.......................................................................................................................... .............................................................. 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง/ต่อผูบ้รหิาร/ต่อระเบยีบกฎหมาย 
      1. ต่อนโยบาย/ตอ่สว่นกลางและผูบ้รหิาร การแก้ไขปัญหาเด็กจมน้้าเสียชีวิต  ควรให้กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้ด้าเนินงาน โดยใช้หลักสูตรตะโกน โยน ยื่นและการเอาตัวรอดจากการจมน้้าบรรจุในวิชาพละศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถา้ม)ี 
............................................................................ ............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
 
       ผูร้ายงาน   นางรฐัวรรณ  สจุนิต์ 
       ต้าแหนง่  เจา้พนกังานสาธารณสุขอาวโุส 
       วนั เดือน ป ี  20/06/2561 
       โทร  08 8282 5639  
       E-mail  thailand1669@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่1 : การสง่เสริมสขุภาพป้องกนัโรค และการจดัการสขุภาพ 
ประเด็นหลกั 1.5  การลดปจัจยัเสีย่งดา้นสุขภาพ 

จงัหวัดนนทบุร ี  เขตสุขภาพที ่  4  ตรวจราชการวนัที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 ตัวชี้วัด 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

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

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

 

2.สถานการณ์ 
2.1.สถานการณก์ารเกดิอบุตัเิหตทุางถนนของจงัหวดันนทบรุ ี

 จากรายงานผลการด าเนินงาน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด
นนทบุรี พบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจ านวนทั้งสิ้นดังนี้ ปี 255๘-25๖๐ มีจ านวน 
5,508/6,025/7,647  เรียงตามล าดับ 
 2.2.สถานการณก์ารเสยีชวีติจากการเกดิอบุตัเิหตางถนนจงัหวดันนทบรุ ี 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2558 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ต ารวจ/บริษัทกลาง) จ านวน 162 ราย 
สูงสุดที่อ าเภอเมือง 46 ราย รองลงมาคือ อ าเภอปากเกร็ด , อ าเภอบางบัวทอง , อ าเภอบางใหญ่ ,           
อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอบางกรวย จ านวน 41, 37, 13, 13 และ 12 ตามล าดับ   

ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2559 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ต ารวจ/บริษัทกลาง) จ านวน 188 ราย 
สูงสุดที่อ าเภอเมือง 47 รายรองลงมาคืออ าเภอบางบัวทอง , อ าเภอปากเกร็ด ,อ าเภอไทรน้อย , อ าเภอ 
บางกรวย  และอ าเภอบางใหญ่ จ านวน 45, 43, 20, 17 และ 16 ตามล าดับ   

ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2560 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ต ารวจ/บริษัทกลาง) จ านวน 190 ราย 
สูงสุดที่อ าเภอเมือง 57 ราย รองลงมาคือ อ าเภอปากเกร็ด, อ าเภอบางบัวทอง, อ าเภอบางใหญ่, อ าเภอ 
บางกรวย และอ าเภอไทรน้อย จ านวน 55, 35, 17, 16 และ 10 ตามล าดับ  

ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2561 บูรณาการ 3 ฐาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 
(ข้อมูล 3 ฐาน) พบว่ามีผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 140 ราย สูงสุดที่อ าเภอเมือง 41 ราย รองลงมาคือ อ าเภอบางบัว
ทองอ าเภอปากเกร็ด, อ าเภอบางกรวย, อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอบางใหญ่ จ านวน 29, 23, 19, 15 และ 
13 ตามล าดับ  

จากข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2561 พบว่าเป็นการเสียชีวิต ณ. จุดเกิดเหตุ จ านวน 96 ราย เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล จ านวน 44  
 2.3 มาตรการการแก้ไขปัญหากระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้ 

มาตรการการบริหารจัดการ 
มาตรการจัดการข้อมูล 

          มาตรการป้องกัน 
มาตรการการรักษา 
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การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทั้งระดับจังหวัด(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) ระดับอ าเภอ 
(โรงพยาบาล( A S M F), สสอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  

 

3. ผลการด าเนินงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ได้ด าเนินการ หรือเติมค าตอบในช่องว่างที่ก าหนด 

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

ล าดบั 
ประเดน็การ
ประเมนิผล 

ผลการด าเนนิงาน 
หมายเหต ุ
เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

1.ระดับจังหวัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
1 1.มาตรการ

ขอ้มลู 
1.1.1 การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน(สาธารณสุข ต ารวจ บริษัทกลางฯ) ทุกเดือน และ
รายงานผ่านระบบ online ทุกไตรมาส ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ไม่มี  มี  
 

หน่วยงาน จ านวนผู้เสียชีวิต (คน) 
ต . ค .
60 

พ . ย .
60 

ธ . ค .
60 

ม.ค.61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

รวมข้อมูล 
3 ฐาน 

9 22 24 20 15 11 21 18 

 

 มี - มีการด าเนินการอย่างไร (เช่น มีการประชุม (3 หน่วยงาน)ทุกเดือน หรือใช้การ
ส่งข้อมูล online โดย ศปถ.เป็นเลขารวบรวม ฯ ) มีการประชุม 
- มีการประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดนนทบุรี เรื่อง
เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  
- มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน โดยน าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาตรวจสอบรายช่ือ
ความซ้ าซ้อนและไม่ครบถ้วนร่วมกัน มีประเด็น แนวทางการเตรียมความพร้อมฯ และ
การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจร  
 

-ข้อมูล 3 ฐาน 
รายเดือน 
 

  1.1.2 การสอบสวนอุบัติเหตุ ตามเกณฑ์การสอบสวนระดับจังหวัด (เสียชีวิต 1 
บาดเจ็บ 4 หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ) 
- มีอุบัติเหตุตามเกณฑ์ ในปี 2561  ไตรมาส 1   ไม่มี มี ..… ครั้ง  
 

 

  1.1.3 ช้ีเป้าจุดเสี่ยงในระดับอ าเภอ/จังหวัดต่อไตรมาส และน าเสนอข้อมูลผ่านศปถ.
จังหวัดปี ๒๕๖๐-2561 
 ไม่มี มี …98….. จุด   
-มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว รวม 70 จุดเสี่ยง  
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 จุดเสี่ยง  
 มีการด าเนินการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอย่างไร (เช่น มีการประชุม 
น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ จุดเสี่ยง และมาตรการสั่งการในการแก้ไข ฯ) . 
-มีการประชุม และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขทุกระดับ 

 

 2.มาตรการ
บ ริ ห า ร
จัดการ 

1.2.1 ระดับจังหวัดมีทีม SAT/EOC-RTI และ ทีม SAT มีการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนด
มาตรการป้องกัน สนับสนุน อ าเภอ/ท้องถิ่นและมีอย่างไร 
 ไม่มี  
 มี -มีอย่างไร  
    - มีค าสั่งแต่งตั้งและเปิด EOC ระดับจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  
 

-เ อ ก ส า ร 
ค าสั่ง EOC 
 

http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php
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ล าดบั 
ประเดน็การ
ประเมนิผล 

ผลการด าเนนิงาน 
หมายเหต ุ
เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

2.ระดับ รพ. (ฐานข้อมูลจ านวน รพ.ทั้งหมด /รพ. ระดับ A S M1 แต่ละจังหวัด )  
 1.มาตรการ

บ ริ ห า ร
จัดการ 
รพ.A S M1 

2.1.1มีการด าเนินงานTEA Unitในโรงพยาบาล A S M1 
-มีรพ.ระดับ A จ านวน 1แห่งมีการด าเนินงานTEA Unit1แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระ
นั่งเกล้า  
- มีการด าเนินงานของรพ.ที่มี TEA unit ที่ยังไม่เป็นรูปธรรม แต่มีเจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลแล้ว 

 

2.มาตรการ
การรักษา  
รพ.A S M1 

2.2.1 ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps>0.75  เสียชีวิต ไม่เกิน 1% 
 

 จ านวนผู้บาดเจ็บจาก 
RTI ที่มีค่า Ps>0.75 

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เสียชีวิตจาก  
RTI ที่มีค่า Ps>0.75 

ร้อยละ 

รพ.พระนั่งเกล้า 598 14 2.34 
รวม 598 14 2.34  

 

3. 
มาตรการ
ป้องกัน 
รพ.ทุกแห่ง  

2.3.1 รพ.ทุกแห่ง ( A S M F) มีมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาล
(Ambulance Safety)จ านวนรพ.ทั้งหมด ..6..แห่ง มีการด าเนินการ..6.แห่ง (มีการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ หรือไม่) 
 

รายการ จ านวน
ทั้งหมด(คัน/

คน) 

จ านวนที่
ด าเนนิการ
(คัน/คน) 

ร้อยละที่
ด าเนนิการ 

1.การติดตั้ง GPS 24 24 100 
2.การติดตั้งกล้อง Car DVR 24 24 100 
3.การท าประกันภัย 24 24 100 
4.การอบรมพนักงานขับรถ 44 40 90.91 
5.การจ ากัดความเร็วรถ  24 24 ๑๐๐ 

 

เนื่องจากรพ.พระนั่งเกล้า ,รพ.บางกรวย และรพ.ไทรน้อย รับพนักงานขับรถใหม่ ยังไม่
ผ่านการอบรม ซึ่งทางสสจ.ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายน 2561 วันที่ 17-
19 กันยายน และ 20-22 กันยายน 2561 

 

2.3.2 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560-61 
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จ านวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต และร้อยละของ
การลดลง/เพิ่มขึ้น 

 จ านวน 
ในปี 60 

จ านวน 
ในปี 61 

ลดลง/
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

จ านวนครั้ง 0 0 ๐ 0 
ผู้บาดเจ็บ 0 0 ๐ 0 
ผู้เสียชวีิต 0 0 ๐ 0 

หมายเหตุ ให้เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 

 

  
3. ระดบัอ าเภอสสอ.โรงพยาบาลชมุชน  คปสอ.(ฐานข้อมูลจ านวน อ าเภอทั้งหมด แต่ละจังหวัด / อ าเภอ
เป้าหมาย  D-RTI ) 
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ล าดบั 
ประเดน็การ
ประเมนิผล 

ผลการด าเนนิงาน 
หมายเหต ุ
เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

 1.มาตรการ
ป้องกัน 

3.1 อ าเภอในจังหวัดที่มีการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรผ่าน
ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI)(ร้อยละ 100 ของอ าเภอทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรี) 
-มีการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHS-RTI) ครบทุกอ าเภอ การด าเนินงานมาตรการระดับชุมชน/ด่านชุมชน ชุมชน/
ต าบล/หมู่บ้าน โดยถ่ายทอดข้อมูลให้ทุกหน่วยตระหนักเห็นความส าคัญสะท้อนข้อมูล
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.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

เป้าหมาย :อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากรแสนคน 
(เป้าหมายรายเดือน / รายไตรมาส ของแต่ละจังหวัด) 

ล าดับ รายการตัวช้ีวัด   

การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน)  ปีงบประมาณ 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 จ านวนการเสียชีวิต

จากอุบั ติ เ หตุ ทา ง
ถนน 

เป้า 
หมาย  

ประชากร 
กลางปี  

๑,๒๒๙,๗๓๕ 

   140 

ผล 4.๔๗ 3.74 3.17*  11.38 

  *ข้อมูลถึงเดือนพฤษภาคม 2561 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

 

  ไม่มี 
5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
ไม่ม ี ไม่ม ี  

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย    ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)  ไม่มี 
                             
ผู้รายงาน นางบรรจง  หนูแก้ว       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี   25 มิถุนายน  ๒๕๖๑ โทร.๐๒-๙๕๐-๓๐๗๑-๖ต่อ๑๑๓ 
e-mail : thailand  ๑๖๖๙ @gmail.com      

 

mailto:keng_kwang81@yahoo.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
 คณะที ่ ๑  

หวัข้อ  การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 
จงัหวัดนนทบุร ี  เขตสุขภาพที ่๔ ตรวจราชการวนัที ่ 9 - ๑๓   กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (  Service Plan ) Service  Outcome 

ตัวชี้วัดที่  ๑๙   :   อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก 
   กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

๒. สถานการณ ์
 

1. ปัญหา ข้อมลูสนบัสนนุ และการวเิคราะหส์ถานการณ ์บรรยาย 

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ 
ปี/ร้อยละ 

บรรยาย 
2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการ คัด
กรองโรคเบาหวาน 
( เป้าหมาย > ร้อยละ ๙0) 

๑๔.64 23.41 31.42 42.44 
การเข้าถึงบริการคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
แตย่ังคัดกรองกลุ่มเป้าหมายยัง
ต่่ากว่าเกณฑ์ 

ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการ  
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง          
( เป้าหมาย > ร้อยละ ๙0) 

 

17.56 

 

2๖.๒๓ 

 

๓๑.๖๑ 

 

๔๒.๗๙ 

2. สาเหตปุญัหา และการวเิคราะห ์
การเข้าถึงบริการของประชาชนต่อการคัดกรองความเสี่ยงยังไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่เขตเมือง     
ขาดการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยบริการอื่นๆ เช่น  เอกชน สถาบัน และอ่ืนๆ 

 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ผลการดา่เนนิงานคดักรองความเสีย่งในประชากรอาย ุ๓๕ ปีขึน้ไป ป ี๒๕๖๑ จา่แนกรายอ่าเภอ 

 

อ่าเภอ ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
(  > ร้อยละ ๙0 ) 

เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 

เมืองนนทบุรี 220,325 54,960 24.94 

บางกรวย 66,053 47,386 71.74 

บางใหญ่ 64,898 39,621 61.05 

บางบัวทอง 111,154 42,010 37.79 

ไทรน้อย 23,566 17,561 74.52 

ปากเกร็ด 87,622 41,406 47.26 

ภาพรวมของจังหวัด 573,618 242,944 42.35 

 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
อ่าเภอ ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง 

โรคความดันโลหิตสูง (  > ร้อยละ ๙0 ) 

เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 

เมืองนนทบุรี 206,953 51,441 24.86 

บางกรวย 61,726 47,531 77 

บางใหญ่ 60,428 36,931 61.12 

บางบัวทอง 102,918 39,479 38.36 

ไทรน้อย 19,769 14,254 72.1 

ปากเกร็ด 81,857 39,440 48.18 

ภาพรวมของจังหวัด 533,651 229,076 42.93 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๔๐ 
 

 จ่านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

อ่าเภอ ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ 

มีค่าระดับน้่าตาล 

อดอาหาร (FPG) 
อยู่ระหว่าง  

100-125 mg/dl 
หรือมีค่าระดับ

น้่าตาลโดยไม่อด
อาหาร (RPG) อยู่

ระหว่าง  

140-199 mg/dl 
ในปีที่ผ่านมา 

ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน
รายใหม่ และ
ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ มีค่าระดับน้่าตาล 

อดอาหาร (FPG) 
อยู่ระหว่าง  

100-125 mg/dl 
หรือมีค่าระดับ

น้่าตาลโดยไม่อด
อาหาร (RPG) อยู่

ระหว่าง  

140-199 mg/dl 
ในปีที ่ผ่านมา 

ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน
รายใหม่ และ
ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 

เมืองนนทบุรี 15,398 239 1.55 4,467 49 1.1 

บางกรวย 8,478 74 0.87 1,752 10 0.57 

บางใหญ่ 6,590 41 0.62 2,462 12 0.49 

บางบัวทอง 10,107 117 1.16 2,635 17 0.65 

ไทรน้อย 2,017 27 1.34 923 9 0.98 

ปากเกร็ด 9,069 114 1.26 1,419 20 1.41 

ภาพรวมของ
จังหวัด 

51,659 612 1.18 13,658 117 0.86 

 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ ๑๐ 
  

อ่าเภอ จ่านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ปี ๒๕๖๑ 

BP ≥ ๑๔๐/๙๐ mmHg  เป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐ 

HBPM ร้อยละ 

เมืองนนทบุรี 1,795 180 55 3.06 

บางกรวย 767 77 229 29.86 

บางใหญ่ 517 52 50 9.67 

บางบัวทอง 946 95 192 20.3 

ไทรน้อย 581 59 83 14.29 

ปากเกร็ด 878 88 100 11.39 

ภาพรวมของจังหวัด 5,484 551 654 12.93 

 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

๔. สรปุประเดน็สา่คญัที่เปน็การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการดา่เนนิงาน 
๔.1 การจดับริการสุขภาพ   

๔.1.1 ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic plus ใน รพศ. รพช.ทุกแห่ง  
๔.1.2 Update CPG Guideline ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ Consult การ Audit คุณภาพ 
๔.1.3 พัฒนาเครือข่ายบริการคลินิก NCD  ใน รพ.สต. 
๔.1.4 พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทีมหมอครอบครัว 

    ๔.1.5 จัดท่าหลักสูตร อสค.รักษ์ครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs โภชนบ่าบัดด้วยหลัก  
      6-6-1,2-1-1 Clean kitchen  และแบบติดตามประเมินผล   
๔.1.๖ สนับสนุนต่าบลจัดการสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค  

  โครงการพัฒนารูปแบบการด่าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ 
ชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง  ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( CBI NCDs ) ปี 2561  พ้ืนที่ชุมชน  รพ.สต.     
วัดลาดปลาดุก  ต่าบลบางรักพัฒนา  อ่าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  

 

๔.2  การพฒันาบุคลากร  
๔.2.1 พัฒนาศักยภาพ System mananger  ,case mananger ในการให้ค่าปรึกษา  การ

ประยุกต์  ปรับกิจกรรมส่าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค ให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน กลุ่มผู้ป่วย และบริบท ( สนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ ๔ ) 
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๔.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโดยการอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic disease 
(Diabetes Mellitus & Hypertension)แก่พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล ( สนับสนุน
จากเขตสุขภาพที่ ๔ ) 

๔.๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการดังนี้ 
- โครงการส่ ง เสริมการดูแลตนเอง  และการ เฝ้ าระวั ง  ป้องกันโรค Stroke ,  CKD  

เขตสุขภาพท่ี 4  จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่อ่าเภอไทรน้อย 
-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   และการป้องกันความรุนแรงในกลุ่มที่มีแนวโน้มเกิด 

โรคกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary  Syndrome, ACS 
) จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่  อ่าเภอเมืองนนทบุรี 

-การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเก่ียวกับโรค  
Pre-DM Pre-HT DM/HT Uncontrolled CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC,  
รพ.สต.จังหวัดนนทบุรี  
-โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง  เฝ้าระวัง และป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ 
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) และภาวะเสื่อมของไต (CKD) 

เขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนที่ อ่าเภอปากเกร็ด และอ่าเภอบางใหญ่ 
๔.2.4 พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At Home  
๔.2.5. สร้างและพัฒนาศักยภาพ อสค.รักษ์ครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 

4.3 ระบบข้อมลู 
4.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล NCD รายบุคคล (โปรแกรม Chronic Link) 
4.3.2 พัฒนาระบบข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล HDC กระทรวงฯ 
4.3.3 พัฒนาระบบ Social network เช่น การจัดท่า Application การติดตามประเมินผลผู้ป่วย 

การใช้ Mapping บ้านผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยง Fast Tract และ สพฉ.กระทรวงสาธารณสุข 
4.3.4 ใช้ Line group ในการก่ากับ ติดตาม ดูแล 
4.3.5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนิยาม และการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้มHDC, 

Thai CVD Risk ,Special PP.และสามารถน่าข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการด่าเนินงานกิจกรรม
ให้ บรรลุเป้าหมาย 

 4.4  เครื่องมือ 
๔.4.1 ปรับปรุง Guideline เบาหวานและความดันโลหิตสูง การตรวจระดับน้่าตาลในเลือดซ้่าใน

กลุ่มเสี่ยง 
๔.4.2 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ์  คู่มือ  

 ๔.5  นโยบายและการบรหิาร 
๔.5.1 คณะกรรมการService Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ จัดท่าแผนงาน/โครงการพัฒนาสอดคล้อง

กับระดับเขต / จังหวัด  
๔.5.2 มีการขับเคลื่อนประสานงานผ่านคณะกรรมการระดับต่างๆ และมีกลไกการเยี่ยมติดตาม

ก่ากับความก้าวหน้า ด้วย SIIIM 
 ๔.5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด่าเนินงานของพ้ืนที่ถ่ายทอด

นโยบาย วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต่าบล อปท อบต. และอ่ืนๆ เช่น งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  

      งบหลักประกันสุขภาพ     งบประกันสังคม 
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๔.5.4 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง NCD Clinic plus ปีละ 3 ครั้ง 
 ๔.6. การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย 

๔.6.1 บูรณาการ DHS,พชอ. ร่วมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ ส่วนราชการ ร้านอาหาร 
ในการจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเอื้อต่อสุขภาพ 

๔.6.2 บูรณาการคอนโดจัดการสุขภาพเพ่ิมการเข้าถึงบริการในเขตเมือง 
๔.6.3 ประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าบล อปท อบต.และอ่ืนๆ 

เช่น งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสังคม 
๔.6.4 การด่าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในคลินิก โดยชี้แจง

การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 256๑  และก่าหนดแผนการประเมินตนเองของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 256๑,พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสิงหาคม ๒๕๖๑ 
ตามท่ีส่านักโรคไม่ติดต่อก่าหนด  
   

๕.ปญัหา  อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท่าให้
การด่าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับการ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท่าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือด่าเนินการต่อ 

   

 

๖.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
 

  

๗.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 _      

ผู้รายงาน นางอรอนงค์  วัฒนากูล 
      ต่าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ 
      วัน/เดือน/ปี   ๕  มิถุนายน  ๒๕6๑ 
      โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 

mailto:chabt@hotmail.co.th
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 การสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและการจัดการสขุภาพ 

หวัข้อ การลดปัจจยัเส่ียงด้านสขุภาพ 

จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 - ๑๓ กรกฎาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital  
 

2. สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑1 แห่ง มีการพัฒนาผ่าน เกณฑ์

มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้  
๑. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑม์าตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนายกระดับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital จากระดับดีเป็น      

ดีมาก เพ่ิมข้ึน ๒ แห่ง 
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN ระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 6 แห่ง  
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN อย่างน้อยระดับพื้นฐาน  
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี 
- ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับพื้นฐาน ไม่ผา่นเกณฑ ์

พระนั่งเกล้า  /   
บางกรวย   /  
บางใหญ ่   /  
ไทรน้อย /    
บางบัวทอง   /  
บางบัวทอง ๒   /  
ปากเกร็ด   /  
สถาบันโรคทรวงอก /    
สถาบันบ าราศฯ /    
ศรีธัญญา /    
สถาบันสิรินธรฯ /    
รวม (แห่ง) ๕ (ร้อยละ๔๕.๕) ๑ (ร้อยละ๙) 5 (ร้อยละ๔๕.๕) - 
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- สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการ      
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม การท ากิจกรรม 5 ส ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวา
ภายใต้นโยบาย Green and Clean hospital ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

 พัฒนาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีให้เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานอย่าง
ยั่งยืน สู่การเป็น Green Health Office 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขในการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
Green and Clean hospital โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลภายใน
จังหวัดและโรงพยาบาลที่เป็นBest practice  

 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งตามเกณฑ์มาตรฐาน Green and Clean 
hospital 

 ตรวจประเมินและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่มีการพัฒนาตามมาตรฐาน Green and Clean hospital ดีเด่นระดับ
จังหวัด 

๕. ปญัหา อปุสรรค  และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย      
รับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

 
 
 

  

 
 
 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 ส่วนกลางควรเน้นย้ าความส าคัญของนโยบายการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับผู้บริหารของ
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นความใส่ใจในการด าเนินการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมักจะถูกเลือกให้ด าเนินการในล าดับหลัง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วและ
ต้องมีการแก้ไข 
 

 ๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

 

     ผู้รายงาน นางสาวสุธาทิพย์  แย้มฟัก 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี      ๒๑ มิถุนายน 2561 
   โทร 081-9230926 e-mail suthathipyamfak@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

หวัข้อ 2.1  การพฒันาระบบบริการปฐมภมู ิ 
จงัหวัด........นนทบรุ.ี........เขตสขุภาพที.่...4....รอบที.่..2... 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ความส าเร็จในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวกับแผน 10 ปี ในการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัว 
2. ผลการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) จ านวนทีมสหวิชาชีพ การด าเนินงาน (Function) 
โอกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค 
3. กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
 -  แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 -  แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 -  แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 
4. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาการบริการ 
 

2. สถานการณ์ 
การด าเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 2560 จ านวนที่เปิด 

.....15....ทีม (ข้อมูลการขึ้นทะเบียน PCC) สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว โดยมี
สถานการณก์ารด าเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปิดด าเนินการ 

ปี 2559 - 2560 ระบขุ้อที่ไมผ่่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ 

ไผ่ศรีเมือง  
ทีม 1 (รพ.สต.บางศรีเมือง) 
ทีม 2 (รพ.สต.บางศรีเมือง) 
ทีม 3 (รพ.สต.บางไผ่+วัดโชตกิาราม) 

3 3  

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 1 1  
รพ.สต.บางกรวย 1 1  
PCC บางแม่นาง 
(รพ.สต.บางแม่นาง) 
(รพ.สต.บางแม่นาง+บ้านหนองกางเขน) 
(รพ.สต.บ้านหนองกางเขน) 
 
 
 

3 3  
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ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปิดด าเนินการ 

ปี 2559 - 2560 ระบขุ้อที่ไมผ่่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ 

PCC บางคูรัด 
ทีม 1 (รพ.สต.หมู่ 3 บางคูรัด) 
ทีม 2 (รพ.สต.หมู่ 3 บางคูรัด) 
ทีม 3 (รพ.สต.หมู่ 3 บางคูรัด +วัดเต็มรัก) 

3 3  

รพ.สต.บางพูด 1 1  
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ชลประทาน 
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ชลประทาน 
รพ.สต.บ้านใหม่ (ปากเกร็ด) 
รพ.สต.บางตลาด 

3 3  

 
หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
3.1 ผลการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561  

 1. จ านวนคลินิกหมอครอบครัวทั้งหมด (ตามแผน ปี 2561) .......13.......จ านวน   
1.1 ทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การข้ึนทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวและเปิดด าเนินการแล้ว 

.....14.....จ านวน (รอบันทึกในระบบลงทะเบียน) คิดเป็นร้อยละ.....107.69.....ของแผนการจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว ปี 2561  

1.2 ทีมคลินิกหมอครอบครัวซึ่งก าลังด าเนินการตามแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวปี 2561 (ระบ ุ
วัน / เดือน / ที่เปิด) 

 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
ผ่านเกณฑ์ แผนการเปิด 

ระบุวัน / เดือน /ปีที่เปิดด าเนินการ Structure Staff System 
รพ.สต.บางเขน หมู่ 7 √ √ √  
รพ.สต.ไขแสงก าเนิดมี ทีม 1 √ √ √  
รพ.สต.ไขแสงก าเนิดมี ทีม 2 √ √ √  
รพ.สต.บางขุนกอง (รพ.สต.
บางขุนกอง+บางไกรใน) 

√ √ √  

รพ.สต.มหาสวัสดิ์ √ √ √  
รพ.สต.บางใหญ ่ √ √ √  
รพ.สต.สุเหร่าแดง √ √ √  
รพ.สต.สุเหร่าเขียว 
 

√ √ √  
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ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
ผ่านเกณฑ์ แผนการเปิด 

ระบุวัน / เดือน /ปีที่เปิดด าเนินการ Structure Staff System 
รพ.สต.ล าโพ (รพ.สต.ล าโพ+
ล าโพ หมู่ 7) 

√ √ √  

รพ.สต.บ้านบางแพรก √ √ √  
รพ.บางบัวทอง 2 √ √ √  
สอน. เฉลิมพระเกียรติ  60 
พรรษา นวมินทราชินี+รพ.
สต.วัดคลองเจ้า+รพ.สต.วัด
เพรางาย+รพ.สต.ตลาดวัด
มะเกลือ 

√ √ √  

รพ.สต.วัดยอดพระพิมล+รพ.
สต.บ้านคลองสิบศอก+รพ.
สต.วัดคลองขวาง 

√ √ √  

รพ.สต.คลองพระอุดม +รพ.
สต.บางตะไนย์ 

√ √ √  

 
หมายเหตุ ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) 
 

 2. ผลการด าเนินงานประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ไม่ผ่าน   
 

ล าดบั ชื่อทีมคลนิิกหมอครอบครวั แนวทางการพัฒนา 
ก คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ ปี 2559 - 2560   
   
   
   
ข คลินิกหมอครอบครัวที่จะเปิดด าเนินการ ปี 2561   
   
   
   

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
.....บุคลาการ โดยเฉพาะแพทย์ FM มีการลาออก โยกย้าย ท าให้ไม่มี แพทย์ FM ซึ่งก็จะไม่ครบตาม Criteria.... 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 
รับไปประสานหรือด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

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

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

 

ผู้รายงาน......นางวิไลลักษณ์ ไตรยวงค์....... 
ต าแหน่ง......นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ..... 

วัน/เดือน/ปี.....30 มิถุนายน 2561..... 
โทร...02-9503071 ต่อ 109... e-mail…wilailak_kmutt@hotmail.com… 

 
 

เกณฑก์ารประเมนิการจดัตัง้คลนิกิหมอครอบครวั (3S) 
 
STRUCTURE ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว    ในโรงพยาบาล    รพศ.    รพท.    รพช. 
                                                 ใน รพ.สต. / สอน.  อื่นๆ …………………………………. 
STAFF 
  1.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ 
  2.พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
  3.นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน 
SYSTEM 
  4.มีพื้นท่ีรับผิดชอบ ดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน และตามบริบทของพื้นที ่
  5.มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
  6.ระบบให้ค าปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยี Application/LINE หรือ โทรศัพท/์ SMS 
  7.ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ หน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
  8.การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
  9.ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
  10.ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๗๒]                                  
                             

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะที ่ 2 การพฒันาระบบบริการ ( Service Plan ) 

หวัข้อ  สาขาโรคหลอดเลอืดสมอง 
จงัหวัดนนทบุร ี  เขตสุขภาพที ่๔ ตรวจราชการวนัที ่ ๑๓ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
(๑)  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I6๙) (เป้าหมาย :≤ ร้อยละ ๗) 
(๒)  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I6๒) (เป้าหมาย :≤ ร้อยละ ๒๕) 
(๓)  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I6๓) (เป้าหมาย :≤ ร้อยละ ๕) 
(๔)  การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke Unit ) ในโรงพยาบาล ระดับ A 

 (ร้อยละ ๑๐๐) 
(๕)  การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke Unit ) ในโรงพยาบาล ระดับ S 

 (ร้อยละ ๘๐) 
๒. สถานการณ ์

อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง( I60-I6๙ ) จังหวัดนนทบุรี จ าแนกรายอ าเภอ 
ปี 2555 – 25๖๐ 

อ าเภอ อัตราตายต่อประชากรแสนคน  

2555 2556 2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 

เมืองนนทบุรี 35.54 34.64 37.23 41.11 47.09 41.15 

บางกรวย 30.96 34.46 45.07 31.86 37.86 30.10 

บางใหญ่ 32.40 33.63 29.59 23.02 31.45 31.22 

บางบัวทอง 21.41 26.60 24.68 34.14 42.83 30.74 

ไทรน้อย 38.66 28.18 37.56 36.76 56.37 29.00 

ปากเกร็ด 31.33 29.68 29.21 31.18 41.41 38.58 

รวมทั้งจังหวัด 30.92 31.39 32.80 34.26 42.66 35.29 

สาเหตุปัญหา และการวิเคราะห์ 

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I6๙) ของจังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรียบเทียบ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐พบว่ามี
แนวโน้มลดลงโดยอ าเภอที่มีอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง(I60-I6๙)มากที่สุด คือ อ าเภอบางบัวทอง 
รองลงมา ได้แก่ อ าเภอบางกรวย อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอ    บางใหญ ่
ทั้งนี้ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และอัตราการควบคุมโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูงยังควบคุมได้น้อย การ
เข้าถึงการรักษายังล่าช้าในบางพื้นที่ การตระหนักรู้เร่ือง Warning signs ของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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แหล่งที่มาของข้อมูล:: ข้อมูลตายและข้อมูลประชากร จากกองแผนงานและยุทธศาสตร์ สป.กระทรวง
สาธารณสุข(วิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูล สสจ.นนทบุรี) ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
๓.  ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 ๓.๑  ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(๑)  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I6๙) (เป้าหมาย :≤ ร้อยละ ๗)
(เป้าหมายปี 2560 – ๒๕๖๔ ) 

 
 รายการข้อมลู หมายเหต ุ

โรงพยาบาล 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายของผูป้่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

จากทุกหอผู้ปว่ย  
( รหัส ICD –๑๐ = I๖๐-I๖๙ ) 

(A)  

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
ทุกสถานะของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วย 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

( รหัส ICD –๑๐ = I๖๐-I๖๙ ) 
(B) 

ร้อยละ 
(A/B)×๑๐๐ 

10686 : รพ.พระนั่งเกล้า ๘๓๑ ๑๘๒ 2๑.๙๐  

10756 : รพ.บางกรวย ๓๖ ๓ ๘.๓๓  

10757 : รพ.บางใหญ่ 12๐ ๔ ๓.๓๓  

10758 : รพ.บางบัวทอง ๗๑ ๒ 2.๘๒  

10759 : รพ.ไทรน้อย ๕๙ ๔ ๖.๗๘  

10760 : รพ.ปากเกร็ด ๔๘ 4 ๘.๓๓  

28875 : รพ.บางบัวทอง ๒ ๑7 0 0  

13815 : ศูนย์การแพทย์ปัญญา   
นันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๖๓ ๓๕ ๒๑.๔๗  

รวมทั้งจังหวัด 1,๓๕๕ ๒๓๔ 1๗.2๗  

 
ที่มา :  HDC วันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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(๒) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I6๒)  
(เป้าหมาย :≤ ร้อยละ ๒๕) 
 

 รายการข้อมลู หมายเหต ุ

โรงพยาบาล 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองแตก 
จากทุกหอผู้ปว่ย  

( รหัส ICD –๑๐ = I๖๐-I๖๒ ) 
(C)  

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
ทุกสถานะของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วย 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

( รหัส ICD –๑๐ = I๖๐-I๖๒ ) 
(D) 

ร้อยละ 
(C/D)×๑๐๐ 

10686 : รพ.พระนั่งเกล้า ๒๘๘ ๑๒๑ ๔๒.๐๑  

10756 : รพ.บางกรวย 6 0 0  

10757 : รพ.บางใหญ่ 20 1 5  

10758 : รพ.บางบัวทอง 7 1 14.29  

10759 : รพ.ไทรน้อย _๘ ๒ ๒๕  

10760 : รพ.ปากเกร็ด ๓ ๐ ๐  

28875 : รพ.บางบัวทอง ๒ ๒ ๐ ๐  

13815 : ศูนย์การแพทย์ปัญญา   
นันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

62 26 41.94  

รวมทั้งจังหวัด 402 151 37.56  

 
ที่มา :  HDC วันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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(๓) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I6๓) (เป้าหมาย :≤ ร้อยละ ๕ 
 

 รายการข้อมลู หมายเหต ุ

โรงพยาบาล 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
จากทุกหอผู้ปว่ย  

( รหัส ICD –๑๐ = I๖๓ ) 
(E)  

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
ทุกสถานะของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
จากทุกหอผู้ปว่ย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
( รหัส ICD –๑๐ = I๖๓ ) 

(F) 

ร้อยละ 
(E/F)×๑๐๐ 

10686 : รพ.พระนั่งเกล้า ๕๑๖ ๕๗ ๑๑.๐๕  

10756 : รพ.บางกรวย ๑๗ ๑ ๕.๘๘  

10757 : รพ.บางใหญ่ ๘๒ 1 ๑.๒๒  

10758 : รพ.บางบัวทอง ๕๐ ๐ ๐  

10759 : รพ.ไทรน้อย _๓๐ ๑ ๓.๓๓  

10760 : รพ.ปากเกร็ด ๓๑ ๒ ๖.๔๕  

28875 : รพ.บางบัวทอง ๒ ๑๑ ๐ ๐  

13815 : ศูนย์การแพทย์ปัญญา   
นันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๖ 2 ๑๒.๕๐  

รวมทั้งจังหวัด ๗๕๗ ๖๔ ๘.๔๕  

 
ที่มา :  HDC วันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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๔. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A 
 

โรงพยาบาล 
เป้าหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน 
ถ้ามี Stroke 

Unit  
โปรดระบุจ านวน

เตียง 
มี  

Stroke Unit 
ไม่มี 

Stroke Unit 

รพ.พระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี ๑ ๑ - 8 
ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ - 8 

๕. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  

โรงพยาบาล 
เป้าหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน 
ถ้ามี Stroke 

Unit  
โปรดระบุจ านวน

เตียง 
มี  

Stroke Unit 
ไม่มี 

Stroke Unit 

โรงพยาบาล..... - - - - 
ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
 

- - - - 

หมายเหตุ   จังหวัดนนทบุรีไม่มีโรงพยาบาลระดับ S 
 

๖. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ M 

 

* หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke unit)  ประกอบดว้ย 3   ส่วนหลัก  
1. สถานท่ีเฉพาะไม่น้อยกว่า  4 เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (care map)  และแผนการใหค้วามรู้ที่จัดเตรยีมไว้แล้วโดยผ่านการ

ประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 
๗.  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงาน          

ไม่ประสบความส าเร็จ ( Key  Risk Area/Key Risk Factor ) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 
...................................................................... ..............................................................................................  

 

โรงพยาบาล 
เป้าหมาย  

(มี Stroke Unit *) 
ผลงาน (Stroke Unit) ถ้ามี Stroke Unit  

โปรดระบุจ านวนเตียง มี  ไม่มี 
โรงพยาบาลบางใหญ่ ๑  ไม่มี - 
โรงพยาบาลบางบัวทอง ๑  ไม่มี - 
ภาพรวมจังหวัดร้อยละ ๐  ไม่มี - 
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๘. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา / อุปสรรค / ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ 
ตรวจราชการรับไปประสาน 

หรือ ด าเนินการต่อ 

ข้อจ ากัดด้านบุคลากร จัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอ 
ในการท างาน 

 

ประชาชนไม่ตระหนักรู้ 
- สัญญาณอันตรายจากโรคหลอดเลือด

สมอง 
- พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การบริโภคอาหารที่

ไม่เหมาะสม ขาดการออกก าลังกาย  
การสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์ 

- ประชาชนมีอายุยืนขึ้นและเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ 

- การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุม 

กระตุ้นและรณรงค์ สร้าง 
Health Literacy  
Stroke  Alert  
Stroke awareness 
Warning Signs ในกลุ่ม
เสี่ยงครอบครัว  และ
ประชาชนทั่วไป 
 

 

 
๖.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
............................................................................................................................. ....................................... 

  

๗.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 _      

ผู้รายงาน นางอรอนงค์  วัฒนากูล 
     ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี   ๒๖  มิถุนายน  ๒๕6๑ 
     โทร ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 
 
 

mailto:chabt@hotmail.co.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร Service Excellence 

หวัขอ้ การพฒันาระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Service Plan : RDU) 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4   

รอบที ่2  ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
 29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 29.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
 

2. สถานการณ ์
 จังหวัดนนทบุรีมีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 87 แห่ง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลศูนย์ (A) จ านวน 1 แห่ง  
- โรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) จ านวน 2 แห่ง  
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) จ านวน 2 แห่ง  
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) จ านวน 1 แห่ง  
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) จ านวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 76 แห่ง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ ของโรงพยาบาล จ านวน 4 แห่ง 
 

 ในปีงบประมาณ 2561 ผลงานถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 จังหวัดนนทบุรีมีการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด หัวข้อการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 
ทั้งหมด จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71  RDU ขั้น 2 เตรียมการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 
แห่ง ภายในสิ้นปี 2561 ได้แก่ รพ.บางกรวย และ รพ. ไทรน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ จังหวัดนนทบุรี มีผลการ
ด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดปี 2561 อย่างครบถ้วนทั้ง RDU  ขั้น 1 และ ขั้น 2    

พบปัญหาในการด าเนินงานเรื่องทัศนคติและความร่วมมือของแพทย์ในโรงพยาบาล ยังขาดความ
ตระหนักในการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยบริการปฐมภูมิยังไม่ครอบคลุมและยัง
ไม่เป็นรูปธรรม  
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใชย้าอย่างสมเหตผุล  

2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
2.2 รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

เปา้หมาย มาตรการด าเนนิการ แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 
1. โรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

RDU 1  ขั้นที่ 1 และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาทีไ่ม่เหมาะสมออกจากบัญชียา

โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจรยิธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเปน็ใน 

4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่เสี่ยง ได้แก่ 

สตรตีั้งครรภ์ ผูสู้งอาย ุผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 

2. รพ.สต. สง่เสรมิการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งรบัผดิชอบ  
RDU 2 ขั้นที่ 1 และ 2 ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 

2 กลุ่มโรค ได้แก่ RI 
และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่
ใช้ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ทั้ง RI และ AD 

    Small Success  
ไตรมาส 1 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 

3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห ์  

ล าดบั ตวัชี้วดั รายการขอ้มลู 

ภาพรวม
จงัหวดั 

(ขอ้มลู ณ  
วนัทีร่บัตรวจ) 

ภาพรวมจงัหวดั 
- รอบ 1 

(ข้อมูล ต.ค.60-ม.ีค.61) 
 - รอบ 2  

(ข้อมูล ต.ค.60- มิ.ย.61)   
1 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสม

เหตผุล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตาม RDU2) 
เกณฑต์วัชีว้ดั :  
1. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของรพ.ทั้งหมด 
2. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของรพ.ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

7 7 

ผลงาน 
1. จ านวน รพ. ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 

6 6 

       RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 85.71 85.71 

2. จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 0 0 

    RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 0 0 
*หมายเหต ุ: รอ้ยละ RDU ขัน้ที ่1 ค านวณจาก จ านวน รพ.ทีผ่า่นขัน้ที ่1  
และขัน้ที ่2 รวมกนั เชน่  จงัหวัด ก. มีจ านวน รพ.ทัง้หมด 10 แห่ง  ผา่นเงือ่นไขเฉพาะขัน้ 1 จ านวน 6 แห่ง และผา่นเงือ่นไขขัน้ที ่2 จ านวน 2 แหง่  ดังนัน้  รอ้ยละของ RDU  
ขั้นที ่1 = (6+2) x100 /10   = 80%  
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ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที ่1 และขั้นที่ 2  จ าแนกตามโรงพยาบาล 

รายชือ่รพ. 

ระดบั 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขัน้ที1่) RDU1 (ขัน้ที ่2) RDU 2 สรปุผลการประเมนิ 
RDU 

 
 

 

1)  รอ้ยละการสัง่
ใชย้าในบญัชี

ยาหลกั
แหง่ชาต ิ

2)  การ
ด าเนนิงานของ 
PTC ในการชีน้ า
สง่เสรมิ RDU 

3)  การ
จดัท า 
ฉลาก

มาตรฐาน  
 
 

4)  รายการยา 
ทีค่วรตดัออก 8 

รายการ          
ซึ่งยงัคงมอียูใ่น

บญัช ีรพ. 
 

จ านวน ..... 
รายการ 

5) การสง่เสรมิ
จรยิธรรมในการ
จดัซือ้ยาและ

ส่งเสรมิการขาย
ยา 

รอ้ยละการใชย้าปฏชิวีนะในกลุม่โรค 5) รอ้ยละการ
ใช ้Gliben 
clamide ใน 
DM สูงอาย/ุ
ไตระดบั 3 

6) รอ้ยละการ
ใช ้NSAIDs ใน
ผูป้ว่ยไต 
ระดบั 3 

7.) จ านวน
สตรตีัง้ครรภ์
ทีใ่ชย้า 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) รอ้ยละของ รพ.สต. ใน
เครอืขา่ยระดบัอ าเภอทีผ่า่น
เกณฑใ์ชย้าปฏชิวีนะทัง้โรค  
RI และ AD 
 

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

 

รอ้ยละ ..... ระดบั ..... ระดบั .....  ระดบั ..... รอ้ยละ ..... รอ้ยละ ..... รอ้ยละ ..... รอ้ยละ ..... รอ้ยละ ....... รอ้ยละ .......... .....ราย ผา่น ทัง้หมด รอ้ยละ ขั้นที ่1 ขั้นที ่2 

พระนั่งเกลา้ A 82.55 ระดบั 3 ระดบั 3 0 รายการ ระดบั 5 56.57 52.62 55.69 16.70 0.00 0.37 0 ราย 12 24 50   

บางใหญ ่ M2 90.13 ระดบั 3 ระดบั 5 0 รายการ ระดบั 3 30.86 31.8 53.7 19.19 45.5 2.02 0 ราย 9 11 81.82   

บางบวัทอง M2 89.98 ระดบั 3 ระดบั 3 0 รายการ ระดบั 3 20.06 17.33 62.97 2.23 2.11 1.9 0 ราย 8 8 100   

ปากเกร็ด F1 80.21 ระดบั 2 ระดบั 4 0 รายการ ระดบั 3 20.26 32.34 64.85 10.77 0.00 1.45 0 ราย 5 7 71.43   

บางกรวย F1 90.3 ระดบั 3 ระดบั 3 1 รายการ ระดบั 3 23.95 16.52 36.4 9.62 2.17 1.91 0 ราย 10 10 100   

ไทยน้อย F2 90.27 ระดบั 3 ระดบั 3 0 รายการ ระดบั 3 11.38 9.71 49.99 5.25 0.00 1.01 0 ราย 12 13 92.31   

บางบวัทอง 2 F3 91.19 ระดบั 3 ระดบั 3 0 รายการ ระดบั 3 48.77 34.72 70.82 0.00 4.35 6.25 0 ราย 1 1 100   

เกณฑเ์ปา้หมาย  

รพ. ระดบั 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥  90% 

ระดบั 3  ระดบั 3 ≤ 1 รายการ  ระดบั 3  ≤ รอ้ยละ 20 ≤ รอ้ยละ 20 ≤ รอ้ยละ 40 ≤ รอ้ยละ 10 ≤ รอ้ยละ 5 ≤ รอ้ยละ 10 0 ราย ขั้น 1 ≥ รอ้ยละ 40 
ขั้น 2 ≥ รอ้ยละ 60 

 

สรปุผลการด าเนนิงาน 
 

1)  A   =  จ านวน รพ.ทีผ่า่น  
               ขัน้ที ่1   ภาพรวมจงัหวดั จ านวน  6  แหง่  

               ขัน้ที ่2   ภาพรวมจงัหวดั  จ านวน  0  แหง่  

2)  B    =  จ านวน รพ. ทัง้หมดในจงัหวดั    จ านวน  7  แหง่ 

3)  C    =  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีเ่ปน็ รพ.สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ในจงัหวดั   ( A / B ) x 100 

      ขัน้ที ่1   คดิเปน็รอ้ยละ  85.71 
      ขัน้ที ่2   คดิเปน็รอ้ยละ  0 
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3.3 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั RDU ระดับจังหวดั 
กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ
ขบัเคลือ่น SP-
RDU จงัหวดั 

1. การจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน SP-RDU 

 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการฯ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ 

ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่ 29/2561เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561สาขา ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล  
คณะกรรมการฯ   มี 42 ท่าน 

2. มเีปา้หมาย 
แผนปฏบิตักิาร 
ตวัชีว้ดั การ
ตดิตาม ควบคมุ 
ก ากบั และการ
รายงานผลการ
ด าเนนิงานSP- 
RDU ในระดบั
จงัหวดั 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อน 
SP-RDU 

2. การก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อน SP-RDU 

3. การก าหนดตัวช้ีวัด
ในการขับเคลื่อน  
SP-RDU 

4. การควบคุม ก ากับ 
กลวิธีในขับเคลื่อน 
SP-RDU อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การจัดท าระบบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแผนปฏิบัติการหรืออยู่ระหว่างการจัดท า 
 มีแผนปฏิบัติการ  
สรปุภาพรวมของแผนปฏบิตัิการ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ SP-RDU และก าหนดแผนปฏิบัติการปี 2561  
ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 และผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
รูปแบบหรือกลวธิีในการควบคมุก ากับ 

1. การรวบรวมข้อมูล 18 ตัวชี้วัดของ RDU 1 และข้อมูล AMR  
- ขณะนี้ใช้การรายงานผ่านระบบรายงานเฉพาะกิจของทาง กบรส. โดย

โรงพยาบาลใช้โปรแกรม RDU2016 เชื่อมกับฐานข้อมูล Hosxp ของ
โรงพยาบาล และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทีมเภสัชกร รพ. ก่อนน ามา
บันทึกข้อมูลในระบบรายงานเฉพาะกิจ  

- มีการระบุชื่อเภสัชกรในหน่วยบริการเป็นผู้รับผิดชอบงานเพ่ือติดต่อ
ประสานด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย  

       ๒. การรวบรวมข้อมูล 2 ตัวชี้วัดของ RDU 2 ดึงข้อมูลจากระบบ HDC  
การจดัท ารายงานส่งให้กับจังหวัด/ สบรส. 
 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน ระบุ..................................................... 
สรปุผลการด าเนินงาน SP-RDU ระดับจังหวัด 
ปี 2561 เก็บข้อมูล baseline ครบทุกตัวชี้วัด และมีการควบคุมก ากับ
ติดตาม โดยคณะกรรมการ RDU จังหวัด ทุก 3 เดือน และรายงานข้อมูลใน
การประชุมผู้บริหาร (กวป.) ระดับจังหวัด 
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กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 

3. การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อการ
ติดตามผลการ
ด าเนินSP-
RDU ตาม
ตัวชีว้ดัระดับ
จังหวัด 

1. การก าหนด
ผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน SP-
RDU อย่างชัดเจน 

 
2. การจัดท าระบบ

สารสนเทศในการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานSP-RDU 

  ไม่มีผูร้ับผิดชอบ 
  มีผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ  
     ภญ.ทิพย์รดา ทิพย์ธราสกุล เภสัชกรช านาญการ สสจ.นนทบุรี 
      
 
สรปุผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวดั 

1. รพศ. จ านวน 1 แห่ง ใช้โปรแกรม RDU 2016 และรพช. ใช้โปรแกรม HOSxP  
ในการดึงข้อมูลทั้ง 18 ตัวช้ีวัด 

2. รพ.สต. ทั้ง 76 แห่ง มีการดึงข้อมูลและสรุปเป็นผลการด าเนินงาน RUA ของ
แต่ละ รพ.สต. จากระบบ HDC และรายงานให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยบริการทราบ
เป็นรายเดือน 

 
4.  มีการตดิตาม

การจดัการเชื้อ
ดื้อยาต้านจลุ
ชีพ 

1.  การติดตามและ
สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพ 

โรงพยาบาลที่เข้าเกณฑ์ต้องด าเนินงานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
ของจังหวัดนนทบุรี มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ซึ่งมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ ครบถ้วนตามตัวชี้วัดก าหนด 
 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเป้าหมาย) 
1. คณะกรรมการ RDU ของรพ.รายงานผลตัวชี้วัด Service plan RDU แก่
คณะกรรมการ PTC, คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล, องค์กรแพทย์, 
คปสอ. 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน RDU ในวาระการประชุมติดตามและ
ประเมินผลงานสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีทุกเดือน  
3. วิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาของแผนก/ตัวบุคคลที่ท าให้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ และรายงานองค์กรแพทย์, รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  
4. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice และ KM sharing 
 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
1. บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการขาดความตระหนักรู้ต่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ผู้ป่วยเรียกร้องการใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้ง เมื่อมีอาการ
ไข้หวัด เจ็บคอ ท้องเสีย หรือมีบาดแผล 
2. ทางกระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนงบประมาณและการจัดท าสื่อจาก
ส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน RDU ภายในรพ.และรพ.สต. และ
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความร่วมมือของ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาขนผู้รับบริการ 
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ผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดั Antimicrobial Resistance : AMR ของโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 
ตวัชีว้ดั เกณฑ ์ ผลการด าเนนิงาน 

รพ.ที่มีการจัดการ 
AMR อย่างบูรณา
การ  

1. การก าหนดนโยบายและมาตรการ โดย
คณะกรรมการ AMR 

คณะกรรมการ RDU โดยปรับองค์ประกอบ 
และบทบาทหน้าที่ให้ด าเนินการด้าน AMR 
ด้วย โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการครบทั้ง 5 
กิจกรรมที่ก าหนดแล้ว 2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้าน
จุลชีพ 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 

5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
บูรณาการ 

 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

4.1 มีการรายงานผลตัวชี้วัด RDU ให้กับทางประธาน RDU ของโรงพยาบาลทราบทุกไตรมาส 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

4.2 มีการรายงานผลตัวชี้วัด Service plan RDU แก่คณะกรรมการ PTC ,องค์กรแพทย์ 
และคปสอ. เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

4.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน RDU ในวาระการประชุมติดตาม และประเมินผลงาน
สาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีทุกเดือน เพ่ือเป็นการตอกย้ านโยบายและเร่งการด าเนินการตามเกณฑ์ 

4.3 มีการวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาของแผนก/ตัวบุคคลที่ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ และรายงาน
องค์กรแพทย,์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้อ านวยการรับทราบ  

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1. การประชาสัมพันธ์ต่อ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึงมากพอ  
2. แพทย์บางท่านยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ
ตามแนวทาง RDU  
๓. โรงพยาบาลบางแห่งไม่มีระบบ
การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมจาก
องค์กรแพทย์  
๔. IT ของโรงพยาบาลดึงข้อมูลจาก
ระบบได้ช้า ท าให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
ผู้สั่งใช้ยาล่าช้า ไม่ทันการณ์ 
5. แพทย์หมุนเวียน แพทย์จบใหม่ 

1. ทางส่วนกลางควรสนับสนุน
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ, 
กระจกส่องคอและแนวทางการใช้ 
ATB ของโรค RI และ AD แก่รพ.สต. 
และรพ.ทุกแห่ง  
2. ทางส่วนกลางควรรณรงค์เรื่อง 
RDU ในร้านขายยา และ
สถานพยาบาลเอกชน จัดท าการ
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือ
วิทยุอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ Best practice และ KM  
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

และแพทย์อัตราจ้าง ไม่รับทราบ
นโยบาย RDU 
6. ขาดงบประมาณในการจัดอบรม 
การจัดท าสื่อ และการจัดจ้าง
ผู้ด าเนินการระบบสารสนเทศ 

sharing ในระดับเขต ภาค และ
ประเทศ  
4. IT ของสสจ.จังหวัดควรเป็นพี่
เลี้ยงแก่ทางรพ.สต. เพ่ือติดตาม
ก ากับการลงข้อมูลจ านวนผู้ป่วย 
และ ICD-10 ให้ถูกต้อง ตามความ
เป็นจริง  
5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ 
RDU ส่วนกลาง ในระบบ HDC ที่
ตอบสนองต่อผู้ใช้งานและ
ประมวลผลการด าเนินงานได้ทุก
ระดับตัวชี้วัด 
6. ควรพัฒนาหลักสูตรแพทย์ เภสัช 
ให้สอดรับนโยบาย RDU  
7. มีการจัดการอบรมความรู้ทาง
วิชาการท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายให้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ..............................  

 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
..........................................................................................................................................................  

      
 

     ผู้รายงาน ภญ.ทิพย์รดา ทิพย์ธราสกุล เภสัชกรช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี….20 มิถุนายน 2561 
     โทร. 086 810 4434 e-mail: fdanont@gmail.com 
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  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ  

หวัข้อ ร้อยละการสง่ต่อผูป้ว่ยนอกเขตสุขภาพลดลง 
จงัหวัด.....นนทบรุ.ี......  เขตสขุภาพที.่......4..........  ตรวจราชการวนัที.่.9 - 13...กรกฎาคม 2561....... 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

จังหวัดนนทบุรี มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
ศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัด  ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ส่วนโรงพยาบาลชุมชน ใช้ห้องฉุกเฉิน
เป็นศูนย์ประสานการส่งต่อ ร่วมกับศูนย์ประกันสุขภาพ 

การพัฒนา Referral System เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่งต่อผู้ป่วย มีการใช้โปรแกรม 
Thai refer ในโรงพยาบาลทุกแห่ง  และในระบบส่งกลับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 
การจดัระบบ เครือขา่ยการรบั-สง่ตอ่ภายในจังหวดันนทบรุ ี 

 
ล าดับ สอ. / ศูนย์แพทยช์มุชน รพช. รพท.//รฐันอกสงักดั 

1.อ าเภอเมือง
นนทบุรี 

1.1 สอ.ทุกแห่งในอ าเภอเมืองนนทบุรี    
 

  รพท.พระนั่งเกล้า 

2.อ าเภอปากเกร็ด 2.1 สอ.ทุกแห่งในอ าเภอปากเกร็ด  
2.2 สอ.ประเสริฐอิสลาม,บางตลาด,บ้าน
ใหม่,ศาลากุล,เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด     

รพช.ปากเกร็ด รพท.ชลประทาน 

3.อ าเภอบางบัว
ทอง 

สอ.ทุกแห่งในอ าเภอบางบัวทอง รพช.บางบัวทอง รพ.พระนั่งเกล้า 
 

4.อ าเภอบางกรวย สอ.ทุกแห่งในอ าเภอบางกรวย รพช.บางกรวย รพ.พระนั่งเกล้า 
 

5.อ าเภอบางใหญ่ สอ.ทุกแห่งในอ าเภอบางใหญ่ รพช.บางใหญ่ รพ.พระนั่งเกล้า 
 

6.อ าเภอไทรน้อย สอ.ทุกแห่งในอ าเภอไทรน้อย รพช.ไทรน้อย รพ.พระนั่งเกล้า 
 

 
 
หมายเหตุ                     หมายถึง การส่งต่อระหว่างหน่วยบริการที่ได้ตกลงเป็นแม่ข่ายและลูกข่ายกัน ซึ่ง
หน่วยบริการที่รับส่งต่อจะต้องรับการส่งต่อของลูกข่ายที่วิกฤตทุกราย  และหากแม่ข่ายไม่สามารถรับได้ จะต้อง
หาหน่วยบริการที่รับส่งต่อเพ่ือส่งต่อให้ร่วมกับลูก  
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รปูแบบการสง่ตอ่นอกเครอืขา่ยของจงัหวดันนทบรุ ี  

 
หมายเหตุ   :                   หมายถึง การส่งต่อระหว่างหน่วยบริการที่ไม่ได้รับเป็นแม่ข่ายในระบบ
การส่งต่อ แต่มีการประสานการส่งต่อระหว่างแพทย์ พยาบาล หรือเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งหน่วยบริการที่
รับส่งต่อสามารถปฏิเสธการรับส่งต่อได้ 
                                 หมายถึง การส่งต่อระหว่างหน่วยบริการที่ได้ตกลงเป็นแม่ข่ายและลูกข่าย
กัน ซึ่งหน่วยบริการที่รับส่งต่อจะต้องรับการส่งต่อของลูกข่ายให้มากที่สุด  และหากแม่ข่ายไม่สามารถ
รับได้ จะต้องหาหน่วยบริการที่รับส่งต่อเพ่ือส่งต่อให้ร่วมกับลูกข่าย  และกรณีเกินศักยภาพแม่ข่ายจะ
สามารถรับได้  ลูกข่ายมีสิทธิ์ส่งต่อผู้ป่วยได้โดยตรง   

2. สถานการณ ์
การพัฒนาระบบส่งต่อ ของจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนาร่วมกันทังจังหวัดทุกหน่วยบริการทั้ง

โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นแม่ข่าย  
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  และรัฐนอกสังกัดได้แก่ สถาบันโรคทรวงอก  สถาบันบ าราศนราดูร  โรงพยาบาลศรี
ธัญญา  และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกษุ โรงพยาบาลชลประทาน  ในส่วนของพ้ืนที่มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและคลินิกชุมชนอบอุ่นภาคเอกชนและเทศบาลเข้ามาดูแลผู้ป่วยนอกทั่ วไป  แต่ในสถานการณ์ที่
ฉุกเฉินเร่งด่วนหน่วยบริการผู้ป่วยยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ทั้งหมด  ยังมีติดปัญหาส่งต่อไม่ได้   ไม่ทันเวลา  
ไม่มีเตียง  เนื่องจากประชากรมีจ านวนมากขึ้นทั้งประชากรย้ายถิ่นออกมาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า และประชากร
แฝงทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว  จ านวนเตียงไม่พอกับการให้บริการ และความคาดหวังของประชาชน 

รพช.บางกรวย 

รพ .พร    ง ก  า 

ร   บ  1                      
 (รพ ./รพ .     ายร   บ  ง ว  ) 

ร   บ  2                 
 (รพ .ร   บ   ) 

รพ .พร   ร ร  ย  ยา 

ร   บ     3 
โรงพยาบา  

  ก    (  งก   
 ป  .) 

ร   บ  4  (รพ.  พา  าง / 
   ย    ร   บ  ง  กร  รวง ก  . 

/  ก  งก       วช 1.รพ. ร     า 2.รพ.         าพร ยา 

  ว    -   าบ  โร  รวง ก    

ร บบปร  า    ง -   าบ  ปร  า ว  ยา 

   ร ง  1.   ย    ร ง พบ ร /    ย    ร งวช รา งกร   
   บ ร             2.  าบ     ร ง   งชา   

   ก  -    าบ      าพ   ก   งชา    าราช    

กร   ก - รพ.        

   ว ป - รพ.ราชว    

ร บบการ    ช    (HIV) -    าบ  บ ารา  รา  ร 

รพ . ร บ ร  

รพช.ปาก กร   รพช.  ร   ย รพช.บาง     รพช.บางบ ว  ง รพช.บางบ ว  ง2    ย การ พ ย ป   า      ก   ช ปร  า  

   ย การ พ ย   ร   ร  
 . ง ร ก    .  ร ายก 
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3. การด าเนนิงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั 
3.1 ผลการด าเนินงาน (ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ) 

Service Plan 
สาขา 

สง่ตอ่ออกนอกเขตสขุภาพ(คน) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

สง่ตอ่ออกนอก
เขตป ี

2560(A) 

สง่ตอ่ออกนอก
เขตป ี2561 

(B) 

ร้อยละ(A-
B)/A * 100 

สง่ตอ่ออก
นอกเขตป ี
2560(A) 

สง่ตอ่ออก
นอกเขตป ี
2561 (B) 

ร้อยละ(A-B)/A 
* 100 

สง่ตอ่ออกนอก
เขตป ี

2560(A) 

สง่ตอ่ออก
นอกเขตป ี
2561 (B) 

รอ้ยละ(A-B)/A 
* 100 

สาขาโรคหัวใจ 27 18 33.33 26 12 53.85 16 3 81.25 
สาขาโรคมะเร็ง 136 118 13.24 144 106 26.39 130 56 56.92 
สาขาการบาดเจ็บ
และฉุกเฉิน 9 15 -66.67 19 15 21.05 14 16 -14.29 
สาขาทารกแรก
เกิด 2 1 50 1 1 0 4 0 100 

รวม 174 152 12.64 190 134 29.47 164 75 54.27 

จากข้อมูลการส่งต่ออกไปนอกเขตวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่า   การส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคงมะเร็ง และผู้ป่วยทารกแรกเกิด  มีแนวโน้มลดลง โดยลดลงมากท่ีสุดในไตรมาส 3 ทั้งผู้ป่วย 
หัวใจ โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด   ร้อยละ 81.25, 56.92, 100 ตามล าดับ   สว่นผูป้ว่ยบาดเจบ็และฉกุเฉนิ โดยรวมตัง้แตไ่ตรมาส 1-3 มีการสง่ต่ออกนอกเขตของป ี2561  
เพิ่มขึ้นจากปี 2560  
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3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนา
ระบบส่งต่อ 

1. การจัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบส่งต่อระดับ
จังหวัด และระดับเขต
สุขภาพ 

ระดับจังหวัด 
 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ  ตามค าสั่ง

ที่ .......3/2551........................ 
ชื่อคณะกรรมการ................................................................................. 
.......................................................................................................  
ระดับเขตสุขภาพ 

 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ  ตามค าสั่ง

ที่ ........2639/2558......................... 
ชื่อคณะกรรมการ................................................................................. 
................................................................................................................ 
 

2. มีการจัดท า
แผนพัฒนาระบบ 
ส่งต่อท่ี
สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่/
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

 

2.1 มีแผนการด าเนินการ   
การพัฒนาระบบส่งต่อใน
สถานบริการ/จังหวัด/เขต
สุขภาพ 
2.2 มีแผนการลดการส่ง
ต่อออกนอกเขตสุขภาพที่
สอดคล้องกับกับบริบท
พ้ืนที่/แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service 
Plan) 

 ไม่มีแผนพัฒนาระบบส่งต่อ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มีแผนพัฒนาระบบส่งต่อ  

สรปุภาพรวมของแผนพฒันาระบบสง่ตอ่ 
................................................................................................................ 
............................................................................................................... 

3. มีศูนย์
ประสาน 
การส่งต่อ (ศสต.) 
ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ 

3.1 การจัดตั้งศูนย์ 
ประสานการส่งต่อ 
(ศสต.)ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ 

ระดับจังหวัด 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ ...........นางฐิติชญา พลบุตร พยาบาล

วิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า…………………………………………… 
ระดับเขตสุขภาพ 

 ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

คือ................................................................................ 
3.2 ระบบการ
ประสานงานการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

 ไม่มี 
 มี...............นางกินรี  วิบุละเคาว์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบรี....................... 
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กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4. มีแนวทางการ
ส่งต่อผู้ป่วย
ภายในจังหวัด
และเขตสุขภาพที่
เชื่อมโยงกับ
สถานบริการทุก
ระดับ 

4.1 มีแนวทางการให้
ค าปรึกษาระหว่างแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
ภายในจังหวัดและเขต
สุขภาพ 

 ไม่มี 
 มี................................ระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดนนทบุรี............. 

ภายในจังหวัด...................................................................................... 
ภายในเขตสุขภาพ................................................................................ 

4.2 มีเครือข่าย/ผังก ากับ
ในการให้บริการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยและรับกลับรวมถึง
ข้อตกลงในการด าเนินการ
อย่างชัดเจน 

 ไม่มี 
 

มี............................................................................................................ 
หมายเหตุ : (ขอรายละเอียดผังก ากับในการให้บริการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยและรับกลับรวมถึงข้อตกลงในการด าเนินการ) 

4.3 มีระบบการให้
ค าปรึกษาระหว่างแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 

 ไม่มี 
 มี ช่องทางการให้ค าปรึกษา เช่น โทรศัพท์ ระบบ line หรือ  

 E – mail ............................................................................................ 
5. มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การส่งต่อผู้ป่วย 
มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลและ
ระบบรายงาน
การส่งต่อผู้ป่วย 

5.1 มีโปรแกรมการส่ง
ต่อผู้ป่วยระหว่างสถาน
บริการในจังหวัด/เขต
สุขภาพ/ส่วนกลาง 

 ไม่มี 
 มี  โปรดระบุโปรแกรมที่

ใช้........................................................................... 

5.2 มีการจัดท า
ฐานข้อมูลและระบบ
รายงานการส่งต่อผู้ป่วย
ที่เชื่อมโยงในระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ 

 ไม่มี 
 มี 

 

5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
การส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือ
น ามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ(Service 
Plan) 

 ไม่มี 
 มี 

 

5.4 มีการจัดเก็บข้อมูล/
รายงานผลการส่งต่อ
ผู้ป่วยเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศการส่งต่อกับ
ส่วนกลาง (nRefer และ 
Health Data Center) 

 ไม่มี 
 มี 
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4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินจิฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

 
 ปริมาณงานที่มีจ านวนมาก  เจ้าหน้าที่น้อย เกิดความเหนื่อยล้า  เครียด  เกิดแรงกดดัน 
 เจ้าหน้าที่ขาดขวัญก าลังใจ ทั้งความมั่นคงในการท างานจากการร้องเรียน  และความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 
 บางโรงพยาบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้  แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่พร้อม จึงยังไม่เกิดประโยชน์ 

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

 สภาพความแออัดของโรงพยาบาลพระ
นั่งเกล้า    

- ผู้ป่วยนอก  มีผู้ป่วยนอกทั่วไปจ านวน
มาก (2 – 3 พันราย/วัน) ท าให้การ
ดูแลผู้ป่วยที่เฉพาะทางมีคิวยาวมากขึ้น   

 

-การจัดให้มี OPD ในหน่วยบริการนอก 
รพ.(วัดแคนอก), รพ.สต. ศูนย์บริการ
เทศบาล ,คลินิกชุมชนอบอุ่น ฯลฯ 
-การสร้างวัฒนธรรมให้ผู้ป่วยต้องไป รพ.
สต.ก่อนในโรคทั่วๆไป ซึ่งท าได้ค่อนข้าง
ยากในชุมชนเมือง 

 

- ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียงค่อนข้างเต็ม 
ท าให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยหนักจาก
โรงพยาบาลชุมชนได้ทุกราย  และบาง
รายต้องมานอน ห้องObserve ที่ห้อง
อุบัติเหตุนาน กว่าจะได้ย้ายขึ้นหอผู้ป่วย 

-รพช.มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักแทบ
ทุก รพช. จึงควรสร้างเสริมศักยภาพ
ให้บริการผู้ป่วยมากขึ้น โดยรพ.พระนั่ง
เกล้าเป็นพี่เลี้ยง  

 

- ผู้ป่วยใน บางรายอยู่เพ่ือให้ยาให้ครบ  
หรือ ต้องท ากายภาพ  ระบบส่งกลับ
บางรายท าได้ยาก เพราะเป็นผู้ป่วยบัตร
ทองของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเอง 
ผู้ป่วยไม่ยอมย้ายไปโรงพยาบาลชุมชน
เพราะไม่สะดวก 

- จัดรูปแบบการส่งผู้ป่วยกลับให้มากขึ้น   
-จัดให้ รพ.บางบัวทอง2 เป็นหน่วยที่รับ
ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม intermidiate care 
เช่น รอให้ยาให้ครบ ต้องท ากายภาพไป
ดูแล 

 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 
นโยบายจากการประชุมคณะกรรมการ 5 X 5 เรื่อง ผู้ป่วยที่ส่งต่อไปนอกเขตบริการ  ต้องผ่าน 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกราย  เป็นนโยบายที่ดีที่ช่วยลดการส่งต่อออกไปนอกเขตบริการ  แต่ควรออก
รูปแบบการด าเนินการแนบมาด้วยว่าใช้ในผู้ป่วยประเภทใดบ้าง  รายใดอนุโลมได้  โรงพยาบาลบางแห่งไม่
เข้าใจว่าต้องด าเนินการอย่างไร  เกรงจะผิดนโยบาย  แต่ก็เกรงว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและ
ทันเวลา  เกิดปัญหาการร้องเรียน  สร้างความไม่พอใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับญาติและผู้ป่วยหลายราย 
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7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
จังหวัดนนทบุรี มีปัจจัยหลายด้านที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดูแลผู้ป่วย แต่ทีมงานเครือข่ายระบบ

การส่งต่อได้พยายามพัฒนาในแต่ละด้านให้มากที่สุด โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้ด าเนินการในรูปแบบ  
ให้ทุก SERVICE   plan น าโดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทีมแพทย์และสหวิชาชีพและส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี  ได้ลงเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  เพ่ือรับฟังปัญหา  ประเมินศักยภาพโรงพยาบาล
ชุมชน  และ เสริมศักยภาพท้ังด้านวิชาการและบุคลากร  อุปกรณ์ และประเมินการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าในการ
ส่งกลับผู้ป่วย  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการดูแลผู้ป่วย โดยในปีงบประมาณ 2560 เราน าร่องไปใน
กลุ่มอายุรกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
และโรงพยาบาลชุมชน 

 
     ผู้รายงาน นางกินรี  วิบุละเคาว์พันธ์   

     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี 1 กรกฎาคม 2561  

   โทร.02-9503071-6 ต่อ 135  e-mail kinvibu@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่๒ การพฒันาระบบบรกิาร 

หวัข้อ การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาการแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
 

จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่  33  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้

มาตรฐาน  (>ร้อยละ 20) 
 

2. สถานการณ์ 
 ผลงานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนนทบุรี ในระบบ HDC ปี  

2561 คณะกรรมการ Service Plan ได้มีการติดตามประเมินผลงานเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง พบว่าปัญหา
อุปสรรคที่ส าคัญในช่วงต้นปีคือการไม่มียาสมุนไพรใช้ เนื่องจากโรงพยาบาลต่างๆ ติดปัญหาในการจัดซื้อยา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ยังไม่เรียบร้อย  และต้องค านึงถึงจ านวนรายการยาของโรงพยาบาลด้วย  ส่วนผลงานด้านการให้สุขศึกษา
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่แพทย์แผนไทยไม่มั่นใจในเนื้อหา ท าให้ยังมีผลงานการให้สุข
ศึกษาต่ ากว่ าที่ ควร คณะกรรมการจึงมีมติ ให้ จัดท าคู่ มือการให้สุขศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย  
โดยโรงพยาบาลบางบัวทองเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับสถานพยาบาลทุกแห่งภายในจังหวัดนนทบุรี  ท า
ให้สหวิชาชีพในสถานบริการที่ไม่มีแพทย์แผนไทยมีความรู้    และมั่นใจในการให้สุขศึกษาด้านการแพทย์แผน
ไทยมากขึ้น ผลงานของสถานบริการต่างๆ จึงเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ  ประกอบกับมีการจ้างบุคลากรแพทย์แผน
ไทยเพ่ิมข้ึนในสถานพยาบาลหลายแห่ง ผลงานในปี 2561  (เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) ร้อย
ละ 22.86 เป็นอันดับ 5 ในเขตสุขภาพท่ี 4  ผ่านเกณฑ์ชี้วัดรวมระดับจังหวัด ผลงานลดลงจากรอบที่ 1 (ร้อย
ละ 23.28) คาดว่าเป็นเพราะการส่งข้อมูลเข้าระบบยังไม่ครบถ้วน 

ผลการด าเนินงานแบ่งตามระดับสถานบริการ ระดับ รพท./รพศ.(1 แห่ง)  ร้อยละ 6.39 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 (ร้อยละ 3.62) และเพ่ิมขึ้นจากรอบที่ 1 (ร้อยละ 6.10)  เนื่องจากมีผู้นิยมรับบริการแพทย์
แผนไทยจ านวนมากขึ้น ผลงานรวมระดับ รพช . (6 แห่ง)  ร้อยละ 17.03 เ พ่ิมขึ้นจากรอบที่  1  
(ร้อยละ 16.88) โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ คือ โรงพยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาลบางใหญ่  ในปี 2561 
มีแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมในเรื่องการบูรณาการงานแพทย์แผนไทยกับ CKD และ RDU เพ่ือใช้การแพทย์
แผนไทยและยาสมุนไพรทดแทนยากลุ่ม NSAIDs และยาปฏิชีวนะ คาดว่าผลงานจะเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรีมีเปิดบริการด้านการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีผู้มารับบริการจ านวนมาก แต่พบว่าผลงานหัตถการด้านการแพทย์แผนจีนในระบบ 
HDC เป็น 0 ซึ่งคาดว่าเป็นเพราะแพทย์ไม่ได้เป็นผู้คีย์ข้อมูลบริการในระบบคอมพิวเตอร์เอง แต่ใช้การเขียนสั่ง
ในเวชระเบียนของผู้ป่วย ท าให้ข้อมูลส่วนนี้ขาดหายไป ไม่ถูกต้องตามผลงานบริการจริง โรงพยาบาลต่างๆ 
รับทราบปัญหานี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อมูลในระบบได้ เพราะเกี่ยวพันถึงขั้นตอนในระบบงาน
บริการและเพ่ิมภาระงานของแผนกแพทย์แผนจีนด้วย 

ผลงานระดับ รพ.สต. ร้อยละ 44.23 เพ่ิมข้ึนจากรอบท่ี 1 (ร้อยละ 43.46) อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์
คือ อ าเภอเมือง บางกรวย บางบัวทอง ไทรน้อย และปากเกร็ด เนื่องจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดหายา
สมุนไพรใช้เพ่ิมข้ึนแล้ว อ าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือบางใหญ่ (ร้อยละ 27.00) คาดว่าเมื่อการจัดหายาสมุนไพรไม่
มีปัญหาและจัดจ้างแพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึนได้ตามต้องการแล้ว ผลงานจะเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
3.1 ผลการด าเนินงานรวมทุกระดับ จ าแนกรายอ าเภอ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 

2561 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ อ าเภอ 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

(ครั้ง) 
ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย 

(ครั้ง) 
ร้อยละ 

1 เมือง 475,073 57,882 12.18 
2 บางบัวทอง 190,734 70,705 37.07 
3 ปากเกร็ด 170,675 44,686 26.18 
4 บางใหญ่ 199,887 47,779 23.90 
5 บางกรวย 115,370 29,515 25.58 
6 ไทรน้อย 158,635 48,959 30.86 
7 รวมนนทบุรี 1,310,374 299,526 22.86 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์รวมระดับจังหวัด ร้อยละ 20 
 
3.2 ผลการด าเนินงานระดับโรงพยาบาล  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  

(ข้อมลูจาก HDC ณ วนัที ่19 มิถนุายน 2561) 
 

ล าดับ ระดับ หน่วยงาน 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

(ครั้ง) 
ผู้ป่วยแพทย์แผน

ไทย (ครั้ง) 
ร้อยละ 

1 รพศ./รพท. รพ.พระนั่งเกล้า 325,289 20,791 6.39 
2 รพช. รพ.บางบัวทอง 92,154 15,009 16.29 
3 รพช. รพ.บางบัวทอง 2 20,839 701 3.36 
4 รพช. รพ.ปากเกร็ด 106,473 8,417 7.91 
5 รพช. รพ.บางใหญ่ 133,522 29,863 22.37 
6 รพช. รพ.บางกรวย 64,473 15,010 23.28 
7 รพช. รพ.ไทรน้อย 93,788 18,080 19.28 
8  รวมระดับ รพช. 511,249 87,080 17.03 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์ย่อยระดับ รพศ./รพท. ร้อยละ 10  ระดับ รพช.ร้อยละ 20 
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3.3 ผลการด าเนินงานระดับ รพ.สต.  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ อ าเภอ 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

(ครั้ง) 
ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย 

(ครั้ง) 
ร้อยละ 

1 เมือง 107,787 36,169 33.56 
2 บางบัวทอง 77,741 54,995 70.74 
3 ปากเกร็ด 64,202 36,269 56.49 
4 บางใหญ่ 66,365 17,916 27.00 
5 บางกรวย 45,849 14,023 30.59 
6 ไทรน้อย 64,739 30,771 47.53 
7 รวมระดับ รพ.สต. 426,683 188,725 44.23 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์ย่อยระดับ รพ.สต. ร้อยละ 30 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
 

การด าเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนนทบุรี     มีการขับเคลื่อน
ผ่านคณะกรรมการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ซึ่งมีผู้อ านวยการโรงพยาบาล
บางบัวทองเป็นประธานสาขา มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน พัฒนางาน ติดตามก ากับผลและแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินงาน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้จัดท าโครงการ ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
และก ากับดูแลผลงานตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 Service Plan การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน าเสนอผลงาน Service Plan ระดับจังหวัด โดยมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มาตามล าดับ ได้แก่  

4.1 พัฒนาระบบรายงาน 43 แฟ้ม/ ข้อมูล HDC ให้มีการบันทึกข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย
ถูกต้อง ครบถ้วน   

4.2 พัฒนาระบบรายงาน manual ของบริการการแพทย์แผนไทย ให้มีการรายงานข้อมูลกิจกรรม
ย่อยที่ถูกต้อง ไม่นับซ้ า   

4.3 มีการปรับปรุงกรอบบัญชียาจากสมุนไพรจังหวัดนนทบุรี โดยอิงจากบัญชียาหลักแห่งชาติ  
รวม 71 รายการ  ประกอบด้วย 

1) กรอบบัญชีรายการยาจากสมุนไพรระดับจังหวัด รวม 71 รายการ 
กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ  40 รายการ 
กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร   26 รายการ 
กลุ่มที่ 3 ยาอ่ืนๆ นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ    5 รายการ 

2) กรอบบัญชียาจากสมุนไพรขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ รพ.สต./สถานีอนามัย รวม 11 รายการ 
4.4 จัดท าคู่มือสุขศึกษา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจกจ่ายแก่สถานพยาบาลทุก

แห่ง เพ่ือให้สหวิชาชีพมีความรู้และความมั่นใจในการให้สุขศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
4.5 มีการติดตามก ากับดูแลข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ HDC เป็นระยะๆ และแจ้งกลับแก่

หน่วยงานต่างๆ เป็นระยะๆ ท าให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มีผลงานตามตัวชี้วัดสูงขึ้นตามล าดับ จนสามารถผ่านเกณฑ์ได้ในเกือบทุกระดับ  
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4.6 มีทีมงานที่เข้มแข็งจากสหวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับ  มีส่วนร่วมพิจารณาแนว
ทางการด าเนินงาน พัฒนางาน และแก้ไขปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง 

4.7 ในการประชุมคณะกรรมการ Service Plan ครั้งที่ 1/2561 มีการน าเสนอผลงานของทุก
หน่วยงานที่มีบริการการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่น พร้อมทั้งน าเสนอผลงานนวตก
รรมด้วย  คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  โรงพยาบาลบางใหญ่  และ รพ.สต.บางใหญ่ 
เข้ารับการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบระดับเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลบางใหญ่ได้รับ
รางวัลชมเชย ส่วน รพ.สต.บางใหญ่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้การ
ด าเนนิงานไมบ่รรลุวตัถปุระสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ 
ต่อหนว่ยรบัตรวจ 

 

สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการรบั
ไปประสาน  

หรือ ด าเนนิการต่อ 
1. หน่วยงานบางแห่งมีปัญหาใน
การจ้างบุคลากรแพทย์แผนไทย 

ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ด าเนินการจัดจ้างตามความ
เหมาะสม 

กระทรวงฯ ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการจ้างบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานบริการให้
เพียงพอต่อการบริการ 

2. โรงพยาบาลมีผลงานบริการ
แพทย์แผนจีน แต่ไม่มีตัวเลข
ผลงานในระบบ HDC    

รพ.ปรับปรุงระบบการคีย์ข้อมูล
บริการด้านการแพทย์แผนจีนใน
ระบบข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

3. ยาสมุนไพรมีราคาแพงเมื่อ
เทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษา
โรคเดียวกัน 

- พิจารณาด าเนินการจัดซื้อยา
สมุนไพรร่วมกันระดับจังหวัด/
เขต  
- ขอรับการสนับสนุนจาก
สถานที่ผลิตที่เป็นโรงพยาบาล
ของรัฐที่ได้รับ GMP แล้ว 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ผลิต/จัดซื้อยาสมุนไพรใช้ใน
สถานบริการ 

4. แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน
ระบบราชการปัจจุบันยังมีการ
บรรจุน้อยมาก ท าให้ขาดขวัญและ
ก าลังใจเนื่องจากไม่มีความมั่นคง
และความก้าวหน้าในการท างาน 

 กระทรวงฯ ควรผลักดันให้มี
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับ
แพทย์แผนไทยเข้าเป็น
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
พนักงานกระทรวงฯ ให้มีความ
มั่นคงและก้าวหน้ามากกว่านี้ 

5. กรมมีการปรับเป้าหมายการ
ด าเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
ในช่วงกลางปี 

 ไม่ควรมีการปรับเพ่ิมเป้าหมาย
การด าเนินงานช่วงกลางปี และ
ไม่ควรก าหนดเป้าหมายสูง
เกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”             [๙๘]    

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 

6.1 ส่วนกลางควรผลักดันให้มีต าแหน่งบรรจุข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานกระทรวง 
ส าหรับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น ทั้งระดับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ รพ.สต./สถานีอนามัย เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น และเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

6.2 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ควรมีการประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานทั้งปี ในภาพรวมแต่
ละปีงบประมาณ เพ่ือระดับจังหวัดสามารถจัดท าแผนงานโครงการรองรับได้อย่างเหมาะสม 

6.3 ส่วนกลางควรมีการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่งเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร และพิจารณาแนวทางด าเนินงานระดับประเทศร่วมกัน 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

7.1 คู่มือสุขศึกษา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของคณะกรรมการ Service Plan 
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี 

7.2 เข็มขัดรัดหน้าท้องบรรเทาอาการปวดท้องประจ าเดือน ของโรงพยาบาลบางบัวทอง 
7.3 อุปกรณ์ช่วยการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร “พันเข่า เบาใจ” ของโรงพยาบาลบางใหญ่ 
7.4 ถาดลูกแก้วกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน ของ รพ.สต.บางใหญ่ 
7.5 อุปกรณ์ช่วยออกก าลังกล้ามเนื้อขา “ล้อใน ยืดอาย”ุ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 
 

 

     ผู้รายงาน...........ภญ.อรนุช  รตันศึกษา...........  
     ต าแหน่ง..……...…เภสัชกรช านาญการ.............. 
     วัน/เดือน/ปี.…....22 มิถุนายน 2561............ 

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



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [99]    

 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 Service excellence (บริการเปน็เลศิ) 

โครงการพฒันาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหวัใจ 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่๔  ตรวจราชการวนัที ่9 - ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
 (1) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
(100%) 
 

2. สถานการณ์ 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2555-25๖๐ 
 

อ าเภอ 
ปี / ต่อประชากรแสนคน  

2555 2556 2557 2558 2559 ๒๕๖๐  
เมือง 29.38 35.19 28.34 30.07 34.98 27.98 
บางกรวย 19.78 30.26 25.40 24.69 30.90 29.35 
บางใหญ่ 24.49 16.82 23.67 20.87 30.05 23.07 
บางบัวทอง 20.62 23.86 23.52 23.52 25.32 31.11 
ไทรน้อย 20.17 21.55 27.76 27.17 17.22 21.37 
ปากเกร็ด 26.98 24.52 27.09 29.52 34.03 30.87 

รวมทัง้จังหวัด 24.96 27.24 26.15 26.72 30.69 28.46 

สาเหตุปัญหา และการวิเคราะห์ 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มลดลง  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๙- ๒๕๖0 พบว่าอ าเภอที่มีแนวโน้มของอัตราตายโรคหัวใจและหลอด
เลือดลดลง ได้แก ่อ าเภอบางใหญ่  อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอบางกรวย ส่วน
จังหวัดที่มีแนวโน้มของอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ อ าเภอบางบัวทอง และ อ าเภอไทร
น้อย 

 
ที่มา : ข้อมูลตายและข้อมูลประชากร จากกองแผนงานและยุทธศาสตร์ สป. กระทรวงสาธารณสุข (วิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูล        

สสจ.นนทบุรี )  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
(100%) 
 

 
 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 
จ านวนรพ.ระดับ F2       

ในเขตและระดับ F2 ขึ้นไป
ที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ในผู้ป่วย STEMI ของเขต

สุขภาพนั้น (A) 

จ านวนรพ.ระดับ F2 
และ F2 ขึ้นไปทั้งหมด

ในเขตนั้น (B) 

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ F2ขึ้นไปสามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 

drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

เมือง 1 1 100 
บางกรวย 1 1 100 
บางใหญ่ 1 1 100 
บางบัวทอง 2 2 100 
ไทรน้อย 1 1 100 
ปากเกร็ด 1 1 100 
รวมทั้งจังหวัด 7 7 100 
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3.2 ข้อมลูเชงิคุณภาพ (วเิคราะหต์ามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวดั) 

กรอบการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคหวัใจ จ.นนทบรุ ี

ระดบับรกิาร ประเดน็การพฒันา 

แนวทางการพฒันาตาม six building blocks ( PLUS7) 

1.กิจกรรมบริการ            
(Service Delivery) 

2.การพัฒนาบุคลากร                    
(health Workforce) 

3.ข้อมูลสารสนเทศ      
( Health information) 

4.ยาเวชภัณฑ ์อุปกรณ์
ต่างๆหรือเทคโนโลยี
การแพทย์(Medical 
products vaccines 
and technologies) 

5.การเงินการ
คลัง

(Financing) 

6.นโยบายและ
การบริหาร

(Leadership & 
governance) 

7.การมีส่วนร่วม
(Stakholder & 
Participation) 

รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

การเข้าถึงบริการที่
รวดเร็วมากกว่า  
ร้อยละ 80 

 โครงการปฏิบตัิการเชิงรุก 
แบบบูรณาการ 
1. โครงการอาสาสมัคร
ครอบครัว 
2. โครงการ 1 โรงเรียน          
1 อ าเภอ 
3. โครงการ Mapping 
Risk ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 
 

อายุรแพทย์หัวใจ 1-2 คน            
แพทย์ประจ า รพช.แห่งละ 
1-2 คนพยาบาลแตล่ะ
รพ.อย่างน้อย 2-3 คน  
แกนน าจิตอาสาภาค
ประชาชน  อาสาสมคัร
ครอบครัว            
เจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศ 
รพ. 1 คน 

* มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

เอกสารประกอบการ
อบรม 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

การให้ยาละลายลิม่
เลือดในรพ.ระดับ 
F2ขึ้นไปครบทุกรพ. 

   โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการ    ให้ยาละลายลิม่
เลือด 
1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่บคุลากรที่
เกี่ยวข้อง 
2.โครงการ Cardio สัญจร 
3.PCC line 24 ช่ัวโมง 
4.ปรับ flow chart 
Criteria ผู้ป่วย ACS 

อายุรแพทย์หัวใจ 2-3 คน     
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะ
ทาง 2-3 คน พยาบาล
ประจ าหน่วยงานต่างๆทุก
รพ. ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

*มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

 เอกสารการอบรม 
คู่มือการดูแลผู้ป่วย การ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด 
แผนผังมาตรฐานการ
ดูแลผูป้่วย จัดส ารอง
เตียงให้แก ่รพ.
เครือข่ายที่ได้รับยา
ละลายลิม่เลือด 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความกา้วหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 
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รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

การพัฒนาระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วย 

   โครงการบูรณาการ
ระบบการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง 
1.โครงการ Line group 
ทีมส่งข้อมูลผู้ป่วยกลับ 
2.โครงการการติดตาม
ผู้ป่วยหลังท าหตัถการ 
3.การใช้ระบบ Thai 
refer อย่างครอบคลุม 
4.Discharge planning 

  ทีมบุคลากรเฉพาะทาง
หัวใจทุกคน พยาบาล
ประจ ารพ.เครือข่าย           
ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

* มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

ระบบ Line       จัดท า
เอกสารข้อมลูส่งกลับ 
ระบบ Thai refer 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบคา่เสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

-รพ.ระดับ F2ขึ้นไป
มี warfarin Clinic  
-Heart fauilure 
Clinic อย่างน้อย    
1 แห่ง 
-การท าหัตถการ 
Electropysiology 
study 
-การลดระยะเวลารอ
คอยการผ่าตัด 
CABG /Valve 

   โครงการการพัฒนาการ
ดูแลผูป้่วยคลินคิตรวจ
รักษาพิเศษ 
1.เพิ่มศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยตรวจรักษาพิเศษ 
2.การพัฒนาศักยภาพ 
NCM 
 
 

  อายุรแพทย์หัวใจ และ
อายุรแพทย์ประจ าคลินคิ
ตรวจรักษาพิเศษ          
พยาบาลวิชาชีพประจ า
คลินิค         พยาบาล
วิชาชีพผู้เกี่ยวข้องทุก       
รพ. แห่งละ 2 - 3 คน 

* มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

 เอกสารคูม่ือการดูแล
ผู้ป่วยตรวจรักษาพิเศษ 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

  คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

โครงการจดัการระบบ
ฐานข้อมูล 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้จัดการระบบการลงข้อมูล 
2.การให้ความรู้ Template 
ICD10 
3.การปรับปรุงแบบฟอร์มการ
ลงบันทึกข้อมูล 
 

ทีมเจ่าหน้าที่สถติิ IT                  
ทีมพยาบาล และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล 

*มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

ระบบ IT ข้อมูล
ส่วนกลาง 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

  คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
-    

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

................................................................................... ........................................................................ 
7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 
       
      ผู้รายงาน นางอรอนงค์  วัฒนากูล 

     ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี   2๖ มิถุนายน  ๒๕6๑ 
     โทร               ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 

E-mail:           cha11bt@hotmail.co.th 
 

mailto:chabt@hotmail.co.th
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 Service excellence (บริการเปน็เลศิ) 

โครงการพฒันาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคหวัใจ 
จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 
(2) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 
STEMI (100%) 
(3) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยา
ละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac Intervention) 
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 80% 
(4) ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10% 
 

2. สถานการณ์ 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด( I20-I๒๕) จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2555-25๖๐ 

 

อ าเภอ 
ปี / ต่อประชากรแสนคน  

2555 2556 2557 2558 2559 ๒๕๖๐  
เมือง  29.38   35.19   28.34   30.07   34.98   27.98  
บางกรวย  19.78   30.26   25.40   24.69   30.90   29.35  
บางใหญ่  24.49   16.82   23.67   20.87   30.05   23.07  
บางบัวทอง  20.62   23.86   23.52   23.52   25.32   31.11  
ไทรน้อย  20.17   21.55   27.76   27.17   17.22   21.37  
ปากเกร็ด  26.98   24.52   27.09   29.52   34.03   30.87  

รวมทั้งจังหวัด  24.96   27.24   26.15   26.72   30.69   28.46  

สาเหตุปัญหา และการวิเคราะห์ 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด( I20-I๒๕)  ของจังหวัดนนทบุรี 

มีแนวโน้มลดลง  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๙- ๒๕๖0 พบว่าอ าเภอที่มีแนวโน้มของอัตราตาย
โรคหัวใจและหลอดเลือด( I20-I๒๕) ลดลง ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี  อ าเภอบางใหญ่    อ าเภอ   
ปากเกร็ด และอ าเภอบางกรวย ส่วนอ าเภอที่มีแนวโน้มของอัตราตายโรคหัวใจและหลอดเลือด           
( I20-I๒๕)  เพ่ิมข้ึน  ได้แก่ อ าเภอบางบัวทอง และ อ าเภอไทรน้อย 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล:: ข้อมลูตายและข้อมลูประชากร จากกองแผนงานและยุทธศาสตร์ สป.กระทรวงสาธารณสุข(วิเคราะห์

โดยศูนย์ข้อมลู สสจ.นนทบุรี) ณ  วันที่ 2๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
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3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 (1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 
 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 

จ านวนประชากรที่ตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 

= I20-I25) (A) 

จ านวนประชากรกลางปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ 

(A/B) x 100,000 
เมือง 102 364,543 27.98 
บางกรวย 39 132,881 29.35 
บางใหญ่ 34 147,351 23.07 
บางบัวทอง 85 273,232 31.11 
ไทรน้อย 14 65,516 21.37 
ปากเกร็ด 76 246,212 30.87 
รวมทั้งจังหวัด  350 1,229,735 28.46 

   ที่มา : ข้อมูลตายและข้อมูลประชากร จากกองแผนงานและยุทธศาสตร์ สป. กระทรวงสาธารณสุข (วิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูล        
สสจ.นนทบุรี )  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

(2) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปทีม่ีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 
STEMI (100%) 
 

 
 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 
จ านวนรพ.ระดับ F2       

ในเขตและระดับ F2 ขึ้นไป
ที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ในผู้ป่วย STEMI ของเขต

สุขภาพนั้น (A) 

จ านวนรพ.ระดับ F2 
และ F2 ขึ้นไปทั้งหมด

ในเขตนั้น (B) 

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ F2ขึ้นไปสามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 

drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

เมือง 1 1 100 
บางกรวย 1 1 100 
บางใหญ่ 1 1 100 
บางบัวทอง 2 2 100 
ไทรน้อย 1 1 100 
ปากเกร็ด 1 1 100 
รวมทั้งจังหวัด 7 7 100 

 
 ที่มา : ข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  
 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [106] 
 

(3)   ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด(PCI+SK)  
มากกว่าร้อยละ 80 

 

 A =  สรุปจ านวนผู้ป่วยได้รับยา SK หรือ PCI (A1+A2) 

 B =  จ านวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด 

ที่มา : ข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  

 
(4) อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 10 

 

 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วย 
STEMI (B) 

จ านวนผู้ป่วยได้
ยา SK (A1) 

จ านวนผู้ป่วย
ท า PCI(A2) 

สรุปจ านวน
ผู้ป่วยได้รับยา 

SK หรือ 
PCI(A1+A2) 

ร้อยละของ
การได้ยา SK 
หรือ PPCI 

รพ.พระนั่งเกล้า ๗๑ 8 50 58 8๑.6๙ 
รพ.บางกรวย 4 1 3 4 100 
รพ.บางใหญ่ 18 1 13 14 77.78 
รพ.ปากเกร็ด 9 0 5 5 55.55 

รพ.บางบัวทอง 12 1 7 8 66.66 
รพ.บางบัวทอง 2 6 1 5 6 100 

รพ.ไทรน้อย 12 0 11 11 91.66 
ภาพรวมจังหวัด 13๒ 12 94 106 8๐.๓๐ 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วย STEMI 

(B) 
จ านวนผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต

ในโรงพยาบาล (A) 
ร้อยละ 

รพ.พระนั่งเกล้า 69 5 7.25 
รพ.บางกรวย 4 0 0 
รพ.บางใหญ่ 18 0 0 
รพ.ปากเกร็ด 9 0 0 

รพ.บางบัวทอง 12 1 8.33 
รพ.บางบัวทอง 2 6 0 0 

รพ.ไทรน้อย 12 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 130 6 4.61 
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3.2 ข้อมลูเชงิคุณภาพ (วเิคราะหต์ามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวดั) 

กรอบการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคหวัใจ จ.นนทบรุ ี

ระดบับรกิาร ประเดน็การพฒันา 

แนวทางการพฒันาตาม six building blocks ( PLUS7) 

1.กิจกรรมบริการ            
(Service Delivery) 

2.การพัฒนาบุคลากร                    
(health Workforce) 

3.ข้อมูลสารสนเทศ      
( Health information) 

4.ยาเวชภัณฑ ์อุปกรณ์
ต่างๆหรือเทคโนโลยี
การแพทย์(Medical 
products vaccines 
and technologies) 

5.การเงินการ
คลัง

(Financing) 

6.นโยบายและ
การบริหาร

(Leadership & 
governance) 

7.การมีส่วนร่วม
(Stakholder & 
Participation) 

รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

การเข้าถึงบริการที่
รวดเร็วมากกว่า  
ร้อยละ 80 

 โครงการปฏิบตัิการเชิงรุก 
แบบบูรณาการ 
1. โครงการอาสาสมัคร
ครอบครัว 
2. โครงการ 1 โรงเรียน          
1 อ าเภอ 
3. โครงการ Mapping 
Risk ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 
 

อายุรแพทย์หัวใจ 1-2 คน            
แพทย์ประจ า รพช.แห่งละ 
1-2 คนพยาบาลแตล่ะ
รพ.อย่างน้อย 2-3 คน  
แกนน าจิตอาสาภาค
ประชาชน  อาสาสมคัร
ครอบครัว            
เจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศ 
รพ. 1 คน 

* มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

เอกสารประกอบการ
อบรม 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

การให้ยาละลายลิม่
เลือดในรพ.ระดับ 
F2ขึ้นไปครบทกุรพ. 

   โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการ    ให้ยาละลายลิม่
เลือด 
1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่บคุลากรที่
เกี่ยวข้อง 
2.โครงการ Cardio สัญจร 
3.PCC line 24 ช่ัวโมง 
4.ปรับ flow chart 
Criteria ผู้ป่วย ACS 

อายุรแพทย์หัวใจ 2-3 คน     
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะ
ทาง 2-3 คน พยาบาล
ประจ าหน่วยงานต่างๆทุก
รพ. ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

*มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

 เอกสารการอบรม 
คู่มือการดูแลผู้ป่วย การ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด 
แผนผังมาตรฐานการ
ดูแลผูป้่วย จัดส ารอง
เตียงให้แก ่รพ.
เครือข่ายที่ได้รับยา
ละลายลิม่เลือด 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 
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รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

การพัฒนาระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วย 

   โครงการบูรณาการ
ระบบการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง 
1.โครงการ Line group 
ทีมส่งข้อมูลผู้ป่วยกลับ 
2.โครงการการติดตาม
ผู้ป่วยหลังท าหตัถการ 
3.การใช้ระบบ Thai 
refer อย่างครอบคลุม 
4.Discharge planning 

  ทีมบุคลากรเฉพาะทาง
หัวใจทุกคน พยาบาล
ประจ ารพ.เครือข่าย           
ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

* มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

ระบบ Line       จัดท า
เอกสารข้อมลูส่งกลับ 
ระบบ Thai refer 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

รพ.พระนั่งเกล้า        
รพช. ระดับ 
M1 M2 F2 
รพ.สต. 

-รพ.ระดับ F2ขึ้นไป
มี warfarin Clinic  
-Heart fauilure 
Clinic อย่างน้อย    
1 แห่ง 
-การท าหัตถการ 
Electropysiology 
study 
-การลดระยะเวลารอ
คอยการผ่าตัด 
CABG /Valve 

   โครงการการพัฒนาการ
ดูแลผูป้่วยคลินคิตรวจ
รักษาพิเศษ 
1.เพิ่มศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยตรวจรักษาพิเศษ 
2.การพัฒนาศักยภาพ 
NCM 
 
 

  อายุรแพทย์หัวใจ และ
อายุรแพทย์ประจ าคลินคิ
ตรวจรักษาพิเศษ          
พยาบาลวิชาชีพประจ า
คลินิค         พยาบาล
วิชาชีพผู้เกี่ยวข้องทุก       
รพ. แห่งละ 2 - 3 คน 

* มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

 เอกสารคูม่ือการดูแล
ผู้ป่วยตรวจรักษาพิเศษ 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

  คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

โครงการจดัการระบบ
ฐานข้อมูล 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้จัดการระบบการลงข้อมูล 
2.การให้ความรู้ Template 
ICD10 
3.การปรับปรุงแบบฟอร์มการ
ลงบันทึกข้อมูล 

ทีมเจ่าหน้าที่สถติิ IT                  
ทีมพยาบาล และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล 

*มีระบบการติดตาม
ผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

ระบบ IT ข้อมูล
ส่วนกลาง 

งบประมาณ
ของรพ.  
งบค่าเสื่อม 
งบ Service 
plan        
งบ อปท.   
งบ UC 

  คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม.เครือข่าย
สุขภาพในชุมชน 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ข้อจ ากัดด้านบุคลากร จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ 
ในการท างาน 

 

ประชาชนไม่ตระหนักรู้ 
- สัญญาณอันตรายจากโรค

หลอดเลือดหัวใจ 
- พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การ

บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง  
ขาดการออกก าลังกาย การ
สูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์ 

-  ประชาชนมีอายุยืน  เป็น
สังคมผู้สูงอายุ 

- การเข้าถึงบริการยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

กระตุ้นและรณรงค์  
การส่งเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาพHealth  Literacy 
,Warning Signs  
แก่กลุ่มเสี่ยง  ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

 
7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 
       
      ผู้รายงาน นางอรอนงค์  วัฒนากูล 

     ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี   2๖ มิถุนายน  ๒๕6๑ 
     โทร               ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 

E-mail:           cha11bt@hotmail.co.th 
 

 

mailto:chabt@hotmail.co.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่ 2 การพฒันาระบบบริการสขุภาพ 

หวัข้อ สาขาโรคไต 
                   จงัหวดันนทบรุ ี เขตสขุภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม  2561  
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
- ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr  

(เป้าหมาย: ≥๖6% ) 
- หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการ

ประเมินคุณภาพจาก ตรต.   
- ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง                    

๒. สถานการณ ์
 

1. ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน และการวิเคราะห์สถานการณ์ บรรยาย 

รายการ 
ปี / อัตรา( 100 ) บรรยาย 

2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 2561 
รพ.พระนั่งเกล้า 78.26 56.96 58.16 ๕๙.๕๘ 51.53 การเข้าถึงบริการชะลอความ

เสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการ
ลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.73 m2/yr  
(เป้าหมายร้อยละ ๖๕ ) โดย 
ปี 25๖1 โรงพยาบาลที่สามารถ
ชะลอความเสื่อมของไตได้มาก
ที่สุด คือ รพ.บางบัวทอง2      
รองลงมา  ได้แก่  รพ.ปากเกร็ด 
รพ.ไทรน้อย รพ.บางใหญ่   
รพ.พระนั่งเกล้า  รพ.บางบัวทอง 
และ รพ.บางกรวย  ตามล าดับ 

รพ.บางใหญ ่ 90.91 63.92 75.57 ๖๙.๘๗ 52.47 
รพ.บางบัวทอง 55.70 56.42 69.70 ๖๔.๑๗ 48.53 
รพ.บางกรวย 72.62 71.92 74.53 ๖๔.๑๙ 35.38 
รพ.ปากเกรด็ 69.07 59.35 63.71 ๕๕.๑๖ 69.38 
รพ.ไทรน้อย 68.32 70.95 67.49 ๔๒.๕๘ 57.14 
รพ.บางบัวทอง 2 - - 25.00 ๕๐.๐๐ 100.00 

รวมทั้งจังหวัด 73.87 60.27 63.61 ๕๙.๙๐ 53.13 

     ๒.  สาเหตุปัญหา และการวิเคราะห์ 
การไม่สามารถเข้าถึงบริการท าให้ขาดการรักษาต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ  และขาดความ

ร่วมมือจากครอบครัว  การบูรณาการงานแต่ละส่วนยังไม่ชัดเจน  การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ทันเวลา รายละเอียดด้านข้อมูลในระบบมีมาก ไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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๓.ข้อมลูประกอบการวเิคราะห ์

    3.1 ข้อมลูเชิงปรมิาณ 

(1)  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr        
(เป้าหมาย: ≥๖6% ) 

อ าเภอ 

ร้อยละของผูป้ว่ย CKD ที่มีอตัราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr  

     (เปา้หมาย: ≥ 6๖% เมื่อสิน้สดุปีงบฯ 256๑) 
จ านวนผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั 

Stage 3-4 สญัชาตไิทยทีม่า
รบับรกิารทีโ่รงพยาบาลไดร้บั
การตรวจ creatinine/มผีล 

eGFR ≥ 2 คา่ และมคีา่เฉลีย่
การเปลีย่นแปลง < 4  

(A) 

จ านวนผูป้ว่ยโรคไต
เรือ้รงั Stage 3-4 
สญัชาตไิทยทีม่ารบั
บรกิารทีโ่รงพยาบาล

ไดร้บัการตรวจ 
creatinine/มผีล eGFR 

≥ 2 คา่ (B) 
 

รอ้ยละของผูป้ว่ย CKD ทีม่ี
อตัราการลดลงของ    

eGFR < 4  
ml/min/1.73 m2/yr 

รพ.พระนั่งเกล้า 926 1,797 51.53 
รพ.บางใหญ่ 319 608 52.47 

รพ.บางบัวทอง 149 307 48.53 
รพ.บางกรวย 23 65 35.38 
รพ.ปากเกร็ด 222 320 69.38 
รพ.ไทรน้อย 64 112 57.14 

รพ.บางบัวทอง 2 4 4 100.00 
ภาพรวมจังหวัด 1,707 3,213 53.13 

              ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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(2)  หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการ
ประเมินคุณภาพจาก ตรต.  

 

อ าเภอ 

ร้อยละของผูป้ว่ย CKD ที่มีอตัราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr  

     (เปา้หมาย: ≥6๖% เมื่อสิน้สดุปงีบฯ 256๑) 
จ านวนหน่วยบรกิารฟอกเลอืด

ดว้ยเครือ่งไตเทยีมใน
โรงพยาบาลสงักดักระทรวง
สาธารณสขุผา่นการประเมนิ

คณุภาพจาก ตรต. 
(A) 

จ านวนหน่วยบรกิาร
ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไต
เทยีมในโรงพยาบาล

สงักดักระทรวง
สาธารณสขุทัง้หมด 

(B) 

รอ้ยละหนว่ยบรกิารฟอก
เลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีมใน
โรงพยาบาลสงักดักระทรวง
สาธารณสขุผา่นการประเมนิ

คณุภาพจาก ตรต. 
 

เมืองนนทบุรี 1 1 100 
บางกรวย 1 1 100 
บางใหญ่ 0 0 0 

บางบัวทอง 0 0 0 
ไทรน้อย 0 0 0 
ปากเกร็ด 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 2 2 100 
    ข้อมูล ณ  วันที่ 21 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

(3)  ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  

    อ าเภอ 

ร้อยละของผูป้ว่ย DM และ/หรือ HT ที่ไดร้บัการค้นหาและคัดกรอง 
โรคไตเรือ้รัง  (เป้าหมาย: ≥80% เมือ่สิ้นสดุปงีบฯ 256๑) 

จ านวนผูป้ว่ย DM และ/หรอื 
HT ทีไ่มเ่คยไดร้บัการวนิจิฉยั

วา่เปน็โรคไตเรือ้รงัในเขต
รบัผดิชอบ ทีไ่ดร้บัการตรวจ

คดักรอง (A) 

จ านวนผูป้ว่ย DM และ/
หรอื HT ทีไ่มเ่คยไดร้บั
การวนิจิฉยัวา่เปน็โรคไต
เรือ้รงัในเขตรบัผดิชอบ 

(B) 

รอ้ยละของผูป้ว่ย DM และ/
หรอื HT ทีไ่ดร้บัการคน้หา

และคดักรอง 
โรคไตเรือ้รงั 

เมืองนนทบุรี 8,720 27,930 31.22 
บางกรวย 3,353 8,682 38.62 
บางใหญ่ 3,616 8,625 41.92 
บางบัวทอง 7,299 16,358 44.62 
ไทรน้อย 3,171 6,672 47.53 
ปากเกร็ด 5,444 13,372 40.71 
ภาพรวมจังหวัด 31,603 81,639 38.71 

    ที่มา : Health Data Center  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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3.2 วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ 

 
ระดบัหนว่ยบรกิาร  
                      แนวทางพัฒนา                     
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1.Service Delivery 

 

๑. พัฒนาคุณภาพ NCD  Clinic  plus / CKD  Clinic ใน รพศ.  รพช. ทุกแห่ง  
2. Update  CPG  Guideline  ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ ระบบ Consult การ Audit 
คุณภาพทุกระดับ              
3. พัฒนาเครือข่ายบริการคลินิก NCD – CKD ใน รพ.สต.( Mini  CKD  Clinic ) 
๔. บูรณาการการด าเนินงานชะลอความเสื่อมของไตร่วมกัน  Service Plan  ๔  
สาขา  ได้แก่  สาขาไต  สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาขาแพทย์แผนไทย  สาขา
พัฒนาระบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  จัดโครงการชะลอความเสื่อมของ
ไต และลดการใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย 
     ๔.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน CKD  Clinic  
ประกอบด้วยงานการพยาบาล  แผนกศัลยกรรมกระดูก  แผนกการส่งต่อ  แผนก
แพทย์แผนไทย และแผนกกายภาพบ าบัด   
     ๔.๒  การจัดอบรมส่งเสริมความรู้โดยเน้นภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกระดับ
เรื่อง  CAPD    
     ๔.๓  การออกหน่วยสนับสนุนการด าเนินงานโดยสหวิชาชีพ สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง และติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน เพ่ือติดตามจ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวนยาแก้ปวดที่รับประทานต่อวัน จ านวนยาแก้ปวดเฉลี่ยต่อคนที่ลด
ได้ และรายงานผลทุก ๖  เดือนิ     
     ๔.๔  จดัท า Flow ของการส่งต่อเพ่ือเข้าระบบ Fast  Tract โดยแผนกส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคไต ตามระบบ Fast  tract  CKD  ต่อไป 
๕   การสนับสนุนการจัดตั้ง CAPD  Clinic ในชุมชนทุกอ าเภอ(บูรณาการร่วมกับ 
LTC)โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นจุดให้บริการการดูแลผู้ป่วย CAPD ในการเปลี่ยนถ่าย
น้ ายาในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะในกรณีท่ีญาติไม่อยู่ ขาดผู้ดูแล รวมทั้งการล้าง
แผล และการให้ความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
๖.  ประชุมสัญจร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกอ าเภอ  
     ๖.๑ ด าเนินการ อสค.รักษ์ครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs โภชนบ าบัดด้วย
หลัก 6-6-1,2-1-1 Clean kitchen ด้วยกระบวนการ Health literacy ( รู้จัก รู้
จริง รู้แจ้ง) และแบบติดตามประเมินผล 
        ๖.๒  พัฒนาคุณภาพบริการด้วย R2R 
-เรื่อง การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ือชะลอการเสื่อม
ของไต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไขแสง ก าเนิดมี ( Mini CKD ) 
-เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่ายบริการสุขภาพ  อ.บาง
ใหญ่ 
-เรื่อง การพัฒนาแนวทางการระงับปวดเรื้อรัง ที่ไม่ใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่เสตีย
รอยด ์ในผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่ 3 ใน รพ.สต.ของอ าเภอไทรน้อย 
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๖.๓  ชะลอการเสื่อมของไต และลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
DM , HT โดยทีม ออกให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพ อสม.  

ผู้ป่วยและญาติ เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไต ค้นหา     คัดกรองผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังรายใหม่ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง DM , HT 

2.Workforce ๑.  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จัดประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
การบ าบัดทดแทนไต และการเยี่ยมบ้าน  จัดอบรมบุคลากรการคัดกรองตาม
มาตรฐานในโครงการดังนี้ 
-    โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคStroke,CKD 
เขตสุขภาพที่ 4  จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่อ าเภอไทรน้อย 
-    การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เกี่ยวกับโรค CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC, รพ.สต.จังหวัดนนทบุร ี 
-    โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง  เฝ้าระวัง และป้องกันของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) และภาวะเสื่อม
ของไต (CKD) เขตสุขภาพท่ี 4 ในพ้ืนที่ อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอบางใหญ่ 
๒.  พัฒนาศักยภาพ System manager  case manager ในการให้ค าปรึกษา  
การประยุกต์  ปรับกิจกรรมส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค ให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน กลุ่มผู้ป่วย และบริบท 
๓.  พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At Home  
๔.  สร้างและพัฒนาศักยภาพ อสค. รักษ์ครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 

 
3.IT ๑.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล NCD รายบุคคล( โปรแกรม Chronic Link) 

2.  พัฒนาระบบข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล HDC กระทรวงฯ 
3.  พัฒนาระบบ Social network เช่น  การจัดท า App. การติดตามประเมินผล
ผู้ป่วย การใช้ Mapping บ้านผู้ป่วย  Application การใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)  
หมอยา 
4.  ใช้ Line  group  ในการก ากับ  ติดตาม ดูแล 
5.  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนิยาม และการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 
แฟ้มHDCและสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมให้ บรรลุ
เป้าหมาย 
๖.  การลงข้อมลูผลการตรวจ Lab ในระบบ LIS ผ่านโปรแกรม Hos-XP เพื่อสามารถดึง
ข้อมูลตัวช้ีวัดผู้ป่วยโรคไต 
 

4.Drug & Equipment ๑.  ปรับปรุง Guideline การดูแลผู้ป่วยโรคไต  การส่งต่อตามระบบ และ Fast tract 
CKD 
2.  สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ์  คู่มือ  
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๓.  การเจาะ Lab รายงานผลผ่านระบบ LIS  การให้ยากลุ่ม ACEI/ARB ในผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคไต 
 

5.Financing สนับสนุนการด าเนินงานโดยใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ  ได้แก่  เงินบ ารุงโรงพยาบาล  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 
 

6.Governance ๑.  คณะกรรมการService Plan สาขาโรคไต จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา
สอดคล้องกับระดับเขต/จังหวัด  
2.  มีการขับเคลื่อนประสานงานผ่านคณะกรรมการระดับต่างๆ และมีกลไกการ
เยี่ยมติดตามก ากับความก้าวหน้า  
3.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนที่ 
ถ่ายทอด นโยบาย  วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือข่ายให้มีการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล อปท. อบต.และอ่ืนๆ เช่น งบรักษาจาก
กองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสังคม 
4.  โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง NCD  Clinic  plus,CKD Clinic คุณภาพ 
 

7.Participation บูรณาการ DHS,พชอ.ร่วมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ ส่วนราชการ 
ร้านอาหาร คอนโดมินียม ในการจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเอ้ือต่อสุขภาพ และ
ประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณ และเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที ่
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ตารางแสดงจ านวนบุลากรในโรงพยาบาลที่ด าเนินงานสาขาไต 
 

โรงพยาบาล 

บุคลากร 
แพทย ์ เภสชักร พยาบาล โภชนาการ นกักายภาพ 

บ าบดั ทัว่ไป เฉพาะทาง 

A : รพ.พระนั่งเกล้า ๐ ๖ ๑ ๙* ๑ ๑ 

M2 : รพ.บางใหญ่ 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.ไทรน้อย ๑ ๐ ๑ ๑* ๐ ๑ 

F3 : รพ.บางบัวทอง ๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

รวม ๒ ๑๐ ๗ ๑๖          ๑ ๗ 

หมายเหตุ   พยาบาลประจ า CKD Cinic  ได้รับอบรมตามหลักสูตรของเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง  
โภชนาการ *ผ่านการอบรมหลักสูตร ๔ เดอืน PD และ HD 

   

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ  (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์    จากการ
ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................... ............. 

5. ปญัหา อปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้การ
ด าเนนิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหนว่ยรับ
ตรวจ 

สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการรบั
ไปประสาน หรือ ด าเนนิการตอ่ 

   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถา้ม)ี 
   ผู้รายงาน    นางอรอนงค์  วัฒนากูล 

     ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี      ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

     โทร               ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 
E-mail :           cha11bt@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร (Service Plan) 

      หวัข้อ สาขาปลกูถา่ยอวยัวะ 
จงัหวดั นนทบรุ ี  เขตสขุภาพที ่4   ตรวจราชการวนัที ่9 – 13 กรกฎาคม 2561   (รอบ 2) 

1. ประเดน็การตรวจราชการ  
1.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
1.2 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

 
2. สถานการณ์  

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการด าเนินการเริม่รับบริจาคอวัยวะตั้งแตป่ี 2543 และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมี
ทีมงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย แพทย์สมองและศัลยประสาท  อายุรแพทย์โรคไต   พยาบาลผู้ประสานงานการขอรับบริจาคอวัยวะ  
โดยในปี 2559 มีผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย (ได้ตาด้วยทั้ง 3 ราย) ผูบ้ริจาคดวงตา 1 ราย,  ปี 2560 มีผู้บรจิาคอวัยวะ 5 ราย (ได้
ดวงตาด้วยทั้ง 5 ราย)   ผู้บริจาคดวงตา 7 ราย , ปลูกถ่ายกระจกตา 12 ราย , ปี 2561 (ข้อมูล ต.ค.60 – พ.ค.61)  มผีู้บริจาค
อวัยวะ 2 ราย (ได้ดวงตาด้วย 1 ราย) ผู้บริจาคดวงตา 1 ราย , ปลูกถ่ายกระจกตา 12 ราย  และในปี 2559  มียอดผู้แสดงความ
จ านงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม 471 ราย และป ี2560 มียอดผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม 453 ราย  ป ี
2561 (ต.ค.60 – มิ.ย. 61) มียอดผู้แสดงความจ านงบรจิาคอวัยวะและดวงตารวม 365 ราย   ปี 2560 รพช. 6 แห่ง มียอดผู้
แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม  48 ราย  ปี 2561 (ต.ค.60 – พ.ค.61) มยีอดผูแ้สดงความจ านงบริจาคอวัยวะ
และดวงตารวม 12 ราย และปี 2560 รพ.สต. 76 แห่ง  มียอดผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม 393 ราย  ป ี
2561 (ต.ค.60 – พ.ค.61) มียอดผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตารวม 70  ราย 
 

3. ขอ้มลูประกอบการวเิคราะห ์ (ระบรุายการขอ้มลูทีจ่ าเปน็ส าหรบัการตรวจตดิตามทีจ่ าเปน็ในแตล่ะประเดน็)  

      3.1 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
1.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

(เป้าหมาย >0.7:100) 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
(ต.ค.-พ.ค.61) 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

 > 0.7: 100 
 

0.16:100  (2 คน) 

 
1.2 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  (เป้าหมาย >1.2: 100) 

 
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

(ต.ค.-พ.ค.61) 
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อ
จ านวนผู้เสียชีวิตในโรงโรงพยาบาล 

> 1.2:100 
 

0.16: 100  (2 คน) 

 
 



 

 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [118]           

3.2 ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 -  ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง ปี 2559 อัตรา 0.17 : 100 ปี 2560 อัตรา 0.28:100   และใน

ปี 2561 อัตรา 0.16 : 100 (เป้าหมายลดลงจาก 1:100 เป็น 0.7:100) 
 - อัตราการเจรจาส าเร็จในกลุ่ม Potential donor คิดเป็น 14.29 % และมีการเจรจาในผู้ป่วยที่เสียชีวิต

เพ่ือขอดวงตาส าเร็จ 50 % 
- Team เข้มแข็ง 
- มีการสร้างระบบเครือข่ายร่วมกันครบทั้ง 6 อ าเภอ 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- การประสานการขอรับบริจาคอวัยวะยังไม่มีพยาบาลผู้ประสานงานเต็มเวลา ท าให้ระบบการขอรับบริจาค  
อวัยวะ อาจเกิดความล่าช้าได้  
- การสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่ม Donor ยังไม่ทั่วถึง  
- ค่านิยม ความเชื่อ ของประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ  

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปญัหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้

การด าเนนิงานไมบ่รรลุ
วตัถปุระสงค ์

ขอ้เสนอแนะทีใ่หต้อ่หนว่ยรบัตรวจ 
สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ทีต่รวจราชการ

รบัไปประสาน หรอื 
ด าเนนิการตอ่ 

- การแจ้งภาวะสมองตายแก่ญาติ
ผู้ป่วย 

- ให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของแพทย์เจ้าของไข้ในการแจ้งญาติ
ผู้ป่วย 

 

- ขาดการเจรจาเพื่อขอบริจาค
อวัยวะ 

- ควรมีพยาบาลผู้ประสานงาน การรับบริจาคอวัยวะแบบ Full 
time 
- จัดพัฒนาทักษะพยาบาล ในการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ
และดวงตาเพิ่ม ให้มีในทุกหน่วยงาน 

 

- ทัศนคติการบริจาคอวัยวะ
ของบุคลากรและประชาชน 

- การรณรงค์/การให้ข้อมูลและส่งเสริมการแจ้งความ
จ านงบริจาคขณะมีชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป และผู้มาใช้
บริการ 
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร 
- ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

 

6. ขอ้เสนอแนะตอ่นโยบาย /ตอ่สว่นกลาง / ตอ่ผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ กฎหมาย 
ควรมีการประสานกับแผนพัฒนาบุคลากรภาพเขต หรือจังหวัดในการด าเนินงาน เช่น พยาบาล  
ผู้ประสานงานต้องได้รับการอบรม และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
-        
ผู้รายงาน  นส.สมพร พฤกษ์ทวีศักดิ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
โทร 0865720725   Email : QAICUSPNK@hotmail.com   

วัน/เดือน/ปี 6 มิถุนายน 2561      
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจงัหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

   หวัข้อ.........การบ าบดัรกัษาผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิ.......... 
จงัหวดั......นนทบรุ.ี...  เขตสุขภาพที.่.....๔....  ตรวจราชการวนัที.่...๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑.............. 

1. ประเดน็การตรวจราชการ 
(1) Leading Indicator  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ

บ าบดัรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)  เปา้หมาย ร้อยละ 90 
การค านวณ : จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน x 100  หารด้วย  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายครบ
ก าหนดตามเกณฑ์ 

(2) lagging Indicator  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพตดิที่หยุดเสพตอ่เนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบดัรักษาทุกระบบ  (3 month remission rate) เปา้หมาย ร้อยละ 50 

การค านวณ : จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  x 100 หารดว้ย    จ านวนผูป้่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายทัง้หมด 
 

2. สถานการณป์ญัหายาเสพตดิสภาพปญัหา การแพรร่ะบาด เจตคตสิงัคม ศกัยภาพดา้นบคุลากร คณุภาพ
สถานพยาบาลการใหบ้ริการลดอนัตรายจากยาเสพตดิ (Harm reduction)        

รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยด าเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชน
ยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงมา เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดหวนกลับมาเป็นปัญหาส าคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น 
ดังนั้น ในปี 2546- 2558 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  และใน
แผนงานที่ ๒ ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(Demand) นโยบายของรัฐบาลถือว่า ผู้เสพเป็นผู้ป่วย 
เป็นอาการของโรคสมองติดยาหรือติดสารเคมี ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลภารกิจ   โดยจะด าเนินการน าผู้
เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ ทั้ง ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด และต้องโทษ รวมทั้งจะด าเนินการ
ต่อผู้เสพให้ครบวงจรทั้งการติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลผู้เสพในด้านอาชีพการงาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติ ไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ า และเน้นการจดัตั้งศูนย์คัดกรองในการบ าบัด 

ผลการด าเนินงานจังหวัดนนทบุรี  น าผู้ เสพผู้ติดเข้ารับการบ าบัดรักษาระบบสมัครใจ โดวิธี  
แมททริกซ์โปรแกรม เป้าหมาย จ านวน 729 ราย ด าเนินการได้ จ านวน ๓๔๕ ราย (๔๗.๓๒ %) บ าบัดแบบ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมาย จ านวน 1,9๒0 ราย ด าเนินการได้ จ านวน ๑,๑50 ราย (๕๙.๘๙ %) 
ระบบบังคับบ าบัด (ส่งจากส านักงานคุมประพฤติ) เป้าหมาย จ านวน  228 ราย ด าเนินการได้ จ านวน ๑๙๘ 
ราย (๖๘.๕๑ %) ระบบต้องโทษ (เรือนจ าจังหวัด) เป้าหมาย จ านวน 200 ราย ด าเนินการได้  ๒00 ราย  
(๑๐๐ % ) จ านวนผู้บ าบัดและได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ บสต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2560 ถึงวันที่  ๒๔  
มิถุนายน 2561  พบว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดคือยาบ้า   60 ราย (85.71%) รองลงมาเป็น กัญชา 10 ราย 
(10.0%) อายุผู้ใช้สารเสพติด อายุระหว่าง  15 – 17 ปี  25 ราย (35.71% ) รองลงมา  18 – 24 ปี 20 
ราย(28.57%) อาชีพผู้รับการบ าบัด พบในกลุ่มอาชีพ รับจ้าง 45 ราย (64.28%) รองลงมา ว่างงาน  17 
ราย   (24.28% ) ราคาสารเสพติด ยาบ้า อยู่ระหว่าง 150 – 200 บาท 
   ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาด ไม่แตกต่างกับชนิดของยาเสพติดภาพรวมของประเทศ ได้แก่ 
ยาบ้า กัญชา ตามล าดับ 
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นโยบายการด าเนินงานของเขตสุภาพ, จังหวัด(ศป.ปส.จ.). สสจ. 

นโยบายการด าเนินงานของเขตสุขภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด 

1) สร้างเจตคติ การมีส่วนร่วม และความตระหนักรู้ของสังคมชุมชนที่ถูกต้องต่อผู้เสพผู้ติด 
ยาเสพติดและการป้องกัน 

2) พัฒนาระบบบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้านยาเสพติดและการส่งต่อ 
3) ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการ 

ติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
4) พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)  
5) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ าบัดรักษามีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านยาเสพติด 
6) สถานพยาบาลและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพียงพอ มีมาตรฐาน ได้รับการ 

รับรองคุณภาพ  (HA ยาเสพติด) 

เปา้หมายการพัฒนา 
1) จัดตั้งและมีการด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตราย 
    จากยาเสพติด  

2) มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การลดอันตรายจาก  
    ยาเสพติด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาลผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ 
3) ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการ         
   ติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

               4) สถานพยาบาลผู้ติดยาเสพติด ได้รับการพัฒนา และรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด)   
       (เป้าหมายร้อยละ 100) 

5)เวชศาสตร์ยาเสพติด ส าหรับแพทย์, หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง (PG) ยาเสพติด,   
   หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินด้านยาเสพติด, หลักสูตรการลดอันตรายจากยาเสพติด)  

               6) พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)  
              7) มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. ที่ครบถ้วน ทันเวลา 

 จงัหวดั(ศอ.ปส.จ.). สสจ. 
จังหวัดนนทบุรี/ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ได้จัดท าแผนประชา

รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และได้มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ 
ศอ.ปส.จ. ในการด าเนินงานแผนบ าบัดรักษายาเสพติด  ซึ่งประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม    
โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าถึงบริการสาธารณสุข สามารถตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยยาเสพติด เข้าใจปรับสภาพการด ารงชีวิต และลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและบุคคลอ่ืนใน
สังคม  
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  เป้าหมายแผน  
 ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบ าบัดรักษา ติดตาม ชวยเหลือตามก าหนด โดย 
   1) น าผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบ าบัดรักษา จ านวน 2,849  ราย             
      ๑.๑) ระบบสมัครใจ จ านวน 2,649 ราย 
          - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 729 ราย 
          - ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรีจ านวน 1,920    
      ราย 
             1.2) ระบบบังคับบ าบัด จ านวน  228 ราย 
           - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  (ไมควบคุมตัว) จ านวน 228  ราย  
      1.3) ระบบต้องโทษ จ านวน  200 ราย 
  2) ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบ าบัดรักษายาเสพติด 
   3) พัฒนากระบวนการการบ าบัดรักษาผู เสพผูติดยาเสพติดใหมีคุณภาพ เพ่ือให้ผูปวยที่ใช 
       ยาเสพติดหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังการบ าบัดรักษา 
   4) พัฒนากระบวนการใหบริการดานการบ าบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด เพ่ือให้ผูเขารับการ 
      บ าบัดรักษาคงอยูในระบบบ าบัดรักษา 
   5) ลดผลกระทบของยาเสพติดในมิติดานสุขภาพและดานสังคม เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับ 
      ประชาชน 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตค. 2560) รายงานสะสมเป็นรายไตรมาส (3 เดือน 6 เดือน 9 

เดือน 12 เดือน) 
 
 
 

อ าเภอ 
 

รายการข้อมลู  หมายเหต ุ

จ านวน
ผู้ปว่ยยาเสพ
ติดที่ได้รับ

การ
บ าบัดรักษา
เทียบกับ
เป้าหมาย  

-สมัครใจ  
-บังคับบ าบัด 
(ผลงาน../
เป้าหมาย…) 

จ านวนผู้ป่วยยา
เสพติดทีไ่ดร้ับ
การบ าบัดรักษา

ตามเกณฑ์
ก าหนดและหยุด
เสพต่อเนื่อง 3 

เดือนหลัง
จ าหน่าย  

(A) 
-สมัครใจ 
-บังคับบ าบัด 

 จ านวนผู้ป่วย
ยาเสพตดิที่เข้า

รับการ
บ าบัดรักษา

และได้รับการ
จ าหน่ายตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
(Leading 

Indicator) (B) 
-สมัครใจ 
-บังคับบ าบัด 

 จ านวนผู้ป่วย
ยาเสพตดิที่
ได้รับการ

บ าบัดรักษา
และจ าหนา่ย

ทั้งหมด  
(Lagging 

Indicator)   
 (C) 

-สมัครใจ 
 -บังคับบ าบัด 

ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดทีไ่ดร้ับการ

บ าบัดรักษาและหยดุ
เสพต่อเนื่องร้อยละ  

(Leading Indicator)   
= (A/B) × 100 

(Lagging Indicator)   
= (A/C) × 100 

-สมัครใจ 
-บังคับบ าบัด 

ผู้ป่วยทุก
ระบบท่ี
ได้รับการ
บ าบัดรักษา 

อ าเภอ
เมือง

นนทบุรี 

- - ๕๘/๑๑๐ 
- - ๖๕/๕๐ 

- - ๔๗  
- - ๕๐  

- - ๕๐  
-  - ๕๓  

    - ๕๘ 
   - ๖๕ 

- ๙๔.๐ / ๘๑.๐ 
- ๙๔.๓ / ๗๖.๙ 

 

อ าเภอ
ปาก
เกร็ด 

- - ๗๙/๑๕๐ 
-  - ๖๑/๕๐ 

   - ๖๗   
   - ๔๖  

- - ๗๐  
-  - ๔๘  

   - ๗๙  
   - ๖๑ 
   

- - ๙๕.๗ / ๘๔.๘ 
- - ๙๕.๘ / ๗๕.๔ 

 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

- - ๑๐/๘๐ 
-  - ๒๐/๒๕ 

   - ๖  
   - ๑๐  

- - ๘  
-  - ๑๓  

   - ๑๐ 
   - ๒๐ 

- ๗๕.๐ / ๖๐.๐ 
- ๗๖.๙ / ๕๐.๐ 

 

อ าเภอ
บาง
ใหญ่ 

- - ๔๘/๘๐ 
-  - ๑๐/๒๕ 

   - ๓๙  
   - ๕ 

- - ๔๓  
-  - ๗  

   - ๔๘ 
   - ๑๐ 

- ๙๐.๖ / ๘๑.๒๕ 
- ๗๑.๔ / ๕๐.๐ 

 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

- - ๑๔๐/๒๒๙ 
-  - ๓๗/๕๘ 

   - ๑๒๙  
   - ๒๖  

- - ๑๓๒  
-  - ๓๐  

   - ๑๔๐ 
   - ๓๗ 

- ๙๗.๗ / ๙๒.๑๔ 
- ๘๖.๖๖ / ๗๐.๒๗ 

 

อ าเภอ
ไทร
น้อย 

- - ๑๐/๘๐ 
-  - ๕/๒๐ 

   - ๕ 
   - ๒ 

- - ๘ 
-  - ๔ 

   - ๑๐ 
   - ๕ 

- ๖๒.๕ / ๕๐.๐ 
- ๕๐.๐ / ๔๐.๐  

 

รวม 
(ขอ้มลู 
ณ.วนัที ่
๒๔ มยิ.
๖๑) 

- ๓๔๕/๗๒๙ 
- ๑๙๘/๒๒๘ 

- - ๒๙๓ 
- - ๑๓๙ 

- - ๓๑๑  
   - ๑๕๕  

   - ๓๔๕ 
   - ๑๙๘ 

- ๙๔.๒๑ / ๘๔.๙ 
- ๘๙.๖ / ๗๐.๒ 
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 3.2 ข้อมลูผลการด าเนนิงานเชงิปรมิาณและคณุภาพ (วเิคราะหต์ามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวม) แบบยอ่ 

   (1) การตั้งคณะกรรมการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด และ คณะกรรมการพัฒนาการลดอันตรายจาก   
ยาเสพติด 

จังหวัดนนทบุรี  ได้มีนโยบาย อ านวยการ ประสานงาน ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งให้ให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดทุกระบบ อย่างครบวงจร  

 (2) แผนพัฒนาระบบบริการการบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนการพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด     

๑) การจัดระบบบริการ การป้องกัน,การคัดกรอง, การบ าบัดรักษา, การรับส่งต่อ, มาตรการHarm 
reduction, การติดตามการรักษา 

การจดัระบบบรกิาร 

ด้านการป้องกัน  - มีการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และ 
  สถานประกอบการ เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ 

- ด าเนินการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด  โดยบูรณาการกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ภายในจังหวัด และสนับสนุนวิทยากรร่วมให้ความรู้ในชุมชน สถานศึกษา และ 
  สถานประกอบการ   

ด้านการค้นหาและ 

การคัดกรอง   

- การค้นหาหน่วยบริการในพ้ืนที่ ร่วมกับศอ.ปส.อ./ศป.ปส.อ. ด าเนินการค้นหา  
ผู้เสพใน ชุมชน/ สถานศึกษา 

- จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดระดับอ าเภอ  
  และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานศูนย์เพ่ือการคัดกรองระดับ 
  อ าเภอ จ านวน  ๖ แห่ง  ให้สามารถจัดบริการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างมี 
  ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
- ให้บริการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยใช้แบบคัดกรองกระทรวงสาธารณสุข  
  ( V2) แบกประเภทตามระดับการใช้ยาเสพติด และน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
  ในรูปแบบต่าง ๆ โดยในช่วง ตุลาคม-ธันวาคม  2560 ได้มีการคัดกรองเข้าสู่  
  กระบวนการบ าบัด จ านวน  175    คน  
- พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่คัดกรอง เพื่อให้มีสมรรถนะ  

ด้านการบ าบัดรักษา  - จังหวัดนนทบุรี  มีกลไกลรองรับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัคร
ใจ  และระบบบังคับบ าบัด มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ให้บริการ  บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตาม พรบ. 2545 จ านวน 7 แห่ง  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่สามารถให้บริการบ าบัดรักษา จ านวน  
76แห่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด            
( ศูนย์ขวัญแผ่นดิน /ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด )                      
ระดับจังหวัด 3 แห่ง รองรับผู้เสพในระบบสมัครใจ  
- พัฒนาศักยภาพทีมผู้บ าบัดอย่างต่อเนื่อง ( ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร 



 
 

วิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ  ภาคเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง  ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข”             [124]         

  Matrix  Program ส่งบุคลากรในรพ./รพ.สต.ในหลักสูตร BA BI และการ 
  สร้างแรงจูงใจ) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  
  ทั้งในระดับโรงพยาบาลจังหวัด อ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
- พัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานงานยาเสพติด (พบยส.) และService plan 
  และสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการพัฒนาการด าเนินงานในเครือข่าย 
  บริการ 
- จัดท าแนวทางการให้บริการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด และ 
  การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดในระดับจังหวัด ตามแนวทางการปรับเปลี่ยน 
  นโยบายการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาระดับประเทศ 
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด 
  รองรับการด าเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด  

ด้านการส่งต่อ   - ร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี  จัดท าแนวทางการด าเนินงานในระบบบังคับ 
  บ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว และแนวปฏิบัติในการส่งต่อเข้ารับบริการบ าบัดรักษา 
  ในสถานพยาบาล  

การตดิตาม 
ผูผ้า่นการบ าบดั   

- จัดระบบการติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัด   
          @ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดในระบบการบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก
( Matrix Program) ติดตามโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข   
           @ ผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ระบบบังคับบ าบัด ด าเนินการตามนโยบาย คสช. 108 /58 ติดตามโดย ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ 
 

มาตรการHarm reduction   - สถานบริการทุกแห่ง จัดบริการ Harm reduction ตามศักยภาพของหน่วยงาน 
   ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  
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2) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางส าหรับแพทย์ ,พยาบาล หลักสูตรเวชศาสตร์ 
    ฉุกเฉิน หลักสูตร Harm reduction หลักสูตรผู้เยี่ยมส ารวจเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล) 

       จังหวัดนนทบุรี  ได้มีการจัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน พบยส.และ Service Plan 
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ตามระดับสถานบริการ 

หลักสตูร/องคค์วามรู ้ รพศ(A) รพท.
(M1) 

รพช.(F2) รพช.(F3) รพ.สต. 

Brief Advice(BA)      

Brief Intervention (BI)      

การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด      

Matrix Program      

Motivational  
Interviewing(MI) 

     

Cognitive Behavior 
Therapy(CBT) 

     

พยาบาลยาและสารเสพติด       

3) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพ.,ค่ายสมัครใจ,หน่วยบ าบัดระบบบังคับบ าบัด,หน่วยบ าบัด
ระบบต้องโทษ) 

ประเภท จ านวน(แห่ง) การรบัรองคณุภาพ รอประเมิน 

โรงพยาบาล 7 6 1 

(รพ.ตั้งใหม่ยังไม่มี
บุคลากร) 

 

4) การด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ในบทบาทหน่วยงานก ากับดูแลด้านมาตรฐาน
การบ าบัดรักษา 

ด้านการคน้หาและ 
การคัดกรอง   

- มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
  ยาเสพติดอ าเภอ/จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยา 
  ในพ้ืนที่ และน าเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามแนวทางประกาศ  ป.ป.ส.2560  

ด้านการบ าบัดรกัษา   - บูรณาการด าเนินงานร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัด ในการส่งผู้ป่วย 
  ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ตามระดับของการใช้ยาเสพติดในรูปของ 
  คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัด  

- บูรณาการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ยาเสพติดจังหวัดในการควบคุมและก ากับ 
  มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระดับจังหวัด  
  ด้านมาตรฐานการบ าบัด วิทยากร  

- ก ากับดูแลมาตรฐานการบ าบัดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในพื้นที่ จ านวน 
3 ศูนย์  
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- พัฒนาศักยภาพทุกหน่วยงาน และพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงการบริการฯ  
  และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน บทบาท 
  หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

การตดิตามผูผ้่านการ 
บ าบดัลดการเสพซ้ า    

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งระบบการรายงาน และระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้ครบถ้วน  
  ถูกต้อง เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ 
  บ าบัดรักษาได้ทันสถานการณ์และต่อเนื่อง 
- สนับสนุนชุมชนกระบวนการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดในชุมชนเพ่ือลดการเสพซ้ า  

 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

ปจัจยัทีเ่อื้อต่อความส าเรจ็ในการด าเนนิงาน 
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงาน 

ท าให้ไม่บรรลเุปา้หมาย 
เป็นนโยบายระดับชาติ  ผู้บริหารให้ความส าคัญ
และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและมีการบูรณาการ
ด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ 

นโยบายการด าเนินงานในระดับประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยและ    ขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ตั้งเป้าหมายการด าเนินงานไม่ชัดเจน  
การย้ายที่อยู่ของผู้ผ่านการบ าบัด ท าให้ไม่สามารถติดตาม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดได ้

 
 

ระบบการบันทึกข้อมูลและระบบรายงานยาเสพติดผ่าน
อินเตอร์เน็ต  (บสต.) โปรแกรมยังไม่เสถียร ปิดปรับปรุงบ่อย 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานยังแยกส่วน ท า
ให้การบันทึกข้อมูลในระดับจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพ 

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- -  - 

6. ข้อเสนอแนะของพืน้ทีแ่ละทมีตรวจราชการ ตอ่นโยบาย /ตอ่หนว่ยงานสว่นกลาง / ตอ่ผูบ้ริหาร / ตอ่ระเบยีบ  
กฎหมาย 

7. นวตักรรม/Best practice (ทัง้ยาเสพติดและสารเสพตดิ สุรา และบุหร่ี)  (ถ้ามี) 
     

ผู้รายงาน  นายสรวิชญ์  เชิญผึ้ง 
              ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                                หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
      25 มิถุนายน 2561 
     โทร. 081 – 9061165  e-mail : cheap_m@hotmail.com 

 

mailto:cheap_m@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร 

หวัข้อ สาขา One Day Surgery (ODS) 
จงัหวดั นนทบรุ ีเขตสขุภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 และ 13 กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเดน็การตรวจราชการ   

1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารบัการผา่ตัดแบบ One Day Surgery  
   

2. สถานการณ ์

1) การให้บริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery มีความส าคัญ คือผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ าวัน 
และกลับไปทางานหารายได้จุนเจือครอบครัวได้ เร็ว  ลดค่าใช้จ่ ายครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย  
ลดภาระเศรษฐกิจ ประเทศชาติในการรักษาพยาบาล  

2) ผู้ป่วยที่ทาหัตการวันนอนเฉลี่ย 3 วัน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 7,500 บาท  

3) ลดจานวนวันนอนของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด/หัตถการ ที่สามารถให้บริการผ่าตัดแบบ ODS ได้   

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
3.1 ข้อมลูเชงิปรมิาณ...................................................................................................................... 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัแบบ One Day Surgery   (เป้าหมาย:ร้อยละ15)  

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัแบบ One Day Surgery 
(เป้าหมาย:ร้อยละ15 เมื่อสิ้นสดุปงีบ 2561 ) 

หมายเหต ุจ านวนผู้ป่วยท้ังหมดทีไ่ดร้ับ
การผ่าตัดแบบ One Day 

Surgery 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าเงื่อนไข
ในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ 

One Day Surgery 
(B) 

ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery 

 (A/B)×100 

อ าเภอเมือง 
( รพ.พระนั่งเกล้า) 

 

5 ราย 5 ราย 100%  
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จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ตามกลุ่มโรคเปา้หมาย) ต.ค.60 – ม.ิย.61 (ราย) 

จ านวนผูป้ว่ยผา่ตดัแบบวนัเดยีวกลบั 
(ตามกลุม่โรคเปา้หมาย) 

โรคเปา้หมาย อ าเภอเมือง อ าเภอ..... อ าเภอ..... อ าเภอ..... จ านวนรวม 
 1. Inguinal hernia , Femeral 

hernia 
3     

2. Hydrocele      

3. Hemorrhoid 2     

4. Vaginal bleeding      

5. Esophagogatric varices      

6. Esophageal stricture      

7. Esophagogastric cancer 
with obstruction 

     

8. Colorectal polyp      

9. Common bile duct stone      

10. Pancreatic duct stone      

11. Bile duct stricture      

12. Pancreatic duct stricture      

ผูป้ว่ยทีส่ามารถผา่ตดัแบบว ัน
เดยีวกลบั 

5     

 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ความพร้อม ของทีม ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ในการด าเนินการ ODS  
2. สถานที่พักฟ้ืน ODS 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสาขาที่เก่ียวข้องกับ ODS 
4. การเบิกจ่ายODS ควรเป็น อัตราเดียวกันทั้งในเขตและนอกเขต 

 
ผู้รายงาน นายสกล  สุขพรหม 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

        วัน/เดือน/ปี 25 มิถุนายน 2561. 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร (Service Plan) 

หวัข้อ การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบการสง่ต่อ 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่  4 ตรวจราชการวนัที ่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล 
    ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) เป้าหมาย: น้อยกว่าร้อยละ 12 
2. ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ >60% 
2. สถานการณ ์
จังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลระดับ  A จ านวน ๑ โรงพยาบาล , โรงพยาบาลระดับ M๒ จ านวน 2 โรงพยาบาล, 
ระดับ F1 จ านวน 2 โรงพยาบาล ระดับ F๒ จ านวน 1 โรงพยาบาล และระดับ F3 จ านวน 1 โรงพยาบาล  
ทุกโรงพยาบาลมีการด าเนินงานพัฒนา ECS คุณภาพมาตั้งแต่ปี 2560 โดยทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแกนน าในการด าเนินการ และ 
จัดอบรมให้จังหวัดในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 ในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน และจังหวัดนนทบุรีด าเนินการให้ทุก
โรงพยาบาลประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มการประเมิน รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ECS ระดับจังหวัด  
เพ่ือลงประเมินทุกโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาล F3 โรงพยาบาลบาบัวทอง 2) ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว
พบว่ามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS คุณภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลบางใหญ่   
โรงพยาบาลปากเกร็ด, โรงพยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาลไทรน้อย ที่ยังไม่ผ่านคือโรงพยาบาลบางบัวทอง        
(ก าลังปรับปรุงสถานที)่ 
 ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2560 - 2561 มีองค์ประกอบบางหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อาคาร
สถานที่ องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร องค์ประกอบที่ 4 MCI and Disaster Management องค์ประกอบที่ 5 ระบบ
การส่งต่อ องค์ประกอบที ่8 Pre-Hospital EMS Intervention องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย  

๓. ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลทีจ่ าเปน็ส าหรับการตรวจติดตามทีจ่ าเปน็ในแต่ละประเด็น) 
 3.1 แสดงขอ้มลูเชงิปรมิาณ : อตัราการเสยีชวีติของผูเ้จบ็ปว่ยวกิฤตฉิุกเฉนิ ภายใน 24 ชัว่โมง ในโรงพยาบาล   
           ระดบั F2 ขึน้ไป (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกวา่ร้อยละ 12 

โรงพยาบาล 

รายการขอ้มลู 
หมาย
เหต ุ

จ านวนผูเ้จบ็ปว่ยวกิฤตฉิกุเฉนิ 
ทีเ่สยีชวีติภายใน 24 ชัว่โมง 

(A) 

จ านวนผูเ้จบ็ปว่ยวกิฤตฉิกุเฉนิ
ทั้งหมด 

(B) 

อตัราการเสยีชวีติ 
ของผูเ้จบ็ปว่ยวิกฤตฉิกุเฉนิ 

(A/B) x100 
พระนั่งเกล้า 178 4369 4.07  

ปากเกร็ด 5 821 0.61  

บางใหญ่ 8 6024 0.13  

บางกรวย 0 1852 0  

บางบัวทอง 0 2819 0  

ไทรน้อย 35 1840 1.90  
ภาพรวมจงัหวดั 

- รอบ 2 (ข้อมลู 
ต.ค.60- พ.ค.61) 

226 17,725 1.28  

ผลการด าเนนิงาน สรุปอัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป ของ
จังหวัดนนทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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3.2 ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ >60%  
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยรวมมากกว่าหรือเท่าก ับ 40 % 
หัวข้ อการประเมนิ้ECS พระนัง่เกล า บางใหญ ่ บางบวัทอง ปากเกรด็ บางกรวย ไทรน อย 

1.้อาคารสถานที ่ 55.83 33.68 23.43 42.22 40.28 46.22 

2.บุคลากร 66.11 43.45 26.90 48.15 36.30 51.11 

3.การรกัษา้พยาบาล 85.71 42.50 20.00 33.33 58.33 38.33 

4.MCI and Disaster 60.00 30.00 25.00 30.00 30.00 35.00 

5.Referral system 66.67 30.00 10.00 35.00 65.00 20.00 

6.การปรกึษาผู เชี่ยวชาญ้ 
เฉพาะทาง 

100 44.00 44.00 52.00 52.00 52.00 

7.ระบบสน้ับสนุ้น 69.05 42.70 61.62 47.65 60.00 60.00 

8.Pre-hospital EMS 90.67 35.38 27.69 33.33 30.00 33.33 

9.ระบบบรกิารจัดการ 10.00 48.00 36.00 40.00 55.00 50.00 

10.Inform-action 
system 

46.67 60.00 46.67 53.75 46.25 67.50 

11.การพัฒนา
คุณภาพ้(Quality 
management) 

46.67 40.00 20.00 33.33 100.00 100.00 

12.การศกึษาวิจัย 10.00 20.00 5.00 5.00 10.00 55.00 

คา่เฉลีย่รวม 64.81 46.95 36.31 44.13 50.32 51.04 

 
3.3 อัตราตายจากการบาดเจ็บ(Trauma) 

 
โรงพยาบาล จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่

ตายจากการบาดเจ็บ(Trauma) 
จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤติ

ฉุกเฉินทั้งหมด 
ร้อยละ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 23 991 2.32 
รวม 23 991 2.32 

 
 3.2 แสดงข้อมลูเชงิคุณภาพ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ก าลังให้โรงพยาบาลประเมิน ECS คุณภาพ ส่งให้
จังหวัดภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
  คณะกรรมการจังหวัดมีแผนลงประเมินเดือนสิงหาคม 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจับคู่
ประเมินกับโรงพยาบาลปทุมธานี ด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม  
 
4. สรุปประเดน็ส าคัญทีเ่ปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงานไมป่ระสบความส าเรจ็ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห์ สงัเคราะห ์จากการตรวจตดิตาม 
.ไม่ม.ี............................................................................................................................................................................................ 
5. ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
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ปญัหา/อปุสรรค/ทีท่ าใหก้าร
ด าเนนิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์

ข้อเสนอแนะตอ่หนว่ยรบัตรวจ 
สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ทีต่รวจราชการรบัไป

ประสาน หรอืด าเนนิการต่อ 
ไมม่ ี ไมม่ ี  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อสว่นกลาง/ต่อผูบ้รหิาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
-............................................................................................................................................................................................. 
 
7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี) 
-............................................................................................................................................................................................. 
 

          ผูร้ายงาน นางบรรจง  หนูแก้ว 
                ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                      วัน/เดือน/ปี   29 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
                      โทร.๐๒-๙๕๐-๓๐๗๑-๖ต่อ๑๑๓ 
                                                     e-mail : thailand๑๖๖๙ @gmail.com 

. 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ  2561 

คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 
หวัข้อ การพฒันาตามโครงการเฉลมิพระเกียรตแิละพืน้ที่เฉพาะ 

จงัหวัดนนทบุร ีเขตสขุภาพที ่4 รอบ ๙ เดือน(ไตรมาส๓:๑ตลุาคม ๒๕๖๐-2๐มถิุนายน๒๕๖๑) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 51 อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่(TB Treatment Success) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๕ 
 

2. สถานการณ์ 
      ๒.๑ สถานการณ์วัณโรค 

         สถานการณ์วัณโรคจังหวัดนนทบุรี พบอัตราอุบัติการณ์วัณโรค ๔ ปีย้อนหลัง (ปี255๗-ปี
2560) คิดเป็น  ๑๔๐,  ๑๕๔, ๑๕๒  และ๑๔๗ ต่อแสนประชากร ตามล าดับ(ค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะมีผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ ปีละ ๑๗๒ ต่อประชากร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ) เป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาจากสถาบันโรค
ทรวงอก สถาบันบ าราศนราดูร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่งและโรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด(เอกชน) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน อายุ ๔๕-๕๔ ปี 
รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและแรงงานทั่วไป การกระจาย
ของโรคมีทุกอ าเภอ พ้ืนที่อ าเภอที่มีอัตราอุบัติการณ์สูงได้แก่  อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ดและอ าเภอ
บางใหญ ่ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ๔๙.๗ % ภูมิล าเนา
ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ๕๐.๓ %  บางส่วนมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีแต่ตัวผู้ป่วยพัก
อาศัยอยู่ที่อ่ืน จึงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการติดตามรักษาที่ต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาการขาดยา การโอน
ออกติดตามผู้ป่วยไม่ได้   ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                   อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในปี 255๗-25๖๐ คิดเป็นร้อยละ 83.๘ , 8๓.4 ,
๗๑.๒ และ ๗๙.๙๔  ตามล าดับ     
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          ปีงบประมาณ 2560  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในกลุ่มคนไทย ไม่ใช่คนไทยและ
เรือนจ า ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน  ๑,๙๐๔ ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ๑,๕๔๐ ราย วัณโรคนอกปอด 
๒๒๖ ราย กลับเป็นซ้ า ๑๓๘ ราย  เป็นผู้ชาย ๑,๒๘๐ ราย ผู้หญิง ๖๑๘ ราย มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
(MDR-TB) ที่ก าลังรักษาปัจจุบันจ านวน ๒๗ ราย ผู้ป่วยดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) จ านวน ๒
ราย 
   

 
 

      จากข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๕๙)   
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษามีจ านวน ๓๖๒ ราย สามารถน ามาประเมินได้ ๓๕๕ ราย ไม่สามารถ
น ามาประเมิน ๗ ราย (NTM จ านวน ๕ ราย,MDRก่อนเดือนที่ ๕ จ านวน ๒ ราย) เป็นผูป้่วยที่รักษาหายหรือครบ 
จ านวน ๒๗๔ รายคิดเป็นอัตราความส าเร็จ ร้อยละ ๗๗.๑๘ สาเหตุที่ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
           ๑.การขาดยา จ านวน ๓๒ รายคิดเป็นร้อยละ ๙.๐ (จังหวัดนนทบุรี ๑๘ ราย ต่างจังหวัด ๑๔ ราย)     
          2.การเสียชีวิต จ านวน ๑9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.35  (มีโรคร่วม 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 รายที่บ้าน 

 3.การโอนออก  ไม่ทราบผลการรักษาจ านวน  9 ราย คิดเป็นร้อยละ  2.5     
        -กลับประเทศพม่า   ๑ ราย  ,กลับประเทศกัมพูชา 1 ราย 
         -ไม่ได้ไปยังโรงพยาบาลที่ส่งต่อ(ติดต่อไม่ได้)   7  ราย   
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๒.๒.ข้อมลูประกอบการวเิคราะห ์(ระบขุ้อมลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการตรวจติดตามทีจ่ าเปน็ในแตล่ะประเด็น) 
มาตรการ
ด าเนนิ 
งาน 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรการ 
(ณ วนัทีร่บัตรวจ) 

อัตรา
ความ 
ส าเรจ็การ
รักษา
ผู้ป่วย  
วัณโรค
ปอดราย
ใหม ่

สูตรค านวณ   =   (A/B) x 100 
A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่มประชากร ที่ข้ึนทะเบียนรักษาใน 
Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย 
(Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) 
B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่มประชากร ที่ข้ึนทะเบียนรักษาใน 
Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 
A = 174  (ณ วันที่ 9 ก.ค.๒๕๖๑ ) 
 B = ๓๐3 
(A/B) x 100 = 57.42 

ผู้ป่วยข้ึนทะเบียน 311 ราย สามารถน ามาประเมินได้ 305 ราย 
(ไม่น ามาประเมิน 6 ราย:XDR 1 ราย,MDR 1 ราย เปลี่ยนการวินิจฉัย 4 ราย) 
 

หน่วยบริการ จ านวน
ผู้ป่วย 
วัณโรค   
ที่ข้ึน

ทะเบียน 

                  ผลการติดตาม  หมาย
เหต ุก าลัง

รักษา 
รักษา
ส าเรจ็ 

ตาย ขาดยา
เกิน    
2 เดือน 

โอน
ออก 

ไม่
น ามา
ประ 
เมิน 

รพ.พระนั่งเกล้า 5๖ ๒3 ๒5 3 ๑ ๔ ๐  

รพ.บางกรวย 2 ๐ ๑ 0 0 ๑ ๐  

รพ.บางใหญ ่ 21 ๒ ๑๒ 3 ๑ ๑ ๒ เปลี่ยนDx 
๑ MDR๑, 

รพ.บางบัวทอง 10 ๑ ๘ ๑ 0 0 0  

รพ.ไทรน้อย 8 3 4 0 ๑ 0 0  

รพ.ปากเกรด็ ๗ ๖ ๑ 0 0 0 0  

รพ.บางบัวทอง ๒ 3 ๑ ๑ 0 0 ๑ 0  

สถาบัน 
โรคทรวงอก 

153 19 106 ๓ 15 ๘ ๒ XDR๑ ,
เปลี่ยนDx 
๑ 

สถาบันบ าราศฯ 14 3 9 0 1 0 ๑ เปลี่ยนDx 
๑ 

ศูนย์การแพทย์ปัญญา 2๒ ๑๗ ๕ 0 0 0 0  

รพ.วิภารามฯ ๑๓ ๗ ๑ 1 ๒ ๑ 1 เปลี่ยนDx 
๑ 

รวม 309 81 174 ๑๑ 21 ๑๖ ๖  
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มาตรการ
ด าเนนิ 
งาน 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรการ 
(ณ วนัทีร่บัตรวจ) 

         
 

การ
เร่งรัด
การ
ค้นหาผู้
ติดเชื้อ
วัณโรค
และ
ผู้ป่วย 
ในกลุ่ม
เสี่ยง
เป้าหมา
ย 

การ
ตรวจ 
X-
ray 
ใน
ผู้ต้อง
ขัง 
จะ
ด าเนิ
นการ
ได้
ครอ
บคลุ
มใน

เดือนกรกฎาคม 2561 
การตรวจ X-ray ในแรงงานข้ามชาติมีจ านวนมากไมส่ามารถน ามาบนัทึกใน TBCM Online ได ้

กลุม่เปา้หมาย เปา้หมาย  
(คน) 

ผลงาน 

X-ray 

รอ้ย
ละ 

X-ray ตรวจเสมหะ AFB GeneXpert   TB 

ผิดปกติ
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ผล 

pos 
จ านวน
(คน) 

TB  จ านวน
(คน) 

ผู้ต้องขัง  ๘,๐๐๐ ๒๑๑ ๒.๖๔ ๒๒ 24 11 15 6 18 
ผู้ติดเชื้อHIV ๑,๖๐๐ ๑,๕๑๗ ๙๖.๐ ๑๖๔ 307 11 45 6 46 
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๑,๒๐๐ ๔๕๙ ๓๘.๓ ๒๐๒ 312 22 30 5 36 
ผู้ป่วยบาหวาน  5,495 ๒,๒๔๑ ๔๐.๘ ๑๔๑ 113 12 27 8 32 
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้น
ไป COPD / Lung 
disease 

๑๔๒๕ ๙๙๙ ๗๐.๑ ๒๒๒ 304 15 39 4 32 

แรงงาน 
ข้ามชาติ 

๓๕,๐๐๐ ๓๓,๕๘๙ ๙๕.๙ ๒๙๖ 60 5 17 5 12 

บุคลากร
สาธารณสขุ 

๓,๓๑๕ ๓๓๑๕ ๑๐๐ ๒๓๕ 11 1 4 0 4 

รวม ๕๖,๐๓๕ ๔๒,๓๓๑ ๗๕.๕ ๑,๒๘๒ 1,131 77 177 34 181 

ความ
ครอบคลุ
มของการ
บันทึก
และ
รายงาน
ข้อมูล
ผู้ป่วยวัณ
โรคผา่น 
โปรแกรม 
TBCM 
Online 

การรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM Online  
 

รายงาน เป้าหมาย ผลงาน 
โรงพยาบาลเป้าหมาย 11 11 

 
 
 
 
 

 
3. การด าเนนิงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั   

3.1 แผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินงานขับเคลื่อนงาน วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
      1) แผนเร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยการก าหนดเป้าหมายการถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน 
          กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม  

2) แผนพัฒนาระบบสื่อสารการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคภายในและภายนอกเครือข่าย  
3) แผนส่งเสริมการกินยาโดยระบบพ่ีเลี้ยง  
4) แผนควบคุมก ากับการด าเนินงานโดย NOC -TB จังหวัด 
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3.2 ระบบการดูแลรักษา ก ากับติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
     1) ระบบการส่งกลับข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคโดย สสจ.จะรวบรวมข้อมูลทั้งระบบและคัดแยกแล้วส่งกลับให้ 
สสอ.เพ่ือกระจายสู่ รพ.สต. ติดตามการกินยาผู้ป่วยแบบพ่ีเลี้ยง โดยทีม TB case management , สสอ. 
และ รพ.สต. เมื่อด าเนินการติดตามแล้วจะรายงานกลับมาสสจ.เพ่ือการประสานติดตามผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
ต่อไป 

2) ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ สหสาขาวิชาชีพ  
3) ระบบการสุ่มเยี่ยมการกินยาผู้ป่วยวัณโรคท่ีบ้าน ทั้งระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
4) ระบบการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยงผ่านระบบ VDO Call โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile DOT) 
๕) ระบบการบันทึกข้อมูลการกินยาผู้ป่วยใน TBCM online 

    3.3 การขับเคลื่อนการการด าเนินงานวัณโรคผ่านคณะกรรมการ พรบ.โรคติดต่อปี ๒๕58 โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ๓ ครั้ง/ปี โดยน าเสนอปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

3.4 การด าเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (NOC-TB)  จังหวัดนนทบุรี 
1) ทีม SAT กับการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคจังหวัด  โดยมแีหล่งข้อมูลน าเข้า คือ TBCM   
    การนิเทศติตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ และการสุ่มเยี่ยมการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคท่ีบ้าน  
    ทีม SAT วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ ผชชว. ทุก ๒ สัปดาห ์
๒) การรายงานสถานการณ์และติดตามผลการด าเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ประเมินผลและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด และการประชุมติดตามและประเมินผล
งานสาธารณสุขส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกเดือน 
๓) ทีม case management กับการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรค  โดยประสานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใน  
    เครือข่ายจังหวัดและนอกจังหวัด ติดตามการกินยาผู้ป่วย ผ่านโปรแกรม TBCM 

        
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

1.ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาชา้ ท าให้มีอัตราการตายสูง และมีโรคร่วม เช่น HIV  มะเร็ง เบาหวาน ไต  
2.ในผู้ป่วยที่โอนออกไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากไม่ไปรักษาวัณโรคต่อตามโรงพยาบาลที่ได้แจ้งไว้ 
3.ขาดงบประมาณในการด าเนินการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก  
 

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการับไปประสาน
หรือด าเนินการต่อ 

การค้นหาผู้ป่วยโดยการกรองกลุ่มเสี่ยง 7 
กลุ่มเสี่ยงด้วยวิธี CXR มีค่าใช้จ่ายสูง เป็น
ปัญหาของ รพ.ที่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน 
และ รพ.ที่ยังใช้ฟีล์ม  

การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับ
ด าเนินงาน 

 

การเสียชีวิต : ผู้สูงอายุ  โรคร่วม -ประชุม Death caseConference  เพ่ือ  
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการับไปประสาน
หรือด าเนินการต่อ 

(HIV,DM,CA,HF,COPD)  

พฤติกรรม:   อาการข้างเคียงจากยา และ
สาเหตุ Delayed  diagnosis /  
 

วิเคราะห์ หาสาเหตุและ แนวทางแก้ไข 
- นิ เทศติดตามการด า เนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกระดับ 
- กลุ่ มที่ควรเร่ งรัดด า เนินการ ได้แ ก่ 
ผู้สูงอายุที่มีโรคCOPD+Lung Disease 
และ ผู้ป่วยDMคุมน้ าตาลไม่ได้    
- เน้นการก ากับการกินยา วิธี DOT  
- ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ   
 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

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

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

     ผู้รายงานนางอรนภา วีระชุนย์ 
     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี  2๒ มิถุนายน  256๑ 
     โทร 08๖๑๒๒๑๘๕๑  e-mail: owerachun@hotmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [138]        

 แบบ ตก.๑  □ รอบที่ ๑   รอบที่ ๒ 

แบบรายงานการจตรวจราชการ Happinometer เขตสุขภาพที ่๒ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะที ่๓ :  การพัฒนาระบบบรหิารจดัการสนบัสนนุการจดับรกิารสุขภาพ 

วนัที่ประเมนิ  9 – 13  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

ประเดน็หลัก : 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตวัชีว้ดัตรวจราชการ :  ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดชันคีวามสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้
 

ข้อมลูแสดงผลการด าเนนิงานหรือการบรรลเุป้าหมาย 

 ๑. ข้อมลูเชงิคุณภาพ 

 ประเด็นตรวจราชการ   
 เกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่ได้มีการ

ประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ 
Mobile  
App-based ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  และในไตรมาสที่ 4 พบว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน  
มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป  ส าหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ 
หน่วยงานต้องด าเนินการต่อโดยวิเคราะห์ผลการประเมิน และด าเนินการต่อ  โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ 
ระดับท่ี 2  มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับท่ี 4  มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

 
๕   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน  

มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที ่3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน  
มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer)ไป
ใช้ ตั้งแต่ระดับที ่4 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน 
 มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน 
(Happinometer)ไปใช้ 
ตั้งแตร่ะดับที ่5 ขึ้นไป 

 

กลุม่เป้าหมาย  ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาประเมนิผล ไตรมาส 4 
วธิกีารจดัเกบ็ข้อมลู 1. ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based  

2. จากรายงานของหน่วยบริการ 
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๒. ข้อมูลเชิงประมาณ 
 

อ าเภอ /รอบ
การประเมิน 

จ า 
นวน 
หน่วย 
งาน 

การด าเนินการ 
๒๕
๖๑ 

ร้อย
ละ 

หน่วย 
งาน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒  ระดับ ๓ ระดับ ๔-๕  
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

อ.เมือง 18           
รอบ ๑ 18 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
รอบ ๒ 18 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
อ.บางบัวทอง 17           

รอบ ๑ 17 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
รอบ ๒ 17 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
อ.บางใหญ่ 11           
รอบ ๑ 11 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
รอบ ๒ 11 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
อ.บางกรวย 14           
รอบ ๑ 14 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
รอบ ๒ 14 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
อ.ปากเกร็ด 17           
รอบ ๑ 17 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
รอบ ๒ 17 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
อ.ไทรน้อย 13           
รอบ ๑ 13 / 100 / 100 / 100 / 100  100 
รอบ ๒ 13 / 100 / 100 / 100 / 100  100 

รวม 90           
หมายเหตุ :  

สตูรค านวณตวัชีว้ดั 
จ านวนหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใชx้100 

จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีเป้าหมายการพัฒนาความสุขของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน(Happinometer)ไปใช้ระดับ 4 ขึ้นไป (มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างานเป้าหมายรอบ 9 
เดือน) ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจ านวนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ล าดับที่ ประเภทหน่วยงาน จ านวน(หน่วยงาน) 

1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 
2 โรงพยาบาลศูนย์ 1 
3 โรงพยาบาลชุมชน 7 
4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 6 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
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๓. ปจัจยัส าคญัทีท่ าให้การด าเนนิงานส าเรจ็ (กรณีทีบ่รรลเุปา้หมาย) 
 ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้น าข้อมูลจากแบบประเมินความสุขของ
เจ้าหน้าที่รายบุคคลที่ได้ด าเนินการประเมินและวิเคราะห์ไว้ในปีงบประมาณ 2560 มาด าเนินการจัดท าแผน
และขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสุขส าหรับบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีผลการประเมิน
ความสุขเฉลี่ยต่ าสุดในมิติHappy Relax (ผ่อนคลายดี) มิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ ารองลงมา คือ มติHappy Money 
(สุขภาพเงินดี) โดยการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้กับบุคลากรดังนี้ 

มิติ Happy Relax (ผ่อนคลายดี) มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เกิดความผ่อน
คลายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น กิจกรรมส่งยิ้มให้กันนะออเจ้า กิจกรรมปลูกต้นไม้
ภายในส านักงาน(green&clean)  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย(Line dance) 

มิติ Happy Money(สุขภาพเงินดี) มีการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการเงินภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money 
Program)ซึ่งมีสถาบันทางการเงินได้เข้าร่วมโครงการ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออม
สิน โดยสถาบันการเงินจะเข้ามาให้ค าปรึกษาที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทุกวันศุกร์ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก6.8 เป็น 6.50 ตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2561 
 
๔. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ 

1. การสื่อสารที่ดีภายในองค์กร ทั้งการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การรับทราบ
ข่าวสารข้อมูลที่ทั่วถึงกันทุกระดับ(ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ) รู้เหมือนกัน รู้เท่ากัน รู้เวลาเดียวกัน 

2.การส่งเสริมบุคลากรที่ท าความดี การยกย่องชมเชยแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศ บุคลากรที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 
รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอ่ืนๆ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๕. ปจัจยัส าคญัทีท่ าให้การด าเนนิงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
 1. งบประมาณในการด าเนินการ ความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
 2. บุคลากรบางส่วนไม่เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
 

ผู้รายงาน : นางกนกพร สายสุวรรณนที 

ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี    1  กรกฎาคม 2561 
โทร 081-8387525 .email : hrdnon33@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่3 : การพฒันาระบบบรหิารจดัการสนบัสนนุการจดับรกิารสุขภาพ 
      หวัข้อ : การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนด้านสขุภาพ 

จงัหวัด นนทบุร ีเขตสุขภาพที่..4.ตรวจราชการวนัที่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ความเป็นมาของประเด็นการตรวจราชการ 

  1) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง                      
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา                     
≥1 ปี (1 ปีขึ้นไป) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                     
จนถึงวันที่เก็บข้อมูล (ในแต่ละระดับที่วัดผล : กระทรวง/กรม/เขตฯ/จังหวัด/หน่วยบริการ/หน่วยงาน) โดยมีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด 5 ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด                        
ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)  
(B) ค านวณบุคลากรทั้งหมด(ทุกประเภทการจ้าง)ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  ≥ 1ปี (1ปีขึ้นไป) ณ วันที่เก็บข้อมูล 
  2) สูตรค านวณอตัราการคงอยูข่องบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) 
 

 

 

 

 

      ประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 2/2561 

1. มกีารบริหารจดัการขอ้มลูก าลงัดา้นสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูลก าลงัคนระดับหนว่ยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพของข้อมูลการสญูเสียบุคลากรสาธารณสุขในระดับหน่วยงาน 
 

ล าดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ ์ แหลง่อา้งองิ/เอกสารหลกัฐาน 
1 ฐานข้อมูลก าลงัคนของหน่วยงาน  

มีความถูกต้องเป็นปัจจบุัน  
(สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

100% โดยตรวจสอบจากจ านวนค าสั่งต่าง ๆ (งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) ที่ได้รับการบนัทึกลงในฐานข้อมูล
ก าลังคนของหน่วยงาน (สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสีย
บุคลากรและสถานการณ์ก าลังคนของ
หน่วยงาน 

มี 
(100%) 

โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลก าลงัคนของหน่วยงาน  
(สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

2.1 มีรายงานข้อมูลจ านวนบุคลากร 
      ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด  
ณ วันที่ 1 ต.ค. 60 (ตามตารางที่ 2.1) 
 
2.2 มีรายงานข้อมูลจ านวนบุคลากร 
      ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด  

มี 
 
 
 
มี 
 

2.1 รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ต.ค. 
60 
ตามตารางที่ 2.1 (สป.สธ.: ระบบ HROPS) 
 
2.2 รายงานข้อมลูบคุลากรสาธารณสุข ณ วนัที ่31 พ.ค. 
61 

แบบ ตก. 1 (รอบท่ี 2/2561) 

สตูรค านวณอตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ 

 

(A) จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยู่จรงิ ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
X 100  (B) ค านวณบุคลากรทั้งหมด(ทุกประเภทการจา้ง)ที่ปฏิบัติงานอยูจ่ริง  ≥ 1ปี (1ปีขึ้นไป) ณ วันที่

เก็บข้อมลู x 100 
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ล าดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ ์ แหลง่อา้งองิ/เอกสารหลกัฐาน 
 ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 (ตามตารางที่ 3.2)  ตามตารางที่ 3.2 (สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

 2.3 มีรายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร
ของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61    
      (ตามตารางที่ 3.3.1 และ 3.3.2) 

มี 2.2 รายงานข้อมูลการสูญเสียบคุลากรสาธารณสุข 
ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 ตามตารางที่ 3.3.1 และ 3.3.2 
(สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

2. มกีารก าหนดแผน/กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งและธ ารงรกัษาบคุลากรใหค้งอยูใ่นระบบ หน่วยงานต้องมีแผน/กิจกรรม              
เพื่อเสริมสร้างและธ ารงรักษาบคุลากร 
ล าดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ ์ แหลง่อา้งองิ/เอกสารหลกัฐาน 

3 มีแผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและธ ารง
รักษาบุคลากร 

มี แผน/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างและธ ารง
รักษาบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มกีารด าเนนิการและตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน  
ล าดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ ์ แหลง่อา้งองิ/เอกสารหลกัฐาน 

4 มีการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานตามแผน/
กิจกรรมในการเสริมสร้างและธ ารงรักษา
บุคลากรในหน่วยงาน 

มี เอกสารการด าเนินงานตามแผน/กิจกรรม และ/หรือ
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน/กิจกรรม  

4. อตัราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสขุ (Retention Rate) ณ วนัที ่31 พ.ค. 61 
ล าดบั ประเดน็การตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ ์ แหลง่อา้งองิ/เอกสารหลกัฐาน 

5 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention Rate) ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 
 

≥85%  

อ้างอิง: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2560. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และแผนปฏิบตัิการ   
        ค ารับรองการปฏิบัติราชการป ี2561. Retrieved from http://bps.moph.go.th/new_bps/StrategyPlanAndPA 

 

2. สถานการณ ์
  จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงของจังหวัดนนทบุรี .ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

ประเภทหนว่ยงาน 
จ านวน

หนว่ยงาน 

จ านวนบคุลากรสาธารณสขุที่ปฏบิตังิานจรงิ ณ  1 ตลุาคม 2560 (คน) 

ขา้ราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

พนกังาน
กระทรวง

สาธารณสขุ 

ลกูจา้ง 
ประจ า 

ลกูจา้ง
ชั่วคราว 

รวม 

โรงพยาบาลศูนย ์ 0 0 0 0 0 0 0 

โรงพยาบาลทั่วไป 1 772 38 465 81 214 1570 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 102 19 0 11 0 132 

โรงพยาบาลชุมชน 11 633 11 269 41 0 954 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 13 48 0 0 0 130 178 

รพ.สต. 172 303 0 36 0 117 456 

รวม 199 1858 68 770 133 461 3290 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.นนทบุรี. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 

สตูรค านวณอตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ 
 
 
 

   (B) จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ≥1 ปี ณ 31 พ.ค. 61 

(A) จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ  1 ต.ต. 60 
X 100 = 
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3. การด าเนนิงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั 
3.1 ภาพรวมรายงานผลการด าเนนิงานตามประเดน็การตรวจราชการในข้อที ่1. ข้างตน้ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.นนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั หนว่ยงาน ผลการด าเนนิการตามประเดน็การตรวจราชการ (/) 
รอบที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รอบ 3 เดอืน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน 
1. 

ฐานข้อมูล
ก าลังคน

ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

2. 
มีผล

วิเคราะห์
ข้อมูล

สถานการณ์
ก าลังคน 

2.1 มีผลวิเคราะห์
ข้อมูลสญูเสยี 

3.  
มีการก าหนด
แผน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้าง

และธ ารง
รักษาบุคลากร 

4.  
มีการ

ด าเนินการ
ตามแผนและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

5.  
อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร
สาธารณสุข  

ณ วันรายงานผล 
(31 พ.ค. 61) 

1) มีผล
วิเคราะห์
จ านวน
บุคลากร 
ที่สูญเสีย
ทั้งหมด 

2) มีผล
วิเคราะห์
สาเหตุการ
สูญเสีย
บุคลากร 

1 รพท.พระนั่งเกล้า / / / / / / 81.21%  
2 สสจ.นนทบุร ี / / / / / / 96.3%  
3 รพช.บางบัวทอง / / / / / / 92.8%  
4 รพช.บางใหญ่ / / / / / / 95.1%  
5 รพช.บางกรวย / / / / / / 93%  
6 รพช.ปากเกร็ด / / / / / / 95.9%  
7 รพช.ไทรน้อย / / / / / / 93.8%  
8 รพช.บางบัวทอง 2 / / / / / / 91.5%  
9 สสอ.เมืองนนทบุร ี / / / / / / 98.7%  

10 สสอ.บางบัวทอง / / / / / / 97.8%  
11 สสอ.บางใหญ่ / / / / / / 90.9%  
12 สสอ.บางกรวย / / / / / / 95.7%  
13 สสอ.ปากเกร็ด / / / / / / 93.2%  
14 สสอ.ไทรน้อย / / / / / / 93.8%  
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3.2 จ านวนบุคลากรสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ ีณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2561  
ตารางที่ 3.2 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
ล าดับ ประเภทบุคลากร 

 
จ านวนบุคลากร  

ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  
ณ 1 ต.ค. 60 (คน) 

 
(A) 

จ านวนบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
≥1 ปี (1 ปีขึ้นไป)  

ณ 31 พ.ค. 61 (คน) 
(B) 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 
ณ 31 พ.ค. 61 (%) 

 
(C) = [(B)/(A)]x 100  

1 ข้าราชการ 1,858 1,721 92.63% 
2 พนักงานราชการ 68 60 88.24% 
3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 770 639 99.25% 
4 ลูกจ้างประจ า 133 132 82.99% 
5 ลูกจ้างชัว่คราว 461 302 65.51% 

รวม 3,290 2,854 86.75% 
 ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่31 พฤษภาคม 2561 

   จากตาราง 3.2จะเห็นได้ว่า อัตราการคงอยู่ของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีภาพรวม 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 86.75 โดยแยกอัตราการคงอยู่ของบุคลากรตามประเภท
บุคลากร ดังนี้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 99.25 ข้าราชการร้อยละ 92.63  พนักงานราชการร้อย
ละ 88.24 ลูกจ้างประจ าร้อยละ 82.99 และลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 65.51 ตามล าดับ 
3.3 ข้อมลูการสูญเสยีบุคลากรสาธารณสขุจังหวดันนทบรุี 
          3.3.1 อัตราการสญูเสยีบุคลากรสาธารณสขุจังหวดันนทบรุ ีณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2561 
ตารางที่ 3.3.1 อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2561 
ล าดับ ประเภทบุคลากร 

 
จ านวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 
ณ 31 พ.ค. 61 (คน) 

(D) 

จ านวนการสูญเสีย  
ณ 31 พ.ค. 61 (คน) 

 
(E) 

อัตราการสูญเสียบุคลากร 
 ณ 31 พ.ค.61 (%) 

 
(F) = [(E)/(D]x 100 

1 ข้าราชการ 1,838 31 1.69% 
2 พนักงานราชการ 69 3 4.35% 
3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 762 51 6.69% 
4 ลูกจ้างประจ า 132 1 0.76% 
5 ลูกจ้างชัว่คราว 458 101 22.05% 

รวม 3,259 187 5.74% 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

   จากตาราง 3.3.1 จะเห็นได้ว่าอัตราการสูญเสียบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีภาพรวม 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.74 โดยแยกอัตราการสูญเสียของบุคลากรตามประเภท
บุคลากร ดังนี้ ลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 22.05 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 6.69 พนักงานราชการ
ร้อยละ4.35 ข้าราชการร้อยละ 1.69 ลูกจ้างประจ าร้อยละ 0.76 ตามล าดับ 

   3.3.2 อัตราการสญูเสยีบุคลากรสาธารณสขุจังหวดันนทบรุจี าแนกสาเหตุการสูญเสยี ณ วนัที ่31 
พฤษภาคม 2561  
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ตารางที่ 3.3.2 อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จ าแนกสาเหตุการสูญเสีย ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
หมายเหตุ: % ค านวณจาก "จ านวนการสูญเสีย" เทียบกับ "จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด” 
          จากตารา 3.3.2 จะเห็นได้ว่า สาเหตุการสูญเสียบุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมา
จากการลาออกร้อยละ 5.28 สูญเสียไปนอกสังกัด สป.ร้อยละ 0.12 และถูกออกโดยมีความผิดร้อยละ 0.09 
ทั้งนี้สาเหตุของการลาออก 5 อันดับ ได้แก่ 1) บรรจุเป็นข้าราชการ 2) ประกอบอาชีพอ่ืน 3) กลับภูมิล าเนา
ดูแลบิดา มารดา 4) ปัญหาด้านสุขภาพ 5) เพ่ือศึกษาต่อ 
   3.4 แผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งและธ ารงรักษาบคุลากรของจงัหวดันนทบรุี 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ แผน/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก ผลลัพธ์/ผลผลิต 

1 แผนก าลังคน    งานทรัพยากรบุคคล สสจ.
นนทบุรีจัดเก็บข้อมูลและใช้
ข้อมูลจากโปรแกรม 
HROPSและหน่วยงานใน
สังกัดมีการจัดข้อมูล
บุคลากรในระบบ
อิเล็คทรอนิกให้เป็นปัจจุบัน 

2 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ    -มีให้ความรู้ขั้นตอนการ
เลื่อนระดับ การประเมินผล
เพ่ือความก้าวหน้าในสาย
งาน 
- จัดตั้ง HR Clinic 
ให้บริการตอบข้อค าถามใน
เรื่อง บุคลากร 
 
 

ล าดับ ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานจริง

ทั้งหมด  
ณ 31 พ.ค. 61  

(คน) 

จ านวนการสูญเสีย ณ 31 พ.ค. 61 (คน) 

ลาออก % 
โอนไป

นอกสังกัด 
สป. 

% 

การถูกใหอ้อกโดยมีความผิด รวม 

ให้ออก % ปลดออก % ไล่ออก % คน % 

1 ข้าราชการ 1,838 18 0.98 4 0.22 0 0 0 0 0 0 22 1.20 

2 พนักงานราชการ 69 3 4.35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.35 

3 
พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข 

762 
50 

6.56 
0 

0 0 0 0 0 
3 

0.39 53 6.96 

4 ลูกจ้างประจ า 132 1 0.76 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.76 

5 ลูกจ้างชั่วคราว 458 100 21.83 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21.83 

รวม 3,259 172 5.28 4 0.12 0 0 0 0 3 0.09 179 5.49 
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ล าดับ แผน/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก ผลลัพธ์/ผลผลิต 

3 แผนเสริมสร้างความผาสุก    บุคลากรมีความผาสุกคิดเป็น 
60.73 % 

4 แผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยง    -โครงการอบรม ITA ให้
บุคลากรเข้าอบรม 100% 
-โครงการGreen&Clean 

5 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สาธารณสุข 

   ส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาฯ  396 คน 
(61.8%) 

6 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่    บุคลากรจบใหม่เข้าร่วมฯ 
150 คน (100%) 

7 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี 

   ข้าราชการใหม่เข้ารับการ
อบรม จ านวน 52 ราย 

(100%) 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
4. สรปุประเดน็ส าคญัทีเ่ปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงานไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 
  อัตราการสูญเสียของลูกจ้างชั่วคราว 21.83% เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีใกล้กรุงเทพและเป็นชุมชนใน
เขตเมือง อัตราค่าครองชีพค่อนข้างสูง ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นสายงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในสายงานนี้
รพ.เอกชนมีความต้องการมาก 
5. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด าเนินการต่อ 

-ขาดการจัดเก็บข้อมูลการสญูเสียอย่าง
เป็นระบบ ข้อมลูไม่ครบถ้วน 
-ไม่มีการประเมินบุคลากรในรายทีล่าออก 

 
 

 

 
 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อสว่นกลาง/ต่อผูบ้รหิาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
ส่วนกลางควรออกแบบเครื่องมือ Exit Interview เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียในรูปแบบเดียวกันและ
น ามาวิเคราะห์ผลในทิศทางเดียวกัน 
 

ผู้รายงาน : นางกนกพร สายสุวรรณนที 

ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี   1   กรกฎาคม 2561 
โทร 081-8387525 .email : hrdnon33@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
คณะที ่3  การพฒันาระบบบรหิารจดัการ สนบัสนนุการจดัการบริการสุขภาพ 

                                  หวัข้อ 3.2 ระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ 
       จงัหวดันนทบรุ ีเขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที่ 9 และ 13 กรกฎาคม 2561 

 
 

1. ประเดน็การตรวจราชการ  
   ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA    (ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90) 
 
2. สถานการณ ์
            จากผลการประเมินระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 79.89 ซึ่งจ าแนกตามแหล่งที่
เก็บข้อมูล พบว่า คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External-EIT) เท่ากับร้อยละ 82.26 
คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal-IIT) เท่ากับร้อยละ 73.10 และคะแนนจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based-EBIT) เท่ากับร้อยละ 81.82 เป็นล าดับที่ 59ของ
ประเทศ 
      
    เกณฑก์ารประเมนิ : ระบุเกณฑ์/ระดับการท างานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

Small Success :  
ตรวจหลักฐานเชิง

ประจักษ์ประเด็น การ
จัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น 

(EB4-EB6) ในไตรมาส 
1 เดือนธันวาคมของ 
ทุกปี            

ตรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทุกข้อ(EB1-
EB11) ในไตรมาสที ่2  
เดือนมีนาคมของทุกปี                           

 ตรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทุกข้อ(EB1-
EB11) ในไตรมาสที่ 3  
เดือนมิถุนายนของทุกปี                           

 ตรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทุกข้อ(EB1-
EB11) ในไตรมาสที่ 4  
เดือนกันยายนของทุกปี                                                                             

 
    ไตรมาสที ่1 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

-            -                           ข้อ EB4                           ข้อ EB4-EB5                                                                      ข้อ EB4-EB6                                                                      
 
 
 

    ไตรมาสที ่2-4 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

70 75 80 85 90 
หมายเหตุ การตรวจราชการรอบ 2 เป็นการตรวจประเมินในไตรมาสที่ 2 ตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็น 
ครบทุกข้อ (EB1-EB11) 
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             หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน เป็นการประเมินตามแบบประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1-EB11 ไตรมาส 2 มีรายชื่อหน่วยงานดังนี้   
              1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
              2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
              3. โรงพยาบาลปากเกร็ด 
              4. โรงพยาบาลบางกรวย 
              5. โรงพยาบาลไทรน้อย 
              6. โรงพยาบาลบางใหญ่ 
              7. โรงพยาบาลบางบัวทอง 
              8. โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
              9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี 
              10. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากเกร็ด 
              11. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย 
              12.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย 
              13. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางใหญ่ 
              14.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง 
การประเมนิตนเองรอบที ่2          
ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน ผลการประเมินตนเอง (ร้อยละ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 โรงพยาบาลปากเกร็ด 
 โรงพยาบาลบางกรวย 
 โรงพยาบาลไทรน้อย 
 โรงพยาบาลบางใหญ่ 
 โรงพยาบาลบางบัวทอง 
 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากเกร็ด 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางใหญ่ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง 
 

100 
93.94 
100 
100 

93.94 
93.94 
100 
100 

93.94 
100 

      87.88 
78.79 
75.76 
66.67 
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3. การด าเนินงาน/ ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั 
           การให้ความส าคัญของผู้บริหารในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความร่วมมือของ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกรอบการประเมินหน่วยงานตาม ภารกิจหลัก และ ใน
ภาพรวม ซึ่งการด าเนินงานของหน่วยงานได้ท าการจัดอบรบให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ความรู้เรื่องวินัยราชการ ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/การป้องกันการทุจริต และเพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
4. สรปุประเดน็ส าคัญที่เป็นความเสีย่งต่อการท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงานไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห ์สงัเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 
                -ไม่มี- 

 
5. ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้
การด าเนนิงาน 

 ไมบ่รรลุเปา้หมาย  

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อ 
หนว่ยรบัตรวจ 

 

สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการ
รบัไปประสาน หรอืด าเนนิการ

ต่อ 
ภาระงานของบุคลากรผูร้บัผดิชอบ
งานมีมาก อาจท าใหก้ารรายงาน
ต่างๆลา่ชา้ ไมเ่ปน็ไป  ตามแผนที่

ก าหนดไว ้           

                     ไมม่ ี                  ไมม่ ี

 
 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /ต่อสว่นกลาง /ต่อผูบ้รหิาร /ตอ่ระเบยีบ กฎหมาย 
                -ไม่มี- 
 
7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
                -ไม่มี- 
     

 
                                        ผู้รายงาน  นายพินิจพงษ์ สังข์วัตร์ 
                                        ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
                                         25 มิถุนายน 2561 
                                        โทร: 081 8358510  
                                  e-mail:  pinitpong.s@hotmail.com                    
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่3 การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ 

หวัข้อ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรง่ใส และบรหิารความเสีย่ง 

 
จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9, 13 กรกฎาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม 

(>=ร้อยละ 20) 
 

2. สถานการณ ์
 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุก
ประเภท  โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วัสดุเอ็กซเรย์ และวัสดุทันตกรรมร่วมระดับจังหวัด  ตามค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 685-689/2558   ลงวันที่  
2 เมษายน 2558   แต่ละคณะได้พิจารณารายการยา แนวทางการด าเนินการ และประสานรวบรวมข้อมูลใน
ประเภทที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

2.1 การจัดซื้อยา 

- การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต ด าเนินการระหว่างปี 2559 -2560 จังหวัดนนทบุรีเป็น
เจ้าภาพ 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  โรงพยาบาล
ต่างๆ ร่วมใช้ผลการจัดซื้อยาร่วมระดับเขตที่จังหวัดต่างๆ เป็นเจ้าภาพรวมทั้งสิ้น 47 รายการ 

- การจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดซื้อยา
ปฏิชีวนะ 8 รายการ ได้ท าสัญญาและใช้ผลในการจัดซื้อแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559  

- ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ขายยังยืนราคาขายต่อเนื่อง  
2.2 การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมในระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการรวม 60 รายการ  ได้ท าสัญญาและใช้ผลในการจัดซื้อแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผู้ขาย
บางรายไม่ยืนราคาและมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อในโรงพยาบาลบางแห่ง ท าให้มีการจัดซื้อร่วมลดลง  

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 าสุดเรียงล าดับไว้ 3 
ล าดับ เพ่ือให้โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ผลร่วมกัน  
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ผลการด าเนินงานจัดซื้อร่วม ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รวมทุกประเภท ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 30.39 ผ่านเกณฑ์  

ผลงานรวมทุกประเภทรายโรงพยาบาล  มีผลงานผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 
 

ผลงานย่อยแต่ละประเภทในภาพรวมจังหวัด ผ่านเกณฑ์เกือบทุกประเภท  ได้แก่  ยา ร้อยละ 
35.17  วัสดุทันตกรรม ร้อยละ 37.10  และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 31.90  ซึ่งยังใช้ผลการ
จัดซื้อร่วมทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต  ประเภทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ วัสดุการแพทย์ ร้อยละ 7.95 พบว่ามี
ปัญหาคือ โรงพยาบาลบางแห่งมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานท าให้ไม่ได้ใช้ข้อมูลผลการจัดซื้อร่วม  ในรอบที่ 1 
โรงพยาบาลบางใหญ่ไม่ได้คีย์ข้อมูลในระบบรายงาน เนื่องจากรวบรวมรายงานได้ไม่ทันเวลา และไม่สามารถ
ติดต่อผู้ดูแลระบบให้ปลดล็อคเพ่ือลงข้อมูลได้      ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ท าหนังสือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อติดตามให้ด าเนินการแล้ว     ส่วนในรอบที่ 2  โรงพยาบาลไทรน้อย  และโรงพยาบาลบาง
กรวยเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายและเรียนรู้ระบบงาน ซึ่งจะได้ปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อให้มีการจัดซื้อร่วมและใช้ผลมากข้ึนต่อไป 

 
3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการด าเนนิงาน จ าแนกรายโรงพยาบาล ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560– พฤษภาคม 2561  
(ข้อมลูจาก DMSIC ณ วนัที ่6 มิถนุายน 2561) 
 

3.1 การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวมทุกประเภท 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1 รพ.พระนั่งเกล้า 29,599,818.64 109,217,564.86 27.10 

2 รพ.บางใหญ่ 4,624,042.26 14,541,172.42 31.80 

3 รพ.บางบัวทอง 2,184,420.01 6,858,282.15 31.85 

4 รพ.บางกรวย 6,272,006.14 9,744,497.68 64.36 

5 รพ.ปากเกร็ด 9,910,326.45 29,348,757.45 33.77 

6 รพ.ไทรน้อย 1,528,183.90 7,602,470.38 20.10 

7 รพ.บางบัวทอง ๒ 723,606.51 3,139,279.54 23.05 

 รวม 54,842,403.91 180,452,024.48 30.39 
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3.2 การจัดซื้อร่วมยา 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1 รพ.พระนั่งเกล้า 23,060,845.04 65,350,469.21 35.29 

2 รพ.บางใหญ่ 899,659.20 7,137,032.79 12.61 

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 5,695,777.00 18,618,167.00 30.59 

6 รพ.ไทรน้อย 947,509.90 3,118,941.14 30.38 

7 รพ.บางบัวทอง ๒ 224,788.20 1,634,318.83 13.75 

 รวม 36,267,054.53 103,130,866.11 35.17 
 

3.3 การจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1 รพ.พระนั่งเกล้า       493,993.60       14,400,655.63  3.43 

2 รพ.บางใหญ่                  -          2,806,680.27  0.00 

3 รพ.บางบัวทอง       554,381.60        2,980,200.57  18.60 

4 รพ.บางกรวย                  -            715,952.00  0.00 

5 รพ.ปากเกร็ด       986,743.25        3,693,208.25  26.72 

6 รพ.ไทรน้อย                  -          1,442,333.24  0.00 

7 รพ.บางบัวทอง ๒         66,270.00          378,479.00  17.51 

 รวม 2,101,388.45      26,417,508.96  7.95 
 

3.4 การจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1 รพ.พระนั่งเกล้า      125,330.00         492,111.02  25.47 

2 รพ.บางใหญ่      370,340.06      1,031,240.36  35.91 

3 รพ.บางบัวทอง      330,275.90         978,282.40  33.76 

4 รพ.บางกรวย      284,856.81         912,070.42  31.23 

5 รพ.ปากเกร็ด      501,316.20         809,782.20  61.91 

6 รพ.ไทรน้อย       42,440.00         133,559.40  31.78 

7 รพ.บางบัวทอง ๒       35,646.31         198,783.91  17.93 

 รวม   1,690,205.28      4,555,829.71  37.10 
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3.5 การจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1 รพ.พระนั่งเกล้า    5,919,650.00    28,974,329.00  20.43 

2 รพ.บางใหญ่    3,354,043.00      3,566,219.00  94.05 

3 รพ.บางบัวทอง    1,113,236.00      2,228,834.65  49.95 

4 รพ.บางกรวย      735,200.65      1,515,502.65  48.51 

5 รพ.ปากเกร็ด    2,726,490.00      6,227,600.00  43.78 

6 รพ.ไทรน้อย      538,234.00      2,907,636.60  18.51 

7 รพ.บางบัวทอง ๒      396,902.00         927,697.80  42.78 

 รวม   14,783,755.65    46,347,819.70  31.90 
 

3.6 การจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวมทุกประเภท 
 

ล าดับ โรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

1 รพ.พระนั่งเกล้า 6,538,973.60 43,867,095.65 14.91 

2 รพ.บางใหญ่ 3,724,383.06 7,404,139.63 50.30 

3 รพ.บางบัวทอง 1,997,893.50 6,187,317.62 32.29 

4 รพ.บางกรวย 1,020,057.46 3,143,525.07 32.45 

5 รพ.ปากเกร็ด 4,214,549.45 10,730,590.45 39.28 

6 รพ.ไทรน้อย 580,674.00 4,483,529.24 12.95 

7 รพ.บางบัวทอง ๒ 498,818.31 1,504,960.71 33.14 

 รวม 18,575,349.38 77,321,158.37 24.02 

 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินการจัดซื้อร่วม ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุทันตกรรมร่วมระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะได้พิจารณาก าหนด
แนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม  และมีการติดตามพิจารณาผลงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคในประเภทที่
รับผิดชอบเป็นระยะๆ ท าให้มีผลการด าเนินงานที่สูงและผ่านเกณฑ์ในหลายๆ ประเภท  
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5. ปัญหา อปุสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ
ด าเนินการต่อ 

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 
มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2561 
ซึ่งการคีย์ข้อมูลจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ในระบบ e-GP ยุ่งยากมากและระบบ
ยังไม่เสถียร ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและ
จ าเป็นต้องปรับขั้นตอนในการท างาน  
เพ่ือจัดซื้อได้ทันกับความต้องการใช้   

จัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 

ประสานกรมบัญชีกลางลด
ขั้นตอนในการคีย์ข้อมูลใน
ระบบ 

มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในบาง
โรงพยาบาล ท าให้ขาดความต่อเนื่อง 
ขาดการส่งต่อข้อมูลในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบควรมีการส่งต่อข้อมูล
การด าเนินงานให้ครบถ้วน และ
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ผู้รับผิดชอบใหม่
ด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

โรงพยาบาลบางแห่งลงข้อมูลรายงาน
บางประเภทในระบบ DMSIC ยังไม่
ครบถ้วน 

แต่ละโรงพยาบาลควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลรายงานต่างๆ ให้
ครบถ้วนทันเวลาด้วย 

ระบบรายงาน DMSIC ควร
เปิดให้ลงข้อมูลได้ตลอด 
หรือปิดในช่วงสั้นๆ 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 
 

1) ส่วนกลางควรประสานกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือปรับปรุงระบบการคีย์ข้อมูล E-GP ให้มีการลด
ขั้นตอน ลดความผิดพลาดของระบบ ง่าย และท าได้รวดเร็วกว่านี้  

2) ควรมีการก าหนดรอบเวลาการประกาศเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เช่น รอบการประกาศราคากลาง รอบการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบการ
ปรับเปลี่ยนรหัส GPU/TPU โดยอาจก าหนดรอบปีละ 1 ครั้ง ช่วงปลายปีงบประมาณ หรือปีละ 2 ครั้ง ช่วง
กลางปีและปลายปีงบประมาณ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
บ่อยจนเกิดปัญหาในการจัดซื้อ  

3) การจัดซื้อร่วมควรเน้นที่ผลลัพธ์ คือมีการก าหนดราคาอ้างอิงและคุณลักษณะเฉพาะร่วมกัน
เพ่ือใช้ในการจัดหาให้ได้เวชภัณฑ์คุณภาพดี ราคายุติธรรม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการและผู้รับบริการ ไม่ควรเน้นที่กระบวนการว่าต้องเป็นการประกาศจัดซื้อจัดหาใหม่ในแต่ละปี  
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7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 

1) คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับเขต มีการคัดเลือกรายการวัสดุ/การสั่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มีมูลค่าสูง มาด าเนินการก าหนดราคากลาง/ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อ/จ้างเหมาร่วม
ระดับเขต ท าให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเขต ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้สะดวกและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

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

 
 
 
     ผู้รายงาน...........ภญ.อรนุช  รัตนศึกษา...........  
     ต าแหน่ง..….…...…เภสัชกรช านาญการ.............. 
     วัน/เดือน/ปี.…......25 มิถุนายน 2561......... 
     โทร.....................08 1612 1315………….. 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่3 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการสนบัสนุนการจดับรกิารสขุภาพ 

จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่9 – 13 กรกฎาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ

บริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
2. สถานการณ์ 
 หน่วยบริการทุกแห่ง มีนโยบายให้ด าเนินการวางระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือให้เป็นกระบวนการที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ทุกระดับของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 - การด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยบริการทุกแห่ง มีการบริหารจัดกร การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย รั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริต 
 - การรายงานทางการเงิน เพ่ือให้หน่วยบริการทุกแห่งมีการจัดท ารายงานการเงินที่ถูกต้อง  
เชื่อถือได้ และทันเวลา 
 - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยบริการทุกแห่งมีการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 
 ระบบการควบคุมภายใน มีการประชุม ชี้แจง การด าเนินการวางระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการบวนงานการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารลูกหนี้ การบริหารเจ้าหนี้ และการเรียกเก็บ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจัดท าระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 ทั้ง ระดับ สสจ.นนทบุรี 13 กลุ่ม
งาน และ รพช. ทุกกระบวนงาน ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และจะได้ประเมินระดับความส าเร็จ
การบริหารตาม FAI 
3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 
ประเมินระดับความส าเร็จการบริหารจัดการ FAI  (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2561  
ที ่ หน่วยบริการ 1.การพัฒนา

คุณภาพบญัช ี
2.การพัฒนาการ
น าข้อมูลเข้าระบบ
GFMIS 

3.การเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบรหิาร
การเงินการคลัง  

4.การบริหาร
ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

คะแนน
รวม 

1 รพท.พระนั่งเกล้า 150 50 150 120 94 
2 รพช.บางกรวย 150 20 150 60 76 
3 รพช.บางใหญ่ 150 20 150 60 76 
4 รพช.บางบัวทอง 150 20 150 60 76 
5 รพช.ไทรน้อย 150 20 150 60 76 
6 รพช.ปากเกร็ด 150 20 150 60 76 
7 รพช.บางบัวทอง2 150 20 150 60 76 
หมายเหตุ  * หัวข้อ 2. การพัฒนาน าข้อมูลเข้าระบบ GFMIS เนื่องด้วย รพช.อยู่ระหว่างด าเนินการเข้า
ระบบภายใน31 มีนาคม 2561 นี้ 
  ** หัวข้อ 4.การบริหารต้นทุน เนื่องด้วย รพช. ไม่มีแผนการพัฒนาต้นทุนหน่วยบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
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ประเมินระดับความส าเร็จการบริหารจัดการ FAI  (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2561  
ที ่ หน่วยบริการ 1.การพัฒนา

คุณภาพบญัช ี
2.การ
พัฒนาการน า
ข้อมูลเข้าระบบ
GFMIS 

3.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการ
คลัง  

4.การบริหาร
ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

คะแนน
รวม 

1 รพท.พระนั่งเกล้า 150 50 150 120 94 
2 รพช.บางกรวย 150 50 150 120 94 
3 รพช.บางใหญ่ 150 50 150 120 94 
4 รพช.บางบัวทอง 150 50 150 120 94 
5 รพช.ไทรน้อย 150 50 150 120 94 
6 รพช.ปากเกร็ด 150 50 150 120 94 
7 รพช.บางบัวทอง2 150 50 150 120 94 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Administration Index : FAI) 
หัวข้อ การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ (Internal Control : IC) 
เกณฑป์ระเมนิ 5 
มิต ิ

รพศ. 
พระนัง่เกลา้ 

รพช. 
ปากเกรด็ 

รพช. 
บางบวัทอง 

รพช. 
ไทรน้อย 

รพช. 
บางกรวย 

รพช. 
บางใหญ ่

รพช. 
บางบวัทอง2 

1.มิติด้านการจัดเก็บ
รายได้ค่า
รักษาพยาบาล 
สิทธิต่างๆ  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
จัดท า 

93 96 91.38 90 88.33 91.18 

2.มิติด้านการเงิน  100 97 91.18 94.12 70.59 91.69 

3.มิติด้านพัสดุ  94 94 92.45 91 75.00 100 

4.มิติด้านงบการเงิน  96 93 93.75 91.66 75.00 90.38 

5.มิติด้านระบบการ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

 97 92 92.11 92 13.16 92.10 

 
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  (Financial Administration Index : FAI) รอบ 6 เดือน หน่วยบริการ 
รพช.ทุกแห่งได้ด าเนินการจัดท าและรายงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และจะก ากับติดตามการจัดท ารายงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อไป 
 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จะด าเนินการตรวจสอบ 100% ประกอบด้วย รพท. 
รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่ง รวม 83 แห่ง   

 
 

5. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ  (ไม่มี) 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ กฎหมาย 

6.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเงินการคลัง ควรมีการอบรมหลักสูตร CFO บัญช ี
การเงินการคลัง อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับเขต และ สป. 
6.2 ชี้แจงเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้หน่วยบริการทุกแห่งเข้าใจและสามารถใช้ประกอบการบริหารได้ 
 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง  (ไม่มี) 
- 
   
 
 
     ผู้รายงาน  นายมนตรี มังคลาด   
     ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี 15 มิถุนายน 2561  
     Email : montree_ceo999@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะที ่3 องคก์รคุณภาพ 

หวัข้อ การพฒันาระบบบรหิารจดัการสนับสนนุการจดับริการสุขภาพ (PMQA) 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 

 
1.ประเดน็การตรวจราชการ 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
2.สถานการณ ์
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในการด าเนินงาน PMQA ในปีที่ผ่านเป็นด าเนินงานร่วมกับ 
จังหวัดนนทบุรี  แต่การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน และกลุ่มงานที่
มีบทบาทในการน าและรับผิดชอบหลัก 
          
 ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 
  1.การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับผู้บริหาร 
  2.ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง  
  3.การจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง ระดับจังหวัด และพัฒนาทีม  
  4.การใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเครื่องมือพัฒนากระบวนการท างาน 
     การจัด KM Sharing  
   
 ปัญหา อปุสรรค 
  1.ทีมงานที่เปลี่ยนแปลง บางส่วน ท าให้ องค์ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ทั้งทีมประเมิน  
                        และผู้ถูกประเมิน  
  2.ความต่อเนื่องของการพัฒนาทีมท างาน  
                     3.ความชัดเจนของการ External Audit ระดับเขต และทีมประเมิน 
  
3.การด าเนนิงาน / ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั 
 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร  
              ผู้รับผิดชอบงาน ในหน่วยบริการทุกระดับ 
 2.การประกาศนโยบาย / สร้างทีมขับเคลื่อน  
 3.ชี้แจงแผนพัฒนา PMQA  
 4 พัฒนาทีมท างาน PMQA 
 5.สสจ. /สสอ. ท า Self assessment   หมวด 1 , 5 และ Organization Profile 
 6.ท าแผนพัฒนาตาม OFI ส าคัญหมวดละ 1 แผน 
 7.ก าหนด KPI หมวดที่ 1,5 เพ่ิมหมวดละ 2 ตัว 
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ผลลัพธ ์ 
(1) จดัท า Organization Profile : OP 13 ข้อค าถาม 10 หนา้ + สรปุ One page 

1.ลักษณะขององค์กร 2.สภาวการณ์ขององค์กร 
ก.สภาพแวดล้อม
ของส่วนราชการ 

ข.ความสัมพันธ์
ระดับองค์กร 

ก.สภาพแวดล้อม
ด้านการแข่งขัน 

ข.บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ค.ระบบการ
ปรับปรุง ผลการ

ด าเนินการ 
1 พันธกิจ /หน้าที่ 
ตามกฎหมาย 
ความส าคัญเชงิ
เปรียบเทียบ 
2.วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
สมรรถนะหลัก 
3.ลักษณะรวมของ
บุคลากร 
4.สินทรัพย์ อาคาร 
สถานที่ เทคโนโลยี 
อุปกรณ/์สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ส าคัญ 

6.โครงสร้างองค์กร 
7.ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วยเสีย/
กลุ่มเป้าหมาย 
8.ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เก่ียวข้อง
กันในการให้บริการ
หรือส่งมอบงานต่อ
กัน 

9.สภาพแวดล้อม
ด้านการแข่งขันทัง้
ใน นอก ประเทศ 
10.การ
เปลี่ยนแปลงดา้น
การแข่งขัน (ถ้ามี) 
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แพ้ / ชนะคู่แข่ง 
11.แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

12.ความท้าทาย
และความ
ได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์  
-ด้านพนัธกิจ 
-ด้านการปฏิบัต ิ
-ด้านการ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 
-ด้านบุคลากร 

13.องค์ประกอบ
ส าคัญของระบบ
การปรับปรุงผล
การด าเนินการ 
รวมทั้ง
กระบวนการ
ประเมินปรับปรุง
โครงการ 
กระบวนการ
ส าคัญ เช่น KM, 
innovation , 
CQI,HA 

(2) ประเมินตนเอง ตามกระบวนการ ADLI (มีแนวทาง /มีการถ่ายทอด/มีการประเมิน-พัฒนา/มีความ
เชื่อมโยง) ให้คะแนน 
 

หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองคก์รโดยผู้บรหิาร 1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 
1.วสิยัทัศน ์คา่นยิม และพนัธกิจ 
(1) การก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติ
ธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม  
(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน ( มี 
innovation / สร้างผู้น าใหม่ /แผนสืบทอด
ต าแหน่ง /การท า talent) 
 

3.การก ากบัดแูลองคก์าร 
(6) ระบบการก ากับดูแลองค์การ 
(7) การประเมินการด าเนินงาน 
4.การประพฤตปิฏบิัตติามกฎหมายอยา่งมี
จรยิธรรม 
(8) การประพฤติปฏิบัติ ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 
(9)การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 
 

1.1 การน าองคก์รโดยผู้บรหิาร 1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผดิชอบ
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ต่อสงัคม 
2.การสือ่สารและผลการด าเนนิการขององค์การ 
(4) การสื่อสารสร้างความผูกพันทั้งภายใน / 
ภายนอก 
(5)การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 

5.ความรบัผดิชอบต่อสงัคม / การสนบัสนนุ
ชมุชนทีส่ าคัญ 
(10) การค านึงถึงความผาสุกของสังคมทั้งในงาน 
/ นอกงาน 
(11) การสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร 

 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบคุลากร 5.2 ความผกูพนัของบุคลากร 

1.ขีดความสามารถและอตัราก าลงัด้านบุคลากร 
 (1) ขีดความสามรถและอัตราก าลัง 
 (2) บุคลากรใหม่ 
 (3) การท างานให้บรรลุผล 
 (4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
2.บรรยากาศ การท างานของบุคลากร 
  (5) สภาพแวดล้อมการท างาน 
  (6) นโยบายและสวัสดิการ 

3.ผลการปฏบิตังิานบุคลากร 
(7)องค์ประกอบของความผูกพัน 
(8)วัฒนธรรมส่วนราชการ 
(9)การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.การประเมนิความผกูพนัของบคุลากร 
(10) การประเมินความผูกพัน 
(11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ 
5.การพฒันาบุคลากรแลผูบ้รหิาร 
(12) ระบบการเรียนรู้ 
(13)ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
(14)ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 
(3) จดัล าดบัโอกาสในการปรบัปรุง 
(4)จดัท าตวัชีว้ดัประเมนิองคก์ร หมวดละ 5 ตวั 
 -ส่วนกลางก าหนด 3 ตัว 
 -หมวด 1 วัด (1) ระดับ ITA (2) ความส าเร็จ PA ผู้บริหาร  (3) จ านวนผลงานที่ส่งสมัครรับรางวัล 
 -หมวด 5 วัด (1) ดัชนีความสุขของคนท างาน (2) Retention Rate  (3) ร้อยละบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผน 
 
 
 
 

4.สรปุประเด็นส าคัญทีเ่ปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงานไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห ์สงัเคราะหจ์ากการ
ตรวจติดตาม  
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 -การพัฒนาคุณภาพงานที่ต้องใช้เวลา  ทีมงานทุกระดับต้องเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา   การบูรณาการ
เชื่อมโยงงานให้เป็นเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างแท้จริง 
 -ด้านบุคลากร การมีภาระงานที่มากเกินของบุคลากร การเสริมพลังทีมท างาน 
 -ด้านงบประมาณ ในการพัฒนาทีม ระดับจังหวัดในทักษะที่จ าเป็น 
 
5.ปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้การ

ด าเนนิไมบ่รรลวุัตถปุระสงค์ 
ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหนว่ยรบัตรวจ สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรือ ด าเนนิการต่อ 
การพัฒนาทีม และการเสริมพลัง - - 
องค์ความรู้ของทีมท างาน บุคลากร - - 
ระบบการจัดการข้อมูล ต่าง ๆ 
การประเมินผลสู่การวางแผน
พัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงกัน 

- - 

 
6.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย / ต่อสว่นกลาง /ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ /กฎหมาย 
การพัฒนางาน เชิงคุณภาพที่ต้องใช้เวลา และต้องพัฒนาทีมให้มีความเข้าใจก่อน การเร่งรัดรายงานที่ผ่านมาท า
ให้การด าเนินเป็นเพียงเรื่องของการเขียนรายงาน  
 
  7.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้าม)ี 
....................ไม่มี.................................................................... ......................................................... 
 

ผูร้ายงาน    นางสาวธนตัถ์นนัท ์ โตประมาณ 
 ต าแหนง่ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วนัที ่ 29 มถินุายน  2561 
โทร 0990954567   

E-mail address : topramanj@yahoo.com  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๖๓]                     

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะที ่3 องคก์รคุณภาพ 

หวัข้อ การพฒันาคณุภาพหนว่ยงานบริการ (HA) 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่29  มถิุนายน 2561 

 
1.ประเดน็การตรวจราชการ 
 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 
2.สถานการณ ์
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน  6 แห่ง 
ในปีงบประมาณ 2560   
สถานการณ ์ป ี2560  :  รพศ.พระนั่งเกล้า  (ร้อยละ 100) 
                              :  รพช. 6 แห่ง  :  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3 จ านวน 3 แห่ง (ร้อย
ละ 50)  คือ โรงพยาบาลบางกรวย , โรงพยาบาลบางใหญ่ , โรงพยาบาลไทรน้อย   
 
         สถานะการรบัรองคณุภาพสถานบรกิาร 

โรงพยาบาล รหสั ประเภท ขั้น วนัหมดอาย ุ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 10686 รพศ. (A) 3 

18-พ.ค.-61 
โรงพยาบาลบางใหญ่ 10757 รพช.(M2) 3 12-ธ.ค.-63 

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

โรงพยาบาลไทรน้อย 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 ขอเข้าสู่กระบวนการรับรอง 
ปีงบประมาณ 2561 

 
 ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 
  1.การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับผู้บริหาร 
  2.ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง ของโรงพยาบาล 
  3.การจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง ระดับจังหวัด (QLN) และพัฒนาทีม  
  4.การใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเครื่องมือพัฒนากระบวนการท างาน 
     การจัด KM Sharing  
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ปัญหา อปุสรรค 
  1.โรงพยาบาลบางบัวทอง ติดเรื่องเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ซึ่งการ
พัฒนาในระยะเวลา 1 ปี ไม่ทัน  
  2.ทีมงานที่เปลี่ยนแปลง บางส่วน ท าให้ องค์ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ทั้งทีมประเมิน และ
ผู้ถูกประเมิน  
  3.กรอบโครงสร้างของบุคลากรของโรงพยาบาลปากเกร็ด ที่ค านวณ ตาม FTE และยังใช้ฐาน
คิดของ โรงพยาบาลระดับ F1 ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระงาน  
 
3.การด าเนนิงาน / ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั 
 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบงาน ในหน่วยบริการทุกระดับ 
 2.จัดตั้งและพัฒนาทีม QLN ระดับจังหวัด  
 3.จัด KM Sharing ระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อแลกเปลี่ยนรูก้ัน และร่วมวางแผนร่วมกันในการพัฒนางาน
ระดับจังหวดั 
 4.เยี่ยมเสริมพลังโดยทีม พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด (ที่ รพ.ปากเกร็ด) 
 5.มีแผนการพัฒนา ของ รพ.ที่เป็นเป้าหมายในการขอรับรอง ขั้น 3 
 
4.สรปุประเด็นส าคัญทีเ่ปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงานไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห ์สงัเคราะหจ์ากการ
ตรวจติดตาม  
 -การพัฒนาคุณภาพงานที่ต้องใช้เวลา  ทีมงานทุกระดับต้องเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา   การบูรณาการ
เชื่อมโยงงานให้เป็นเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างแท้จริง โดยไม่มุ่งเน้นเชิงโครงสร้างที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
 -ด้านการพัฒนาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
 -ด้านบุคลากร การมีภาระงานที่มากเกินของบุคลากร การเสริมพลังทีมท างาน 
 -ด้านงบประมาณ ในการพัฒนาทีม ระดับจังหวัดในทักษะที่จ าเป็น 
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5.ปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้การ

ด าเนนิไมบ่รรลวุัตถปุระสงค์ 
ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหนว่ยรบัตรวจ สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรือ ด าเนนิการต่อ 
การพัฒนาทีม และการเสริมพลัง การพัฒนาทีมเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือ

ของการจัดการความรู้  
-การพัฒนาทีม QLN ระดับจังหวัด 

เกณฑ์มาตรฐาน กับระบบ
โครงสร้าง ที่ส่งผลกระทบเรื่อง
ความปลอดภัยของ รพ.บางบัวทอง 

  

กรอบโครงสร้างของบุคลากรของ
โรงพยาบาลปากเกร็ด ที่ค านวณ 
ตาม FTE และยังใช้ฐานคิดของ 
โรงพยาบาลระดับ F1 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับภาระงาน 

  

 
6.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย / ต่อสว่นกลาง /ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ /กฎหมาย 
   กรอบโครงสร้างของบุคลากรของโรงพยาบาลปากเกร็ด ที่ค านวณ ตาม FTE และยังใช้ฐานคิดของ 
โรงพยาบาลระดับ F1 ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระงาน 
 
  7.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้าม)ี 
................-.................................................................................................................   
 
 

ผูร้ายงาน    นางสาวธนตัถ์นนัท ์ โตประมาณ 
 ต าแหนง่ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วนัที ่ 29  มถินุายน  2561 
โทร 0990954567   

E-mail address : topramanj@yahoo.com  
  
 
 
 
 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๖๖]            

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะที ่3 การพฒันาระบบบรหิารจัดการสนบัสนนุการจดับริการสขุภาพ 

หวัข้อ องคก์รคณุภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 

 
1.ประเดน็การตรวจราชการ 
 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
 
2.สถานการณ ์
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน  76 แห่ง ใน
ปีงบประมาณ 2560 มีรพ.สต.ที่ได้ประเมินตนเอง 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และได้รับการประเมิน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับจังหวัด ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
จ านวน  12 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 15.79  
 ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 
  1.ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
  2.การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
  3.การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4.ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  5.การบูรณาการงาน 
 ปัญหา อปุสรรค 
  1.เกณฑ์ประเมินมากมาย ไม่มีความชัดเจน ขาดความยืดหยุ่น  
  2.ความเข้าใจในเกณฑ์ท้ังทีมประเมิน และผู้ถูกประเมิน 
  3.ภาระงานของ รพ.สต.ที่มากมาย มีหลายหน่วยงานมุ่งลงประเมิน มีหลายเกณฑ์ และการ
เร่งรัดด้วยระยะเวลา ท าให้การพัฒนาคุณภาพของงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เพียงพอ 
 
3.การด าเนนิงาน / ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคญั 
เป้าหมายการด าเนินงาน สสจ. / สสอ.ทัง้ 6 อ าเภอ รอ้ยละ 100 
 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์  ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบงาน ในหน่วยบริการทุกระดับ 
 2. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ให้กับ 
ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบล ผู้รับผิดชอบงาน ในระดับ รพ . สสอ. และรพ.สต.ทุกแห่ง  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 
 3.ก าหนดให้ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง และก าหนดส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน
วันที่ 9 มีนาคม 2561 และ ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดวิเคราะห์ผล ส่งข้อมูลกลับให้กับทุก
อ าเภอภายใน 31 มีนาคม 2561 เพ่ือการวางแผนพัฒนาตามส่วนขาด 
 4.ปรับคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนา และทีมเยี่ยมประเมินระดับ
จังหวัด การพัฒนาทีมประเมิน ระดับอ าเภอและจังหวัด 



วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๖๗]            

 5.การเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมพัฒนางานต าบลบูรณาการ และพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด 
 6.การพัฒนางานตามแผนพัฒนา และบูรณาการงานร่วมกับการพัฒนาต าบล ของ รพ.สต.ทุกแห่ง 
 8.การออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินระดับจังหวัด 
4.สรปุประเด็นส าคัญทีเ่ปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงานไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจ้ากการวนิจิฉยั ประมวล วเิคราะห ์สงัเคราะห์จากการ
ตรวจติดตาม  
 -การพัฒนาคุณภาพงานที่ต้องใช้เวลา  ทีมงานทุกระดับต้องเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา   การบูรณาการ
เชื่อมโยงงานให้เป็นเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างแท้จริง โดยไม่มุ่งเน้นเชิงโครงสร้างที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
 -การมีภาระงานท่ีมากเกินในระดับ รพ.สต.   และผู้ประเมินใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางขาดทักษะการเป็น
ทีมประเมินแนวเสริมพลัง  
 -งบประมาณในการพัฒนาทีม ระดับจังหวัดในทักษะที่จ าเป็น 
5.ปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าให้การ

ด าเนนิไมบ่รรลวุัตถปุระสงค์ 
ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหนว่ยรับตรวจ สิง่ทีผู่ท้ าหนา้ที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรือ ด าเนนิการต่อ 
การพัฒนาทีม และการเสริมพลัง การพัฒนาทีมเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือ

ของการจัดการความรู้  
-การตั้งทีมประเมินระดับจังหวัด 
อ าเภอ 
-การพัฒนาทีมประเมิน ระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 

เกณฑ์มาตรฐาน กับระบบ
โครงสร้าง 

การมุ่งเน้นเรื่องของความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ส่ง
กระทบ ต่อความปลอดภัย 
มากกว่าเชิงโครงสร้างที่ไม่มี
ผลกระทบ 

 

เกณฑ์มาตรฐานการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับกับงานอ่ืน ๆ  

สร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงงาน  

6.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย / ต่อสว่นกลาง /ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ /กฎหมาย 
   การพัฒนางานคุณภาพ เป็นการท างานที่ต้องใช้ระยะเวลา  ความเข้าใจ ทั้งของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมิน   
ซึ่งต้องสร้างการเรียนรู้ เครื่องมือบางอย่างเป็นเป็นเครื่องส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร   

ผูร้ายงาน    นางสาวธนตัถ์นนัท ์ โตประมาณ 
 ต าแหนง่ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วนัที ่ 3 กรกฎาคม  2561 
โทร 0922717922   

E-mail address : topramanj@yahoo.com  



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [168]        

 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่3 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการสนบัสนุนการจดับรกิารสขุภาพ 

หวัข้อ การบรหิารจดัการด้านการเงินการคลงัสุขภาพ 

จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่9 – 13 กรกฎาคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 72.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
 

2. สถานการณ ์

สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัด จ านวน 7 แห่ง ไม่ประสบปัญหาวิกฤติ 
ทางการเงินต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด มีมาตรการก ากับติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณก์ารเงินการคลัง หน่วยบริการทุกแห่ง  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงาน 
มาตรการบริหารการเงินการคลัง บริหารหนี้สิน เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย  
 2. หน่วยบริการได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน LOI ทั้ง รพช. 
บางบัวทอง และ รพช.ไทรน้อย เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นที่เรียบร้อย
แล้วซึ่งได้ประเมินและแผนด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   2.1 จะด าเนินการจัดท าแผนการเงิน PLANFIN61 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ใน
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังโดยเคร่งครัด 
   2.2 จะก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทั้งประมาณการเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่ประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
   2.3 จะด าเนินการรายงานสรุปความคืบหน้าของผลการด าเนินงานในแต่มาตรการ แนวทาง
และแผนควบคุมค่าใช้จ่ายเทียบกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ชี้แจงคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับเขต เขต
สุขภาพที่ 4  
3. การด าเนินการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 
มีนาคม 2561 และรอบที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 เพ่ือจะรายงานผล
การตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 
อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที ่1) ปีงบประมาณ 2561  

ที ่ หน่วยบริการ CR QR Cash NWC NI+Dep Risk 7 

1 รพท.พระนั่งเกลา้ 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 
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อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2561  

ที ่ หน่วยบริการ CR QR Cash NWC NI+Dep Risk 7 

1 รพท.พระนั่งเกลา้ 1.12 0.96 0.47 75,565,681.36 269,845,191.89 3 

2 รพช.บางกรวย 3.97 3.76 3.37 113,751,828.64 30,381,687.68 0 

3 รพช.บางใหญ่ 2.25 2.11 1.99 90,312,313.55 65,039,373.69 0 

4 รพช.บางบัวทอง 1.27 1.13 1.00 27,619,631.52 27,128,954.93 1 

5 รพช.ไทรน้อย 0.95 0.88 0.63 -2,273,990.81 4,781,293.19 4 

6 รพช.ปากเกร็ด 1.59 1.40 1.13 447,968,817.17 11,409,564.72 0 

7 รพช.บางบัวทอง2 1.22 1.15 0.96 5,835,394.00 -7,915,444.19 4 

 
อัตราส่วนทางการเงิน ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2561  

ที ่ หน่วยบริการ CR QR Cash NWC NI+Dep Risk 7 

1 รพท.พระนั่งเกลา้ 1.11 0.96 0.47 69,688,838.81 270,195,167.19 3 

2 รพช.บางกรวย 4.41 4.18 3.84 115,669,513.17 31,983,910.08 0 

3 รพช.บางใหญ่ 2.00 1.86 1.78 76,959,782.12 236,156,703.65 0 

4 รพช.บางบัวทอง 1.23 1.15 0.98 22,964,136.77 17,014,608.89 1 

5 รพช.ไทรน้อย 0.94 0.87 0.63 -3,213,225.83 2,606,256.69 4 

6 รพช.ปากเกร็ด 2.15 1.88 1.44 63,437,775.54 26,309,162.10 0 

7 รพช.บางบัวทอง2 1.19 1.13 0.93 4,826,924.52 -10,057,811.98 4 

 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

ผู้บรหิารมีนโยบายและให้ความส าคัญในการเฝา้ระวังสถานการณ์การเงนิการคลงัของหน่วยบริการสขุภาพ และ
ให้ขบัเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ  

4.1 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ลงพ้ืนที่ก ากับติดตาม Planfin ในไตรมาสที่ 
1/2561 และประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 /2561 

4.2 ประชุมวิเคราะห์ตรวจสอบสถานการณ์การเงินการคลัง ประจ าเดือน 

4.3 เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักบัญชี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4.4 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จะด าเนินการตรวจสอบ 100% ประกอบด้วย รพท. 
รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่ง รวม 83 แห่ง 

 

5. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ (ไม่ม)ี 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ กฎหมาย 

6.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเงินการคลัง ควรมีการอบรมหลักสูตร CFO บัญช ี
การเงินการคลัง อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับเขต และ สป. 
6.2 ชี้แจงเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้หน่วยบริการทุกแห่งเข้าใจและสามารถใช้ประกอบการบริหารได้ 

 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง  (ไม่มี) 
 
     ผู้รายงาน.......................นายมนตรี มังคลาด.......................  
     ต าแหน่ง.......นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ............... 
     วัน/เดือน/ปี..........15 มิถุนายน 2561……......................... 
     โทร................montree_ceo999@hotmail.com…....… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่1 การสง่เสรมิสุขภาพป้องกนัโรคและการจัดการสขุภาพ 

การคลอดมาตรฐาน 

จงัหวัดนนทบุร ีเขตสขุภาพที่ 4 ตรวจราชการวนัที ่9 - 13  กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเดน็การตรวจราชการ   

ร้อยละสถานบรกิารสขุภาพทีม่ีการคลอดมาตรฐาน 
1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

 2) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
(> 40%) 
 
2. สถานการณ ์

จังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนงานของ
คณะกรรมการ MCH board ร่วมกับ คณะกรรมการ Service plan สาขาสูติกรรม และทารกแรกเกิด 
ตั้งแต่  ปี 2558 -2560 ไม่มีมารดาตายต่อเนื่องมา 3 ปี โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 
แห่ง ผ่านการประเมิน ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ ตามเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

3.1 ข้อมลูเชงิปรมิาณ 

1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั A, S ทีผ่า่นเกณฑ์การประเมนิ การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 

หมายเหต ุ

จ านวนสถานบริการ
สุขภาพของรัฐระดับ A, 

S ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

(A) 

จ านวนสถานบริการ
สุขภาพของรัฐระดับ A, 

S ทั้งหมด 

 

(B) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ระดับ A, S ที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน การ
คลอดมาตรฐาน

(A/B)×100 

เมืองนนทบุรี 1 1 100  

ภาพรวมจังหวดั 

(ข้อมลู ณ วนัที่
รบัตรวจ) 

1 1 100  
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2) ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M1, M2, F1, F2 ทีผ่า่นเกณฑ์การประเมนิ การคลอดมาตรฐาน  
(> 40%) 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 

หมายเหต ุ

จ านวนสถานบริการ
สุขภาพของรัฐระดับ 
M1, M2, F1, F2 
ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน(A) 

จ านวนสถาน
บริการสุขภาพ
ของรัฐระดับ  

M1, M2, F1, 
F2 ทัง้หมด 

(B) 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลระดับ  

M1, M2, F1, F2 ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
การคลอดมาตรฐาน  

(A/B)×100 

อ าเภอบางกรวย 

(F1) 

1 1 100  

อ าเภอบางใหญ่ 

(M2) 

1 1 100  

อ าเภอบางบัวทอง 

(M2) 

1 1 100  

อ าเภอไทรน้อย 

(F2) 

1 1 100  

อ าเภอปากเกร็ด 

(F1) 

1 1 100  

ภาพรวมจังหวดั 

(ข้อมลู ณ วนัทีร่บัตรวจ) 

5 5 100  

 

3.2 ข้อมลูเชงิคุณภาพ 

 3.2.1 กิจกรรมบรกิาร (Service Delivery)  

-โรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัด พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน “โรงพยาบาลมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก” และผ่านมาตรฐานระดับทองร้อยละ 100  ด าเนินงานร่วมกับมาตรฐาน QA  
ANC  และ  QA  LR  และ HA 
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-มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง 17 ข้อ (กรมการแพทย์) / ใช้กราฟเฝ้าระวังการคลอด รวมทั้ง ได้รับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการคลอดมาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง  และการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน 
ปีละ 1 ครั้ง  ต่อเนื่อง 

-จัดท า Standard order กรณี Preterm PROM PPH PIH Eclamsia การช่วยเหลือการคลอด
ติดไหล่ การคลอดท่าก้น ฯลฯ 

 3.2.2 การพฒันาบคุลากร(Health Workforce) 

     -โรงพยาบาลศูนย์จัดอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลภาวะฉุกเฉินในห้องคลอด แก่พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน และแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และ 28 
มิถุนายน 2561  

 3.2.3 ข้อมลูสารสนเทศ(Health Information) 

     -รวบรวมข้อมูลบริการ 43 แฟ้ม ส่งเข้าสู่ระบบรายงาน HDC และน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งคืนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทุก 3 เดือน ผ่านการประชุม MCH board และ Service Plan 
สตูิกรรม ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ทุก 1-3 เดือน 

     -มีการใช้ Line Group เพ่ือขอค าปรึกษา/การดูแล/การส่งต่อ ระหว่างเครือข่ายกับ รพ. แม่ข่าย 

 3.2.4 ยาเวชภณัฑ ์ และอปุกรณต์่างๆหรอืเทคโนโลยกีารแพทย์  (Medical products  
vaccines  and technologies) 

     - รพช.ทุกแห่งมี Blood bank และ เตรียมเลือดพร้อมใช้งาน และมีการประสานขอเลือดจาก 
รพ.แม่ข่าย หรือ สภากาชาดไทย 

     - รพศ./รพช.มีและใช้ยาป้องกันการคลอดก่อนก าหนด กรณี รพช.ที่ไม่มีสูติแพทย์มีการส่งต่อมา
ยัง รพ.แม่ข่าย 

 3.2.5 การเงนิการคลงั(Financing) 

    -งบประมาณด าเนินงาน จากงบ PP สป.สช. 

 3.2.6 นโยบายและการบรหิาร(Leadership & governance) 

   - MCH Board เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน 

   - MCH Board จังหวัด มีการประชุมทุก ๓ เดือน เพ่ือวางแผน/วิเคราะห์/ก ากับพัฒนา คุณภาพ
บริการ/พัฒนาบุคลากร ร่วมกับ  Service Plan สาขาสูติกรรมระดับจังหวัด สาขาทารกแรกเกิดระดับ
จังหวัด เพื่อด าเนินงานบูรณาการร่วมกัน  

   - การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีช่วยน้อง ช่วยให้มีการจัดบริการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด      
one province one hospital และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ค าปรึกษา การรับส่งต่อที่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๗๓]        

   - ทีมตรวจราชการออกเยี่ยมเสริมพลัง ปีละ 2 ครั้ง 

 3.2.7 การมสีว่นรว่ม(Stakeholder & Participation) 

    - มีการเชื่อมโยงบริการกับ รพ.ภาครัฐ นอกสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รพ.เอกชน คลินิกเอกชน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐานและต่อเนื่อง 

    - ชมรมร้านขายยาช่วยประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์เร็วและช่องทางการให้ค าปรึกษาส าหรับ 
แม่วัยรุ่น 

    - อปท. และชุมชน ร่วมด าเนินการด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น การป้องกันการคลอด 
ก่อนก าหนด การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

............................................................................... ........................................................................................  
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. .......................................... 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี) 
-ระบบ Consult รพ. แม่ข่ายทางไลน์  เพ่ือขอค าปรึกษา/การดูแล/การส่งต่อ 

-การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีช่วยน้อง ช่วยให้มีการจัดบริการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด one 
province one labour และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ค าปรึกษา การรับส่งต่อที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

    
      ผู้รายงาน....นางนริศา  กุลสราวุธ 

   ต าแหน่ง....นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  วัน/เดือน/ปี.... 25 มิถุนายน 2561 

   โทร 085-919-4244 e-mail:kulnarisa2508@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะที ่ 1 

หวัข้อ การสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคและคุ้มครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ 
จงัหวัดนนทบุร ีเขตสขุภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวชี้วัด  เด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วนร้อยละ 66 
2. สถานการณ์ 
 จากการส ารวจเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ของจังหวัดนนทบุรี โดยข้อมูลจาก HDC พบว่า ในเทอม 2 
ปีการศึกษา 2560 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนร้อยละ 71.95 โดยพบสูงที่สุดในอ าเภอบางกรวย ร้อยละ 84.92 
ส่วนเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน พบร้อยละ 10.05 ผอม ร้อยละ 2.88 และภาวะเตี้ย   พบร้อยละ 
3.41 
 ส่วนข้อมูลของเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่พอสรุปภาวะ                  
การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนได้ โดยพบว่าเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนร้อยละ 77.49 พบสูงสุดที่อ าเภอ       
บางกรวย ร้อยละ 90.60 ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน มีร้อยละ 6.76 ผอม ร้อยละ 1.67 และภาวะเตี้ย   
ร้อยละ 3.59 อย่างไรก็ดี ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ ต้องคีย์ข้อมูลเพ่ิมเติมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2561 ดังนั้น ข้อมูลของภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จึงอาจมี การ
เปลี่ยนแปลง 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561  
  เปรียบเทียบรายอ าเภอ (ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2561) 
  อ าเภอ  

เมือง บางกรวย บางใหญ่ บาง 
บัวทอง 

ไทรน้อย ปาก 
เกร็ด 

รวม 

เทอม 2  
ปีการศึ กษา 
2560 

นร.ชั่ง 
น.น.,วัด
ส่วนสูง(คน) 

11,737 8,275 7,992 10,341 1,001 6,006 45,412 

นร.สูงดี 
สมส่วน(คน) 

7,733 7,027 5,505 7,425 683 4,300 32,673 

ร้อยละ 
 

65.89 84.92 68.88 71.80 64.98 73.63 71.95 

เทอม 1 
ปีการศึ กษา 
2561  
(อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ) 

นร.ชั่ง 
น.น.,วัด
ส่วนสูง(คน) 

3,144 2,2,616 1,122 1,432 19 1,792 10,125 

นร.สูงดี 
สมส่วน(คน) 

2,356 2,370 769 1,067 12 1,272 7,846 

ร้อยละ 74.94 90.60 68.54 74.51 63.16 70.98 77.49 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๗๕]                               

ตารางที่ 2 ข้อมูลเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ผอมและเตี้ย  ภาคเรียนที่ 2/2560  
  และภาคเรียนที่ 1/2561 เปรียบเทียบรายอ าเภอ (ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2561) 
  อ าเภอ  

เมือง บาง
กรวย 

บางใหญ่ บาง 
บัวทอง 

ไทรน้อย ปาก 
เกร็ด 

รวม 

เทอม 2  
ปีก า รศึ กษา 
2560 

นร.ชั่ง 
น.น.,วัด
ส่วนสูง(คน) 

11,737 8,275 7,992 10,341 1,001 6,066 45,412 

เริ่มอ้วน+อ้วน 
% 

12.32 5.52 10.74 9.87 13.19 10.73 10.05 

ผอม % 3.62 1.01 2.86 3.55 2.97 2.88 2.88 
เตี้ย% 3.93 2.24 4.21 3.14 7.99 2.27 3.41 

เทอม 1  
ปีการศึกษา 
2561(อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ) 

นร.ชั่ง 
น.น.,วัด
ส่วนสูง(คน) 

3,144 2,616 1,122 1,432 19 1,792 10,125 

เริ่มอ้วน+อ้วน 
% 

6.30 3.86 8.38 9.36 21.05 8.54 6.76 

ผอม % 1.46 0.54 2.23 3.49 5.26 1.84 1.67 
เตี้ย% 5.79 0.99 5.08 1.82 5.26 3.96 3.59 

 
สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน 

1. จังหวัดนนทบุรีเป็น 1 ใน 9 จังหวัดน าร่องในการด าเนินงานโครงการโภชนาการสมวัย ตั้งแต่           
ปี 2552-2555 จึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้โรงเรียนหลายแห่งมีการด าเนินงานด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

2. จังหวัดนนทบุรีมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ในการ
ประชุมจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ รวมทั้งการคัดกรองเด็กอ้วนและการส่งต่อตามระบบ 

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้จัดการอบรมครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือให้เด็กนนทบุรี          
สูงดีสมส่วนปี 2560 ในเรื่อง การกินไข่ การออกก าลังกายโดยการกระโดดโลดเต้น การกินผัก การดื่มนมจืด 
และการนอนอย่างเพียงพอ และจัดการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานอีกครั้ง ในปี 2561โดยอบรม        
ครูอนามัย จ านวน 300 คน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งบูรณาการกับงานสุขภาพจิต 

4. สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. ให้มีการด าเนินงานด้านโภชนาการโดยมีการใช้โปรแกรม 
Thai School Lunch  เพ่ือจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมตามธงโภชนาการให้กับนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี เคยได้รับการอบรมด้านโภชนาการสมวัยตั้งแต่ปี 2552-2555 (งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.)   
จึงท าให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับนักเรียน 

5. ส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่โรงเรียนโดยจัดประกวดโรงเรียนที่มีการด าเนินงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน โดยบูรณาการกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านสุขภาพ เป็นประจ าทุกปี  

6. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีการจัดทีมงานในการถ่ายทอดและจัดกิจกรรม Smart Kids Coacher      
( SKC ) ในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กมีภาวะอ้วน โดยมีการปรับวิธีการของกรมอนามัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๗๖]                               

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรียนหลายแห่งไม่มีมาตรการในการด าเนินงานที่ชัดเจน เช่น มาตรการควบคุมการจ าหน่าย

น้ าหวานและขนมขบเค้ียวในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน 
2. มีร้านค้าและร้านสะดวกซื้อตลอดจนห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นปัจจัยเอ้ือให้เด็กวัยเรียนสามารถ

เข้าถึงอาหารที่ท าให้อ้วนได้ง่าย 
3. ผู้ปกครองยังขาดการกระตุ้นเตือน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีเป็นเขต

เมือง ผู้ปกครองไม่มีเวลาท าอาหารให้เด็ก จึงมีโอกาสบริโภคอาหารจานด่วนและอาหารส าเร็จรูปมากขึ้น 
4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กยังไม่เต็มศักยภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การบันทึกข้อมูล HDC ในโปรแกรมไม่สามารถแยกข้อมูลเป็นรายโรงเรียนและแยกระดับชั้น        
ได้ ท าให้การคืนข้อมูลกลับให้โรงเรียนไม่สามารถท าได้โดยผ่านโปรแกรมนี้ ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
โรงเรียนมากขึ้น 
 
   ผู้รายงาน นางสุนันทา นันทน์มาโนชญ์ 
   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   วันที่  25  มิถุนายน  2561 
   โทร. 081-7966983  อีเมล์  sunantha2503@gmail.com 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๗๗]                                     

 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุม่วยัและระบบควบคุมโรค 

 หวัข้อการพฒันาสุขภาพ กลุม่วยัท างาน (30-44 ปี)  
จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 - 13 กรกฎาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 10  ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

 

2. สถานการณ์ 
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการตรวจประเมินดัชนี  

มวลกาย มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ผลงานร้อยละ 52.91 ยังต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 54)  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนนิงาน ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561 จ าแนกรายอ าเภอ  

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 กลุ่มวัยท างานได้รับการตรวจประเมินดัชนีมวลกาย 

ร้อยละ40.08 ซ่ึงมีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในช่วง 18.5-
24.9 กก./ตรม.) ผลงานร้อยละ 53.03 ยังต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 55) จังหวัดนนทบุรี ได้มีแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมจ านวนกลุ่มวัยท างานให้ได้รับการตรวจประเมินดัชนีมวลกาย และส่งเสริมสุขภาพให้กลุ่มวัย
ท างานให้มีค่าดัชนีมวลกายปกติ   โดยชี้แจงแนวทางการด าเนินงานผ่านการประชุมกวป. และส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) และ 2 ส. (เหล้า บุหรี่)  

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 

เมือง 

อ าเภอ
บางกรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ่ 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  

ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  

ปาก
เกร็ด 

ภาพรวมจงัหวดั 

 
 

 

1. (ช่ือตัวช้ีวัด) ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
1 (เกณฑ์ 

อัตรา/
ร้อยละ) 

เป้าหมาย 84,650 30,099 29,873 44,053 10,257 42,556 241,488 

ผลงาน
คัดกรอง 

24,112 18,945 16,841 16,626 5,348 14,906 96,778  

อัตรา/ 

ร้อยละ 

28.48 62.94 56.38 37.74 52.14 35.03 40.08 

  ดัชนีมวล
กายปกต ิ

13,316 11,309 8,584 8,558 2,042 7,508 51,317 

  อัตรา/ 

ร้อยละ 

50.23 59.69 50.97 51.47 38.18 50.37 53.03 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๗๘]                                     

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ปัญหา 
1.การบันทึกข้อมูลกลุ่มวัยท างาน 
ที่ได้รับการประเมินค่าดัชนีมวล
กายของหน่วยบริการมีจ านวนน้อย 
อุปสรรค 
-หน่วยบริการมีบุคลากรค่อนข้าง
จ ากัด ท าให้การด าเนินงานให้กลุ่ม
วัยท างานได้รับการประเมินค่า
ดัชนีมวลมวลกายไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องมีการส ารวจ 
การน าข้อมูลมาบันทึกในระบบ  
-กลุ่มวัยท างานไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ 
 

  

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
             - 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 
 

 
 

ผู้รายงาน นางสาวสุนันทา  เสือสมุทร  
     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

     วัน/เดือน/ปี  30 มิถุนายน 2561 
   โทร 083-0941465 e-mail sunan_50@hotmail.com 

 



 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๗๙]        

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 การเสริมสรา้งสุขภาพป้องกนัโรค และการจัดการสุขภาพ 

หวัข้อ ร้อยละของ Healthy Ageing 
จงัหวัดนนทบุร ีเขตสขุภาพที ่4 ตรวจราชการวนัที ่10 กรกฎาคม 2561 

1.ประเดน็การตรวจราชการ 
1) ร้อยละของ Healthy Ageing 

2.สถานการณ ์
ผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี  จ านวน 181,972 คน ได้รับการคัดกรองเพ่ือจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ 
ADL จ านวน 88,052 คน คิดเป็นร้อยละ  48.39  ยังไม่ได้รับการคัดกรอง 93,920 คน คิดเป็นร้อยละ  
48.39  



 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๘๐]        

 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ 
3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ(รายอ าเภอ)  
อ าเภอ ผูส้งูอาย ุ

(คน) 
ADL ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัการคดักรองจ าแนกตามADL 

 
คัดกรอง
(คน) 

ร้อยละ 
ยงัไมไ่ด้
คัดกรอง 

ร้อยละ ติดสงัคม ร้อยละ ติดบา้น ร้อยละ 
ติด

เตียง 
รอ้ยละ 

เมืองนนทบุรี 81,623 25,914 31.75 55,709 68.25 24,974 96.37 722 2.79 218 0.84 
บางกรวย 20,570 17,672 85.91 2,898 14.09 17,392 98.42 174 0.98 106 0.60 
บางใหญ่ 16,093 11,273 70.05 4,820 29.95 10,945 97.09 237 2.10 91 0.81 
บางบัวทอง 28,763 15,204 52.86 13,559 47.14 14,806 97.38 289 1.90 109 0.72 
ไทรน้อย 7,926 6,439 81.24 1,487 18.76 6,115 94.97 270 4.19 54 0.84 
ปากเกร็ด 26,997 11,550 42.78 15,447 57.22 11,171 96.72 284 2.46 95 0.82 
รวม 181,972 88,052 48.39 93,920 51.61 85,403 96.99 1,976 2.24 673 0.76 

                         ที่มา : จาก รายงาน HDC วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
ข้อมูลผลการจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ADL =  88,052 .คน 
     -  จ านวนผู้สูงอายุ  กลุ่มที่ 1 (Independent )   =  85,403  คน คิดเป็นร้อยละ 96.99 
     -  จ านวนผู้สูงอายุ  กลุ่มที่ 2  (Partial-dependent)   =    1,976คน คิดเป็นร้อยละ 2.24 
     -  จ านวนผู้สูงอายุ  กลุ่มที่ 3  (dependent)   =     673 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 
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การคัดกรองโรคและกลุม่อาการสูงอายทุีเ่สยีงดา้นสขุภาพ ใน 52 ต ำบล   

อ าเภอ 
ผูส้งูอายุ

(คน) 

การคัดกรองโรคและกลุ่มอาการสูงอายุที่เสียงด้านสุขภาพ 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน CVD สุขภาพชอ่งปาก 
สมองเสื่อม 

AMT ซึมเศร้า 2Q ข้อเข่า ภาวะหกล้ม BMI 

จ านวน 
กลุม่ 
เสีย่ง รอ้ยละ 

จ านวน 
กลุม่ 
เสีย่ง รอ้ยละ 

จ านวน 
กลุม่ 
เสีย่ง รอ้ยละ 

จ านวน 
ผดิปกต ิ รอ้ยละ 

จ านวน 
ผดิปกต ิ รอ้ยละ 

จ านว
น 
ผดิปก
ต ิ รอ้ยละ 

จ านวน 
ผดิปกต ิ รอ้ยละ 

จ านวน 
ผดิปกต ิ รอ้ยละ 

จ านวน 
กลุม่ 
เสีย่ง รอ้ยละ 

เมอืง
นนทบุร ี

82,874 28.93 28.93 897 6.34 2,295 45.68 238 2.24 147 1.43 17 0.14 250 2.29 363 3.27 5,132 27.83 

บางกรวย 20,747 29.05 29.05 518 4.67 2,123 50.19 143 2.72 25 0.40 17 0.13 133 2.11 352 5.47 3,571 23.55 
บางใหญ ่ 15,682 19.06 19.06 366 4.52 1,589 43.30 69 1.91 10 0.30 5 0.10 46 1.27 54 1.50 3,049 28.92 
บางบวั
ทอง 

28,632 33.82 33.82 516 5.91 3,508 53.56 289 4.04 26 0.36 5 0.05 215 3.00 539 7.52 4,876 34.33 

ไทรนอ้ย 7,898 24.84 24.84 208 4.37 1,722 51.04 1,006 38.77 84 2.91 32 0.88 633 19.35 486 14.88 2,127 34.92 
ปากเกรด็ 34,850 21.82 21.82 379 3.98 2,037 56.27 89 1.97 12 0.28 18 0.23 102 2.38 57 1.41 3,842 29.57 

รวม 190,683 26.89 26.89 2884 5.12 13,274 50.15 1,834 5.43 304 0.89 94 0.18 1,379 3.88 1,851 5.20 22,597 29.18 
 

 ที่มา : จาก รายงาน HDC วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 
            จากฐานข้อมูลรายงาน HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พบว่า จ านวนผู้สูงอายุ 181,383 คน ได้รับการการคัดกรองโรคและกลุ่มอาการสูงอายุที่เสียงด้าน
สุขภาพ พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ในเรื่องความดันโลหิตสูง ร้อยละ 26.89  เบาหวาน ร้อยละ 5.12 CVD ร้อยละ 50.15 สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 5.43 สมองเสื่อม AMT  
ร้อยละ 0.89 ซึมเศร้า 2Q ร้อยละ 0.18 ข้อเข่า  ร้อยละ 3.88 ภาวะหกล้ม ร้อยละ 5.20 ดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 29.18
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

………………………………………………………………-……………………………………………………………………………… 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………-……………………………………………………………………………… 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 
…………………………………………………………………-…………………………………………………………………………… 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

การขยายผลการน ากางเกงผ้าอ้อมซักได้ลงสู่ชุมชน จังหวัดนนทบุรี ได้อนุมัติงบประมาณด าเนินงาน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและลดปริมาณขยะ ในชุมชน “ผ้าอ้อมซัก
ได้ส าหรับผู้สูงอายุ” ส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว จ านวนอ าเภอ 6 อ าเภอๆละ1 ครั้ง รวมผู้เข้า
อบรม 240 คน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพในชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มต าบลบางตะไนย์ กลุ่มต าบลบางแม่นาง กลุ่มต าบลพิมลราช กลุ่มต าบลไทรน้อย และกลุ่มหมู่บ้านสมชาย 
มีการตัดเย็บ “ผ้าอ้อมซักได้ส าหรับผู้สูงอายุ” เพ่ือจ าหน่าย 
 

 
 

             ผู้รายงาน นางศรัญญา  ปานปิ่น  
     ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

    โทร.0891428735 e-mail S_panpin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 พฤษภาคม 2561 



 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [183]        

ประเด็นการตดิตามประเมนิผล 
๑.ร้อยละของกลุม่ประชากรหลัก  ทีเ่ขา้ถึงบริการป้องกนัเอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
 เป้าหมาย : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มประชากรหลักได้รับบริการเชิงรุก ร้อยละ ๘๗ 
๒.สถานการณ ์
      การด าเนินนโยบายการเข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก จังหวัดนนทบุรี ได้บูรณาการงานเอดส์กับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการผสมผสานการป้องกันและปรับพฤติกรรมเชิงรุกที่มีประสิทธิผล
สูง Reach – Recruit- Test- Treat – Retain : R-R-T-T-R โดยเน้นกลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach) 
และการเข้าสู่บริการสุขภาพ (Recruit) การดาเนินงานจะเน้นการเข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก คือ ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (MSM,TG) พนักงานขายบริการ (FSW) ผู้ต้องขัง (Prisoner) ผู้ใช้ยา
เสพติดชนิดฉีด (PWID) ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงบริการเชิงรุก
(R-R)(คน) 

เข้าถึงบริการค าปรึกษา 
และตรวจเลือด (Test)(คน) 

แหล่งข้อมูล 

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย       
และสาวประเภทสอง(MSM,TG) 

๔,๔๕๗ ๑,๘๗๐  NAP Report, 
RIHIS-
VCT,RTCM 

พนักงานขายบริการ (FSW) ๑,๑๙๐ ๗๙๕  NAP Report 
ผู้ต้องขัง (Prisoner) ๘๘๖  ๘๘๖  RIHIS-VCT 
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด 
(PWID) 

๓๐๒  ๓๐๒  NAP Report 

แรงงานข้ามชาติ (Migrant) ๘๒๙  ๖  NAP Report 

๓.ผลการดาเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ใช้ข้อมูลคาดประมาณกลุ่มประชากรหลักโดยวิธี  AEM Baseline เป็น
เป้าหมายในการด าเนินงาน ดังนี้ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ๓,๙๗๕ คน สาวประเภทสอง 
(TGSW) ๓๙๔ คน กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด (PWID) ๙๒๖ คน กลุ่มพนักงานขายบริการ (FSW) ๑๒๔ ราย รวม
เป้าหมายที่ต้องด าเนินการ คือ ๕,๔๑๙ ราย ; ผลการด าเนินงานบริการเชิงรุก (R-R) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย(MSM) และพนักงานขายบริการ (SW) ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๙๗๙ ราย คิดเป็น   
ร้อยละ ๓๖.๕๒ ; รับบริการค าปรึกษาตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (Test) จ านวน ๔๓๓ คน  ; HIV-
Positive จ านวน ๗๔ คน (โปรแกรม NAP) 
๔.ปัญหา อุปสรรค  
 ๑.นนทบุรี เป็นจังหวัด GF การด าเนินงาน ในกลุ่มเป้าหมายหลัก มีทั้ง NGO และหน่วยงานรัฐ ซึ่งปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายงบประมาณ และงบประมาณเริ่มได้รับการสนับสนุน ดังนั้นผลการ
ด าเนินงานทั้งภาครัฐ และ NGO จึงยังน้อย 
       ๒.ระบบรายงาน RIHIS ก าหนดสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และจะ Link กับโปรแกรม NAP แต่พบว่า
ให้มีการด าเนินงานต่อเนื่องไปก่อน ท าให้ รพท./รพช.ไม่ Key โปรแกรมนี้ แต่จะ Key ในโปรแกรม NAP แทน 
และโปรแกรม RTCM ยังอยู่ระหว่างปรับปรุง ยังไม่มีการจัดอบรมหน่วยบริการ ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ
NGO ยังไม่มีการบันทึกโปรแกรม นี้  
        ๓.การบันทึกรายงานการเข้าถึง(R-R) กลุ่มเป้าหมายมักจะไม่บอกชื่อ หรือเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก 
หรือบอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ท าให้การบันทึกข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือ หรือบันทึกใน NAP ไม่ได้ ท าให้ขาด
ความเชื่อมโยงระหว่าง R-R-T 



 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [184]        

        ๔.การเข้าถึงกลุ่มพนักงานบริการ(FSW) มีข้อจ ากัด และอุปสรรคทางด้านกฎหมายและนโยบายทางการ
เมือง ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยาก และงบประมาณ จากส านักระบาดวิทยา ล่าช้า เดือนกรกฎาคม ๖๑ เพ่ิง
แจ้งสนับสนุนงบประมาณ (ปกติ เดือน มิถุนายน ทุกปี จะด าเนินงานในกลุ่ม FSW เสร็จแล้ว) 
        ๕.พนักงานบริการส่วนใหญ่ เป็นต่างด้าว และไม่มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาล การใช้งบประมาณงาน
ป้องกันเอดส์ของ สปสช.   สิทธิ์เฉพาะคนไทย ท าให้รายงานผลงานได้เฉพาะคนไทยจึงดูเหมือนผลงานน้อย 
เมื่อเทียบกับการท างานจริง ซ่ึงรวมต่างด้าวด้วย 
๕.ข้อเสนอแนะ 
        -โปรแกรมการบันทึกข้อมูล ทั้งหลาย ควรบริการจัดการให้เป็นเป็นโปรแกรมเดียว เช่น รวมในโปรแกรม 
NAP ทุกสิทธิ์ 
 -การด าเนินงานเชิงรุก ปี ๒๕๖๑ จะลงสู่หน่วยบริการ รพ.สต เพราะใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ เดิม 
NGO ด าเนินงานเป็นส่วนใหญ่   
         
          ผู้รายงาน นางพยุงพร   พลายใย 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 : การสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคและการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ  
จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่  20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
ตัวชี้วัดยอย 
 20.1 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดมีความปลอดภัย 
 20.2 รอยละของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

 
2. สถานการณ ์

  ในปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ด าเนินงานจัดท าโครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร ด าเนินการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับต าบล อ าเภอ และด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร 
ยา เครื่องส าอาง ตามแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 
3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการด าเนนิงาน ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560 –พฤษภาคม 2561 จ าแนกรายอ าเภอ  
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ ่

อ าเภอบาง
บัวทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปากเกร็ด 

ภาพรวม
จงัหวัด 

 
 

20.1 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดมีความปลอดภัย 
1 (เกณฑ์ 

อัตรา/
ร้อยละ) 

เป้าหมาย 27 - 1 195 4 310 537 
ผลงาน 27 - 1 175 4 293 500 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

100 - 100 89.74 100 94.52 93.11 

หมายเหตุ : ภาพรวมจังหวัด รอบ 1 ณ ไตรมาส1 (ข้อมูลต.ค.60-ธ.ค.60) รอบ 2 ณ ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ต.ค.60-ม.ิย.61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๘๖]        

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บาง
กรวย 

อ าเภอ
บาง 
ใหญ ่

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ  
ไทร 
น้อย 

อ าเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวมจังหวดั 
 
 
 

20.2 รอยละของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

1 (เกณฑ์ 
อัตรา/
ร้อยละ) 

เป้าหมาย 6 2 2 6 - 5 21 
ผลงาน ผ่าน 2 

รอ 4 
รอ 2 รอ 2 รอ 6 - ไม่ผ่าน

1รอ 
4 

ผา่น 2 
ไมผ่า่น 1 
รอ 18 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

รอ รอ รอ รอ - รอ รอ 

 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

1.การก าหนดเป้าหมายอาหารสดขาดการก าหนดตามกลุ่มที่มีความเสี่ยง ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได ้
 

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ผักและผลไม้บางชนิดมีราคา
สูง ผู้ประกอบการไม่ยินดีให้เก็บ
ตัวอย่าง และไม่มีงบประมาณใน
การซื้อตัวอย่าง 

ก าหนดเป้าหมายชนิดผักผลไม้
ร่วมกันในการเฝ้าระวังประจ าปี 
ตามงบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 

2.งบประมาณค่าตรวจวิเคราะห์
มีจ ากัด 

  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

 
7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 

   
รายงาน ภญ.ฝนพริ้ว ฉวีสุข    

     ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ. 
วัน/เดือน/ปี..............12 มิถุนายน 2561 

. โทร089-661-1141..e-mail fonpriew@yahoo.com 



 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๘๗]        

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่1 : การสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคและการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ 

แผนที่ 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 – 13 กรกฎาคม 2561 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่  21. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 
 

2. สถานการณ ์
ในปี 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ดําเนินงานจัดทําโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร ดําเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับตําบล อําเภอ และดําเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสําอาง 
ตามแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

  
3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 

ผลการดาํเนนิงาน ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 จาํแนกรายอาํเภอ  

 
ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ
บาง
กรวย 

อําเภอ
บาง 
ใหญ ่

อําเภอบาง
บัวทอง 

อําเภอ  
ไทร 
น้อย 

อําเภอ  
ปาก
เกร็ด 

ภาพรวม
จงัหวัด  

 
21. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

1 (เกณฑ์ 
อัตรา/
ร้อยละ) 

เป้าหมาย 6 2 2 6 - 5 21 
ผลงาน ผ่าน 2 

รอ 4 
รอ 2 รอ 2 รอ 6 - ไม่ผ่าน1

รอ 4 
ผา่น 2 

ไมผ่า่น 1 
รอ 18 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

รอ รอ รอ รอ - รอ รอ 

หมายเหตุ : ภาพรวมจังหวดัภาพรวมจังหวัด -รอบ1 ณ ไตรมาส 1 (ข้อมูลต.ค.60-ธ.ค.60) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 3   
(ข้อมูล ต.ค.60 – มิ.ย.61) 
 
4. สรปุประเดน็สําคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนนิงาน  

        1. การกําหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน      และไม่ต่อเนื่องทุกปี กรณีผลิตภัณฑ์ที่
เป็นปัญหา  อาทิ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
     2. ข้อจํากัดด้านงบประมาณการตรวจวิเคราะห์ 

 
 



 

 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๘๘]        

5. ปัญหา อปุสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

1.การจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์ที
กระทําฝ่าฝืนกฎหมายบางอย่าง
ติดตามจากแหล่งผลิตไม่ได้
เนื่องจากแหล่งผลิตไม่มีผลิตภัณฑ์ 
stock สินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ส่วนใหญ่แหล่งผลิตเป็นการ
รับจ้างผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหารุนแรง 
อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ควรจัดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปีทั้งท่ีเป็นแหล่ง
ผลิตและแหล่งจําหน่าย 

 

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

 
7. นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 

 
 
 

  รายงาน ภญ.ฝนพริ้ว ฉวีสุข..............................  
   ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ..………................. 

   วัน/เดือน/ปี..............12 มิถุนายน 2561. 
โทร089-661-1141..e-mail fonpriew@yahoo.com…….… 

 
    

 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [189]                                

 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่ 1  

หวัข้อ  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปจัจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ  
จงัหวัด นนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่  22 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

2. สถานการณ ์
จังหวัดนนทบุรี มีคลินิกเอกชน 688 แห่ง โรงพยาบาล 12 แห่ง  ปีงบประมาณ 2561 มีคลินิก 

ที่ยื่นขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลตั้งใหม่ จ านวน 52 แห่ง 
 

3. ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์ 
ผลการด าเนนิงาน ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 จ าแนกรายอ าเภอ  
 

ล าดั
บ 

ตัวชี้วัด 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 

ภาพรวมจังหวดั 
 
 
 

1. (ชื่อตัวชี้วัด)ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
1 (เกณฑ์ 

อัตรา/
ร้อยละ) 

เป้าหมา
ย 

18 6 10 5 1 12 52 

ผลงาน 18 6 10 5 1 12 35 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 

   ๒. (ชื่อตัวชี้วัด)ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
1. (เกณฑ์ 

อัตรา/
ร้อยละ) 

เป้าหมา
ย 

21 6 4 10 0 21 62 

ผลงาน 12 4 3 6 0 11 36 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

57 67 75 60 N/A 52 58 

 
 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขบัเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนนิงาน  

 ผู้ประกอบการที่ยื่นขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลตั้งใหม่ และสถานบริการเพื่อ
สุขภาพ ร้านนวด สปา ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถไปจัดเตรียมสถานที่ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม ตามมาตรฐานของสถานบริการแต่ละประเภท 
 
 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [190]                                
 

5. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ 
ด าเนินการต่อ 

 มีปัญหาการใช้รถส านักงานและรอการตรวจ  
เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มงาน คบส.จะใช้ทีมเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจเพื่อประเมินออกใบอนุญาตทีมเดียว(2 คน)  ซึ่งเป็น
ทีมเดียวกับการตรวจพิจารณาอนุญาตงานอาหาร ร้านยา 
สถานพยาบาล วัตถอัุนตราย ด้วย ท าให้การนัดหมายล่าช้า  

 

  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

- ควรจัดให้มีทีมตรวจ 2 ทีมข้ึนไปเพ่ือให้ทันต่อการออกประเมินพิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตต่างๆ 
 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
- 
 
 
 
 

   ผู้รายงาน  น.ส.อังสุมาลี อากรสกุล   
  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  

     วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2561  
  โทร 02 9503071-6 ต่อ 118.. 
  e-mail arkornsakul_mm@hotmail.com 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [191]        

 แบบประเมนิตวัชีว้ดัรอ้ยละของจงัหวดัทีม่ีระบบจดัการปจัจยัเสีย่งจากสิง่แวดลอ้ม 
และสขุภาพอยา่งบรูณาการมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ป ี2561 ส าหรบัจงัหวดั 

ไตรมาสที ่ 3 .จงัหวดั  นนทบรุ ี
ผูร้ายงานขอ้มลู นางสาวสธุาทพิย ์ แยม้ฟกั  รายงาน ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2561 

โทรศพัท ์ 02-9503071 -6 ต่อ 116 E- mail suthathipyamfak@hotmail.com 
 
ค าชีแ้จง : ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินให้สมบูรณ์ 

เกณฑก์ารประเมนิ ผลการประเมนิ 
ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 

1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลู สถานการณ ์และการ
เฝา้ระวงัดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ   

  ผา่น 
อปท.ที่ผ่าน 34 .แห่ง 

  ผา่น 
อปท.ที่ผ่าน..............แห่ง 

  ผา่น 
อปท.ที่ผ่าน..............แห่ง 

  1.1 มีฐานข้อมูลทั้งประเดน็ดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อมพื้นฐานและประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
จากมลพิษสิง่แวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตบัหรือปัญหาตามบริบท
ของพื้นที่ เน้นงานตามนโยบายและประเด็นปัญหา
ส าคัญในพืน้ที่ โดยบนัทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มี
การวิเคราะห์และน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้ง มีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือและทันสมัยของข้อมูล 

≥ 5 ประเด็น ≥ 7 ประเด็น ≥ 9 ประเด็น 
โปรดเลือกประเด็นงานอนามัยสิง่แวดล้อมที่บนัทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS ดังนี ้
 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ าบริโภค   
 สิ่งปฏิกูล        เหตุร าคาญ      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
 การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน               
 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพษิ (ระบ)ุ……………………...  
 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                 

  1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ทั้งประเด็นดา้นอนามัยสิ่งแวดลอ้มพื้นฐาน และ 
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
หรือปัญหาตามบริบทของพืน้ที่ เน้นงานตาม
นโยบายและประเดน็ปัญหาส าคญัในพื้นที่ เน้นงาน
ตามนโยบายและประเด็นปญัหาส าคัญในพ้ืนท่ี และน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการในพ้ืนท่ี 
(โปรดแนบแบบฟอรม์สรปุผลการเฝา้ระวงั           
ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม ตามแบบฟอรม์ MOPH_PV 
02) 

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
≥ 2 ประเด็น ≥ 3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 
โปรดเลือกประเด็นการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ าบริโภค   
 สิ่งปฏิกูล        เหตุร าคาญ (ระบ)ุ…………………….....................................     
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ระบ)ุ……………………...................................    
 การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน               
 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพษิ (ระบ)ุ……………………... 
 งานตามนโยบาย (ระบ)ุ…………………….………………………………………………….. 
 ปัญหาส าคัญในพื้นที่ (ระบุ)…………………….…………………………………………….. 
 

2. มกีลไกการจดัการปจัจยัเสีย่งจากมลพษิ                
สิง่แวด ลอ้มอยา่งบรูณาการ โดยขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงานผา่นกลไกคณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั 
(คสจ.)  

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
  ผา่น   ผา่น   ผา่น 

   2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานดา้นกฎหมาย
และการอนามัยสิ่งแวดล้อมดา้นละหนึ่งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

 ไม่มี       มี 

   2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผนการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั 
 

 ไม่มี       มี  

MOPH_PV 01 
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เกณฑก์ารประเมนิ ผลการประเมนิ 
ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 

   2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด  

 ไม่มีการจัดประชุม     จัดประชุม 1 คร้ัง       จัดประชุม 2 คร้ัง 
 จัดประชุม 3 คร้ัง      จัดประชุม ≥ 3 คร้ัง 

   2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือเป็นปัญหาของพื้นที่หรือการ
ส่งเสริมและสนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั               

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
≥ 2 ประเด็น ≥ 3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 
โปรดเลือกประเด็นงานอนามัยสิง่แวดล้อมที่มีการน าเสนอข้อมูล ดังนี ้
 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ าบริโภค   
 สิ่งปฏิกูล        เหตุร าคาญ      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
 การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน              
 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                 
 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพษิ (ระบ)ุ……………………… 
 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ระบุ)………………………………………………..………… 
 งานตามนโยบาย (ระบ)ุ…………………….………………………………………………….. 
 ปัญหาส าคัญในพื้นที่ (ระบุ)…………………….…………………………………………….. 

   2.5 มีมติจากการประชุมและมีการติดตามการ
ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด              

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
≥ 2 มติ ≥ 3 มติ ≥ 5 มติ 
โปรดเลือกประเด็นงานอนามัยสิง่แวดล้อมที่เป็นมติจากการประชุม ดังนี ้
 มูลฝอยทั่วไป   มูลฝอยติดเชื้อ  สุขาภิบาลอาหาร   น้ าบริโภค   
 สิ่งปฏิกูล        เหตุร าคาญ      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
 การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข   การรองรับภาวะฉุกเฉิน              
 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                 
 พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิง่แวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพษิ (ระบ)ุ………………………
 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ระบุ)………………………………………………..………… 
 งานตามนโยบาย (ระบ)ุ…………………….………………………………………………….. 
 ปัญหาส าคัญในพื้นที่ (ระบุ)…………………….…………………………………………….. 

   2.6 มีการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดัและส่งรายงาน
มายังคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
 ไม่มี       มี  ไม่มี       มี  ไม่มี       มี 

   2.7 มีการก าหนดรูปแบบในการขับเคลื่อนงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั เช่น การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ, การแต่งตั้งคณะท างานโดยมี
ประชาชนมีส่วนร่วม, การแต่งตัง้คณะท างาน
ระหว่างจังหวัดเพื่อท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 
เป็นต้น 
 

  ไม่มี       มี  ไม่มี       มี 

   2.8 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวัดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

   ไม่มี       มี 
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เกณฑก์ารประเมนิ ผลการประเมนิ 
ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 

3. มรีะบบและกลไกสนบัสนนุการจดัการมลูฝอยตดิ
เชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ ให้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

  ผา่น   ผา่น   ผา่น 

   3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการการ
สาธารณสุขทุกประเภท 

โปรดเลือกสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 รพ.สังกัดสธ. ได้แก่  รพศ. รพท. รพช. รพสต. 
 รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
 รพ.สังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  
 โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกเอกชน 
 สถานพยาบาลสัตว ์

   3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นและ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งก าเนิดต่างๆ   

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
 ข้อ (1) – (3)  ข้อ (1) – (4)  ข้อ (1) – (5) 
(1) รพ.สังกัดสธ. ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. รพสต.  
(2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
(3) รพ.สังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
(4) รพ.เอกชน และคลินิกเอกชน 
(5) สถานพยาบาลสัตว ์

4. มกีารสง่เสรมิใหท้อ้งถิน่มกีารจดับริการอนามยั
สิง่แวดลอ้มทีไ่ดม้าตรฐาน (EHA) 

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
  ผา่น   ผา่น   ผา่น 

   4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ และ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ส่งเสริม/สนบัสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และมีการถ่ายทอดสื่อสาร
นโยบายให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ไม่มี       มี 

   4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่รับผดิชอบ 

 ไม่มี       มี 

   4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพืน้ที่ 
ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  
ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรมอนามยัก าหนด) 
 

 

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
โปรดระบุรายละเอียด ดังนี้ 
อปท. ผ่านการประเมินรับรองฯ ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 40 
จ านวน อปท  18 แห่ง 
 
 

4.4 มีการส่งเสริม/สนบัสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน                         
(เพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษา : Instructor) 

  ไม่มี       มี  ไม่มี       มี 
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เกณฑก์ารประเมนิ ผลการประเมนิ 
ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 

4.5 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพืน้ที่ 
ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  
ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 แห่ง และเป็น
ต้นแบบการจัดการด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม 

  โปรดระบุรายละเอียด 
ดังนี ้
ชื่อ อปท ทน.ปากเกร็ด 
รหัส EHA 4003 

5. มกีารด าเนนิงานเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนนุให้เกดิ
ต าบลทีม่ชีมุชนทีม่ศีกัยภาพในการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มชมุชน 

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
  ผา่น   ผา่น   ผา่น 

   5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้ต าบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนระยะยาว 

 ไม่มี       มี 

   5.2 ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของต าบลมชีุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิง่แวดล้อม  

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 
 ไม่มี       มี  ไม่มี       มี  ไม่มี       มี 

   5.3 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามบริบทของพื้นที่ และมีแหลง่เรียนรู้นวัตกรรม
ชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ไม่มี       มี  ไม่มี       มี 

   5.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

   ไม่มี       มี 

6. มีการจดัระบบเฝา้ระวงัสุขภาพจากการประกอบ
อาชพีและมลพิษสิง่แวดลอ้ม 

ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก 

  ผา่น   ผา่น   ผา่น 

     มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุม
โรคก าหนด          

> 50 คะแนน > 70 คะแนน > 90 คะแนน 

   6.1 การมีข้อมูลจ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ/
หรือข้อมูลผู้ประกอบอาชีพ 

 มีข้อมูลจ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผสัมลพษิสิ่งแวดล้อม 
     ระบุปัญหามลพิษทีท่ ากรณี ........................................................................... 
 มีข้อมูลจ านวนผูป้ระกอบอาชีพในพืน้ที ่

   6.2 การมขี้อมูลด้านสุขภาพตามปัจจัยเสีย่งหรือ
แหล่งมลพิษในพืน้ที ่

 มีข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสมลพษิสิ่งแวดล้อม 
 มีข้อมูลสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชพีในพื้นที่ 

   6.3 การสนับสนุนและและพฒันาการจัดบริการ               
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วย
บริการ 

 ไม่มี 
 มี   *** ขอความร่วมมือลงข้อมูลเชิงคุณภาพ : 
    -ระดับ รพศ./รพท. ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ขั้นพืน้ฐาน 1  แห่ง 
    -ระดับ รพช. ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ขั้นพืน้ฐาน  ๔ แห่ง 
    -ระดับ รพ.สต. ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ขั้นพืน้ฐาน 44 แห่ง 

   6.4 มีการจัดท าแผนงานฉุกเฉินด้านอาชีวอนามัย
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ไม่มี       มี  

   6.5 มีการสนับสนุนข้อมูล/การสื่อสารความเสี่ยง  ไม่มี       มี  
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สรปุผลการด าเนนิงานจงัหวดัทีม่ีระบบจดัการปจัจยัเสีย่งจากสิง่แวดลอ้มและสขุภาพอยา่งบรูณาการ                     
มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ป ี2561 
   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมนิระดับพื้นฐาน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมนิระดับด ี
   ผ่านเกณฑ์การประเมนิระดับดีมาก 
 
ปญัหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………….......................………………………... 
 
 
 

ผู้รายงาน นางสาวสุธาทิพย์  แย้มฟัก 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     วัน/เดือน/ปี      ๒๑ มิถุนายน 2561 
   โทร 081-9230926 e-mail suthathipyamfak@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะที ่ 2  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ ( Service  Plan ) 

หวัข้อ  สาขาโรคไมต่ดิต่อ 
จงัหวัดนนทบุร ี  เขตสุขภาพที ่๔ ตรวจราชการวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : 
การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (  Service Plan ) Service  Outcome 

ตัวชี้วัดที่  ๒๖  ก ากับ ติดตาม : MO 13  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
( CVD Risk )  

 

๒. สถานการณ ์
 

1. ปัญหา ข้อมลูสนบัสนนุ และการวเิคราะหส์ถานการณ ์บรรยาย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒๖ MO ๑๓ 
ปี/ร้อยละ 

บรรยาย 
2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 2561 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
(เป้าหมายร้อยละ 40) 
 

15.50 2๒.๕๕ 2๐.๙๒ ๒๕.๔๗ 22.32 

การควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดีในผู้ป่วย
เบาหวาน และการ
ควบคุมระดับความดัน
โลหิต ในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน แต่ยังควบคุม
ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
(เป้าหมายร้อยละ 50) 
 

7.58 ๑๓.๑๒ 19.๕๔ ๒๑.๒๖ 21.00 

2. สาเหตปุญัหา และการวเิคราะห ์
 

-การไม่เขา้ถึงบริการท าให้ขาดการรักษาต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และซื้ออาหารรับประทาน 
-การดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมขาดความร่วมมือจากครอบครัว 
-การบูรณาการงานแต่ละส่วนยังไม่ชัดเจน 
-การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
-รายละเอียดด้านข้อมูลในระบบมีมากไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๙๗]                               

1. ปัญหา ข้อมลูสนบัสนนุ และการวเิคราะหส์ถานการณ ์บรรยาย 

ตัวชี้วัด 
ปี/ร้อยละ 

บรรยาย 
2557 2558 2559 ๒๕๖๐ 2561 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ( CVD 
Risk ) เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๒.๕๐ 

NA NA 2๒.๙๑ ๕๗.๓๙ 56.17 

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
( CVD Risk )มีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. สาเหตปุญัหา และการวเิคราะห ์
-การไม่เข้าถึงบริการท าให้ขาดการรักษาต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และซื้ออาหารรับประทาน 
-การดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมขาดความร่วมมือจากครอบครัว 
-การบูรณาการงานแต่ละส่วนยังไม่ชัดเจน 
-การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา 
-รายละเอียดด้านข้อมูลในระบบมีมากไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 

๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ผลการด าเนนิงาน จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (ร้อยละ 40) 
เป้าหมาย ได้รับการตรวจ ควบคุมได้ ร้อยละ 

เมืองนนทบุรี 14,815 7,114 3,269 22.07 
บางกรวย 4,128 1,728 802 19.43 
บางใหญ่ 4,036 2,138 1,439 35.65 
บางบัวทอง 8,424 3,985 1,856 22.03 
ไทรน้อย 3,097 1,755 598 19.31 
ปากเกร็ด 6,818 3,398 1,257 18.44 
ภาพรวมของจังหวัด 41,318 20,118 9,221 22.32 
 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 

อ าเภอ 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (ร้อยละ 50) 

เป้าหมาย ได้รับการตรวจ ผลงาน ร้อยละ 
เมืองนนทบุรี 29,446 8,975 3,854 13.09 
บางกรวย 8,846 3,600 2,026 22.9 
บางใหญ่ 8,909 4,303 2,633 29.55 
บางบวัทอง 17,423 8,901 4,645 26.66 
ไทรน้อย 7,147 3,854 2,375 33.23 
ปากเกร็ด 13,411 5,618 2,351 17.53 
ภาพรวมของจังหวัด 85,182 35,251 17,884 21.00 
ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
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ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด ( CVD Risk )  

อ าเภอ 
ผลการคัดกรอง CVD Risk CVD Risk 

๓๐- ≤ ๔๐ 
ร้อยละ CVD Risk 

> ๔๐ 
ร้อยละ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองนนทบุรี 9,742 1,737 17.83 14 0.42 1 0.03 
บางกรวย 3,062 1,521 49.67 5 0.2 2 0.08 
บางใหญ่ 3,501 1,664 47.53 2 0.08 3 0.12 
บางบัวทอง 7,195 3,615 50.24 14 0.32 4 0.09 
ไทรน้อย 2,976 1,943 65.29 6 0.23 3 0.12 
ปากเกร็ด 5,959 1,835 30.79 14 0.56 7 0.28 
ภาพรวมของ
จังหวัด 

32,435 12,315 37.97 55 0.31 20 0.11 

ที่มา : Health  Data  Center  ณ  วันที่ 22 มิถุนายน 2561  
 
 

การด าเนินงานพฒันา  NCD  Clinic  Plus 
ผลการประเมิน  NCD  Clinic  Plus  ปี ๒๕๖๐ 

โรงพยาบาล สว่นที่ 1 สว่นที่ 2 รวม ระดับ 
พระนั่งเกล้า ๔๘.๕๗ ๗.๒๐ ๕๕.7๗ ไม่ผ่านพ้ืนฐาน 
บางกรวย ๔๕.9๒ ๑๗.00 6๒.9๒ พ้ืนฐาน 
บางใหญ่ ๔๗.๙๖ ๓๒.๒๐ ๘๐.๑๖ ดีมาก 
บางบัวทอง ๔๓.๒๗ ๒๕.๖0 ๖๒.๙๒ พ้ืนฐาน 
ไทรน้อย 4๔.๓๙ 2๙.๐๐ ๗๓.๓๙ ดี 
ปากเกร็ด 4๖.๗๓ ๒๖.๔0 ๗๓.1๓ ดี 
บางบัวทอง ๒ ๒๖.๗๓ ๑๕.๒๐ ๔๑.๙๓ ไม่ผ่านพ้ืนฐาน 
สาเหตปุญัหา และการวเิคราะห ์
 ในปี ๒๕๖๐ รพ.บางใหญ่ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก และได้รับรางวัลการด าเนินงาน  NCD  Clinic  Plus 
โรงพยาบาลระดับกลางของระดับเขต และระดับประเทศในมหกรรม NCD Forum ปี ๒๕๖๐  
โรงพยาบาลที่ประเมินตนเองและผ่านเกณฑ์ระดับดี ได้แก่  รพ.ไทรน้อย  รพ.ปากเกร็ด 
โรงพยาบาลที่ประเมินตนเองและผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  ได้แก่  รพ.บางกรวย  รพ.บางบัวทอง 
โรงพยาบาลที่ประเมินตนเองและไม่ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ได้แก่  รพ.พระนั่งเกล้า  รพ.บางบัวทอง ๒ 
ทั้งนี้การประเมินตนเองตามเกณฑ์ NCD  Clinic  Plus ที่ยังไม่ผ่านเนื่องจาก ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการต่ ากว่า
เกณฑ์เป้าหมาย(ผลงานตาม HDC  )และการประเมินตนเองบางแห่งไม่ได้เชื่อมโยงสู่ชุมชน ท าให้ผลการ
ประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๑๙๙]                               

ผลการประเมิน  NCD  Clinic  Plus  ปี ๒๕๖๑ ( เฉพาะส่วนที่ ๑ กระบวนการ  1 ต.ค.๖๐ – 19 มิ.ย. 6๑ ) 
โรงพยาบาล สว่นที่ 1 

พระนั่งเกล้า ๔๙.๖๐ 
ไทรน้อย 47.2๐ 
บางใหญ่ ๔6.6๐ 
บางบัวทอง ๔6.4๐ 
บางกรวย ๔6.2๐ 
ปากเกร็ด 42.0๐ 
บางบัวทอง ๒ 41.๔๐ 
สาเหตปุญัหา และการวเิคราะห ์
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ NCD  Clinic  Plus  ปี ๒๕๖๑  ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้ให้ท า
การประเมินตนเองของหน่วยบริการรอบที่ ๑ ใช้ข้อมูล  1 ต.ค.๖๐ – 19 มิ.ย. 6๑ เฉพาะส่วนที่ ๑ 
กระบวนการ  ซึ่งคะแนนที่ได้มากไปน้อย  ได้แก่ รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ไทรน้อย รพ.บางใหญ่ รพ.บางบัวทอง
รพ.บางกรวย รพ.ปากเกร็ด และ รพ.บางบัวทอง 2 ตามล าดับ 
 
 

๔. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนนิงาน 
๔.1 การจดับริการสุขภาพ   

๔.1.1 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic plus, CKD Clinic ใน รพศ. รพช.ทุกแห่ง  
๔.1.2 Update CPG Guideline ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ Consult การ Audit คุณภาพ 
๔.1.3 พัฒนาเครือข่ายบริการคลินิก NCD – CKD ใน รพ.สต.( Mini  CKD) 
๔.1.4 พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทีมหมอครอบครัว 

    ๔.1.5 จัดท าหลักสูตร อสค.รักษ์ครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs โภชนบ าบัดด้วยหลัก  
      6-6-1,2-1-1 Clean kitchen  และแบบติดตามประเมินผล   
๔.1.6 จัดท า และขยายผลการใช้กล่องอาหารสุขภาพ 2-1-1 
๔.1.7 พัฒนาคุณภาพบริการด้วย R2R  

ปี ๒๕๖๐  จากการประกาศผลการคัดเลือกประกวด R2R ดีเด่น ระดับประเทศ เพ่ือร่วม 
น าเสนอผลงาน  ลปรร.ครั้งที่ 10 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จากทั่วประเทศ   
จ.นนทบุรี ผ่าน เข้ารอบ จ านวน 2 เรื่อง 
ประเภท ระดับ ปฐมภูมิ คือ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ือ 

ชะลอการเสื่อมของไต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไขแสง ก าเนิดมี ( Mini CKD ) 
ประเภทสนับสนุนการบริการ คือ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่าย 
บริการสุขภาพ  อ.บางใหญ่ 

การพัฒนาแนวทางการระงับปวดเรื้อรัง ที่ไม่ใช้ยาต้านอักเสบทีไ่ม่ใช่ สเตียรอยด์ ในผู้ป่วย 
ไตเสื่อมระยะที่ 3 ใน รพ.สต.ของอ าเภอไทรน้อย 
๔.1.8 จัดกิจกรรมการลดละเลิกบุหรี่ ดังนี้ 

๔.1.8.1 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 
๔.1.8.2 โครงการควบคุมยาสูบจังหวัดนนทบุรี 

-  คณะท างานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ 
-  วางแผนและประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 



 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [๒๐๐]                               

-  อบรมให้ความรู้แกนน าเยาวชนในสถานศึกษา(ต้นแบบเดิมและขยายเครือข่าย)  
   12  โรงเรียน 
-  ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบบ าบัดบุหรี่  
-  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ จนท.สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.ในการจัดคลินิกช่วย   
   เลิกบุหรี่ 
-  กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ลดละเลิกบุหรี่ 

๔.1.9 สนับสนุนต าบลจัดการสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค  
   -  โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ 
ชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง  ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( CBI NCDs ) ปี 2561  พ้ืนที่ชุมชน  รพ.สต.     
วัดลาดปลาดุก  ต าบลบางรักพัฒนา  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  

 

๔.2  การพฒันาบุคลากร  
๔.2.1 พัฒนาศักยภาพ System mananger  ,case mananger ในการให้ค าปรึกษา  การ

ประยุกต์  ปรับกิจกรรมส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค  ให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน กลุ่มผู้ป่วย และบริบท ( สนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ ๔ ) 

๔.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโดยการอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic disease 
(Diabetes Mellitus & Hypertension)แก่พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ( สนับสนุน
จากเขตสุขภาพที่ ๔ ) 

๔.๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคStroke,CKD             
เขตสุขภาพท่ี 4  จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่อ าเภอไทรน้อย 
-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   และการป้องกันความรุนแรงในกลุ่มที่มี   
แนวโน้มเกิดโรคกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary  
Syndrome, ACS ) จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่  อ าเภอเมืองนนทบุรี 
-การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ( Health Literacy) ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเก่ียวกับโรค  
CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC, รพ.สต.จังหวัดนนทบุรี  
-โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง  เฝ้าระวัง และป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ 
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) และภาวะเสื่อมของไต (CKD)        
เขตสุขภาพที่ 4 ในพ้ืนที่ อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอบางใหญ่ 

๔.2.3 พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At Home  
๔.2.4. สร้างและพัฒนาศักยภาพ อสค.รักษ์ครอบครัว ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs 

3. ระบบข้อมลู 
๓.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล NCD รายบุคคล (โปรแกรม Chronic Link) 
๓.3.2 พัฒนาระบบข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล HDC กระทรวงฯ 
๓.3.3 พัฒนาระบบ Social network เช่น การจัดท า Appการติดตามประเมินผลผู้ป่วย การใช้ 

Mapping บ้านผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ACS Stroke เชื่อมโยง Fast Tract และ สพฉ.กระทรวง
สาธารณสุข 

๓.3.4 ใช้ Line group ในการก ากับ ติดตาม ดูแล 
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๓.3.5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนิยาม และการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้มHDC, 
Thai CVD Risk ,Special PP.และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการด าเนินงานกิจกรรม
ให้ บรรลุเป้าหมาย 

 ๔.4  เครื่องมอื 
๔.4.1 ปรับปรุง Guideline เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
๔.4.2 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจคัดกรอง  สื่อประชาสัมพันธ์  คู่มือ  

 ๔.5  นโยบายและการบรหิาร 
๔.5.1 คณะกรรมการService Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาสอดคล้อง

กับระดับเขต / จังหวัด  
๔.5.2 มีการขับเคลื่อนประสานงานผ่านคณะกรรมการระดับต่างๆ และมีกลไกการเยี่ยมติดตาม

ก ากับความก้าวหน้า ด้วย SIIIM 
 ๔.5.3 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนที่ถ่ายทอด

นโยบาย วางแผนและติดตามผล และประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล อปท อบต. และอ่ืนๆ เช่น งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  

      งบหลักประกันสุขภาพ งบประกันสังคม 
๔.5.4 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง NCD Clinic plus ปีละ 3 ครั้ง 

 ๔.6. การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย 
๔.6.1 บูรณาการ DHS,พชอ. ร่วมกับ อปท. โรงเรียน สถานประกอบการ ส่วนราชการ ร้านอาหาร 

ในการจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเอื้อต่อสุขภาพ 
๔.6.2 บูรณาการคอนโดจัดการสุขภาพเพ่ิมการเข้าถึงบริการในเขตเมือง 
๔.6.3 ประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล อปท อบต.และอ่ืนๆ 

เช่น งบรักษาจากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบประกันสังคม 
๔.6.4 การด าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในคลินิก โดยชี้แจง

การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 256๑  และก าหนดแผนการประเมินตนเองของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 256๑,พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสิงหาคม ๒๕๖๑ 
ตามท่ีส านักโรคไม่ติดต่อก าหนด  

 

๕.ปญัหา  อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับการ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือด าเนินการต่อ 

   
 

๖.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
  

๗.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 _     ผู้รายงาน นางอรอนงค์  วัฒนากูล 

     ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี   ๒๖  มิถุนายน 2561 
     โทร               ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 

E-mail: cha11bt@hotmail.co.th 

mailto:chabt@hotmail.co.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร (Service Plan) 

สาขาทารกแรกเกดิ 
จงัหวดันนทบรุ ี เขตสขุภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9 และ 13 กรกฎาคม 2561 

1. ประเดน็การตรวจราชการ  
Health outcome : 

(1) อัตราตายของทารกแรกเกดิอายุ ≤28 วัน ที่มีน ้าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
Service outcome : 

(2) เพิ่มเตยีง NICU ให้ไดต้ามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 
(3) ร้อยละของโรงพยาบาลตั งแตร่ะดับ F3 ขึ นไปท่ีมีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก้าเนิด (> 80%) 

 

2. สถานการณ ์
จังหวัดนนทบุรี มีการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการ MCH 

board ร่วมกับ คณะกรรมการ Service plan สาขาสูติกรรม และทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง ผ่านการประเมิน  
ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ NICU คุณภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ และโรงพยาบาลชุมชนทั ง 5 แห่ง ผ่านการประเมิน 
ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ตามเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ตั งแต่ ปี 
2558 -2560 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน เท่ากับ 4.51, 5.69, 5.41 ตามล้าดับ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการตรวจติดตามที่จ้าเป็นในแต่ละประเด็น) 
3.1 ข้อมลูเชงิปรมิาณ ปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม-พฤษภาคม 2561) 

    (1) อัตราตายของทารกแรกเกดิอายุต่้ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

อา้เภอ 

รายการขอ้มลู 

หมายเหต ุ
จ้านวนทารกแรกเกดิที่

เสียชีวิตภายในอายุ 28 วัน 
 

(A) 

จ้านวนทารกแรกเกดิมีชีพ 
 
 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน 
ที่มีน ้าหนักแรกเกดิ ≥500 กรัม  

ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
(A/B)×1,000 

เมืองนนทบุร ี
(A2) 

14 1,937 7.23  

อ้าเภอบางกรวย 
(F1) 

0 60 0  

อ้าเภอบางใหญ ่
(M2) 

0 170 0  

อ้าเภอบางบัวทอง 
(M2) 

0 400 0  

อ้าเภอไทรน้อย 
(F2) 

0 201 0  

อ้าเภอปากเกรด็ 
(F1) 

0 317 0  

ภาพรวมจงัหวดั 
(ขอ้มลู ณ วนัทีร่บั

ตรวจ) 

14 3,085 4.54  
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    (2) เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตยีง NICU ภาพรวมเขต) 
 

อา้เภอ 

รายการขอ้มลู 

หมายเหต ุจ้านวนเตียง NICU 
(A) 

จ้านวนทารกเกิดมีชีพ 
เฉลี่ยปี 2558-2560  (B) 

จ้านวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิด
มีชีพ 
(B/A) 

เมืองนนทบุร ี
(A2) 

10 6,843 1:684 รพ.พระนั่งเกล้า 

ภาพรวมจงัหวดั 
(ขอ้มลู ณ วนัทีร่บั

ตรวจ) 

10 6,843 1:684  

 

     (3) ร้อยละของโรงพยาบาลตั งแต่ระดับ F3 ขึ นไปท่ีมีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก้าเนิด (> 80%) 

อา้เภอ 

รายการขอ้มลู 

หมายเหต ุ
จ้านวนโรงพยาบาลตั งแตร่ะดับ 

F3 ขึ นไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่ก้าเนดิชนิดเขียว 

(A) 

จ้านวนโรงพยาบาล
ตั งแต่ระดับ F3 ขึ นไป 

 
(B) 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั งแต่ระดบั 
F3 ขึ นไปท่ีมีการคัดกรองโรคหัวใจ

พิการแต่ก้าเนดิ (> 80%) 
(A/B) X 100 

อ้าเภอบางกรวย 
(F1) 

1 1 100  

อ้าเภอบางใหญ ่
(M2) 

1 1 100  

อ้าเภอบางบัวทอง 
(M2) 

1 1 100  

อ้าเภอไทรน้อย 
(F2) 

1 1 100  

อ้าเภอปากเกรด็ 
(F1) 

1 1 100  

ภาพรวมจงัหวดั 
(ขอ้มลู ณ วนัทีร่บั

ตรวจ) 

5 5 100  

3.2 ข้อมลูเชงิคณุภาพ 
   3.2.1 กจิกรรมบรกิาร (Service Delivery)  

-โรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัด พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน “โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และ 
เด็ก” และผ่านมาตรฐานระดับทองร้อยละ 100 ด้าเนินงานร่วมกับมาตรฐาน QA  ANC,QA  LR, QA NICU และ HA 

-โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ ขยายเตยีง NICU จาก 8 เป็น 10 เตียง 
-ขยายบริการและการดูแลทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลชุมชน เช่น ทารกแรกเกิดน า้หนักน้อยท่ีไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

 3.2.2 การพฒันาบคุลากร(Health Workforce) 
     -โรงพยาบาลศูนย์จัดอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลภาวะฉุกเฉินทารกแรกเกิด และการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก้าเนิด 

แก่แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั ง 
     - น้าข้อมูลการ Conference สาเหตุการตายของทารก เข้าที่ประชุม MCH board และ Service Plan สูติกรรม ทารก 

แรกเกิด ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน 
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 3.2.3 ขอ้มลูสารสนเทศ(Health Information) 
     -รวบรวมข้อมลูบริการ 43 แฟ้ม ส่งเข้าสูร่ะบบรายงาน HDC และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั งคืน

ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทุก 3 เดือน ผ่านการประชุม MCH board และ Service Plan สูติกรรม ทารกแรกเกดิทั งระดับจังหวัดและระดับ
อ้าเภอ ทุก 1-3 เดือน 

     -มีการใช้ Line Group เพื่อขอค้าปรึกษา/การดูแล/การส่งต่อ ระหว่างเครือข่ายกับ รพ. แม่ข่าย 
 3.2.4 ยาเวชภณัฑ ์ และอปุกรณต์า่งๆหรอืเทคโนโลยกีารแพทย์  (Medical products  vaccines  and technologies) 
     - มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
 3.2.5 การเงนิการคลงั(Financing) 
    - งบประมาณด้าเนินงาน จากงบ PP สป.สช. 
 3.2.6 นโยบายและการบรหิาร(Leadership & governance) 

   - MCH Board เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน 
   - MCH Board จังหวัด มีการประชุมทุก ๓ เดือน เพื่อวางแผน/วิเคราะห/์ก้ากับพัฒนา คุณภาพบรกิาร/พัฒนาบุคลากร 

ร่วมกับ  Service Plan สาขาสตูิกรรมระดับจังหวัด สาขาทารกแรกเกิดระดับจังหวัด เพ่ือด้าเนินงานบูรณาการร่วมกัน  
   - การเยี่ยม รพช. แบบพ่ีช่วยน้อง ช่วยให้มีการจัดบริการ ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั งจังหวัด one province one 

hospital และมีการแลกเปลีย่นขอ้มูล การให้ค้าปรึกษา การรับส่งตอ่ท่ีสะดวกรวดเร็วขึ น 
   - ทีมตรวจราชการออกเยี่ยมเสริมพลัง ปีละ 2 ครั ง 

 3.2.7 การมสีว่นรว่ม(Stakeholder & Participation) 
    - มีการเชื่อมโยงบริการกับ รพ.ภาครัฐ นอกสังกัด ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข รพ.เอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางการ

เข้าถึงบริการแก่ผูร้ับบริการ 
  

4. สรุปประเด็นส้าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท้าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด้าเนินงานไม่ประสบความส้าเร็จ (Key Risk Area/ Key 
Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
.......................................................................................................................................................................................... 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ 

   
   

6. ขอ้เสนอแนะตอ่นโยบาย /ตอ่สว่นกลาง / ตอ่ผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
    7.1 นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ประกอบด้วย  

• หนูน้อยหมวกแดง  
• มือแม่  
• โครงการสร้างรักและเข้าใจ  
• ถุงพลาสติกสี่เหลี่ยมเจาะกลางใช้แทน 

ผ้าสีเ่หลีย่มเจาะกลาง  
• ที่นอนอุ่นไอรัก  

    7.2 ผ้าคลุมตู้อบด้านในตู้อบเป็นสีขาวด้าส่งเสริมพัฒนาการสายตา ส่วนด้านนอกสีสันสวยงามตามสบาย 
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คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิาร(Service plan) 
- ภารกิจที่ 1 การตรวจติดตามนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงและแก้ไขปัญหาพื นที่ 
- ด้านที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
- หัวข้อที่ 2.4 สาขาทารกแรกเกิด 

 
แสดงข้อมลูเชงิปริมาณ 
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แสดงข้อมลูเชงิคณุภาพ 
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สรปุประเดน็สา้คญัที่เปน็ความเสีย่ง 
- ปัญหาที่พบจากการทบทวนเวชระเบียนเดือนตุลาคม 60-พฤษภาคม 2561พบว่าอัตราการเสียชีวิตทารก

อายุน้อยกว่า 28 วันเท่ากับ4.54การเกิดมีชีพ มีแนวโน้มสูง ทีมได้ทบทวนการดูแลรักษาพยาบาลทารกแรก
เกิดวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งตัวชี วัดกระทรวงสาธารณสุขปี61 อัตรา
การเสียชีวิตอายุน้อยกว่า 28 วัน เท่ากับ 3.4:1,000เกิดมีชีพ  

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากยังคงมากท่ีสุดคือ sepsis จากการวิเคราะห์ทบทวนหาสาเหตุพบปัญหา ทารกมี

อาการทรุดลง  ใส่ท่อหลอดลมคอ ใช้เครื่องช่วยหายใจนานมากกว่า 3 วัน ท้าให้มีอัตราครองเตียงนานและ
จากความเสี่ยงในตัวทารกซ่ึงมีภูมิต้านทานต่้า ซึ่งรับการดูแลทารกที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเสียชีวิตได้ ดั งนั นบุคลากรควรตระหนักเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการเฝ้าระวัง 
ประเมินสังเกตอาการผิดปกติ ทีมจึงพัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางแก้ไข 
• ประชุมชี แจงทีมปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันดังนี  

– การดูแลอุณหภูมิกาย 36.9-37.1องศาเซนเซียส 

– การอาบน ้าทารกและท้าความสะอาดร่างกายเวลา 18.00 นาฬิกา 

– การดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ใช้ผ้าหนุนใต้ไหล่(มีนวัตกรรมหมอนโดนัท) ดูดเสมหะโดยใช้พยาบาล2
คน ถูกเทคนิคปลอดเชื อ ไม่ดูดเสมหะเป็นกิจวัตร ไม่หยอด0.9%NSS ตามกิจวัตร หยอด0.9%NSS 
ครั งละ 1-2หยด 

– ปฏิบัติตามแนวทางICคือการล้างมือตามมาตรฐาน การตัดเล็บสั น การงดใส่เครื่องประดับ 

– โครงการการรณรงค์ การล้างมือตามแผนงานICโรงพยาบาล 

– weaning ET-Tubeเร็วที่สุด 

– ใช้ early non-invasive เพ่ือลดการสอดท่อช่วยหายใจ 

– การจัด zoning caseและแยกของใช้เพื่อลดการละบาดเชื อ 

– แอลกอฮอล์ล้างมือ ข้างๆตู้อบที่bed side ประจ้าที่ไว้แต่ละตู้อบ 

– ควบคุมอุณหภูมิห้อง 25-26 องศาเซนเซียส(ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง) 

– บุคลากรมีศักยภาพ สามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

– ติดตามอัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า28วันเกณท์ 3.4:1,000 การเกิดมีชีพ 
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ผลการดา้เนนิงานทารกแรกเกิด(ราย/ป)ี 
 

 
 
ทารกเกดิมชีพี(ราย/ปี) 
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Refer(ราย/ปี) 
 

 
 

ผลลัพธ ์: อัตราการเสียชวีติทารกแรกเกดิอายนุ้อยกวา่ 28 วนั 
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ผลลัพธ ์
 

 
 

โอกาสพฒันา 
- NCPR 
- ดูแลอุณหภูมิกาย 
- การล้างมือ 
- ใส่ถุงมือเวลาท้าหัตถการทารก 
- สิ่งแวดล้อม ท้าความสะอาดตู้อบ 
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สรปุสาเหต/ุรายงานการทบทวนผูป้ว่ยทารกแรกเกิดเสยีชวีติ 
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นวตักรรม 

 ผา้คลมุตู้อบดา้นในตู้อบเปน็สขีาวดา้สง่เสรมิพฒันาการสายตา สว่นดา้นนอกสสีันสวยงามตามสบาย 
- หมอนโดนทั เพื่อความสขุสบาย ลดแรงสะบดัหนา้ของทารก ปอ้งกันการเลือ่นหลดุของหลอดลมคอ 

 
 

- หมอนรองคอ เพือ่ความสขุสบาย ลดแรงสะบัดหนา้ของทารก ป้องกันการเลือ่นหลดุของหลอดลมคอ 

 
- เชือกโยง ปอ้งกนัการเลือ่นหลดุของหลอดลมคอ 

 
 
ประธานสาขา แพทย์หญิงช่อทิพย์ นาสวัสดิ์  
ผู้รายงาน นางรตันา ปัญญานุวัฒน์ ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

            วัน/เดือน/ปี 25 มิถุนายน 2561   โทร. 086-764-3905    e-mail: kkanbun@yahoo.com 

mailto:kkanbun@yahoo.com
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่๒ การพฒันาระบบบริการ  

หัวข้อ Service Plan สาขาสขุภาพจิตและจติเวช  
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4  ตรวจราชการวนัที ่9, 12 กรกฎาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดที่  34  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ  55 
ตัวชี้วัดที่  35 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ    ไม่เกิน 6.3  ต่อแสนประชากร 

2. สถานการณ์ 
       ๑. จังหวัดนนทบุรีมีประชากร ณ  วันที่ 28 มิถุนายน  2561 รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,195,218 คน  
มีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น 1,005,417  คน ดังนั้น จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คาด
ประมาณจากความชุก (๒.๔ %) เท่ากับ  24,130 คน 
      2.เป้าหมายการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55 เท่ากับ 
จ านวน  13,271  คน 
      3. ผลงานการด าเนินงานการถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงวันที่     
25  มิถุนายน 2561 (ยอดสะสม)  ได้ร้อยละ 51.85  เท่ากับ จ านวน 12,511  คน  
     4. ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3  ต่อประชากรแสนคน (ไม่เกิน 63 คน ) 
     5 ผลงานข้อมูลผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ตั้งแต่ ตุลาคม  2560 – มิถุนายน  2561  จ านวน  12  คน      
        คิดเป็นอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 1.00 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 

    (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 )  
12 1.00 

  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  25  มิถุนายน   2561 
ล า
ดับ 

     ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

เมือง บางบัว
ทอง 

บาง
กรวย 

บาง
ใหญ่ 

ปาก
เกร็ด 

ไทรน้อย ผลงาน 
 

1. อัตราการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ                                                                                               
(ไม่เกิน 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน ) 

เป้าหมาย - 
 

- - - - - - 

ผลงาน 2 1 2 3 1 3 12 
ต่อประชากร

แสนคน 
0.55 0.37 1.58 2.15 0.41 4.79 1.00 

จ านวนประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

362,53
9 

264,11
8 

125, 
914 

139, 
301 

240 
,882 

62,6   
21 

1,195,
218 
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ล า
ดับ 

     ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

เมือง บางบัว
ทอง 

บาง
กรวย 

บาง
ใหญ่ 

ปาก
เกร็ด 

ไทรน้อย ผลงาน 
 

2. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต  
(ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 55 ) 

เป้าหมาย 
(ตามความ
ชุก2.4%) 

9281 
 

5199 2456 264
0 

5302 1075 24,130 

ผลงาน 12,327 1,137 594 378 1,095 344 12,51
1 

ร้อยละ 132.81 21.86 24.18 14. 
31 

20.65 32.0 51.85 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน  
4.1  นโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ส าคัญมีความต่อเนื่องและจริงจัง 
4.2  การก ากับ ติดตามนิเทศงานสุขภาพจิต ตั้งแต่ ระดับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลศรีธัญญา  และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  อย่างบูรณาการร่วมกัน 
4.3 ขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานสุขภาพจิตโดยคณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพ( Service  

Plan ) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดนนทบุรี 
4.4  ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีประสิทธิภาพและมีเกณฑ์ชัดเจน 
4.5 ทบทวนมาตรฐานบัญชียาจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นไปทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ

โรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
4.6 ระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งเป็นปัจจุบัน ส าหรับใช้ประโยชน์ใน

การด าเนินงานสุขภาพจิตแยกแต่ละพ้ืนทีอ่ าเภอ 
 

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
บุคลากรที่รบัผิดชอบงานสุขภาพจิตใน
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพจิตต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
หลายด้าน  

  

สัดส่วนประชากรมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับ
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล   
(มีผู้รับบริการนอกเขตจังหวัดนนทบุรีซึ่งย้าย
เข้ามาอาศัยในจังหวัดนนทบุรี) 

  

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
6.1 จัดท าข้อตกลงเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงพยาบาลชุมชน เพื่อความชัดเจนการรับ-การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช และป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
6.2 มีการจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้/ผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พ่ึง ที่ส่วนกลางและสนับสนุนมายังส่วนเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้/ไม่มีญาติดูแล  
6.3 กรมสุขภาพจิตสนับสนุนทุนเรียน เฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ให้แก่

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพช/รพ.สต 
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6.4  จัดให้มีกลุ่มงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือให้สามารถเพ่ิมอัตราก าลังผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตได้ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)    
ชื่อผลงาน  Best practice, Service Plan (สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช) 
 “รูปแบบการดูแลเด็กที่มีความพร่องทางพัฒนาการแบบมีส่วนร่วม 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเขน (โชคดี โมเดล)”  

 
 
                                                                         ผู้รายงาน.นางนภา   พวงรอด  

   ต าแหน่ง. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี..วันที่  25  มิถุนายน  2561…. 
   โทร.081-5046383. e-mail bongnapa@hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
................................................................... 

คณะที่ ๒ การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
 แผนงานที่ ๖ :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
 โครงการที่ ๒๓: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

ข้อมลูประกอบการวเิคราะห ์(ระบรุายการข้อมลูทีจ่ าเปน็ส าหรบัการตรวจตดิตามทีจ่ าเปน็ในแตล่ะประเด็น) 
๑. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตวัชี้วดั เปา้หมาย              ผลการด าเนนิงาน  

ป ี๒๕๕๘ ป ี๒๕๕๙ ป ี๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.
๖๐) 

ม.ค.-
พ.ค.๖๑ 

๔๐.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ไดร้ับการรักษา 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑.มะเร็งตับและท่อน้ าดี ๒.มะเร็งหลอดคอ หลอดลม 

ใหญ่ และปอด ๓.มะเร็งเต้านม ๔.มะเร็งล าไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก ๕.มะเร็งปากมดลูก) 

ตัวช้ีวัดย่อย 

๔๐.๑ ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการผา่ตัด 

ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห ์

๔๐.๒ ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบดั 

ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห ์

๔๐.๓ ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษา 

ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์  

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

 

 

 

 

≥ร้อยละ ๘๐ 

 

≥ร้อยละ ๘๐ 

 

≥ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

๘๙.๑๑ 

 

๘๘.๓๐ 

 

ND 

 

 

 

 

 

 

๘๕.๒๑ 

 

๘๙.๖๗ 

 

๘๘.๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๗๙.๙๐ 

 

๙๓.๔๐ 

 

๘๐.๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๗๖.๘๑ 

(๕๓/๖๙) 

๘๖.๐๔ 

(๓๗/๔๓) 

๖๒.๕๐ 

(๑๐/๑๖) 

 

 

 

 

 

 

๘๙.๐๑ 

(๘๑/
๙๑) 

๘๖.๐๐ 

(๔๓/
๕๐) 

๘๔.๖๑ 

(๑๑/
๑๓) 

๒. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
     ๒.๑ การรอคอยการผ่าตัด มากกว่า ๘๐% เพราะผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีแพทย์ทาง
ศัลยกรรมเพียงพอ  
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     ๒.๒ สามารถให้ยาเคมีบ าบัดได้ภายใน ๖ สัปดาห์ เพราะให้ยาได้เอง สามารถให้ยา Third 
chemotherapy 
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดบริการ Amburatory day care unit ในปี ๒๕๔๙ สามารถให้ยาเคมีใน 
Ca.Breast , Ca.Colon , Ca.Ovary , Hematoท าให้ผู้รับบริการเข้าถึงยาเคมีบ าบัดได้ง่าย 
     ๒.๓ การรอคอยรังสีรักษาในเวลาที่ก าหนด จากการจัดระบบบริการส่งต่อรังสีส่งรักษาร่วมกับ ร.พ.มหา
วชิราลงกรณ์ จึงส่งได้เร็วขึ้น แต่ปัจจัยที่ท าให้จ านวนลดลงเกิดจากตัวผู้ป่วยและญาติไม่พร้อมในการเดินทาง  

๓. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีบรรลุเป้าหมาย) 
     ๓.๑ พัฒนารูปแบบการคัดกรอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ล าไส้ใหญ่ ในการค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยใช้
แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
     ๓.๒ ก าหนดมาตรการ การรายงานผลชิ้นเนื้อภายใน ๒ สัปดาห์ 
     ๓.๓ จัดตั้งศูนย์ประสานงานโรคมะเร็ง และจัดท าระบบ Refer online เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเข้าถึงบริการการ
ตรวจวินิจฉัย การรักษายังหน่วยบริการเฉพาะทางภายในเวลาที่เหมาะสม และติดตามประสานงานการรักษา
ต่อเนื่องโดย Nurse Co Ordinator 
     ๓.๔ พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็ง โดยใช้โปรแกรม Thai Cancer Base แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาด
บุคลากรในการบันทึกข้อมูล  
๔. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
     ๔.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
     ๔.๒ ขาดอัตราก าลังคน เนื่องจากภาระงานมาก 
          ข้อเสนอแนะ 
     - เพ่ิม Nurse case manager ในการดูแลผู้ป่วยแยกตามแผนก 
     - ด้านบุคลากรพยาบาลผู้รับผิดชอบประสานงานมะเร็ง (Nurse Co 
ordinator) ควรมีกรอบรองรับที่ชัดเจน 
     - มีมาตรฐานกลางในการท า P4P ของงานมะเร็งเพ่ือวิเคราะห์ภาระ
งาน 
๕. ผลงานเด่น นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่าง CA Corner 

 
 
 
 
 
 
 หนว่ยเคมบี าบดัโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 
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ผู้รายงาน นางสาวบุญช่วย คล้ายเมือง 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โทร.  ๐๘ ๑๗๕๕ ๕๒๑๑ 
E-mail    boonchuoy1309@hotail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2  การพฒันาระบบบริการ (Service Plan) 

      หวัข้อ สาขาตา 
จงัหวัดนนทบุร ีเขตสขุภาพที ่๔  ตรวจราชการวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ:  
1.1 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
1.2 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

2. สถานการณ์ 

ตวัชีว้ดั 
ป/ี ร้อยละ 

2558 2559 ๒๕๖๐ 2561 

-จ านวนผู้สูงอาย(ุ60 ปี)ทั้งหมด  135,326 182,362 143,874 166,605 
-การคัดกรองผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ือค้นหา Blinding Cataract  46.00 54.24 ๖๐.๑๘ 38.88 
-ผู้ป่วยBlinding Cataractได้รับการ ท าผ่าตัดภายใน 30 วัน  78.94 76.47 ๙๕.๔๒ 94.61 
-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผ่าตัด ของผู้ป่วยBlinding Cataract  32.01 38.12 ๒๒.๐๒ 26.24 
-ผู้ป่วย Low vision Cataract ได้รับการท าผ่าตัดภายใน 90 วัน 86.61 68.09 ๙๕.๖๒ 97.33 
-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยผ่าตัดของผู้ป่วยLow vision Cataract 72.83 83.09 ๕๙.๒๑ 36.21 
เมื่อเปรียบเทียบปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ การเข้าถึงบริการคัดกรองเพ่ือค้นหาต้อกระจกในผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง ได้รับการผ่าตัด
ภายใน ๓๐ วันลดลงเล็กน้อย  ระยะเวลาเฉลี่ยเพื่อรอคอยผ่าตัด ของผู้ป่วย Blinding Cataract เพ่ิมข้ึน 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์    
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)  

 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75 
 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥  

ร้อยละ 80 
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3.1 ข้อมลูเชงิปรมิาณ 
(1) ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 

หมายเหต ุ
จ านวนผูสู้งอาย ุ60 ปี
ขึ้นไป ที่ไดร้บัการคดั

กรองสายตา  
(A) 

จ านวนผูสู้งอาย ุ60 
ปีขึน้ไป ทัง้หมด 

 
(B) 

ร้อยละผูส้งูอาย ุ60 ปี
ขึ้นไปที่ไดร้บัการคดั

กรองสายตา 
(A/B)*100 

เมืองนนทบุรี 20,322 75,860 26.79  
บางกรวย 16,100 19,208 83.82  
บางใหญ ่ 4,612 14,565 31.66  
บางบัวทอง 7,659 24,629 31.10  
ไทรน้อย 5,546 7,543 73.53  
ปากเกร็ด 10,544 24,800 42.52  
ภาพรวมจังหวดั 

  (ข้อมลู ณ วนัรับ
ตรวจ) 

64783 166605 38.88 
 

ที่มา : โปรแกรม Vision Thailand  ๒๐๒๐  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

(2) ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนดิบอด (Blinding Cataract) ไดร้บัการผา่ตดัภายใน 30 วนั ≥ ร้อยละ 80 

อ าเภอ 

รายการข้อมลู 

หมายเหต ุ
จ านวนผู้ปว่ยตอ้กระจก
ชนดิบอด (Blinding 

Cataract) ที่ไดร้บัการ
ผา่ตัดภายใน 30 วนั (A) 

จ านวนผู้ปว่ยตอ้กระจก
ชนดิบอด (Blinding 
Cataract)ที่ไดร้บัการ

วนิจิฉัย (B) 

ร้อยละผูป้ว่ยต้อกระจก
ชนดิบอด (Blinding 
Cataract) ไดร้บัการ
ผา่ตัดภายใน 30 วนั 

(A/B)*100 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 359 369 97.29  
โรงพยาบาลบางกรวย 15 17 88.24  
โรงพยาบาลบางบัวทอง 8 9 88.89  
โรงพยาบาลชลประทาน 4 13 30.77  

ภาพรวมจังหวดั 
  (ข้อมลู ณ วนัรับตรวจ) 

386 408 94.61  

ที่มา : โปรแกรม Vision Thailand  ๒๐๒๐  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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3.2 ข้อมลูเชงิคุณภาพกรอบการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ  สาขาตา   จงัหวัดนนทบุร ี  
ระดับ
บริการ 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

แนวทางพัฒนา ตาม SIX BUILDING  BLOCKS  (PLUS7) 

1 2 3 4 5 6 7 

กิจกรรมบริการ 
(Service 
Delivery) 

การพัฒนา
บุคลากร
(Health 

Workforce) 

ข้อมูลสารสนเทศ
(Health 

Information) 

ยาเวชภัณฑ์  และอุปกรณ์
ต่างๆหรือเทคโนโลยี
การแพทย์  (Medical 
products  vaccines  
and technologies) 

การเงินการคลัง
(Financing) 

นโยบายและ 
การบริหาร

(Leadership & 
governance) 

การมีส่วนร่วม
(Stakeholder 

& 
Participation) 

A 

ระบบ
บริการ 
ตรวจ
รักษา 

-ให้บริการตรวจ
รักษาโรคทาง
จักษุทุกชนิด 
-Excellent โรค
ทางจอประสาท
ตา โรคต้อหิน
และปลูกถ่าย
กระจกตา 

มี 
-จอประสาทตา 
1 คน 
- ต้อหิน 1 คน 
-กระจกตา 1 
คน 
-พยาบาลเวช
ปฏิบัติทางตา 
+ OPD 4 คน 
+ OR 1 คน 
+ Ward 9 คน 

-การพัฒนาการใช้
โปรแกรมในการลง
ข้อมูลต้อกระจก 
VisionThailand2
020 ทัง้จังหวัด 
-พัฒนาการลง
ข้อมูล HDC ทั้ง
จังหวัด 
 

-เพ่ิมชุดอุปกรณ์สายน า
แสงเลเซอร์ชนิดสวมศีรษะ 
-เ พ่ิ ม ฉ า ย แ ส ง เ ล เ ซ อ ร์ 
ชนิดสองระบบแบบ SLT 
และ Nd : YAG 
-เพ่ิมเครื่องนับจ านวน
เซลล์จอประสาทตา 
-เ ค รื่ อ งนั บจ านวน เซล
กระจกตาชั้นใน 
(ราคา๑,๖๐๐,๐๐๐บาท) 
-กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วน
หน้ า ค ว ามละ เ อี ย ดสู ง
(ราคา๔,๒๐๐,๐๐๐บาท) 
 

-งบลงทุน SP/
เสื่อม 
-เงินบ ารุง 
-เงินบริจาค 
-ง บ ป ร ะ ม า ณ
จากเขตสุขภาพ 
ที่ ๔ 

-จัดประชุมฟ้ืนฟู
วิชาการเรื่องวัด
สายตาให้ อสม., 
จนท. สธ และครู
พยาบาลประจ า
โรงเรียนประถม 

-ประสาน
หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
นัดหมาย
ผู้รับบริการ 
-ร่วมกับ อบต. 
อบจ.,เทศบาล, 
มูลนิธิและ
หน่วยเอกชนใน
การ
ประชาสัมพันธ์ 
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ระดับ
บริการ 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

แนวทางพัฒนา ตาม SIX BUILDING  BLOCKS  (PLUS7) 

1 2 3 4 5 6 7 

กิจกรรมบริการ 
(Service 
Delivery) 

การพัฒนาบุคลากร
(Health 

Workforce) 

ข้อมูล
สารสนเทศ
(Health 

Information) 

ยาเวชภัณฑ์  และอุปกรณ์
ต่างๆหรือเทคโนโลยี
การแพทย์  (Medical 
products  vaccines  
and technologies) 

การเงินการคลัง
(Financing) 

นโยบายและ 
การบริหาร

(Leadership & 
governance) 

การมีส่วนร่วม
(Stakeholder 

& 
Participation) 

 ระบบ
บริการ
เชิงรุก 

 

มีหน่วยบริการ
เชิงรุก ตรวจ 
DME 
-หน่ วยบริการ
เชิงรุกตรวจวัด
แว่นเด็กโครงการ
เด็กไทยสายตาด ี

-เพ่ิมจักษุแพทย์ด้าน
จอประสาทตาในปี 
60, 61 ปีละ 1 คน 
-เพ่ิมจักษุแพทย์ด้าน
กระจกตา 1 คน ในปี 
60 
-อบรมพยาบาล เวช
ปฏิบัติทางตาในการ
อ่านภาพจอประสาท
ตา 3 คน 
-เพ่ิมบุคลากร 
Opthalmictechnician  
1 คน 
-เพ่ิมนักทัศนมาตร 1 
คน 

-บันทึกข้อมูล
ตามระบบ

ปกติ 
 

-เครื่องวัดความโค้งกระจก
ตา 
-vitrectomy with 
phacoemulsification 
machine(เครื่องมือผ่าตัด
น้ าวุ้นลูกตาและสลายต้อ
กระจก) 

 

 -ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ
จักษุระดับเขต 

-ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ

จักษุระดับจังหวัด 
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4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 
.....................................................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6.ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ......................................... 

7.นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ....................................... 
 

       
                           ผู้รายงาน   นางอรอนงค์  วัฒนากูล 

ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                                                วัน/เดือน/ปี   วันที่ 2๖ มิถุนายน 2561  

               โทร   ๐๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑ 
                                                E-mail:   cha11bt@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที ่2 Service excellence (บริการเปน็เลศิ) 

สขาขาการดแูลระยะกลาง (Intermediate Care) 
จงัหวดันนทบรุ ี เขตสขุภาพที่  4  ตรวจราชการวนัที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561  

 
1. ประเดน็การตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของสถานพยาบาลระดับM และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง  
2. สถานการณ ์

จังหวัดนนทบุรี  พบอุบัติการณ์ของผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค คือ Stroke, Traumatic brain injury และ Traumatic spinal 
cord injury จ านวนมาก แต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมักขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง ท าให้เกิดความพิการตามมา หรือ
เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทางทีมฟื้นฟูสมรรถภาพจึงได้พัฒนาระบบดูแล
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงIntermediate care (Stroke Head Injury  Spinalcord Injury) สามารถเข้าถึง
บริการทางการเหมาะสมได้มาตรฐานและครอบคลุม ปัจจุบันนนทบุรี มีการจัดระบบในการดูแลเช่ือมโยงบริการระหว่าง
โรงพยาบาลแม่ข่าย(พระนั่งเกล้า) ไปยังโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและครอบครัว  

3. ขอ้มลูประกอบการวเิคราะห ์ (ระบรุายการขอ้มลูทีจ่ าเปน็ส าหรบัการตรวจตดิตามทีจ่ าเปน็ในแตล่ะประเดน็) 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (1)ร้อยละโรงพยาบาลทีม่ีการดูแลระยะกลาง(เป้าหมาย :มากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 10) 

อ าเภอ จ านวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่
ด าเนินงานการดูแลระยะกลาง (A) 

จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
M และ Fทั้งหมด(B) 

ร้อยละโรงพยาบาลที่มี
การดูแลระยะกลาง 

(A/B)X100 

 
หมายเหต ุ

อ าเภอเมือง 1(OPD) 1   
อ าเภอบางกรวย 1(OPD ( 2 bed)) 1 100  
อ าเภอบางใหญ ่ 1(OPD) 1   
อ าเภอบางบัวทอง 2(OPD )  1(ward) 2 50  
อ าเภอปากเกรด็ 1(OPD) 1   
ภาพรวมจังหวัด 6(OPD) 1(ward) 6 33.33 (ผ่าน)  

 
เดือน ประเภท ได้รับการดูแล 

ครบ 6 เดือน 
ผล Outcome (ราย) 

BIดีขึ้น BI
คงที ่

BI 
ลดลง 

Death 
BI‹75 BI≥ 75 

ตุลาคม Stroke 26 3 22   1 
Traumatic brain injury       
Traumatic spinal cord injury 1  1    

 รวม  (73) 27 (36.98) 3 23   1 
พฤศจิกายน Stroke 30 5 19  6  

Traumatic brain injury 1  1    
Traumatic spinal cord injury 1  1    

 รวม (52) 32 (61.54) 5 19  6  
ธันวาคม Stroke 25 2 20 3   

Traumatic brain injury       
Traumatic spinal cord injury       

 รวม (36) 25 (69.44) 2 20 3   
รวม 161 84 (52.17) 10 64 3 6 1 

 



 
 

วสิยัทศัน ์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเครอืขา่ยสขุภาพเขม้แขง็  ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ”             [226]        

ระบบการจัดบริการ intermediate care มีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นแม่ข่ายบริการ  โรงพยาบาล
บางบั วทอง  2 และ โ ร งพยาบาลบา งก รวย  เป็ น โ ร งพยาบาลคู่ ข น าน   (IPD  
รพ.บางบัวทอง 2 รองรับ 8 เตียง รพ.บางกรวย รองรับ 2 เตียง)  พร้อมทั้งจัดบริการ OPD และ
ชุมชน ผ่าน รพช.ทุกแห่ง และจัดท าแผน Care Plan โดยทีมกายภาพบ าบัด  ผู้ป่วยได้รับการดูแลครบ 
6 เดือน ร้อยละ 52.17  BIดีขึ้น ร้อยละ 76.19 

 
4. สรปุประเดน็ส าคญัที่เปน็ความเสีย่งต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเรจ็ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินจิฉัย ประมวล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

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

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

-   
-   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ตอ่ระเบยีบ  กฎหมาย 

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

7. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
                                         Tilt table ที่บ้านส าหรับผู้ฝึกยืนในกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟู โดยศูนย์บริการ 
                                        สาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 

 
   

 ผู้รายงาน นางศรัญญา  ปานปิ่น  
     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   โทร.0891428735 e-mail S_panpin@hotmail.com 

 นางสุทัศนา  บัวผัด 
     ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
   โทร.081-0466847 e-mail nanarin@hotmail.com 

วัน/เดือน/ปี 31 พฤษภาคม 2561 

mailto:S_panpin@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวดั ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะที ่๒ การพฒันาระบบบรกิาร 

หวัข้อ สาขาสุขภาพช่องปาก 
จงัหวัดนนทบุร ี เขตสุขภาพที ่4   ตรวจราชการวนัที ่9-13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การ

สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Board  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  
 อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที ่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ 

๒. สถานการณ์ 
๒.๑. จ านวนประชากรทั้งหมด 1,040,194 คน จ านวนประชากรสิทธิ์ UC 681,349 คน 
๒.๒ หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 

จ านวนอ าเภอ  6 แห่ง จ านวน CUP 7 แห่ง 
จ านวน ศสม.  7 แห่ง จ านวน รพ.สต. 69 แห่ง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม 193 แห่ง รพ.เอกชน 7 แห่ง 

๒.๓.จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
๒.๓.๑ จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด       289 คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1: 13,002คน 
ทพ.กสธ.        80 คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ (ชลประทาน/เทศบาล) …       16/2 คน 
ทพ.เอกชน …    193 คน   
๒.๓.๒จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด …     77 คน สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร 1: 13,509คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ. 2       2 คน ทันตาภิบาลใน รพ.     21 คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. …       0 คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม.     46 คน 
ทันตาภิบาล ใน หน่วยงานรัฐอ่ืน …       8 คน   
๒.๓.๓ จ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด 
(ต าแหน่ง จพ. ที่เป็น ผช.ทพ.) 

…       9 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุกการจ้างงาน 
ที่ท าหน้าที่ ผช.ทพ.) ใน รพ. 

75 คน 

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ทุกการจ้างงาน ที่ท า
หน้าที่ ผช.ทพ.) ใน รพ.สต. 

…       0 คน ร้อยละ รพ.สต. ที่มีลูกจ้างช่วยงาน  
ทันตกรรม (41 แห่งจาก 45 แห่ง) 

91.11 

๒.๓.๔ จ านวนช่างทันตกรรม …       0 คน   
หมายเหตุ การนับจ านวนทันตบุคลากรให้นับแบบไม่ซ้ า กรณี ทพ.เอกชน คอืท างานเฉพาะภาคเอกชนเท่านั้น 

 
๒.๔. ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 

จ านวน รพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
ประจ าและครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

45 แห่ง จ านวน รพ.สต. /ศสม. ที่มีทันต
บุคลากรหมุนเวียนจากรพ.
ให้บริการและครุภัณฑ ์ ทันตกรรม
ครบชุด 

10 แห่ง 

จ านวน รพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให้บริการแต่มีครุภัณฑ์
ทันตกรรมไม่ครบชุด 

1 แห่ง จ านวน รพ.สต. /ศสม. ที่ไม่มี
บริการทันตกรรม 

20 แห่ง 
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๒.๕. ความพร้อมในการให้บริการสุขภาพช่องปาก ใน ทีมหมอครอบครัว และหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) 
จ านวนทีมหมอครอบครัว ทั้งหมดใน
จงัหวัด 

15 ทีม จ านวนทีมหมอครอบครัว ที่มีทัน
ตาภิบาล ท างานประจ า 

 15 ทีม 

จ านวน PCC ทั้งหมดในจังหวัด 4 clusters จ า น ว น  PCC ที่ มี ทั น ต แ พ ท ย์
รับผิดชอบ 

4 clusters 

จ านวนอ า เภอ ที่ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ทั้งหมดในจังหวัด 

6 อ าเภอ จ านวนอ าเภอ ที่คณะกรรมการฯ มี
แผนสนับสนุนบริการสุขภาพช่อง
ปากใน PCC 

6 อ าเภอ 

 
๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

๓.๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. อย่างมีคุณภาพของจังหวัด  
ตัวชี้วัด : ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  
แหล่งข้อมูล :  HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน ข้อมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปากข้อ ๔๖ 
โดยเลือกดูข้อมูลระดับจังหวัด (แล้วค านวณจ านวนอ าเภอที่มี รพ.สต./ศสม. ที่ มีคุณภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง ๒ 
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม.ที่มีในอ าเภอ  เทียบกับจ านวนอ าเภอทั้งหมด /ที่มี รพ.
สต./ศสม.) 

ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี  พบว่า มีอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่ผ่าน
เกณฑท์ั้ง ๒ องค์ประกอบ ร้อยละ 0.00   (ตารางที่ ๑)  
 

 ๓.๒ การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 

ตวัชีว้ดั: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ >= ร้อยละ ๓๕ 
แหล่งข้อมลู : HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ข้อ ๑  
 ในภาพรวมของจังหวัด พบว่าอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที่ เฉลี่ย   ร้อย
ละอ าเภอที่พบอัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ สูงสุด ๓ อันดับคือ อ าเภอบางใหญ่ ร้อยละ 30.82 
รองลงมาคือ อ าเภอไทรน้อย ร้อยละ 23.99 และอ าเภอบางบัวทอง ร้อยละ 20.99  
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ตารางที ่๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ 2 ข้อมูล 9 เดือน ต.ค.๖๐-มิ.ย.๖๑) 
ล าดบั รายการข้อมลู อ าเภอ ภาพรวม

จงัหวัด 
เมอืง 

บาง
กรวย 

บางใหญ ่
บางบวั
ทอง 

ไทร
น้อย 

ปาก
เกรด็ 

๑ ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  

๑.๑. รพสต. / ศสม. 
ที่จัดบริการ 
สุขภาพช่อง
ปากได้ตาม
เกณฑ์ใน 5 
กลุ่มเป้าหมาย 
14 กิจกรรม 

เป้าหมาย 15 12 9 14 11 15 76 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

๑.๒ รพสต. / ศสม. 
ที่จัดบริการ 
สุขภาพช่อง
ปากท่ีครอบ 
คลุมร้อยละ 
๒๐ 

เป้าหมาย 15 12 9 14 11 15 76 

ผลงาน 4 2 2 0 1 1 10 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

26.67 16.67 22.22 0.00 9.09 6.67 13.16 

รวม ร้อยละอ าเภอ
ที่จัดบริการ
สุขภาพช่อง
ปากใน รพ.
สต./ศสม. ที่มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์ ภายใต้
การสนับสนุน
ของ
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อ าเภอ 

เป้าหมาย   

ผลงาน  

อัตรา/ 
ร้อยละ 
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ล าดบั รายการข้อมลู อ าเภอ ภาพรวม
จงัหวัด 

เมอืง 
บาง
กรวย 

บางใหญ ่
บางบวั
ทอง 

ไทร
น้อย 

ปาก
เกรด็ 

 

๒ อัตราการใชบ้รกิารสขุภาพช่องปากของประชาชนในเขต >= ร้อยละ ๓๕ 

 อัตราการใช้
บริการสุขภาพ
ช่องปากของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

เป้าหมาย 371,951 
 

112,693 
 

119,861 
 

212,645 
 

47,752 
 

175,292 
 

1,040,194 
 

ผลงาน 66,534 22,592 36,946 44,641 11,457 33,723 215,893 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

17.89 
 

20.05 
 

30.82 
 

20.99 
 

23.99 
 

19.24 
 

20.76 
 

 ร้อยละจ านวน
รายบริการทัน
ตกรรมเฉพาะ
ทางต่อบริการ
ทั้งหมด 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

  

หมายเหตุ : 1.  ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
  2.  จ านวน รพ.สต./ศสม. ในรายงาน ตก.1 ไม่นับรวมหน่วยบริการ ดังต่อไปนี้  
   2.1  หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่ได้สังกัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดังนี้  อ าเภอไทรน้อย จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์
สาธารณสุขสาธิตคลินิกการแพทย์แผนไทย 

   2.2 หน่วยบริการที่เป็น extended OPD ของโรงพยาบาล ดังนี้  
-  อ าเภอเมือง จ านวน 2 แห่ง คือ สาธารณสุขเขตเมือง และ  ศูนย์บริการ

สาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก 
-  อ าเภอบางกรวย จ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน

หมู่บ้านสมชาย และ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาล 
บางกรวย 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเรจ็ 
(Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม  

จากการวิเคราะห์การจัดบริการสุขภาพช่องปากของจังหวัดนนทบุรีโดยใช้ ๖ Building Blocks เพ่ือระบุ
ประเด็นส าคัญที่เป็นปัญหาเป็นความเสี่ยงที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ มีดังนี้ 
 การจดับรกิารสุขภาพ (Health Service Delivery) (สุขภาพชอ่งปากในรพ.สต./ศสม.) 

o ส่งเสริมสนับสนุนให้บริโภคนมจืดและลด/เลิกนมขวดในเด็กเล็ก 
o ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็กโดยผู้ปกครอง 
o ส่งเสริมสนับสนุนการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ ๐-5 ปี 
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o ส่งเสริมสนับสนุนการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี 
o ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยผ่านเครือข่ายและจัดหาแนวทาง

จัดบริการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 
ผลด าเนินการ 
o ลดโรค 
o ลดป่วย 

 
o ลดตาย 
o เข้าถึง 

 จัดหายูนิตท าฟันเพ่ิม  เพ่ิมเวลาในการให้บริการ เพ่ิมหน่วยบริการ  
 จัดทันตาภิบาลลงไปในพ้ืนที่ (โดยก าหนดต าแหน่ง/รับย้าย/ลูกจ้าง) 
 จัดหน่วยบริการส าหรับงานทันตกรรมเฉพาะทางโดยเฉพาะ 

o ส่งต่อ 
 จัดหน่วยรับบริการทันตกรรมเฉพาะทางในด้านต่างๆทั้งบริการแบบทุติยภูมิและตติย

ภูมิ  
 ประชาสัมพันธ์หน่วยรับบริการทันตกรรมเฉพาะทางผ่านทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
o ความครอบคลุม    

 อัตราการเข้าถึงบริการต่อประชากร  ร้อยละ 20.76 (คน) /ร้อยละ 18.58 (ครั้ง)*      
(* ข้อมูล ต.ค.60-พ.ค.61  จาก HDC มิ.ย.61) 

ปัญหา/อุปสรรค  สัดส่วนจ านวนทันตาภิบาลเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร ไม่เพียงพอ  
 ระบบสารสนเทศ (Information system and sharing)ในระบบ ๔๓ แฟ้ม: การปอ้นข้อมลู การ

ตรวจสอบ การดึงข้อมลู 
ผลด าเนินการ  
o การดึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระดับจังหวัด 
o ชี้แจงทุกหน่วยบริการเพ่ือตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออกและเมื่อส่งออกแล้วตรวจสอบความ

ครบถ้วนอีกครั้ง 

ปัญหา/อุปสรรค   
o ความยุ่งยากซับซ้อนของระบบ  ท าให้ใช้เวลาในการจัดการข้อมูลมาก 
o ในบางหน่วยบริการยังไม่มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

ข้อเสนอแนะ 
o พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ 
o ในระบบ HDC เสนอให้คงรายงานหลักไว้ และน ารายงานตามตัวชี้วัดแยกไว้ในส่วนตัวชี้วัด 

 ก าลงัคนทนัตบคุลากร (Health workforce) จ านวนคน ความพอเพยีง ความจ าเปน็ในการพฒันา 
ผลด าเนินการ   
o ทันตแพทย์ มีจ านวนเพียงพอ เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 
o ทันตาภิบาล มีจ านวนเพียงพอ เมื่อเทียบกับหน่วยบริการ (รพ.สต.) มี รพ.สต. ทั้งหมด ๗๖ 

แห่ง มีทันตาภิบาลประจ า 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.21  แต่เมื่อเทียบจากจ านวน

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริโภคนมจืดและลด/เลิกนมขวดในเด็กเล็ก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็กโดยผู้ปกครอง 
3. ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ฟรีในเด็กอายุ ๐-5 ปี ทุกคน ทุกสิทธ์ิ  ในทุก CUP 
4. ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน 
5. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยผ่านภาคีเครือข่าย 
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ประชากรสัดส่วนเป็น 1: 13,509 ซึ่งยังต่ าอยู่ โดยทางจังหวัดมีการด าเนินการจัดหา      
ทันตาภิบาลลงใน รพ.สต.เพ่ิมในปีที่ผ่านมา 

o ผู้ช่วยงานทันตกรรม มีจ านวน 41 คน จาก รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจ า 45 แห่ง 

ปัญหา/อุปสรรค  สัดส่วนจ านวนทันตาภิบาลเมื่อเทียบกับประชากรไม่เพียงพอ ท าให้การให้บริการไม่
ครอบคลุม และการให้บริการเชิงรุกไม่สามารถท าได้ทุกพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะ 
o สนับสนุนและผลักดันให้ทันตแพทย์ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
o สร้างสัมพันธ์ภาพ สร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นโดยให้ขวัญก าลังใจในการท างานแก่     

ทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มทันตาภิบาล 
o ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการจ้างทันตาภิบาลใน รพ.สต. ที่มีความพร้อม 
o ผลักดันให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจ าทุกแห่ง 

 การเงินการคลงัสาธารณสุข (Financing)  
ผลด าเนินการ  มีความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข โดยใช้งบ PP ของ
แต่ละพ้ืนที่ในการด าเนินการ ในส่วนงบบริหารจัดการในระดับจังหวัดด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มงานอ่ืนๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

 เทคโนโลย/ีมาตรการจดับรกิารและแกป้ัญหา 
 ผลด าเนินการ มีการพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ 
ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม รวบรวมข้อมูล และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละ CUP การตรวจสอบข้อมูล  
ส่วนในระดับจังหวัดมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล  และประสาน IT จังหวัด  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล  

 
ปัญหา/อุปสรรค  ระบบข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ  
o พัฒนาบุคลากรให้สามารถลงข้อมูล ตรวจสอบ และสามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
o พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การอภบิาลระบบสุขภาพ (Leadership and  Governance) : เชน่  ระบบสนบัสนนุ  การก ากบั
ติดตาม  กลไกการประสานงาน  Oral CUP manager ฯลฯ 

ผลด าเนินการ  
o มีคณะกรรมการด าเนินงานระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด โดยมีการประชุม

ประมาณ 3 ครั้ง/เดือน และมีการประสานงานผ่านทางไลน์หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
o มีผู้รับผิดชอบระดับ CUP ชัดเจน โดยเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยบริการระดับ รพ.สต./ศสม. 
o ลูกข่าย (รพ.สต./ศสม.) จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมทั้ง

บุคลากรจากแม่ข่าย  โดย มีการหมุนเวียนทันตบุคลากรในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตบุคลากร  และมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรม ใน รพ.สต. ที่ไม่มีงบประมาณจ้างผู้ช่วย
งานทันตกรรม เช่น เครือข่ายบางกรวย 

o มอบหมายให้ทันตแพทย์เป็นพ่ีเลี้ยงในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทันตาภิบาลใน 
รพ.สต. 
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o มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของทันตบุคลากรทั้งในระดับจังหวัดและระดับ 
CUP 

o จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับโรงพยาบาลและ รพ.สต. 
o นิเทศติดตามก ากับโรงพยาบาลและ รพ.สต. ที่มีความจ าเป็นโดยคณะกรรมการแผนพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดนนทบุรี  และมีการนิเทศ ติดตามก ากับ 
รพ.สต. โดย CUP 

o ด าเนินงานจัดหาวัสดุทันตกรรมร่วม  เพื่อให้ได้วัสดุทันตกรรมที่มีคุณภาพและใช้งบประมาณ
ให้มีประโยชน์สูงสุด 

ปัญหา/อุปสรรค   ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 
 

ตารางที่ ๒ สรุปปัญหาการด าเนินการ  

ปัญหาด าเนินการ 
จ านวน

อ าเภอที่มี
ปัญหา 

อ าเภอ 

เมือง 
บาง
กรวย 

บาง
ใหญ่ 

บางบัว
ทอง 

ไทร
น้อย 

ปาก
เกร็ด 

ปญัหาการลงบันทึกข้อมูล การ
ตรวจสอบ การส่งออก และ ใช้ข้อมูล
จาก  43 แฟ้ม เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผล 

2 √     √ 

ปัญหาความไม่ก้าวหน้า การเปลี่ยนสาย
งาน และ ลาออกของทันตาภิบาล  

2 √  √    

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจ ารพ.สต 0       

ขาดแคลนผู้ช่วยงานทันตกรรมประจ า
รพ.สต. 

3 √   √ √  

จ านวนประเดน็ปัญหาในระดบัอ าเภอ  3 0 1 1 1 1 
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) -  
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  ต าแหน่ง..........ทันตแพทย์ช านาญการ..................................... 

     วัน/เดือน/ปี..........26 มิถุนายน 2561.................................. 
    โทร.....0862814526.. e-mail…Kullapat_3@hotmail.com 
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แบบรายงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รอบท่ี 1/2561 จังหวัดนนทบุรี 

 
ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจราชการ 
ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๑ ปี ๒๕๕๙ จังหวัด
นนทบุรี ไม่มีมารดา
ตายและขอเสนอสมุด
บันทึกสุขภาพแม่และ
เด็กเป็น passport 
เชื่อมโยงหน่วยบริการ 

จังหวัดนนทบุรี ไม่มีมารดาตาย ตั้งแต่ปี 2558-2560 และมีการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก เป็นการส่งต่อข้อมูลการดูแลหญิงตั้งครรภ์และบุตร ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน โดย อสม. และแกนน า ระดับต าบล โดย รพ.สต./คลินิกอบอุ่น/คลินิกแพทย์
เอกชน ระดับอ าเภอ โดย รพช. ระดับจังหวัด โดย รพศ. และยังส่งต่อจ้อมูลให้แก่ 
จังหวัดอ่ืนๆ เมื่อหญิงตั้งครรภ์เคลื่อนย้ายไปรับบริการจังหวัดอ่ืน ส่วนในปี 2561 มี
มารดาตาย 1 ราย คิดเป็นอัตราตาย 22.03 ต่อแสนการเกิดมีชีพ พบที่ รพช.(บาง
กรวย) เมื่อเดือนมีนาคม 2561 สาเหตุ 1.Hypovolemic shock จาก Placental 
Abruption มีภาวะความดันโลหิตสูง และ Death Fetus In Utero 2.Septic 
shockอายุ 35 ปี เป็นครรภ์ที่ 4 ไม่ฝากครรภ์ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกทม. 
เชื่อมต่อกับอ าเภอบางกรวย ประวัติการตั้งครรภ์ที่ 3 มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ คลอดปกติท่ี รพ. บางกรวย Last child 7 ปี 

๒ เร่งรัดทบทวนทักษะใน 
รพ.สต.เกี่ยวกับ DSPM 
เพ่ือค้นหาเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้เร็ว
ขึ้น 

ข้อ 2 ออกติดตามการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการทุกอ าเภอ และทบทวนทักษะ
การคัดกรองพัฒนาการโดยเครื่องมือ DSPM ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 

๓ เด็ก ๐ – ๕ ปี สูงดีสม
ส่วน อาจต้องมีการ
ทบทวนทักษะการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง 
วิเคราะห์ Root Cause 
ของปัญหาและบูรณา
การโครงการมหัศจรรย์ 
๑,๐๐๐ วันแรก 

ข้อ 3 ทบทวนการวัดส่วนสูงเด็กแก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ครู ศพด. เด็กท่ีมี
อายุต่ ากว่า 2 ปี ใช้วิธีนอนวัดความยาว ผลักดันนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วัน เข้าสู่ 
พชอ.ทุกอ าเภอ มาตรการส่งเสริมการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ให้ทุกภาคส่วนเน้นส่งเสริมการกระโดด การกินไข่ กินผัก กินนม และการนอนให้
เพียงพอ (ไข่ กระโดด ผัก นม นอน) 

๔ RTI จ.นนทบุรี ยังมี PS 
> ๐.๗๕ = ๖ ราย 
(๒.๒๕ %) ยังไมไ่ด้ท า 
MM Conference 
และใน สสจ.เสนอให้
ข้อมูล RTI ในการ
ประชุม อปถ. 

ทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ด าเนินการจัด Dead Case Conference 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

๕ ขอให้มีการซ้อมแผน 
EOC SAT 

มีการเปิด EOC เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 27 
เมษายน 2561 

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑ TB เป้าหมาย > ๘๕ มี
เป้าปี ๖๑ = ๒,๑๑๕ 
ราย ไตรมาส ๑/๒๕๖๑ 
= ๓๑๑ ราย คัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงได้เพียง 
๑๗.๗ % พบผู้ป่วย TB 
๑๓๔ ราย (๑.๒๕ %) 
เร่งรัดคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง 

อัตราความส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไตรมาส ๑/๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ 
57.43 (ณ วันที่ 9 ก.ค. 61  จะครบรอบประเมินในเดือนสิงหาคม2561) ก าลัง
รักษาร้อยละ 26.73 เสียชีวติร้อยละ 3.6  มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียน
รักษาตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 มีจ านวน ๑,๐๕๔ ราย  มีภูมิล าเนา
อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 53.7 ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด  
การติดตาม DOTในพ้ืนที่ พบผู้ป่วย ร้อยละ 41 ผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อยู่ในนทบุรีได้รับ
การตรวจคัดกรอง  ร้อยละ 84.4 ผลการด าเนินการคัดกรองทุกกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 
๗๙.๗ 

2 Stroke มีอัตราตาย
ผู้ป่วย Stroke < ๗ 
(ผลงาน ๑๙.๒๕ %) 
พยายามลดระยะเวลา 
Door to Needle 
พัฒนาการให้ความรู้ 
Warning Sing Stroke 
(FAST)  
 

ด าเนินการทบทวน AIS death case และก าหนดแนวทางเพ่ือลดอัตราตายโรค
หลอดเลือดสมอง ดังนี้ 

• AIS (0-72hr) 100% admit in stroke unit 
• ICH admit stroke unit 

แนวทาง 

• ตึก 8 ชั้น จัดสร้าง stroke unit 18 เตียง 

• ท า protocol ICH (med-Sx) 
การจัดระบบการดูแลรักษา AIS 

• นอก รพ. ระบบการส่งต่อการรับ case ไม่มีปัญหา 

• จัดระบบการส่งต่อรับดูแล AIS ที่ต้องนอน รพ.  แต่พ้นระยะอันตรายกับ 
รพช. 

          แนวทาง 

• ลงพื้นที่ พูดคุย ส่งต่อการดูแลให้ต่อเนื่อง     
(stroke corner) บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ทีม พยาบาล  
stroke และผู้เกี่ยวข้อง ประสาน สสจ  รพช 

พัฒนาการให้ความรู้ Warning Signs Stroke ( FAST ) จากปัญหาที่พบ  
• ท าอย่างไร ประชาชนจึงมารพ.ได้ทันเวลา 

• พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยมารพ.หลังเป็นเกินระยะเวลาในการให้ rTPA 

ยังต้องส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 
และรณรงค์การเข้าถึงระบบ FAST Tract โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ พชอ.
ต่อไป 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

        การจัดระบบการดูแลรักษา Large infarction 

• เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของ AIS 

• จัดท าแนวทางการท า thrombectomy ต้องหาทางประสานกับ รพ.อ่ืน ที่มี
ศักยภาพมากกว่า 

• เร่งให้ระบบไวขึ้น  Staff 1st call 
• จัดท าระบบ bolus ที่ ER 

• จัดระบบการขอยาจากห้องยาให้ไวขึ้น 

• ซักซ้อนกระบวนการท างาน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
เช่น  ห้องบัตร  เวรเปล  X Ray  พยาบาล ฯลฯ 

3 โรคหลอดเลือดหัวใจ 
อัตราตายไม่เกิน ๒๗ 
ต่อแสนประชากร 
(ผลงาน ๒๘.๘๘) เพ่ิม
การเรียนรู้ Guideline 
STEMI/Non STEMI  

ด าเนินการพัฒนา Guideline STEMI  และ NSTEMI   โดยใช้แนวเดียวกันทั้งจังหวัด 

• โดย STEMI guidline :มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลด้านเวลาบริการและ แผนการ
รักษา  

• โดย NSTEMI guidline :มุ่งเน้นการคัดกรอง ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ือ
จัดล าดับการรักษาแบบ invasive 

แนวทางการด าเนินงานเชิงรุก โดย 

• Cardio สัญจร โดยลงพื้นที่ พูดคุย ส่งต่อการดูแล 

ให้ต่อเนื่อง    ชี้แจงบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ทีม พยาบาล  
และผู้เกี่ยวข้อง ประสาน สสจ  รพช  
แนวทางการด าเนินงานเชิงรุก โดย 

พัฒนาการให้ความรู้ Warning Signs  จากปัญหาที่พบ  
• ท าอย่างไร ประชาชนจึงมา รพ.ได้ทันเวลา 

• พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยมารพ.หลังเป็นเกินระยะเวลาในการให้ SK 

ยังต้องส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 
และรณรงค์การเข้าถึงระบบ FAST Tract โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ พชอ. 
ต่อไป 

4 ส่งเสริมให้ อปท.เข้ามา
มีส่วนร่วม EMS และ 
รพช.เพิมศักยภาพ 
Refer back 

Ems ประสานกับ อปท.ที่ยังไม่เข้าร่วมส่วนมากจะได้ค าตอบยังไม่มีความพร้อมเรื่อง
รถ และบุคลากร 

5 ส่งเสริมการอธิบายให้
แพทย์และเจ้าหน้าที่
เข้าใจแนวทาง RDU 

1 มีการรายงานผลตัวชี้วัด RDU ให้กับทางประธาน RDU ของโรงพยาบาลทราบ
ทุกไตรมาส เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

2 มีการรายงานผลตัวชี้วัด Service plan RDU แก่คณะกรรมการ PTC ,องค์กร
แพทย์ และคปสอ. เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

3 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน RDU ในวาระการประชุมติดตาม และ
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ประเมินผลงานสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีทุกเดือน เพ่ือเป็นการตอกย้ านโยบาย
และเร่งการด าเนินการตามเกณฑ์ 

4. มีการวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาของแผนก/ตัวบุคคลที่ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
และรายงานองค์กรแพทย์, รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้อ านวยการ
รับทราบ  

6 เร่งรัดคัดกรองโรคไต
เรื้อรังในผู้ป่วยกล่่ม
เสี่ยง (DM/HT) > ๘๐ 
% (ผลงาน ๒๔.๔๗ % 
) e-GFR < ๔ 
ml/min/๑.๗๓ m๒ 

/yr > ๖๖ % (ผลงาน 
๕๘.๘๙ %) 

ได้ด าเนินการเร่งรัดคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยกล่่มเสี่ยง DM/HT มีผลงานเพ่ิมข้ึน
เป็น ๓๘.๗๑ % ( ณ ๒๑ มิย ๖๑) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR < 
๔ ml/min/๑.๗๓ m๒ /yr มีผลงาน ๕๓.๑๓ ( ณ ๒๑ มิย ๖๑)  

คณะที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๑ ITA ควรมีการประชุม
ชี้แจง ITA ในระดับ
อ าเภอเพ่ิมเติม เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจ 

การให้ความส าคัญของผู้บริหารในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีกรอบการประเมินหน่วยงานตาม ภารกิจหลัก และ ในภาพรวม ซึ่งการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้ท าการจัดอบรบให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความรู้เรื่องวินัยราชการ ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/
การป้องกันการทุจริต และเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๒ การจัดซื้อวัสดุ
การแพทย์ยังน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ (ผลงาน 
๗.๑๐ %)  

1. สสจ.ท าหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลที่ไม่ได้ส่งข้อมูลรายงาน ด าเนินการส่งข้อมูล
รายงานย้อนหลังให้ครบถ้วน และให้ส่งรายงานแต่ละไตรมาสให้ทันเวลา พร้อมทั้งให้
ผู้บริหารก ากับดูแลให้เรียบร้อยทุกไตรมาส ขณะนี้ รพ.ต่างๆ ได้ส่งรายงานในระบบ
ตามก าหนดแล้ว ผลงานในรอบ 2 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7.95  
2. รพช.หลายแห่งได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ปีงบประมาณ 2561 ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งต่อข้อมูลไม่ครบถ้วน สสจ.
ได้ประสานให้แต่ละ รพ.มีการส่งข้อมูลและให้ผู้รับผิดชอบเดิมเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลการ
เก็บและรายงานข้อมูลการจัดซื้อร่วมให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

เรื่องอ่ืนๆ 

๑ ขยะติดเชื้อ ในกรณีท้ิง
ถุงแดงควรใส่ชื่อ รพ.ที่
ถุง 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งในที่ประชุม กวป.ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ด าเนินการแล้วเนื่องจากตอนนี้ยังเป็นถุงขยะที่ท าไว้เดิมยังไม่หมด โรงพยาบาล
อาจจะใช้ปากกาpermanent เขียนที่ถุงไปก่อนชั่วคราว ส าหรับถุงขยะใหม่จะสั่ง
ผลิตตามแบบที่ต้องการทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็น
รถควบคุมอุณหภูมิตามกฎหมาย มีGPSประจ ารถ ซึ่งหน่วยงานที่ด าเนินการเป็น
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 
และเทศบาลนครปากเกร็ด จึงไม่มีปัญหาที่ต้องห่วงกังวลว่าจะเอาขยะติดเชื้อไปทิ้ง
ก่อนถึงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ อ.ไทรน้อย 

๒ การค้นหาผู้ป่วย 
Mental health ในแต่
ละหน่วยบริการเพ่ิมข้ึน 

หน่วยบริการทุกแห่งมีการคัดกรองสุขภาพจิตเพ่ิมมากข้ึน 

๓ การบ าบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติดให้ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการ 

มีการเปิดให้บริการในสถานบนิการมุกระดับ ทั้ง รพ.สต รพ มุกเปิด โดย รพ.สต.
สามารถคัดกรองแยกประเภทผุ้ป่วยยาเสพติด มีหน้าที่ให้ ค าปรึกษาบ าบัดโดยใช้ 
กระบวนการ BA . BI ในกลุ่มผุ้ใช้ยาเสพติดระยะแรก หรือ เริ่มใช้ยา  หากเป็น หาก
เป็นผุ้เสพ หรือผุ้เสพ หรือผุ้ติดตามกระบวนการคัดกรอง จะส่งต่อให้ รพ ด าเนินการ
บ าบัดในรุปแบบ matrix โดยทุกแห่งเปิดให้บริการทุกวัน 

๔ งบลงทุนปี ๒๕๖๑ ที่ยัง
ไม่ลงนาม เร่งรัด งบค่า
เสื่อม  

การเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยบรกิาร ในภาพรวม พบว่า งบระดับหน่วยบริการ ยังไม่ได้
ด าเนินการร้อยละ 16.34 งบระดับจังหวัดยังไม่ด าเนินการ ร้อยละ 69.28 และงบระดับเขต 
ยังไม่ได้ด าเนินการร้อยละ 59.15 บางพื้นที่ท่ีมีการด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ใน
การให้บริการไดม้ีการมอบหมายให้กลุ่มการพยาบาลซึ่งมีภารกิจประจ าอยู่แล้ว ต้องรับผิดชอบใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับจังหวัด : ได้มีการด าเนินงานเร่งรัดติดตามเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) โดยรายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเร่งรัดให้มีการด าเนินงานผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือแจ้งหน่วยบริการ
เป็นระยะๆ การนิเทศติดตามในระดับพ้ืนที่  การแจ้งข้อมูลในการการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลจังหวัดนนทบุรี และแบบไม่เป็น
ทางการ ผ่าน กลุ่ม Line ผู้รับผิดชอบงบค่าเสื่อม 

ระดับพ้ืนที่ :  เครือข่ายหน่วยบริการของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก าหนดนโยบาย  
เร่งรัดให้มีการด าเนินการให้เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ 2561 โดยไม่ให้มีการขยาย
ระยะเวลาด าเนินงาน 

5 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
TB และก ากับ DOT  

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จากเป้าหมาย 50,538 ราย ด าเนินการได้40,280 ราย คิด
เป็นร้อยละ 79.7  ซึ่งสามารถด าเนินการคัดกรองด้วยการตรวจเอกซเรย์ในกลุ่ม
ต่างๆดังนี้ 
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ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

            กลุ่มรายงานต่างด้าวได้ ร้อยละ 99.65   
            กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไมได้ ร้อยละ 19.42   
            ผู้สัมผัสร่วมบ้านร้อยละ 26.1  
            ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 63.87  
            ผู้สูงอายุ(COPD)ร้อยละ 52.48  
            บุคลากรสาธารณสุขร้อยละ 94.45 

6 วางแผนพัฒนา ER 
คุณภาพ เฉพาะผู้ป่วย
ฉุกเฉินจริง และความ
เข้าใจ/การดูแลผู้ป่วย 

ให้ทุกโรงพยาบาลประเมิน ECS ส่งสสจ.นนท์ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

7 UCEP (ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
๗๒ ชม.)  

มีการด าเนินงานได้ตามนโยบาย ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียน 

8 รพ.สะอาด ขอให้หน่วย
บริการดูแลส้วม ความ
สะอาด 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งในที่ประชุม กวป.ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ด าเนินการแล้ว 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ประเมินมาตรฐาน GREEN & 
CLEAN Hospital ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ผลการประเมินโรงพยาบาลทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์ R = Restroom) 
ส าหรับ รพ.สต. ให้สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งด าเนินการประเมินตามมาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital เช่นเดียวกัน ผลการประเมินโรงพยาบาลทุกแห่งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
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