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เข้าถึงได้ระบบบริการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ  ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
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คณะผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเครื่องมือที่ใช้ประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานฯ
ของคณะผู้ตรวจราชการ  การจัดท าเอกสารฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงาน
สาธารณสุขในทุกระดับ คณะผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 

"เมืองมะขำมหวำน อุทยำนน  ำหนำว ศรีเทพเมืองเก่ำเขำค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผำเมือง" 

 

 

      
 
ภาพสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ส าคัญตามค าขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 

ภาพตราประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตราประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยเพชร ภูเขาและไร่ยาสูบ อยู่ในรูปวงกลมมี ลายกนกไทย
ล้อมโดยรอบ เพชรเจียรนัยเป็นรูปหัวแหวน รูปคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับลงดินลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือภูเขา 
พ้ืนดินเป็น ไร่ยาสูบ และมีอักษรเขียนว่า “จังหวัดเพชรบูรณ์” 

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฎในจารึกลานทองค า ที่ค้นพบในศาสนสถานเก่าแก่      
ใต้เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ใน “วัดมหาธาตุ” ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในปัจจุบัน แต่เดิมชื่อเมือง “เพชบุระ” ที่
หมายถึงเมืองแห่งอู่ข้าวอู่น้ า พืชพันธ์ธัญญาหาร อันอุดมสมบูรณ์ ในแถบลุ่มแม่น้ าป่าสักตั้งแต่lสมัยก่อน



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
    

 

  
     2  
  

ประวัติศาสตร์ตอนปลาย มีการผสมผสานอารยธรรมที่หลากหลาย อาทิวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร
โบราณ ยาวนานสืบเนื่องถึงสมัยสุโขทัย โดยเมือง “เพชบุระ” เป็นเมืองแคว้นของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ก่อเกิดเมืองศรีเทพซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และในปัจจุบันถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่ได้รับความนิยม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ส าคัญอีกประการ คือในสมัย จอม
พล ป.พิบูลสงคราม ได้พิจารณาให้ “เมืองเพชบุระ” หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะจัดตั้งเป็น
เมืองหลวง แทนกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการเรียกขานอีกนามของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
“นครบาลเพชรบูรณ์” 

 
ภาพแผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2 ที่ตั ง อำณำเขต และลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 
       1.2.1 ที่ตั ง อำณำเขต 
                จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 
ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงตะวันตก กว้าง 55 กิโลเมตร ยาวที่สุดจากเหนือจรดใต้ 
296กิโลเมตร สูงจากระดับทะเล ประมาณ 114 เมตร อยู่ห่างกรุงเทพ 346 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 
21 มีอาณาเขต ดังนี้  
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          ทิศเหนือ        ติดตอ่กับ     จังหวัดเลย  
ทิศใต้   ติดต่อกับ     จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ     จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร 

 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะสภาพภูมิประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเทือกเขา สลับกับพ้ืนที่ราบลุ่มในลักษณะ แอ่งกระทะ 
มีเทือกเขาขนาบพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นเป็นรูปเกือกม้า รอบพ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัด ขนานไปทั้งสองข้างทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมดมีพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและ
อ าเภอตอนใต้ของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ลาดชันจากเหนือลงใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้ 3,624,830ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.78 มี
แม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายหลัก แหล่งก าเนิดของแม่น้ าป่าสักมาจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย ไหลผ่านตอนกลาง
ของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ จากอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก  เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี 
และศรีเทพ มีความยาวประมาณ 350 กิโลเมตร 
           จากลักษณะภูมิประเทศ ที่มีแหล่งน้ าอันอุดมสมบูรณ์ ประชาชนกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นแหล่งกระจายผลผลิตทางการเกษตร ที่ส าคัญของประเทศมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาวะที่
ส าคัญ อาทิ สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ พฤติกรรมการเพาะปลูกที่มีการใช้สารเคมีเพ่ิมมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงจากเมืองเกษตรกรรมสู่เมืองท่องเที่ยว น ามาซึ่ งแนวโน้มอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางถนนที่
เพ่ิมมากข้ึน  การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้ใช้บริการในหน่วยบริการสาธารณสุขในฤดูกาลท่องเที่ยว ปัญหา
เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพที่ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทั้งความเชื่อ และวิถีชีวิตที่
หลากหลายของลักษณะประชากร ปัญหาส าคัญทางสุขภาพที่พบเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง อาทิ 
โรคมะเร็งตับที่พบอัตราป่วยสูงเป็นอันดับหนึ่งในเขตสุขภาพที่  2  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน           
โรคหนอนพยาธิในพ้ืนที่มีการพัฒนาแหล่งน้ า เป็นต้น  
           1.2.3 ภูมิอำกำศ 

เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัด มีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนหนาวจัดในฤดูหนาว 
โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว เขาค้อ และหล่มเก่าจะมีอากาศหนาวที่สุด และบนพ้ืนที่ภูเขาจะมีอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนและฤดูฝนจะมีอุณหภูมิ 20-24องศา ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม ถึงเมษายนฤดูฝนเริ่ม
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี  ความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศในแต่ละช่วงฤดู เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออันดับสาเหตุการเจ็บป่วยของประชาชนที่เข้ารับบริการ
ในหน่วยบริการ ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน อันน ามาสู่นโยบายการพัฒนาระบบบริการตามบริบทของ
พ้ืนที่  และการรองรับการเจ็บป่วยแต่ละช่วงฤดู 

 
1.3 กำรปกครอง 

จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,489 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ ง เทศบาล
ต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง และจากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแนวยาว 
ระยะทางจากอ าเภอที่อยู่เหนือสุด และใต้สุดของจังหวัด มีระยะทางกัน 263 กิโลเมตร การจัดระบบบริการ
สุขภาพในลักษณะแม่ข่าย จึงเป็นเป็นลักษณะโซน เพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการลูกข่ายในพ้ืนที่เคียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งบางพ้ืนที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน อาทิ อ าเภอเขาค้อ อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอชน
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แดนที่มีเทือกเขาเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะพ้ืนที่จึงเป็นปัจจัยส าคัญในพิจารณาการวาง
ระบบการบริการส่งต่อ การจัดตั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง  

อ ำเภอ พื นที่ 
(ตร.กม.) 

จ ำนวน 
เทศบำล
เมือง 

จ ำนวน 
เทศบำล
ต ำบล 

จ ำนวน 
ต ำบล 

จ ำนวน 
หมู่บ้ำน 

จัดตั งเมื่อปี 
พ.ศ. 

ห่ำงจำก 
จังหวัด 
(กม.) 

อบต. 
(แห่ง) 

เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 1 3 17 233 2442 - 15 
หล่มสัก 1,535.35 1 - 23 262 2443 44 20 
หล่มเก่า 927.068 - 1 9 98 2442 57 9 
ชนแดน 1,137.00 - 3 9 160 2449 52 9 
หนองไผ่ 1,360.20 - 5 13 142 2506 56 10 
บึงสามพัน 489.8 - 1 9 133 2522 84 9 
วิเชียรบุรี 1,632.00 1 2 14 189 2441 107 14 
ศรีเทพ 810 - 2 7 106 2519 122 6 
น้ าหนาว 620 - - 4 30 2521 141 4 
เขาค้อ 1,333.00 - 1 7 72 2527 47 4 
วังโป่ง 543 - 2 5 64 2527 70 5 
รวม 12,668 3 22 117 1,489 - - 102 

ท่ีมา: ท่ีท าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์     
 

1.3.1 ลักษณะประชำกรจ ำแนกตำมโครงสร้ำงประชำกรและปิรำมิด 
ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวน 992,587 คน สัดส่วนเพศระหว่างชายและหญิงมีสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย ร้อยละ 49.47 และเพศหญิง ร้อยละ 50.53 กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40 – 44 ปี   
ตารางสัดส่วนโครงสร้างประชากรจ าแนกตามช่วงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2562 

ช่วงอำย ุ(ปี) ชำย หญิง รวม ร้อยละชำย ร้อยละหญิง ร้อยละรวม 
00-04 25,050 23,223 48,273 2.52 2.34 4.86 
05-09 28,765 27,222 55,987 2.90 2.74 5.64 
10-14 30,595 28,701 59,296 3.08 2.89 5.97 
15-19 30,853 28,763 59,616 3.11 2.90 6.01 
20-24 36,140 33,600 69,740 3.64 3.39 7.03 
25-29 36,065 33,593 69,658 3.63 3.38 7.02 
30-34 34,311 33,000 67,311 3.46 3.32 6.78 
35-39 39,474 37,705 77,179 3.98 3.80 7.78 
40-44 40,328 40,090 80,418 4.06 4.04 8.10 
45-49 39,146 41,097 80,243 3.94 4.14 8.08 
50-54 38,044 41,465 79,509 3.83 4.18 8.01 
55-59 33,267 36,872 70,139 3.35 3.71 7.07 
60-64 25,587 29,085 54,672 2.58 2.93 5.51 

65-69 20,248 23,571 43,819 2.04 2.37 4.41 
70-74 13,178 15,957 29,135 1.33 1.61 2.94 
75-79 9,071 11,580 20,651 0.91 1.17 2.08 

80 ปี ขึ้นไป 10,951 15,990 26,941 1.10 1.61 2.71 
รวม 491,073 501,514 992,587 49.47 50.53 100.00 

ที่มา : ระบบข้อมลูสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Health Data Center :HDC  มกราคม 2562 
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สัดส่วนโครงสร้างประชากรตามช่วงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2562 เป็นรูประฆังคว่ าแสดง
โครงสร้างประชากรแบบปกติ แต่มีแนวโน้มของการเปลี่ยนสัดส่วนช่วงวัยสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าสัดส่วนประชากรวัยพ่ึงพิง (0-15ปี และ 60 ปีขึ้นไป) ต่อสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (16-59ปี) เท่ากับ 
34.13 : 65.87 แสดงว่าประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวมยังไม่มีปัญหาในเรื่องการรับภาระการเลี้ยงดู
ประชากร หากแต่สัดส่วนช่วงวัยสูงอายุเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 16.48 ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดตามเกณฑ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nation : UN) บ่งชี้ถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว จึงต้องเตรียมบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ การบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
 
แผนภูมสิัดส่วนโครงสร้างประชากรตามช่วงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 

 
             ที่มา : ข้อมูลประชากรจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2562  
1.4 ควำมครอบคลุมกำรมีหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ปีงบประมำณ 2562 
 จากการวิเคราะห์ความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 พบว่า
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักประกันสุขภาพ จ านวน 1 ,026,564 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.95 และ
ประชากรที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
(หมายรวมถึงประชากรทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่และหรือประชากรของจังหวัดที่ใช้สิทธิ ณ พื้นที่อ่ืนๆ ) จ านวนประชากร
ที่มีหลักประกันสุขภาพประเภทสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 771,423 คน  
ร้อยละ 75.05 ของประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ รองลงมา คือสิทธิบัตรประกันสังคม จ านวน 178,896 คน 
ร้อยละ 17.40 สิทธิบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 65,145 คน ร้อยละ 6.34 สิทธิ อปท. จ านวน 9,681 
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คน ร้อยละ  0.94 สิทธิครูเอกชน จ านวน 1,419 คน ร้อยละ 0.14 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางความ
ครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 
ตารางความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 

เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ 

จ านวน
ประชากร 

สิทธิOFC/
รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิ
ประกัน 
สังคม 

สิทธิครู
เอกชน 

สิทธิ อปท. สิทธิประกัน
สุขภาพถว้น

หน้า 

รวมผู้มีหลักประกัน
สุขภาพ 

รวมผู้ไม่มี
หลักประกันสุขภาพ 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

เมือง พช. 229,627 22,173 40,394 283 2,937 163,688 229,475 99.93 152 0.07 

หล่มสัก 159,503 13,184 26,347 382 2,024 117,480 159,417 99.95 86 0.05 

วิเชียรบุรี 140,491 6,124 23,783 207 935 109,364 140,413 99.94 78 0.06 

หนองไผ่ 113,256 5,318 22,375 89 790 84,623 113,195 99.95 61 0.05 

ชนแดน 83,055 2,997 14,671 101 415 64,843 83,027 99.97 28 0.03 

บึงสามพัน 72,340 3,142 13,663 138 458 54,912 72,313 99.96 27 0.04 

หล่มเก่า 66,074 5,700 8,728 106 833 50,679 66,046 99.96 28 0.04 

ศรีเทพ 69,158 2,832 14,492 59 530 51,225 69,138 99.97 20 0.03 

วังโป่ง 37,912 1,362 7,215 22 333 28,961 37,893 99.95 19 0.05 

เขาค้อ 37,999 1,592 4,482 21 281 31,603 37,979 99.95 20 0.05 

น้ าหนาว 17,673 721 2,746 11 145 14,045 17,668 99.97 5 0.03 

ค่ายฯ (10159) (6967) (อ.เมือง) (อ.เมือง) (อ.เมือง) (3790) (อ.เมือง) (อ.เมือง) (อ.เมือง) (อ.เมือง) 

รวม 1,027,088 65,145 178,896 1,419 9,681 771,423 1,026,564 99.95 524 0.05 
    6.34% 17.40% 0.14% 0.94% 75.05%         

ที่มา: กลุ่มงานประกันสุขภาพ ข้อมูล  Result1_122562  และ DBPOP_08012563  สปสช.  ณ  วันท่ี 8 มกราคม  2563 
1.5 ทรัพยำกรสุขภำพ 

1.5.1กำรเงินและงบประมำณ 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการ
สาธารณสุข จ านวนรวม 204,770,018.53 บาท เป็นงบด าเนินงาน จ านวนรวม 125,284,435.40 บาท 
งบอุดหนุน จ านวนรวม 449,710.00 บาท และงบลงทุน จ านวนรวม 79,035,873.13 บาท  
แผนภูมิงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด าเนินงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รพ.เพชรบรูณ์  รวม
งบประมาณ, 

39,617,876.00, 19%

สสจ.เพชรบรูณ์  งบ
ด าเนินงาน, 

102,108,659.40, 
61.83%
สสจ.เพชรบรูณ์  

งบอดุหนนุ, 154,710.00, 
0.09%

สสจ.เพชรบรูณ์  งบลงทนุ, 
62,888,773.13, 38.08%

สสจ.เพชรบรูณ์, 
165,152,142.53, 81%
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 165,152,142.53 
บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 165,115,938.98 บาท (ร้อยละ 99.98) คงเหลือ จ านวน 36,203.55 บาท เป็นงบ
ด าเนินงาน จ านวน 102,108,659.40 บาท (ร้อยละ 61.83 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายแล้ว 
102,072,455.85 บาท (ร้อยละ 99.96) คงเหลือ จ านวน 36,203.55 บาท งบอุดหนุน จ านวน 154,710.00 
บาท (ร้อยละ 0.09 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายหมดแล้ว  ส่วนงบลงทุนได้รับการจัดสรร 
62,888,773.13 บาท (ร้อยละ 38.08 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด  ส าหรับ 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 39,617,876.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน 39,464,361.00 บาท (ร้อยละ 99.61) คงเหลือ จ านวน 153,515.00 บาท เป็นงบด าเนินงาน จ านวน 
23,175,776.00 บาท (ร้อยละ 58.50 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายแล้ว 23,022,261.00 บาท 
(ร้อยละ 99.34) คงเหลือ จ านวน 153,515.00 บาท  งบอุดหนุน จ านวน 295,000.00 บาท (ร้อยละ 0.74 ของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายหมดแล้ว งบลงทุนได้รับการจัดสรร 16,147,100.00 บาท (ร้อยละ 
40.76 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายหมดแล้วเช่นกัน   
ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงำน 
ประเภท

งบประมำณ  

จ ำนวนเงิน
งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวนใช้เงิน
งบประมำณ 

(บำท) 

ร้อยละใช้เงิน
งบประมำณ  

งบประมำณ
คงเหลือ 

จังหวัดเพชรบูรณ์  

รวมงบประมาณ 204,770,018.53 204,580,299.98 99.91 189,718.55 

งบด าเนินงาน 125,284,435.40 125,094,716.85 99.85 189,718.55 

งบอุดหนุน 449,710.00 449,710.00 100.00 0.00 

งบลงทุน 79,035,873.13 79,035,873.13 100.00 0.00 

สสจ.เพชรบูรณ์  

รวมงบประมาณ 165,152,142.53 165,115,938.98 99.98 36,203.55 

งบด าเนินงาน 102,108,659.40 102,072,455.85 99.96 36,203.55 

งบอุดหนุน 154,710.00 154,710.00 100 - 
งบลงทุน 62,888,773.13 62,888,773.13 100 - 

รพ.เพชรบูรณ์  

รวมงบประมาณ 39,617,876.00 39,464,361.00 99.61 153,515.00 

งบด าเนินงาน 23,175,776.00 23,022,261.00 99.34 153,515.00 

งบอุดหนุน 295,000.00 295,000.00 100 - 
งบลงทุน 16,147,100.00 16,147,100.00 100 - 

ที่มา :  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 2 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) น าเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 
11/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
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ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ก าลังอยู่ในระเบียบวาระการพิจารณา ของรัฐสภา ในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ด าเนินงานไปพลางก่อน ที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลบังคับใช้และได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินงานต่อไป  โดยที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ใช้พลางก่อน จ านวน 65,054,987.00 บาท ได้ 
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 5,262,100.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 21,060,391.34 บาท (ร้อยละ 46.43) 
รวมเป็นยอดใช้เงินงบประมาณ (ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ)  เท่ากับ 26,322,491.34 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.04 คงเหลือ จ านวน 36,203.55 บาท (ร้อยละ 41.96 จ าแนกเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 
39,742,635.00 บาท (ร้อยละ 87.63 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) เบิกจ่ายแล้ว 21,060,391.34 บาท 
(ร้อยละ 52.99) คงเหลือ จ านวน 18,682,243.66 บาท (ร้อยละ 47.01) งบอุดหนุน จ านวน 350,000.00 บาท 
(ร้อยละ 0.77 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ยังไม่ได้เบิกจ่ายหมด  ส่วนงบลงทุนได้รับการจัดสรร จ านวน
5,262,100.00 บาท (ร้อยละ 11.60 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมด   
ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงำน/
งบประมำณ  

เงินงบประมำณ  ก่อหนี ผูกพัน 
PO  

เบิกจ่ำยแล้ว 
Pay  

ยอดใช้เงิน
งบประมำณ 

 Pay %  PO+Pay 
%  

งบประมำณ
คงเหลือ 

สสจ.เพชรบูรณ ์ 

รวมงบประมำณ 45,354,735.00 5,262,100.00 21,060,391.34 26,322,491.34 46.43 58.04 19,032,243.66 

งบด าเนินงาน 39,742,635.00 -  21,060,391.34 21,060,391.34 52.99 52.99 18,682,243.66 

งบอุดหนุน 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 

งบลงทุน 5,262,100.00 5,262,100.00 0.00 5,262,100.00 0.00 100.00 0.00 

ที่มา : ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 2 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) น าเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 
1/2563 เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

           1.5.2 สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐและกำรจัดเครือข่ำยบริกำร จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งโซนการให้บริการตามเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) ดังนี้  
- โซนเหนือประกอบด้วยโรงพยาบาลหล่มสัก เป็นรพช. แม่ข่าย(M2) มี  รพร.หล่มเก่าเป็น

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (F1) และรพ.น้ าหนาวเป็นรพช. ขนาดเล็ก (F3) เป็นลูกข่าย 
- โซนกลางประกอบด้วยรพ. เพชรบูรณ์เป็นรพท. (S ใหญ่),มีโรงพยาบาลหนองไผ่(F1),รพ.วังโป่ง 

(F2),รพ.ชนแดน (F2),รพ.เขาค้อ (F2)เป็นลูกข่าย 
- โซนใต้ประกอบด้วยรพ.วิเชียรบุรีเป็น รพช.แม่ข่าย (M2)รพ.บึงสามพันเป็นรพช.ขนาดกลาง 

(F2)รพ.ศรีเทพเป็นรพช.ขนาดกลาง (F2)  
ในภาพรวมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 154 แห่ง จ าแนกเป็น รพสต.ขนาดใหญ่ 35 แห่ง 

ขนาดกลาง 89 แห่ง ขนาดเล็ก 30 แห่ง และ ศสม. 3แห่ง  รายละเอียดตามตาราง  
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ตารางจ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและการจัดเครือข่ายบริการ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายอ าเภอ  ปี 2563 
 

โซน อ าเภอ โรงพยาบาล 
จ านวน
เตียง
กรอบ 

ระดับศักยภาพ
บริการ 

จ านวน รพ.สต (แห่ง) จ านวน 
ศสม.
(แห่ง) 

จ านวน 
สสช. 
(แห่ง) 

ขนาด
ใหญ่ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

รวม 

เหนือ 

หล่มสัก รพ.หล่มสัก  150 รพช.แม่ข่าย(M2) 6 18 8 32  - 
หล่มเก่า รพร.หล่มเก่า 120 รพช.ขนาดใหญ่(F1) 0 8 6 14 1 2 
น้ าหนาว รพ.น้ าหนาว 10 รพช.ขนาดเล็ก(F3) 0 3 1 4  1 

รวมโซนเหนือ 280  6 29 15 49 1 3 

กลาง 

เมืองเพชรบูรณ ์ รพ.เพชรบูรณ ์ 509 รพท.(S) 10 12 1 23 2  
เขาค้อ รพ.เขาค้อ 30 รพช.ขนาดกลาง(F2) 1 3 6 10  1 
ชนแดน รพ.ชนแดน 60 รพช.ขนาดกลาง(F2) 4 7 2 13  1 

วังโป่ง รพ.วังโป่ง 30 รพช.ขนาดกลาง(F2) 0 5 3 8   

หนองไผ ่ รพ.หนองไผ ่ 114 รพช.ขนาดใหญ่(F1) 3 11 1 15   

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
(กระทรวงกลาโหม) 

60 โรงพยาบาลสังกัด
อื่นๆของรัฐ 

0 0 0 0   

รวมโซนกลำง 803  18 38 13 69 2 3 

ใต ้

วิเชียรบุร ี รพ.วิเชียรบุร ี 240 รพช.แม่ข่าย(M1) 7 10 0 17   

บึงสามพัน รพ.บึงสามพัน 60 รพช.ขนาดกลาง(F2) 1 6 2 9   

ศรีเทพ รพ.ศรีเทพ 30 รพช.ขนาดกลาง(F2) 3 6 0 9   

รวมโซนใต้ 330  11 22 2 35   

รวมสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 1,353  35 89 29 154 3 5 

รวมทั งหมด 1,413   35 89 29 154 3 5 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ณ มกราคม 2563 
 

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนการจัดตั้ง ปรับระดับศักยภาพและขยายเตียงบริการของหน่วยบริการสุขภาพ 
ภายในปี 2565 ดังนี ้

จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินเสรี ต าบล
ซับบอน อ าเภอบึงสามพัน 

จัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จ านวน 3 แห่ง คือ  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังเหว ต าบล 
ยางงาม อ าเภอหนองไผ่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านฟองใต้ ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนบ้านวังแดงเหนือ ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ระดับ S ขยายเตียง  จาก  509 เป็น 650 โรงพยาบาลชนแดน ระดับ F2 ขยายเตียง  
จาก  60 เป็น 90 เตียง  โรงพยาบาลหล่มสัก ระดับ M2 ขยายเตียง จาก 150 เตียง เป็น 200 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชหล่มเก่า ระดับ F1 ขยายเตียง จาก 90 เตียง เป็น  120 เตียง โรงพยาบาลศรีเทพ ระดับ F2 ขยายเตียง จาก 
30 เตียง เป็น 60 เตียง และโรงพยาบาลบึงสามพัน ระดับ F2 ขยายเตียง จาก 60 เตียง เป็น 90 เตียง  
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 1.5.3 บุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีบุคลากรสาธารณสุ(อัตราก าลังคนด้านสุขภาพ) ปี 2562 จ านวน 5,441 คน 

จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 2 ,564 คน ร้อยละ 47.12 ลูกจ้างประจ า จ านวน 189 คน ร้อยละ 3.48 
พนักงานราชการ จ านวน 111 คน ร้อยละ 3.04 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 648 คน ร้อยละ 11.91 พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จ านวน 1,929 คน ร้อยละ 35.45  
แผนภูมิอัตราก าลังคนด้านสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ มกราคม 2563 
 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนบุคลากรวิชาชีพการบริการทางการแพทย์  7 สายวิชาชีพหลัก ใน
โรงพยาบาล ปฏิบัติงานจริง จ านวน 1,812 คน คิดเป็นร้อยละ 73.21 จากกรอบขั้นสูง (100%FTE) โดยเฉพาะ
วิชาชีพแพทย์ ที่มีอัตราก าลังคนปฏิบัติงานจริง เพียง 170 คน คิดเป็นร้อยละ 51.36 ของกรอบขั้นสูง 
(100%FTE) จ านวน 331 คน  
ตารางอัตราก าลังคนสายวิชาชีพการบริการทางการแพทย์  7 สายวิชาชีพหลัก ในโรงพยาบาล จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปี 2562  

วิชำชีพ กรอบขั นสูง(100%FTE) ปฏิบัติงำนจริง ร้อยละ 

แพทย์ 331 170 51.36 

ทันตแพทย์ 81 64 79.01 
เภสัชกร 136 113 83.09 

พยาบาลวิชาชีพ 1,673 1,289 77.05 

นักเทคนิค/นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์/จพ.วิทยฯ 

123 99 80.49 

นักกายภาพบ าบัด 99 46 46.46 

นักรังสีการแพทย์ 36 31 86.11 

รวม 2,475 1,812 73.21 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ มกราคม 2563 

47.12

3.48
0.04

11.91

35.45

ช้าราชการ ลกูจ้างประจ า พนกังานราชการ ลกูจ้างชัว่คราว พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
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 จากสถานการณ์บุคลากรสุขภาพ 4 สายวิชาชีพหลักในหน่วยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 
พ.ศ. 2562 พบว่าในแต่ละสายวิชาชีพ ที่มีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอตามกรอบ FTE2.75 (ร้อยละ 71)      
ในทุกอ าเภอ โดยเฉพาะสายงานพยาบาลวิชาชีพ มีเพียงอ าเภอน้ าหนาวที่มีบุคลากรปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 70 
ใกล้เคียงกับกรอบ FTE2.75 (ร้อยละ 71) มากที่สุด (ร้อยละ 70)  ส าหรับสายงานเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
มี 3 อ าเภอ ที่บุคลากรปฏิบัติงานจริง มากกว่ากรอบ FTE2.75 (ร้อยละ 71) คือ อ าเภอน้ าหนาว (ร้อยละ 150)  
อ าเภอหล่มเก่า (ร้อยละ 111)  และอ าเภอวังโป่ง (ร้อยละ 80)  สายงานนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีจ านวน 2 อ าเภอ ที่บุคลากรปฏิบัติงานจริง ร้อยละ มากกว่ากรอบ FTE2.75 (ร้อยละ 71) คือ 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 74) และอ าเภอวิเชียรบุรี  (ร้อยละ 75)  ทั้งนี้ ในสายงานแพทย์แผนไทย มี 7 
อ าเภอ ที่บุคลากรปฏิบัติงานจริง ร้อยละ มากกว่ากรอบ FTE2.75 (ร้อยละ 71) ยกเว้น อ าเภอน้ าหนาว (ร้อย
ละ 0)  อ าเภอหล่มสัก (ร้อยละ 50)  อ าเภอหนองไผ่ (ร้อยละ 50) และอ าเภอ    ศรีเทพ (ร้อยละ 50) 
 
ตารางสถานการณ์บุคลากรสุขภาพ 4 สายวิชาชีพหลักในหน่วยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2562 

อ ำเภอ/วิชำชีพ 

พยำบำลวชิำชีพ 
เจ้ำพนกังำนทนัต

สำธำรณสขุ 
แพทย์แผนไทย         

(รพ.สต.ขนำดใหญ)่ 
นักวชิำกำรสำธำรณสขุ /
เจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุ 

ที่ค
วร

มี
(ค

น)
 

มีจ
ริง

 (ค
น)

 

ร้อ
ยล

ะ 

ที่ค
วร

มี
(ค

น)
 

มีจ
ริง

 (ค
น)

 

ร้อ
ยล

ะ 

ที่ค
วร

มี 
(ค

น)
 

มีจ
ริง

 (ค
น)

 

ร้อ
ยล

ะ 

ที่ค
วร

มี 
(ค

น)
 

มีจ
ริง

 (ค
น)

 

ร้อ
ยล

ะ 

เมืองเพชรบูรณ์ 73 41 56 21 11 52 6 7 116 111 82 74 

วิเชียรบุรี 56 34 60 15 9 60 7 7 100 81 61 75 

หล่มสกั 102 56 55 26 16 61 12 6 50 150 66 44 

หนองไผ่ 46 24 52 14 7 50 2 1 50 73 35 48 

หล่มเก่ำ 37 23 62 9 10 111 0 1 100 60 40 67 

บึงสำมพัน 29 15 52 9 3 56 2 2 100 45 22 48 

ชนแดน 35 18 51 7 3 42 2 4 200 53 33 62 

ศรีเทพ 28 11 39 8 5 63 2 1 50 43 24 55 

วังโป่ง 21 8 38 5 4 80 0 2 200 34 12 35 

เขำค้อ 24 7 29 3 2 67 1 1 100 36 15 41 

น  ำหนำว 10 7 70 2 3 150 0 0 00 16 8 50 

รวม 461 244 53 119 73 61 34 32 94 702 398 57 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ มกราคม 2563 

1.6 กำรมีส่วนร่วมภำคท้องถิ่นและภำคประชำชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น11อ าเภอ 117 ต าบล 1438 หมู่บ้าน มีจ านวนชุมชนเท่ากับ 

272,478 หลังคาเรือน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 17,016 คน  มีสัดส่วนการดูแลประชาชน อสม. 
1 คน ต่อ 16 หลังคาเรือน 
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ตารางจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 
อ ำเภอ จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน จ ำนวน 

หลังคำเรือน 
จ ำนวน 
อสม. 

เฉลี่ย อสม. 1 คนต่อ
หลังคำเรือน 

เมือง 17 220 56,200 2,935 19 
หล่มสัก 23 251 39,036 3,023 12 
หล่มเก่า 9 99 16,377 1,350 12 
น้ าหนาว 4 30 4,776 330 14 
เขาค้อ 7 72 9,236 527 17 
วังโป่ง 5 64 10,228 656 15 
ชนแดน 9 139 25,482 1,550 16 
หนองไผ ่ 13 142 30,684 1,886 16 
บึงสามพัน 9 123 25,027 1,206 20 
วิเชียรบุร ี 14 192 36,285 2,279 15 
ศรีเทพ 7 106 19,147 1,274 15 
รวม 117 1,438 272,478 17,016 16 
ข้อมูล ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ณ ธันวาคม 2562 
 
1.7 สถิติชีพ 

ในปี  2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอัตราเกิดต่อพันประชากรเท่ากับ 5.79 ทั้งนี้ จากข้อมูลย้อนหลังปี  
2559 2560  2561 มีอัตราการเกิด 7.32  6.94  และ 8.81 ต่อพันประชากรตามล าดับ ส่วนอัตราตายของ
ประชากรนับตั้งแต ่2559 -  2562 มีแนวโน้มลดลง คือ 10.90, 10.50 9.80 และ 7.20 ต่อพันประชากร  

การตายของมารดาและทารกเป็นสิ่งที่สะท้อนปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ โดยเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราตายของมารดาก าหนดไว้น้อยกว่า 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน พบว่าอัตราตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ
แสนคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี  2561 และ 2562 เท่ากับ 0 และอัตราตายของทารกท่ีก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราตายของทารกน้อยกว่า 4 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งอัตราตายของทารกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี  2562 
เท่ากับ 2.06 ไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็เพ่ิมจากปี 2561 ที่อัตราทารกตายเท่ากับ 1.51 ใน  2559  
เท่ากับ 3.11 และ ปี 2560 เทา่กับ 2.07 

 
แผนภูมสิถิติชีพ การเกิด การตาย ของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 – 2562  
 

 

  ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิด-ตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th/ 
  

2559 2560 2561 2562

อตัราเกิด(พนัปชก.) 7.32 6.94 8.81 5.79

อตัราตาย (พนัปชก.) 10.9 10.5 9.8 7.20

5
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7

8
9

10
11

12

พนั
ปร

ะช
าก

ร

https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th/
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แผนภูมอัิตราการตายของมารดาและทารก เปรียบเทียบเกณฑ์ระดับประเทศ ปี  2559 – 2562 

 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิด-ตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงส 

 

อนึ่ง  การตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ) พบว่า ในปี  
2562 (2.06) เพ่ิมขึ้นจาก ปี  2561 (1.51) ในขณะที่มีอัตราลดลง จากปี  2558 (3.56) 2559 (3.11) 2560 
(2.07) มาโดยล าดับ 
 แผนภูมิการตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2558  - 2562 

 
ที่มา : Health data center (HDC) สืบค้นเมื่อ มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2559 2560 2561 2562

มารดาตาย (แสนเกิดมีชีพ) <20 49.9 13.7 0 0

ทารกตาย(พนัเกิดมีชีพ) < 4 3.11 2.07 1.51 2.06
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ส าหรับการตายจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี (อัตราต่อแสนประชากร) ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีแนวโน้มลดลง จากปี 2558 (2.53) 2559 (2.04) 2560 (0.71) 2561 (0.74) 
และปี 2562 (0.75) 
แผนภูมกิารตายจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2558  - 2562 
 

 
ที่มา : Health data center (HDC) สืบค้นเมื่อ มกราคม 2563 

1.8 อัตรำป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 
จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี  2558 จนถึงในปี 2562 โรคที่มีการป่วย 

(อัตราต่อแสนประชากร) สูงสูง 5 อันดับแรก คือ อุจาระร่วง (1,553)  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (477) ปอดบวม (407) 
อาหารเป็นพิษ (189) และโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส (95) ตามล าดับ ทั้งนี้ โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่มีอัตราการ
ป่วยเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด โดยที่ไข้ไม่ทราบสาเหตุและปอดบวมมีการสลับอันดับสองและอันดับสามกันในปี 
2559 2560 2561 และ 2562  

 

แผนภูมิโรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2558 – 2562 

 
 

 ที่มา : รายงานระบาดวิทยาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มกราคม 2563 

2558 2559 2560 2561 2562

อตัราการตายจากการจมน า้ของเดก็อายตุา่กวา่ 15 ปี 
(ตอ่แสนประชากร) 2.53 2.04 0.71 0.74 0.75
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อตัราป่วยต่อแสนประชากร

Diarrhoea 1,201 1,395 1,212 1,500 1,553

Pyrexia 419 360 301 370 477

Pneumonia 278 301 340 432 407

Food poisoning 205 294 212 212 189

H.conjunctivitis 129 134 123 123 95
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1.9 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

(1) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มโรค (อัตราต่อแสนประชากร) ปี  2562 กลุ่มโรคที่มี

อัตราป่วยสูงที่สุด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (35,145)  รองลงมา ได้แก ่เบาหวาน (21,363)  การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ (13,654) เนื้อเยื่อผิดปกติ (12,056) ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟัน
และโครงสร้าง (10,723) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย (6,110)       
โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม (6,060)  พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ (5,181) โรคอ่ืน ๆ 
ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (4,192) และคออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (4,191)  
ตามล าดับ ทั้งนี้ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรค ดังกล่าว ยังคงมีอัตราป่วยอยู่ใน 10 อันดับแรก 
ย้อนหลังตั้งแต่ปี  2558 ถึง  2562  
แผนภูมิสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก อันดับส าคัญ ปี  2558-2562 

 
ที่มา : Health data center (HDC) สืบค้นเมื่อ มกราคม 2563 
 

2558 2559 2560 2561 2562

145 ความดนัโลหิตสงูท่ีไมม่ีสาเหตนุ า 32,697 35,611 37,901 32,611 35,145

104 เบาหวาน 25,963 26,124 25,346 20,980 21,363

167 การติดเชือ้ของทางเดินหายใจสว่นบนแบบเฉียบพลนั
อ่ืน ๆ 16,315 17,195 19,115 14,876 13,654

207 เนือ้เย่ือผิดปกติ 15,555 15,780 15,470 11,520 12,056

181 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 12,923 14,417 12,300 10,107 10,723

281 การบาดเจ็บระบเุฉพาะอ่ืน ๆ  , ไมร่ะบเุฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 11,409 11,878 11,186 6,601 6,110

185 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดโูอเดนมั 8,632 8,386 8,323 6,436 6,060

206 พยาธิสภาพของหลงัสว่นอ่ืน ๆ 8,083 8,264 8,012 5,621 5,181

199 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนงัและเนือ้เย่ือใต้ผิวหนงั 5,824 5,962 5,818 4,649 4,192

165 คออกัเสบเฉียบพลนัและตอ่มทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 4,927 5,603 5,598 4,291 4,191
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(2) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจ าแนกตามกลุ่มโรค (อัตราต่อแสนประชากร) ปี 2562 กลุ่มโรคที่มีอัตรา

ป่วยสูงที่สุด ได้แก่ โรคปอดบวม (435) รองลงมา ได้แก่ โรคโลหิตจาง (407) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน (395)  ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืน ๆ (325)  ไข้จากไวรัสที่น าโดย
แมลงและไข้เลือดออกท่ีเกิดจากไวรัสอ่ืนๆ (313)  โรคถุงลมโป่งพองชนิดอุดกั้นเรื้อรัง (274) การดูแลมารดาอ่ืน 
ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ า และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (242) โรคอักเสบ
ติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (235) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย (233)  โรคอ่ืน ๆ ของระบบย่อยอาหาร (217)  ตามล าดับ ทั้งนี้ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 กลุ่มโรคดังกล่าวอยู่ใน 10 อันดับแรก แต่มีการสลับล าดับกันในแต่ละปี 
ยกเว้น กลุ่มโรคไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืนๆ มีอัตราป่วยอยู่ใน 10 อันดับแรก 
เฉพาะของปี 2562 และ 2559 (212) กลุ่มโรคอ่ืนๆ ของระบบย่อยอาหาร อยู่ใน 10 อันดับแรกของปี 2559 (297) 
เท่านั้น อนึ่ง ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด ไม่อยู่ใน 10 อันดับของปี  2562 (298) 
เช่นเดียวกันกับ เบาหวาน อยู่ใน 10 อันดับแรกของปี  2558 (199) และ 2561 (176) คออักเสบเฉียบพลัน
และต่อมทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน อยู่ใน 10 อันดับแรก ปี  2559 (285) และ 2560 (203) 

 

แผนภูมิสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน อันดับส าคัญ ปี  2558-2562 

 
ที่มา : Health data center (HDC) สืบค้นเมื่อ มกราคม 2563 

 

2558 2559 2560 2561 2562

169 ปอดบวม 391 492 536 542 435

098 โลหิตจางอื่น ๆ 322 343 388 335 407

170 หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัและหลอดลมเล็กอกัเสบ
เฉียบพลนั 290 347 319 418 395

133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 293 309 227 243 325

032 ไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและไข้เลอืดออกที่เกิดจากไวรัส
อื่น ๆ 152 212 202 88 313

175 โรคหลอดลมอกัเสบ ถงุลมโป่งพองและปอดชนิดอดุกัน้แบบ
เรือ้รังอื่น 242 262 279 244 274

239 การดแูลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเก่ียวกบัทารกในครรภ์ และ
ถงุน า้คร ่า และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 233 241 254 236 242

198 โรคอกัเสบติดเชือ้ของผิวหนงัและนือ้เย่ือใต้ผิวหนัง 198 209 208 224 235

281 การบาดเจ็บระบเุฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบเุฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 254 259 241 205 233

197 โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 306 297 290 298 217

242 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตัง้ครรภ์ และการคลอด 198 212 205 181 298

104 เบาหวาน 199 145 143 176 94

165 คออกัเสบเฉียบพลนัและต่อมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 210 285 203 188 13
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1.10 สำเหตุกำรตำยท่ีส ำคัญ 
สาเหตุการตายที่ส าคัญของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ระบุรหัสโรค) ไม่นับอาการ อาการแสดง

และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้  (อัตราต่อแสน
ประชากร) ในปี  2562 พบว่า ใน 10 อันดับแรก เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอก (118.88) รองลงมาเป็นโรคระบบ
ไหลเวียนโลหิต (83.62) โรคของทางเดินระบบหายใจ (71.33) โรคติดเชื้อและปรสิต (59.84) สาเหตุภายนอก
ของการป่วยและการตาย (56.12) ปอดบวม (54.71) โรคหลอดเลือดในสมอง (42.82) โรคของระบบสืบพันธุ์
และทางเดินปัสสาวะ (37.28) โรคระบบย่อยอาหาร (36.37)  โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่
เหลืออยู่ (35.77) โดยที่มีการสลับล าดับกันระหว่างปี ทั้งนี้ โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่
เหลืออยู่ เป็นอันดับที่ 11 ในปี พ.ศ. 2560 (33.66) และ 2561 (33.66) และ เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ าดีใน
ตับ เป็นอันดับ 10 ในปี  2560 (36.37) และ 2561 (38.58) อันดับลดลงเป็นอันดับที่ 13 ในป ี2562 (32.74)    
แผนภูมสิาเหตุการตายส าคัญของประชาชน (ท่ีระบุรหัสโรค) จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560  - 2562 

 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานสาเหตุการตาย และ Health data center (HDC) รายงานการตาย

ตาม 298 กลุ่มโรค (hospital base) สืบค้นเมื่อ มกราคม 2563  

2560 2561 2562

เนือ้งอก (C00-D48) 115.35 132.22 118.88

โรคระบบไหลเวียนโลหิต 85.31 89.62 83.62

โรคของทางเดินระบบหายใจ 65.81 61.89 71.33

โรคติดเชือ้และปรสติ 55.67 56.36 59.84

สาเหตภุายนอกของการป่วยและการตาย 58.68 63.90 56.12

ปอดบวม 48.33 44.91 54.71

โรคหลอดเลอืดในสมอง 45.42 47.32 42.82

โรคของระบบสบืพนัธุ์และทางเดินปัสสาวะ 35.97 36.57 37.28

โรคระบบย่อยอาหาร 38.38 40.19 36.37

โรคของระบบสบืพนัธุ์และทางเดินปัสสาวะที่เหลอือยู่ 33.66 34.16 35.77

โลหิตเป็นพิษ 30.45 25.92 33.95

เนือ้งอกชนิดร้ายที่เหลอือยู่  26.83 30.14 33.95

เนือ้งอกร้ายที่ตบัและท่อน า้ดีในตบั  36.37 38.58 32.74

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

อัต
รา

ต่อ
แส

นป
ระ

ชา
กร



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
    

 
   20  

  

รำยงำนข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 2 ปีงบประมำณ 2562 
รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ ์

ข้อสั่งกำร 1.พัฒนำศูนย์จัดเก็บรำยได้ของโรงพยำบำลทุกแห่ง เน้นสรุป Chart,บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลำ (Care,Code,Claim)  
แนวทางการด าเนินงาน/มาตรการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. กำรพัฒนำศูนย์จัดเก็บรำยได้ของโรงพยำบำลทุกแห่ง   
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกแห่ง 
- มีการใช้โปรแกรม AAA จาก รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก   
- ตั้งกลุ่ม line การจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ โดยสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการเรียกเก็บ 
2. กำรพัฒนำคุณภำพเวชระเบียน   
 - โรงพยาบาลทุกแห่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และให้สุ่ม
เวชระเบียนเพ่ือตรวจสอบ Coding audit ทุกไตรมาส     
 - การจัดท า Flow chart การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
 - มีโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน และสร้าง Auditor รุ่นใหม่ของ
หน่วยบริการทุกแห่ง โดยก าหนด จัดประชุมในวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563   
- มีแผนการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ของหน่วยบริการ ปี 2563 (Medical Record Audit) อย่างละ 30 ฉบับ จ านวน 2 
ครั้ง (ทุก 2 ไตรมาส) 
3. กำรจัดท ำ Business plan ของทุกโรงพยำบำล 

- เพ่ิมรายได ้  
-  ลดรายจ่าย  
-  อุดรูรั่ว 

-รพ.ทุกแห่งมีค ำสั่งคณะกรรมกำรศูนย์จัดเก็บ
รำยได้ และมีกำรจัดท ำกลุ่ม Line กำรเรียกเก็บ 
-ในปี ๒๕๖๒ มีกำรจัดอบรมกำรใช้โปรแกรมAAA  
๑ ครั้ง 
 
 
 
- รพ.ทุกแห่งมีค ำสั่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเวช
ระเบียน มีกำรจัดท ำ Flow chart กำรตรวจสอบ
คุณภำพเวชระเบียน 
-ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ มีกำรจัดประชุมเพ่ือ
ประเมินคุณภำพกำรบันทึกเวชระเบียน ๑ ครั้ง  
 
 
 
-รพ.ทุกแห่งมีกำรจัดท ำ Business plan 

 
 
 
 
 
 
 
-รพ.บำงแห่งยังมีปัญหำกำรสรุป
เวชระเบียนล่ำช้ำ  
-คุณภำพกำรบันทึกเวชระเบียน
จำกผลกำร Audit ของ สปสช.ยังมี
กำรสรุป Pdx ไม่ถูกต้อง/กำรสรุป 
CC ไม่ครบถ้วน และไม่มีหลักฐำน
ในเวชระเบียน 
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ข้อสั่งกำร 1. พัฒนำศูนย์จัดเก็บรำยได้ของโรงพยำบำลทุกแห่ง เน้นสรุป Chart,บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลำ (Care,Code,Claim)  
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

4. .มีกำรลงพื นที่หน่วยบริกำรที่มีวิกฤติทำงกำรเงิน ระดับ 4-7 ตำมประเด็น EIA 
5 มิติ จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.วิเชียรบุรี,ศรีเทพ,ชนแดน และหล่มเก่ำ 

- ด้านการเงิน 
- ด้านบัญชี 
- ด้านการจัดเก็บรายได ้
- ด้านการควบคุมภายใน 
- ด้านบริหารพัสดุ 

 

-บูรณาการกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน            
ลงพ้ืนที่หน่วยบริการทุกแห่ง ตามประเด็น 
EIA ๕ มิติ  โดยลงพ้ืนที่แล้ว ๔ แห่ง ได้แก่ 
รพ.วิเชียรบุรี,ชนแดน,ศรีเทพ และหล่มเก่า           
ที่เหลืออีก ๗ แห่งมีแผนในเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

- รพ.บางแห่งไม่มีการชนยอด
ลู กหนี้ ระห ว่ า งงานป ระกั น
สุขภาพกับงานบัญชี  
-ข้อมูลลูกหนี้ โปรแกรม AAA 
และ HosXP ไม่ตรงกัน 

 
ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
ชื่อ นางดุษฎี  พงษ์พิทักษ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 0897037625 
E-mail  insurance67@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:insurance67@hotmail.com
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ข้อสั่งกำรงำนทันตกรรม 
1. จัดบริกำรคลินิกทันตกรรมนอกเวลำรำชกำร (รพท., รพช.) 
2.จัดบริกำรคลินิกทันตกรรมในหน่วยบริกำร (รพท., รพช.)  
3.จัดระบบบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับทุกหน่วยงำน (รพท., รพช., รพ.สต.) เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรและรำยงำนส่งผู้ตรวจรำชกำรทุกเดือน 
4.รำยงำนกำรบริกำรทันตกรรมส่งเสริมป้องกันFee Schedule ในหญิงตั งครรภ์และเด็กนักเรียน อำยุ 4-12 ปี (รพท., รพช., รพ.สต.) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
แผนงำน/โครงกำร ระดับจังหวัด ปี 2563 
1.แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก  OHSP  
ปี 2563 
-ประชุมคณะกรรมการ OHSP ระดับจังหวัด ทุก 2 
เดือน ติดตามการท างานระดับอ าเภอ  
2.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย จังหวัด 
เพชรบูรณ์  
-นิเทศติดตามการส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย  
นิเทศติดตามการท างานของ  
ทันตบุคลากร ระดับ รพ.สต. 
3.โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากรจังหวัด 
เพชรบูรณ์ ปี 2563 
4.แผนคลินิกบริการทันตกรรม หน่วยบริการสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
-บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปและ เปิดช่องทาง
ด่วนให้เจ้าหน้าที่ 
5.แผน พอ.สว.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1. จัดบริกำรคลินิกทันตกรรมนอกเวลำ
รำชกำร (รพท., รพช.) 
ภำพรวมจังหวัด (3 ดือน) 
เปิดบริกำรนอกเวลำ 9 แห่ง ไม่เปิด 2 แห่ง  
มีผู้รับบริกำรทั งหมด 1,11 คน 1,504 ครั ง 
รำยได้สุทธิ 579,770บำท 
  
  

ควำมแตกต่ำงของรำยได้ กำรจัดบริกำรทันตกรรมนอก
เวลำรำชกำรในแต่ละ รพ. 
1.จ านวนผู้รับบริการมีความแตกต่างกันแต่ละอ าเภอ 
เนื่องจาก จ านวนวันในการเปิดบริการไม่เท่ากัน 
2.หัตถการที่ท าแตกต่างกัน บางแห่ง ให้บริการงานเฉพาะ
ทาง เช่น ฟันปลอม งานรักษาคลองรากฟัน 
3.ต าแหน่งผู้ให้บริการ ระหว่าง ทันตแพทย์ กับ ทันตาภิ
บาล ท าให้ ค่าตอบแทน และ หัตถการ ที่แตกต่างกัน 
4.จ านวนคลินิกเอกชนในพ้ืนที่ มีผลกับการรับบริการใน
สถานบริการของรัฐ 
5. จ านวนคนไข้มีความแตกต่าง ตามสถานบริการ เขตเมือง 
และ เขตชนบท 
6.ก าลังทรัพย์ของผู้รับบริการ (กรณีการจ่ายค่าบริการเงิน
สด) 
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 2.จัดบริกำรคลินิกทันตกรรมในหน่วยบริกำร 
(รพท., รพช.)  
ภำพรวมจังหวัด (3 ดือน) 
มีผู้รับบริกำรทันตกรรมทั งหมด 31,084 คน 
43,543 ครั ง 
รำยรับทั งหมด(มูลค่ำ) 15,002,770 บำท 
ทพ.61 คน คิดภำระงำน 713.82 ครั ง/ ทพ. 
 

ควำมแตกต่ำงของรำยได้ กำรจัดบริกำรทันตกรรมใน
เวลำรำชกำร ของแต่ละ รพ. 
1.หัตถการ ต่างกัน งานทั่วไป กับ เฉพาะทาง ( เขาค้อ งาน
รักษาคลองรากฟัน งานฟันปลอม/  หนองไผ่ งานศัลย์ ) 
2.จ านวน ทพ./ทภ. ในแต่ละ อ าเภอ ไม่เท่ากัน แต่ น างาน
ทั้งหมด มาหารเฉพาะ กลุ่ม ทพ.ใน รพ. 
3. ประชากร ในเมือง และ ชนบท  

 3.จัดระบบบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับทุก
หน่วยงำน (รพท., รพช., รพ.สต.) 
ภำพรวมจังหวัด (3 ดือน) 
จนท.ทั งหมด 5,462 คน 
ได้รับกำรตรวจฟัน 1,864 คน 
พบปัญหำสุขภำพช่องปำก 1,525 คน 
ได้รับกำรบริกำรทันตกรรม 1,110 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 20.32  
 

ปัญหำ 
1.เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถมาในวันที่ก าหนดได้ 
2. เจ้าหน้าที่ ไม่สนใจ/ไม่อยากมาท าฟัน แม้จะ
ประชาสัมพันธ์ และเปิดคลินิกนอกเวลาเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการมารับบริการแล้วก็ตาม 
3. เจ้าหน้าที่ติดภาระงาน/หน้างาน ท าให้ไม่สามารถมาท า
ฟันได้ตามนัด 
4. กลัวการท าฟัน 
กำรแก้ไข จัดให้ลงชื่อในวันที่ จนท. สะดวกมารับบริการ 

 4.รำยงำนกำรบริกำรทันตกรรมส่งเสริม
ป้องกันFee Schedule ในหญิงตั งครรภ์
และเด็กนักเรียน อำยุ 4-12 ป ี
ภำพรวมจังหวัด (2 ดือน) 
รำยงำนจำก สปสช 
 
 

ปัญหำ 
1.รายงานหญิงตั้งครรภ์ ที่ยังไม่มีเบิก คือ รพท.เพชรบูรณ์   
รพ.ศรีเทพ รพ.น้ าหนาว      รพ.หล่มเก่า เนื่องจากยังไม่มี
การคีย์ Eclaim 
2. รายงานเด็ก 4-12 ปี ที่ได้รับการทาฟลูออไรด์น้อย คือ 
ศรีเทพ และ บึงสามพัน  
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1.การจัดบริการในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 10,834 คนได้รับบริการ 307 คน 
ร้อยละ 2.83    
2.การบริการทาฟลูออไรด์ ในเด็ก 4-12 ปี 
97,374 คน ได้รับบริการ 6,344 คน ร้อยละ 
6.52   
3.การบริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก 6-12 
ปี 77,256 คน ได้รับบริการ 3,182 คน ร้อย
ละ 4.12 และ 9,569 ซี่ ร้อยละ 15.48  
 
 
 

3. รายงานเด็ก 6-12 ปี ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันน้อย 
คือ ศรีเทพ บึงสามพัน น้ าหนาว เพราะ ให้ บริการในเทอม 
1 ไปแล้ว 
4.การบริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก นร. 6-12 ปี เป็น
งานคุณภาพต้องไม่ท ามากจนเกินไปในแต่ละวัน และ เวลา
ที่ให้บริการจ ากัดเพราะ โรงเรียนเลิก 15.30 น. 
กำรแก้ไข 
1.ให้อ าเภอตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน จาก สปสช. ที่
งานประกันของแต่ละ หน่วยบริการ ถ้าพบข้อผิดพลาด ให้
ด าเนินการแจ้ง สปสช. โดยตรง  
2.หน่วยบริการ เมื่อให้บริการแล้ว ต้องรีบด าเนินการ คีย์
เบิก Eclaim ภายใน 1 เดือน   

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ(กลุ่มงานทันตสาธารณสุข) 
ชื่อ นางมณฑกานติ์ สีหะวงษ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8885947 
E-mail montakansri@hotmail.com 
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ข้อสั่งกำร  3. ให้ระบบ MCH Board จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูแลจัดระบบให้มียำ Progesterone ให้มีใช้เพียงพอในทุกหน่วยบริกำร เพื่อให้บริกำรในหญิงตั งครรภ์ที่เสี่ยง
ต่อกำรคลอดก่อนก ำหนด ขอให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรเพื่อลดกำรคลอดก่อนก ำหนด (Preterm) และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหญิงตั งครรภ์ที่มีภำวะซีด/โลหิตจำง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๑. แนวทางการด าเนินการเพ่ือลดการคลอดก่อนก าหนด 
๑.๑ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดซื้อยา Progesterone เพ่ือใช้ใน
การให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อน
ก าหนด โดยก าหนดเป้าหมายตามข้อมูลปี ๒๕๖๒ หากไม่
เพียงพอให้ประสานขอยืมจากโรงพยาบาลประจ า Node 
๑.๒ จัดท าแนวทางการใช้ยา Progesterone เพ่ือป้องกันการ
คลอดก่อนก าหนดจังหวัดเพชรบูรณ์ และด าเนินการให้บริการจ่าย
ยา Progesterone แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอด
ก่อนก าหนดตามแนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
๑.๓ ให้มีการฝึกอบรมการวัดความยาวปากมดลูกแก่แพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยให้สูติแพทย์ของโรงพยาบาล
ประจ า Node เป็นผู้ฝึกอบรมโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงใน
โรงพยาบาลชุมชนแต่ละโซน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การด าเนินการเพ่ือลดการคลอดก่อนก าหนด 
๑.๑ จัดท าแนวทางการใช้ยา Progesterone ( CPG)เพ่ือ
ป้องกันการคลอดก่อนก าหนดจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๒ จัด
ประชุม MCH Board เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริหารรวมถึง
ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งรับทราบแนว
ทางการด าเนินงานป้องกันการคลอดก่อนก าหนด และให้
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
๑.๓ โรงพยาบาลทุกแห่งอยู่ระหว่างจัดซื้อยา Progesterone 
เพ่ือใช้ในการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการ
คลอดก่อนก าหนด 
๑.๔ อยู่ระหว่างจัดท าแผนการและด าเนินการฝึกอบรมการ
วัดความยาวปากมดลูกแก่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน/มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 
๒.๑ จัดท าแนวทางการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 
๒.๒ การให้บริการให้ค าปรึกษาในคลินิกฝากครรภ์เน้นการให้
ความรู้และสอบถามเรื่องการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับประทานยา 
๒.๓ ให้มีการติดตามประเมินผลความเข้มข้นของเลือดในหญิง
ตั้งครรภ์เปรียบเทียบจากการเจาะเลือดครั้งที่ ๑ และ ๒ และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีท่ีพบหญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีด 

๒. การแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 
๒.๑ อยู่ระหว่างการจัดท าแนวทางการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก
แก่หญิงตั้งครรภ์ (CPG) เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิง
ต้ังครรภ์ 
๒.๒ การให้บริการให้ค าปรึกษาในคลินิกฝากครรภ์เน้นการให้
ความรู้และสอบถามเรื่องการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กให้ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
รับประทานยา 
๒.๓ ปรับแนวทางการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใน
หญิงตั้งครรภ์ 
๒.๔ ติดตามประเมินผลความเข้มข้นของเลือดในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด 
 
 

 

 
ผู้รายงาน นางศิริวรรณ พลกลาง 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๒๙๓๒๒๙๒ 
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ข้อสั่งกำร 4. HT จัดระบบข้อมูลกำรติดตำมกำรควบคุมควำมดันโลหิตสูงได้ดี ท ำระบบคัดกรองให้ดี จัดระบบคัดกรองปีละ 1 ครั ง จัดท่ำกำรวัดควำมดันให้ถูกต้อง และกรณีขำด
กำรรักษำ/ขำดนัดร้อยละ 30ให้มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรแก้ไข 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1.จัดระบบคัดกรองDM/HT/บุหรี่ ตั้งแต่ไตรมาสที่1 ปี2563 เน้นสิทธิ์UC ทุก type area และ HDC type 
area 1,3 
2.ส ารวจแฟ้ม Person และส่งข้อมูลเข้า HDC / สปสช ภายใน ต.ค.2562 และส่งแฟ้มChronic ทั้งหมดให้ 
สปสช 
3.ขยายการคัดคัดกรองในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 โดยเน้นคัดกรองญาติสายตรง/ 
อ้วน PCC คลองศาลา 
4.น าร่องการทบทวนผู้ป่วยHT ดูการวินิจฉัยผิด ขาดการติดต่อ ในเขต อ.ชนแดน 
5.น าร่องการวัดความดันอย่างน้อย 1คร้ัง/เดือนที่มี อสม.เป็นพี่เลี้ยงในเขต อ.วังโป่ง 
6.ขยายการสืบค้นและการเก็บข้อมูลการผิดนัดของ อ.บึงสามพัน 
7.การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม I data ในพื้นที่รพ.ที่ใช้ Hosp.xp ทุกสัปดาห์ 
8.การส่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของรพ.สต.ผ่าน Data exchange HDC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
9.จัดระบบการติดตามผู้ป่วยผิดนัดของ clinic NCD 
10.การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วย HT เทียบกับการไม่พบประวัติในการควบคุมความดันได้ดีมี
การส่งแฟ้ม Chronic FU 
และส่งแฟ้มตามการรับบริการโดยเร่ิมด าเนินการขยายจากเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

1. ผลการคัดกรอง HT ร้อยละ 89.73 
2. การควบคุมความดันโลหิตได้ดีน้อยกว่า
140/90 mm.Hg ร้อยละ 53.03 
3.ผลประเมิน NCD clinic plus ระดับดี 7 
แห่ง ระดับดีมาก 4 แห่ง 
4.ผู้ป่ วย  HT ขาดนัดจากร้อยละ 31.98 
ลดลงเหลือ ร้อยละ 27.86 เมื่อสิ้นปี 2562 
5. ข้อมูลการขาดนัดร้อยละ 46.69 (วันที่ 16
ม.ค.63) หลังแก้ปัญหาแฟ้ม  Chronic FU
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลดลงเหลือร้อยละ 
34.10 (วันที่ 31 ม.ค.63) 

1. การจัดระบบบริการ HT ใน อ.
หนองไผ่ และ อ.เมืองเพชรบูรณ์ยัง
รวมอยู่กับ OPD ทั่วไป 
2.ผู้ ป่ วยมี มาก เกิน จริงและการ
ตรวจสอบข้อมูลและการท า Data 
correct มีความยุ่งยาก 
3.ก ารมี  SM/PM วิ เค ราะ ห์ และ
ติดตามงานในทุก CUP 

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ(กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพตดิ) 
ชื่อ นายขรรชัย สวุรรณชาต ิต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5674 8995  E-mail Khanchaisuwanna@hotmail.co.th 
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ข้อสั่งกำร 5.ทบทวนระบบข้อมูล(information System) ข้อมูลที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน มีกำรชักชวนให้ประชำชนมำรับบริกำรที่คลินิกอดบุหรี่อย่ำงต่อเนื่องให้ได้มำกที่สุด เพื่อ
ลดปัญหำกำรเกิดโรค COPD และ NCD อ่ืนๆ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1.ด าเนินการให้ อสม.ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เลิกได้ 1 เดือน และ 3 เดือน เลิกได้
ครบ 6 เดือน คีย์ข้อมูลใน PP Specail 
2.ด าเนินการนิเทศติดตามร่วมกับงาน NCD ในการคัดกรอง เบาหวานความดันโลหิตสูง 
โดยตั้งเป้าหมายคัดกรอง ผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 80 เมื่อพบผู้ป่วยสูบบุหรี่ ให้พบ
นักจิตวิทยา/และพยาบาลจิตเวชแนะน าให้เลิกสูบบุหรี่ 
3.ร่วมกับ สพม.40 ด าเนินการโรงเรียนมัธยม ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน 39 แห่ง (ผ่านการประเมิน 7 องค์ประกอบแล้ว) และมีโรงเรียนต้นแบบ 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา มีนวตกรรม ดาวกระจาย ให้ชุมชนเลิกบุหรี่
สนับสนุนการช่วยเลิกโดยโรงพยาบาลวังโป่ง  
4.ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนงบประมาณให้คลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลชุมชน
และสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจ
เตือน ประชาสัมพันธ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

1.เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 45,525 คน 
เข้าร่วมโครงการ 42,603 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.58 เลิกได้ 6 เดือน 
สะสม 3 ปี จ านวน 6,209 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
2.โรงเรียนมัธยมปลอดบุหรี่ 39 แห่ง 
3.โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
  

1.การติดตามไม่ต่อเนื่อง 
2. เร่งรัด และกระตุ้น อสม.
ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
พร้อมส่งให้ จนท.คีย์ข้อมูลใน PP 
Specail  
3.พัฒนาบุคลกรระดับพ้ืนที่เรื่อง
การช่วยเลิกบุหรี่ 
4.สนับสนุน รพ. ในการจัดซื้อยา
ช่วยเลิกบุหรี่ 
 

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ(กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด) 
ชื่อ นายอิทธิพล มหาเดช ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-9296-8718 E-mail m.ittipol@hotmail.co.th 
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รำยงำนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ระดับกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2563 
รอบท่ี 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และโครงกำรพื นที่เฉพำะ 
1. โครงกำรสุขศำลำพระรำชทำน (ไม่มีสุขศำลำ) 
2. โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำม ดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ตาม 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาลแม่
ข่าย ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1-3 

ระดับ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ระดับ 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่ายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดท าบันทึก
ความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลงร่วม ให้เกิดการจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในระดับจังหวัด 

ระดับ 3 โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าภายในจังหวัดได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน 
1.สถำนกำรณ์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรือนจ าหลักจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์และเรือนจ าอ าเภอ   
หล่มสัก และเรือนจ าโครงสร้างเบาจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย  เป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาค 
สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังตามค าพิพากษาของศาล  

ผู้ต้องขังในเรือนจ าเพชรบูรณ์และเรือนจ าชั่วคราวแคน้อย รวมจ านวน 2 ,405 คน เป็นชาย 1,948 คน 
หญิง 457 คน มีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เข้าไปตรวจรักษาให้บริการจ านวน 2 ครั้งต่อ
เดือน ได้แก่ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3  และมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลพ่อขุนผาเมืองเข้าไป
ตรวจรักษาให้บริการจ านวน 1 ครั้ง สัปดาห์ที่ 4 (รวมจ านวน 3 ครั้งต่อเดือน) จากทีมแพทย์ฯเข้าไปตรวจรักษา
ให้บริการ โรคส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 70 ราย  เอชไอวี 37 ราย  เบาหวาน 25 ราย  วัณโรค 17 
ราย  และอ่ืนๆ เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดห้องแยกโรค จ านวน 2 ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 2๙ มกราคม 2563)  

เรือนจ าอ าเภอหล่มสัก (รับผู้ต้องขังครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อและ
อ าเภอน้ าหนาว) ผู้ต้องขังมีจ านวน 1,340 คน เป็นชาย 1,155 คน หญิง  185 คนมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลหล่มสักเข้าไปตรวจรักษาให้บริการ จ านวน 1 ครั้งต่อเดือน จากทีมแพทย์ฯเข้าไปตรวจรักษา
ให้บริการ โรคส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 34 ราย จิตเวช  33 ราย เอชไอวี 23 ราย หอบหือ ๙ ราย  
และอ่ืนๆ เรือนจ าอ าเภอหล่มสัก ได้จัดห้องแยกโรค จ านวน 2 ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 2๙ มกราคม 2563) 
2.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2 และ ระดับท่ี 3 ดังนี้ 

2.1 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดท าค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่101/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 และจัด
ประชุมคณะท างานคณะท างาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจ า
ร่วมกับโรงพยาบาลที่รับผิดชอบและเรือนจ าในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
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จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระหว่าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจ าอ าเภอหล่มสัก 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลหล่มสัก โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563      ณ 
ห้องประชุมสุขส าราญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.2 งำนบริกำรสุขภำพ  
โรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลหล่มสัก) มีการให้บริการตามมาตรฐาน 6 

ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการรักษาพยาบาล 2.ด้านบริการพ้ืนฐานงานส่งเสริมและป้องกันโรค 3.ด้านงานส่งเสริม
สุขภาพจิต 4.ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 5.ด้านการส่งต่อเพ่ือการรักษา 6.ด้านการตรวจสอบสิทธิ ดังนี้ 
1) ด้านการตรวจรักษา 

การด าเนินงาน รพ.เพชรบูรณ์ รพ.หล่มสัก 
จ านวน
(ราย) 

ความถี่ จ านวน ความถี่ 

1 ให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ 
(โดยแพทย์) 

 
378 

3 ครั้ง/เดือน 
เฉลี่ยครั้งละ 40 ราย 

 
160 

1 ครั้ง/เดือน 
เฉลี่ยครั้งละ 40 ราย 

2 
ให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ 
(พยาบาล) 

 
5,850 

ทุกวัน 
เฉลี่ยวันละ65 ราย 

 
160 

1 ทุกวัน 
เฉลี่ยวันละ5 ราย 

3 
กรณี อุบัติ เหตุฉุก เฉินมีพยาบาลเวช
ปฏิบัติ  

 
360 

5 วันต่อสัปดาห์ 
เฉลี่ยวันละ 4 ราย 

 
5  

ทุกวัน 

4 
ให้บริการให้ค าปรึกษาและจิตบ าบัด 
(นักจิตวิทยา) 

 
92 

ทุกวัน 
เฉลี่ยวันละ 10 ราย 

1 ทุกวัน 
 

5 
ให้บริการตรวจรักษาและให้ค าปรึกษา
ท า ง  Video Conference ทั้ ง ใน ร าย
ปกติและกรณีฉุกเฉิน 

ให้ ค าป รึ ก ษ าท าง  Line แล ะ
โทรศัพท ์

ให้ค าปรึกษาทาง Line และ
โทรศัพท์ 

2) ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค และสุขภาพจิต 

กิจกรรม รพ.เพชรบูรณ์ รพ.หล่มสัก 

1 บริการฝากครรภ์ ✓(2 ราย) (ไม่มีCaseในไตรมาสนี้) 
2 บริการดูแลตรวจหลังคลอด  (ไม่มีCaseในไตรมาส

นี้) 
(ไม่มีCaseในไตรมาสนี้) 

3 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านม  (อยู่ในแผนปฏิบัติการ) 80ราย 
4 บริการวัคซีนแก่เด็กตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

รวมทั้งประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 
 (ไม่มีCaseในไตรมาส
นี้) 

(ไม่มีCaseในไตรมาสนี้) 

5 บริการตรวจคัดกรองและให้การรักษาโรคติดต่อทั่วไป/
ไม่ติดต่อ 

1,350 ราย 1,318 ราย 

6 บริการปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับ เอชไอวี เพ่ือ
การตรวจหาเชื้อเอดส์ ด้วยความสมัครใจ รวมทั้ง
สนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันโรค เช่น ถุงยาง
อนามัย สารหล่อลื่น  

10  ราย 15๙  ราย 
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กิจกรรม รพ.เพชรบูรณ์ รพ.หล่มสัก 

7 ให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 380  ราย 60  ราย 
8 บริการวัคซีนตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน

ผู้ใหญ่ 
- Influenza 159ราย 

DT มีแผนมีนาคม 2563   
9 บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด 
2,000 ราย 1,340ราย 

10 ตรวจคัดกรองด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
ผู้ต้องขัง (PMHQ-Thai)  

1,350 ราย 1,340ราย 

11 บริการให้ค าปรึกษา และบ าบัดรักษา แก่ผู้ต้องขัง  ที่มี
ภาวะเครียด/ ซึมเศร้า รวมถึงการเจ็บป่วยทางจิตเวช  

90 ราย 15๙ ราย 

 3) ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
1 จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ตามความเหมาะสม ✓ ✓ 
2 ให้บริการให้ค าปรึกษาและกายภาพบ าบัด /

กิจกรรมบ าบัด 
✓ ✓ 

3 ให้บริการตรวจรับรองความพิการและประสาน 
ขอสนับสนุนกายอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 

✓ ✓ 

4) การส่งต่อเพ่ือการรักษา 
1 มีระบบการส่งต่อทั้งทางกายและทางจิต ครอบคลุมถึง

การส่งต่อประวัติการรักษา 
✓ ✓ 

2 มีระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมส่ง
ผู้ต้องขังป่วยไปรับการรักษานอกเรือนจ าในกรณี
ฉุกเฉิน 

✓ ✓ 

5) การตรวจสอบสิทธิ 
1 มีระบบให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับเรื่อง การรักษา พยาบาล

ของผู้ต้องขัง เพ่ือการย้ายสิทธิ์ เปลี่ยนสิทธิ การรักษา 
พยาบาล การเพิกถอนสิทธิ หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ 
การรักษาใดๆ 

✓ ✓ 

2 มีระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ ✓ ✓ 
6) การจัดช่องทางพิเศษและพ้ืนที่ให้บริการ 
1 จัดช่องทางพิเศษส าหรับผู้ต้องขังท่ีถูกส่งต่อมาจาก

เรือนจ า 
✓ ✓ 

2 จัดห้องพักพิเศษไว้ส าหรับผู้ต้องขังที่ถูกส่งต่อ มาจาก
เรือนจ า เพ่ือรับบริการแบบผู้ป่วยใน 

ไม่มี มี 1 ห้อง  
จ านวน 2 เตียง 

7) การจัดที่พักให้ผู้คุม 
1 จัดสถานที่ส าหรับนอนเฝ้าของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ให้มี

ลักษณะเหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี 
ไม่มี มี 
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2.3 ก าลังคนด้านสุขภาพ(อัตราก าลัง) 
เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์มีพยาบาล จ านวน 2 คน(อัตราก าลังพยาบาล : ต่อผู้ต้องขัง 1 :  1,000)  
เรือนจ าอ าเภอหล่มสักมีพยาบาล จ านวน 2 คน (อัตราก าลังพยาบาล : ต่อผู้ต้องขัง 1 :  700)  
มีทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายออกให้บริการตามแผน  
มีแผนการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจ า      

      มีแผนฝึกอบรมอาสาสมัครในเรือนจ า(อสรจ.) ในอัตราส่วน 1:50 คนต่อเรือนนอน  
กิจกรรม รพ.เพชรบูรณ์  รพ.หล่มสัก 
1 อบรม อสรจ. ยังไม่ด าเนินงาน 

(อยู่ในแผนปฏิบัติการ) 
ยังไม่ด าเนินงาน 
(อยู่ในแผนปฏิบัติการ) 

2 อบรมพยาบาล ✓ด าเนินการแล้ว ✓ด าเนินการแล้ว 
3 อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจ า ยังไม่ด าเนินงาน 

(อยู่ในแผนปฏิบัติการ) 
ยังไม่ด าเนินงาน 
(อยู่ในแผนปฏิบัติการ) 

     2.4 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า 
เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์และเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเข้าร่วม

อยู่ใน CUP ของโรงพยาบาลแม่ข่ายแล้ว(รพ.เพชรบูรณ์/รพ.หล่มสัก) โดยจัดกระบวนการบริหารจัดระบบ
สุขภาพส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าและระบบทะเบียนและฐานข้อมูลผู้ต้องขังเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพ ได้แก่  
มีการจัดท าฐานข้อมูลประชากรผู้ต้องขัง จัดท าและขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษา มีศูนย์ข้อมูลระดับอ าเภอ DATA  
center มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการใน HosXP (รพ.เพชรบูรณ์) / JHCIS (รพ.หล่มสัก) 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด าเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสุขภาพเป็นระบบเดียวกับด้วย Fiber 
Optic เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาล เรือนจ า และส านัก
พัฒนาระบบทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งฐานข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยในการปรับปรุงระบบสุขภาพเพ่ือการ
พัฒนาและแก้ไขในประเด็นปัญหาต่างๆ  

2.5 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
โรงพยาบาลแม่ข่าย(รพ.เพชรบูรณ์/รพ.หล่มสัก) มีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับสถานพยาบาลใน

เรือนจ าตามความเหมาะสม จัดท ารายงานยาพ้ืนฐานที่ต้องการ  วางระบบการเบิกจ่ายและก ากับติดตาม
คุณภาพด้านยา  ส ารวจรายการยาที่มีในเรือนจ า  บริหารจัดการระบบคลัง และสนับสนุนยาโรคเรื้อรังในวันที่
ออกให้บริการ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ต้องขัง ได้เพียงร้อยละ 50 (วัคซีนมีไม่เพียงพอ) 

2.6 กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
ส ารวจสิทธิผู้ต้องขังที่รับใหม่และส่งรายชื่อพร้อมเลขประจ าตัว 13 หลัก  ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 

พยาบาล กรณีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ รพ.แม่ข่ายจะรับผิดชอบลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ์เป็นสิทธิ UC กรณีบัตร
ประกันสังคม เมื่อครบ 6 เดือน เปลี่ยนสิทธิ์เป็นสิทธิ UC  การขึ้นทะเบียนสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังที่
มีสิทธิ์ UC ดังนี้  

-ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสิทธิ  UC จ านวน 2,175 ราย  
-ผู้ต้องขังเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก  แยกสิทธิการรักษาพยาบาลได้ดังนี้ สิทธิการรักษา UC จ านวน 1,205  

ราย  สิทธิว่าง 2  ราย ต่างด้าว 6 ราย  ก าลังด าเนินการจัดการสิทธิการรักษา 7๙  ราย สิทธิอ่ืนๆ 27  ราย 
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2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสักหลง และมีการท าแผนร่วมกับผู้น า

ชุมชนและแกนน าชุมชนในต าบลสักหลง ในการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอหล่มสักและสถานพยาบาล PCU
เรือนจ าสักหลง 

การจัดท าเนียบจิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุข และจิตอาสาด้านต่างๆเพ่ือร่วมปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อ 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จัดประชุมคณะท างาน
ระดับย่อยเพ่ือติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประจ าปี 2562 และพิจารณาให้การช่วยเหลือในส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้ต้องขังไม่กระท าผิดซ้ าและถูกจับกุมด าเนินคดี  (มีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัย
โทษจากเรือนจ าเพชรบูรณ์ จ านวน 322รายและเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก จ านวน 2๙7 ราย) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้ติดตามด้านการเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จากเรือนจ า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามรายชื่อจ านวน 13 รายและเรือนจ าอ าเภอหล่มสักจ านวน ๙ ราย และรายงานการเยี่ยม
บ้านแก่คณะท างานในการประชุมคณะย่อยทุกเดือน 

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดท าแผนร่วมกับเขตสุขภาพที่ 2 โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย
(โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลหล่มสัก) ได้เขียนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรองรับการด าเนินงาน 
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  การบริหารจัดการรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่พระราชทานและเครื่อง Fundus Camera 
พระราชทาน ตามช่วงเวลาที่ก าหนดตามแผน 
3. ประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor)  
1.เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์และเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก มีผู้ต้องขังจ านวนมากเกินสถานที่รองรับ ด้วยสภาพ

ความเป็นอยู่ที่แออัด ซึ่งอาจมีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพและการแพร่กระจายโรค
ได้แก่  วัณโรค เอดส์ โรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อต่างๆ  

2.โรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ยังไม่มีการจัดห้องพักพิเศษไว้ส าหรับผู้ต้องขังที่ถูกส่งต่อมาจาก
เรือนจ า เพ่ือรับบริการแบบผู้ป่วยใน ซึ่งผู้ต้องขังที่ใส่โซ่ตรวน ประชาชนที่พบเห็นอาจท าให้เกิดความตระหนก และ
อาจเป็นการตีตราให้กับผู้ต้องขังได้ และเมื่อผู้ต้องขังอยู่นอกเรือนจ าก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยของตัวผู้ต้องขัง
จากคู่กรณี และความเสี่ยงภัยจากผู้ต้องขังเองต่อชุมชนและประชาชนทั่วไป 

3.โรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ยังไม่มีการจัดสถานที่ส าหรับนอนเฝ้าของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์(ผู้
ควบคุม) ให้มีลักษณะเหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี  และยังมีข้อจ ากัดด้านจ านวนของผู้ควบคุม
ผู้ต้องขังที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากหากต้องนอนเฝ้าผู้ต้องขังที่โรงพยาบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนผู้ควบคุมในการ
ควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าว  
4. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

๑. จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าที่มากและบางกรณีที่แพทย์ไม่สามารถเข้าตรวจในเรือนจ าได้ 
ดังนั้นโรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลหล่มสัก)  ควรจัดระบบการตรวจรักษา
ผู้ต้องขังด้วยการแพทย์ทางไกล(Telemedicine)  กับสถานพยาบาลในเรือนจ า เพ่ือสามารถดูแลผู้ต้องขังที่
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เรือนจ าได้เลย ไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลซึ่งต่อรายจะเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล  และลดจ านวนผู้คุมที่ต้อง
ควบคุมตัวผู้ต้องขังระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงในการหลบหนี 

๒. เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก มีห้องแยกโรคส าหรับผู้ต้องขัง แห่งละ 2 ห้อง ซึ่ง
ไม่เพียงพอเนื่องจากจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ที่คับแคบ ดังนั้นจึงเกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ เหตุเกิดในเดือนมกราคม 2563 
เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 253 ราย และเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก มีการระบาด
โรคไข้หวัดใหญ่จ านวน 142 ราย 

๓. เรือนจ าอ าเภอหล่มสักมีปัญหาการควบคุมผู้ต้องขังออกจากเรือนจ าไปเอ็กซเรย์ปอดเพ่ือตรวจหาเชื้อ    
วัณโรค เนื่องจากมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการควบคุมในการพาออกไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ และมี
ความเสี่ยงในการหลบหนีค่อนข้างสูงจากผู้ต้องขังเข้าใหม่ ขอสนับสนุนรถเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ให้เข้าเอ๊กซเรย์ภายใน
เรือนจ าบ่อยขึ้น เพ่ือลดการน าผู้ต้องขังออกเอ๊กซเรย์ภายนอกเรือนจ า เนื่องจากรถเอ็กซเรย์ภายใน เขต สคร.2 มี
จ านวน 1 คัน โดยใช้ทั้งเขต ซึ่งท าให้ไม่สามารถเอ็กซเรย์ผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้ทั้งหมดภายในวันที่ก าหนด ท าให้การ
กักบริเวณผู้ต้องขังเข้าใหม่นานเกินไป อาจท าให้สถานที่กักบริเวณแน่นจนเกินไป 

4.ทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ข่าย เข้าไปให้บริการในเรือนจ ามีความเสี่ยงสูงในความไม่ปลอดภัย ขอให้
จัดสวัสดิการหรือความค่าตอบแทนความสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
การด าเนินงาน Telemedicine ควรมีค าสั่งจากกระทรวงเพ่ือสนับสนุนสัญญาณการเชื่อมต่อ internet ที่

สามารถใช้งานได้สะดวกในพื้นที่ท่ีปลอดภัย และลดความเสี่ยงให้กับทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 
6.นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี)  

1.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้น าระบบ HOSxP ไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยในสถานพยาบาล
เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ระบบHOSxP เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันส าหรับโรงพยาบาล เป็นระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถน าไปใช้งานได้จริงทั้งในระดับสถานพยาบาลไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ HOSxP ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย ช่วยลดภาระในการจัดเก็บข้อมูลและการท ารายงานต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบเวชระเบียนที่ช่วยในการลดการใช้กระดาษ และมีประโยชน์อย่างมากในการ
ตรวจรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วย ท าให้แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงประวัติของผู้ป่วยได้จาก
ระยะไกลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่ายแบบ Real time  

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน CQI ระดับอ าเภอ ประเด็น ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  

                                                                  
                                          ผู้รายงาน นางสาวกรรณิกา  สหเมธาพัฒน์ 

                       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                       วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563  

             โทร 088 2726350 
                                                                       E-mail: kannika0910@gmail.com 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
mailto:kannika0910@gmail.com
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3. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 

1. สถำนกำรณ์ 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นพระปณิธานของ ศาสตราจารย์               ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน             วรขัตติยราช
นารี ที่มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 และสถานการณ์                  โรคพิษ
สุนัขบ้าในประเทศไทยในปี 2562 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 3 ราย และพบสัตว์ติดเชื้อ    โรคพิษสุนัขบ้า
จ านวน 346 ตัว (ร้อยละ 5.26 ของตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด) ซึ่งถือว่าสถานการณ์โรคในคนลดลงจากปี 2561 มาก
ถึง 6 เท่า และมีบางพ้ืนที่ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนของจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562  พบ
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนทั้งสิ้น  7,830 ราย พบอัตราผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 786.14 ต่อประชากรแสนคน 
ปัจจุบันพบรายงานการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์จ านวน 1 ตัวอย่าง ใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง           จ.
เพชรบูรณ์ (ยืนยันผลการตรวจ 21 มี.ค. 2562) แต่ไม่พบการรายงานการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในคน และไม่พบ
รายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า มาแล้ว 21 ปี เนื่องจากพบผู้เสียชีวิตด้ วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้าย           
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน (ผู้ป่วยเสียชีวิตรายสุดท้าย เพศชาย อายุ 36 ปี ในต าบลซับสมอทอด อ าเภอ     
บึงสามพัน ) 

2. แผนงำน/กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบน

โต๊ะ กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือซ้อมแผนการด าเนินงานหา
แนวทางในการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. นิเทศติดตามเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ.เพชรบูรณ์ ปี 2563 เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
โรคพิษสุนัขบ้าของหน่วยงานสาธารณสุข ในการใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรค (ร.36) 

3. สบับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหน่วยงาน 
รพ. / สสอ. / รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (สื่อประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค) 
 
3. ผลกำรด ำเนินงำน  

3.1 ข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2562 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : จากโปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) วันที่ 20 มกราคม 2562 
หมายเหตุ : การรับวัคซีนไม่ครบโด๊ส สาเหตุเนื่องจาก ผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ พร้อมกับสังเกตอาการ
สุนัขหรือแมว แล้วสุนัขหรือแมวมีอาการปกติใน 10 วัน จึงหยุดฉีด 

ปี 
ผู้สัมผัสโรค 

(คน) 
มารับวัคซีน (คน) ฉีด RIG 

(คน) ครบโด๊ส ไม่ครบโด๊ส 

2562 7,830 
7,218 

( 92.18 ) 
606 

( 7.73 ) 
951 

(12.14 ) 
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 การด าเนินงานค้นหา ติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุดตามเกณฑ์ โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 
 - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ประชาชนและให้เห็นถึง
ความส าคัญและความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเองจากการถูกสุนัขกัด ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ 
 - กรณีถูกกัดแล้ว จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย โดยการให้วัคซีนจะพิจารณาจาก
ประวัติการถูกกัด และประวัติการได้รับวัคซีนในอดีตว่าควรให้วัคซีนกระตุ้น หรือเริ่มให้ใหม่ทั้งชุด  และแนะน าให้
กักสุนัขท่ีกัดเพ่ือดูอาการ 10 วัน 
 - ในการติดตามนัดเพ่ือมารับวัคซีน หากผิดนัด จะมีการโทรศัพท์ติดตามโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มา
รับวัคซีน หากไม่สามารถติดต่อได้จะแจ้ง อสม.ในพ้ืนที่เพ่ือติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องตาม
นัดต่อไป  (อสม.เคาะประตูบ้าน) 
 3.2 ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure)  ปี 
2562 ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ ได้แก่ อาสาสมัคร บุคลากรด้านปศุสัตว์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วย         โรคพิษสุนัขบ้า  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนทั้งหมด จ านวน 880 ขวด เพ่ือกระจายให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 

บุคลำกรกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีน 2 ครั ง  รับวัคซีน 1 ครั ง  รวม 

บุคลำกรด้ำนปศุสัตว์ 217 (24.65) 10 (1.13) 227 (25.79) 

  1. สัตวแพทย์ 10 0  
  2. อาสาปศุสัตว์ 133 10  
  3. อ่ืนๆ (ระบุ) 74 0  

บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข 214 (24.31) 5 (0.56) 219 (24.88) 

  1. แพทย์ / พยาบาล 69 0  
  2. SRRT. 109 0  
  3. อ่ืนๆ (ระบุ) 36 5  

ยอดรวม 431 (48.97) 15 (1.70) 446 (50.68) 

 จากตารางพบว่า มีบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านปศุสัตว์และสาธารณสุข ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า แบบฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure) ร้อยละ 50.68 มารับวัคซีนครบ 2 ครั้ง ร้อยละ 
48.97 มารับวัคซีน 1 ครั้ง ร้อยละ 1.70 สาเหตุที่มารับวัคซีนไม่ครบ 2 ครั้ง เนื่องจาก พบประวัติเคยได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วอย่างน้อย 2-3 เข็ม เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบฉีดป้องกัน
โรคล่วงหน้า จะฉีดในบุคคลที่ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนมาก่อน จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 0 และ7 จึงจะสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ และเมื่อถูกสุนัขกัด หรือข่วน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีก 1 -2 
เข็ม ตามแนวทางเวชปฏิบัติ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ประสงค์มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า แบบฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าจ านวนน้อย 
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และในปี 2563 ได้ด าเนินการส ารวจและรายงานความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบ 
ฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure) ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระว่างการด าเนินงานรอการ
จัดสรรวัคซีนจากกรมความคุมโรคต่อไป 

4. ปัญหำอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามีจ านวนมาก แสดงถึงการประชาสัมพันธ์ที่

ไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังมีประชาชนที่ขาดความรู้และวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกสุนัข แมว กัดหรือข่วน  
ตลอดจนขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ส่วนกลางสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยผ่านสื่อโซเชียล
มีเดียร์ต่างๆ  เช่น สื่อโทรทัศน์ ,วิทยุ , เฟสบุ๊ค , ไลน์ เป็นต้น 

- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิล ให้กับหน่วยงาน
สาธารณสุข 
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ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

  
 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบน
โต๊ะ กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงานแบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง (ปศุสัตว์ ท้องถิ่น สาธารณสุข) กรณี
พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ณ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

ผู้รายงาน  : นางณัฐสินี  จันสอน 
ต าแหน่ง  : นักวิชาการสาธารณสุข   สสจ.เพชรบูรณ์ 
วันที่  : 29 ม.ค. 2563 
โทรศัพท์  : 061-4453649  E-mail : nattasinee1301@gmail.com 
  

mailto:nattasinee1301@gmail.com
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4. โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อ
น  ำดีในพื นที่น ำร่องขยำยพื นที่กำรด ำเนินงำน อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 

1. สถำนกำรณ์ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการขับเคลื่อนการก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีผ่าน

โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีเพ่ือคนไทยสุขภาพดีใน ปี 2568 ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปี 2559-2568 ซึ่งการด าเนินงานในระยะที่สอง ในพ้ืนที่ 29 จังหวัด  ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดและภาคตะวันออกในจังหวัดสระแก้ว    ซึ่งมี
แนวคิดว่าการป่วยตายด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดีป้องกันและรักษาได้ หากค้นพบอาการแรกเริ่ม
ได้เร็วแต่ต้องด าเนินการขับเคลื่อนแบบบูรณาการท าให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านวัฒนธรรม การป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของอุจจาระในแหล่งน้ า ทุกประเภทเพ่ือท าให้ปลาปลอดพยาธิ 
ปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมให้กับทุกเพศและทุกกลุ่มวัยในการกินอาหารปรุงสุก ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยใช้ชุมชนและ
โรงเรียนเป็นฐาน โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง รักษา   การดูแลในชุมชน ตลอดจนระบบข้อมูล
สุขภาพที่ส่งผลต่อการลดโรคตามเป้าหมายคนและปลาติดพยาธิใบไม้ตับลดลง เหลือร้อยละ 1 ในปี 2568 

จากข้อมูลรายงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ           
และท่อน้ าดีมีแนวโน้มสูงขึ้น จากปี 2555-2559 และจากรายงานการส ารวจความชุกโรคหนอนพยาธิในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ของ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ      ในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 100 ราย/ต าบล ในพื้นที่อ าเภอวิเชียรบุรี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 10.45 ซึ่งเกินเกณฑ์
มาตรฐานคือ ร้อยละ 5 และเมื่อแยกรายต าบล พบว่าต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี มีอัตราการ      ติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ ร้อยละ 17.59 ซึ่งพบสูงสุดในอ าเภอวิเชียรบุรี และเพ่ือการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีให้เป็นระบบ จึงได้มีโครงการพัฒนาต้นแบบการด าเนินงาน        เฝ้าระวัง ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในพ้ืนที่น าร่องขยายพ้ืนที่การด าเนินงาน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในปี 2562 ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 905 ราย ในพ้ืนที่ต าบล   ท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี 
และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีต่อเนื่องในพ้ืนที่ต าบลบ่อรัง 
อ าเภอวิเชียรบุรี ในปี 2563  

2. แผนงำน/กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
กิจกรรมที่ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพแพทย์ / พยาบาล ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 
กิจกรรมที่ 3. ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ านวน  905 
                   ราย และติดตามเฝ้าระวังในผู้ที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ านวน 265 ราย 

3.1  ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่พบเชื้อ    
       พยาธิใบไม้ตับ 

กิจกรรมที่ 4. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในโรงเรียนพื้นที่ ต.บ่อรัง อ.วิชียรบุรี จ านวน 3   
                 โรงเรียน   
กิจกรรมที่ 5. จัดอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี    
                 จ านวน 3 ชุมชน 
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3. ผลกำรด ำเนินงำน  
โครงการพัฒนาต้นแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง   ท่อ

น้ าดีในพ้ืนที่น าร่องขยายพ้ืนที่การด าเนินงาน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2563 ขยายพ้ืนที่ด าเนินงาน
ต่อเนื่อง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยังอยู่ระหว่างการจัดท าโครงการ จึงยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563  

3.1 ผลการตรวจคัดกรอง จ าแนกตามชนิดที่พบพยาธิ (ปีงบประมาณ 2562) ดังนี้ 

ต าบล ตรวจ 
ชนิดพยาธิ 

รวม ใบไม้ตับ ปากขอ ไส้เดือน แส้ม้า ตืด เส้นด้า
ย 

ท่าโรง 1851 265 5 1 5 9 1 286 

อัตราการติดเชื้อ (ร้อย
ละ) 

 14.32 0.27 0.05 0.27 0.48 0.05 
15.4

5 
 

3.2 ผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
 จากตารางผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่ ต.ท่าโรง           อ.
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อแยกรายหมู่พบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงสุดที่ ม.17 ร้อยละ 23.08 
รองลงมาคือ ม.10 ร้อยละ 21.51 และ ม.5 ร้อยละ 20.11 ตามล าดับ เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว ส่วน
หนึ่งก็อพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมาจากภาคอีสาน และยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆอยู่ 
เช่น ลาบปลาดิบ ก้อยปลาดิบ ส้มต าปลาร้าดิบ เป็นต้น  

3.3 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ พบเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับ 

 
จากผลการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่พบเชื้อ

พยาธิใบไม้ตับ จ านวน 213 ราย พบผลการตรวจท่อน้ าดีผิดปกติ ร้อยละ 5.63 ผิดปกติอ่ืนๆ ร้อยละ 15.02 และ
แพทย์วินิจฉัยส่งต่อ (อ่ืนๆ) เพ่ือรับการรักษา โดยผลการวินิจฉัยของแพทย์ ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี แต่พบท่อ
น้ าดีอักเสบ และด าเนินการเฝ้าระวังโรคมะเร็งท่อน้ าดีในกลุ่มที่พบท่อน้ าดีผิดปกติ โดยการนัดตรวจ   อัลตรา
ซาวด์ซ้ าปีละ 2 ครั้ง 

ต าบล 
ตรวจอัลตราซาวด์    

(40 ปีขึ้นไป) 
ปกติ 

ผิดปกติ 

ท่อน้ าดีอักเสบ อ่ืนๆ ส่งต่อ (อ่ืนๆ) 

ท่าโรง 213 169 (79.34) 12 (5.63) 32 (15.02) 4 (1.87) 
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4. ปัญหำอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนที่น าร่องขยายพ้ืนที่การด าเนินงาน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 
2562 ที่ผ่านมานั้น  พบปัญหาในเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ เนื่องจากแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจอัลตราซาวด์และอ่านผลมีจ านวน 1 คน ซึ่งท าให้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ปี 2563 จึงจัดกิจกรรมในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ / พยาบาล เพ่ือให้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยการให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัล
ตราซาวด์ 
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ภำพกิจกรรมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

  
กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
กิจกรรมประชุมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในชุมชน 

  
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในโรงเรียน 

 
ผู้รายงาน  : นางณัฐสินี  จันสอน 
ต าแหน่ง  : นักวิชาการสาธารณสุข   สสจ.เพชรบูรณ์ 
วันที่  : 29 ม.ค. 2563 
โทรศัพท์  : 061-4453649  E-mail : nattasinee1301@gmail.com 
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5. โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยำธิในเด็กนักเรียนและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร และพื นที่
ในแผนภูฟ้ำพัฒนำตำมพระรำชด ำริฯ ในพื นที่โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 
1. สถำนกำรณ์   

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่แผนภูฟ้าพัฒนา
ตามพระราชด าริฯ เป็นหนึ่งในโครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ปัจจุบันขับเคลื่อนสู่แผน กพด. 
ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี (2560-2569) มีเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานในการตรวจและรักษาโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานทางวิชาการ 
เพ่ือลดความชุก ความรุนแรงของปัญหา และการป้องกันโรคที่พบในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการ
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อหนอนพยาธิ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินงานกับนักเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และจากข้อมูลการตรวจ
ค้นหาผู้ติดเชื้อหนอนพยาธิ 5 ปีย้อนหลัง ( 2558–2562 ) พบอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนสูงสุดใน ปี 
2561 และปี 2558 ตามล าดับ และจากการด าเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชด าริฯ ในปี 
2562 ที่ผ่านมา มีความครอบคลุมการตรวจอุจจาระในนักเรียน ร้อยละ 100 (38 คน) ซึ่งไม่พบอัตราการติดเชื้อ
หนอนพยาธิในนักเรียน 

2. แผนงำน/กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
กิจกรรมที่ 1. การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนปีละ1 ครั้ง ส าหรับกลุ่มนักเรียน ป.4-ป.6 โดยครูจะท า   
                 หน้าที่ชี้แจงแบบสอบถามและท าความเข้าใจกับนักเรียนในการตอบแบบสอบถาม 
กิจกรรมที่ 2. การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อหนอนพยาธิ ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ผ่าน   
                 การอบรมหลักสูตร พนักงานจุลทัศนกรควบคุมโรคหนอนพยาธิ และตรวจค้นหาไข่หนอนพยาธิ      
                 ด้วยเทคนิควิธี Modified Kato’s thick smear และตรวจนับไข่หนอนพยาธิด้วยวิธี Modified    
                 Kato Katz ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานที่กรมควบคุมโรครับรอง 
กิจกรรมที่ 3. การให้ยารักษาโรคหนอนพยาธิ มีการให้ยาเพื่อการรักษา และการตัดวงจรการเกิดโรค   
                 หนอนพยาธิจ านวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
 - ครั้งที่ 1 ให้ยารักษาโรคหนอนพยาธิส าหรับผู้ที่ตรวจพบไข่หนอนพยาธิจากการตรวจอุจจาระ    
                 เท่านั้น โดยให้ยารักษาตามชนิดหนอนพยาธิที่ตรวจพบ และให้ยารักษาโรคหนอนพยาธิตาม  
                 มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
 - ครั้งที่ 2 ให้ยารักษาโรคหนอนพยาธิแบบมวลชน (Mass treaments) ให้ด าเนินการหลังจากให้    
                 ยารักษาโรคหนอนพยาธิตามชนิดที่ตรวจพบห่างจากครั้งแรก 6 เดือน โดยให้นักเรียนทุกคนกิน    
                 ยา Albendazole ขนาดยา 400 mg. ต่อหน้าครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
กิจกรรมที่ 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการสร้างพฤติกรรมการป้องกัน   
                 โรคหนอนพยาธิที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
 - การให้สุขศึกษารายบุคคล ในนักเรียนที่ติดโรคหนอนพยาธิ และได้รับยารักษาโรคหนอนพยาธิ    
                 โดยการให้ความรู้ สาเหตุของการติดโรค แนวทาการป้องกันโรค รวมถึงข้อควนปฏิบัติและ  
                 ผลข้างเคียงของการกินยารักษาโรคหนอนพยาธิ 
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 - การให้สุขศึกษารายกลุ่ม เป็นการสื่อสารเพื่อให้ความรู้การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการจูงใจ   
                 เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพให้ถูกต้อง เพ่ือการป้องกันการติด   
                 โรคหนอนพยาธิ 
กิจกรรมที่ 5. การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง    
                 หรือเอ้ือต่อการแพร่โรค เช่น ความสะอาดของห้องส้วม จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือ และการจัดท า    
                 ส้วมที่ถูกสุขลักษณะในชุมชน   

3. ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อหนอนพยาธิ 5 ปีย้อนหลัง ปี 2558–2562 จ าแนกตามชนิดของหนอนพยาธิที่
ตรวจพบ ดังต่อไปนี้ 
 

ปีงบประมำณ ตรวจ พบ ใบไม้ตับ ปำกขอ 
ล ำไส้ขนำด

กลำง 

2558 38 2 (5.26) 1 (2.63) 1 (2.63) - 

2559 50 0 - - - 

2560 57 0 - - - 

2561 36 4 (11.11) - 2 (5.55) 2 (5.55) 

2562 38 0 - - - 

 จากตารางพบว่า ในปี 2561 พบอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนสูงสุด ร้อยละ 11.11 ชนิดพยาธิ
ที่พบ คือ พยาธิปากขอ และพยาธิล าไส้ขนาดกลาง รองลงมาคือปี 2558 พบอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิใน
นักเรียน ร้อยละ 5.26 ชนิดพยาธิที่พบ คือ พยาธิปากขอ และพยาธิใบไม้ตับ และในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่พบอัตรา
การติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียน  
4. ปัญหำอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 

- สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการสอนสุขศึกษา เช่น แผ่นพลิก โปสเตอร์ แผ่นพับ ไม่เพียงพอในการ        
ใช้งานให้สุขศึกษา และการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เพ่ือการป้องกันการติดโรคหนอนพยาธิ จึงขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการ
สอนสุขศึกษาเพ่ิมเติม 

- กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจค้นหาไข่หนอนพยาธิมีความช ารุด  เนื่องจากการใช้งานมาหลายปี จึงขอ  
สนับสนุนกล้องจุลทรรศน์เพื่อทดแทนที่ช ารุด     
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ภำพกิจกรรมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 

 
กิจกรรมประชุมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 

 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิในโรงเรียน 

ผู้รายงาน  : นางณัฐสินี  จันสอน 
ต าแหน่ง  : นักวิชาการสาธารณสุข   สสจ.เพชรบูรณ์ 
วันที่  : 29 ม.ค. 2563 
โทรศัพท์  : 061-4453649  E-mail : nattasinee1301@gmail.com 
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6. โครงกำรพัฒนำเฝ้ำระวังและเสริมสร้ำงศักยภำพเพื่อก ำจัดโรคมำลำเรียในพื นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชน ในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี (พื นที่ไม่มีปัญหำ) 
7. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “เพชรบูรณ์เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ปี 2565” และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ด้าน บูรณาการแผนงานโครงการ งบประมาณ บุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศนโยบายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพชรบูรณ์ 
ก าหนดเกณฑ์ ชี้วัดเพชรบูรณ์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้ ทุกอ าเภอ
เป็นอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  สร้างกระแสโดยเผยแพร่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ล ำดับ ตัวชี วัด 
เกณฑ์

(ร้อยละ) 
จ ำนวน
ทั งหมด 

จ ำนวน
ผลงำน 

ผลงำน 
(ร้อยละ) 

1 ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มอายุเป็นสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 

75 783,106 654,466 83.57 

2 ร้อยละเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 95 240,776 234,620 97.44 
3 ร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดมีชมรม TO BE NUMBER 

ONE 
100 496 496 100 

4 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่ีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป มี
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

50 62 32 51.61 

5 ร้อยละของชมรมฯ ในสถานศึกษามีองค์ประกอบ 3 ก.และมี
ศูนย์เพื่อนใจ   TO BE NUMBER ONE  

30 496 278 56.05 

6 ต าบลมชีมรมที่มีองค์ประกอบ 3 ก.และมีการตั้งศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE 1 แห่ง/ต าบล 

100 182 182 100 

7 อ าเภอมีชมรมที่มีองค์ประกอบ 3 ก.และมีการตั้งศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE 1 แห่ง/อ าเภอ 

100 11 11 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบป้องกันและเฝา้ระวังยาเสพติด 100 496 496 100 
9 ร้อยละของสถานประกอบการมีระบบป้องกันและเฝา้ระวัง 100 62 62 100 
10 ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 70 951 770 80.9 

         ที่มา: รายงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

จากการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา ในปี 2562 จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดต้นแบบระดับทอง และก้าวสู่จะหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1    
และมีเครือข่ายชมรม ดังนี้ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 
1. ชุมชนบ้านนายม อ าเภอเมือง ปัจจุบันอยู่ระดับ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2 

คงสถานะเดิม ปี 2559 และเข้าสู่ระดับ ต้นแบบระดับทอง 
2. ชุมชนประดู่งาม    ผ่านเกณฑ์ระดับภาค 
3. ชุมชนบ้านหนองไข่น้ า อ าเภอวิเชียรบุรี  ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. โรงเรียนวังโป่งศึกษา อ าเภอวังโป่ง ปัจจุบัน ระดับดีเด่น เข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็น

ต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 
2. โรงเรียนเสีรีศึกษา   อ าเภอชนแดน ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
3. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  อ าเภอชนแดน ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
4. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  อ าเภอบึงสามพัน ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
5. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
6. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อ าเภอหนองไผ่ ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง เคยผ่านเกณฑ์ระดับภาค  
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
1. บริษัทโกลเด้นไลน์ บิซิเนส ปัจจุบัน ขอรักษาสถานะในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ

เงิน ปีที่ 1  
2. บริษัทบูรณะเวช จ ากัด (โรงพยาบาลเพชรรัตน์)  ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
1. เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์    ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤต ิ
1. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์  ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด ร่วมประกวดระดับภาค 
 

และในปีงบประมาณ 2563 มีจังหวัด พร้อมด้วยเครือข่ายอ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม
ประกวดการน าเสนอผลงานระดับภาคเหนือ ดังนี้ 

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ อ าเภอหล่มเก่า และอ าเภอวิเชียรบุรี 
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนบ้านนายม และ  ชุมชนประดู่งาม  
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

โรงเรียนเสรีศึกษา โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
6. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดกลาง ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

มหาชน สาขาเพชรบูรณ์ 
7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
8. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า ได้แก่ เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ ได้แก่ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ์
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรรณรงค์ปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยมที่เอื อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

บูรณาการแผนงานโครงการ งบประมาณ บุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกาศนโยบายโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพชรบูรณ์ ก าหนดเกณฑ์ ชี้วัดเพชรบูรณ์ให้ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้ทุกอ าเภอเป็นอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  สร้างกระแส
โดยเผยแพร่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทางได้แก่ รายการวิทยุ เสียงตามสาย Social Network, Face book, Line /รณรงค์สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE 
ทุกวันพุธ /จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในงานประเพณีระดับอ าเภอและงานมะขามหวานนคร
บาลเพชรบูรณ์ /มีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL , TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE , ร้องเต้น
เล่นดนตรี TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับอ าเภอและจังหวัดเป็นประจ าทุกปี /       ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวด TO 
BE NUMBER ONE IDOL , TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาคเป็นประจ าทุกปี/ จัดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE CAMPUS TOUR ในสถานศึกษา โดยการน าของกลุ่มเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตให้แก่เยำวชน 

มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนทั่วไป และกลุ่มสมาชิกใครติดยา  ยกมือขึ้น 
กลุ่มเยาวชนทั่วไป  จัดเวทีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถ /มีการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวม 278 แห่ง มีศูนย์เพ่ือนใจต้นแบบ 16 แห่ง /        จัดด
อบรมพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา /ส่งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE CAMP ระดับประเทศ ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 8 คน 
กลุ่มสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น  มีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นได้รับการบ าบัดครบตามเกณฑ์และได้รับการติดตามครบ
ตามเกณฑ์ กลับคืนสู่สังคมเป็นคนดี  ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีรวม
ทั้งหมด จ านวน 6,770 ราย จากผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งหมด 6,911 รายคิดเป็นร้อยละ 97.97 ในจ านวนดังกล่าวกลับไป
ศึกษาต่อและท างานในอาชีพเดิม จ านวน 6,299 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.14 ได้รับการฝึกและพัฒนาอาชีพจ านวน 
1,009 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งหมด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด 

พัฒนาเครือข่ายชมรม TO  BE NUMBER ONE ในกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ได้แก่ เรือนจ า ส านักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ค่ายทหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม  เรือนจ า ชุมชนชาวไทยภูเขา โรงเรียนโสตศึกษากลุ่มเด็กด้อยโอกาส  
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
-จัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ และ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  ระดับจังหวัด และและประกวดผลการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 ปัจจุบันมีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน 1 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอ TO 
BE NUMBER ONE ดีเด่น 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวิเชียรบุรี,อ าเภอวังโป่ง และอ าเภอหนองไผ่   

-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัดระหว่างชมรมต้นแบบ
และชมรมก่อตั้งใหม่จ านวน 11 ชมรม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอกจังหวัด จ านวน 5 ชมรม 
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-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
ครอบคลุมในทุกระดับ และทุกภาคส่วนทั้ง ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
เพ่ือตอกย้ าถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัด TO BE NUMBER ONE เพชรบูรณ์ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปี
ที่ 1 มุ่งเน้นด าเนินการ 3 เรื่อง คือ 
กำรพัฒนำและต่อยอดนวัตกรรม และองค์ควำมรู้ 

ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีการพัฒนาและต่อยอด
นวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 
- นวัตกรรมกำรปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยมที่เอื อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ได้แก่  
“นวัตกรรมมือสามัคคี TO BE NUMBER ONE” ใช้เป็นสื่อในการ สร้างกระแสการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE แก่เยาวชน มีแนวคิดสร้างเยาวชนเก่งและดี 
จำกกำรด ำเนินงำน ส่งผลใหเ้ยาวชนมีค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
- นวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันทำงจิตใจให้แก่เยำวชน ได้แก่ 
1. “นวัตกรรมกินข้าวแลงแบ่งปันความรู้มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”  โดยออกเยี่ยมบ้านรับประทาน
อาหารร่วมกับครอบครัวกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือให้ความรู้
ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เยาวชนและครอบครัว 
2. “นวัตกรรมจิ๊กซอว์ชีวิต” และ “เซียมซีสะกิดใจ” เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้วัยรุ่นเข้าใจ
ชีวิต เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความคิดของวัยรุ่นให้ได้ใช้ความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของแต่และ
คนอย่างเหมาะสม 

จำกกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้และทักษะแก่ผู้อื่นได้  
- นวัตกรรมกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ได้แก่ 
1. “นวัตกรรมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE SPIDER” โดยพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรมและสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE  แบบใยแมงมุม จาก 1 ชมรม ขยายสู่ 8 ชมรมใหม่ แบบพ่ีช่วยน้อง ส่งผลให้เกิดเครือข่าย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เชื่อมโยงในทุกระดับ 
2. “นวัตกรรมเครือข่ายต้นกล้าทูบี คืนคนดีสู่สังคม” โดยสร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม   TO BE NUMBER ONE            
ในเรือนจ าที่พ้นโทษ เป็นแบบอย่างในการกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม เป็นจิตอาสาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
ผู้ต้องขัง และเยาวชนทั่วไป 
จำกกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้มีชมรมต้นแบบ จ านวน 8 ชมรม มีเครือข่ายชมรมใหม่เพ่ิมขึ้น จ านวน  39 ชมรม 
และมีเครือข่ายต้นกล้าทูบีคืนคนดีสู่สังคม ในผู้ต้องขังที่พ้นโทษเพ่ิมเติม ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายจ านวน 75 คน 
- องค์ควำมรู้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16  
มีการพัฒนา และขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมใน Setting หลักคือ ชุมชน 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยัง 
Setting พิเศษ คือ เรือนจ า สถานพินิจฯ ส านักงานคุมประพฤติ ค่ายทหาร ชุมชนชาวไทยภูเขา โรงเรียน   พระ
ปริยัติธรรม  เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE มีความเข็มแข้ง และยั่งยืน จังหวัด
เพชรบูรณ์มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลั่นกรอง ถอดบทเรียนการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  สู่
ความส าเร็จ จัดท าเป็นคู่มือ “เครือข่ายมะขามหวานพันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE” โดยใช้เป็นแนวทางการ
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ด าเนินงานขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ  ด าเนินการโดยการขยายเครือข่ายแบบ
ใยแมงมุม จาก 1 ชมรม สู่ 8 ชมรมใหม่ แบบพ่ีช่วยน้อง ทุกส่วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันการหาข้อดี ข้อเด่น 
ข้อด้อย  ซึ่งกันและกันเกิดเป็นเครือข่ายใยแมงมุม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมำณ 2563 

 
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 23 ระหว่าง

วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 

  
 

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง 
อาคารเพชรบุระ ชั้น 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
 

  

สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECERCISE 2020 

ร่วมการประกวดระดับภาค  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เข้าพบนายพงษ์พิทยา  ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทุกทีม ให้โอวาท ให้ก าลังใจ และรับชมตัวอย่างการแสดงโชว์ของแต่ละทีม 

ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ  
 

 

  
 

เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคเหนือ 
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 ณ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลกำรประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับภำคเหนือ ประจ ำปี 2563 

  
รุ่น Junior จากโรงเรียนเสรีศึกษา อ าเภอชนแดน 

ได้รับรางวัลชมเชย  
รุ่น Pre – Teenage จากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 

เพชรบูรณ์ อ าเภอเขาค้อ ได้รับรางวัลชมเชย  
 

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 25  มกราคม  2563 ณ เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 8 คน  
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 - วันที่ 26 มกราคม 2563  (3 สัปดาห์) รวมจ านวน 6 วัน  
ณ โรงยิม/ศูนย์ฟิตเนส A Fitness Phetchabun อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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8. โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน (กพด.) ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ  
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
 2.1 สรุปความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงเรียนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31 มีจ านวนทั้งหมด 1 แห่ง คือโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนยอดโพธิ์ทอง1  จ านวน 1 แห่ง นักเรียน 4๙ คน  
  ปัจจุบันด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฉบับที่ 5  
พ.ศ.2560-256๙  กรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร(กพด.) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้องรัง   
  สรุปภาพรวมการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในช่วงแผนพัฒนาเด็กฯ มีวัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ แบ่ง 3 เป้าหมาย คือ 
  เป้าหมายที่ 1 หญิงตั้งครรภ์มารดา-ทารกหลังคลอดได้รับบริการที่มีคุณภาพ   

เป้าหมายที่ 2 เด็กประถมวัยได้รับการส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการตามสมวัย  
เป้าหมายที่ 3 เด็กและเยาวชนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้นมีพฤติกรรม

สุขภาพ ที่เหมาะสม 
 

ข้อมูลการด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  
แบบรายงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

 ข้อมูลแม่และเด็ก จ ำนวน(บ้ำนโป่งตะแบก) 
1. จ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน) 2 
2. จ านวนการคลอดทั้งหมด (คน) 
   (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) 

2 

3. จ านวนเกิดมีชีพ (คน) * 2 
4. จ านวนทารกท่ีตายก่อนอายุครบ 28 วัน (คน) ** 0 
5. จ านวนทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (คน) 0 

 
แบบรายงานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 
 น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 

จ านวนเด็ก จ านวนเด็ก น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
ทั้งหมด ที่ชั่งน้ าหนัก น้อยกว่า

เกณฑ์ 
ค่อนข้าง

น้อย 
ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกินเกณฑ์ 

(คน) คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ 

27 27 100 0 0 0 0 23 88.46 1 3.85 3 11.54 
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 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
จ านวนเด็ก จ านวนเด็ก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

ทั้งหมด ที่ชั่งน้ าหนัก เตี้ย ค่อนข้าง
เตี้ย 

ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง 

(คน) คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ ค
น 

ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ 

27 27 100 8 29.6
3 

4 14.8
1 

15 55.56 - - - - 

 พัฒนาการสมวัย 

บ้าน 
จ านวนเด็กทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย 
คน ร้อยละ 

โป่งตะแบก 
พัฒนาการไม่สมวัย 1 คน  

ผ่านการกระตุ้นแล้ว 

27 27 100 

  แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา  
 

จ านวน นร. 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน นร. 
ที่ชั่งน้ าหนัก

และวัดส่วนสูง 

 
สูงดีสมส่วน 
(ร้อยละ>85) 

 
อ้วน 

(ร้อยละ<10) 

 
เตี้ย 

(ร้อยละ<10) 

 
ผอม 

(ร้อยละ<5) 
คน  ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

50 50 100 41 82 2 4 3 6 4 8 
2.2 วิเคราะห์  (เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด / สั่งการ หรือไม่)  

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่1 หญิงตั้งครรภ์
มารดา-ทารกหลังคลอดได้รับบริการที่มีคุณภาพ ด าเนินงานตามเป้าหมาย 
  เป้าหมายที่2 เด็กประถมวัยได้รับการส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการสมวัย ร้อยละของเด็กน้ าหนัก
มากกว่าเกณฑ์ และส่วนสูงเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาปี2562 คิดเป็นร้อยละ 15  และ ร้อย
ละ 45 ตามล าดับ เด็กกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโภชนาการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
  เป้าหมายที่3 เด็กและเยาวชนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้นมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาปี2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พบว่าภาวะเตี้ยร้อยละ 6  
ภาวะอ้วนร้อยละ 4 และภาวะผอมร้อยละ 8 ซึ่งมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาเด็กท้ัง 3    
  สถานการณ์การขาดไอโอดีนลดลง  หลังจากได้ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่องมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาการกลางวัน 
  

 2.3 ปัญหา/สาเหตุ และ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา (การวิเคราะห์ตามข้อ 2.2 การบริหารจัดการหรือ 
การปฏิบัติงานในรายการใดที่ไมม่ี หรือไมส่ามารถด าเนินงานให้เกิดขึน้ได้ ให้น ามาลงข้อมูลเป็นปัญหา/และระบุ สาเหตุ
ของปัญหานั้น พร้อมมีรายละเอียดของแผน/กิจกรรมการแก้ไขปญัหา) 

 ช่องว่าง (Gap) ที่ท าให้ไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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๑. ขาดการเชื่อมโยงระบบบริการและข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๒. การน าข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา

ค่อนข้างน้อย 
๓. อุปกรณ์ เครื่องชั่ง ที่วัดส่วนสูงยังขาดมาตรฐานและวิธีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงที่ไม่ถูกต้อง 

ท าห้การแปรผลมีความคลาดเคลื่อน 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่ำงท่ีดี (ถ้ำมี)   - 
4. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

1.มีการก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. บูรณาการงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ร่วมกับ

กระทรวง/หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือ ครูโรงเรียน ตชด./ ศธ./ อปท.และภาคีเครือข่าย เพ่ือ
แก้ไขปัญหารายบุคคล 

ผู้รายงานนางศิริวรรณ พลกาง 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี 3 กุมภาพันธ์ 2563   
E-mail siri0522@hotmail.com 

 
 

  

mailto:siri0522@hotmail.com
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รำยงำนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ระดับกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2563 
รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี วัดที่  1  อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 
สถำนกำรณ ์

จากข้อมลูย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2559 ไม่มีมารดาเสียชีวิต ในปี 2560,2561 และ  
ปี 2562 มีมารดาเสียชีวิต จ านวนปีละ 1 รายด้วยสาเหตุ PPH,Sepsis และ SLE  ซึ่งในภาพรวมจังหวัดได้มีการ
ประชุมทบทวนหาสาเหตุเชิงลึกเพ่ือป้องกันการตายมารดาจากสาเหตุจาก Direct cause และ Indirect cause 
ส่วนในปี 2563 ยังไม่พบมาดาไทยเสียชีวิต 
แผนภูมิที่ 1 แสดงสถำนกำรณ์มำรดำตำยจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 – 2563 (ต.ค.2562 - ธ.ค .2562) 
 

 
 ที่มา: รายงาน ก.2 

 

 

 

 

0

13.62 14.38 15.01

0
ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

สถำนกำรณ์มำรดำเสียชีวิต

อตัรา
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ล าดับ รายการ 

 ข้อมูลเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

เม
ือง

เพ
ชร

บูร
ณ์

 

ชน
แด

น 

หล
่มส

ัก 

หล
่มเ

ก่า
 

วิเช
ียร

ฯ 

ศร
ีเท

พ 

หน
อง

ไผ
่ 

บึง
สา

มพ
ัน 

น้ า
หน

าว
 

วัง
โป

่ง 

เข
าค้

อ 

ภา
พร

วม
จัง

หว
ัด 

1. 
อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 
ต่อการเกิด    มีชีพแสนคน  

เป้าหมาย 543 50 294 74 22 42 74 42 12 22 95 1610 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อัตรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อน  37 
สัปดาห์ 
  

เป้าหมาย 541 51 292 74 364 43 74 42 12 22 93 1608 
ผลงาน 34 4 19 4 29 3 5 4 2 0 3 107 
ร้อยละ 6.29 7.85 6.51 5.41 7.97 6.98 6.76 9.53 16.67 0 3.23 6.66 

3. 
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง                
ไม่เกิน ร้อยละ 16 

เป้าหมาย 298 55 589 164 136 146 110 39 52 58 380 2,027 
ผลงาน 101 5 55 27 12 36 8 2 17 6 27 296 
ร้อยละ 33.89 9.09 9.34 16.46 8.82 24.66 7.27 5.13 32.69 10.34 7.11 14.6 

4. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 
เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 
50 

เป้าหมาย 765 264 749 292 538 246 473 242 48 154 363 4,143 
ผลงาน 473 184 472 190 113 88 330 165 17 83 125 2,240 
ร้อยละ 70.7 81.06 69.72 76.61 74.34 43.78 80.88 76.74 38.64 63.85 38.94 5418 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปี 2563 
1) ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20 กันยายน 2562 เพ่ือ 

ทบทวนประเด็นปัญหาจากการด าเนินงาน ปี 2562 และวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กปี 
2563  
 2) นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และประเมินมาตรฐาน 6 
โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ โรงพยาบาลทุกแห่ง และรพ.สต. 11 อ าเภอ ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  
 3) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานตามกระบวนการ 6 โปรแกรมคุณค่า
สร้างเด็กไทยคุณภาพให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.ทุกแห่ง 

4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังนี้   
- การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์โดยใช้กระบวนการ MI 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในการวัดความยาวปาดมดลูกหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือ

ป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
- การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการด้วย 

DSPM และ TEDA4I 
5) ขับเคลื่อนบูรณาร่วมกับอปท. ด้านชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ใน 11 อ าเภอ เพ่ือด าเนินงานตาม

พระราชด าริ 
6) พัฒนาขับเคลื่อนร่วมกับอปท. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ศูนย์เด็ก

เล็กแห่งชาติ 
7) ด าเนินงานตามข้อสั่งการ เรื่อง ก าหนดให้จัดระบบให้มียา Progesterone เพียงพอในทุกหน่วย

บริการ ให้บริการในหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนด จังหวัดเพชบูรณ์ได้มีการ
ประชุมและก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ แนวทางการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดและ
การบริหารยาโปรเจสเตอโรนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้สถานบริการในจังหวัดเพชรบูรณ์ถือปฏิบัติ
และใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด  

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปญัหา/อุปสรรค สาเหตุ การแก้ไข 

1.มีการก าหนดตัวชี้วัดใหม่ใน HDCและ
ไม่มี Template อธิบาย ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่มีความชัดเจน 

ตัวชี้วัดใหม่ใน HDC ควรมีการแจ้งกรณีก าหนดตัวชี้วัดใหม่
ใน HDC และมี Templateอธิบาย
ชัดเจน 

2.การลงข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ในระบบรายงานทีม่ีมากท าให้
ผู้รับผิดชอบงานไม่สามารถลงข้อมูลได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 

-การลงข้อมูลในระบบรายงาน 
43 แฟ้ม และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องงานอนามัยแม่และเด็ก 

-การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบรายงาน 
43 แฟ้ม ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดและ
ข้อมูลที่ต้องการเพ่ือลดภาระการคีย์
ข้อมูลของผู้รับผิดชอบงาน 
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แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี วัดที่ 2 ร้อยละของเด็กอำยุ 0 - 5 ปี ทั งหมดตำมช่วงอำยุที่ก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย 
ตัวชี วัดที่ 3 ร้อยละเด็กอำยุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอำยุ 5 ปี 
สถำนกำรณ ์

ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  โภชนาการที่ดี
ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิ
ต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของร่างกาย และการท า
หน้าที่ของระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ โดยดูจากโครงสร้างร่างกาย
ของเด็ก คือ มีส่วนสูงดีและ   สมส่วน เด็กปฐมวัยที่มีส่วนสูงดีจะสัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถใน
การเรียนรู้ มีความส าเร็จในการศึกษา ช่วงปฐมวัยจึงเป็นฐานรากที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆไป 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงานพัฒนาการเด็ก ในไตรมาส
ที่ 1    (ต.ค.  – ธ.ค. 62) พบว่ามีเด็ก 5 ช่วงวัย 9 18 30 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด 8,340 คน ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ จ านวน 7,227 คน คิดเป็นความครอบคลุม ร้อยละ 86.65 (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) , คัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้า จ านวน 1,709 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61 (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) , เด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามกระตุ้นภายใน 30 วัน จ านวน 1,422 คน คิดเป็นร้อยละ 83.21 (เกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) , พัฒนาการสมวัย (หลังจากการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้าแล้วกลับมา
สมวัย รวมกับพัฒนาการสมวัยในครั้งแรกของการประเมินช่วงอายุนั้นๆ) จ านวน 6,922 คน คิดเป็นร้อยละ 95.78 
คน และเด็กที่พัฒนาการล่าช้าหลังจากกระตุ้นด้วย DSPM ถูกส่งต่อมายัง รพช./รพท. เพ่ือรับการกระตุ้นด้วย
เครื่องมือ TEDA4I มีจ านวน 14 คน ได้รับการกระตุ้นฯด้วยเครื่องมือ TEDA4I จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 และในงานโภชนาการเด็กปฐมวัย มีเด็กที่ได้รับการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง จ านวน  30,031 คน พบว่ามี
ส่วนสูงดี สมส่วน จ านวน 15,734 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39 (เกณฑ์ ร้อยละ 57)  
ตำรำงท่ี 1 สถำนกำรณ์งำนเด็กปฐมวัย ย้อนหลัง ปี 2560  2561  2563 และปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) 

ล ำดั
บ 

ตัวชี วดั รำยกำรข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. 
ร้อยละ 85 ของเด็กอาย ุ0 
- 5 ปี  
มีพัฒนาการสมวยั 

เป้าหมาย 24,955 25,749 24,742 7,227 
ก าหนดให้ เป็น PA ระดับ

จังหวัด เน้นการบรกิารเชิงรุก
และพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที ่

ผลงาน 24,182 25,086 24,209 6,922 

ร้อยละ 96.90 97.43 97.85 95.78 

2 
ร้อยละ 57 ของเด็กอาย ุ 
0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 

เป้าหมาย 31,107 34,066 31,779 30,031 
เน้นบริการเชิงรุกในชุมชนและ
ศพด.  สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่
แก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน 
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ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลสถำนกำรณ์ปีงบประมำณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) แยกรำยอ ำเภอ 

ล าดับ รายการ 

ข้อมูลเดือน ตุลำคม - ธันวำคม 2562 
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1 
เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
เกณฑ์ ร้อยละ 85 

เป้าหมาย 1,038 538 1,169 556 1,074 472 941 502 150 258 529 7,227 

ผลงาน 995 530 1,133 488 1,042 454 891 481 134 252 522 6,922 

อัตรา 95.86 98.51 96.92 87.77 97.02 96.19 94.69 95.82 89.33 97.67 98.68 95.78 
2 

เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
เกณฑ์ ร้อยละ 90 

เป้าหมาย 1,488 588 1,243 648 1,164 603 978 525 170 274 659 8,340 

ผลงาน 1,038 538 1,169 556 1,074 472 941 502 150 258 529 7,227 

ร้อยละ 69.76 91.50 94.05 85.80 92.27 78.28 96.22 95.62 88.24 94.16 80.27 86.65 

3 
เด็ก 0 - 5 ปี ที่พบสงสัยล่าช้า 
เกณฑ์ ร้อยละ 20 

เป้าหมาย 1,038 538 1,169 556 1,074 472 941 502 150 258 529 7,227 

ผลงาน 216 128 303 175 259 83 175 153 33 55 129 1,709 

ร้อยละ 20.81 23.79 25.92 31.47 24.12 17.58 18.60 30.48 22.00 21.32 24.39 23.65 

4 เด็ก 0 - 5 ปี ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าชา้
ได้รับการติดตาม 
เกณฑ์ ร้อยละ 90 

เป้าหมาย 216 128 303 175 259 83 175 153 33 55 129 1,709 

ผลงาน 175 121 272 109 230 66 125 133 18 51 122 1,422 

อัตรา 81.02 94.53 89.77 62.29 88.80 79.52 71.43 86.93 54.55 92.73 94.57 83.21 

5 
 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

เกณฑ์ ร้อยละ 57 

เป้าหมาย 5,080 1,669 4,795 2,262 3,919 2,136 3,597 1,655 613 1,409 2,896 30,031 

ผลงาน 2,678 965 2,388 1,119 2,289 1,141 2,068 806 314 805 1,161 15,734 

อัตรา 52.72 57.82 49.80 49.47 58.41 53.42 57.49 48.70 51.22 57.13 40.09 52.39 

6 
เด็กพัฒนาการล่าชา้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 
เกณฑ์ ร้อยละ 60 

เป้าหมาย 2 0 5 2 2 0 0 0 1 2 0 14 

ผลงาน 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 6 

อัตรา 0.00 0.00 40.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 42.86 

ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม HDC จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
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แผนกำรด ำเนนิงำนในปี 2563 
       การแก้ไขปัญหาพัฒนาการในเด็ก ต้องมีการด าเนินงานครบทุกกระบวนการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ 
การคลอด หลังคลอด จนถึงก่อนเข้าโรงเรียนซึ่ง 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ สามารถตอบปัญหานี้ได้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีแผนการด าเนินงาน 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ  จ านวน 12 
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. ประชุมคณะท างานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ครั้ง 

2. ประชุมคณะกรรมกรรมการอนามัยแม่และเด็กเพ่ือสืบสวนการตายมารดา 
3. ถอดบทเรียนกระบวนการ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. อบรมกระบวนการ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระบวน MI ในงานแม่และเด็ก 
6. อบรมมณีเวชในงานอนามัยแม่และเด็ก 
7. อบรมพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่คลินิกฝากครรภ์ 
8. อบรมฟ้ืนฟู/เพ่ิมพูนทักษะเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM/TEDA4I) 
9. นิเทศประเมินผลงานอนามัยแม่และเด็ก 
10. มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ 
11. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
12. จัดท าสมุดคู่รัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค สาเหต ุ การแก้ไข 
1) การติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ยังไม่ครอบคลุม 

- ข้อมูลการตดิตามเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสยั
ล่าช้า ต้องรอระยะเวลาในการกระตุ้นฯ ท า
ให้ข้อมูลที่ไดไ้มผ่่านเกณฑ ์
- รพ.สต.บางแห่งที่มีการส่งต่อเด็ก
พัฒนาการล่าช้า ไม่ไดส้่งต่อข้อมลูให้แก่
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการล่าช้าท าให้เด็ก
ขาดการตดิตาม  
 

- พัฒนาระบบส่งต่อข้อมลู และพฒันา Flow 
chart ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- คืนข้อมูลแก่ระดับพืน้ท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

2) สูงดีสมส่วนต่ ากว่าเป้าหมาย - ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการให้
ความส าคญักับภาวะโภชนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
- เครื่องมือในการวัดส่วนสูง และชัง่น้ าหนัก
ของ อสม. ส่วนใหญ่ยังไม่ไดม้าตรฐาน 
รวมถึงทักษะใช้เครื่องมือท่ียังไม่ถกูวิธี 
 

- เน้นกิจกรรมการเชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการ
กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ใน WCC 
และ ศพด. รวมถึงการบูรณาการกบัภาคี
เครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในสว่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ผลักดันให้แตล่ะพื้นท่ีใช้กองทุนต าบล 
(สปสช.) เพื่อการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน 

                                                                    
 ผู้รายงาน       : นางศิริวรรณ พลกลาง 
 ต าแหน่ง        : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร.             : 088 293 2292 
 e-mail         : siri0522@hotmail.com 
 วัน/เดือน/ปี   :  13 กุมภาพันธ์ 2563 
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แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี วัดที่  4  เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 100 (ประเมินในภำพเขต) 
 
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี วัดที่  5 ร้อยละของเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน    

สถำนกำรณ ์
จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

ด าเนินการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าปัญหาที่พบด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ติดตามผลงานทุกไตรมาส  
 

กรำฟที่ 1 สถำนกำรณ์ สูงดีสมส่วนของเด็กอำยุ 6 – 14 ปี ย้อนหลัง 3 ปี 

 
 

ที่มำ : โปรแกรม HDC จังหวดัเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
 จากกราฟที่ 1 สถานการณ์สูงดีสมส่วนของเด็กอายุ 6 – 14 ปี ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ร้อยละสูงดีสมส่วน
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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กรำฟที่ 2 สถำนกำรณ์ สูงดีสมส่วนของเด็กอำยุ 6 – 14 ปี ปีงบประมำณ 2563 (ต.ค. 62 – ม.ค. 63) 

 
 

ที่มำ : โปรแกรม HDC จังหวดัเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 

จากกราฟที่ 2 สถานการณ์ สูงดีสมส่วนของเด็กอายุ 6 – 14 ปี ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ม.ค. 63)  
เป้าหมายการเจริญเติบโตที่ดี คือ เด็กส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและรูปร่างสมส่วน เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือ 
ร้อยละ 66 พบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 57.29 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่า 
มากท่ีสุดที่อ าเภอบึงสามพัน ร้อยละ 59.26 น้อยสุดที่อ าเภอหนองไผ่ ร้อยละ 49.95  พบภาวะอ้วน ร้อยละ 15.40 ไม่
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่เกินร้อยละ 10 มากสุดที่อ าเภอหนองไผ่ ร้อยละ 21.28 น้อยสุดที่อ าเภอเขาค้อ ร้อยละ 11.63   

 
 

 
 
 
 
 
 

เมือง ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่ำ วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่
บึงสำม

พัน
น  ำหนำว วังโป่ง เขำค้อ จังหวัด

สูงดีสมส่วน 56.55 58.61 55.77 58.12 57.74 58.9 49.95 59.26 58.77 53.66 55.19 57.29

ผอม 6.13 4.84 3.63 6.49 6.13 5.25 6.73 6.61 6.12 6.47 3.77 5.73

เริ่มอ้วนและอ้วน 16.31 14.68 15.08 15.88 14.45 15.01 21.28 13.41 15.64 15.15 11.63 15.40

เตี ย 10.14 9.46 12.69 6.16 8.04 9.63 14.77 7.34 8.49 11.85 14.64 9.80
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ร้อยละ เด็กอำยุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน เกณฑ์ ร้อยละ 66
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรชั่งน  ำหนักและวัดส่วนสูง เด็กอำยุ 6 – 14 ปี (ปีงบประมำณ 2562) 
 

ที่มา :  โปรแกรม HDC จังหวดัเพชรบูรณ์ ปี 2562 ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 

อ ำเภอ 

จ ำนวนเด็กอำย ุ6 - 14 ปี สูงดสีมส่วน 
ร้อยละ 

อ้วน (ร้อยละ) เตี ย (ร้อยละ) ผอม (ร้อยละ) 
เทอม 2 ต.ค. - ม.ค. เทอม 1 พ.ค. - ก.ค. เทอม 2 ต.ค. - ม.ค. เทอม 1 พ.ค. - ก.ค. เทอม 2 ต.ค. - ม.ค. เทอม 1 พ.ค. - ก.ค. เทอม 2 ต.ค. - ม.ค. เทอม 1  พ.ค. - ก.ค. 

ชั่ง
น  ำหนัก/

วัด
ส่วนสูง 

สูงดีสม
ส่วน 

ชั่ง
น  ำหนัก/

วัด
ส่วนสูง 

สูงดีสม
ส่วน 

เทอม 2 
ต.ค. - 
ม.ค. 

เทอม 1  
พ.ค. - 
ก.ค. 

จ ำนวน
เด็กเร่ิม
อ้วน
และ
อ้วน 

ร้อยละ 

จ ำนวน
เด็กเร่ิม
อ้วน
และ
อ้วน 

ร้อยละ 
จ ำนวน
เด็กเตี ย 

ร้อยละ 
จ ำนวน
เด็กเตี ย 

ร้อยละ 
จ ำนวน
เด็กผอม 

ร้อย
ละ 

จ ำนวน
เด็กผอม 

ร้อยละ 

เมือง 7,812 4,431 6,419 3,498 56.72 54.49 1,231 15.76 1,165 18.15 968 12.39 698 10.87 544 6.96 423 34.36 
ชนแดน 5,421 3,012 6,145 3,305 55.56 53.78 967 17.84 1,225 19.93 629 11.60 737 11.99 257 4.74 371 38.37 
หล่มสัก 12,619 7,547 5,537 3,084 59.81 55.70 1,776 14.07 970 17.52 863 6.84 430 7.77 763 6.05 336 18.92 
หล่มเก่า 3,480 1,892 3,190 1,530 54.37 47.96 492 14.14 541 16.96 614 17.64 590 18.50 181 5.20 232 47.15 
วิเชียรบุร ี 9,436 5,544 8,601 4,720 58.75 54.88 1,419 15.04 1,462 17.00 1,029 10.91 884 10.28 467 4.95 590 41.58 
ศรีเทพ 2,440 1,239 4,688 2,588 50.78 55.20 496 20.33 858 18.30 360 14.75 440 9.39 112 4.59 290 58.47 
หนองไผ ่ 7,862 4,781 5,861 3,388 60.81 57.81 1,026 13.05 840 14.33 710 9.03 428 7.30 472 6.00 481 46.88 

บึงสามพัน 4,516 2,652 5,290 3,122 58.72 59.02 718 15.90 897 16.96 269 5.96 278 5.26 234 5.18 320 44.57 
น้ าหนาว 1,821 1,132 1,547 909 62.16 58.76 239 13.12 241 15.58 187 10.27 180 11.64 62 3.40 59 24.69 
วังโป่ง 2,381 1,317 2,451 1,330 55.31 54.26 355 14.91 411 16.77 192 8.06 176 7.18 204 8.57 176 49.58 
เขาค้อ 4,615 2,420 2,423 1,337 52.44 55.18 448 9.71 301 12.42 863 18.70 355 14.65 165 3.58 118 26.34 
จังหวัด 62,403 35,967 52,152 28,811 57.64 55.24 9,167 14.69 8,911 17.09 6,684 10.71 5,196 9.96 3,461 5.55 3,396 37.05 
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จากตารางที่ 1  เด็กอายุ 6-14 ปีสูงดีสมส่วน เป้าหมายการเจริญเติบโตที่ดี คือ เด็กส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและรูปร่างสมส่วน เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือ 
ร้อยละ 66 พบว่า ในปีงบประมาณ 2562  พบเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 57.64 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่ามากสุดที่อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 
62.16  
น้อยสุดที่อ าเภอศรีเทพ ร้อยละ 50.78  พบภาวะอ้วน ร้อยละ 14.69 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินร้อยละ 10 มากสุดที่อ าเภอศรีเทพ ร้อยละ 20.33 น้อยสุดที่อ าเภอเขาค้อ ร้อย
ละ 9.71 

  มำตรกำร/ข้อสั่งกำร/แนวทำงด ำเนินงำนปี 2563 
ปี 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน และออกติดตามข้อมูล เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหา

ทุกระดับที่ต้องบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้  
กำรด ำเนินงำนที่มุ่งเน้น 

1) ส่งเสริม เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
2) การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 

เป้ำหมำย มำตรกำร 
ด ำเนินงำนในพื นที ่

แนวทำงกำรตรวจติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นที่ 1 : ส่งเสริม เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
การถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง
ให้แก่พ้ืนที่ 

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
2. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม ด้านโภชนาการ (นม ไข่ ผัก)กิจกรรม
ทางกาย การแปรงฟันคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพรวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3. สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย จังหวัด-โรงเรียน-สถานบริการ
สาธารณสุข จัดท าแนวทางการส่งเสริมโภชนาการ และกิจกรรมทาง
กาย เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน                                                            
4.รณรงค์การดื่มนมจืด วันละ 2 กล่อง/แก้ว                 
5.ส่งเสริมการออกก าลังกายในโรงเรียน                       
6.นิเทศติดตาม ปีละ 2 ครั้ง 

1.มีการท าแผนงานหรือ
โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน และแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ 
2.การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริม
โภชนาการและกิจกรรมทาง
กายเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

1.รายงานผลการติดตาม
ก ากับในโรงเรียน 
2.การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียน 
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เป้ำหมำย มำตรกำร 
ด ำเนินงำนในพื นที ่

แนวทำงกำรตรวจติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
พ้ืนที่ 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และเครือข่าย 
และขับเคลื่อนงาน ในพ้ืนที่ 
-มีการประชุมครู จนท.สาธารณสุข เครือข่ายผู้ปกครองในการส่งเสริม
ด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่ 

-มีรายงานการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน 

-รายงานการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน 

ประเด็นที่ 2 : การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
การติดตามคุณภาพรายงานผ่าน
ระบบ HDC 

1ติดตาม.การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ HDC 2.การก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ ปีละ 2 ครั้ง 

-รายงานสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ ผ่านระบบ HDC 

-สรุปผลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการของนักเรียนที่มี
ความครอบคลุมมีคุณภาพ 

การสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 

-สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารองค์ความรู้และ
นวัตกรรมส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนในพื้นท่ี
แบบองค์รวม ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เช่น การดื่มนมทุกวันอย่างน้อย วัน
ละ 2 แก้ว และการมีกิจกรรมทางกายทุกวันอย่างน้อย 60 นาที 
-ให้พ้ืนที่ขยายเครือข่ายกิจกรรมกระโดดโลดเต้นให้กับโรงเรียนใน
เครือข่าย 

-มีการสื่อสารทุกรูปแบบใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำม) 

ล ำดับ 
ลักษณะกำรด ำเนินงำน(เช่น ปัจจัยส ำคัญใน

กำรขับเคลื่อน ,มำตรกำร, 
โครงกำร/กิจกรรม) 

งบประมำณ ตัวชี วัด/เป้ำหมำย ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำท่ีพบ กำรแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ต่อพื นท่ี ต่อนโยบำย 
1. บูรณาการกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยใช้โรงเรียน
รอบรู้สุขภาพในตัวขับเคลื่อนในการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียน ตามชุดสิทธิประโยชน์
ของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

   พื้นที่ รับทราบ 
นโยบาย ในการขับเคลื่อน 

ยังไม่เข้าใจใน HLS  ให้ข้อมูลและสื่อสาร 
เกี่ยวกับ HLS 

ผลักดันนโยบาย HLSสู่ 
อปท. 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                           ผู้รายงาน ชื่อ นางสายฝน  เพชรสิม   
                                                                                                                                                       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

                                                                                                                                       วัน/เดือน/ปี 24 มกราคม 2563
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แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี วัดที่  6 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี 
สถำนกำรณ ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) (ข้อมูล จาก HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562) 

 
ล ำดับ 

 
ตัวชี วัด 

 
รำยกำร
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ข้อมูลระหว่ำง ต.ค.62 – ธ.ค. 62 

ภำพรวม
จังหวัด 

เมือง 

ชนแดน 

หล่มสกั 

หล่มเก่ำ 

วิเชียรบุร ี

ศรีเทพ 

หนองไผ ่

บึงสำมพัน 

น  ำหนำว 

วังโป่ง 

เขำค้อ 

1 อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี 
เป้าหมายไมเ่กิน 
34 ต่อประชากร
หญิง อายุ 15 – 
19 ปี 1,000 คน 
 

เป้าหมาย 23,768 4,72
2 

1,70
4 

3,81
1 

1,88
9 

2,90
1 

1,87
5 

2,21
3 

1,90
6 

429 864 1,45
4 

ผลงาน 141 24 15 16 11 7 14 14 9 3 9 19 

อัตรา  
 

5.93 5.08 8.80 4.20 5.82 2.41 7.47 6.33 4.72 6.99 10.4
2 

13.0
7 

2 ร้อยละของการ
ตั้งครรภ์ซ้ าใน
หญิงอายุน้อย
กว่า20 ปี 

เป้าหมาย 191 39 19 29 11 42 10 14 1 3 9 14 

ผลงาน 27 6 3 4 1 3 1 4 0 2 2 1 

ร้อยละ 14.14 15.3
8 

15.7
9 

13.7
9 

9.09 7.14 10.0
0 

28.5
7 

0 66.6
7 

22.2
2 

7.14 

3 การเฝา้ระวัง
อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 

10-14 ปี 
เป้าหมาย ไม่เกิน 
1.2 ต่อประชากร
หญิงอายุ 10 – 
14 ปี 1,000 คน 
 

 

 

 

เป้าหมาย 23,862 4,47
0 

1,80
7 

3,67
5 

1,89
1 

3,18
5 

1,82
5 

2,70
8 

1,71
9 

529 837 1,21
6 

ผลงาน 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

อัตรา 
 

0.08 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ร้อยละของรพ.
สังกัด สป.กระทรวง
สาธารณสุขที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
บริการสุขภาพที่
เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน

เป้าหมาย 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ผลงาน 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

อัตรา/  
ร้อยละ 

90.91 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ล ำดับ 

 
ตัวชี วัด 

 
รำยกำร
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ข้อมูลระหว่ำง ต.ค.62 – ธ.ค. 62 

ภำพรวม
จังหวัด 

เมือง 

ชนแดน 

หล่มสกั 

หล่มเก่ำ 

วิเชียรบุร ี

ศรีเทพ 

หนองไผ ่

บึงสำมพัน 

น  ำหนำว 

วังโป่ง 

เขำค้อ 

ฉบับบูรณาการ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 
85) 

5 ร้อยละของอ าเภอที่
ผ่านเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ์  (เป้าหมาย 
ร้อยละ 75) 

เป้าหมาย 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ผลงาน 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

อัตรา/  
ร้อยละ 

90.91 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

แผนภูมิที่ 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน ปีงบประมาณ 
2563  ( ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ) (เป้าหมาย ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19  ปี 1,000 คน) 

 
 

 

ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข 31 ธันวาคม 2562 

27.02

47.87
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อุตรดิตถ์ ตำก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระดับเขต ประเทศ
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แสดงแนวโน้มอัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ในช่วงไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2561 - 2563 เปรียบ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

ระดับจังหวัด เขตสุขสุขภาพท่ี 2 ภาพประเทศ
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จากตารางข้อมูลสถานการณ์และแผนภูมิที่ 1 พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ใน
ภาพรวมจังหวัด เท่ากับ 5.93 เมื่อค านวณจากค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 29.05 ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เป้าหมาย 
ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน) เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราการคลอด
ของมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี สูงที่สุดได้แก่ อ าเภอเขาค้อ ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีชนเผ่าต่าง ๆหลากหลาย ซึ่งมีประเพณี
การต้องการที่มีบุตรจ านวนมากและไม่ต้องการคุมก าเนิด รองลงมา ได้แก่ อ าเภอวังโป่ง ในส่วนอ าเภออ่ืน ๆ มีอัตรา
การคลอดที่ใกล้เคียงกัน 
แผนภูมิที่ 2  ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เปรียบเทียบป ี2562 และ 2563 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 
14.5 ) 

 
 

 

ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข 31 ธันวาคม 256 

  

อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระดับเขต ประเทศ
25622 11.25 18.75 12.35 15.64 14.56 15.29 14.86
2563 9.68 18.48 9.52 22.35 13.37 15.96 13.98
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เมือง ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่ำ วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสำมพัน น  ำหนำว วังโป่ง เขำค้อ จังหวัด
2562 13.83 13.04 10.85 18.33 20.48 4.76 10.11 11.54 14.29 9.09 23.21 14.56

2563 13.95 14.29 13.33 9.09 6.98 9.09 28.57 0.00 66.67 22.22 6.25 13.37
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แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ง
ถาวร  เปรียบเทียบปี 2562 และ 2563 เป้าหมายร้อยละ 80 

 
 

 
ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข 31 กรกฎาคม 2562 

แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิด ด้วยวิธีสมัยใหม่ เปรียบเทียบปี 
2562 และ 2563 เป้าหมายร้อยละ 80 

 
 

อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระดับเขต ประเทศ
2562 74.66 29.75 62.5 83.28 60.89 59.63 65.81
2563 82.14 41.75 43.48 86.25 61.95 64.72 68.33
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เมือง ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่ำ วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสำมพัน น  ำหนำว วังโป่ง เขำค้อ จังหวัด
2562 67.44 58.33 98.75 47.06 33.33 71.79 19.57 78.95 20 94.44 5 60.89

2563 52.94 77.78 85.71 62.5 43.48 100 57.14 0 0 100 0 61.95
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อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระดับเขต ประเทศ
2562 46.95 44.49 42.62 45.11 48.62 45.74 33.32
2563 62.22 44.21 26.74 52.63 59.16 49.87 34.83
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ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข 31 ธันวาคม 256 

จากแผนภูมิที่ 2,3,4  พบว่า ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เท่ากับ 13.37 ยังไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่ตั้งครรภ์ซ้ าสูงสุด คือ 
อ าเภอน าหนาว ร้อยละ 66.67  รองลงมาคืออ าเภอหนองไผ่ และอ าเภอวังโป่ง  ร้อยละ 28.57 และ 22.22 ตามล าดับ  
และจากข้อมูลการให้บริการคุมก าเนิด พบว่าอัตราการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ และการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ งถาวร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังอยู่ในระดับที่ต่ าอยู่ โดยการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ร้อยละ 59.16 การคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ง
ถาวร ร้อยละ 61.95 สูงขึ้นกว่าปี 2562 เล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีนโยบายที่ให้
โรงพยาบาลทุกแห่งมียาฝังคุมก าเนิด และแพทย์ พยาบาลที่ฝังคุมก าเนิดให้หญิงหลังคลอดทันทีตั้งแต่ยังอยู่ใน
โรงพยาบาล โดยให้มีการชวนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ให้ฝังยาคุมก าเนิดตั้งแต่มาฝากครรภ์ เน้นการให้ความรู้ ค าแนะน าใน
หญิงหลังคลอดหรือแท้งบุตรในการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร เชิงรุกในพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลร ายบุคคลจาก data 
exchange ของระบบข้อมูล Health Data Center โดยได้มีการด าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 ส าหรับการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ  จ านวน 10 แห่ง เป็นร้อยละ 90.91 ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 อ าเภอ คืออ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่สามารถด าเนินการประเมินให้ผ่านมาตรฐานได้ เนื่องจากพ้ืนที่ยังขาดความ
พร้อมที่จะรับการประเมิน ซึ่งคาดว่าปีงบประมาณ 2563 จะมีการเร่งด าเนินงานตามมาตรฐานเพ่ือ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนนิงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ  
 

เป้ำหมำย มำตรกำร 
ด ำเนินงำนในพื นที ่

แนวทำงกำรตรวจติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

1 : กำรผลักดันและสนับสนนุกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับเขตและระดับ
จังหวัดของคณะอนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร  และภำคีเครือข่ำย
ต่ำง ๆ ในพื นที่ 
1.อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ15-19ปีไม่เกิน
34/ปชก.หญิง15-19ปีพัน
คน 
 
 

1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัด 
2ครั้ง/ป ี(ครั้งแรกจัดเมื่อ 20 ธ.ค 61)  
2.จัดประชุมคณะท างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ

1.จากรายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการป้องกันและ

แก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดครั้งที่ 1 และรายงาน
ประชุม 

1.มีการบูรณาการแผน/
โครงการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในจ.เพชรบูรณ ์
2. ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติ

เมือง ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่ำ วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสำมพัน น  ำหนำว วังโป่ง เขำค้อ จังหวัด
2562 45.74 26.09 62.02 56.67 27.11 92.86 51.69 73.08 71.43 81.82 35.71 48.62

2563 43.59 47.37 72.41 72.73 54.76 100 50 100 33.33 77.78 64.29 59.16
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เป้ำหมำย มำตรกำร 
ด ำเนินงำนในพื นที ่

แนวทำงกำรตรวจติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด เพื่อร่วมหารือและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ฯ ระดับจังหวัดร่วมกัน (เมื่อวันที่ 7 
ธ.ค.61) 
3.เน้นการบูรณาการโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดตากโดยให้แกนน าเด็กและ
เยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท า 

คณะท างานฯ 
2.ติดตามแผนงาน/โครงการของ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในแต่ละหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

การในจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 
3.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ15-19ปี จ.เพชรบูรณ์ 
ลดลง 
 

2 : กำรส่งเสริมสนับสนนุกำรขับเคลื่อนบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน (Youth Friendly Health Services) 
อ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์และทีมนักจัดกำรสุขภำพวัยรุ่น โดยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)                                    
1.อ าเภอผ่านเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์มากกว่าร้อยละ 80 
2.รพ.ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐานYFHSฉบับ
บูรณาการมากกว่าร้อย
ละ 90 
3.รพ.ท่ีผ่านการเยี่ยม
ประเมินครบ3ปีมีการ
ด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง
และมีคณุภาพร้อยละ 
20 
 
 
 

1.มอบนโยบายให้ด าเนินงาน 
อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์และคลินิก
เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.ประเมินอ าเภอท่ียังไม่ผ่านมาตรฐาน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์อีก1อ าเภอ 
,รพ.ท่ียังไมผ่่านมาตรฐานYFHSฉบับ
บูรณาการอีก 1 รพ.และReaccradit 
อีก 5 อ าเภอและ 1 รพ. 
3.ติดตามการด าเนินงานอ าเภออนามัย
การเจรญิพันธ์ุและโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานYFHSฉบับบูรณาการเพือ่ให้มี
การด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง และให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือพ้ืนท่ีกรณีพบปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

1.จากผลการประเมินอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุและ
โรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHS 
ฉบับบูรณาการ ช่วงไตรมาสที่ 3 
2.นิเทศติดตามการด าเนินงาน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการทั้งก่อนและหลัง
การประเมิน 
 

1.อ าเภอผ่านการประเมิน
อนามัยการเจริญพันธ์ุ  10 
อ าเภอ และโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานYFHSฉบับบูรณา
การ 10 รพ.  

1. กำรลดปัญหำกำรตั งครรภ์ซ  ำในวัยรุ่นอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี โดยกำรส่งเสริมกำรให้ค ำปรึกษำหลังคลอดหลังแท้ง และกำรเข้ำถึง
บริกำรคุมก ำเนิดอย่ำงท่ัวถึง  
1. การลดปญัหาการ
ตั้งครรภ์ ซ้ าในวัยรุ่น อายุ
น้อยกว่า 20 ปี 
 

1.มอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลมียา
ฝังคุมก าเนดิพร้อมแพทย์หรือพยาบาล
ที่สามารถให้บริการฝังยาได้ทุกแหง่ 
2. เน้นการให้ความรู้ แนะน าในหญิง
หลังคลอดหรือแท้งบุตรในการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร เชิงรุกในพ้ืนท่ี
โดยใช้ข้อมูลรายบุคคลจาก data 
exchange ของระบบข้อมูล Health 
Data Center 

1.ติดตามการรับบริการคุมก าเนดิ
ด้วยวิธีก่ึงถาวรจากโปรแกรม 
HDC 

1.หญิงต่ ากว่า 20 ปีหลังคลอด
หรือแท้ง ได้รับการคุมก าเนิด
ด้วยวิธีก่ึงถาวร ร้อยละ 80 
2.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ า
ในหญิงอายุน้อยกว่า20ปี 
ลดลง 
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สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำร
ตรวจติดตำม 

จากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราการคลอดต่ ากว่าเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ แต่จังหวัดยังพบ
ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2562 ในพ้ืนที่บางอ าเภอที่มีประเพณ  ี
วัฒนธรรมที่ต้องการมีบุตร และพบปัญหาการคุมก าเนิดในวัยรุ่นน้อยกว่าเป้าหมายทั้งวิธีสมัยใหม่และกึ่งถาวร สาเหตุ
มาจาก  

1.) ระบบการให้บริการคุมก าเนิดในวัยรุ่นในโรงพยาบาลขาดความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายท าให้วัยรุ่นไม่ได้
คุมก าเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล  
2.) ระบบการติดตามการคุมก าเนิดหลังคลอดขาดความต่อเนื่องและอย่างจริงจัง   
3.) ปัญหาส่วนตัวของผู้รับบริการ เช่น เปลี่ยนสามีใหม่ต้องการมีบุตรและวัยรุ่นไม่นิยม  
4.) ปัญหาการคีย์ข้อมูลแล้วไม่ข้ึนท าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง  
จังหวัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าโดยให้โรงพยาบาลทุกจัดท าแนวทางและระบบการให้บริการ

คุมก าเนิดในวัยรุ่นก่อนออกจากโรงพยาบาล และมีระบบการติดตามอย่างจริงจัง รวมทั้งพัฒนาระบบการลงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันเวลา 

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1. ขาดการขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม  

1. ควรมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม พรบ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในระดับนโยบายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นรูปธรรม 
2.การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นควรถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ระบบข้อมูลใน HDC ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานจริง มีการตกหล่นของข้อมูลจากการ
คีย์ข้อมูล และปัญหาการเชื่อมโยงระบบ
บริการในโรงพยาบาลและเครือข่ายภายนอก 

1.ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลให้ตรงกับผลงาน
จริง เชื่อมโยงข้อมูลกับจุดบริการที่เกี่ยวข้อง 
ทบทวน ความถูกต้องของตัวชี้วัดและค านิยาม น า
ข้อมูลเข้าสู่คณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
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แผนกำรพัฒนำ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน

ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในเวที
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health 
Services) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  

3. ส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหลังแท้ง และการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดอย่างทั่วถึง  ตลอดจนการขยาย
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กระจายสู่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
1. สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลเสีย  อันตรายของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น  สื่อทางโทรทัศน์ เพ่ือเข้าถึง 

             ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยทั้งพ้ืนราบ และพ้ืนที่สูง (Mass Media)  
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการสายด่วนให้ค าปรึกษา 1663 ให้เข้าถึงง่าย สะดวก และเอ้ือให้ 

              ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้เพ่ิมมากข้ึน 

 
 

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
1. นวัตกรรมจิ๊กซอว์ชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภาพที่สื่อถึงผลเสียจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

การท าแท้งที่เป็นอันตราย ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้วัยรุ่นมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความคิดของวัยรุ่นให้ได้ใช้ความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของแต่และคนอย่าง
เหมาะสม 

2. นวัตกรรมเซียมซีสะกิดใจ เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการท าเซียมซีเสี่ยงทาย เป็นสื่อการสอนความรู้และ
ทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมแก่วัยรุ่น รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเพศศึกษา สร้างความตระหนักแก่วัยรุ่นในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

กิจกรรมเด่น  
1. จังหวัดได้คัดเลือกอ าเภอน าร่องในการขับเคลื่อนอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  โดยท างานบูรณาการผ่าน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ได้แก่ อ าเภอชนแดน  ซึ่งผลงานเด่นของอ าเภอชนแดนใน
หลายๆ ด้าน เช่น ในเรื่องของการต่อยอดพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข อบรม ครู ข และพ่อแม่ผู้ปกครอง “เรื่องเพศคุย
ได้ในครอบครัว” รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการให้ค าปรึกษาการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นและการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่นต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในชุมชน  

2. รพ.หล่มสักมีการจัดท าแนวทางการให้บริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรแก่แม่วัยรุ่นหลังคลอดหรือแท้ง โดย
ให้ค าแนะน าแม่วัยรุ่นและให้บริการฝังยาคุมก าเนิดแก่แม่วัยรุ่นทุกรายที่มาคลอดที่โรงพยาบาล ส่งผลให้อัตราการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรของอ าเภอหล่มสักเกินเป้าหมายที่ก าหนด 
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3. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เห็นความส าคัญของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์  โดย
มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ แก่วัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
กิจกรรม โครงการหนุ่มสาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน Phetchabun Young Smart ASEAN (PYSA) 2562 

 
 

          ผู้รายงาน นำยจิโรจน์  ใจยอง 
           ต าแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
           วัน/เดือน/ปี 31 ธันวำคม 2562. 
          โทร 08 3296 1559  e-mail mentalhealthphet@gmail.com 
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แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวชี วัดที่  7 ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม care plan   
ตัวชี วัดที่ 8 ร้อยละของประชำกรสูงอำยุท่ีมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ 
ตัวชี วัดที่ 9 ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่ำนเกณฑ์ 
สถำนกำรณ ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11  อ าเภอ  117  ต าบล  127  อปท. ส าหรับสถิติผู้สูงอายุของจังหวัด
เพชรบูรณ์ปี  2557  2558  2559  2560 2561 2562 และ 2563 มีสัดส่วนของร้อยละของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 16.4  
17.3  18.4  19.5  20.34 21.40 และ 22.18ตามล าดับ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นหน่วยดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปัจจุบันมี อปท. สมัครเข้าร่วมด าเนินงาน จ านวน  127  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ในส่วนของต าบลเข้าร่วม 117  ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100  มีต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบล Long Term Care จ านวน 115 ต าบล
คิดเป็นร้อยละ  98.29    
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ปีงบประมาณ 2563             

อ ำเภอ 

ผู้สูงอำยุ
ทั งหมด 

ผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรคัด
กรอง 

ติดสังคม ติดบำ้น ติดเตียง 

จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เมืองเพชรบูรณ์ 31,883 15,501 48.62 15,266 98.48 184 1.19 51 0.33 

ชนแดน 10,346 2,854 27.59 2,725 95.48 115 4.03 14 0.49 

หล่มสัก 24,262 19,468 80.24 18,789 96.51 540 2.77 139 0.71 

หล่มเก่า 11,985 10,431 87.03 10,340 99.13 61 0.58 30 0.29 

วิเชียรบุร ี 19,464 11,031 56.67 10,735 97.32 231 2.09 65 0.59 

ศรีเทพ 9,024 2,237 24.79 2,072 92.62 157 7.02 8 0.36 

หนองไผ ่ 15,227 6,392 41.98 6,264 98.00 91 1.42 37 0.58 

บึงสามพัน 9,411 4,164 44.25 4,068 97.69 78 1.87 18 0.43 

น้ าหนาว 1,993 1,222 61.31 1,198 98.04 22 1.80 2 0.16 

วังโป่ง 5,278 3,137 59.44 3,027 96.49 87 2.77 23 0.73 

เขาค้อ 3,662 2,634 71.93 2,576 97.80 43 1.63 15 0.57 

รวม 142,535 79,071 55.47 77,060 97.46 1,609 2.03 402 0.51 

ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
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  จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้สูงอายุทั้งหมด 142,535 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มตาม
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 79,071 คน คิดเป็นร้อยละ 55.47 จ าแนก
เป็น ติดสังคม 77,060 คน ร้อยละ 97.46 ติดบ้าน 1,609 คน ร้อยละ 2.03 ติดเตียง 402  คน ร้อยละ 0.51 ที่เหลืออยู่
ในระหว่างการลงผลข้อมูล 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวน ต าบล/อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ long Term Care ปี 2560 -2563 

อ ำเภอ 

จ ำนวน 
ต ำบล 
ทั งหมด 
(ต ำบล) 

จ ำนวน 
อปท. 

ทั งหมด 
(แห่ง) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 2560 – 2563 

จ ำนวน
ต ำบล 

 เข้ำร่วม
โครงกำร 
(ต ำบล) 

จ ำนวน 
อปท 

 เข้ำร่วม 
โครงกำร 
(แห่ง) 

จ ำนวน
ต ำบล 

 เข้ำร่วม
โครงกำร 
(ต ำบล) 

จ ำนวน 
อปท 

 เข้ำร่วม 
โครงกำร 
(แห่ง) 

จ ำนวน
ต ำบล 

 เข้ำร่วม
โครงกำร 
(ต ำบล) 

จ ำนวน 
อปท 

 เข้ำร่วม 
โครงกำร 
(แห่ง) 

จ ำนวน
ต ำบล 

 เข้ำร่วม
โครงกำร 
(ต ำบล) 

จ ำนวน 
อปท 

 เข้ำร่วม 
โครงกำร 
(แห่ง) 

จ ำนวน
ต ำบล 

 เข้ำร่วม
โครงกำร 
(ต ำบล) 

จ ำนวน 
อปท 

 เข้ำร่วม 
โครงกำร 
(แห่ง) 

เมือง  17 19 5 5 5 6 0 0 0 0 17 19 

ชนแดน 9 12 6 8 0 1 0 0 0 0 9 12 

หล่มสัก 23 23 10 10 1 1 6 6 0 0 23 23 

หล่มเก่า 9 10 4 4 2 3 0 0 0 0 9 10 

วิเชียรบุร ี 14 16 6 7 7 8 0 0 0 0 14 16 

ศรีเทพ 7 8 4 4 2 2 0 0 0 0 7 8 

หนองไผ ่ 13 15 2 3 2 3 0 1 0 1 13 15 

บึงสามพัน 9 10 5 6 3 3 0 0 0 0 9 10 

น้ าหนาว 4 4 1 1 2 2 0 0 0 0 4 4 

วังโป่ง 5 5 2 2 2 2 0 1 0 0 5 5 

เขาค้อ 7 5 3 3 3 1 0 0 0 0 7 5 

 117 127 48 53 28 30 6 5 6 5 117 127 

ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
แสดงจ านวนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ long Term Care ปี 2560 -2563 

ปัจจุบันมี อปท. สมัครเข้าร่วมด าเนินงาน จ านวน  127  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  ในส่วนของต าบลเข้าร่วม 117  ต าบลคิด
เป็นร้อยละ 100  มีต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบล Long Term Care จ านวน 115 ต าบลคิดเป็นร้อยละ  98.29    
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ตำรำงท่ี 3  ข้อมูลพื้นที่  Long Term Care ปีงบประมาณ 2559   
พื้นที ่   จ านวนผู้สูงอายุในโครงการ LTC 

(ผู้สูงอายุท่ีมีอยู่จริงในพ้ืนท่ี)    
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กล

ุ่ม 
4  รว
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กลุ่ม   
ติด
บ้าน
เปลี่ย
น เป็น   
ติด
สังคม 

กลุ่ม   
ติด
เตียง
เปลี่ย
น เป็น   
ติด
บ้าน 

1 เมือง 7 7 201 83 83 30 397 466 18 87 397 397 42 2 

2 ชนแดน 3 3 24 21 20 7 72 96 5 24 72 72 16 2 

3 หล่มสัก 6 6 166 38 46 3 253 246 10 76 253 253 3 1 

4 หล่มเก่า 3 3 35 7 13 9 64 66 6 22 64 64 0 2 

5 วิเชียรบุร ี 1 1 40 7 30 5 82 147 3 31 82 82 0 0 

6 ศรีเทพ 1 1 24 18 12 3 57 62 1 13 57 57 2 0 

7 หนองไผ ่ 6 6 253 41 32 22 356 374 8 59 356 356 4 1 

8 บึงสาม
พัน 

1 1 12 3 9 2 26 20 1 16 26 26 0 0 

9 น้ าหนาว 1 1 22 14 4 4 44 6 1 13 44 44 1 0 

10 วังโป่ง 1 1 8 3 2 5 18 21 2 2 18 18 6 0 

11 เขาค้อ 1 1 22 10 4 2 38 36 1 9 38 38 10 0 

 รวม 31 31 785 235 251 90 1,369 1,540 56 352 1,369 1,369 84 8 

ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
 

              จากตารางที่ 3  พ้ืนที่ Long Term care ปีงบประมาณ 2559  มีผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงจ านวน  1,369 ราย 
(เป็นผู้สูงอายุที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่)  มี Care Manager จ านวน 56  คน  และ Care Giver จ านวน 352 คน  ซึ่งเป็นไป
ตามสัดส่วนที่ก าหนด ด าเนินการจัดท า Care plan แล้ว จ านวน 1,369 ฉบับ (100%)  เบิกจ่ายเงินตาม Care Plan  
1,369  ฉบับ (100%)    ผลการด าเนินงานพบว่า มีผู้สูงอายุจากกลุ่มติดบ้านเปลี่ยนเป็นติดสังคม จ านวน 102 ราย 
และผู้สูงอายุจากกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นติดบ้าน จ านวน 15 ราย 
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ตำรำงท่ี 4  ข้อมูลพื้นที่  Long Term Care ปีงบประมาณ 2560  

ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
 

จากตารางที่ 4  พ้ืนที่ Long Term care ปีงบประมาณ 2560 มีผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงจ านวน 1,388 ราย 
(ผู้สูงอายุที่มอียู่จริงในพ้ืนที่)  มี Care Manager จ านวน 72  คน  และ Care Giver จ านวน 368  คน  ซึ่งเป็นไปตาม
สัดส่วนที่ก าหนด  จัดท า Care plan แล้ว จ านวน 1,388 ฉบับ (100%) เบิกจ่ายเงินตาม Care Plan 1,388 ฉบับ 
(100%) ผลการด าเนินงานพบว่า มีผู้สูงอายุจากกลุ่มติดบ้านเปลี่ยนเป็นติดสังคม จ านวน 17 ราย และผู้สูงอายุจาก
กลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นติดบ้าน จ านวน 1 ราย   

พื นที่ 
 

จ ำนวนผู้สูงอำยุในโครงกำร LTC   
(ผู้สูงอำยุที่มีอยู่จริงในพื นที่) 
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4  

รว
ม 

กลุ่ม   
ติดบำ้น
เปลี่ยน 
เป็น   
ติด
สังคม 

กลุ่ม   
ติด
เตียง
เปลี่ยน 
เป็น   
ติดบำ้น 

1 เมือง 5 5 87 36 68 14 206 195 7 30 206 206 0 0 

2 ชนแดน 6 6 75 20 32 13 140 124 14 32 140 140 13 0 

3 หล่มสัก 10 10 151 58 50 17 276 269 18 106 276 276 0 0 

4 หล่มเก่า 4 4 42 10 5 3 60 71 6 34 60 60 0 0 

5 วิเชียรบุร ี 6 6 121 36 49 8 214 262 7 41 214 214 3 0 

6 ศรีเทพ 4 4 76 32 34 13 155 191 3 43 155 155 0 0 

7 หนองไผ ่ 2 2 37 1 1 1 40 79 2 15 40 40 0 0 

8 บึงสามพัน 5 5 61 7 38 12 118 124 4 26 118 118 0 0 

9 น้ าหนาว 1 1 0 1 14 4 19 26 2 19 19 19 0 0 

10 วังโป่ง 2 2 60 29 13 12 114 106 5 14 114 114 0 1 

11 เขาค้อ 3 3 29 7 7 3 46 37 4 8 46 46 1 0 

 
รวม 48 48 739 237 311 100 1388 1484 72 368 1388 1388 17 1 
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ตำรำงท่ี 5  ข้อมูลพื้นที่  Long Term Care ปีงบประมาณ 2561  

พื นที่ 
 

จ ำนวนผู้สูงอำยุในโครงกำร LTC 
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กล
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1 
 

กล
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กล
ุ่ม 

3 

กล
ุ่ม 

4  
รว

ม 

กลุ่ม   
ติดบำ้น
เปลี่ยน 
เป็น   
ติด
สังคม 

กลุ่ม   
ติด
เตียง
เปลี่ยน 
เป็น   
ติดบำ้น 

1 เมือง 5 0 113 10 58 49 230 189 8 16 230 89 15 8 

2 ชนแดน 0 0 0 0 18 2 20 20 2 0 20 0 13 7 

3 หล่มสัก 1 0 15 9 11 3 38 48 1 3 38 0 10 8 

4 หล่มเก่า 2 0 33 7 11 12 63 69 6 16 63 0 15 5 

5 วิเชียร
บุรี 

6 0 120 7 33 8 168 138 7 14 168 0 0 0 

6 ศรีเทพ 2 0 64 5 36 9 114 132 3 26 114 0 0 4 

7 หนองไผ ่ 2 0 34 7 7 6 54 49 3 9 54 10 0 0 

8 บึงสาม
พัน 

3 0 57 6 9 9 86 158 4 19 86 0 0 2 

9 น้ า
หนาว 

2 0 7 2 2 0 11 17 2 34 11 0 0 0 

10 วังโป่ง 2 0 28 3 14 25 70 49 2 25 70 6 0 0 

11 เขาค้อ 3 0 36 4 8 2 50 30 5 20 50 50 0 0 

 
รวม

จังหวัด 
28 0 507 60 207 125 899 899 43 182 899 155 53 35 

 

ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
จากตารางที่ 5  พ้ืนที่ Long Term care ปีงบประมาณ 2561 มีผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงจ านวน 899 ราย มี 

Care Manager จ านวน 43 คน  มี  Care Giver จ านวน 182  คนซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนด  จัดท า Care plan 
แล้ว จ านวน 899 ฉบับ (100%) เบิกจ่ายเงินตาม Care Plan 899 ฉบับ (100%) ผลการด าเนินงานพบว่า มีผู้สูงอายุ
จากกลุ่มติดบ้านเปลี่ยนเป็นติดสังคม จ านวน 53 ราย และผู้สูงอายุจากกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นติดบ้าน จ านวน 35 
ราย    
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ตำรำงท่ี 6  ข้อมูลพื้นที่  Long Term Care ปีงบประมาณ 2562  

พื นที่ 
 

จ ำนวนผู้สูงอำยุในโครงกำร LTC 
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4  
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ม 

กลุ่ม   
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เปลี่ย
น 
เป็น   
ติด
สังค
ม 

กลุ่ม   
ติด
เตียง
เปลี่ย
น 
เป็น   
ติด
บ้ำน 

1 เมือง 0 0 237 51 106 33 427 427 40 268 427 427 15 18 

2 ชนแดน 0 0 37 12 11 8 68 68 24 89 68 68 13 11 

3 หล่มสัก 0 0 213 35 29 12 290 290 51 325 290 290 10 28 

4 หล่มเก่า 0 0 89 38 32 15 174 174 23 150 174 174 15 8 

5 วิเชียร
บุรี 

0 0 201 63 44 33 341 341 22 161 341 341 0 10 

6 ศรีเทพ 1 0 15 5 10 3 33 33 13 86 33 33 0 7 

7 หนองไผ ่ 3 0 180 10 37 11 54 54 28 185 54 54 0 2 

8 บึงสาม
พัน 

0 0 67 10 19 21 117 117 14 71 117 117 0 3 

9 น้ า
หนาว 

0 0 25 5 2 2 34 34 5 37 34 34 0 0 

10 วังโป่ง 0 0 87 26 17 7 70 70 11 74 70 70 0 0 

11 เขาค้อ 0 0 14 5 3 3 25 25 17 49 25 25 0 0 

 
รวม

จังหวัด 
4 0 1167 260 311 148 1941 1941 229 1526 1941 1941 53 87 

ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
        จากตารางที่ 6  พ้ืนที่ Long Term care ปีงบประมาณ 2562 มีผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงจ านวน 1941 ราย มี Care 
Manager จ านวน 229 คน  ม ี Care Giver จ านวน 1526  คนซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนด  จัดท า Care plan แล้ว 
จ านวน 1941 ฉบับ (100%) เบิกจ่ายเงินตาม Care Plan 1941 ฉบับ (100%) ผลการด าเนินงานพบว่า มีผู้สูงอายุจาก
กลุ่มติดบ้านเปลี่ยนเป็นติดสังคม จ านวน 53 ราย และผู้สูงอายุจากกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นติดบ้าน จ านวน 87 ราย    
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ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวน Care manager และ Care Giver ในพื้นที่ (Long Term care) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ล ำดับ อ ำเภอ อปท.สมัคร ต ำบล LTC จ ำนวน Care manager  

(คน) 
จ ำนวน Care Giver  

(คน) 
1 เมือง 19 41 285 
2 หล่มสัก 23 49 323 
3 หล่มเก่า 10 22 146 
4 วิเชียรบุรี 16 22 159 
5 หนองไผ ่ 15 28 179 
6 บึงสามพัน 10 14 71 
7 ศรีเทพ 8 13 86 
8 ชนแดน 12 25 89 
9 วังโป่ง 5 12 73 
10 เขาค้อ 5 17 49 
11 น้ าหนาว 4 5 37 

รวม 127 248 1,497 
ที่มา : http://ltc.anamai.moph.go.th/reportamphoenum วันที่ 27 มกราคม 2563 

 
จากตารางที่ 7   แสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมต าบล Long Term care ทั้งหมด 127 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 100 มี Care manager จ านวน 248 คน Care Giver จ านวน 1,497 คน เป็นไปตามอตราที่ก าหนด 
ตำรำงท่ี 8  ความต้องการผลิต Care Manager / Caregiver ปีงบประมาณ 2563  

อ าเภอ ความต้องการเพิ่ม 
 Care Manager (คน) Caregiver (คน) 
เมืองเพชรบูรณ ์ 12 70 
ชนแดน 19 25 
หล่มสัก 21 75 
หล่มเก่า 8 35 
วิเชียรบุร ี 15 80 
ศรีเทพ 5 50 
หนองไผ ่ 16 30 
บึงสามพัน 7 60 
น้ าหนาว 4 10 
วังโป่ง 10 20 
เขาค้อ 10 15 

รวมจังหวัด 127 470 
                             ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
 

http://ltc.anamai.moph.go.th/reportamphoenum
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    ตำรำงท่ี 9  แผนจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) หลกัสูตร 70 ชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัดอบรม เป้าหมาย (คน) จ านวนวันที่

อบรม 
ช่วงที่จัด เดือน แหล่ง

งบประมาณ 
คปสอ หล่มสัก 20 10 มีนาคม คปสอ + กศน 
คปสอ หล่มเก่า 18 10 มีนาคม คปสอ + กศน 

คปสอ น้ าหนาว 20 10 มีนาคม คปสอ + กศน 

คปสอ ชนแดน 20 10 มีนาคม คปสอ + กศน 

คปสอ วังโป่ง 16 10 มิถุนายน คปสอ + กศน 

คปสอ หนองไผ่ 16 10 มีนาคม คปสอ + กศน 

คปสอ วิเชียรบุรี 18 10 มีนาคม คปสอ + กศน 

คปสอ ศรีเทพ 18 10 มีนาคม คปสอ + กศน 

            ที่มา : ข้อมูล hdc และรายงานประจ าเดือนผู้สูงอายุ ณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
แผนงำน/โครงกำรส ำคัญท่ีด ำเนินกำรในปี 2563 
1.โครงการผู้สูงอายุ 105 ปีสุขภาพดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 งบประมาณPPA 246,000 บาท   

1.1 ประชุมถอดบทเรียนผลลัพธ์การด าเนินงานต าบลLTC /คลินิกผู้สูงอายุ 
1.2 ประกวดนวัตกรรมและผลการด าเนินงาน LTC 
1.3 ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้สหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม 
1.4 อบรบทักษะการออกก าลังกายที่ปลอดภัยในผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.5 ประกวดนวัตกรรมการสร้างสุขภาพการออกก าลังกาย 
1.6 อบรบทักษะการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 10 กิจกรรมหลัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.โครงการพัฒนาและเสริมพลังระบบสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 งบประมาณ จ านวน 98,120 บาท 
 2.1 เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย LTC ใน รพ.สต รพ. อปท. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.โครงการพัฒนาและเสริมพลังระบบสุขภาพผู้สูงอายุหลังเกษียณราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 งบประมาณ 
จ านวน 49,500 บาท 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมพลังระบบสุขภาพผู้สูงอายุหลังเกษียณราชการ 
 3.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมพลังระบบสุขภาพผู้สูงอายุหลังเกษียณราชการ 
4.การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท 
 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 4.2 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานครั้งต่อไป 
 4.3 เก็บข้อมูลและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 

4.4 น าเสนอผลการประเมินโครงการในระดับต่างๆ 
5. โครงการอบรมพัฒนาผู้จัดการดูแลระบบสุขภาพผู้สูงอาย ุจังหวัดเพชรบูรณ์ ป ี2563 งบประมาณ จ านวน 160,000 บาท 

5.1 อบรมผู้จัดการดูแลระบบสุขภาพผู้สูงอายุ 
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สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำร
ตรวจติดตำม 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 และการนิเทศติดตามพบว่าประเด็นส าคัญ
ที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จมีดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 

 

GAP Analysis แนวทำงแก้ไขท่ีด ำเนินกำรแล้ว 
- งบประมาณการอบรม Care Giver  
ที่กรมอนามัยจัดสรรไม่เพียงพอในการจัดอบรม 
- มีการจัดอบรม Care Giver ครอบคลุม 
ในเชิงปริมาณแตไ่ม่ครอบคลุมในพื้นที่เปา้หมาย 
 

- กรณีงบประมาณไม่พอ ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงของ คปสอ 
เพื่ออบรม Care Giver หรือขอสนับสนนุจากกองทุนต าบล  
- มีการประสานแหล่งงบประมาณจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ในการพฒันาศักยภาพผู้ดูแลผูสู้งอายุในชุมชน  
(Care Giver)  
- พัฒนา Care Giver ให้มีจ านวนที่เหมาะสมครอบคลุมในพื้นทีเ่ป้าหมาย 

- ข้อมูลรายงานของผู้สงูอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ (LTC) 
เป็นแบบปฐมภูมิ โดยการรายงานเป็น Paper มี
ความคลาดเคลื่อน 
- ระบบรายงาน 3 C /ระบบรายงาน สปสช.ยังไม่
เสถียร รายงานยงัไม่ลงิค์ข้อมูลกัน 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สงูอายุระยะยาว โดยใช้
โปรแกรม Google form รายงาน LTC ประจ าเดือน  
- ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้โปรแกรมการรายงานข้อมูล  
- มีการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลและรายงานการดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุข
ส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (โปรแกรม LTC) 

- Care giver : ไม่มีงบประมาณอบรมที่ชัดเจน  
บางพืน้ที่ ขาดวิทยากรอบรม CG ยังไม่ไดป้ระสานงาน
ระหว่าง กศน.และเจ้าหนา้ที่ในพื้นที่ในการจัดอบรม
CG 

- พื้นที่ไดจ้ัดท าโครงการและไดร้ับอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการอบรม 
Caregiver  
- แนะน าให้มีการหารือร่วมกันในประชุมทีมระดบัต าบล /อ าเภอ 

- Care Plan  
1. แบบรายงานมีความยุ่งยากในการเขียน 
2. การพิจารณาแก้ไขหลายรอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณา Care planไม่อนุมัต ิ
4.คณะอนุกรรมการไม่ประชุมตามระยะเวลา 

- กรมอนามัย ศูนย์อนามัยปรับรูปแบบรายงานให้ง่ายและอบรมการใช้
โปรแกรมการลงทะเบียน Care Manager /Caregiver /การท า Care Plan 
ให้กับตัวแทน Care Manager ระดับจังหวัด ระดบัอ าเภอ  
เพื่อน าไปถา่ยทอดต่อผู้รับผดิชอบงาน LTC 
- สปสช.เขต จัดประชุมท าความเข้าใจอนุกรรมการ LTC สร้างความมั่นใจ  

- อปท. 
1. ไม่มั่นใจการโอนเงิน LTC จากกกองทุนฯ 
ให้หน่วยจัดบริการ 
2. อนุกรรมการ LTC /คณะกรรมการกองทุนบางพื้นที่
ยังไม่ไดป้ระชุมพิจารณาอนุมัติ  Care Plan 

- สปสช. ส่วนกลางประชุมหารืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบและข้อบังคับของ อปท.  
สามารถปฏบิัติงานเบิกจา่ยเงิน LTC ได้  
- ประชุมติดตามการด าเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ที่ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจากกองทุนให้กับหน่วยจัดบริการในอ าเภอที่ยังไม่ได้เข้าร่วม 
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ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 เดือนตุลำคม 2562 – มกรำคม 2563 

              1) มีการใช้กลไกคณะกรรมการร่วมกับระดับพ้ืนที่ พชอ.ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุและ
ร่วมกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการด าเนินงานผ่านกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
              2) มีการประสานแหล่งงบประมาณจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับส านักงานส่งเสริมการ ศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) เพ่ิมเติม  
              3) ได้มีการนิเทศก ากับติดตามพ้ืนที่ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและประสานงาน 
อปท.ที่ยังไม่มีการโอนงบประมาณจากกองทุนให้กับหน่วยจัดบริการ 
            
4.แผนพัฒนำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ปี 2563 
  4.1 ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ CM CG ในการดูแลผู้สูงอายุและระบบโปรแกรมการจัดการข้อมูล 
  4.2 อบรม CM CG รายใหม่ตามหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
  4.3 พัฒนาผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับต่างๆให้มีความรู้และรับทราบแนวทางการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้น พร้องทั้งระเบียบ สปสช. แนวทางการด าเนินงานกองทุนต่างๆ 

 
 
       ผู้รายงาน   นายปกรณ์ เกียรติวุฒิอมร 
       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       วัน /เดือน / ปี  วันที่ 27 มกราคม 2563 
       โทร.08 1533 5802  

e – mail : pakorn093@hotmail.com 
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แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำกร 
ตัวชี วัดที่  10 จ ำนวนครอบครัวไทยมีควำมรอบรู้สุขภำพเรื่องกิจกรรมทำงกำย (ประเมินในภำพเขต) 
แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
โครงกำรที่ 3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
ตัวชี วัดที่  11  ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ  
สถำนกำรณ ์

 จังหวัดเพชรบูรณ์  มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และอนุคณะท างานวางแผนก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่ก าหนด และมีการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครบ 11 อ าเภอ ร้อยละ 100  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562   

พชอ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2563 มีประเด็นการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และมีประเด็น
เพ่ิมเติมในแต่ละอ าเภอเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบประเด็นปัญหาของ  พชอ.ใน 
11 อ าเภอพบว่า ประเด็นขยะสิ่งแวดล้อม  สูงสุด จ านวน 8 อ าเภอ (ร้อยละ72.7)  รองลงมาประเด็นอุบัติเหตุ พบ
จ านวน 7 อ าเภอ (ร้อยละ 63.6) ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาหารปลอดภัย จ านวนประเด็น
ละ 4 อ าเภอ(ร้อยละ36.4)  ประเด็นไข้เลือดออกและประเด็นผู้สูงอายุ จ านวนประเด็นละ  3 อ าเภอ(ร้อยละ27.3) 
ประเด็นสุขภาพจิต จ านวน 2 อ าเภอ(ร้อยละ 18.2) และประเด็นการควบคุมโรคเรื้อรัง ประเด็นการใช้ยาสมเหตุสมผล 
ประเด็นฝุ่นมลพิษ ประเด็นป้องกันพิษสุนัขบ้า ประเด็นลดอบายมุข ประเด็นรักษ์สุขภาพ ประเด็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประเด็นแก้ไขปัญหาความยากจน จ านวนละ 1 อ าเภอ(ร้อยละ 9.1) ดังตาราง 

อ าเภอ ประเด็นแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่ 
เมือง (4 ประเด็น) 1.การจัดการสิ่งแวดล้อม   2.การดูแลผู้สูงอายุ   3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.รักษ์สุขภาพ 
หล่มสัก (4 ประเด็น) 1.การจัดการสิ่งแวดล้อม   2.ลดอบายมุข(บุหรี่และสุรา)    3.อาหารปลอดภัย   

4.ลดอุบัติเหตุทางถนน 
วิเชียรบุรี (4 ประเด็น) 1. การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรบนถนน(RTI) 2.การจัดการสิ่งแวดล้อม   

3.สุขภาพจิตและยาเสพติด 4.อาหารปลอดภัย   
หล่มเก่า (5 ประเด็น) 1.ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   2.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

3.ลดการเกิดโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ้า) 4.การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
5.การใช้ยาสมเหตุสมผล 
 

หนองไผ่ (6 ประเด็น) 1.การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรบนถนน(RTI)                
2.การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)  3.อาหารปลอดภัย          
4.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  5.สุขภาพจิต 6.ยาเสพติด 

บึงสามพัน(4 ประเด็น) 1.ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม   2.ปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้า   3.ปัญหาโรคไข้เลือดออก  
4.ปัญหามลพิษ ฝุ่นละออง 

ศรีเทพ (3 ประเด็น) 1.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.ไข้เลือดออก 
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ชนแดน (4 ประเด็น) 1.การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรบนถนน(RTI)                   
2.การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน(Zero Waste)  3.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 

วังโป่ง (3 ประเด็น) 1.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  2.การก าจัดขยะ 3. อาหารปลอดภัย 
เขาค้อ (2 ประเด็น) 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว  2.การลดอุบัติเหตุทางถนน 
น้ าหนาว (4 ประเด็น) 1.การสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน   2.การจัดการขยะในชุมชน              

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  4.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

การด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. จังหวัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพชอ.ปี 2563 และให้พชอ.ทุกอ าเภอด าเนินงานตาม

กระบวนการกิจกรรมการขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ และให้ทุก พชอ.มี
การประเมินตนเอง Self-Assessment ตามคุณลักษณะ UCCARE 

ตำรำง ผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมคุณลักษณะ UCCARE ของ พชอ.จังหวัดเพชรบูรณ์ รอบที่ 1 
อ าเภอ 

Unity  team 
Customer 
Focus 

Community 
participation 

Appreciation 
Sharing of  
resource 

Essential care 

เมือง 4 3 4 3 3 3 
หล่มสัก 3 3 3 4 3 4 
วิเชียรบุรี 2 2 2 1 1 1 
หล่มเก่า 4 2 4 3 3 3 
หนองไผ่ 4 4 4 3 4 4 
บึงสามพัน 3 3 3 3 3 3 
ศรีเทพ 4 4 4 3 3 4 
ชนแดน 4 3 4 3 3 4 
วังโป่ง 2 2 2 2 2 2 
เขาค้อ 3 3 3 3 3 3 
น้ าหนาว 2 2 2 2 2 2 
ห ม าย เห ตุ : ระ ดั บ  1:เริ่ ม มี แ น วท าง  ร ะ ดั บ  2:ข ย าย ก ารด า เนิ น งาน  ระ ดั บ  3:ด า เนิ น ก าร เป็ น ร ะ บ บ ค รอ บ ค ลุ ม   
                ระดับ 4: แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดับ 5:บูรณาการท างาน 

 
2. จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขและจาก สสส.(มน.) ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
2.1 งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงานสุขภาพดีวิถีไทย จ านวนเงิน  110,000 บาทจัดสรร 

พชอ.ละ 10,000บาท 
 2.2 งบประมาณจาก สสส.(โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร) จ านวนเงิน 390,000 บาท โดยทุกอ าเภอเขียน

แผนงานตามกรอบ 6 Building Blocks+1 plus เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้  
- พชอ.ชนแดน,พชอ.หนองไผ่,พชอ.เมือง  อ าเภอละ   50,000 บาท  
- พชอ.หล่มสัก,พชอ.หล่มเก่า, พชอ.วิเชียรบุรี,พชอ.บึงสามพัน,พชอ.ศรีเทพ,พชอ.วังโป่ง,พชอ.เขาค้อ,พชอ.

น้ าหนาว อ าเภอละ 30,000 บาท 
3. จัดท าแผนเยี่ยมเสริมพลังเพ่ือพัฒนาพชอ. 11 อ าเภอและประเมินวิธีการจัดการ DHSเชิงระบบ ตามคู่มือ

เกณฑ์ระบบสุขภาพอ าเภอ(6 Building Blocks+1 plus โดยมีคุณลักษณะที่ดี ตาม level 1-5 ตามคู่มือ)  ผลผลิตที่
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ต้องการ คือ การด าเนินงานหรือwork flow ที่เป็นรูปธรรมจากข้อสรุปของกิจกรรม และแนวทางที่เป็นรูปธรรม
ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ในระบบย่อยทั้ง 7 ระบบ และให้ทุกพชอ.มีการใช้งานโปรแกรมการประเมินระบบ
สุขภาพอ าเภอออนไลน์ตามโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอที่พึงประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2  

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำม ส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงาน พชอ.ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พชอ.บางแห่งการขับเคลื่อน
ตามประเด็นยังคงเป็นภารกิจของหน่วยงานสาธารณสุข 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
บางพชอ.การบูรณาการ การท างานร่วม การเป็นผู้น าทีมประเด็น และสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน

อ าเภอยังไม่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง และหน่วยงานสาธารณสุขควรปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และมีการ
ขับเคลื่อนในประเด็นแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพ้ืนที่จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบ กฎหมำย 

1. ควรให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่มีในทุกภาคส่วนเป็นตัวชี้วัดในทุกกระทรวง 
2. โมเดลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน พชอ.
ระยะยาว เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

         
ผู้รายงาน...นายสมนึก ธีระภัทรานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
วันท่ี 29 มกราคม 2563  

        โทร 0 8197 36509 , M_nuk19@hotmail.com  
  

mailto:M_nuk19@hotmail.com


เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
   93  

  

แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 4 โครงกำรพัฒนำระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่  12 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับจังหวัด 
เป้าหมาย 

สถำนกำรณ์/ควำมเป็นมำ 
ปีงบประมาณ 2561 2562 และ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการในการจัดตั้ง ศูนย์

ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incidence Command System : ICS) ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ละสาธารณสุข ได้แก่ 
โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า  โรคไข้เลือดออก  โดยใช้ผังบัญชาการเหตุการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incidence Command System : ICS) ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข  ที่
อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน เมืองเพชรบูรณ์ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ในกรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และ
ในข้อสั่งการปีงบประมาณ 2563 ตามข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขโดยเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ในกรณีโรคไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ทั้งนี้การด าเนินการของจัดตั้ง ศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์  (Incidence Command System : ICS)  ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินการทบทวนค าสั่ ง

ขั นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 

2 2.1 ประเมินความเสี่ยงส าคัญด้านโรคและภัยสุขภาพ (Hazard Risk Assessment) ที่พบได้ในจังหวัด 
2.2 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมที่เตรียมไว้เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัย
สุขภาพ (All Hazards Plan : AHP)ของจังหวัด และ จัดท า Hazard Specific Plan 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้ากล่องภารกิจหลักครบ
ทุกคนและผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ระดับคะแนน (Post Test) ร้อยละ 80 

4 ประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการประเมินตนเองโดยใช้
แบบประเมินEOC Assessment Tool 

5 น าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (ICS) มาใช้จริงอย่างน้อย 1 
ครั้ง ที่เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับจังหวัดและมีการด าเนินการของ PHEOC จังหวัด และ
จัดท ารายการทรัพยากรในกลุ่มเวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยาระดับจังหวัดที่ใช้ในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (เฉพาะที่ส าคัญและสอดคล้องกับ Hazard Plan)ผ่าน web EOC กรณีไม่มี
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดข้ึน ต้องก าหนดให้มีการซ้อมแผน ที่เป็นการ 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับจังหวัดและมีการด าเนินการของPHEOC จังหวัด ซึ่งอาจเป็นการซ้อม
อภิปรายบนโต๊ะ Discussion-based TTx หรือ Functional Exercise ของ PHEOC หรือ Full scale 
Exercise  (การฝึกปฏิบัติจริง) ของ PHEOC 
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คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้น โดยจัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากค าสั่งที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562   เป็นจากค าสั่งที่ 9/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2563 และค าสั่งให้บุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์  ค าสั่งที่ 
12/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบุคลากร พร้อมให้ทุกอ าเภอมีการจัดท า
ค าสั่งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้น และให้มีการจัดท าแผนและมีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ เพ่ือให้มีการ
เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยด้านสุขภาพทุกโรคและตอบโต้สาธารณภัยและภัยสุขภาพ อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ขั นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) ของจังหวัดให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปีงบประมำณ 2563 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน ผ่านการอบรมจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บริหาร (จ านวน 
9 ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2562 
-รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านส่งเสริมพัฒนา ผ่าน
การอบรมจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการฝึกอบรม ICS 
ส าหรับผู้บริหาร (จ านวน 9 ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุมโรค เมื่อ 16-17 
มกราคม 2562 
-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ผ่านการอบรมจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ผ่านการฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บรหิาร 
ปีงบประมำณ 2563  
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับ
ทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จากค าสั่งที่ 11/2562 ลงวันที่ 23 
มกราคม พ.ศ.2562   เป็นจากค าสั่งที่ 9/2563 ลงวันที่ 27 
มกราคม 2563ให้เป็นปัจจุบันโดยให้บุคคลที่เก่ียวของตรงกับ
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บทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งก าหนดภารกิจตามกล่องให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งด าเนินงานตามการปฏิบัติให้มีมาตรฐาน (SOP)  

2 2.1 ประเมินความเสี่ยงส าคัญด้านโรค
และภัยสุขภาพ (Hazard Risk 
Assessment) ที่พบได้ในจังหวัด 
2.2 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมที่
เตรียมไว้เพ่ือตอบสนองสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัย
สุขภาพ (All Hazards Plan : AHP)
ของจังหวัด และ จัดท า Hazard 
Specific Plan 

- จังหวัดเพชรบูรณ์มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่  
วัณโรค ไข้เลือดออก  อุบัติเหตุหมู่ พร้อมนี้ได้แผนเตรียมความพร้อม
ที่เตรียมไว้เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรค
และภัยสุขภาพ ส าหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อม และน าไปใช้ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ  
 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นระดับ
หัวหน้ากล่องภารกิจหลักครบทุกคน
และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่
ระดับคะแนน (Post Test) ร้อยละ 80 

- ก าลังด าเนินการ 

4 ประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้วยการประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินEOC Assessment Tool 

-อยู่ระหว่างรอความชัดเจน จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด าเนินการ 

 

5 น าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(ICS) มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่เป็น
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับ
จังหวัดและมีการด าเนินการของ 
PHEOC จังหวัด และจัดท ารายการ
ทรัพยากรในกลุ่มเวชภัณฑ์ยาและท่ี
ไม่ใช่ยาระดับจังหวัดที่ใช้ในการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (เฉพาะที่ส าคัญและ
สอดคล้องกับ Hazard Plan)ผ่าน web 
EOC กรณีไม่มีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้น 
ต้องก าหนดให้มีการซ้อมแผน ที่เป็น
การ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับ

- จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System : ICS) 
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข  และได้
ด าเนินการดังนี้ 
          Activate EOC เมื่อเกิดเหตุการณ์กรณีการด าเนินงาน
ควบคุม เฝ้าระวัง การเกิดโรคไวรัสโคโรน่า โดยเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
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ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
  เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในหน่วยงานจึงต้องมีการปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการฯ ทั้งนี้การ
ด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้บทบาทปละหน้าที่ การปรับเปลี่ยนทางนโยบายและภัยต่างจึงของเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่กระทรวงก าหนด ทั้งนี้จึงตั้งเรียนรู้พัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
แนวทำงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.ประชุมปฏิบัติการฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัย
สุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข พร้อมจัดท าและก าหนดรูปแบบการด าเนินงานภายใต้ระบบ
บัญชาการอย่างมีระบบ ให้สอดคล้องกับภัยต่างๆ 

3.พัฒนาและจัดท าคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน (SOP) 
4..เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัยและภัยสุขภาพ  

 
 
1. ผู้รายงาน นายอดิศร  วรฉายสมบัติ                             2. ผู้รายงาน นายประจวบ  เอ่ียมป้อ 
   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทร 089-8567045                                                   โทร 087-3102353 
   วัน/เดือน/ปี 28 มกราคม 2562 

จังหวัดและมีการด าเนินการของ
PHEOC จังหวัด ซึ่งอาจเป็นการซ้อม
อภิปรายบนโต๊ะ Discussion-based 
TTx หรือ Functional Exercise ของ 
PHEOC หรือ Full scale Exercise  
(การฝึกปฏิบัติจริง) ของ PHEOC 
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แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 5 โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่  13 ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดันโลหิตสูง 

สถำนกำรณ ์ 
 การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย(NHES) ครั้งที่ 5 (2557) พบความชุกโรคความดัน

โลหิตร้อยละ 24.7 ผู้ชายร้อยละ 25.6 และผู้หญิงร้อยละ 23.9 ความชุกของโรคต่ าสุดในกลุ่มอายุ 15-29 ปี ร้อยละ 
4.6 จากนั้นเพ่ิมขึ้นตามอายุและสูงสุดในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ความชุก ของความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลสูงกว่า
นอกเขตฯ ใกล้เคียงกัน เขตสุขภาพที่ 2 มีความชุก ร้อยละ 21.6 ส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์พบความชุกร้อยละ 19.0 
คาดว่ามีผู้ป่วยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการวินิจฉัยและการรักษาประมาณ 21,992 คน เมื่อเทียบกับความชุกระดับประเทศ 
ความชุกโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 8.9 ความชุกในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชาย (ร้อยละ 9.8 
และ 7.9 ตามล าดับ) ความชุกเพ่ิมขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นและสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ในผู้ชาย (ร้อยละ 16.1) และ
ผู้หญิง (ร้อยละ 19.2) ความชุกของคนที่อาศัยในเขตเทศบาลสูงกว่า นอกเขตเทศบาลในผู้ชาย แต่ผู้หญิงนอกเขตฯ สูง
กว่าในเขตฯ เขตสุขภาพที่ 2 มีความชุกร้อยละ 8.8 ส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์พบความชุกร้อยละ 9.3 บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (DM/HT) พบว่า การคัดกรองในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไปในปี 2560 
– 2562 ผลการคัดกรองโรคเบาหวานร้อยละ 84.59,87.17 และ 88.24 ตามล าดับ ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
ร้อยละ 85.58,87.86 และ 88.31 ตามล าดับ ซึ่งการด าเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2561 กลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง
โรคเบาหวานจ านวน 343,297 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 299,172 คน พบกลุ่มเสี่ยงจ านวน 30,784 คน ปี 2562 
ได้รับการติดตรวจน้ าตาลซ้ า จ านวน 28,865 คน คิดเป็นร้อยละ 93.77 และได้รับการวินิจฉัยรายใหม่  จ านวน 647 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ส าหรับ ปี 2563ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562)  การ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานพบกลุ่มสงสัยป่วย จ านวน 4,236 คน ได้รับการตรวจเลือดยืนยันทางหลอดเลือดด า
จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 (ระดับประเทศร้อยละ 7.15,เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 10.53) ในส่วนโรคความ
ดันโลหิตสูง ปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองจ านวน 288,164 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 254,489 คนพบ
กลุ่มเสี่ยงจ านวน 85,494 คน กลุ่มสงสัยป่วยจ านวน 18,523 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28 ได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้านจ านวน 8,447 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ซึ่งได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 563 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.54 ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562) การคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงพบกลุ่มสงสัยป่วยจ านวน 16,127 คน ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านจ านวน 2,105 
คนคิดเป็นร้อยละ13.05  (ระดับประเทศร้อยละ 12.15, เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 12.76) และเพ่ือเป็นการลดปัจจัย
เสี่ยง การป้องกันโรคแทรกซ้อนมีความจ าเป็นในพัฒนาการเข้าถึงบริการและการติดตามในกลุ่มที่ขาดการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
   98  

  

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  
1.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน : รอบ 6 เดือน ร้อยละ 15 ,รอบ 9 เดือนร้อยละ 45 และรอบ 12 เดือนร้อยละ 60 

 ตารางที่ 1 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2563 
อ ำเภอ เกณฑ์(ร้อยละ) เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
วังโป่ง 15 140 61 43.57 

วิเชียรบุร ี 15 241 29 12.03 
หนองไผ่ 15 891 95 10.66 
เขาค้อ 15 116 11 9.48 
ชนแดน 15 276 22 7.97 

เมืองเพชรบูรณ์ 15 810 56 6.91 
น้ าหนาว 15 168 10 5.95 

บึงสามพัน 15 543 18 3.31 
หล่มเก่า 15 144 4 2.78 
ศรีเทพ 15 260 5 1.92 
หล่มสัก 15 691 9 1.30 
จังหวัด 15 4,280 320 7.48  
เขต 2 15 15,244 1,694 11.11 

ประเทศ 15 172,683 13,208 7.65 
  ที่มา : HDC วันที่ 24 มกราคม 2563 
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1.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : รอบ 6 เดือน ร้อยละ 40 ,รอบ 9 เดือนร้อยละ 50 และรอบ 12 เดือนร้อยละ 60 

      ตารางที่ 2 ตารางแสดงตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2563 
อ ำเภอ เกณฑ์(ร้อยละ) เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
วังโป่ง 40 678 272 40.12 
เขาค้อ 40 411 112 27.25 

เมืองเพชรบูรณ์ 40 3077 587 19.08 
วิเชียรบุร ี 40 1,938 361 18.63 
หนองไผ่ 40 2,273 365 16.06 
หล่มเก่า 40 688 108 15.70 
หล่มสัก 40 3,506 467 13.32 

บึงสามพัน 40 1,447 121 8.36 
ศรีเทพ 40 1,061 82 7.73 
ชนแดน 40 756 32 4.23 
น้ าหนาว 40 586 6 1.02 

จังหวัด 40 16,421 2,513 15.30  

เขต 2 40 53,503 7,702 14.40 

ประเทศ 40 635,793 91,708 14.42  
  ที่มา : HDC วันที่ 24 มกราคม 2563 

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 
และแผนงำน/กิจกรรม กำรแก้ไขปัญหำ 

1. การปรับเปลี่ยนนิยามและระยะเวลาการประเมินผลตัวชี้วัดการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ชี้แจงตัวชี้วัดถึงพ้ืนที่การท างานล่าช้า 

2. ปัญหาในเรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการด าเนินงาน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต หลอดเจาะเลือดและน้ ายา
ที่ใช้ในการตรวจเลือดซ้ าอาจส่งผลให้เกินแผนงบประมาณและการจัดซื้อในแต่ละ CUP 

3. การเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาอาจล่าช้าอาจส่งผลในกลุ่มที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
4. บุคลากรในพ้ืนที่ขาดแรงจูงใจในการด าเนินงานเนื่องจากมีตัวชี้วัดเพ่ิมและเป็นเชิงคุณภาพมากข้ึน 

 
 
  



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
   100  

  

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- การชี้แจงตัวชี้วัดการท างานล่าช้า 1.ชี้แจง KPI ผ่านLine ncdphetทุก
เดือน 
2.ลงชี้แจง KPI ผ่านเวทีนิเทศอ าเภอของ
สสจ.เพชรบูรณ์ 
3.การประชุมสรุปผลงานและจัดท า
แผนการด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด 
4.การปรับแผนการจัดซื้อในรอบ6 เดือน 

1.การสนับสนุนเครื่องวัดความดัน
โลหิตในการด าเนินงาน 
2.การสร้างแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เช่นการบรรจุหรือความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
3.การหาแหล่งศึกษาส าหรับบุคลากร
ด้านผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง(4 เดือน) 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

1. ปัจจัยการด าเนินแห่งความส าเร็จจ าเป็นต้องมีพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน
ทุกๆ CUP 

2. ผู้จัดการระบบ(System manager) ควรมีและปฏิบัติงานวิเคราะห์การด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคการ
ด าเนินงาน/ตัวชี้วัดต่างๆ อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ 

3. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4. การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ส าหรับสื่อสารสารกับประชาชนในภาพกว้าง เช่น สื่อโฆษณาทางทีวี 

โปสเตอร์/แผ่นพับ และสื่อออนไลน์ฯลฯ 
 

 
        ผู้รายงาน นายขรรชัย สุวรรณชาติ 
        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
        วัน/เดือน/ปี 22 มกราคม 2563 
        โทร 056 701010 ต่อ 112  

e-mail khanchaisuwanna@hotmail.co.th 
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แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 5 โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่  14 ร้อยละของจังหวัดมีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรยุติกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีอันตรำยสูงร่วมกับ 
              หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลำง และภูมิภำค อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
 

เกณฑ์เป้ำหมำย 
  ร้อยละ 100  ของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง   

กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนในระดับจังหวัด 
1) จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563  เพื่อถ่ายทอด แนวทางการ 

ด าเนินงาน รวมถึงการชี้แจง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  ให้กับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงาน ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในโรงพยาบาล , ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
 2) ประสานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ในองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
 3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลง
นามภายในวันที่ 26 มกราคม 2563    
     โดยในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 19  (1)  และ  (2)  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ , หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
         4) ใช้กลไกของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดภายใต้ 
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และคณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัด 
ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและรายงานข้อมูลในการชี้เป้ากลุ่มเสี่ยง/
พ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพรวมถึงให้มีการรายงานสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และ
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 
        5)  ก าหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงของจังหวัด 
และคัดเลือกประเด็นเพ่ือก าหนดมาตรการระดับจังหวัด 
       6) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
จังหวัด เพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงของจังหวัด และจัดท าแผน
ขับเคลื่อนมาตรการฯ  โดยมีการน าเสนอข้อมูลรายงานสถานการณ์  ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ในการประชุมคณะกรรมการฯ   
  7)  การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล , ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  ตลอดจนชุมชน (อปท./กองทุนสุขภาพท้องถิ่น) เพ่ือต่อต้านการใช้และยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 
ชนิด 
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  8) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/
รายงานสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ผ่าน
กลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และผ่านคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2562 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1) จัดให้มกีารประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 เพ่ือถ่ายทอด 

แนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุข งานอนามัยสิ่งแวดล้อม , งานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการชี้แจง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  ให้กบัหน่วยงานเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงาน ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
โรงพยาบาล , ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดังนี้ 
  วันที่  18  ธันวาคม 2562   กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอา
ชีวอนามัย จากโรงพยาบาลทุกแห่ง , สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 50 คน   ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง อาคารเพชบุระ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2)  ร้อยละ 100 ของสถานบริการในพื้นที่ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมการขับเคลื่อน สนับสนุนให้ต่อต้าน
การใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด โดยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  การ
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ สสจ.เพชรบูรณ์ และช่องทางไลน์ เป็นต้น   
 3) ประสานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ในองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ 
 4) เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563    
            5) ก าหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงของจังหวัด และ
คัดเลือกประเด็นเพ่ือก าหนดมาตรการระดับจังหวัด  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดประเด็นเฝ้า
ระวังสุขภาพเกษตรกร โดยการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเป็นการขับเคลื่อนงานภายในจังหวัด และก าหนดมาตรการ
ตรวจคัดกรองสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเสี่ยง เป็นวาระที่ทุกพ้ืนที่ร่วมกันด าเนินการ โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพต าบล  และรับสิ่ง
สนับสนุนจากส านักงานควบคุมป้องกันโรค ที่ 2 พิษณุโลก 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จ   
    1) การก าหนดให้มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค  และการก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวง ส่งผลให้ 
เกิดพลังขับเคลื่อนท่ีเป็นรูปธรรม 

   2) ผู้บริหารแต่ละระดับของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญและมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการด าเนินงานอย่างจริงจัง   
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ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  การก าหนดให้มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  ท าให้การขับเคลื่อนท าได้ยาก ไม่คล่องตัว และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก (ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ) มีโอกาสที่จะกลายเป็นข้อจ ากัดในการขับเคลื่อน งานในระยะแรก   

ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย / ส่วนกลำง  
 1) ในระยะเริ่มต้น 1-2 ปี  ส่วนกลาง จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

2) การบูรณาการงานของส่วนกลางในระดับนโยบาย ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ท าให้งาน
บรรลุผลส าเร็จได้ง่าย และเกิดการบูรณาการที่ชัดเจน และลดความซ้ าซ้อน 

ผู้รายงาน นางสาวรัศมน   บ ารุงผล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที่ 29 มกราคม 2563 
โทร 0896443428 
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แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 5 โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่  15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่ำว กำรใช้/ป่วยจำกกำรสัมผัส สำรเคมีทำงกำรเกษตร 3 ชนิด 
                 (พำรำควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชำชน/อสม. ผ่ำน Mobile Application สู่หน่วย 
              บริกำร (คลินิกสำรเคมีเกษตร/คลินิกโรคจำกกำรท ำงำน) 
เกณฑ์เป้ำหมำย    

ร้อยละ 100  จังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราค
วอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน)  
กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนในระดับจังหวัด 

1)  การชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานส ารวจการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง   
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย (ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จาก รพ./สสอ./รพ.สต.) 
  2) การแนะน าให้ค าปรึกษา ติดตามการด าเนินงาน ของ อสม. ในการใช้ Mobile Application โดย รพ./
สสอ./รพ.สต. 

3) การส ารวจการใช้สารเคมีฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 โดย อสม. 
4) การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด และจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานสถานการณ์การใช้สารเคมี จากการส ารวจครั้งที่ 1 
5) การก าหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง  

ของจังหวัด และคัดเลือกประเด็นเพ่ือก าหนดมาตรการระดับจังหวัด 
6) การน าข้อมูลการส ารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรค

จากสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีฯ ในระดับจังหวัด 
7)  การน าข้อมูลไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกรรม 
8)  การส ารวจการใช้สารเคมีฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 โดย อสม. 
9)  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด และจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานสถานการณ์การใช้สารเคมีจากการส ารวจ ครั้งที่ 2 
10) น าข้อมูลถานการณ์ฯ ไปขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีฯ ในระดับจังหวัด 
11) ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน 
12) จัดท าข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการส ารวจการใช้สารเคมีฯ ของจังหวัด 
13) รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ประเด็นจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าวการใช้สารเคมี 

ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด 
ผลกำรด ำเนินงำน   

1)  การชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานส ารวจการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง   
ให้กับหน่วยงานเครือข่าย (ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยทุกระดับ)  โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ถ่ายทอด ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการประจ าปี 2563  
รวมถึงแนวทางการด าเนินงานส ารวจการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอ่ืนที่ปลอดภัยให้กับ 
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หน่วยงานเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 50 คน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง 
อาคารเพชบุระ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2) การแนะน าให้ค าปรึกษา ติดตามการด าเนินงาน ของ อสม. ในการใช้ Mobile Application โดย สสจ. ท า
หนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลผ่าน Mobile Application ประสานงานลงพ้ืนที่ ทุกอ าเภอ 

3 ) ถ่ายทอดวิธีการใช้ Mobile Application ให้โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง โดยผ่านช่องทางหนังสือแจ้งเวียน และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ 

4) ด าเนินการส ารวจการใช้สารเคมีฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 โดย อสม. 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ความยุ่งยากซับซ้อนของ Mobile Application รวมถึงศักยภาพของ อสม. เป็นประเด็นที่ต้องให้ 

ความส าคัญ  เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ Mobile Application  ส่งผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วน  
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล   
ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย /ระดับส่วนกลำง     

ปรับรูปแบบการส ารวจข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ส ารวจ  ซึ่งจะมีระดับ 
การรับรู้และมีทักษะในการใช้ Mobile Application  ซึ่งจะท าให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากขึ้น 
   
 

ผู้รายงาน นางสาวรัศมน   บ ารุงผล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที่ 29 มกราคม 2563 
โทร 0896443428 
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แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 5 โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่  16 ร้อยละของจังหวัดมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and 
                 Environmental Health Profile : OEHP) ด้ำนเกษตรกรรม และมีกำรรำยงำนกำรเจ็บป่วยหรือ 
              เสียชีวิตจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตร (รหัสโรค T60) 
เกณฑ์เป้ำหมำย 

ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 
กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนในพื นที่ 

1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดท ารายงาน OEHP โดยการประสานงานและรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติจังหวัด รายงานจากส านักงานจังหวัด ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กลาง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ข้อมูลจากระบบ HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม รวมทั้งจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน/รายงาน
สถานการณ์ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการใช้สารเคมีทางเกษตร และข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 

3) จัดท าไฟล์ OEHP ด้านเกษตรกรรม ภายในไตรมาส 1 เพ่ือให้ สคร.รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลใน
ระดับเขต 

4) การขับเคลื่อนจัดประชุมขับเคลื่อนงานการลงข้อมูล 43 แฟ้ม การลงรหัสโรค ICD10 โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงพยาบาล และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทุกแห่ง 

5) ส่งรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ระดับจังหวัดโดย
ด าเนินการตัดข้อมูลเดือนที่ผ่านมา จัดส่งข้อมูลดังกล่าวทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนให้กับ สคร. 2 จังหวัดพิษณุโลก 

6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ในไตรมาส 2 
7) น า เสนอข้ อมู ลสถานการณ์ จากข้ อมู ล  OEHP ด้ าน เกษตรกรรม  และ  T60 ใน ระดับ จั งห วัด             

ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
8) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการจัดท า OEHP ด้านเกษตรกรรมและการรายงาน T60 ในระดับ

จังหวัด รอบ 6,9,12 เดือน เสนอผู้บริหาร 
9) มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมทั้ง

จัดท ารายงานฐานข้อมูลOEHP ด้านเกษตรกรรม ฉบับสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 3 ให้กับ สคร. 2 จังหวัดพิษณุโลก 
10) มีการจัดท ารายงานการพัฒนาการบันทึกข้อมูล T60 ของหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ถูกต้องตาม

หลักการบันทึกข้อมูล ICD-10 เสนอผู้บริหาร ในไตรมาส 4 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1) การขับเคลื่อนจัดประชุมขับเคลื่อนงานการลงข้อมูล 43 แฟ้ม การลงรหัสโรค ICD10 โรคจากการประกอบ

อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่  2 จังหวัดพิษณุโลก งานโรคจากการประกอบ
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อาชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดประชุมขับเคลื่อนงานการลงข้อมูล 43แฟ้ม การลงรหัสโรค ICD10 โรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนงานการลงโรครหัสโรค  ICD10 โรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดการประชุมที่ส านักงานสาธารณสุขจังห วัด
เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอาชีวอนา
มัยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน 

2) การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health 
Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรม   

3) จัดท าการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ระดับจังหวัดโดย
ด าเนินการตัดข้อมูลเดือนที่ผ่านมา จัดส่งข้อมูลดังกล่าวทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนให้กับ สคร. 2 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใน
ระบบรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาส 1   ยังไม่พบผู้ป่วยเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)   

กำรวิเครำะห์ปัจจัยส ำเร็จ 
 1) การก าหนดให้มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับส่วนกลาง และภูมิภาค และการก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวง ส่งผลให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่
เป็นรูปธรรม เมื่อหลายกระทรวงมีการขับเคลื่อนเรื่องสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกันท าให้การรวบรวม
ข้อมูลทางด้านเกษตรกรมาจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 
Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม ได้รวดเร็วขึ้น 
 2) หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการลงข้อมูล 43 แฟ้ม การลงรหัสโรค 
ICD10 โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ท าให้ข้อมูลมีการน าเข้าและประมวลผลออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : 

OEHP) ด้านเกษตรกรรม  แบ่งเป็น 5 ส่วน ผลงานในไตรมาสที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลยังขาดการจัดเก็บข้อมูล ในส่วนที่ 
3 คือข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ข้อมูลสารเคมี) ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ท าให้ฐานข้อมูลอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม ยังไม่ครบถ้วน 
เห็นควรน าเรื่องข้อมูลในส่วนที่ 3 นี้น าเรื่องเข้าวาระการประชุมจากคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม  สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือให้สมบูรณ์ในไตรมาสถัดไป  

 
 

ผู้รายงาน นางสาวรัศมน   บ ารุงผล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที่ 29 มกราคม 2563 
โทร 0896443428 
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แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 6 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่  17 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

สถำนกำรณ ์(สถานการณ์ที่สอดคล้องและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พอสังเขป) 
     สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องเฝ้าระวังเป็น 

พิเศษคือ เครื่องส าอาง เนื่องจากมีผลวิเคราะห์ต่ ากว่าเป้าหมายและเครื่องส าอางที่มีผลวิเคราะห์ไม่ผ่านนั้นตรวจพบเอกลักษณ์
ของสารปรอท ส าหรับผักและผลไม้ตัดแต่งพบว่าเกษตรกรมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามหลักการเกษตรกรรมปลอดภัย (Good 
Agriculturing Practice: GAP) ด้วยการใช้สารเคมีปลอดภัยหรือด้วยวิถีอินทรีย์ แต่กลับพบว่าสารเคมียังคงตกค้างใน
ดิน ท าให้ผลการตรวจสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างพบเกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ผลิตภัณฑ์สขุภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ ำนวน ผ่ำน ร้อยละ จ ำนวน ผ่ำน ร้อยละ จ ำนวน ผ่ำน ร้อยละ 

ผักและผลไมต้ัดแต่ง - - - 70 67 95.71 7 4 57.14 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 5 4 80 - - - - - - 
เครื่องส าอาง 2 1 50 - - - 4 4 100 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร - - - 3 3 100 - - - 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ ส าหรับผลการด าเนินงานช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

1. จัดแผนเพ่ือขออนุมัติโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

2. งานอาหาร: จัดท าแผนเพ่ือขออนุมัติโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 และโครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัยน้ าดื่มตู้หยอดเหรียญจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 ด าเนินงานก ากับดูแลมาตรฐานของ
สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก าหนด นอกจากนี้ ยัง
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสารฆ่าเชื้อราตกค้างในสตรอเบอร์รี่ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ 

3. งานเครื่องส าอาง: จัดท าโครงการความปลอดภัยด้านเครื่องส าอาง วางแผนตรวจประเมินสถานที่ผลิต/ 
น าเข้าและจ าหน่ายเครื่องส าอางภายในจังหวัด โดยมีแผนการเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตฯ (ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงฯ) ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ตัวอย่าง มีแผนการอบรมผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางภายในจังหวัดจ านวน 37 
แห่ง และอบรมเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของจังหวัด จ านวน
เป้าหมาย 100 คน โดยใช้งบประมาณจาก อย. 

4. งานผลิตภัณฑ์สมุนไพร: สถานที่ผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวน 3 แห่ง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 
มาตรฐาน Fundamental Manufacturing Practice (FMP) เพียง 1 แห่ง ส าหรับอีก 2 แห่งอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่
เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ FMP ในปี 2563 มีการวางแผนเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์หาสารสเตียรอยด์ โดยมุ่งเน้นสูตร
ต ารับที่มักพบลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ ได้แก่ สูตรต ารับแก้อาการปวดเมื่อย อาการแพ้ และอาการคัน 
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ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ อย. 
ก าหนดตาม Blacklist อาจไม่พบวาง
จ าหน่ายในพ้ืนที่ หรือในกรณีที่พบการ
เก็บตัวอย่างเจ้าของร้านมักไม่ให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนตัวอย่างเพ่ือ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

ในกรณีที่จังหวัดนั้นๆ มิได้มีสถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเสี่ยง
ตาม Blacklist ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณเป็นการเฉพาะในการ
จัดซื้อ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

 
      ผู้รายงาน นางสาวน้ าทิพย์  มุมมาลา 
      ต าแหน่ง    เภสัชกรช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี  5 กุมภาพันธ์ 2563 
       โทร. 09 1025 3597  e-mail  rx.namthip@gmail.com 
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แผนงำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรที่ 7 โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี วัดที่  18 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
สถำนกำรณ์   
  โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 11 แห่ง ได้มีการพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินงานที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกิจกรรม GREEN มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพัฒนาได้ตามเกณฑ์ผ่านระดับพ้ืนฐานทั้งหมด 9 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 81.81 
แบ่งเป็นระดับดี จ านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 45.45) ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 36.36) ก าลังพัฒนา 2 แห่ง 
(ร้อยละ 18.20) ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพัฒนาได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital ผ่าน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปทุกแห่งคิดเป็น ร้อยละ 100 แบ่งเป็นระดับดี จ านวน 7 แห่ง (ร้อยละ 63.64) ระดับดีมาก จ านวน 4 แห่ง 
(ร้อยละ 36.36)  ในปี 2562  ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก Plus จ ำนวน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 45.45  ระดับดีมำกขึ น
ไป 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.64   ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36  และในปี 2563 ไตร
มำสแรก (ตค.62-มค.63) สถำนกำรณ์กำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ยังคงเดิม อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและประเมินตำมเกณฑ์ เพื่อมุ่งสู่มำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี
มำก Plus 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  
สถานบริการ
สาธารณสุข 

ระดับการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563(ตค.-มค.) 

รพ.เพชรบูรณ์ ดี ดีมาก ดีมาก Plus ดีมาก Plus 
รพร.หล่มเก่า พ้ืนฐาน ดีมาก ดีมาก Plus ดีมาก Plus 
รพ.วิเชียรบุร ี พ้ืนฐาน ดี ดี ดี 
รพ.หล่มสัก ดี ดี ดี ดี 
รพ.หนองไผ่ ดี ดี ดีมาก ดีมาก 
รพ.บึงสามพัน ก าลังพัฒนา ดี ดี ดี 
รพ.ชนแดน พ้ืนฐาน ดี ดีมาก Plus ดีมาก Plus 
รพ.วังโป่ง ดี ดีมาก ดีมาก Plus ดีมาก Plus 
รพ.ศรีเทพ พ้ืนฐาน ดี ดี ดี 
รพ.เขาค้อ ก าลังพัฒนา ดี ดีมาก ดีมาก 
รพ.น้ าหนาว ดี ดีมาก ดีมาก Plus ดีมาก Plus 

จากตารางพบว่าผลการประเมินโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital รอบ   3 
เดือน (ไตรมาสแรก : 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2562) 
 1. โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus จ านวน 5  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 45.45  
ได้แก่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  โรงพยาบาลชนแดน  โรงพยาบาลวังโป่ง และ
โรงพยาบาลน้ าหนาว   
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 2. โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป  จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
63.64 ได้แก่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  โรงพยาบาลชนแดน  โรงพยาบาลวัง
โป่ง และโรงพยาบาลน้ าหนาว  โรงพยาบาลหนองไผ่   และโรงพยาบาลเขาค้อ   

   ในไตรมาสแรก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นิเทศติดตาม / เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลทุกแห่ง  พบว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง                    
มีแผนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital ให้ผ่านมาตรฐาน ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งรักษา 
มาตรฐานระดับดีมาก Plus เพ่ือให้ เกิดโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  อีกท้ังมีแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประเมิน มาตรฐานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN  
Hospital 
  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนปี 2563    
  1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75  

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30   
สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

- ยังขาดการสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน 
ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- - - 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 

- เครื่องดักฝุ่นใยผ้า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
- ระบบรดน้ าอัตโนมัติ ควบคุมโดยเซนเซอร์วัดความชื้น โรงพยาบาลวังโป่ง 
- น้ าหมักชีวภาพ โรงพยาบาลน้ าหนาว  

ผู้รายงาน  นางพิมพรรณ  สุขเสถียร 
          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                 วัน/เดือน/ปี   31 มกราคม  2563 
                                           โทร   085-5929573   
         e-mail: pimpunb@gmail.com 

  

mailto:pimpunb@gmail.com
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แผนงำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรที่ 7 โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี วัดที่  19 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ 
เกณฑ์เป้ำหมำย 
  ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี 
กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนในพื นที่ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีการประเมินผลการด าเนินงานจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่ งแวดล้อม 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีระบบและกลไกเพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้  

1) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 2) มีแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 

3) มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะท างานระดับจังหวัด เพ่ือการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพ้ืนที่ 

4) มีการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการหรือทีมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ทีม  

5) มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยเอื้อ ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 2 ประเด็น 

6) ประชาชนในจังหวัดได้รับการดูแล จัดการปัจจัยเสี่ยง และคุ้มครองสุขภาพ  

ผลกำรด ำเนินงำน  
 จากการประเมินตนเองของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานจังหวัดที่มีระบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2563  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมิน 
1) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ และ 
การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ผ่าน 

2) มีแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระดับพ้ืนที ่

ผ่าน 

3) มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะท างาน
ระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ  
ต่อสุขภาพของพ้ืนที่ 

ผ่าน 

4) มีการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการหรือทีมสอบสวนโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ทีม  

ผ่าน 

5) มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ เกิดปัจจัยเอ้ือด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 2 ประเด็น  โดยจังหวัดเพชรบูรณ์
ก าหนดประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ 2 ประเด็น คือ ปัญหาการใช้สารเคมี
อันตรายทางการเกษตร และการดูแลสุขภาพของประชาชนรอบ

ผ่าน 
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เหมืองแร่ทองค า 
6) ประชาชนในจังหวัดได้รับการดูแลจัดการปัจจัยเสี่ยง และคุ้มครอง
สุขภาพ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ผลกำรประเมิน ผ่านระดับดี 
ระดับกำรประเมินผล  ระดับพ้ืนฐาน   ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2 

ระดับด ี         ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3,4,5 
ระดับดีมาก     ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3,4,5,6 

ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
 จากการประเมินการด าเนินงานจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 
2563 ในไตรมาสที่ 1  พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการประเมินระดับพ้ืนฐาน ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างเตรียมการและระหว่างด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะผ่านการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ในไตรมาส
ต่อไป 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ   
   ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนภายใต้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้แล้วเสร็จและใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้รายงาน นางสาวรัศมน   บ ารุงผล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที่ 29 มกราคม 2563 
โทร 0896443428 
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แผนงำนที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงกำรที่ 8 โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวชี วัดที่  20 ร้อยละของหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่เปิดด ำเนินกำรในพื นที่ 
ตัวชี วัดที่  21 ร้อยละของประชำชนในอ ำเภอที่เป็นที่ตั งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวหรือแพทย์
ที่ผ่ำนกำรอบรมและคณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศำสตร์ครอบครัว 
สถำนกำรณ ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ปี 2559 – 
2562 จ านวนที่ด าเนินการจ านวน  13 ทีม (ขอออกจากการขึ้นทะเบียน จ านวน 1 ทีม จากเดิมมี 14 ทีม) ดังนี้ 

ล าดับ อ าเภอ ชื่อหน่วยบริการ 
เปิดด าเนินการ 

59 60 61 62 
1 เมือง PCU ศสม. รพ.พช. ทีม 1 /    
2 เมือง PCU ศสม. รพ.พช. ทีม 2 /    
3 เมือง PCU ศสม. รพ.พช. ทีม 3 /    
4 หล่มเก่า PCU หล่มเก่า /    
5 เมือง PCU รพ.สต.นางั่ว  /   
6 หล่มสัก PCU ศสม. เทศบาลหล่มสัก  /   
7 หล่มสัก NPCU รพ.สต.บ้านโสก  /   
8 หล่มสัก NPCU รพ.สต.ท่าช้าง  /   
9 วิเชียรบุร ี PCU  รพ.สต.พุเตย  /   
10 ชนแดน PCU ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลชนแดน   /  
11 บึงสามพัน PCU รพ.สต.ซับบอน   /  
12 วิเชียรบุร ี PCU รพ.สต.ท่าโรง    / 
13 เขาค้อ NPCU รพ.สต.เหล่าหญ้า    / 

กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนนิงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  มีแผนการจัดตั้งทีมหน่วยบริการ

ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) จังหวัดเพชรบูรณ์(แผน 10 ปี พ.ศ. 2563-2572) จ านวน 71 ทีมรวม
สะสมเดิม 13 ทีม รวมเป็น 84 ทีม 

    การด าเนินการจัดตั้งทีมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)(สะสม)  ซึ่งปี 2563 
ก าหนดร้อยละ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนการจัดตั้งทีมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
(PCU/NPCU)(สะสม) ปี 2563 จ านวน 27 ทีม ร้อยละ 32.14 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ มี 8 อ าเภอที่จัดทีมหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)(สะสม)ได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ อ าเภอเมือง อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่ม
เก่า อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอวังโป่ง และมี 3 อ าเภอที่จัดทีมหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)(สะสม) ไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอศรี
เทพและอ าเภอน้ าหนาว  
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     จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 1,027,720 คน จากการส ารวจประชากรที่อยู่จริงมี
จ านวน 795,089 คน ในปี 2563 ได้จัดท าแผนความครอบคลุมประชากรในพื้นที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัว 
(สะสม)ตามเป้าหมายร้อยละ 40 จากแผนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ครอบคลุม
ประชากร(สะสม) ปี 2563 มีจ านวน 296,073 คน ร้อยละ  37.2 ซึ่งในภาพรวมจังหวัดยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
เป็นรายอ าเภอพบว่า อ าเภอที่ด าเนินการครอบคลุมประชากรได้ตามเป้าหมายมีเพียง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ
หล่มเก่า และอ าเภอเขาค้อ 
ตาราง แผนการจัดตั้งทีมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(แผน 10 ปี พ.ศ. 2563-2572) 

 

ตาราง การจัดตั้งทีมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)(สะสม) ปี 2563 

ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย ทีม PCU/NPCU  ปี 2559-2562 ทีม PCU/NPCU  ปี2563 รวม ร้อยละ 

1 เมือง 16 4 3 7 43.75 
2 หล่มสัก 14 3 1 4 28.57 
3 วิเชียรบุร ี 12 2 1 3 25 
4 หล่มเก่า 7 1 2 3 42.86 
5 ชนแดน 7 1 1 2 28.57 
6 บึงสามพัน 6 1 1 2 33.33 
7 เขาค้อ 3 1 1 2 66.67 
8 หนองไผ่ 9 0 2 2 22.22 
9 ศรีเทพ 5 0 1 1 20 
10 วังโป่ง 3 0 1 1 33.33 
11 น้ าหนาว 2 0 0 0 0 

รวม 84 13 14 27 32.14 
 
  

ล ำดับ อ ำเภอ ป ี59-62 ป6ี3 ป6ี4 ป6ี5 ป6ี6 ป6ี7 ป6ี8 ป6ี9 ป7ี0 ป7ี1 ป7ี2 รวม
1 เมอืง 4 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 16
2 หล่มสัก 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14
3 วเิชียรบรีุ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 หล่มเก่ำ 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7
5 ชนแดน 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
6 บงึสำมพัน 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
7 เขำค้อ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 หนองไผ่ 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 9
9 ศรีเทพ 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
10 วงัโปง่ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
11 น  ำหนำว 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

13 14 11 11 9 11 5 3 2 2 3 84รวม



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
   116  

  

ตาราง หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ครอบคลุมประชากร ปี 2563 

 
 
ตาราง รายชื่อแพทย์ที่จะลงปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) 

 

  

ตำมทะเบยีนรำษฎร์ จำกกำรส ำรวจ  ป ี2559 - 2562 ป ี๒๕๖๓
1 เมอืง 229,784 161,869       43,102           35,290    78,392   48.43     
2 หล่มสัก 159,708 151,688       32,954           9,536      42,490   28.01     
3 วเิชียรบรีุ 140,084 126,288       22,783           9,862      32,645   25.85     
4 หล่มเก่ำ 66,156 65,652         13,330           16,396    29,726   45.28     
5 ชนแดน 83,482          80,262 12,094     11,249 23,343   29.08     
6 บงึสำมพัน 72,532 56,387         10,255 9,436      19,691   34.92     
7 เขำค้อ 37,400 30,074         7,829             12,516    20,345   67.65     
8 หนองไผ่ 113,647 95,117         0 24,919    24,919   26.20     
9 ศรีเทพ 69,252 48,677         0 10,973    10,973   22.54     
10 วงัโปง่ 38,058 37,959-         0 13,549    13,549   35.69-     
11 น  ำหนำว 17,617 17,034         0 0 -         -         

1,027,720 795,089       142,347         153,726  296,073 37.24     รวม

จ ำนวนประชำกร PCU/NPCU
ล ำดับ อ ำเภอ รวม ร้อยละ

อว./วว.(ระบุ) อบรมระยะส้ัน ไม่ เคยอบรม

๑ เมือง NPCUรพ.สต.บา้นโคก พญ.ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์ วว.จบแล้ว

๒ เมือง NPCUรพ.สต.หว้ยใหญ่ นพ.รัชตะภาคย์  รักศิลธรรม วว.จบป6ี3 รอส่งงานวจิยั 

๓ เมือง NPCUรพ.สต.ท่าพล พญ.ปาริษา  มูลตรี วว.จบป6ี3 รอส่งงานวจิยั 

๔ เมือง NPCUรพ.สต.วังชมภู นพ.ทัศนะ  ธรรมรส /

๕ เมือง NPCUรพ.สต.ปา่แดง พญ.บรูณา  วรวรรณธนะชัย /

๖ หล่มสัก NPCUรพ.สต.หนองบวั พญ.ศรินญา  อ านรรฆกิตติกุล /

๗ ชนแดน PCUรพ.สต.บุง่คล้า นพ.เกษมศานต์  บญุจันทร์ /

๘ หนองไผ่ NPCUรพ.สต.นาเฉลียง พญ.นิศาชล ช่างเหลา /

๙ หนองไผ่ NPCUรพสต.บา้นโภชน์ นพ.ชาคริต  ส่ือสิริธ ารงกุล /

๑๐ ศรีเทพ NPCUรพ.สต.เกาะแก้ว พญ.นุจรี เสนีรัตน์ /

๑๑ วังโปง่ NPCUรพ.สต.วังกระดาษเงิน นพ.ชินกฤต อิศราภรณ์ /

๑๒ บงึสามพัน NPCUรพ.สต.วังพิกุล นพ.สุรศักด์ิ   จันทร์เกตุ /

๑๓ หล่มเก่า NPCUรพ.สต.ตาดกลอย ไม่มีแพทย์อบรม

๑๔ หล่มเก่า NPCUรพ.สต.สงเปลือย ไม่มีแพทย์อบรม

๑๕ วิเชียรบรีุ PCUรพ.สต.โคกปรง ไม่มีแพทย์อบรม

๑๖ เขาค้อ PCUรพ.สต.เข็กน้อย ไม่มีแพทย์อบรม

ล าดับ อ ำเภอ ชื่อหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รำยชื่อแพทย์ผู้ปฏิบั ติงำน สถานะ
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สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

1. หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) บางแห่งไม่มีแพทย์เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตร“โครงการอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เพ่ือพัฒนา
แพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ” ท าให้การจัดทีมหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)และความครอบคลุมประชากร 40% อาจไม่ได้ตามเป้าหมาย ในปี 2563 
มีจ านวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมNPCUรพ.สต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า ,ทีมNPCUรพ.สต.สงเปลือย อ.หล่มเก่า , ทีมPCUรพ.
สต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี และทีมPCUรพ.สต.เข็กน้อย อ.หล่มเก่า 

2. การจัดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) อาจไม่ได้ตามแผน 10 ปี 
เนื่องจากขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรบางสาขาในทีมสหวิชาชีพบางสาขาวิชาชีพ 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
แพทย์ขาดแรงจูงใจในการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ควรเพ่ิมแรงจูงใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

                                                                    
 

                               
ผู้รายงาน...นายสมนึก ธีระภทัรานนท์  

      ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                                                    วนัที่ 29 มกราคม  2563 

                     โทร 0 8197 36509   
                                                                 E-mail: M_nuk19@hotmail.com     
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แผนงำนที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงกำรที่ 9 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ และ อสม. 
ตัวชี วัดที่  22 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
ตัวชี วัดที่  23 จ ำนวน อสม. ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม. หมอประจ ำบ้ำน 
สถำนกำรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ  117 ต าบล  1,430 หมู่บ้าน 64 ชุมชนจ านวน 
293,140 หลังคาเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 995,331 คน เป็นชาย 492,647 คน หญิง 502,684 คน โดย มี  อสม.
ทั้งหมด 17,675 คน จ านวนอสม. 1 คน รับผิดชอบ 15 หลังคาเรือน มี อสค. 20,284 คน   

  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาศักยภาพอสม.นักจัดการสุขภาพ จ านวน  1,350 คน และอสม. 4.0 จ านวน 
5,746 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาอสม.มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับอสม. เป็นนัก
จัดการสุขภาพ สร้างน าซ่อม เป็นแกนน าในการผลักดันให้เกิดการจัดการสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน ต าบล เกิดเป็นต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

ในปี 2563 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการยกระดับอสม.เป็นอสม.หมอประจ าบ้าน โดยมีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายแรกในการพัฒนา จากประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการลด
ความแออัดในสถานบริการด้านสุขภาพ และเกิดการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จังหวัดเพชรบูรณ์มี  อสม. ที่ต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน จ านวน 1,534 คน ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้หลักสูตรการพัฒนา อส
ม.ของกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาปรับหลักสูตรร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือให้
เกิดการสอดรับกับปัญหาในพื้นที่ ในการด าเนินงานพัฒนา อสม.   

กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
1. มีการเชิญครู ก จาก ระดับจังหวัด/อ าเภอ ไปร่วมรับฟังแนวทางนโยบาย อสม.หมอประจ าบ้าน 

เพ่ือมาถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดต่อไป 
2. จังหวัดสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในการประชุมกวป. การประชุมพัฒนาศักยภาพ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สสอ./ รพศ./รพช./เครือข่ายชมรม อสม.จังหวัด ทุกเดือน และการ
ประสานผ่านช่องทาการสื่อสาร Line กลุ่ม และะการประชุมประจ าเดือนของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

3. ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด และมีการ 
ติดตามผลงานด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกวาระการประชุม 

4. ก าหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาการอบรมโดยการกระจายการอบรมออกเป็น 11 ครั้ง ในระดับ 
อ าเภอซึ่งมีการใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันตามที่เขตก าหนด แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 วัน ภาคปฏิบัติในพ้ืนที่ 1 วัน 
รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง 6 รายวิชา 

5. มีค าสั่งการแต่งตั้งทีมวิทยากรในระดับอ าเภอ ที่มีศักยภาพตามวิชาชีพ โดยระดับจังหวัดเป็น 
ผู้ด าเนินการ 

6. มีการวางแผนการประเมินผลศักยภาพอสม.ที่ผ่านการอบรมและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลโดย 
อสม.หมอประจ าบ้านในช่วง ปลายไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3 

7. จังหวัดมีการเริ่มพัฒนายกระดับอสม.หมอประจ าบ้านตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และแล้วเสร็จ 
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ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้ครบตามจ านวนเป้าหมาย 100 % 
8. มีการวางแผนในการพัฒนายกระดับอสม.หมอประจ าบ้านในระยะที่ 2 สู่การเป็นอสม.นักปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสร้างคนไทยคุณภาพ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ :  
ข้อมูลจ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ

ตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) ไตรมาส 1 
 
อ ำเภอ 

จ ำนวน อสม.ทั งหมด อสม.หมอประจ ำบ้ำน 1,534 คน 
เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

เมืองเพชรบูรณ์ 2,981 242 242 100 
หล่มสัก 3,249 262 262 100 
หล่มเก่า 1,382 99 99 100 
น้ าหนาว 360 30 30 100 
เขาค้อ 535 72 72 100 
หนองไผ่ 1,996 152 152 100 
ชนแดน 1,586 168 168 100 
วังโป่ง 668 72 72 100 
บึงสามพัน 1,269 133 133 100 
วิเชียรบุรี 2,336 192 192 100 
ศรีเทพ 1,313 112 112 100 
รวม 17,675 1,534 1,534 100 
ข้อมูลผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานสสจ.พช. ณ วันที่ 9 มกราคม 2563 

และมีการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลงานการปฏิบัติงานของ อสม.หมอประจ าบ้าน ปีงบประมาณ 
2563 เป็นผลงานประจ าเดือน ของทุกหมู่บ้านหรือชุมชน  เพ่ือประเมินผลงานเชิงคุณภาพของ อสม.หมอประจ าบ้าน 
ตามแบบฟอร์มทีก่ระทรวงสาธารณสุข ก าหนด ในไตรมาสถัดไป 

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์  จำกกำรตรวจติดตำม 

1. การมีงบประมาณทีจ่ ากัด ไม่สอดคล้องกับจ านวนเป้าหมาย และคุณภาพของงาน 
2. เป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะ ยังไม่สอดรับกับปัญหาของพ้ืนที่ 
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ปัญหำ/อุปสรรค   
1. ประธาน อสม. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ต้องคัดเลือกตัวแทนเข้าอบรมแทน 
2. หลักสูตรการพัฒนามีเนื้อหาการเรียนรู้ไม่สอดรับกับระยะเวลาที่จ ากัด อาจส่งผลต่อการสร้างทักษะ 

ในแต่ละรายวิชา 
3. ขาดการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของวิทยากร ในการบูรณาการเนื้อหาร่วมกัน ในแนวทาง 

เดียวกันทั้งจังหวัด 
5. จ านวนเป้าหมาย บางอ าเภอมีจ านวนมาก และงบประมาณที่จ ากัด มีผลต่อคุณภาพในการจัดอบรม 

ข้อเสนอแนะ/โอกำสพัฒนำ 
1. เชื่อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ แกนน าด้าน 

สุขภาพที่เก่ียวข้องในชุมชน 
2. วางแผนระบบการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ อสม. ไปติตามดูแล 
3. สร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการติดตามต่อเนื่อง 
4. พัฒนาทักษะวิทยากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 

ผู้รำยงำน  
นายศิริชัย  แก้วพวงค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
วัน/เดือน/ปี ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
โทร 087-3091830  e-mail : jac_ky_1982@hotmail.com 
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แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
ตั ว ชี วั ด ที่   2 4 , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,47 
            48, 49, 51 (รำยละเอียดอยู่ในส่วน Service Plan) 
แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
โครงกำรที่ 11 โครงกำรพัฒนำระบบริกำรโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ  ำ 
ตัวชี วัดที่  25 อัตรำส ำเร็จของกำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่ 
สถำนกำรณ ์
 สถำนกำรณ์วัณโรคและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวัณโรค ปี 2560-2562 

 องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาวะวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอชไอวี สูง (TB/HIV)      
กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรค
สูงทั้ง 3 กลุ่มโดย ปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มี
เป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค ( Incidence) ให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี  พ.ศ.2579 (2035) 
เป้าหมายการลดอุบัติการณ์จ าเป็นต้องเร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา ร้อยละ 90 
เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 และ
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคท่ีตรวจพบทุกรายด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้มีอัตราความส าเร็จการรักษาไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90   

 สถานการณ์วัณโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง ปี 2560 – 2562 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียน
รักษาจ านวน 1,024, 1,003 และ 1,035 ราย พบอุบัติการณ์ค้นหา 102.49, 100.88 และ 103.99 ต่อแสนประชากรตามล าดับ  
ซึ่งเกณฑ์ก าหนดค่าประมาณการ ปี 2562 คือ 156 คนต่อแสนประชากร คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา 
(Treatment coverage) ร้อยละ 60.17, 58.59 และ 66.66 ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 82.5 ของค่าประมาณการ 156 ต่อ
แสนประชากร) อัตรารักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นทะเบียนรักษา ระหว่าง           
ปี 2559 – 2561 คือ 79.81, 81.71 และ 78.82 ตามล าดับ ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้คือ มากกว่าร้อยละ 
85 โดยพบว่าสาเหตุที่ท าให้อัตราความส าเร็จของการรักษายังไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง
ถึง  ร้อยละ 13.39, 12.66 และ 15.60 ตามล าดับ อัตราการขาดยาระหว่างการรักษา ร้อยละ 5.15, 4.52 และ 3.41 
ตามล าดับ  

ผลการด าเนินการเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ ระหว่าง ปี 2560 – 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน
รักษาจ านวน 3,065 ราย ได้รับการเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวี จ านวน 2,962 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.64 (เกณฑ์ก าหนด 
มากกว่า ร้อยละ 90) พบติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 286 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่เจาะเลือด ผู้ป่วย
วัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาโคไตรมอกซาโซน จ านวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.68 และได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 
จ านวน 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.12 (เกณฑ์ก าหนด มากกว่าร้อยละ 80)  

ผลการด าเนินงานเรื่องวัณโรคดื้อยาหลายขนานยังเป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2559 มีผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียนรักษาจ านวน 6 ราย รักษาส าเร็จ 3 ราย (50%) เสียชีวิต 1 ราย (16.67%) ขาดยาระหว่างรักษา 2 ราย 
(33.33%) 
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ปี 2560 ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 6 ราย รักษาส าเร็จ 2 ราย (33.33%) เสียชีวิต 3 ราย (50%) 
ล้มเหลว 1 ราย (16.67%) 

ปี 2561 ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 13 ราย รักษาส าเร็จ 6 ราย (46.15%) เสียชีวิต 2 ราย (15.38%)  
ขาดยา 2 ราย (15.38%) ก าลังรักษา 3 ราย (23.07%) 

ปี 2562 ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 11 ราย ก าลังรักษา จ านวน 6 ราย เสียชีวิต 4 ราย และโอนออก      
1 รายและมีผู้ป่วย Pre XDR ขึน้ทะเบียนรักษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 ราย 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  
- อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่าเป้าหมายทุกอ าเภอ  
- อัตราความส าเร็จการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่าเป้าหมาย คือร้อยละ 85 
- อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5 ทุกอ าเภอ 
- พบผู้ป่วยขาดยาในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง, ชนแดน,  หล่มสัก, หนองไผ่ และบึงสามพัน  
- การเจาะตรวจ HIV Testing ในผู้ป่วยวัณโรคต่ ากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะโรงพยาบาลค่ายฯ  รพ.เพชรรัตน์ 
- การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี (ART) ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะหล่มเก่า หนองไผ่  วิเชียรบรุี  
- การส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ในผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน ต่ ากว่าเป้าหมาย  
- การเอกซเรย์ปอดในกลุ่มเสี่ยงต่ า เกือบทุกกลุ่ม ยกเว้นเรือนจ า 
- การคีย์ข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม NTIP ไม่ครบถ้วน 
- พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสูง  เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่  หล่มสัก  วิเชียรบุรี 

ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษา (Treatment Coverage)ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2560 - 2562 

อ าเภอ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 
เป้า 171:
แสนปชก. 

ผลงาน Treatment 
Coverage 

(%) 

เป้า 172: 
แสน 
ปชก. 

ผลงาน Treatment 
Coverage 

(%) 

เป้า 156: 
แสน 
ปชก. 

ผลงาน Treatment 
Coverage 

(%) 
เมือง 358 293 81.77 360 251 69.64 326 252 77.22 
ชนแดน 136 81 59.48 137 53 38.69 124 78 62.87 
หล่มสัก 270 183 67.90 271 169 62.34 246 175 71.18 
หล่มเก่า 115 28 24.45 115 65 56.42 105 50 47.82 
วิเชียรบุรี 226 125 55.24 228 167 73.37 206 142 68.80 
ศรีเทพ 121 56 46.34 122 60 49.36 110 60 54.52 
หนองไผ่ 192 106 55.15 193 97 50.17 175 113 64.53 
บึงสามพัน 123 86 69.97 124 65 52.58 112 74 65.80 
น้ าหนาว 31 13 41.44 32 10 31.69 29 16 55.50 
วังโป่ง 64 34 53.53 64 37 57.92 58 46 79.70 
เขาค้อ 66 19 28.72 67 22 33.07 61 20 36.62 
ค่าย+เอกชน 0 0 0 0 7 - - 9 - 
จังหวัด 1,702 1,024 60.17 1,712 1,003 58.59 1,553 1,036 66.66 
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ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
 จากตารางพบว่า ในปี 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 
1,024 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.17 ของค่าประมาณการ 172 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยสูงสุดคือ  
อ าเภอเมือง, บึงสามพัน และ หล่มสัก คิดเป็นร้อยละ 81.77, 69.97 และ 67.90 ตามล าดับ อ าเภอที่มีการค้นหาน้อย
สุดคือ อ าเภอหล่มเก่า, เขาค้อ และน้ าหนาว คิดเป็นร้อยละ 24.45, 28.72 และ 41.44 ตามล าดับ 
 ในปี 2561 พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 1,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.59      
ของค่าประมาณการ 172 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ อ าเภอวิเชียรบุรี, เมือง และหล่มสัก 
คิดเป็นร้อยละ 73.37, 69.64 และ 62.34 ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยได้น้อยสุดคือ อ าเภอน้ าหนาว,     
เขาค้อ และชนแดน คิดเป็นร้อยละ 31.37, 33.07 และ 38.69 ตามล าดับ 
 ในปี 2562 พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 1,035 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.66      
ของค่าประมาณการ 156 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีผลการค้นหาผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ อ าเภอวังโป่ง, เมือง และหล่มสัก 
คิดเป็นร้อยละ 79.70, 77.22 และ 71.18 ตามล าดับ อ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยน้อยสุดคือ อ าเภอเขาค้อ, หล่มเก่า 
และศรีเทพ คิดเป็นร้อยละ 36.62, 47.82 และ54.52 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงจังหวัดตาก ปี 2562 จ าแนกรายอ าเภอ 

อ ำเภอ เป้ำ CXR เป็น TB 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เมือง 16,714 6,472 38.72 16 0.25 
ชนแดน 6,012 1,801 29.96 5 0.28 
หล่มสัก 7,676 1,858 24.21 8 0.43 
หล่มเก่า 3,023 1,921 63.55 9 0.47 
วิเชียรบุร ี 8,131 3,677 45.22 4 0.11 
ศรีเทพ 2,741 1,171 42.72 0 0 
หนองไผ่ 2,665 407 15.27 0 0 

บึงสามพัน 6,154 658 10.69 1 0.15 
น้ าหนาว 1,046 679 64.91 3 0.44 
วังโป่ง 1,242 1,669 134.38 15 0.90 
เขาค้อ 1,433 333 23.24 3 0.90 
จังหวัด 56,837 20,646 36.32 64 0.31 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
จากตาราง พบว่า จ านวนกลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่คัดกรองมากท่ีสุด เปรียบเทียบตามเป้าการคัดกรอง คือ อ าเภอวัง

โป่ง, ร้อยละ 134.38 รองลงมาคือ อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 64.91 และอ าเภอหล่มเก่า ร้อยละ 63.55  
กลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่มีผลการตรวจเสมหะพบป่วยเป็นวัณโรค ขึ้นทะเบียนรักษา มากท่ีสุดคือ อ าเภอวังโป่ง และ

อ าเภอเขาค้อ ร้อยละ 0.90 รองลงมาคืออ าเภอหล่มเก่า ร้อยละ 0.47 และอ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 0.44  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการด าเนินงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 

กลุ่มเสี่ยง จ านวนเป้าหมาย (ราย) 
ผลการคัดกรองวัณโรค 

CXR 
จ านวน (%) 

พบผู้ป่วยวัณโรค 
จ านวน (%) 

ผู้สัมผัสวัณโรค 3,520 1,415 (40.20%) 18 (1.27%) 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3,758 2,332 (62.05%) 12 (0.51%) 
DM>60ปี A1C>7 21,483 7,609 (35.42%) 17 (0.22%) 
60ปี มี COPD, CA, CKD ร่วม 15,055 3,793 (25.19%) 3 (0.08%) 
ผู้ต้องขัง 3,498 3,300 (94.34%) 13 (0.39%) 
แรงงานต่างด้าว 4,034 203 (5.03%) 0 

บุคลากรสาธารณสุข 5,489 1,994 (36.32%) 1 (0.05%) 
รวม 56,837 20,646 (36.32%) 64 (0.31%) 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 จากตารางพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ปอด จ านวน 20,646 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 36.32 ผลการคัดกลุ่มเสี่ยงพบผู้ป่วยวัณโรคจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.31 จากอัตราการพบป่วยจากการคัด
กรอง น้อยกว่าค่าคาดประมาณของประชากรทั่วไป แสดงถึงประสิทธิภาพของการคัดกรองต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน เมื่อจ าแนกรายกลุ่มเสี่ยงพบว่า กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน และกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี พบผู้ป่วยอัตราสูงสุด คือ 
ร้อยละ1.27 และ ร้อยละ 0.51  

 

ตารางที่ 4 แสดงอัตราความส าเร็จของการรักษา อัตราการตาย และอัตราการขาดยา ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกรายอ าเภอ ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2559-2560 

อ าเภอ 
อัตราการรักษาส าเร็จ อัตราการตาย อัตราการขาดยา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เมือง 77.32 80.90 75.00 12.03 10.76 14.34 10.65 7.64 7.38 

ชนแดน 79.41 71.25 88.68 16.18 20.00 5.66 2.94 1.25 3.77 
หล่มสัก 76.69 80.23 80.63 19.55 16.38 18.13 3.76 2.82 1.25 
หล่มเก่า 84.78 84.62 77.42 13.04 11.54 16.13 0 0 4.84 
วิเชียรบุร ี 85.99 86.32 83.54 10.83 9.40 13.29 0.64 0 1.90 
ศรีเทพ 86.96 82.14 77.97 8.70 16.07 22.03 0 0 0 
หนองไผ ่ 72.22 78.85 77.08 16.67 9.62 18.75 8.89 9.62 1.04 

บึงสามพัน 81.33 89.02 79.03 14.67 8.54 14.52 0 2.44 1.61 
น้ าหนาว 87.50 84.62 55.56 12.50 0 33.33 0 15.38 11.11 
วังโป่ง 79.49 67.65 81.08 7.69 20.59 10.81 7.69 2.94 0 
เขาค้อ 88.89 73.68 71.43 5.56 10.53 23.81 0 10.53 4.76 
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รพ.ค่าย 0 0 71.82 0 0 14.29 0 0 14.29 
รวม 79.81 80.72 78.82 13.39 12.55 15.60 5.15 4.52 3.41 

ที่มา : โปรแกรม NTIP  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าอัตรารักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ข้ึนทะเบียนรักษา 
ระหว่างปี 2559 – 2561 คือ 79.81, 80.72 และ 78.82 ตามล าดับ ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้คือ 
มากกว่าร้อยละ 85 โดยพบว่าสาเหตุที่ท าให้อัตราความส าเร็จของการรักษายังไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยเสียชีวิต
ระหว่างการรักษาสูงถึงร้อยละ 13.39, 12.55 และ 15.60 ตามล าดับ อัตราการขาดยาระหว่างการรักษา ร้อยละ 5.15, 4.52 
และ 3.41 ตามล าดับ  

ตารางที่ 5 แสดงอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2562           
จังหวัดเพชรบูรณ์แยกรายอ าเภอ 

อ ำเภอ 
ขึ น

ทะเบียน 
น ำมำ

ประเมิน 
ส ำเร็จ ล้มเหลว ตำย ขำดยำ โอนออก 

ก ำลัง
รักษำ 

เปลี่ยน 
Dx/MDR 

เมือง 252 247 114(46.15) 0 35(14.17) 13(5.26) 4(1.62) 81(32.79) 5/0 
ชนแดน 78 77 46(59.74) 0 10(12.99) 1(1.30) 2(2.60) 18(23.88) 1/0 
หล่มสัก 175 166 79(47.59) 0 21(12.65) 3(1.81) 11(6.63) 52(31.33) 9/0 
หล่มเก่า 50 49 25(51.02) 0 8(16.33) 0 3(6.12) 13(26.53) 1/0 
วิเชียรบุร ี 143 137 62(45.26) 0 16(11.68) 0 3(2.19) 56(40.88) 4/2 
ศรีเทพ 60 59 28(47.46) 0 10(16.95) 0 1(1.69) 20(33.90) 0/1 
หนองไผ ่ 113 113 49(43.36) 2(1.77) 12(10.62) 2(1.77) 11(9.73) 37(32.74) 0/0 

บึงสามพัน 74 69 36(52.17) 0 9(13.04) 3(4.35) 5(7.25) 16(23.19) 4/1 
น้ าหนาว 16 16 6(37.50) 0 1(6.25) 0 2(12.50) 7(43.75) 0/0 
วังโป่ง 46 46 18(39.13) 0 6(13.04) 0 2(4.35) 20(43.48) 0/0 
เขาค้อ 20 19 6(31.58) 0 5(26.32) 0 2(10.53) 6(31.58) 0/1 
รพ.ค่าย 7 6 3(50.00) 0 0 0 1(16.67) 2(33.33) 0/1 
รพ.เพชร

รัตน ์
2 2 0 0 0 0 1(50.00) 1(50.00) 0/0 

รวม 1036 1006 472(46.92) 2(0.20) 133(13.22) 22(2.19) 48(4.77) 329(32.70) 24/6 
ทีมา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรครวยใหม่และกลับเป็นซ้ า ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2562 จ านวน 
1,036 ราย น ามาประเมินการรักษาได้เพียง 1006 ราย เนื่องจากเปลี่ยนวินิจฉัย 24 ราย และเป็นวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน จ านวน 6 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ป่วยรักษาส าเร็จจ านวน 472 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.92 
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 85) เสียชีวิตระหว่างรักษาจ านวน 133 ราย คิดเป็น 13.22 (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 5) ผู้ป่วย
ขาดยาระหว่างรักษาจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.19 ผู้ป่วยโอนออกจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.77 และ
ผู้ป่วยก าลังรักษาเนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมิน จ านวน 329 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.70 หากครบรอบการประเมิน 
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จังหวัดเพชรบูรณ์มีโอกาสส าเร็จ 849 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.39  
 
 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการด าเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกรายอ าเภอ ปี 2562 

อ าเภอ 
ผู้ป่วยวัณโรค 

(ราย) 
เจาะเลือดตรวจ HIV 

จ านวน (%) 
ผล HIV Positive 

จ านวน (%) 
ได้รับยา Co-tri 
จ านวน (%) 

ได้รับยาต้าน ARV 
จ านวน (%) 

เมือง 252 241 (95.63%) 26 (10.79%) 18 (69.23%) 24 (92.31%) 
ชนแดน 78 75 (96.15%) 11 (14.67%) 11 (100%) 11 (100%) 
หล่มสัก 175 174 (99.43%) 26 (14.94%) 26 (100%) 26 (100%) 
หล่มเก่า 50 50 (100%) 4 (8.00%) 2 (50%) 2 (50%) 
วิเชียรบุรี 143 140 (97.90%) 12 (8.57%) 11 (91.67%) 8 (66.67) 
ศรีเทพ 60 60 (100%) 3 (5.00%) 3 (100%) 3 (100%) 
หนองไผ่ 113 107 (94.69%) 5 (4.67%) 5 (100%) 3 (60%) 
บึงสามพัน 74 71 (95.95%) 7 (9.86%) 7 (100%) 7 (100%) 
น้ าหนาว 16 16 (100%) 2 (12.5%) 1 (50%) 2 (100%) 
วังโป่ง 46 46 (100%) 5 (10.87%) 3 (60%) 5 (100%) 
เขาค้อ 20 19 (95.00%) 0 0 0 
รพ.ค่ายฯ 7 5 (71.43%) 0 0 0 
รพ.เพชรรัตน์ 2 1 (50%) 0 0 0 
รวม 1036 1005 (97.01%) 101 (10.04%) 87 (86.14%) 91 (90.10) 
ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าปี2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 
1,036 ราย ได้รับการเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวี จ านวน 1,005 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.01 (เกณฑ์ก าหนด มากกว่าร้อย
ละ 90) พบผู้ป่วยวัณโรคมีการติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.04 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี 
ได้รับยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสโคไตรมอกซาโซนจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.14 และผู้ป่วยวัณโรคที่ติด
เชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส ARV จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.10 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือร้อยละ 80 อ าเภอ
ที่ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านน้อยสุด คือ อ าเภอหล่มเก่า, หนองไผ่ และวิเชียรบุรี คือร้อยละ 50, 60 
และ66.67 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละการส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาวัณโรค ในผู้ป่วย Retreatment ปี 2562 B+ 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วย 
Retreatment 

ส่งเพาะเช้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) 

มีผล DST 
จ านวน (ร้อยละ) 

พบ RR-TB/MDR-TB 
จ านวน  

เมือง 18 16(88.89) 13(72.22) 0 
ชนแดน 7 5(71.43) 3(42.86) 0 
หล่มสัก 11 9(81.82) 9(81.82) 0 
หล่มเก่า 5 5(100) 4(80.00) 0 
วิเชียรบุร ี 19 17(89.47) 13(68.42) 1 
ศรีเทพ 8 6(75.00) 6(75.00) 1 
หนองไผ ่ 8 7(87.5) 6(75.00) 0 

บึงสามพัน 8 8(100) 5(62.5) 1 
น้ าหนาว 1 1(100) 1(100) 0 
วังโป่ง 3 3(100) 1(33.33) 0 
เขาค้อ 3 3(100) 3(100) 1 

รพ.ค่ายฯ 1 0 0 0 
รวม 92 80(86.96) 64(69.56) 4 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (Retreatment) ที่มี
ผลตรวจพบเชื้อ (B+) ในโปรแกรม NTIP จ านวน 92 ราย ได้ส่งเพาะเชื้อ จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 และมี
ผลทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.56 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80) โรงพยาบาล
ที่มีผลทดสอบความไวต่อยาน้อยสุด ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง, วังโป่ง, และชนแดน คิดเป็นร้อยละ 0, 
33.33 และ 42.86 ตามล าดับ และพบผู้ป่วยวัณโรคที่ข้ึนทะเบียนรักษาด้วยสูตรยาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จ านวน 4 ราย  
ตารางที่ 8 แสดงอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2562 จังหวัดเพชรบูรณ์แยกรายอ าเภอ 

อ ำเภอ 
ขึ น

ทะเบียน 
น ำมำ

ประเมิน 
ส ำเร็จ ล้มเหลว ตำย ขำดยำ โอนออก 

ก ำลัง
รักษำ 

เปลี่ยน 
Dx/MDR 

เมือง 57 56 46(82.14) 0 6(10.71) 4(7.14) 0 0 1/0 
ชนแดน 16 16 13(81.25) 0 3(18.75)  0 0 0/0 
หล่มสัก 28 27 25(92.59) 0 0 2(7.41) 0 0 1/0 
หล่มเก่า 8 8 6(75.00) 0 2(25.00) 0 0 0 0/0 
วิเชียรบุร ี 26 26 25(96.15) 0 1(3.84) 0 0 0 0/0 
ศรีเทพ 8 8 8(100) 0 0 0 0 0 0/0 
หนองไผ ่ 19 19 15(78.95) 0 4(21.05) 0 0 0 0/0 

บึงสามพัน 23 21 18(85.71) 0 3(14.28) 0 0 0 2/0 
น้ าหนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 
วังโป่ง 4 4 3(75.00) 0 1(25.00) 0 0 0 0/0 
เขาค้อ 2 2 2(100) 0 0 0 0 0 0/0 
รวม 191 187 161(86.09) 0 19(10.16) 6(3.21) 0 0 4/0 
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ที่มา : โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าผลการรักษาของผู้ป่ วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ ขึ้นทะเบียนการรักษาใน Cohort 1/62                   
(1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน        
191 ราย เปลี่ยนวินิจฉัยจ านวน 4 ราย สามารถน ามาประเมินได้เพียง 187 ราย รักษาส าเร็จ จ านวน 161 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 86.09 เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรคจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.16 อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรคสูงกว่าเกณฑ์ (มากกว่าร้อยละ 5) คือ อ าเภอหล่มเก่า, วังโป่ง, หนองไผ่, ชนแดน, บึงสาม พัน และเมือง 
คิดเป็นร้อยละ 25, 25, 21.05, 18.75, 14.28 และ 10.71 ตามล าดับ สาเหตุการเสียชีวิต ร้อยละ 63.16 เป็นผู้สูงอายุ, 
ร้อยละ 57.89 ค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาล่าช้า เนื่องจากเสมหะเดือนวินิจฉัย 2+ 3+ สูง และร้อยละ 68.42 มี
โรคร่วม (โรคเอดส์, มะเร็ง, เบาหวาน, ไต, ถุงลมโป่งพอง ) ผู้ป่วยวัณโรคขาดยา จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.21  
 
ตารางที่ 9 แสดงอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา (Treatment Coverage) ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563 

 
รายการ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 (ข้อมูล 1ต.ค.61 – 31ธ.ค.62) 
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ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 220 
ราย   คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของค่าประมาณการ 153 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการค้นหาสูงสุดคือ อ าเภอวิเชียร
บุรี, วังโป่ง และหล่มเก่า คิดเป็นร้อยละ 20.83, 19.57 และ 19.57 ตามล าดับ อ าเภอที่มีการค้นหาน้อยสุด คือ อ าเภอ
น้ าหนาว, เขาค้อ และชนแดน คิดเป็นร้อยละ 3.53, 5.02 และ 9.89 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2563 จังหวัดเพชรบูรณ์แยกรายอ าเภอ 

อ ำเภอ 
ขึ น

ทะเบียน 
น ำมำ

ประเมิน 
ส ำเร็จ ล้มเหลว ตำย ขำดยำ โอนออก ก ำลังรักษำ 

เปลี่ยน 
Dx/MDR 

เมือง 32 32 0 0 2(6.25) 0 0 30(93.75) 0/0 
ชนแดน 9 9 0 0 0  3(33.33) 6(66.67) 0/0 
หล่มสัก 23 23 0 0 3(13.04) 0 1(4.35) 19(82.61) 0/0 
หล่มเก่า 12 11 0 0 1(9.10) 0 1(9.10) 9(81.82) 1/0 
วิเชียรบุร ี 33 33 0 0 1(3.03) 0 0 32(96.97) 0/0 
ศรีเทพ 12 12 0 0 3(25.00) 0 1(8.33) 8(66.67) 0/0 
หนองไผ ่ 19 19 0 0 3(15.79) 0 3(15.79) 13(68.42) 0/0 

บึงสามพัน 14 13 0 0 0 0 0 13(100) 1/0 
น้ าหนาว 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 
วังโป่ง 11 11 0 0 1(9.10) 0 0 10(90.90) 0/0 
เขาค้อ 2 2 0 0 0 0 1(50.00) 1(50.00) 0/0 

รพ.ค่ายฯ 1 1 0 0 0 0 0 1(100) 0/0 
รวม 169 167 0 0 14(8.38) 0 10(5.99) 143(85.63) 2/0 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนการรักษาใน Cohort 1/2563               (1 ต.ค.62 – 31 
ธ.ค.62) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 169 ราย เปลี่ยนวินิจฉัยจ านวน 2 ราย 
สามารถน ามาประเมินได้เพียง 167 ราย เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรค จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.38 ผู้ป่วยโอนออก จ านวน 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.99 ผู้ป่วยจ านวน 3 ราย โอนออกต่างจังหวัด  คือ รพ.สหเวช จังหวัดพิจิตร, รพ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และรพ.พุทธ
ชินราช จังหวัดพิษณุโลก  7 ราย โอนออกภายในจังหวัด 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละการส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาวัณโรค ในผู้ป่วย Retreatment ( B+) ปี 2563 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วย 
Retreatment 

ส่งเพาะเช้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) 

มีผล DST 
จ านวน (ร้อยละ) 

พบ RR-TB/MDR-TB 
จ านวน  

เมือง 6 6(100) 6(100) 0 
ชนแดน 0 0 0 0 
หล่มสัก 1 1(100) 1(100) 0 
หล่มเก่า 1 1(100) 0 0 
วิเชียรบุร ี 1 0 0 0 
ศรีเทพ 0 0 0 0 
หนองไผ ่ 4 3(75.00) 2(50.00) 0 

บึงสามพัน 2 2(100) 2(100) 0 
น้ าหนาว 0 0 0 0 
วังโป่ง 0 0 0 0 
เขาค้อ 0 0 0 0 
รวม 15 13(86.67) 11(73.33) 0 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 จากตารางพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (Retreatment) 
ที่มีผลตรวจพบเชื้อ (B+) ไตรมาส 1/2563 ในโปรแกรม NTIP จ านวน 15 ราย ได้ส่งเพาะเชื้อ จ านวน 13 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 และมีผลทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33  
ตำรำงที่ 12 แสดง เป้ำหมำยกำรคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

อ าเภอ ผู้สัมผัส HIV 
DM>60ปี 
A1C>7 

60ปี มี
COPD CA 

CKD 
ต่างด้าว เรือนจ า 

บุคลากร
สาธารณสุข 

รวม 

เมือง 435 1,149 2,983 1,856 339 2,404 1,733 10,899 
ชนแดน 190 284 1,189 563 0 0 371 2,597 
หล่มสัก 936 712 2,366 4,028 90 1,413 627 10,172 
หล่มเก่า 236 253 828 939 0 0 105 2,361 
วิเชียรบุร ี 634 421 4,398 1,169 325 0 784 7,731 
ศรีเทพ 257 182 790 529 180 0 252 2,190 
หนองไผ่ 424 134 1,299 613 0 0 470 2,940 

บึงสามพัน 340 198 1,627 119 1,700 0 269 4,253 
น้ าหนาว 37 61 338 171 14 0 116 737 
วังโป่ง 74 95 566 1,095 10 0 229 2,069 
เขาค้อ 92 113 113 250 76 0 199 843 
จังหวัด 3,655 3602 16,497 11,332 2,734 3,817 5,155 46,792 

ที่มา : รายงานจากการส ารวจของ คปสอ. 
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แผนงำนโครงกำร ปี 2563 
ปัญหำ/สำเหตุปัญหำ แผนงำน ปี 2563 

โครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวัณโรคแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563  
อัตราการอัตราความครอบคลุม
การรักษา (Treatment 
coverage)     ต่ ากว่าเกณฑ์
เป้าหมายร้อยละ 82.5 

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรค้นหำผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ 
- ก าหนดและจัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการคัดกรองในปี 2563 
- ชี้แจงการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย โดยการเอกซเรย์ทรวงในกลุ่มผู้
สัมผัสร่วมบ้าน, ผู้ติดเชื้อHIV, ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C>7 (หรือ FBS>150mg% 
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในปี 2561) +อายุ 60 ปี, CKD ทุก Stages + อายุ 60 ปีขึ้นไป ก าลัง
รักษาอยู่  , COPD + อายุ 60 ปีขึ้นไป ก าลังรักษา, HCWs ทุกราย ต่างด้าวที่ขึ้น
ทะเบียน(สถานประกอบการ), สูงอายุ 60 ปีที่ไม่มีโรคร่วมใดๆ ให้รพสต.เขียนโครงการ
ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบลในการเอกซเรย์  
- ในกลุ่มเรือนจ า สสจ.เพชรบูรณ์ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจ า 

อัตราความส าเร็จ ในการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้ า ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 
85 / อัตราการเสียชีวิตยังสูง  

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรรักษำผู้ป่วยให้มีประสิทธิภำพ 
- จัดท าระบบและแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกราย  
- ประชุมคณะท างานพัฒนา การป้องกัน ควบคุมวัณโรค จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือติดตาม
งานวัณโรค และทบทวนการเสียชีวิต ปัญหาการรักษาที่ซับซ้อน 
- นิเทศติดตามงานวัณโรค รายอ าเภอ เพ่ือสนับสนุน ติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานวัณโรค  Case finding, DOT คุณภาพ,     มีการขับเคลื่อนตามค าสั่งแต่งตั้ง
การดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Case Manager) และคณะท างานบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย
รายบุคคล (Case Management Team) ของอ าเภอ 

สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งก าหนดเป็นตัวชี้ วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 
โดยประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1 มีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากยังมีผู้ป่วยจ านวนหนึ่งก าลังรักษาอยู่ และยังไม่สามารถลด การเสียชีวิตระหว่างรักษาได้  

- อัตราการตายยังสูงถึงร้อยละ 10.16 สาเหตุการเสียชีวิต ร้อยละ 63.16 เป็นผู้สูงอายุ,  ร้อยละ 57.89 ค้นหา
ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาล่าช้า เนื่องจากเสมหะเดือนวินิจฉัย 2+ 3+ สูง และร้อยละ 68.42 มีโรคร่วม (โรคเอดส์, 
มะเร็ง, เบาหวาน, ไต, ถุงลมโป่งพอง ) 
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- อัตราการขาดยาระหว่างการรักษายังสูง ร้อยละ 3.21 ในอ าเภอเมือง และหล่มสัก 
- การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่าเป้าหมายตามค่าการคาดการณ์ขององค์การอนามัย
โลก 
- การส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยา ในกลุ่ม Retreatment ( B+)  เพ่ือวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลาย

ขนานยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่     
ยังต่ ากว่าเป้าหมายตามค่าคาดการณ์
ขององค์การอนามัยโลก 

- เร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม โดยการ
ถ่ายภาพรงัสีทรวงอก  
- คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆที่มารับ
บริการตามคลินิกต่างๆ ใน
โรงพยาบาล เช่นคลินิกกระดูก 
คลินิกเด็ก คลินิกโรคเรื้อรังต่างๆ 
คลินิกยาเสพติด 
- เน้นในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 
และผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ต้องได้รับ
การเอกซเรย์ทุกราย ทุก 6 เดือน 
ติดตามอย่างน้อย 2 ปี (10% ป่วย
ใน 2 ปี) 
- กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท.ใน
การเอกซเรย์  
- ในกลุ่มท่ีเคยเอกซเรย์แล้วฟิล์ม
ผิดปกติตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ ให้
พิจารณารักษา B- หากยังไม่รักษา
ให้ติดตามทุกปี 

 

2.อัตราการเสียชีวิตและขาดยาสูง - มีระบบการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็ว 
โดยโรงพยาบาลส่งข้อมูลถึง รพสต. 
เพ่ื อติดตามคนไข้  สอบสวนโรค
เบื้องต้น ประเมินสภาวะทางร่างกาย 
สั งคม  เศรษฐกิจสงต่อข้อมู ล ให้
โรงพยาบาลเพ่ือทีมสหวิชาชีพเข้ามา
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ดูแล มีเจ้าหน้าที่ก ากับกินยา ,   2 
เดื อ น แ รกต่ อ เนื่ อ งแล ะ เข้ ม ข้ น 
เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ มี
ทีมสหวิชาชีพดูแลต่อ เนื่ องและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
- ก าหนดมาตรการ Admit/บริบาล 
ผู้ป่วยใน รพ.อย่างน้อย 14 วัน ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปหรือในกลุ่ม
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและมีโรคร่วมต่อการ
เสียชีวิต หากเป็นไปให้ Admit  
ทุกราย 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : เป็น
ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่ วยและ
คุณภาพยา  โดยจัดจ่ายยาให้ผู้ป่วย
ทุก 7 วัน  

3.การส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไว
ต่อยาเพ่ือวินิจฉัยวัณโรคดื้อยายังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง(Re-On-Pre) ท า
ให้การค้นหาผู้ป่วยยังต่ ากว่าค่าคาด
ประมาณการ 

3.1กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยาทุกราย
ต้องได้รับการเก็บเสมหะที่มีคุณภาพ
เพ่ือส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไว
ต่อยาให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษา
ที่รวดเร็วลดการแพร่กระจายเชื้อ  
ดื้อยา 

 

 
1. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

1.  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการรองรับนโยบายที่ก าหนดมา 
2. ในการก าหนดจ านวนประชากรในการคิดอัตราการค้นหา ควรใช้ประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่จริง ไม่ควรใช้

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  
3. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่พ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่เพ้อฝัน 
4. ส่วนกลางควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อ Social Media ต่างๆ สร้างความ

ตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบและรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ลดการตีตรา 
 

     ผู้รายงาน นายวัชระ สังกรณี 
     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     วัน/เดือน/ปี 25 มกราคม 2563 
     โทร 080-6892959 e-mail  ouyory@hotmail.co.th 

 



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
   134  

  

แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
โครงกำรที่ 12 โครงกำรป้องกันและควบคุมกำรดื อยำต้ำนจุลชีพและกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
ตัวชี วัดที่ 26 ร้อยละของโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) 

เกณฑ์เป้ำหมำย : 1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ รพ.ทั้งหมด  
            2) ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ รพ.ทั้งหมด 

เกณฑ์เป้ำหมำยรำยไตรมำส (Small success) :  
ไตรมาส 1 

(ผลงานสะสม 3 เดือน) 
ไตรมาส 2 

(ผลงานสะสม 6 เดือน) 
ไตรมาส 3 

(ผลงานสะสม 9 เดือน) 
ไตรมาส 4 

(ผลงานสะสม 12 เดือน) 
1. ผ่าน RDU ขั้นที่ 2  
≥ ร้อยละ 44  
2. ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  
≥ ร้อยละ 15 

1. ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
≥ ร้อยละ 46  
2. ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  
≥ ร้อยละ 15 

1. ผ่าน RDU ขั้นที่ 2  
≥ ร้อยละ 48  
2. ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  
≥ ร้อยละ 20 

1. ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ≥  
ร้อยละ 50  
2. ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ≥  
ร้อยละ 20 

สถำนกำรณ ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 11 แห่ง ผลงานตามตัวชี้วัดร้อยละของ

โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ 2560 ไม่ผ่าน  RDU ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย, 
ปีงบประมาณ 2561 ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 แต่ไม่ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ตามเกณฑ์เป้าหมาย, และ ปีงบประมาณ 2562 ผ่าน
ตามเกณฑ์เป้าหมายทั้ง RDU ขั้นที่ 1 และ RDU ขั้นที่ 2 แสดงดังตารางข้างล่างนี้ 
ตาราง สรุปผลงานตามตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560, 
2561, และ 2562 

รำยกำร ผลงำน หมำยเหตุ 
ปีงบประมำณ 2560  
เกณฑ์เป้ำหมำย: 1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.ทั้งหมด 

1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 6 แห่ง (ร้อยละ 54.55) อ าเภอที่ผ่าน ได้แก่  
1) ศรีเทพ          4) วังโป่ง 
2) วิเชียรบุรี       5) เมืองเพชรบูรณ์ 
3) บึงสามพัน     6) หล่มสัก  

ปีงบประมำณ 2561  
เกณฑ์เป้ำหมำย: 1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด และ 

           2) ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ รพ.ทั้งหมด 
1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 11 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ผ่านครบทุกอ าเภอ 
2) ผ่าน RDU ขั้นที ่2 1 แห่ง (ร้อยละ 9.09) อ าเภอที่ผ่าน ได้แก่ น้ าหนาว 
3) ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 1 แห่ง (ร้อยละ 9.09) อ าเภอที่ผ่าน ได้แก่ น้ าหนาว 
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ปีงบประมำณ 2562  
เกณฑ์เป้ำหมำย: 1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ รพ.ทั้งหมด และ 
                      2) ผ่าน RDU ขัน้ที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ รพ.ทั้งหมด 
1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 11 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ผ่านครบทุกอ าเภอ 
2) ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 3 แห่ง (ร้อยละ 27.27) อ าเภอที่ผ่าน ได้แก่  

1) น้ าหนาว        2) ชนแดน 
3) บึงสามพัน 

3) ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 2 แห่ง (ร้อยละ 18.18) อ าเภอที่ผ่าน ได้แก่  
1) น้ าหนาว 
2) ชนแดน 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์   
ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินกิจกรรมประชุมคณะท างานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จ านวน 2 ครั้ง/ปี ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 ประมาณ
เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกรกฎาคม 2563 และระดับอ าเภอ มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯระดับอ าเภอ และท า
กิจกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอย่างบูรณาการร่วมกับงานเภสัชปฐมภูมิ, รพ.สต.ติดดาว, งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เป็นต้น ด้วยการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล ผลงานจากข้อมูล
สะสม ณ ไตรมาส 1/2563 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) พบว่า 1) ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 63.64 ได้แก่ คปสอ.บึงสามพัน, คปสอ.หนองไผ่, คปสอ.ชนแดน, คปสอ.วังโป่ง,   คปสอ.หล่มสัก, คปสอ.เขาค้อ, 
คปสอ.น้ าหนาว, และ 2) ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ได้แก่ คปสอ.หนองไผ่, คปสอ.ชน
แดน, คปสอ.เขาค้อ, คปสอ.น้ าหนาว เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ (รายละเอียดดังตารางแนบท้าย) 

ส าหรับอ าเภอท่ีไม่ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 เนื่องจากไม่ผ่านตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่

ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.วิเชียรบุรี, และ รพ.เพชรบูรณ์ 
2) ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ศรีเทพ, รพ.

วิเชียรบุรี, รพ.บึงสามพัน, รพ.วังโป่ง, รพ.เพชรบูรณ์, และ รพร.หล่มเก่า 
3) ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง ได้แก่ 

รพ.ศรีเทพ 
4) ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อ

ควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่ 
รพ.ศรีเทพ, และ รพ.เพชรบูรณ์ 

5) ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่ 
รพ.วิเชียรบุรี, รพ.เพชรบูรณ์, และ รพ.หล่มสัก 

6) ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <= ร้อยละ 20 
ทั้ง 2 โรค ไม่ผ่าน 1 คปสอ. ได้แก่ คปสอ.เมือง 
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สรุปประเด็นส ำคัญที่ เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำน ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำกกำร
ตรวจติดตำม 

รำยกำร รำยละเอียดประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงฯ 
1.การให้บริการ 1) การสั่งใช้ยาด้วยความเคยชิน แม้ว่าจะรับทราบเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล 

2) ผู้สั่งใช้ยามีความหลากหลาย ซึ่งมีความเข้าใจในการสั่งใช้ยาแตกต่างกัน 
3) บุคลากรฯไม่สามารถให้ข้อมูล/ท าความเข้าใจให้ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ/ บุคลากร 1) แพทย์หมุนเวียนบ่อย และบุคลากรทางการแพทย ์ไม่ตระหนักถึงความส าคัญ 
2) บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทราบครบทุกคน และครบทุกตัวชี้วัด 

3.ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 1) สื่อประชาสัมพันธ์ไม่ครบทุกโรค/จ านวนไม่เพียงพอ 
2) ไม่มีโปรแกรมที่ใช้เหมือนกันทั้งประเทศ 

4.การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์จ าเปน็ 1) ผู้สั่งใช้ยาสามารถเข้าถึงยาปฏิชีวนะได้ง่าย 
5.กลไกการคลังด้านสุขภาพ  1) ขาดงบประมาณด าเนินการ 
6.ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 1) มีการกระจายนโยบายและมาตรการฯ แต่อาจไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกคน 
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
กำรตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรรับไป
ประสำนหรือด ำเนินกำรต่อ 

1.การให้บริการ 
1.1 ขาดความตระหนัก/ความรู้ความเข้าใจ 
1.2 ปริมาณผู้ป่วยมากท าให้บุคลากร
ทางการแพทย์ไม่สามารถให้ข้อมูลด้าน
ยา/ท าความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการได้
อย่างครบถ้วนและทั่วถึง 

 
1.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ตรง
ถึงทีมสหวิชาชีพ 
 

 
1.1 เน้นให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
1.2 รณรงค์ภาพรวมให้ประชาชน
ทราบ (ช่องทางโทรทัศน์, วิทยุ/หอ
กระจายข่าว) 
 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ/ บุคลากร 
2.1 แพทย์การหมุนเวียนบ่อย รวมทั้ง
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
 

 
2.1 เป็นสื่อกลางในการขอความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร เพ่ือส่งข้อมูล
ต่อไปยังแพทย์ 
 

 
2.1 ส่วนกลางควรจัด/สนับสนุน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่/ อ าเภอ
ต้นแบบ 
2.2 ระบุในหลักสูตรการเรียนการสอน
บุคลากรทางการแพทย์ 
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ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
กำรตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรรับไป
ประสำนหรือด ำเนินกำรต่อ 

3.ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
3.1 ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ 
3.2 มีหลากหลายโปรแกรมให้ใช้งาน 
ไม่ครบถ้วน/ เกิดความแตกต่างกัน 
3.3 การลงผลการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

 
3.1 ก าหนดวิธีการในการรวบรวม
ข้อมูลรวมทั้งข้อมูลที่ใช้ให้เป็น
มาตรฐานในการด าเนินงาน 
3.2 จัดอบรมบุคลากรทางการ
แพทย์เรื่องการลงผลการวินิจฉัย 

 
3.1 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์/ 
งบประมาณระบุส าหรับงานส่งเสริม
การใช้ยาสมเหตุผล 
3.2 เร่งพัฒนาโปรแกรมระบบดึงข้อมูล
ที่สมบูรณ์ 
 

4.การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์จ าเป็น 
4.1 ประชาชนไม่เข้าใจ/ ไม่ได้ยา
ปฏิชีวนะรู้สึกว่าตนเองไม่หาย, ไม่ได้
รับการักษา 

 
4.1 จัดอบรมบุคลากรทางการ
แพทย์เรื่องการสื่อสารกับผู้มารับ
บริการ 

 
4.1จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์
เรื่องการสื่อสารกับผู้มารับบริการ 
 

5.กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
5.1 ขาดงบประมาณ 
 

 
5.1 จัดสรรงบประมาณระบุ
กิจกรรม RDU 

 
5.1 จัดสรรงบประมาณระบุกิจกรรม 
RDU 

6.ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
6.1 มีผู้บริหารถ่ายทอดนโยบาย/
มาตรการ อาจไม่ทั่วถึง 

 
6.1 เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร 

 
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกวิชาชีพทราบ 
โดยเฉพาะแพทย์ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ กฎหมำย 
1) ผลักดันนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในองค์กรแพทย์และการท างานรูปแบบสหวิชาชีพ 
2) ควรมุ่งพัฒนาพร้อมกันและครอบคลุมทั้งสถานพยาบาลภาครัฐ/เอกชน 
3) ก าหนดนโยบาย/ตัวชี้วัดที่เข้าใจได้ตรงกัน ชัดเจน, และพิจารณาบริบทของพ้ืนที่ 
4) พัฒนาโปรแกรมเฉพาะที่ใช้งานเหมือนกันทั่วประเทศ และ HDC Dashboard ควรแสดงข้อมูลสะสมทุกสิ้น

เดือนได้ 
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ตำรำงแนบท้ำย ผลงานตามตัวช้ีวัดร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 
ล ำดับ ตัวชี วัด เกณฑ ์ ศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสำมพัน หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง เพชรบูรณ์ หล่มสกั หล่มเก่ำ เขำค้อ น  ำหนำว 

1 ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

รพ.ระดับ A >= 
ร้อยละ 75, S >= 

ร้อยละ 80, M1-M2 
>= ร้อยละ 85, F1-
F3 >= ร้อยละ 90 

99.09 90.53 91.08 90.66 91.47 96.37 91.90 94.26 96.63 95.41 92.15 

2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ PTC ในการ
ช้ีน าสื่อสาร และส่งเสริมเพื่อ
น าไปสู่การเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

3 การด าเนินงานในการจัดท า
ฉลากยามาตรฐาน ฉลากยา
เสรมิ และเอกสารข้อมูลยาใน 
13 กลุ่ม ท่ีมรีายละเอียด
ครบถ้วน 

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

4 รายการยาที่ควรพิจารณาตัด
ออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่
ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล 

<= 1 รายการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมในการจดัซื้อและ
ส่งเสริมการขายยา 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  

<= ร้อยละ 20 18.71 25.14 19.94 16.29 13.59 15.18 33.16 17.32 16.31 13.64 9.56 

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน <= ร้อยละ 20 18.18 19.56 11.14 7.25 10.14 11.30 14.35 12.78 12.64 15.58 14.91 
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ล ำดับ ตัวชี วัด เกณฑ ์ ศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสำมพัน หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง เพชรบูรณ์ หล่มสกั หล่มเก่ำ เขำค้อ น  ำหนำว 
โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน 

8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ  

<= ร้อยละ 40 61.37 50.95 48.41 21.62 39.11 48.88 55.81 36.12 51.78 34.53 21.93 

9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน
หญิงคลอดปกติครบก าหนด
ทางช่องคลอด  

<= ร้อยละ 10 19.44 6.90 6.25 7.14 0 0 0 3.14 6.90 8.20 0 

10 ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
เลือดสูงทั่วไป ท่ีใช้ RAS 
blockade (ACEI/ ARB/ 
Renin inhibitor) 2 ชนิด
ร่วมกัน ในการรักษาภาวะ
ความดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

<= ร้อยละ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้
ยา metformin เป็นยาชนิด
เดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อ
ควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มี
ข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR 
< 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 

>= ร้อยละ 80 79.20 93.21 84.89 93.27 87.01 92.82 78.19 92.01 84.24 91.24 85.34 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยา
กลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน 

<= ร้อยละ 5 0 0.37 0.04 0.10 0.03 1.70 0.08 1.01 0.14 0 0.09 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 
3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs 

<= ร้อยละ 10 0.42 1.25 1.58 1.37 0.93 1.06 0.72 0.62 0 0.61 0.79 
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ล ำดับ ตัวชี วัด เกณฑ ์ ศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสำมพัน หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง เพชรบูรณ์ หล่มสกั หล่มเก่ำ เขำค้อ น  ำหนำว 
15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหดืเรื้อรังท่ี

ได้รับยา inhaled 
corticosteroid 

>= ร้อยละ 80 90.15 76.26 82.96 82.22 82.55 80.00 71.47 66.22 82.52 95.38 81.82 

16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ ที่ใช้
ยากลุ่ม long-acting 
benzodiazepine  

<= ร้อยละ 5 0.50 0.21 0.80 0.28 0.33 0.56 0.86 0.07 0.31 0.61 0.36 

17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยา
ที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยา warfarin*, 
statins, ergots เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์แล้ว (* ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

0 ราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กทีไ่ด้รบั
การวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ และไดร้ับยา
ต้านฮสิตามีนชนดิ non-
sedating 

<= ร้อยละ 20 19.81 13.28 21.39 4.02 2.22 1.54 14.30 13.62 6.78 2.86 0.64 

19 ร้อยละของรพ.สต./ หน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI 
<= ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

20 ร้อยละของรพ.สต./ หน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มี
การใช้ยาปฏิชีวนะใน AD <= 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 88.89 94.12 100.00 86.67 100.00 87.50 69.57 100.00 100.00 100.00 100.00 

RUA ร้อยละของรพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มี
การใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ 

ขั้น 1 ร้อยละ 
40, ขั้น 2 ร้อย
ละ 60, และ ข้ัน 

88.89 94.12 100.00 86.67 100.00 87.50 69.57 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ล ำดับ ตัวชี วัด เกณฑ ์ ศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสำมพัน หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง เพชรบูรณ์ หล่มสกั หล่มเก่ำ เขำค้อ น  ำหนำว 
AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค 3 ร้อยละ 80 

  ไม่ผา่นตามขั้น 1 ครบทุกข้อ RDU ขั้น 0            
  ผ่านข้อ 1-5 และ RUA ร้อยละ 

40 
RDU ขั้น 1 / /     /  /   

  ผ่านเกณฑ์ขั้น1 และผ่าน ข้อ 
6-9 ,ข้อ 11,14,17 และ RUA 
ร้อยละ 60 

RDU ขั้น 2   /   /  /    

  ผ่านทุกข้อ และ RUA ร้อยละ 
80 

RDU ขั้น 3    / /     / / 

ผู้รายงาน : นางพยอม เพชระบูรณิน 
ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
โทร : 093-9963699 
e-mail  : nongnui_m1@hotmail.com 

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐกานต์ นามแก้ว 
ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์
โทร : 088-2814637 
e-mail  : n.nattha@hotmail.com 

ผู้รายงาน : นางสาวบสพร อนุสรณ์พาณิชกุล 
ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
โทร : 087-4465615 
e-mail : boadsaporn@gmail.com 

ผู้รายงาน : นายปัณณวิชญ์ ก าแพงงาม 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ์
โทร : 096-6584756 
e-mail : nikom23@hotmail.com 
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แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
โครงกำรที่ 12 โครงกำรป้องกันและควบคุมกำรดื อยำต้ำนจุลชีพและกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
ตัวชี วัดที่ 27 ร้อยละของโรงพยำบำลมีระบบจัดกำรกำรดื อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) 
สถำนกำรณ ์

  จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงพยาบาลระดับ S 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  และระดับ M1 อีก 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ที่เพ่ิงได้รับการปรับระดับโรงพยาบาลจาก M2 เป็นระดับ M1 ในเดือน กันยายน 
พ.ศ.2562 ที่เข้าเกณฑ์การตรวจราชการเรื่อง โรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา
การ (AMR)  
  รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาอย่างบูรณาการ (AMR) ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  มี
การจัดตั้งคณะท างาน AMR เป็นการเฉพาะ และด าเนินงานภายใต้โครงสร้างของคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
(RDU-AMR)    คณะท างาน AMR ที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วย ตัวแทนจากสหสาขาวิชาชีพ  และมีผู้บริหาร
โรงพยาบาลร่วมในทีมเพ่ือให้การสนับสนุนและผลักดันนโยบาย  กลางปีงบประมาณ 2562 มีการเชิญนัก
ระบาดวิทยาเข้าร่วมทีมคณะท างาน AMR เพ่ือดูแลงานด้านสอบสวนการระบาดของเชื้อดื้อยาและการ
ประสานงานกับเครือข่ายชุมชน 
  เป้าหมายหลักของคณะท างาน AMR โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ คือ ลดอัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือด โดยก าหนดตัวชี้วัดหลักเป็น “อัตราส่วนผู้ป่วยพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ป่วยที่พบเชื้อ
แบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด (%AMR)”  โดยในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562) พบว่า 
%AMR = 37.76 %      เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี พ.ศ.2561 (%AMR=35.17) พบว่า เพิ่มขึ้น 2.59 %  
  ส าหรับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้พัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ
ขึ้นในปี พ.ศ.2562 มีการจัดตั้งคณะท างาน AMR เป็นการเฉพาะ และด าเนินงานภายใต้โครงสร้างของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา RDU-AMR   มีตัวแทนจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 
และเทคนิคการแพทย์ ร่วมในคณะท างาน AMR  
 เป้าหมายหลักของคณะท างาน AMR โรงพยาบาลวิเชียรบุรี คือ ลดอัตราการติดเชื้อดื้อยา โดยก าหนด
ตัวชี้วัดหลักเป็น %AMR เช่นกัน  ข้อมูลปี  พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ.2562) พบ 
%AMR=33.71 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 (%AMR = 36.75 %) พบว่า ลดลง 3.04 % 

  กำรพัฒนำงำนระบบจัดกำรกำรดื อยำต้ำนจุลชีพจังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมำณ 2563 (ไตรมำส 
1) รำยละเอียดมีดังนี  

1. เผยแพร่ “แนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลและ 
โรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัด 
 2.จัดท าแนวทางการบริหารยาแบบ extended infusion ส าหรับ controlled antibiotics เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อ 
  3. ด าเนินนโยบาย การจ ากัดการใช้ (Restricted antibiotic) ในยา Tigecycline inj. โดยก าหนดให้ 
แพทย์ทุกแผนกที่ต้องการสั่งใช้ยานี้  จะต้องขออนุมัติยาก่อนจ่ายยา (pre-prescription authorization)  
จากแพทย์แผนกอายุรกรรมก่อนเสมอ  เพื่อคัดกรองความเหมาะสมของข้อบ่งใช้ (indication) ขนาดยา 
(dose) และระยะเวลาในการรักษา (duration) ที่เหมาะสม 

4.จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (I.C Grand 
Round) น าทีมการตรวจเยี่ยมโดยรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์และประธาน I.C เพ่ือส ารวจปัญหาและสร้าง
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ความตระหนักให้แก่บุคลากรที่หน้างานต่อการปฏิบัติตามแนวทาง Standard precaution, Contact 
precaution ตลอดแนวปฏิบัติด้าน IC. อ่ืนๆ ที่ได้วางมาตรฐานเอาไว้  

5.จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดเรื่อง “การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแบบมีส่วนร่วม” 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการเชื้อดื้อยา แนวทางการติดตามงาน AMR ของกระทรวงฯ และระดมแนวคิด
จากทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการร่วมกัน 

6.จัดทีมนิเทศงานการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ (AMR) ไปที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  เพ่ือให้
ค าปรึกษาถึงแนวทางการด าเนินงาน  เนื่องด้วยโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพ่ิงยกระดับจาก M2 เป็น M1  
และเข้าเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการตรวจประเมิน 

7.ส่งข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับโลก 
(Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, GLASS) 
   ผลการประเมินตนเองระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการของจังหวัดเพชรบูรณ์  
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้คะแนนประเมิน 391 คะแนน ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับขั้นสูง (Advance)     
โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้คะแนนประเมิน 284 คะแนนซึ่ งผลการด าเนินการอยู่ ในระดับปานกลาง 
(Intermediate)   อย่างไรก็ตาม คณะท างาน AMR จังหวัดเพชรบูรณ์   ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
มีการก าหนดทิศทางการพัฒนางานให้สอดคล้องตามกิจกรรมส าคัญท่ีกระทรวงฯ ก าหนดมา และมุ่งหวังที่จะลด
ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาให้ได้มากท่ีสุด  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัด 
ตัวชี วัด รำยกำรข้อมูล ภำพรวมจังหวัด 

ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำรกำรดื อยำ
ต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวชี วัด :  
ระดับ Intermedaite ร้อยละ 100 

ผลงำน 
จ านวน รพ. ผา่นระดับ intermediate 

2 โรงพยาบาล 

เป้ำหมำย 
(จ านวนรพ.ระดับ A,S,M1 ทั้งหมด) 

2 โรงพยาบาล 

ร้อยละ 
 

100 

 
 

สรุปคะแนนกำรด ำเนินงำน 5 กิจกรรมส ำคัญ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.วิเชียรบุรี 
1. กลไกการจดัการ AMR อย่างบูรณาการ   65 คะแนน 55 คะแนน 
2.การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 85 คะแนน 67 คะแนน 
3. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 71 คะแนน 51 คะแนน 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุการตดิเช้ือใน ร.พ. 90 คะแนน 61 คะแนน 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปญัหา และระบบจัดการ AMR  ของ
โรงพยาบาล และน าไปสูม่าตรการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 

80 คะแนน 50 คะแนน 

รวม (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) 391 คะแนน 284 คะแนน 
* ข้อบังคับ basic ทุกข้อ  > 0 คะแนน ( )  ใช่  

(   )  ไมใ่ช่ 
( )  ใช่  
(   )  ไมใ่ช่ 

            ** ข้อบังคับ Intermediate ทุกข้อ  > 0 คะแนน ( )  ใช่  
(   )  ไม่ใช่ 

( )  ใช่  
(   )  ไม่ใช่ 
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ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์   

รำยละเอียดกำรประเมิน 5 กิจกรรมส ำคัญ 
คะแนนเต็ม โรงพยำบำล 

เพชรบูรณ์ 
โรงพยำบำล 
วิเชียรบุรี หมายเหตุ * เป็นขอ้บังคับขั้น basic  **เป็นข้อบังคับ Intermediate 

สามารถ download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv 
1  กลไกกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร 
    (Governance mechanism on AMR)  (100 คะแนน) 

(๑) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR *  
(๒) มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ *   
(๓) เป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน * 
(๔) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR * 
(๕) การก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงาน  
(๖) โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และ

บุคลากร เพ่ือการแก้ไขปัญหา** 
(๗) มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพ่ือให้ระบบมีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 
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รวมคะแนน มำตรกำรที่ 1 100 65 55 
2
  

กำรเฝ้ำระวังเชื อดื อยำทำงห้องปฏิบัติกำร (100 คะแนน) 
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน *  
(2) การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน*  
(3) ระบบ Lab Alert * 
(4) ระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคลอ้งกับการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาระดับประเทศ ** 
(5) การจัดท า Antibiogram ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(6) การรายงานการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ  
(7) ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(8) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R  
(9) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศ (NARST)** 
(10)  การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับเขตสุขภาพ  
      ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สคร.เขต 
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 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 2 100 85 67 
3 กำรควบคุมก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล (100 คะแนน) 

(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล และในเครือข่าย * 
(2) การขับเคลื่อนและก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาในโรค/ภาวะ ได้แก่ 
RI, AD, FTW, APL * 
(3) การติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ * 
(4) การก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
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ติดเชื้อที่พบบ่อย และก ากับให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง * 
(5) การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือสงวนส าหรับ
เชื้อดื้อยา * 
(6) มาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
(7) การสอนและฝึกอบรมทักษะ 
(8) ระบบคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม  
(9) มีการประเมินผลที่สอดคล้องตามาตรการที่ใช้ รวมทั้งสรุปการด าเนินงาน
และสะท้อนกลับ 
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 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 3 100 71 51 
4 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกนัและควบคุมกำรติดเชื อใน ร.พ. (100 คะแนน) 

(1) จ านวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ * 
(2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสม่ าเสมอ * 
(3) โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือต่อการจัดการ AMR *  
(4) IPC guideline * 
(5) ระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา  
(6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak)  
(7) ร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนว
ปฏิบัติ  
(8) การสอนและฝึกอบรมทักษะ  
(9) มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)  
(10) การติดตามสถานการณ์ การพบเชื้ อดื้ อยา ทั้ ง colonization และ 
infection  
(11) มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
IPC 
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 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 4 100 90 61 

5 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ และระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล 
และน ำไปสู่มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำ
กำร (100 คะแนน) 
(1) การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล 
(2) การวิเคราะห์และการจัดการระบบของโรงพยาบาลในการด าเนนิงาน
เกี่ยวกับเชื้อดื้อยา  
(3) การตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล  
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 รวมคะแนน มำตรกำรที่ 5 100 80 50 
 รวมคะแนน 5 มำตรกำรส ำคัญ 500 391 284 
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สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
1.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเชื้อดื้อยาลงสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุม และการนิเทศติดตาม 

เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจสั่งการโดยตรง 
2.ข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างและทรัพยากร คือ โครงสร้างอาคารสถานที่ภายในหอผู้ป่วยมีพ้ืนที่จ ากัด (ไม่มี 

ห้องแยกทุกหอผู้ป่วย) จ านวนผู้ป่วยรวมเตียงเสริมมีมาก  ไม่สามารถเว้นระยะห่างของเตียงได้ หากมีการรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาไว้ดูแลตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน  รวมถึงญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยมีจ านวนมาก  ท าให้มี
โอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ จากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

3.การรับรู้ถึงความส าคัญในการด าเนินนโยบายการจัดการเชื้อดื้อยา   การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ผู้ปฏิบัติเพ่ือ 
สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทาง (protocol) ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 
 ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ 
1.การตรวจหาความไวของจุลชีพก่อโรคต่อยาต้านจุลชีพที่มี
ขั้นตอนยุ่งยาก เช่น การตรวจหา colistin minimal 
inhibitory concentration (MIC) ด้วยวิธี broth 
microdilution ส าหรับเชื้อ Acinetobacter baumannii 
ยังไม่เหมาะกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบันเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือหรือ
ชุดตรวจที่เป็นมาตรฐานมาเพ่ิมเติม 

2. ไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ (ID Physician) ที่       
ท าหน้าที่ทบทวนการสั่งใช้ยาและกระบวนการให้ความเห็น 

- มอบหมายให้เภสัชกรที่รับผิดชอบงานการประเมิน
การใช้ยา (Drug Use Evaluation) รวบรวมปัญหาที่
พบจากการสั่งใช้ยา น าเสนอต่ออายุรแพทย์ใน
คณะกรรมการ AMR เพ่ือทบทวนการสั่งใช้ยาและให้
ความเห็น  
- ควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร เพ่ือให้
มีแพทย์โรคติดเชื้อ   
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3.จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่เพ่ิมข้ึน  ท าให้เกิดปัญหา
ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือ เนื่องจาก
จ าเป็นต้องแยกใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น เครื่องวัดความ
ดันโลหิต, หูฟัง, O2 Sat มีไม่เพียงพอ     รวมถึงปัญหาเชิง
โครงสร้าง จ านวนผู้ป่วยแออัด มีเตียงเสริม แต่พ้ืนที่ใน  
หอผู้ป่วยมีจ ากัด   ไม่สามารถเว้นระยะห่างของเตียงได้    
และปัญหาการเข้าเยี่ยมของญาติผู้ป่วยทุกเตียงพร้อมกัน
จ านวนมาก ล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานตามมาตรการด้าน IC ที่ก าหนดไว้ 

3.ในอนาคต  ควรปรับการบริหารจัดการ  โดยแยก
เป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโดยเฉพาะ 
(Infection ward) โดยรวมผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื้อทุกราย มาดูแลที่หอผู้ป่วยนี้   
การรวมบุคลากร ทรัพยากร และมาตรการความ
เสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในจุดเดียวกัน จะช่วยให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

โรงพยำบำลวิเชียรบุรี 
1. ขาดแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อที่ท าหน้าที่ทบทวนการ
สั่งใช้ยา และให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการใช้ยา 

- ให้เภสัชกรที่รับผิดชอบการประเมินการใช้ยา (drug 
use evaluation : DUE) รวบรวมปัญหาที่พบจาก
การสั่งใช้ยา น าเสนอต่ออายุรแพทย์ในคณะงาน 
AMR เพ่ือทบทวนการสั่งใช้ยาและให้ข้อเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นในการสั่งใช้ยา 
 

2. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดื้อยาในแต่ละหน่วยงาน 
แต่ขาดการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 

- จัดประชุมคณะท างาน AMR อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
เพ่ือน าข้อมูลในแต่ละหน่อยงานมาน าเสนอและ
วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. ยังไม่มี clinical practice guideline (CPG) เป็นของ
ตนเอง ที่สอดคล้องกับ antibiogram ของโรงพยาบาล 

- จัดท า CPG เป็นของตนเองให้สอดคล้องกับ 
antibigram ของโรงพยาบาล โดยอาจอ้างอิงจาก
แนวทางการใช้ยาของสมาคม หรือโรงพยาบาลอ่ืนที่
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

4. ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนการตันสิน
ใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม ยังไม่มีการ integrate ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ เช่นข้อมูลผู้ป่วย ผลความไวของเชื้อ 
ผลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงขนาดยาที่เหมาะกับสภาวะ
ของผุ้ป่วย 
 

-  จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะท างาน AMR และ
หน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อจัดท า
โปรแกรม หรือข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล เพ่ือเลือกใช้ยา
ต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
(1) เสนอให้มีการสรุปข้อมูลตัวชี้วัดระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ในระดับ

เขตสุขภาพและระดับประเทศ ได้แก่  
 %AMR เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานการณ์ดื้อยาในภาพรวม และ  
 สรุปผลการประเมินตนเองการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ เพ่ือเป็น benchmarking ใน

การพัฒนางาน  และถ้าหากโรงพยาบาลใด มีนวัตกรรมที่เป็น best practice เสนอให้เป็น
โรงพยาบาลต้นแบบแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ส าหรับการพัฒนางานในด้านนั้นๆ  
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(2)  เสนอให้มีการจัดท าแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น 
Community acquired pneumonia, Hospital acquired pneumonia , Urinary tract infection, Skin 
and soft tissue infections, Surgical Prophylaxis, Sepsis ร่วมกันในระดับเขตสุขภาพ  โดยอาจแบ่งหัวข้อ
ให้แต่ละโรงพยาบาลในการจัดท าแนวทางการรักษา  เมื่อรวมเป็นเล่มคู่มือแนวการรักษาโรคติดเชื้อได้แล้ว  จึง
ให้แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาปรับล าดับในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพให้สอดคล้องกับความไวของเชื้อต่อยาตาม
ข้อมูล Antibiogram ของโรงพยาบาลตนเอง 

 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์                                     หน่วยงาน: โรงพยาบาลวิเชียรบุร ี
ผู้รายงาน...ภญ.กมลวรรณ...บงกชเพชร.....                           ผู้รายงาน...ภญ.ขนิษฐา อินทรสุข 
วันที่……31…มกราคม…พ.ศ..2563.........                             วันที่……31…มกราคม…พ.ศ..2563.........  
เบอร์โทร....08-6934-3486..................                               เบอร์โทร.... 08-6592-9904................ 
Email……iamjkb_rx@hotmail.com......                           Email...nanan_zarx2@hotmail.com... 
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แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
โครงกำรที่ 27 โครงกำรกัญชำทำงกำรแพทย์ 
ตัวชี วัดที ่45 จ ำนวนคลินิกกำรให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์น ำร่องอย่ำงน้อย เขตสุขภำพละ 1 แห่ง 
             (ประเมินในภำพเขต) 
แผนงำนที่ 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 31 โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
ตัวชี วัดที่ 52 ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำม
เกณฑ์ 
สถำนกำรณ์  

      การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการบริหารจัดการใน
เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีหลักเกณฑ์  5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
3. การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนาก าลังคน 
4. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
5. การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์   
         ข้อมูลเชิงปริมำณ 
      1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม Services  Plan เพ่ือเสนอขอใช้เงินระดับเขต ของโรงพยาบาล
ชุมชน 10 แห่ง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และสาธารณสุขอ าเภอ 11 อ าเภอ 

2. การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด  ร่วมกับโรงพยาบาล
ชุมชน 11 แห่ง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และสาธารณสุขอ าเภอ 11 อ าเภอ 

3. มีการประสานกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชิน
ราช และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถานบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 

4. มีความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

5. มีความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดอบรมหลักสูตรอบรมโครงการ
ข้าราชการใหม่ระดับเขตสุขภาพที่ 2 โดยกลุ่มเป้าหมายข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรดังกล่าว  

ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์  5 องค์ประกอบดังนี้ 
1. การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน

ก าลังคนในระดับเขต โดยเป็นผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะท างาน CHRO ระดับเขต และได้ร่วม
จัดท าแผนก าลังคนในเขต โดยใช้เครื่องมือ FTE2 ในการก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านสุขภาพ
ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มสายวิชาชีพ 3 กลุ่มวิชาชีพ 

2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน  ได้มีกระบวนการสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนาก าลังคนในเขต เพ่ือประโยชน์การสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตสุขภาพ 
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- มีการจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในภาพรวมเขตวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ์  

- ประสานและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตสุขภาพที่ 2     
เป็นสถานที่ในการพัฒนาบุคลากรตาม Services Plan 
   - มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากร (คน เงิน ของ) ร่วมกันของ Stakeholder ในเขตสุขภาพ  เช่น  
จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราชมาวนปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์  ในการฝึกเพ่ิมพูนทักษะปี 1    

3. การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนาก าลังคน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดการงบพัฒนาบุคลากร
ตาม Service  Plan จ านวน 279,000 บาท  (จาก 4,000,000 บาทของเขต)  อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan  

 - ในระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม Service  Plan และ 
ยุทธศาสตร์ ( 4 Excellence ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี )  

4. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยด าเนินการในกระบวนการสรรหา จัดสรร
กระจายบุคลกรตามกรอบ FTE และน าความต้องการ/ส่วนขาด ไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนาที่
สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ 

5. การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคน จากการด าเนินงานที่
ผ่านมา จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งทางวิชาชีพ 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท ำให้     

กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ ด ำเนินกำรต่อ 
1. ขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลทุก
แห่งของจังหวัดเพชรบูรณ ์

1. ขอรับการจัดสรรแพทย์เท่ากับหรือ
มากกว่า80% ของจ านวนแพทย์ที่แพทย
สภารับรองเป็นแหล่งฝึกเพิ่มพูนทักษะ 

1. ขอรับการจัดสรรแพทย์เท่ากับหรือ
มากกว่า80% ของจ านวนแพทย์ที่
แพทยสภารับรองเป็นแหล่งฝึกเพิ่มพูน
ทักษะ  ในภาพเขต 

2. การขาดแคลนบคุลากรสายวิชาชีพ
อื่น เช่น พยาบาลในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ (รพ.สต.) ยังขาดแคลน กรอบตาม 
FTE  

2. จัดสรรพยาบาลในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ (รพ.สต.) โดยสนับสนุนต าแหน่ง
ข้าราชการในสายงานพยาบาลวิชาชีพ
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 

2. ขอรับจัดสรรต าแหน่งข้าราชการใน
สายงานพยาบาลวิชาชีพ 

3. แพทย์เฉพาะทางยังไม่ครอบคลมุทุก
สาขาตามเกณฑ์ระดับของโรงพยาบาล 
เช่น โรงพยาบาลวิเชียรบุรีขาดแคลน
ศัลยแพทย์  จักษุแพทย์ที่โรงพยาบาล
เพชรบูรณ ์

3. จัดสรรโควตาแพทย์เฉพาะทางให้
ครอบคลุมและตรงตามความต้องการ
ของโรงพ ยาบ าลตามแผน พั ฒ น า
บุคลากรตาม Service Plan 

3. ขอรับจัดสรรโควตาแพทย์เฉพาะทาง
ให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการ
ของโรงพยาบาล 

 
ผู้รายงาน นางสาวรวิสรา  ค ายันต์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  4  กุมภาพันธ์ 2563 

         โทร : 086-20700798 
   e-mail : ghost.nit@hotmail.com 
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แผนงำนที่ 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 32 โครงกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
ตัวชี วัดที่ 53 ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ 
เกณฑ์เป้าหมาย   ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 6 
เกณฑ์การประเมิน     

ต าแหน่งว่างเป้าหมายของบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ คงเหลือไม่เกินร้อยละ 6 ใน
ไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับจ านวนต าแหน่งทั้งหมดของข้าราชการและพนักงานราชการที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานผล 

2. สถำนกำรณ ์
ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

         ข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ล ำ
ดับ 

ประเภท
บุคลำกร 

(1) กำรบริหำรต ำแหน่งว่ำงท่ีจัดสรร ณ 1 ต.ค. 62*1 
(หน่วยนับ : ต าแหน่ง) 

(2) ต ำแหน่งว่ำงใหม่ 
(หลัง 1 ต.ค. 62) 

 

(3) รวมต ำแหน่งว่ำงคงเหลือทั งหมด*3 
(1) + (2)  

 จ านวนต าแหน่งว่างที่จัดสรรไป จ านวนต าแหน่งว่างที่จังหวัดใช้ไป  
รวม

ทั งหมด 
อ านาจ 
สป. 

อ านาจ
เขต 

ต าแหน่งที่
จังหวัดได้รับ

จัดสรร 

ต าแหน่งว่าง
ของจังหวดั 

ที่ใช้ไป 

ต าแหน่งว่างของ
จังหวัด 

ที่คงเหลือ 

อ านาจ 
สป. 

อ านาจ
เขต 

อ านาจ 
จังหวัด 

อ านาจ 
สป. 

อ านาจ
เขต 

อ านาจ
จังหวัด 

รวม
ทั งหมด 

1 ข้าราชการ 93 18 1 74 66 8 22 2 10 40 3 18 61 
2 พนักงานราชการ 3 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 4 4 
 รวม 96 18 1 77 69 8 22 2 14 40 3 22 65 

ที่มา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
         ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ล ำดับ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน
ต ำแหน่ง
ทั งหมด  
(ตน.) *1 

ต ำแหน่งว่ำงคงเหลือ  
(1) อ ำนำจจังหวัด (2) อ ำนำจเขต (3) อ ำนำจ สป. ภำพรวม (1)+(2)+(3) 

จ านวน
ต าแหน่งว่าง*2 

คิดเป็น 
ร้อยละ*3] 

จ านวน
ต าแหน่งว่าง*2 

คิดเป็น 
ร้อยละ*3 

จ านวน
ต าแหน่งว่าง*2 

คิดเป็น 
ร้อยละ*3 

รวมจ ำนวน
ต ำแหน่งว่ำง*2 

คิดเป็น 
ร้อยละ*3 

1 ข้าราชการ 2,757 18 0.65 3 0.11 40 1.45 61 2.21 

2 พนักงานราชการ 117 4 3.42 0 0 0 0 4 3.42 
 รวม 2,874 22 0.77 3 0.11 40 1.45 65 2.26 

ที่มา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
  จากตาราง มีต าแหน่งทั้งหมด 2,874 ต าแหน่ง ข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างบุคลากรสาธารณสุข 
ณ วันที่       1 ตุลาคม 2562 ในอ านาจของจังหวัด มีจ านวนทั้งหมด 77 ต าแหน่ง ใช้ไป 69 ต าแหน่ง คงเหลือ 
8 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของต าแหน่งทั้งหมด  ทั้งนี้หลัง  1 ตุลาคม 2562 มีต าแหน่งว่างใหม่ 14 
ต าแหน่ง รวมมีต าแหน่งว่างคงเหลือ 22 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของต าแหน่งทั้งหมด ซึ่งไตรมาส  ที่ 2 ไม่
เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ไม่เกินร้อยละ 6 มี แต่ถ้าพิจารณาต าแหน่งว่างที่มีรวมทั้งหมด 65 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อย
ละ 2.26 ซึ่งไตรมาส  ที่ 2 ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ไม่เกิน   ร้อยละ 6 
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3. สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  
สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

ต าแน่งว่าง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 ต าแหน่งได้เปิดรับสมัครจ านวน 2 ครั้ง
แล้วแต่ไม่มีผู้สมัคร 

ในต าแหน่งว่างที่เป็นต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการสรรหาแล้วแต่อยู่ในระหว่างที่ผู้ได้รีบการ
คัดเลือกจัดท าเอกสารวิชาการเพื่อส่งประเมินผลงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง 

4. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
 

6.นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี)  - 
 
                                                                          ผู้รายงาน........นายวิไชยัน  สีหะวงษ์ 
            ต าแหน่ง......นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
             วัน/เดือน/ปี........3 กุมภาพันธ์ 2563 
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แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรที่ 33 โครงกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส 
ตัวชี วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
สถำนกำรณ ์
        ปีงบประมาณ 2562 การประเมินโดยใช้แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EB1–EB26) ใน 
หน่วยงานเป้าหมาย ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงาน จังหวัดเพชรบูรณ์มีหน่วยงานเข้ารับการ
ประเมิน 23 แห่ง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100  

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

 
ล ำดับ 

 
ตัวชี วัด 

 
รำยกำร
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมำส  (ข้อมูล ต.ค. – ธค. 62) 

ภำ
พร

วม
จัง

หวั
ด 

สส
อ.

เมื
อง

 

สส
อ.

ชน
แด

น 

สส
อ.

หล
่มส

ัก 

สส
อ.

หล
่มเ

ก่ำ
 

สส
อ.

วิเ
ชีย

รบ
ุรี 

สส
อ.

ศร
ีเท

พ 

สส
อ.

หน
อง

ไผ
่ 

สส
อ.

บึง
สำ

มพ
ัน

พัน
 

สส
อ.

น  ำ
หน

ำว
 

สส
อ.

วัง
โป

่ง 

สส
อ.

เข
ำค

้อ 
 ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน ITA ระดับ 

5 ร้อยละ 90 

เป้าหมา
ย 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ 
จำกกำรตรวจติดตำม 

                  แบบประเมิน ITA เน้นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปรายปรามการทุจริต โดยใช้กระบวนการ
ประเมินและผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นผู้บริหารทุกหน่วยงานต้องให้
ความส าคัญและเป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่หน่วยงานในสังกัด 

 
  

 
ล ำดับ 

 
ตัวชี วัด 

 
รำยกำร
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมำส  (ข้อมูล ต.ค. – ธค. 62) 
สส

จ.พ
ช 

รพ
.

เพ
ชร

บูร
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รพ
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รีเท
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.ห

นอ
งไ

ผ่ 

รพ
.บ

ึงส
ำม

พัน
 

รพ
.น

  ำห
นำ

ว 

รพ
.ว

ังโ
ป่ง

 

รพ
.เข

ำค
้อ 

 ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน ITA ระดับ 

5 ร้อยละ 90 

เป้าหมา
ย 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ผลงาน 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 88.

5 
100 100 100 100 100 100 
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ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

    หน่วยงานเป้าหมายการประเมินยัง
ขาดความตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการท าความเข้าใจการจัดท า
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA ใน
หน่วยงานเป้าหมายการประเมินควร
ศึกษา ทบทวนท าความเข้าใจตาม
คู่มือการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามท่ีจังหวัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน 

มีการก ากับติดตามตามรอบปฏิทิน
การประเมิน 

 
แผนกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ 2563 

             แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี งบประมาณ 2563 กิจกรรม 
  6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมิน ITA 2563 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
 โดยศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบของ สสจ. รพท. รพช 

สสอ. หน่วยงานละ 1 คน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ 
  6.2 ประชุมคณะท างานรับผิดชอบแต่ละ EB ของ สสจ. รพท. รพช สสอ. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ 

สสจ.เพชรบูรณ์ 
  6.3 ประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 4 ไตรมาส ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ     

สรุปผลกำรด ำเนินงำนงำน 2562 และเตรียมจัดท ำแผน 2563 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
หัวข้อ: การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 

       ก ากับและติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicsInternal 
Audit : EIA) และการประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ 

สถำนกำรณ์ 
ในปี 2561 หน่วยบริการในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาล

ชุมชน 10 แห่งมีการด าเนินการประเมินการควบคุมภายใน 5 มิติร้อยละเฉลี่ย 89.3 ได้แก่ด้านการประเมิน
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงร้อยละ 87.3 ด้านการจัดเก็บรายได้ร้อยละ 91.6 ด้านการเงินร้อยละ 
88.7 ด้านพัสดุร้อยละ 94.2 และด้านงบการเงิน84.5 โดยประเมินจากผู้ตรวจประเมินระดับเขตตรวจสอบ
เอกสารแต่ละด้าน 
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ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละประเด็น) 

 
ล ำดั
บ 

 
ตัวชี วัด 

 
รำยกำร
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำส 4 (ข้อมูล ต.ค. – ก.ย.62) 

ภำพรวม
จังหวัด 

เมือง 

ชนแดน 

หล่มสัก 

หล่มเก่ำ 

วิเชียรบุรี 

ศรีเทพ 

หนองไผ่ 

บึงสำมพัน 

น  ำหนำว 

วังโป่ง 

เขำค้อ 

 หน่วยบริการผา่น

เกณฑ์ประเมินด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(EIA) 

เป้าหมา
ย 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

ผลงาน  
ร้อยละ 

57.1 85.
3 

99.
4 

75.
0 

69.
7 

44.
3 

0.0 3.3 39.
1 

82.
2 

58.
6 

71.
5 

 
สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  
สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

                  ระบบประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) 
ประเมินตามการรายงานและเอกสารที่สแกน ซึ่งระบบยังไม่รองรับกับการใช้งานของผู้รายงานและผู้ตรวจ
ประเมินไม่สามารถปรับแก้ไขได้  และแบบประเมินแต่ละมิติควรต้องประเมินโดยผู้ประเมินของแต่ละมิติ
ก่อนการรายงาน  

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ระบบประเมิน EIA ใหม่ยังไม่มีการ
ชี้แจง 

 ควรจัดการชี้แจงให้แก่หน่วย
บริการ 

ระบบประเมิน EIA ยังไม่รองรับการ
รายงาน 
ในกรณีผู้ใช้จ านวนมากและสแกน
เอกสารจ านวนมาก 

 ควรปรับการจัดการระบบ โดยเป็น
ผู้ประเมินแต่ละมิติของจังหวัด
ประเมินแล้วจึงรายงานเฉพาะผล
การประเมิน 

แผนกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ 2563 
    แผนงานประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) 

กิจกรรม 
  6.1 ประชุมโครงการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ EIA จากกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน สสจ. รพท. รพช. 
หน่วยงาน ละ 2 คน ก าหนดการเดือนธันวาคม 2562 

  6.2   ประชุมคณะท างานประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านงบ
การเงิน ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ และด้านบริหารความเสี่ยง ของสสจ.และโรงพยาบาลทุกแห่ง เดือน
ธันวาคม 2562 
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  6.3   รอบ 6 เดือนตรวจผลการประเมินระบบควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน หน่วยบริการที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ปรับปรุงแก้ไขผลประเมิน และรอบ 12 เดือน หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกขั้นตอน 

  6.4 หน่วยบริการที่วิกฤตทางการเงินระดับ 6 และ 7 ในปีงบประมาณ 2562 จะถูกตรวจสอบงบ
การเงินจากผู้ตรวจสอบระดับเขตและกระทรวง ในการตรวจราชการรอบที่ 1 และติดตามผลการแก้ไข
ปรับปรุงในการตรวจราชการ รอบท่ี 2 

 
 

                    ผู้รายงาน นายชาติชาย   สมวานิช 
                    ต าแหน่ง  นกัวิเคราะห์นโนบายและแผนช านาญการพิเศษ 

                                                              วัน/เดอืน/ปี  4  กุมภาพันธ์ 2563 
 โทร : 0819538789 
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แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรที่ 34โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 
ตัวชี วัดที่ 55 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีด ำเนินกำร  
                พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
เกณฑ์เป้ำหมำยปี 2563 :    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ร้อยละ 90 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินการผ่านเกณฑ์  ระดับ 5 ร้อยละ 90 
เป้ำหมำย 3 เดือน 

1. ส่วนราชการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ครบ 13 ค าถามภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 
 2. ส่วนราชการมีประเมินตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 

พ.ศ. 2558 ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวด 3 มี 10 ด าถาม และหมวด 6 มี 10 ด าถาม) ภายในภายในวันที่ 
30 มกราคม 2563 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 5 

3. ส่วนราชการน าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) มาจัดท า
แผนพัฒนาองค์การใน หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวด 3 มี 1 แผน และหมวด 6 มี 1 แผน) ภายในวันที่ 
30 มกราคม 2563 

4. ส่วนราชการจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนาองค์การในหมวดที่ด าเนินการได้ (หมวด 3 มี 
5 ตัวชี้วัด และหมวด 6 มี 5 ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ OFI) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 

5. ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านระบบออนไลน์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 
สถำนกำรณ์/ควำมเป็นมำ  

กระทรวงสาธารณสุขมียุทธศาสตรก์ารบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence) ภายใต้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถน าไปปรับใช้ได้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ท าให้การส่งมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอ่ืนๆ และเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันของแผน กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการและผลลัพธ์ โดย
ตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2561 เป็นปีเริ่มต้นที่จัดให้การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นตัวชี้วัดการท างานของกระทรวงสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัด ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) โดยปี 2561- 2562 เน้นการด าเนินการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์
ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 หมวด คือ 
หมวด 1 การน าองค์การ หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ และหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยก าหนดตัวชี้วัดในการควบคุมก ากับ  

ปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดยมีการทบทวนการจัดท าลักษณะขององค์กร จ านวน 13 ข้อ
ค าถาม มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนา ก าหนดตัวชี้วัดบังคับและตัวชี้วัดเลือก ตามแผนการพัฒนามีการก าหนด
ตัวชี้วัดบังคับหมวด 3 และหมวด 6 หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้เลือกหมวด 3 และหมวด 6 หมวดละ 3 ตัวชี้จัด 
รวมตัวชี้จัดทั้ง 2 หมวด 10 ตัวชี้วัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ครบทั้ง 11 อ าเภอ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมำส 1 ปีงบประมำณ 2563 ดังนี  

ตัวชี วัดและเกณฑ์เป้ำหมำย 

อ ำเภอ/สสจ. ปี 2563 หมายเหต ุ

เกณฑ์กำรประเมิน เมือง 
สสอ. 
วิเชียร

บุรี 

สสอ. 
หล่ม
สัก 

สสอ. 
หล่ม
เก่ำ 

สสอ. 
หนอง

ไผ่ 

สสอ. 
บึงสำม

พัน 

สสอ. 
ชนแดน 

สสอ. 
ศรี
เทพ 

สสอ. 
วังโป่ง 

สสอ. 
เขำค้อ 

สสอ. 
น  ำ

หนำว 

สสจ.
เพชรบูรณ์ 

(ผลงาน 3 
เดือน) ณ วันท่ี 

31 มค. 63 
 

1. ส่วนราชการจัดท ารายงานลกัษณะ
ส าคัญขององค์การ ครบ 13 ค าถาม
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 

5 ข้อ 0.2 คะแนน 
7 ข้อ 0.4 คะแนน 
9 ข้อ 0.6 คะแนน 
7 ข้อ 0.8 คะแนน 
13 ข้อ 1 คะแนน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ครบทุกแห่ง 

  

2. ส่วนราชการมีประเมินตนเอง (Self 
Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ใน
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวด 3 
มี 10 ด าถาม และหมวด 6 ม ี10 ด าถาม) 
ภายในภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 
และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 
หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 5 

หมวดละ 0.5 คะแนน 
2 ด าถาม 0.1 คะแนน 
4 ด าถาม 0.2 คะแนน 
6 ด าถาม 0.3 คะแนน 
8 ด าถาม 0.4 คะแนน 
10 ด าถาม 0.5 คะแนน 

รวม 2 หมวด 1 
คะแนน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ครบทุกแห่ง 

  

 
3. ส่วนราชการน าโอกาสในการปรับปรุง 
(Opportunity for Improvement : 
OFI) มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การใน 
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวด 3 
มี 1 แผน และหมวด 6 มี 1 แผน) 
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 

หมวดละ 0.5 คะแนน 
รวม 2 หมวด 1 
คะแนน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

4. ส่วนราชการจัดท าตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาองค์การในหมวดที่
ด าเนินการได้ (หมวด 3 มี 5 ตวัชี้วัด และ
หมวด 6 ม ี5 ตัวชีว้ัด ที่สอดคล้องกับ 
OFI) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 

หมวดละ 0.5 คะแนน 
1 ตัวชี้วัด 0.1 คะแนน 
2 ตัวชี้วัด 0.2 คะแนน 
3 ตัวชี้วัด 0.3 คะแนน  
4 ตัวชี้'วัด 0.4 คะแนน 
5 ตัวชี้วัด 0.5 คะแนน 

            ครบทุกแห่ง 
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รวม 2 หมวด 1 
คะแนน 

5. ส่วนราชการจัดส่งเอกสารผลการ
ด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้
ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 

ส่งรายงานทันเวลา = 1 
คะแนน  
ส่งรายงานไม่ทันเวลา 
=  
-0.2 คะแนน 
ผลรวมรอบ 3. 6. 9. 
12 เดือน/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ครบทุกแห่ง 

  

ผลคะแนนรอบ 3 เดือน  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ครบทุกแห่ง   
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ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  
1.  ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ

ความสามารถในการออกแบบกระบวนการด าเนินงานหรือการปฎิบัติการที่สอดคล้องกับลักษณะส าคัญองค์กรเพ่ือ
มู่งสู้เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างแท้จริงนับเปนปัจจัยส าคัญตอการพัฒนาองคกรตามกระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐในหน่วยงานบริหาร โดยเฉพาะการจัดการด้านสารสนเทศ ห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัย ซึ่งกระบวนการ
และปัจจัยดังกล่าว จะถูกผลักดัน และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้น าและบุคลากรในองค์กร 

 2. การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร เช่น ระบบงานที่มีคุณธรรม 
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นกระบวนการหล่อหลอมให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วม จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
นับเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีกระบวนการทบทวนความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพิจารณาหารือร่วมกันเปนระ
ยะอยางสม่ าเสมอ รวมทั้งนิเทศ ติดตามผล และนิเทศติตามงาน และ Coaching  

2. ควรออกแบบให้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบวนการจัดการงานในองค์กร เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพงาน 

3. ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถยึดเปนแนวทางถือปฏิบัติใหครอบคลุม
ทั้งจังหวัด อ าเภอ เพ่ือใชเปนกลไก ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด  
แนวทำงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ 2563  

1. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการอ านายการ และคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ท่ีชัดเจนในการด าเนินงานPMQA  

2.จัดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวคิดPMQA  
3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในปี 2563 

 
ผู้รำยงำน  นางจีราพร   แจ่มปัญญา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
โทร 065-6909797 
jampunya_15@hotmail.com 
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แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรที่ 34โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 
ตัวชี วัดที่ 56 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั น 3 
เป้ำหมำย 

- ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลทั่วไป 
- รอ้ยละ 90 ในโรงพยาบาลชุมชน 

สถำนกำรณ ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  11 แห่ง มีผลการพัฒนาและผ่าน
การรับรองตามมาตรฐาน HA ขั้น 3 จ าแนกเป็น โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 100 และ โรงพยาบาล
ชุมชน จ านวน 10 แห่ง ผ่านมาตรฐาน HA ขั้น 3 จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 80  รายละเอียดดังนี้  

โรงพยาบาล ขั้นปัจจุบัน วันรับรอง วันหมดอายุ 
เพชรบูรณ์ r3 14 ม.ค. 63 13 ม.ค. 66 
วิเชียรบุร ี r3 29 ต.ค. 62 28 ต.ค. 65 
หล่มสัก r2 10 เม.ย. 61 9 เม.ย. 64 

Re Accredit  ม.ค. 64 
หล่มเก่า r3 13 ก.พ. 61 12 ก.พ. 64 

Re Accredit  12 กพ 64 
หนองไผ่ r2 29 ต.ค. 62 28 ต.ค. 65 
ชนแดน 3 29 ม.ค. 62 28 ม.ค. 64 

ศรีเทพ 2 22 ม.ค. 62 
21 ม.ค. 63 

รอ Accreditation เม.ย. 63 
วังโป่ง r1 15 ม.ค. 62 14 ม.ค. 65 

เขาค้อ 2 24 ก.ค. 62 
23 ก.ค. 63  

รอ Accreditation 
น้ าหนาว r1 14 ม.ค. 63 13 ม.ค. 66 

บึงสามพัน r1 13 พ.ย. 61 12 พ.ย. 64 
 
 
ปี 2562 Accredit ขั้น 3 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชนแดน และ Re-Accredit  จ านวน 1 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลวังโป่ง 
ปี 2563 Re-Accredit  จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาล

เพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลน้ าหนาว  
อยู่ระหว่าง Re-Accredit  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหล่มสัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่ม

เก่า 
เตรียม Accredit ขั้น 3 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีเทพ และ โรงพยาบาลเขาค้อ 

  

สถำนกำรณ์ : 2562   ณ วันที่ 30 มกรำคม 2563 
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กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สมัครและสร้างทีม Quality Learning Network (QLN) ในรูปแบบทีมพ่ีเลี้ยง

คุณภาพ  เพื่อด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน  การสอนงาน  โดยมีแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ าหนาว เป็นผู้จัดการเครือข่ายและทีมพ่ีเลี้ยงจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 10 คน และได้จัดท าแผนงานโครงการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
ของโรงพยาบาลในรูปแบบ site visit  

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากทีมที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ด้วย
การบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลศรีเทพ และโรงพยาบาลเขาค้อ 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในด้านกระบวนการ การน าสู่การปฏิบัติ  ในการพัฒนาเตรียมการตรวจประเมินเพ่ือการ
รับรองคุณภาพ  
ประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ของบุคลากรส าหรับ
การประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลคุณภาพตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งได้ประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 รวมทั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนได้เข้ารับการอบรมผู้น าการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
รับ รองคุณ ภ าพ มาตรฐาน  HA เช่ น  Quality tools และ  HA new Standards , 2P safety  . Patient 
Experience 
ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ทีมQLNระดับจังหวัด ควรได้รับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมทักษะการเป็นพี่เลี้ยง เพ่ือการขับเคลื่อนในภาพรวม
ของจังหวัดอย่างเข้มแข็ง 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เพ่ิมการเรียนรู้ผ่านระบบ  Learn and Share By 
Gin Conference  หรือ FB live  และ มี Coaching ที่ให้ค าแนะน า จาก สรพ.อย่างต่อเนื่องทุกปี 

                                                                       
ผู้รำยงำน  นางจีราพร   แจ่มปัญญา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
โทร 065-6909797 
jampunya_15@hotmail.com 
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แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรที่ 34โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 
ตัวชี วัดที่ 57 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 

สถำนกำรณ์ 
จากสถานการณ์การประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวจังหวัดเพชรบูรณ์  ระดับ 4 ดาว จ านวน  19 แห่ง 

ร้อยละ12.3 และ ระดับ 5 ดาว จ านวน  135 แห่ง (รวมสะสม) คิดเป็นร้อยละ  87.7  ดังตางราง 

อ าเภอ 
จ านวน รพ.สต. 

(แห่ง) 
รพ.สต. 3 ดาว รพ.สต. 4 ดาว รพ.สต. 5 ดาว (สะสม) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมือง 23 0 0 4 17.4 19 82.6 
หล่มสัก 32 0 0 6 18.8 26 81.2 
หล่มเก่า 14 0 0 2 14.3 12 85.7 
วิเชียรบุร ี 17 0 0 3 17.6 14 82.4 
หนองไผ ่ 15 0 0 1 6.7 14 93.3 
บึงสามพัน 9 0 0 0 0 9 100 
ศรีเทพ 9 0 0 0 0 9 100 
ชนแดน 13 0 0 2 15.4 11 84.6 
วังโป่ง 8 0 0 0 0 8 100 
เขาค้อ 10 0 0 1 10 9 90 
น้ าหนาว 4 0 0 0 0 4 100 
รวมจังหวัด 154 0 0 19 12.3 135 87.7 

กำรด ำเนินงำน 
1.จังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรมการทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด จ านวน 5 

ทีม และจัดประชุมชี้แจงทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 11 อ าเภอ เพ่ือสนับสนุนการการประเมินตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 

2.รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองและคีย์ในระบบ GISHEALTH ลงข้อมูลการประเมินตนเองในโปรแกรม 
ภายในเดือนมกราคม 2563  

3.ทีมพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวระดับอ าเภอ จ านวน 11 อ าเภอ
และประเมินรพ.สต. 100 % 

4.ท าแผนทีมจังหวัดสุ่มประเมินและและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 50 ของรพ.สต.ทั้งหมด
ทุกอ าเภอ รวมจ านวน  80 แห่ง โดยจัดทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด จ านวน 5 ทีมๆละ 16 แห่ง โดย
จะสุ่มประเมินระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 

5.เวทีถอดบทเรียนระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์ (พชอ. PCU/NPCU รพ.สต.ติดดาว)เดือนมิถุนายน 
2563 
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ประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

1.ทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด จ านวน 5 ทีม มาจากทีมสหวิชาชีพทั้ง 11 อ าเภอ ซึ่งความเสี่ยง
ของการออกประเมินระดับจังหวัดผู้ประเมินบางคนอาจติดภารกิจในช่วงก าหนดเวลาประเมินรพ.สต.ติดดาวระดับ
จังหวัด  

2.งบประมาณในการด าเนินงานในพื้นท่ี รพ.สต.มีจ านวนจ ากัด   เช่น ขาดงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร
สถานที่  สิ่งแวดล้อม ห้องน้ าผู้พิการ รวมถึง ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ยังไม่ครบทุก รพ.สต. 
ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาการด าเนินงาน รพ.สต. ติดดาว ข้อเสนอแนะ 
1.การสนับสนุนทีมพ่ี เลี้ยงในระดับCUP ยังมีปัญหา
บางส่วน (เนื่องจากทีมพ่ีเลี้ยงมีภาระงานมาก) ท าให้การ
พัฒนาคุณภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ระบบ IC 
ระบบบริการฉุกเฉิน ระบบLab ฯลฯ 
2.การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพเช่นด้านระบบ IC 
งบประมาณค่าเสื่อมในการด าเนินการยังไม่เพียงพอ 
3.ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานรพสต.ติดดาว มีความ
แตกต่างกันท าให้ผลการประเมินตนเองต่างกัน  
4.ยังขาดนวตกรรมและงานวิจัย 

1.ทีมพ่ีเลี้ยงในระดับCUP ติดตาม วางแผน
พัฒนา ประเมินผลเป็นระยะและต่อเนื่อง 
2.จัดสรรงบค่าเสื่อมพัฒนารพ.สต.ให้มากขึ้น
เช่ น  พั ฒ นาระบบ IC ห้ อ งจั ด เก็บยาและ
เวชภัณฑ์ ห้องฉุกเฉิน ฯลฯ 
3.ประชุมท าความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานรพ
สต.ติดดาว ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
4.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 

กระทรวงน าปัญหาในระดับพื้นที่ วางแผนสนับสนุนตามนโยบายโดยเฉพาะหมวด 4  การจัดระบบ
สนับสนุนบริการ ทั้งด้านการจัดหา บ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ตามมิติด้านประสิทธิผล มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ และมิติด้านการพัฒนา รพ.สต. เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  
 

 
                                                                     ผู้รายงาน...นายสมนึก ธีระภทัรานนท์  

     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                    วันที่ 29 มกราคม 2563  

                 โทร 0 8197 36509  E-mail: M_nuk19@hotmail.com     
  

mailto:M_nuk19@hotmail.com
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แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรที่ 35 โครงกำร Happy MOPH กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแห่งควำมสุข 
ตัวชี วัดที่ 58 จ ำนวนองค์กรแห่งควำมสุข ท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน 

เกณฑ์เป้าหมาย   มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้ 
-กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง ร้อยละ 10 
-รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง 
-รพช./สสอ. ร้อยละ 10 

เกณฑ์การประเมิน     
องค์กรแห่งควำมสุข หมำยถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง 

เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข 
คุณภำพขององค์กรแห่งควำมสุข มี 3 ระดับ ประกอบด้วย ขั้น 1 ขั้น 2 และขั้น 3 
เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนองค์กรแห่งควำมสุข มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1  การน าองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 2  กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 3  การจัดการความรู้ในองค์กร 
หมวดที่ 4  การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวดที่ 5  ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

สถำนกำรณ ์
             หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกระดับได้แก่สสจ. รพศ. รพท. รพช. 

สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการด าเนินการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 
ขั้นตอน ในการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม  2562 จ านวน 23 หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละประเด็น 
ผลกำรด ำเนินงำน (ปีงบประมำณ 2562)  
แบบประเมินผลการด าเนินงานแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข(ปีงบประมาณ2562)จ าแนกตามหน่วยบริการดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวนแผนงาน/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

สสจ.เพชรบูรณ์ 6 6 0 0 100 
รพ.เพชรบูรณ์ 13 13 0 0 100 
รพ.วิเชียรบุร ี 2 2 0 0 100 
รพ.หล่มสัก 6 6 0 0 100 
รพร.หล่มเก่า 10 10 0 0 100 
รพ.หนองไผ่ 2 2 0 0 100 
รพ.บึงสามพัน 6 1 0 0 100 
รพ.ศรีเทพ 3 3 0 0 100 
รพ.ชนแดน 3 3 0 0 100 
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รพ.วังโป่ง 3 3 0 0 100 
รพ.เขาค้อ 4 4 0 0 100 
รพ.น้ าหนาว 2 2 0 0 100 
สสอ.เมือง 3 3 0 0 100 
สสอ.วิเชียรบุร ี 2 2 0 0 100 
สสอ.หล่มสัก 6 6 0 0 100 
สสอ.หล่มเก่า. 3 3 0 0 100 
สสอ.หนองไผ่ 5 5 0 0 100 
สสอ.บึงสามพัน 2 2 0 0 100 
สสอ.ศรีเทพ 3 3 0 0 100 
สสอ.ชนแดน 3 3 0 0 100 
สสอ.วังโป่ง 4 4 0 0 100 
สสอ.เขาค้อ 4 4 0 0 100 
สสอ.น้ าหนาว 4 4 0 0 100 
รวม 99 99 0 0 100 

    ที่มำของข้อมูล:จากรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
                       ณ  วันที่ 30 ตุลาคม  2562 
                จำกตำรำงพบว่ำ ภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินการตามแผนสร้าง
สุข 23 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ100   มีแผนงานโครงการสร้างสุขฯ จ านวน 99  แผนงาน/โครงการ  มีการ
ด าเนินการแล้วทั้งหมด จ านวน 99 แผนงาน  คิดเป็นร้อยละ 100 

สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ 
จำกกำรตรวจติดตำม 
- 

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
ประเด็นพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุข ดังนี  

5.1การพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง(MOPH  Happy  Coaching  Team) 
5.2การสร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสุขของบุคลากร 
5.3การพัฒนาองค์กรต้นแบบความสุข/เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.4การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการประเมินองค์กรแห่งความสุข 
5.5รพ./สสอ.ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรแห่งสุขท่ีมีคุณภาพมากกว่าร้อยละ 10  

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี)  - 
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                                                                     ผู้รายงาน...นางสาววรรณฤดี  เมืองอินทร์...... 
                                                  ต าแหน่ง......นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                        วัน/เดือน/ปี........30 มกราคม 2563...... 
                               โทร.......0621544295.....  
                                                                          e-mail wanrudee2511@gmail.com 
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แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 36 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพแห่งชำติ 
ตัวชี วัดที่ 59 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล 
สถำนกำรณ ์
           คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ (Health Information Exchange : HIE) ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน และใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานของข้อมูลสุขภาพรูปแบบอ่ืนๆที่
เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้ได้รูปแบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจากการ
ตรวจคุณภาพข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หน่วยบริการส่งผ่าน  Health Data 
Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 11 โรงพยาบาล และ 154 รพ.สต.  
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
  ผลการตรวจคุณภาพข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หน่วย
บริการส่งผ่าน Health Data Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 1 (1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) ประเมินจากแฟ้มข้อมูลบุคคล จ าแนกตามเงื่อนไขที่ก าหนด คือ  

 1.ข้อมูลเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ามีรายการบันทึกข้อมูลเลขที่บัตร
ประชาชนว่างปรากฏที่ Health Data Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)  โดยที่สัญชาติเป็นไทย จ านวน 4 อ าเภอ คิดเป็น ร้อยละ 36.4 ของอ าเภอ
ทั้งหมด จ าแนกรายอ าเภอ ได้ดังนี้ อ าเภอเขาค้อ  จ านวน 6 บันทึก (รพ.สต.เหล่าหญ้า ต าบลแคมป์สน  5 บันทึก 
รพ.สต.เสลียงแห้ง ต าบลหนองแม่นา 1 บันทึก อ าเภอวิเชียรบุรี จ านวน 1 บันทึก (รพ.สต.บ่อรัง ต าบลบ่อรัง) 
อ าเภอชนแดน จ านวน 1 บันทีก (โรงพยาบาลชนแดน ) และอ าเภอหล่มเก่า จ านวน 1 บันทึก ( โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า) 
  2.ข้อมูลเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่พบรายงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดปรากฏที่  Health Data 
Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)   

          3.ข้อมูลสัญชำติ พบรายการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ในทุกอ าเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏ
ที่ Health Data Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2562)  คิดเป็นร้อยละ 100 ของอ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายอ าเภอเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 

3.1 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 5,500 บันทึก (รพ.
เพชรบูรณ์) 

3.2 อ าเภอวิเชียรบุรี มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 1507 บันทึก (รพ.สต.  วังใหญ่ 
869บันทึก รพ.สต.พุเตย 611 บันทึก ) 

3.3 อ าเภอหนองไผ่ มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 2,649 บันทึก (รพ.หนองไผ่) 
3.4 อ าเภอบึงสามพัน มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 2,537 บันทึก (รพ.     บึงสาม

พัน) 
3.5 อ าเภอชนแดน มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 1,506 บันทึก (รพ.ชนแดน) 
3.6 อ าเภอหล่มเก่า มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 1,127 บันทึก (รพร.    หล่มเก่า 

607 บันมึก รพ.สต.ทับเบิก 402 บันทึก และ รพ.สต.สงเปลือย 118 บันทึก) 
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3.7 อ าเภอเขาค้อ มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 125 บันทึก (รพ.เขาค้อ) 
3.8 อ าเภอหล่มสัก มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 91 บันทึก (รพ.หล่มสัก 90 บันทึก 

รพ.สต.หนองคัน 1 บันทึก) 
3.9 อ าเภอวังโป่ง มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 59 บันทึก (รพ.วังโป่ง) 
3.10 อ าเภอน้ าหนาว มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 10 บันทึก (รพ.น้ าหนาว) 
3.11 อ าเภอศรีเทพ มีรายการบันทึกข้อมูลสัญชาติที่ผิดพลาด จ านวน 4 บันทึก (รพ.น้ าหนาว) 

                   4.ข้อมูลวันเกิด ไม่พบรายงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดปรากฏที่ Health Data Center : HDC 
กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)   

 5.ข้อมูลสำเหตุกำรจ ำหน่ำย ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
 เมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย (1.ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) 

2.ความสอดคล้อง (Consistency)  3.ความครบถ้วน สมบูรณ์  (Completeness) 4.ความทันต่อการใช้งาน 
(Timeliness) ) พบว่าภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสาสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด กิจกรรมการประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้าน
สุขภาพ 43 แฟ้ม แก่หน่วยบริการทุกแห่ง 

สรุปประเด็นส ำคัญที่ เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
. 1.ความพร้อมของบุคลากร 

2.ต้นทุนทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน 
3.การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง 
4.การก ากับติดตามของผู้บริหาร/นโยบายหน่วยงาน 

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

-นักวิชาการคอมพิวเตอรไ์ม่ใช่บุคลากรสายสาธารณสุขโดยตรง 
-นักวิชาการคอมพิวเตอรไ์ม่มีความมั่นคงส่งผลให้ลาออกบ่อย 

  

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ กฎหมำย 
      6.1 ระบบควรมีการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลน าเข้าไม่ครบถ้วน 
  6.2 ควรก าหนดระยะเวลาการน าเข้าข้อมูล 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) - 
 

                                                  รายงาน    นางจินตนา  จิตนุ่ม  
                                                                           ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                           วัน/เดือน/ปี  17 มกราคม  2563 
                                                                           โทร..08 9641 7364. 

                       e-mail yaybaja@gmail.com 

mailto:yaybaja@gmail.com


เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
   170  

  

แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 36 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพแห่งชำติ 
ตัวชี วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital 
เป้ำหมำยปี 2563 ร้อยละ 80 ของหน่วยบริกำรมีผลกำรด ำเนินงำน Smart Tools และ Smart Service 
สถำนกำรณ ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 11 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาล
ทั่วไป จ านวน 2 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 9 แห่ง  ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
รับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยและทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
 
ที ่

 
ตัวชี วัด 

 
รำยกำรข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำส 3 (ข้อมูล 1 ต.ค.- 31ธ.ค.2562) 
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1. Smart Place / 
Infrastructure 

รพ.ผ่านเกณฑ์ GREEN 
&CLEAN Hospital 

ผ่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Smart Tools 
(อย่างน้อย 2 ข้อ) 

1.Queue มีจอ 
2.Queue ช่องทาง
ออนไลน ์
3.Device 
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3. Smart Service 
(อย่างน้อย 4 ข้อ) 

1.ยกเลิกการเรียก
เก็บส าเนา 
2.EMR 
3.ใบสั่งยาในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส ์
4.มีข้อมูลระยะเวลา
รอคอยบริการ 
5.มีบริการนดั
เหลื่อมเวลา/จัดกลุ่ม
บริการ 
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            ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562   ( 1 = มี   0  =  ไม่มี) 
  ในภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเทียบเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ80หน่วยบริการมีผลการ
ด าเนินงาน Smart Tools  และ Smart Service  ไม่ผ่านตามเป้าหมายที่ก าหนดเพราะ  Smart Tools 
(1.Queue มีจอ, Queue ช่องทางออนไลน์ และ Device ต้องเป็นการลงทุนของหน่วยบริการ และประกอบกับ
เครื่องมือแพทย์ในเงื่อนไข Device บางรุ่นไม่สามารถเชื่อมเข้าสู่  HIS แบบอัตโนมัติได้  
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สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
 1.ตัวชี้วัดที่ก าหนดมาจากส่วนกลางไม่ได้ค านึงถึงต้นทุนและศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
หน่วยบริการ 
 2.การสนับสนุนจากส่วนกลาง  

3.ความพร้อมของบุคลากร/หน่วยบริการ 
4.การบริโภค/เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

การเปลีย่นแนวคิดของตัวช้ีวัดส่งผลต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

  

ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อสว่นกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ กฎหมำย 
      Queue ช่องทางออนไลน์ อาจไม่มีความจ าเป็นกับทุกหน่วยบริการ หากถูกก าหนดมา ส่วนกลาง
ควรเป็นผู้ออกแบบและหน่วยบริการสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) - 
 

                                                  รายงาน    นางจินตนา  จิตนุ่ม  
                                                                           ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                           วัน/เดือน/ปี  17 มกราคม  2563 
                                                                           โทร..08 9641 7364. 

                       e-mail yaybaja@gmail.com 
  

mailto:yaybaja@gmail.com
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แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 36 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพแห่งชำติ 
ตัวชี วัดที่ 61 จ ำนวนโรงพยำบำลที่มีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ 
สถำนกำรณ์  

จากนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน(ข.ย.1) และเพ่ิมความสะดวก
ของประชาชนในการเข้ารับบริการสุขภาพใกล้บ้านเพ่ือพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงพยาบาลและร้านยาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวดังนี้ 

อ าเภอ โรงพยาบาล 
ทั่วไป 

จ านวนร้านยาแผน
ปัจจุบัน 

ร้านยาคุณภาพ 
(A) 

ร้านยาที่ผ่าน GPP ข้ัน 3 และ
มีเภสัชกร › 8 ชม. (G) 

ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการลดความ
แออัด 

เมืองเพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ 95 3 32 เรือนเภสัชกร (A) 
คลังยาเพชรบูรณ์ (G) 

ผลกำรด ำเนินงำนช่วงไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2562) 
1 การเข้าร่วมประชุมโดยมี สสจ., สปสช. รพ. และร้านยา วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าประชุม 30 คน 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว และร่วมหารือแนวทางการด าเนินงานในเขตสุขภาพที่ 2 
2 โรงพยาบาลได้มีหนังสือแจ้งรับรองร้านยาในเครือข่ายเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ

ด้านเภสัชกรรม ต่อสปสช. อยู่ระหว่างยื่นหนังสือให้ สปสช.ด าเนินการขึ้นทะเบียน ร้านยา จ านวน 9 แห่ง 
3 ขอบเขตการให้บริการ 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และหอบหืด 

ประเด็นปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
Staff : และService : ยังไม่พบปัญหา 
System : ผู้รับบริการจ ากัดเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ในเขตบริการของโรงพยาบาล
และจ ากัดกลุ่มโรค ท าให้ผู้รับบริการสิทธิอ่ืนเช่น ประกันสังคม, สิทธิข้าราชการ ไม่สามารถรับบริการได้ 
Structure : ร้านยาที่เข้าร่วมอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล  ท าให้ผู้รับบริการที่อยู่ไกลโรงพยาบาลไม่ได้
ประโยชน์จากโครงการมากเท่าที่ควร 

 
โครงกำรหรือกิจกรรมด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2563 
  1 การเข้าร่วมประชุมโดยมี สสจ. ,สปสช. , ร.พ. และร้านยา ผลการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 2 การประชุมคณะท างานการลดความแออัดของโรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

                                                               ผู้รายงาน……นางสาวนิภาพร พูลศรี………… 
                                                              ต าแหน่ง…เภสัชกรช านาญการ………………. 

                                                                  วัน/เดือน/ปี………31 ม.ค.63…………..…… 
                                                               E-mail…… anut_ta1@hotmail.com….….. 
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แผนงำนที่ 13 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
โครงกำรที่ 38 โครงกำรลดควำมเหลื่อมล  ำของ 3 กองทุน 
ตัวชี วัดที่ 62 ควำมแตกต่ำงอัตรำกำรใช้สิทธิ (compliance rate) เม่ือไปใช้บริกำรผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มี
สิทธิ 
            ใน 3 ระบบ (ประเมินระดับประเทศ) 
ตัวชี วัดที ่63 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสิทธิประโยชน์กลำงผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ 
            (ประเมินระดับประเทศ) 
แผนงำนที่ 13 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
โครงกำรที่ 39 โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลงั 
ตัวชี วัดที่ 64 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 – 31 ธ.ค. 2562 

หน่วยบริการ 
ระดับวิกฤตทางการเงิน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ณ  ธ.ค.62 
เพชรบูรณ์(S) 1 0 0 0 
หล่มสัก(M2) 2 2 4 1 
วิเชียรบุร(ีM2) 2 3 7 2 
หนองไผ(่F1) 7 3 2 1 
ชนแดน(F2) 7 7 6 1 
บึงสามพัน(F2) 4 2 3 1 
หล่มเก่า(F1) 6 7 6 3 
ศรีเทพ(F2) 4 0 4 1 
วังโป่ง(F2) 6 3 3 1 
เขาค้อ(F2) 4 3 1 0 
น้ าหนาว(F3) 5 1 0 0 

      ทีม่า : ระดับวิกฤตทางการเงิน ดาวนโ์หลดจาก website http://hfo63.cfo.in.th  กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกนัสุขภาพ ณ 
วันที่  22 มกราคม  2563    

ปี 2560 มีการจัดสรรเงินแบบขัน้บันได มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโอนเงิน และมีการเติมเงินช่วยเหลือ รพ.ที่
วิกฤติเรื้อรัง คือ รพ.หล่มสัก และ รพร.หล่มเก่า ท าให้รพ.ที่ได้รับการเติมเงินมีสถานการณ์ดีข้ึนแต่ยังมีรพ.ที่มีภาวะวิกฤติ
ทางการเงินระดับ 7 จ านวน  2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ได้แก่ รพ.ชนแดน และ รพ.หนองไผ่  ซึ่งเป็น รพ.ที่ได้รับจัดสรร 
UC ลดลงจากปี 2559  
ปี 2561 รพ.ที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ได้แก ่รพ.ชนแดน,และหล่มเก่า  
ปี 2562 รพ.ที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09  คือ                 รพ.วิเชยีรบุรี 

ณ 31 ธันวาคม 2562  ไม่มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงินระดับ 7 มีระดับ 3 จ านวน 1 แห่ง ระดับ 2 จ านวน 
1 แห่ง ระดับ 1 จ านวน 6 แห่ง และระดับ 0 จ านวน 3 แห่ง     
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ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2563 (ตุลำคม– ธันวำคม  2562 ) 
ตารางที่ : ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7ของหน่วยบริการ  ณ 31 ธันวาคม 2562   (ไม่รวมงบลงทุน)  

โรงพยาบาล Curre
nt 

Ratio 
(>1.5) 

Quic
k 

Ratio 
(>1) 

Cash 
Rati
o 

(>0.
8) 

Net 
working 
capital 

Net 
Income 

Depreciati
on 

Liqui
d 

Inde
x 

Statu
s 

Inde
x 

Surviv
e 

Index 

Risk 
Scorin

g 
เงินบ ารุง
คงเหลือ 

หนี้สินและ
ภาระผูกพัน 

เงินบ ารุง
คงเหลือหลังหัก

หนี้สิน
หมุนเวียน 

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

เพชรบูรณ์(S) 1.88 1.69 1.09 218,009,7
29 

40,459,42
1 

0 0 0 0 269,951,43
8 

246,650,349 23,301,089 464,675,079 

หล่มสัก(M2) 1.56 1.37 0.74 42,275,21
8 

15,050,67
6 

1 0 0 1 56,101,799 75,818,178 -19,716,379 118,093,397 

วิเชียรบุรี
(M2) 

1.26 1.1 0.45 28,748,20
6 

21,817,20
6 

2 0 0 2 49,506,046 109,808,519 -60,302,472 138,556,726 

หนองไผ่(F1) 1.65 1.42 0.64 17,840,99
7 

9,004,841 1 0 0 1 17,487,503 27,349,517 -9,862,013 45,190,514 

ชนแดน(F2) 1.28 1.16 0.99 9,048,604 18,274,74
8 

1 0 0 1 32,405,281 32,794,565 -389,283 41,843,169 

บึงสามพัน
(F2) 

1.38 1.22 0.88 12,253,25
5 

7,505,409 1 0 0 1 28,343,982 32,309,044 -3,965,061 44,562,300 

หล่มเก่า(F1) 1 0.93 0.65 16,885 16,359,83
0 

3 0 0 3 44,278,837 51,052,560 -20,209,260 56,469,326 

ศรีเทพ(F2) 1.11 1.05 0.87 5,416,765 12,409,71
5 

1 0 0 1 18,788,442 21,894,746 -6,773,723 25,947,068 

วังโป่ง(F2) 1.19 1.04 0.86 4,052,321 3,670,956 1 0 0 1 28,746,409 21,163,277 -3,106,304 37,518,855 
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เขาค้อ(F2) 1.77 1.56 1.36 16,355,57
7 

6,648,017 0 0 0 0 21,505,547 7,084,781 7,583,131 25,362,748 

น้ าหนาว(F3) 3.58 3.23 3.04 18,277,96
7 

8,724,575 0 0 0 0 38,051,807 58,261,068 14,420,766 58,277,953 

จังหวัด 1.61 1.43 1.05 372,295,5
30 

159,925,4
00 

0 0 0 0 605,167,09
7 

684,186,608 -79,019,511 1,056,497,13
9 

ที่มา ดาวน์โหลดจาก website http://hfo63.cfo.in.th  กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่  22 มกราคม  2563                                    
  ณ 31  ธันวาคม 2562  ไม่มีหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 รพ.ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะวิกฤติ คือ รพ.ที่มีอัตราส่วนวัดสภาพคล่องมีค่าต่ าเกณฑ์ จ านวน 4 
แห่ง ได้แก่ รพ.วิเชียรบุรี,หนองไผ่,หล่มเก่า และ หล่มสัก    
 เงินบ ารุงคงเหลือภาพรวมจังหวัด  605,167,097 บาท หลังหักหนี้แล้วมีเงินบ ารุงคงเหลือติดลบ 79,019,511  บาท โรงพยาบาลที่มีเงินคงเหลือหลังหักหนี้              
ไม่ติดลบ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  รพ.เพชรบูรณ์ ,เขาค้อ และ น้ าหนาว   
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ประสิทธิภำพกำรเรียกเก็บด้ำนกำรเงินกำรคลัง ณ 31  ธันวำคม  2562 
โรงพยาบาล ระยะเวลาเฉลี่ยในการช าระหนี้

การค้า  
(cash<0.8 P>180 วัน 
Cash>0.8 P>90 วัน) 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน
การเรียกเก็บหนี้ UC 

(<=60วัน) 

ระยะเวลา               ถัว
เฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
CSMBS(<=60วัน) 

ระยะเวลา             ถัว
เฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 

SSS (<=90วัน) 

การบริหารสินค้าคง
คลัง 

<=60 วัน  

เพชรบูรณ ์ 193.54 30.25 82.41 110.27 57.53 

หล่มสัก 156.31 60.09 103.49 240.65 50.35 

วิเชียรบุร ี 260.68 82.54 84.82 1172.38 57.17 

หนองไผ่ 131.31 42.51 70.05 490.54 38.50 

ชนแดน 288.89 26.78 30.15 146.18 44.26 

บึงสามพัน 139.13 35.21 57.31 226.62 44.88 

หล่มเก่า 392.61 46.83 87.43 127.22 42.71 

ศรีเทพ 244.87 26.94 65.98 270.19 48.92 

วังโป่ง 197.46 50.61 48.05 122.32 86.40 

เขาค้อ 68.82 34.83 51.81 253.09 90.32 

น้ าหนาว 319.59 34.26 20.52 221.15 31.59 

ที่มา ดาวน์โหลดจาก website http://hfo63.cfo.in.th กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค.63                                   
 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้า เกณฑ์ cash<0.8 เกณฑ์ >180 วัน / cash>0.8 เกณฑ์>90 วัน                    
มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.หล่มสัก และเขาค้อ ที่เหลืออีก 9 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์                         
 ระยะถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ UC (<=60 วัน) มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  
รพ.เพชรบูรณ์,หนองไผ่,ชนแดน,บึงสามพัน,หล่มเก่า,วังโป่ง และเขาค้อ ที่เหลืออีก 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 
   ระยะถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ CSMBS (<=60 วัน) มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  
รพ.ชนแดน,บึงสามพัน,วังโป่ง,เขาค้อ และน้ าหนาว  ที่เหลืออีก 6 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ระยะถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ SSS (<=90 วัน) ไม่มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์  
 การบริหารสินค้าคงคลัง (<=60 วัน) โรงพยาบาลที่บริหารสินค้าคงคลังผ่านเกณฑ์ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  
รพ.เพชรบูรณ์,หล่มสัก,วิเชียรบุรี,หนองไผ่,บึงสามพัน,ชนแดน,หล่มเก่า,ศรีเทพ และน้ าหนาว ที่เหลืออีก 2 แห่ง                         
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ตำรำง ควำมทันเวลำของข้อมูล (รำย)ตำมรอบ Statement ที่ผ่ำนระบบ e-claim ผู้ป่วยแยกรำยสิทธิ( ตุลำคม 2562 – 24 มกรำคม  2563) 
โรงพยาบาล สิทธิ UC สิทธิข้าราชการ สิทธิ อปท สิทธิประกันสังคม 

ราย ส่งทันรอบ 
Statement 

ร้อยละ 

ราย ส่งทันรอบ 
Statement 

ร้อยละ 

ราย ส่งทันรอบ 
Statement 

ร้อยละ 

ราย ส่งทันรอบ Statement 
ร้อยละ 

เพชรบูรณ์ 9,300 100 N/A 100 110 100 41 100 
หล่มสัก 3,185 100 310 100 59 100 3 100 
วิเชียรบุร ี 3,896 100 234 100 24 100 5 100 
หนองไผ่ 2,245 100 158 100 32 100 0 100 
ชนแดน 995 100 33 100 2 100 0 100 
บึงสามพัน 1,960 100 86 100 14 100 0 100 
หล่มเก่า 1,947 100 274 100 30 100 2 100 
ศรีเทพ 1,003 100 26 100 9 100 0 100 
วังโป่ง 702 100 38 100 4 100 0 100 
เขาค้อ 863 100 24 100 6 100 0 100 
น้ าหนาว 347 100 23 100 0 100 0 100 
รวม 26,443 100 1,206 100 290 100 51 100 
หมายเหตุ: ข้อมูลจาก web  e-claim.nhso.go.th ณ วันที่  24  มกราคม  2563 /ข้อมูลสิทธิข้าราชการ รพท.ส่งผ่าน สกส. 
             ความทันเวลาในการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยในแยกรายสิทธิที่ผ่านระบบ e-claim พบว่า สิทธิ UC ข้อมูลที่จัดส่งทั้งสิ้น 26,443 ราย ส่งทันตามรอบ Statement จ านวน 
26,443 ราย ร้อยละ 100   สิทธิข้าราชการ ข้อมูลที่จัดส่งทั้งสิ้น 1,206 ราย ส่งทันตามรอบ Statement จ านวน 1,206 ราย ร้อยละ 100 สิทธิอปท. ข้อมูลที่จัดส่งทั้งสิ้น 290 
ราย ส่งทันตามรอบ Statement จ านวน 290 ราย ร้อยละ 100 และสิทธิประกันสังคม ข้อมูลที่จัดส่งทั้งสิ้น 51 ราย ส่งทันตามรอบ Statement จ านวน 51 ราย ร้อยละ 100      
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         ตำรำง ข้อมูลที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ สิทธิ UC ผู้ป่วยใน ที่ผ่ำนระบบ e-claim ปี 2562  
                  เปรียบเทียบ ปี 2563 (ตุลำคม 2562-24 มกรำคม 2563 )   

โรงพยาบาล จ านวนข้อมูลที่ผ่าน (ราย) จ านวนข้อมูลที่ไม่ผ่าน (ราย) ร้อยละของข้อมูลที่ไม่ผ่าน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

เพชรบูรณ์ 29,725 9,300 994 71 3.24 0.76 
หล่มสัก 13,512 3,185 65 17 0.48 0.53 
วิเชียรบุร ี 15,000 3,896 120 17 0.79 0.43 
หนองไผ่ 7,978 2,245 68 8 0.85 0.36 
ชนแดน 3,847 995 15 3 0.39 0.30 
บึงสามพัน 6,529 1,960 20 5 0.31 0.25 
หล่มเก่า 7,793 1,947 102 8 1.29 0.41 
ศรีเทพ 3,566 1,003 16 4 0.45 0.40 
วังโป่ง 2,702 702 16 27 0.59 3.70 
เขาค้อ 3,228 863 21 7 0.65 0.80 
น้ าหนาว 1,191 347 7 0 0.58 0 
รวม 95,071 26,443 1,444 167 1.50 0.63 

            หมายเหตุ : ข้อมูลจาก  e-claim.nhso.go.th ณ วันที่ 24 มกราคม 2563   
                        การจัดส่งข้อมูลสิทธิ UC ผู้ป่วยในที่ผ่านระบบ e-claim ปี 2562- 24 มกราคม 2563  พบว่า  
                        ปี 2562 ข้อมูลที่จัดส่งทั้งสิ้น  96,515  ราย ผ่านการตรวจสอบ 95,071  ราย ร้อยละ  98.50  ไม่ผ่าน 
             การตรวจสอบ  1,444 ราย ร้อยละ 1.50                       
                        ปี 2563 ข้อมูลที่จัดส่งจ านวนทั้งสิ้น  26,610 ราย ผ่านการตรวจสอบ  26,443  ราย ร้อยละ 99.37                  
             ไม่ผ่านการตรวจสอบ จ านวน 167 ราย ร้อยละ 0.63  
      



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
  179  
  

กำรบริหำรแผนกำรเงิน Planfin รำยได้และค่ำใช้จ่ำย  
ตาราง ภาพรวมแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และผลการด าเนินงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 31 ธ.ค.62                              

โรงพยาบาล 
แผนรายได้  (หน่วย:ล้านบาท) แผนค่าใช้จ่าย  (หน่วย:ล้านบาท) 

แผนปี 2563 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ แผนปี 2563 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เพชรบูรณ ์ 1,266.52 321.50 25.38 1,228.65 281.04 22.87 
หล่มสัก 388.77 111.24 28.61 399.65 96.19 24.07 
วิเชียรบุร ี 471.62 133.11 28.23 477.72 111.30 23.30 

หนองไผ่ 220.00 64.88 29.49 216.92 55.88 25.76 
ชนแดน 161.04 58.78 36.50 169.80 40.50 23.85 
บึงสามพัน 195.68 52.04 26.59 174.52 44.53 25.52 
หล่มเก่า 246.71 69.24 28.07 236.76 52.88 22.33 
ศรีเทพ 139.30 50.12 35.98 136.45 37.71 27.64 
วังโป่ง 108.64 31.12 28.65 102.25 27.45 26.85 
เขาค้อ 107.27 30.85 28.76 106.14 24.20 22.80 
น้ าหนาว 60.93 22.97 37.71 55.42 14.25 25.71 
รวม 3,366.47 945.87 28.10 3,304.28 785.94 23.79 

ดาวน์โหลด website htt://Planfin.cfo.th กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24  มกราคม 2563 
 แผนประมาณการรายได้  ปี 2563 ภาพรวมจังหวัด เท่ากับ 3,366.47 ล้านบาท  ผลการด าเนินงาน  
ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 945.87  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.10 โรงพยาบาลทุกแห่งมีรายได้เกินแผน                    
 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2563 ภาพรวมจังหวัด เท่ากับ 3,304.28 ล้านบาท ผลการด าเนินงาน                               
ณ 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ 785.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.79  โรงพยาบาล 5 แห่ง มีค่าใช้จ่ายแผน                             
แต่ผลต่างไม่เกินร้อยละ 5 ได้แก่ รพ.หนองไผ่,บึงสามพัน,ศรีเทพ,วังโป่ง และน้ าหนาว       
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ต้นทุน Unit Cost OP และ IP 
ตาราง ต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method จังหวัดเพชรบูรณ์เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ ปี 2560-2562 

โรงพยาบาล 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 

ผลการ
ประเมนิ 

ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 
ผลการ
ประเมนิ 

ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 
ผลการ
ประเมนิ Unit  

cost 
Mean 
+1SD 

Unit  
cost 

Mean+ 
1SD 

Unit 
 cost 

Mean+ 
1SD 

Unit 
 cost 

Mean+ 
1SD 

Unit  
cost 

Mean+ 
1SD 

Unit  
cost 

Mean+ 
1SD 

เพชรบูรณ ์ 1,060.14 1,141.76 16,387.28 15,704.17 ไม่ผ่านIP 1,077.59 1,096.52 13,845.19 16,199.20 ผ่าน 1,024.36 1,071.42 13,398.22 16,666.98 ผ่าน 
หล่มสัก  634.39 777.57 10,968.19 16,331.42 ผ่าน 692.73 766.27 11,573.10 17,913.48 ผ่าน 708.86 799.03 10,076.11 17,810.31 ผ่าน 
วิเชียรบุรี  632.99 777.57 14,522.30 16,104.04 ผ่าน 632.51 766.27 15,359.40 17,913.48 ผ่าน 646.20 799.03 15,594.30 17,810.31 ผ่าน 
หนองไผ่  717.18 783.41 15,156.93 25,171.71 ผ่าน 611.25 806.38 13,905.60 16,764.98 ผ่าน 643.62 780.95 10,530.77 17,882.72 ผ่าน 
ชนแดน  795.90 764.06 12,845.14 18,696.60 ไม่ผ่าน

OPD 
823.41 758.62 11,868.84 18,618.15 ไม่ผ่าน

OPD 
913.86 863.41 10,405.21 21,836.63 ไม่ผ่าน

OPD 
บึงสามพัน  627.30 764.06 15,097.16 18,696.60 ผ่าน 513.71 758.62 16,355.63 18,618.15 ผ่าน 655.50 803.39 13,818.65 19,257.95 ผ่าน 
หล่มเก่า  671.78 757.83 15,665.94 17,260.39 ผ่าน 705.29 765.55 18,127.46 18,834.82 ผ่าน 797.11 780.95 14,723.00 17,882.72 ไม่ผ่าน

OPD 
ศรีเทพ 726.90 764.06 15,718.16 18,696.60 ผ่าน 734.80 758.62 17,863.94 18,618.15 ผ่าน 719.72 803.39 14,970.07 19,257.95 ผ่าน 
วังโป่ง  750.84 776.74 16,519.41 18,676.75 ผ่าน 706.57 788.33 15,253.47 19,500.79 ผ่าน 729.85 860.94 15,372.28 23,323.68 ผ่าน 
เขาค้อ  836.46 776.74 17,540.05 18,676.75 ไม่ผ่าน

OPD 
856.54 788.33 13,500.56 19,500.79 ไม่ผ่าน

OPD 
835.89 803.39 16,094.55 19,257.95 ไม่ผ่าน

OPD 
น้ าหนาว  862.02 793.70 18,878.16 20,967.04 ไม่ผ่าน

OPD 
792.00 812.48 20,762.82 19,430.34 ไม่ผ่านIPD 801.81 1,133.19 19,975.24 31,636.83 ผ่าน 

จังหวัด ผ่าน 7 แห่ง จังหวัด ผ่าน 7 แห่ง จังหวัด ผ่าน 8 แห่ง 
ที่มา ดาวน์โหลดจาก website http://hfo63.cfo.in.th กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  ข้อมูล ณ วันที่  22 มกราคม 2563 
         ต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2560-2562 พบว่า 
        ปี 2560 โรงพยาบาลมีต้นทุน OPD ผ่านเกณฑ์ จ านวน 8 แห่ง ไม่ผ่าน 3 แห่ง คือ รพ.ชนแดน,เขาค้อ และน้ าหนาว ต้นทุน IPD ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง คือ รพ.เพชรบูรณ์  
        ปี 2561 โรงพยาบาลมีต้นทุน OPD ผ่านเกณฑ์ จ านวน 9 แห่ง ไม่ผ่าน 2 แห่ง คือ รพ.ชนแดน,เขาค้อ ต้นทุน IPD ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง คือ รพ.น้ าหนาว 
        ปี 2562 โรงพยาบาลมีต้นทุน OPD ผ่านเกณฑ์ จ านวน 8  แห่ง ไม่ผ่าน 3 แห่ง คือ รพ.ชนแดน,หล่มเก่า,เขาค้อ  ต้นทุน IPD ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง
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ตาราง ต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method จังหวัดเพชรบูรณ์เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ ณ 31 ธ.ค.62 

โรงพยาบาล 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ผลการประเมิน 
Unit cost Mean+1SD Unit cost Mean+1SD 

เพชรบูรณ์  899.09 963.04 11,107.06 15,589.23 ผ่าน 
หล่มสัก  702.91 775.45 10,185.19 17,598.01 ผ่าน 
วิเชียรบุรี  735.42 836.94 14,220.20 17,917.66 ผ่าน 
หนองไผ่  728.28 792.85 8,978.31 17,156.58 ผ่าน 
ชนแดน  853.06 867.83 10,074.49 22,787.91 ผ่าน 
บึงสามพัน  752.95 824.74 10,564.21 21,064.72 ผ่าน 
หล่มเก่า  766.54 792.85 12,884.13 17,156.58 ผ่าน 
ศรีเทพ 815.62 824.74 16,512.20 21,064.72 ผ่าน 
วังโป่ง  803.95 868.93 15,068.62 20,381.37 ผ่าน 
เขาค้อ  1,015 824.74 12,626.88 21,064.72 ไม่ผ่าน OPD  
น้ าหนาว  702.23 1,181.74 17,102.15 32,942.23 ผ่าน 

จังหวัด ผ่าน 10 แห่ง 
ที่มา ดาวน์โหลดจาก website http://hfo63.cfo.in.th กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  ข้อมูล ณ 
วันที่ 28 มกราคม 2563 
หมายเหตุ :  ค่า Mean+1SD ต้นทุน OPD และ IPD เปรียบเทียบค่ากลาง เดือน ธันวาคม 2562 
 ต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ ของจังหวัดเพชรบูรณ์                       
ณ 31  ธันวาคม 2562  พบว่า 
 ต้นทนุ OPD ผ่านเกณฑ์ จ านวน 10 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.เขาค้อ 
          ต้นทุน IPD ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง  ต้นทุนสูงสุดที่ รพ.น้ าหนาว 17,102.15 บาท ต่ าสุดที่ รพ.หนองไผ่ 
8,978.31  บาท 
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สัดส่วน LC ต่อรำยได้รวม (ไม่รวมงบลงทุน) 
     ตาราง  สัดส่วน LC ต่อรายได้รวม (ไม่รวมงบลงทุน) ปี 2560- 31 ธันวาคม 2562  

รพ. ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ณ 31 ธันวาคม 2562  
รายได้รวม(ไมร่วม

งบลงทุน) 
ค่าใช้จ่ายLC สัดส่วน

LCต่อ    
รายได้
รวม 

รายได้รวม(ไมร่วม
งบลงทุน) 

ค่าใช้จ่ายLC สัดส่วน
LCต่อ    
รายได้
รวม 

รายได้รวม(ไมร่วม
งบลงทุน) 

ค่าใช้จ่ายLC สัดส่วน
LCต่อ    
รายได้
รวม 

รายได้รวม(ไม่
รวมงบลงทุน) 

ค่าใช้จ่ายLC สัดส่วน
LCต่อ    
รายได้
รวม 

เพชรบูรณ ์ 1,094,001,679 574,545,540 52.52 1,135,513,590 583,903,105 51.42 1,129,034,353 596,200,524 52.81 321,500,390 140,053,128 43.56 
หล่มสัก 453,291,162 193,873,450 42.77 390,005,658 207,149,954 53.11 377,215,079 203,049,619 53.83 111,242,187 49,283,755 44.30 
วิเชียรบุร ี 411,327,705 217,948,616 52.99 434,810,328 234,683,043 53.97 427,549,656 248,479,932 58.12 133,114,858 60,370,688 45.35 
หนองไผ ่ 175,784,843 118,524,030 67.43 213,655,529 128,527,213 60.16 206,541,628 130,529,756 63.20 64,882,488 33,012,648 50.88 
ชนแดน 135,027,814 90,976,076 67.38 147,058,567 90,727,329 61.69 160,914,062 95,693,916 59.47 58,778,860 24,097,631 41.00 
บึงสามพัน 157,443,488 96,145,261 61.07 162,986,941 99,495,022 61.04 170,320,155 105,732,849 62.08 52,035,659 25,518,700 49.04 
หล่มเก่า 223,962,908 135,117,555 60.33 211,402,046 138,003,373 65.28 225,272,454 137,451,827 61.02 69,239,810 32,617,660 47.11 
ศรีเทพ 118,727,330 73,397,280 61.82 135,959,845 77,077,675 56.69 131,357,995 77,452,826 58.96 50,122,907 22,154,585 44.20 
วังโป่ง 95,937,911 54,175,585 56.47 93,571,745 56,055,414 59.91 99,699,068 58,893,108 59.07 31,123,799 15,802,432 50.77 
เขาค้อ 84,365,637 54,275,066 64.33 93,245,016 58,100,738 62.31 103,261,645 61,127,688 59.20 30,851,118 15,960,332 51.73 
น้ าหนาว 43,882,970 30,395,754 69.27 48,828,843 32,123,439 65.79 56,068,146 34,144,529 60.90 22,973,441 8,701,616 37.88 
รวม 2,993,753,452 1,639,374,218 54.76 3,067,038,114 1,705,846,310 55.62 3,087,234,245 1,748,756,578 56.64 945,865,521 427,573,179 45.20 

ที่มา ดาวน์โหลดจาก website http://hfo61.cfo.in.th กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  ข้อมูล ณ วันที่  31 ต.ค.60   
 จากตารางสัดส่วนค่าแรงต่อรายได้รวม (ไม่รวมงบลงทุน) ของหน่วยบริการ ปี 2560-2562 พบว่า ภาพรวมจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 2560 ภาพรวมจังหวัด           
ร้อยละ 54.76 รพ.ที่มีสัดส่วนค่าแรงมากกว่าร้อยละ 60 จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.หนองไผ่,ชนแดน,บึงสามพัน,หล่มเก่า,ศรีเทพ,เขาค้อและน้ าหนาว  ปี 2561 ภาพรวมจังหวัด
ร้อยละ 55.62 รพ.ที่มีสัดส่วนค่าแรงมากกว่าร้อยละ 60 จ านวน 6  แห่ง ได้แก่ รพ.หนองไผ่,ชนแดน,บึงสามพัน,หล่มเก่า,เขาค้อ และน้ าหนาว ปี 2562 ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
56.64 รพ.ที่มีสัดส่วนค่าแรงมากกว่าร้อยละ 60 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.หนองไผ่,บึงสามพัน,หล่มเก่า และน้ าหนาว  ณ 31 ธันวาคม 2562  ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 45.20  
สูงสุด รพ.เขาค้อ  ร้อยละ 51.73 ต่ าสุด รพ.น้ าหนาว ร้อยละ 37.88 
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ปัญหำอุปสรรค (กรณีตัวชี วัดไม่ผ่ำนเกณฑ์) 
1.รพ.ที่มีแนวโน้มจะเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน เนื่องจากมีการยกฐานะเป็น รพท. มีการขยายการบริการ  
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่าเดิม   
2. มีหนี้สินเดิมอยู่เป็นจ านวนมาก  
 3. การเรียกเก็บเงิน IP UC ไม่เป็นไปตามประมาณการ 
ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ (กรณีตัวชี วัดผ่ำนเกณฑ์) 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
   - การพัฒนาการจัดท าและใช้แผนทางการเงิน 7 แผน 
   - การพัฒนา CFO ระดับจังหวัด และหน่วยบริการ 
2. หน่วยบริการมีการควบคุม ก ากับแผนทางการเงินอย่างจริงจัง  
3. มีการจัดท า Business plan ได้แก่ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อุดรูรั่ว 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินการคลัง เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน น าเสนอผู้บริหารทุก
เดือน 
5. การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
   - มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกแห่ง 
   - มีการใช้โปรแกรม AAA จาก รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก   
   - ตั้งกลุ่ม line การจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ โดยสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
และ 
     เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการเรียกเก็บ 
6. การพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน   
    - โรงพยาบาลทุกแห่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และให้สุ่มเวชระเบียนเพ่ือตรวจสอบ  
      Coding audit ทุกไตรมาส     
    - การจัดท า Flow chart การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
    - มีโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน และสร้าง Auditor รุ่นใหม่ของหน่วยบริการทุกแห่ง โดย
ก าหนด 
      จัดประชุมในวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563   
    - มีแผนการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของหน่วยบริการ ปี 
2563 
      (Medical Record Audit) อย่างละ 30 ฉบับ จ านวน 2 ครั้ง (ทุก 2 ไตรมาส)  
7. มีการลงพ้ืนที่หน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 4-7 ตามประเด็น EIA 5 มิติ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  
   รพ.วิเชียรบุรี,ศรีเทพ,ชนแดน และหล่มเก่า  
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สิทธิ UC ผู้ป่วยใน  

 
ทุกสิทธิ 

 
 
                     ผู้รายงาน  นางดุษฎี    พงษ์พิทักษ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
นางสาวอ่อนตา  แก้วเทศ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางสมาน   ค ามา   
นักจัดการงานทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี  21 มกราคม  2562 

          โทร 056 725388.  
                                                                   e-mail insurance67@hotmail.com 
 
  

mailto:insurance67@hotmail.com
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แผนงำนที่ 14 กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ 
โครงกำรที่ 40 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
ตัวชี วัดที่ 67 ร้อยละของกฎหมำยที่ควรปรับปรุงได้รับกำรแก้ไขและมีกำรบังคับใช้ 
สถำนกำรณ์/ผลงำน ปี 2562 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่  55.ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบ 5 
องค์ประกอบ มุ่งเน้นประเด็นโฆษณา ตามกฎหมาย 7 ฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 2) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 3) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 4) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  5) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 6) 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม     7) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่ 1 สร้างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายภายในหน่วยงาน, หน่วยงานในสังกัด องค์ประกอบที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย  ครอบคลุมกฎหมาย 7 ฉบับ องค์ประกอบที่ 3 บังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมตรวจ
ประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2555  จ านวน 20 ครั้ง พบการกระท าผิดจ าหน่ายในช่วงเวลาที่ห้ามจ าหน่าย ตักเตือน (ความผิดครั้งแรก) 
การด าเนินคดี ตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน 77 คดี ส่วนใหญ่เป็นการกระท าผิต
ฐานจ าหน่ายยา ไม่ตรงตามใบอนุญาต , ไม่จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย และด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522      จ านวน 26 คดี ส่วนใหญ่เป็นความผิดฐาน จ าหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน และร่วมตรวจด าเนินคดี 
จ าหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 1 ครั้ง องค์ประกอบที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข จ านวน 2 ครั้ง/ปี และองค์ประกอบที่ 5 รายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และปลัดกระทรวงสาธารณสุข     

1. นโยบำย/แนวทำงกำรด ำเนินงำนบังคับใช้กฎหมำย ปี 2563 
1.1 กฎหมำยมุ่งเน้นกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำย 10 ฉบับ ได้แก่ 

 1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                  
 2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
 3) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                        
 4) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5)  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559               
 6) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 7)  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      
 8)  พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 

      9) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560      10)  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

2.2 องค์ประกอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
1) การสร้างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย   
2) 2) การจัดท าแผนบูรณาการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย 
3) ตรวจเฝ้าระวังตามแผนบูรณาการ และด าเนินคดี       
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและก าหนดแนวทางแก้ไข/พัฒนาร่วมกับเครือข่าย 
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5) รายงานผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 แผนงำน/โครงกำร ปี 2563 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำยแบบบูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำยบังคับใช้กฎหมำย ส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรดังนี  
ประเด็น
มุ่งเน้น 

กำรด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เกณฑ์ แหล่งข้อมูล
ประเมินผล 

1.พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย 

ประชุมเครือข่าย
บังคับใช้กฎหมาย  

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้า
นุสขภาพและการบังคับใช้
กับเครือข่าย 

ประกอบด้วย
กฎหมายอย่างน้อย 
2 ฉบับ 

1.แผนงาน/
โครงการ 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2.จัดท าแผน
บูรณาการ 

จัดท าแผนบูรณา
การ  การ
ด าเนินงานบังคับ
ใช้กฎหมายด้าน
การตรวจเฝ้าระวัง  

1.เพื่อบูรณาการ
ด าเนินงานบังคับใช้
กฎหมายเชิงรุกร่วมกับ
เครือข่าย 
2.ส ารวจสถานการณ์
ปัญหา ความเสี่ยงต่อการ
กระท าผิด/ฝ่าฝืนกฎหมาย 

มีแผนบูรณาการ
เชิงรุก ครอบคลุม
กฎหมาย  
อย่างน้อย 2 ฉบับ 

1.แผนบูรณาการ
ตรวจเฝ้าระวัง
ร่วมกับเครือข่าย ปี 
2563 

3.ด าเนินการ
บังคับใช้
กฎหมาย การ
เฝ้าระวัง การ
ด าเนินคดี 

3.1 ตรวจเฝ้า
ระวัง/
ประชาสัมพันธ์ 
ตามแผนบูรณา
การร่วมกับ
เครือข่ายบังคับใช้
กฎหมาย 

เพ่ือบูรณาการด าเนินงาน
เชิงรุกตามแผนบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายฯ 

ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายตามแผน
บูรณาการ 

1.รายงานผลการ
ตรวจเฝ้าระวัง 
2.แผนบูรณาการ
ตรวจเฝ้าระวัง 

 
 3.2 ร่วมตรวจ

ด าเนินคดี 
1) ร่วมตรวจ
ด าเนินคดีตามข้อ
ร้องเรียน/ข้อสั่งการ/
การแจ้งเบาะแสการ
กระท าความผิด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

1.ร้อยละ 80 
ของเรื่องใน
ทะเบียนรับ 
 

1.ทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน/
เบาะแส/ข้อสังการ 
2.บันทึกผลการ
ด าเนินงาน 
3.สรุปผลการ
ด าเนินคดี 

2) การด าเนินคดีท่ี
พบการกระท าผิดซึ่ง
หน้า 

2.ร้อยละ 100 
ของการกระท า
ผิดซึ่งหน้า 

1.ทะเบียนรับเรื่อง
การด าเนินคดี 
2.สรุปผลการ
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ด าเนินคดี 
4.การถอด
บทเรียน 

ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้,ถอดบทเรียน
การด าเนินงานบังคับ
ใช้กฎหมายแบบ
บูรณาการ 

เพ่ือสรุปวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 

สรุปผลการถอด
บทเรียน ปัญหา 
อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข พัฒนา 

5.ประเมินผล
แบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

รวมรวมรายงานการ
บังคับใช้กฎหมาย 
สรุป วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และ
เสนอแนะเชิง
นโยบาย ต่อ นพ.
สสจ. และ
ปลัดกระทรวง 

เพ่ือเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ทุก 6 เดือน รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
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รำยงำนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ระดับกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2563 
รอบท่ี 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Area based ปัญหำสำธำรณสุขในพื นที่ 
1. โรคไข้เลือดออก  
 1. มีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ในปี 2562 พบผู้ป่วย 
2,264 คน อัตราป่วย 226.4 ต่อแสน (ค่ามัธยฐาน = 549 ราย อัตราป่วย 55.0 ต่อแสน) สูงกว่าค่ามัธยฐาน 4 เท่า 
และพบผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐานทั้ง 11 อ าเภอ อัตราป่วยเป็นล าดับที่ 19 ของประเทศ 
 2. มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 3 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13 สูงเป็นล าดับที่ 1 ของ
เขตสุขภาพที่ 2  
 3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการระบาดของโรคเลือดออก  
  3.1 ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI,CI) สูงเกินมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2 การจัดการและการก าจัดขยะไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 4.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกยังน้อย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนแก้ไขโรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 
 1. การป้องกันควบคุมการระบาดไข้เลือดออก 
  1.1 การก าจัดลูกน้ า และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ก่อนฤดูระบาด และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยทีมประเมินแบบไขว้ 1. ทีมประเมินภายในอ าเภอ โดยทีมผู้ประเมินต่างต าบล 2. ทีมประเมิน
ภายนอกอ าเภอ โดยทีมผู้ประเมินต่างอ าเภอ และ 3. ทีมประเมินระดับจังหวัด โดย ทีมผู้ประเมิน สสจ. 
  1.2 ด าเนินงาน 6 ร ควบคุมโรคไข้เลือดออก (1. การพัฒนาศูนย์ข้อมูล 2.  การสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 3.  การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 4.  ทบทวนความรู้ 5.  การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ 6.  การเฝ้า
ระวังการระบาด) 
 2. การป้องกันการเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออก 
  2.1 การถอดบทเรียน  การท า DEAD CASE CONFERENCE การเผยแพร่ข้อมูลและท าความ
เข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.2 การสื่อสารแจ้งเตือน เครือข่ายด้านสุขภาภาคเอกชน คลินิก ร้ายจ าหน่ายยา รพ.เอกชน ใน
การให้การรักษาและการจ่ายยา NSAIDs  

3. การสร้างความตระหนักในการร่วมมือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกภาคประชาชน 
3.1 การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก การคาดการณ์แนวโน้มการระบาดด้านพ้ืนที่ แจ้งข้อมูลในทุกช่องทาง เพื่อกระตุ้นเตือน ประชาชน ให้
เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การขอความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบจิตอาสา จากประชาชนในพื้นที่ 
และได้รับการสนับสนุนจากองการบริหารงานส่วนท้องถิ่น และการด าเนินงานก าจัดสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการ
ด าเนินงาน พชอ. 
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โรคมะเร็งตับ 

1. ควำมเป็นมำ/สถำนกำรณ์ 

 โรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผลกระทบจะมีทั้งต่อผู้ป่วย
และครอบครัว รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาที่เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาโรคมะเร็งตับเป็นปัญหาที่
ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายสูงอันดับหนึ่งของการตายด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด ซึ่ง
จากข้อมูลปี 2560 – 2562 พบว่าอัตราการตายด้วยโรคมะเร็ง พบว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ
หนึ่งมาตลอด และพบว่าอัตราตายด้วยมะเร็งตับของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราตายสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 2 
จากผลการศึกษาของพ้ืนที่เมื่อปี 2558ที่ศึกษาจากเวชระเบียนประวัติของผู้ป่วยมะเร็งตับที่โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ จ านวน 237 ราย พบว่าได้รับการตรวจ HCV และ HBV 148 ราย ผลติดเชื้อ HCV และ HBV รวม
คิดเป็นร้อยละ 75 แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อ HCV และ HBV นั้นเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งตับของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจากผลการตรวจคัดกรอง  HCV และ HBV ร่วมกับสถาบันจุฬาลงกรณ์ เมื่อ ปี 2561 
จ านวน 4,998 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 -64 ปี พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีความชุกของ HCV ร้อยละ 6.74  
และมีความชุกของ HBV ร้อยละ 6.28  ซึ่งค่าความชุกของ HCV จังหวัดเพชรบูรณ์สูงกว่าความชุกของประเทศ 
2 เท่า ดังนั้น แนวทางการลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็งตับจึงต้องเริ่มจาการแก้ที่สาเหตุของโรค นั่น
ก็คือ การจัดการกับไวรัสตับอักเสบบีและซี  
        สำเหตุกำรตำยด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดับ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 - 2562 
 

 
          ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th ) ณ เดือน มกราคม 2563 
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อัตรำตำยด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดับในเพศชำย ปี 2561 - 2662 

 
ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th ) ณ เดือน มกราคม 2563 
อัตรำตำยด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดับในเพศหญิง ปี 2561 - 2662 

 
ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th ) ณ เดือน มกราคม 2563 
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2. แผนงำน/กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
  2.1 บูรณาการกับหน่วยเจาะเลือดของทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีและ
ซี และผู้ที่มาบริจาคโลหิตแล้วพบผลไวรัสตับอักเสบบีหรือซีให้ผลบวก มีการด าเนินการติดตามเพ่ือเข้าระบบ
การรักษา 

  2.2 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในระดับเวทีผู้น าท้องถิ่นและกลุ่ม อสม. เพ่ือให้
มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีให้กับคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเรื่อง
ของความรุนแรงของโรค และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบของคนในชุมชน 

  2.3 วางแผนด าเนินการคัดกรองร่วมกับทีมวิจัยจากสถาบันจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการ 
ตรวจเลือดเพ่ือคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งมีเป้าหมายร้อยละ 90 ของประชาชนอายุมากกว่า 35 ปี
(กลุ่มเป้าหมายประมาณ 4 แสนคน) โดยผู้ติดเชื้อต้องทราบและตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ไปสู่ผู้อื่นและได้รับการรักษา 

  2.4 ติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีต้องเข้าระบบติดตามการรักษา และพัฒนาศักยภาพของรพช.
ในพ้ืนที่ให้สามารถรักษาผู้ป่วย HBV ได้ เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีแนว
ทางการรักษาและระบบการปรึกษาอายุแพทย์จากรพ.แม่ข่าย 

3. ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำน 
  3.1 ผลการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ปี 2561 

โรงพยาบาล 
ผลจากจุฬาฯ Hep 
B+ve(คน) 

จ านวนที่เข้าระบบ
รักษาแล้ว(คน) 

ผลจากจุฬาฯ Hep 
C +ve(คน) 

จ านวนที่เข้าระบบ
รักษาแล้ว(คน) 

เพชรบูรณ์ 76 73 93 84 
ชนแดน 27 27 17 15 
หล่มสัก 52 52 123 117 
หล่มเก่า 29 11 29 18 
วิเชียรบุรี 30 30 15 13 
ศรีเทพ 14 14 5 3 
หนองไผ่ 24 22 28 26 
บึงสามพัน 19 16 3 0  
น้ าหนาว 15 14 6 3 
วังโป่ง 16 14 5 5 
เขาค้อ 11 3 13 5 
รวม 314 276 337 289 
 สรุป ผลการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรองในโครงการปี 2561 เพ่ือเข้าระบบการรักษา ผลคือ HBV 
อยู่ในระบบติดตามการรักษาแล้ว ร้อยละ 87.90 และ HCV ได้เข้าระบบติดตามการรักษาแล้ว ร้อยละ 85.76  
(ท่ีมา:ข้อมูลส ารวจจากพ้ืนที่ ณ วันที่ 18 มกราคม 2563) 

 3.2 ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาไวรัสตับอักเสบของจังหวัดเพชรบูรณ์  
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมีการ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของโครงการวิจัยการขจัดไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย(แบบจุลภาค)รูปแบบจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ และคณะ ขณะนี้โครงการวิจัยอยู่ในระหว่างรอเซ็นสัญญา
กับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการคัดกรองได้ในปลายปี 2563 
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4. นวัตกรรม/ตัวอย่ำงท่ีดี  
 4.1 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดคลินิกไวรัสตับอักเสบ ปัจจุบันรักษาไวรัสตับอักเสบได้ทุก genotype  
และ ปี 2562 ทีมอายุรแพทย์ผู้รับผิดชอบงานไวรัสตับอักเสบได้มีการพัฒนา Guideline การรักษาไวรัสตับอักเสบ  
 4.2 พัฒนาระบบการส่งต่อ HCV โดยมีช่องทางไลน์ในการประสานส่งต่อ และเป็นช่องทางที่ ใช้ในการ
สื่อสารระหว่างอายุรแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์ และผู้ประสานงานของทุก รพช.(ท้ังแพทย์และพยาบาล) 
 4.3 พัฒนาระบบการดูแล HBV โดยทุก รพช.สามารถให้การรักษาได้ โดยมีระบบการ consult และการ
ส่งต่อในรูปแบบเครือข่ายโซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้ โดยมีแม่ข่ายในการดูแล คือ รพ.หล่มสัก รพ.เพชรบูรณ์ 
และระ.วิเชียรบุรี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการได้สะดวกมากขึ้น  

5. ปัญหำ/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุม เช่น บุคคลที่สัมผัส
เชื้อ คู่นอนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และยังไม่มีสิทธิประโยชน์ให้ใน
การคัดกรอง ผู้ป่วยที่ได้เข้าระบบที่นอกจากโครงการคัดกรอง
จะมาจากการบริจาคโลหิต และกลุ่มที่มีอาการแล้วตรวจพบ
การติดเชื้อ  
ปัญหาเกี่ยวกับระบบการรักษา HCV 
- การรักษาไวรัสตับอักเสบซี ก่อนเริ่มรักษาผู้ป่วยต้องมีการ
ท า fibroscan ในจังหวัดไม่มีเครื่องต้องส่งท าที่รพ.พุทธชิน
ราช แต่บางรายมีฐานะยากจนมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
- เรื่องการรักษาที่ รพ.เพชรบูรณ์ไม่มี GI Med ท าให้คนไข้
บางกลุ่มที่มี U/D เช่น DCM on blocker, AF on warfarin 
จึงส่งต่อไปรักษาท่ี รพ.พุทธชินราช 
 - HCV ปัจจุบัน รพ.พช.รักษาได้ทุก genotype c แต่ยา 
ribavirin PEGFN ในคนไข้ ปกส.และบัตรทองมีปัญหาในการ
สั่งซื้อ การสั่ง stock ยาท าให้ยาขาดช่วงบ่อย 
 
 
ปัญหำระบบกำรรักษำ HBV  
 - การให้ HBIG ในเด็กทารกที่มารดา HBV positive  จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเอง และมีปัญหาด้านเศรษฐานะท าให้เด็กบาง
รายไม่ไดร้ับ HBIG 

- การคัดกรอง HCVและ HBV ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ ควรเข้าในสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพ่ือจะช่วยให้การด าเนินงานเชิงรุก ค้นหา
กลุ่มป่วยท าได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
 
 - ขอสนับสนุนให้มีเครื่อง fibroscan ที่ รพ.พช.เพ่ือที่
ผู้ป่วยจะได้เข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน  
 
 
 - ขอช่องทางการปรึกษา GI Med ที่ชัดเจน 
 
 
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบคลินิกรักษาไวรัสตับอักเสบซี ให้
ง่ายต่อการรักษามากกว่าที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น ยาเม็ดที่
สามารถรักษาได้ทุก genotype ผลข้างเคียงน้อย ไม่
ต้องรอ fibroscan เมื่อตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ
สามารถให้ยารักษาได้เลย และรักษาได้ทุก รพ.ชุมชน 
   
- ขอให้น าเรื่องการให้ HBIG เข้าอยู่ในสิทธิประโยชน์
ของหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกสิทธิ์ 

 
         ผู้รายงาน นางสาวศรัญญา งามนิมิตร 
         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                วัน/เดือน/ปี 26 มกราคม 2563 
      โทร  065 0925162.                                       
.     e-mail : saranyangamnimit@gmail.com 
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3. อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 

1. ควำมเป็นมำ/สถำนกำรณ์ 
สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบบูรณาการข้อมูล  

๓ ฐาน (สาธารณสุข, ต ารวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ) พบว่า ปีงบประมาณ 2560  
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 342 ราย (คิดเป็น 34.31 ต่อแสนประชากร) ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 333 ราย (คิดเป็น 33.46 ต่อแสนประชากร) ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 392 ราย (คิดเป็น 39.38  
ต่อแสนประชากร) และปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
จ านวน 106 ราย (คิดเป็น 10.68 ต่อแสนประชากร) ดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แยกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 –  
             2563 (ปี 2563 ข้อมูล 3 เดือน) 

 

ที่มา : ข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข, ต ารวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2560 – 2562 แยกรายอ าเภอ พบว่า 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ , วิ เชียรบุรี , หล่มสัก, หนองไผ่ , บึ งสามพัน, วังโป่ ง และเขาค้อ มี อัตราการเสียชีวิต 
เพ่ิ มสู งขึ้ น  โดยในปี งบประมาณ  2563 ข้ อมู ลเดื อนตุ ลาคม – ธันวาคม 2562 (3 เดื อน) มี ผู้ เสี ยชี วิ ต 
จากอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 106 ราย (คิดเป็น 10.68 ต่อแสนประชากร) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 3.24 
: 1 (เพศชาย 81 ราย เพศหญิง 25 ราย) ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 15 – 24 ปี ร้อยละ 20.75 ซึ่งเป็นช่วง
เด็กวัยเรียนมัธยม วัยรุ่น และนักศึกษา รองลงมา คือ กลุ่มช่วงอายุ 55 – 64 ปี ร้อยละ 16.98 และช่วงอายุ 45 – 54 ปี 
ร้อยละ 16.04 ตามล าดับ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 18.00 – 21.59 น. ร้อยละ 25.47 และยัง
พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 64.37 โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 64.37 
นอกจากนี้ พบ ว่ า  การเกิ ด เหตุ มี ค วามรุ น แรง มี ผลท าให้ เสี ยชี วิ ต  ณ  จุ ด เกิ ด เหตุ  ร้ อยละ 47 .13  
และเสียชีวิต ณ ห้องฉุกเฉิน ร้อยละ 21.84 

2. แผนงำน/กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
 2.1 จัดอบรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในระดับ รพท./รพช./สสอ. และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง, การบันทึกข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บทางถนน ( IS online) และการวิเคราะห์ข้อมูล
พิกัดอุบัติเหตุทางถนน (จุดเสี่ยง) ผ่าน ศปถ.อ าเภอ 

เมือง
เพชรบูรณ์

วิเชียรบุรี หล่มสัก หล่มเก่ำ หนองไผ่ บึงสำมพัน ชนแดน ศรีเทพ วังโป่ง เขำค้อ น  ำหนำว

ปี 2560 42.76 30.20 37.99 28.31 30.18 43.12 25.05 32.51 24.12 28.78 27.36

ปี 2561 45.33 24.94 32.36 38.82 27.58 41.74 21.35 33.96 8.08 31.02 65.41

ปี 2562 49.71 35.52 41.88 23.87 38.31 66.59 16.35 28.35 18.92 53.44 37.88

ปี 2563 11.00 15.18 7.63 4.49 10.73 18.05 5.03 4.26 16.33 17.93 1.63
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 2.2 การออกสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตาม Criteria ของส านักระบาด 
 2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ด าเนินการร่วมกับ ศปถ.จังหวัด) 
 2.4 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อน - หลัง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  
(ปีใหม่/สงกรานต์)  
 2.5 สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามรูปแบบ D-RTI/พชอ. 
 2.6 ถอดบทเรียนและคืนข้อมูลให้ชุมชน/ศปถ.อ าเภอ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามรูปแบบ D-RTI/พชอ. 
 2.7 นิเทศ ติดตาม สนับสนุนด้านวิชาการและประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอ าเภอ 
 2.8 ซ้อมแผนระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.9 ด าเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างมาตรการองค์กร เพ่ือความปลอดภัยทางถนน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในหน่วยงานราชการ/อปท./องค์กรเอกชน/ชุมชน น าร่อง 13 แห่ง 
 2.10 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสถานศึกษาที่ทดลองน าร่อง  
ใช้หลักสูตร จ านวน 12 แห่ง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำน 
 3.1 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแยกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์  ดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แยกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

ตัวชี วดั 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2563 แยกรำยอ ำเภอ 

บึงสาม
พัน 

เขาค้อ วังโป่ง 
น้ า

หนาว 
วิเชียร

บุรี 
เมืองเพชร 

บูรณ์ 
หนอง

ไผ่ 
หล่ม
สัก 

ชน
แดน 

หล่ม
เก่า 

ศรีเทพ รวม 

จ ำนวน 
(รำย) 

13 7 6 3 20 23 12 12 4 3 3 106 

อัตรำต่อ
แสน ปชก. 

18.05 17.93 16.33 16.20 15.18 11.00 10.73 7.63 5.03 4.49 4.26 10.68 

ที่มำ : การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข, ต ารวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) 

3.2 สรุปการด าเนินงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ จากข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) พบว่า  
มีผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จ านวน 398 ราย เพศชาย 271 ราย (ร้อยละ 68.09) เพศหญิง 127 ราย  
(ร้อยละ 31.90) ช่วงอายุที่มีการบาดเจ็บสูงสุด คือช่วงอายุ 15- 24 ปี จ านวน 125 ราย (ร้อยละ 31.40) อ าเภอที่
มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 87 ราย (ร้อยละ 21.85) รองลงมา คือ อ าเภอหล่มสัก 
จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 17.58) และอ าเภอหนองไผ่ จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 14.82) ซึ่งยานพาหนะที่ท าให้เกิด
ส่วนใหญ่ คือ รถจักรยานยนต์ จ านวน 295 ราย (ร้อยละ 74.12) โดยวันเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ระหว่างวันที่ 3,4 
ของช่วงเทศกาล ช่วงเวลาที่มีเหตุส่วนใหญ่จะเป็นช่วงพลบค่ าจนถึงดึก ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.59 น. จ านวน 103 
ราย (ร้อยละ 25.36) ดื่มสุรา จ านวน 136 คน (ร้อยละ 33.549) ในจ านวนนี้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 21 ราย  
(ร้อยละ 15.44) ดังตารางที่ 3 
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ตำรำงท่ี 3 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี 2559 – 2563) 

 
ที่มา : กองสาธารณสุขฉุกเฉิน http://ict-pher.moph.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 

ผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน จ านวน 8 ราย แยกเป็นเพศชาย 6 ราย (ร้อยละ 75.00) เพศหญิง จ านวน 
2 ราย (ร้อยละ 25.00) เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 6 ราย ไม่มีผู้ใดสวมหมวกนิรภัย ความรุนแรงขณะเกิด
เหตุส่งผลให้ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 37.50) เสียชีวิต ณ ห้ องฉุกเฉิน จ านวน  
3 ราย (ร้อยละ 37.50) และเสียชีวิตในตึกโรงพยาบาล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 25.00) โดยอ าเภอที่มีผู้เสียชีวิ
สูงสุด คือ อ าเภอวิเชียรบุรี และบึงสามพัน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์, 
ศรีเทพ, หนองไผ่ และวังโป่ง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 12.50) ดังตารางที่ 4 
ตำรำงท่ี 4 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี 2559 – 2563) 

 
ที่มา : กองสาธารณสุขฉุกเฉิน http://ict-pher.moph.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 

เมือง
เพชรบูรณ์

วิเชียรบุรี หล่มสัก หล่มเก่ำ หนองไผ่ บึงสำมพัน ชนแดน ศรีเทพ วังโป่ง เขำค้อ น  ำหนำว

ปี 2559 77 59 83 33 47 38 41 37 25 24 5

ปี 2560 65 41 92 24 51 35 26 23 18 27 4

ปี 2561 99 31 73 20 49 31 27 31 19 16 6

ปี 2562 77 48 70 25 84 48 28 30 21 39 8

ปี 2563 87 25 70 30 59 36 17 23 11 34 6
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วิเชียรบุรี หล่มสัก หล่มเก่ำ หนองไผ่ บึงสำมพัน ชนแดน ศรีเทพ วังโป่ง เขำค้อ น  ำหนำว

ปี 2559 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0

ปี 2560 3 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0

ปี 2561 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0

ปี 2562 1 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0

ปี 2563 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0
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การเฝ้าระวัง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เทศกาลปีใหม่ ปลอดป้าย ปลอดโปร” ตาม พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกับ สคร.2 พิษณุโลก และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน เฝ้าระวัง ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 1,174 ร้าน 
ปั้มน้ ามัน 31 แห่ง ไม่พบการกระท าความผิด ร้านค้าในชุมชนยังไม่ทราบเรื่องการขายเป็นเวลา ควรให้ สสอ.  
และรพ.สต.เร่งประชาสัมพันธ์ 

 3.3 ด าเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และมาตรการเพ่ือรักษา 
ความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์
ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และนายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกัน กรณี  
เกิดเหตุรุนแรง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุกแห่ง ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ต ารวจ ได้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 

   3.3.1 การแจ้งเหตุให้โทรผ่านทาง 191 ช่องทางเดียว เจ้าหน้าที่ต ารวจจะไปถึงที่เกิดเหตุภายใน  
             ระยะเวลา 3 – 5 นาที ในเขตเทศบาล  
  3.3.2 นอกเขตเทศบาล อาจใช้เวลา 10 - 15 นาที และหากพ้ืนที่ค่อนข้างไกลก็จะใช้เวลาขึ้นอยู่ 
             กับระยะทางนั้นๆ แล้วแต่บริบทของพ้ืนที่  
  3.3.3 ต ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด กรณีมีเหตุรุนแรงหรือทะเลาะวิวาท 
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ตำรำงท่ี 3 มำตรกำรด้ำนอำคำรสถำนที ่

โรงพยำบำล 

กล้อง 
วงจรปิด 

ระบบควบคุม
ประต ู

เข้ำ-ออก 
ของโรงพยำบำล 

ระบบควบคุม 
ประตหู้องฉุกเฉิน 

(จ ำกัดกำรเข้ำ-ออก) 

สถำนที ่
พักคอย
ญำติ 

ช่องทำง 
เข้ำ-ออก 
(ส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่) ใน ER 
นอก 
ER 

เพชรบูรณ์ / / มีเวรยาม 24 ชม. -ประตูอัตโนมัติ มเีวรยามประจ า 
ใช้บัตรเจ้าหน้าท่ีสแกนเข้า-ออก 

/ / 

วิเชียรบุรี / / มีเวรยาม 24 ชม. -เจ้าหน้าท่ีคัดกรองก่อนเข้าห้อง / / 
หล่มสัก / / มีเวรยาม 24 ชม. -ประตูอัตโนมัติ กดเข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ / / 
หล่มเก่ำ / / มีเวรยาม 24 ชม. -ประตูอัตโนมัติ ใช้บัตรเจ้าหน้าท่ีสแกน

เข้า-ออก 
/ / 

หนองไผ่ / / มีเวรยาม 24 ชม. -มีเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้าห้อง 
-หลัง 24.00 น. กรณีมีผู้ป่วย ต้องกดกริ่ง
หน้าห้อง 

/ / 

บึงสำมพัน / / มีเวรยาม 24 ชม. -ไม่มีการจ ากัดเขา้-ออกได้ตลอด / / 
ชนแดน / / มีเวรยาม 24 ชม. -เวรเช้ามีเจา้หน้าท่ีคัดกรองก่อนเข้าห้อง

ร่วมกับ OPD 
-เวรบ่าย-เวรดึก มีเวรเปลคัดกรองหน้าห้อง 

/ / 

ศรีเทพ / / มีเวรยาม 24 ชม. -มีเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้าห้อง / / 
วังโป่ง / / มีเวรยาม 24 ชม. 

มีต ารวจตรวจเวร
ทุกคืน 

-มีเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้าห้อง 
-หลัง 24.00 น. กรณีมีผู้ป่วย ต้องกดกริ่ง
หน้าห้อง 

/ / 

เขำค้อ / / ไม่ม ี -มีเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้าห้องถึง 24.00 
น. (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าประตู
อัตโนมัติ)  

/ / 

น  ำหนำว / / ไม่ม ี -เวรเช้ามีเจา้หน้าท่ีคัดกรองก่อนเข้าห้อง 
-เวรบ่าย-เวรดึก มีเวรเปลคัดกรองหน้าห้อง 

/ / 

มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย 
 โรงพยำบำลทุกแห่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มีกำรซ้อมแผนในกรณีเกิดเหตุรุนแรง แต่มีระบบกำรคัด
กรองผู้ป่วยตำมควำมเร่งด่วน และมีข้อตกลงในที่ประชุมฯ กรณีผู้ป่วยจำกเหตุทะเลำะวิวำทเมื่อมีกำร  
ซักประวัติแล้วจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทันที เพ่ือเข้ำมำดูแลควำมปลอดภัย ป้องกันเหตุคู่กรณีตำมมำก่อเหตุซ้ ำ  
ที่โรงพยำบำล  
 โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ได้จัดท ำแผนเสนอขอติดตั้งสัญญำณเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอควำมช่วยเหลือ และ
ช่องทำงแจ้งเหตุด่วนกับต ำรวจ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติ 

3.4 ด าเนินการจัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ.2563 และกิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขฤทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ 
ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง และส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และ
กิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
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- มำตรกำรบริหำรจัดกำร 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

- การด าเนินงานในระดับอ าเภอมีความต่อเนื่องและทีมมีความเข้มแข็ง 

- เน้นใช้นโยบายของรัฐมนตรีควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ จ ากดัเวลาขาย 

- ทีมวิเคราะห์สอบสวนอุบัติเหตุ ออกสอบสวนสาเหตุ วิเคราะห์เชิงลึก ตามเกณฑ์สอบสวน/อุบัติเหตุ
ใหญ่ที่น่าสนใจ 

- มำตรกำรข้อมูล 
- คืนข้อมูลให้พ้ืนที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง 

การป้องกัน (ในเวทีการประชุม ศปถ.อ าเภอ, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน) 
- มำตรกำรป้องกัน 

- มีการตั้งด่านชุมชน และด่านยาเสพติด โดยบูรณาการงานอุบัติเหตุทางถนนเข้าร่วมด้วยตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ โดยมีบุคลากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

- มีมาตรการชุมชน โดยคนในชุมชนดูแลตนเอง กรณีอายุ < 20 ปี ไม่ให้ซื้อเหล้า กรณีเมาห้ามไม่ให้
พกกุญแจรถ หากเกิดเหตุต้องด าเนินการตามมาตรการชุมชน 

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง 
- ก าหนดจุดเสี่ยง/จุดเกิดเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือวางแผนป้องกันการเกิดเหตุ และมีการวางกรวยจราจร  

เพ่ือลดความเร็ว 
- มีด่านกวดขันวินัยจราจร, ด่านหลัก (ถนนสายหลัก), ด่านรอง, จุดบริการประชาชน, จุดแวะพัก  

และสอบถามเส้นทาง 
- มีป้ายเตือน, สัญญาณจราจร, กล้องตรวจจับความเร็ว (บางจุด), สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบริเวณ

ทางโค้ง, รถการเกษตร 
 - มาตรการรักษา 

- EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, In-Hos คุณภาพ, Referal System 
- แนวทำงแก้ไข 

- ก าหนดการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในภาพ พชอ. ไปสู่ พชต. 
- มีการประชุมหามาตรการในการเตรียมความพร้อมรับเทศกาลต่างๆ รวมทั้งช่วงปกติร่วมกัน 
- สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน โดยสะท้อนข้อมูลถึงผู้ที่กระท าผิดกฎจราจรหรือมี

พฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงสร้างวินัยจราจรให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
- มีมาตรการองค์กรทุกหน่วยงาน โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ เป็นแบบอย่าง 

ทีด่ีในการปฏิบัติตามกฎจราจร และมีบทลงโทษที่มากกว่าประชาชน 
- สะท้อนข้อมูลไปยังท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาสาสมัคร และก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือสามารถ

ด าเนินงานได้ทั้งปี 
- ด าเนินการตามมาตรการชุมชนดูแลชุมชน รวมไปถึงการดูแลสุนัขในชุมชน กรณีที่ออกมาเดินตามถนน

และท าให้ผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุ 
- มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งรัดและต่อเนื่อง 
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- เพ่ิมการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว, ท าสัญลักษณ์บนพ้ืนถนนเพ่ือเตือนให้ลดความเร็ว, ขยาย
ถนนไหล่ทาง, เพ่ิมแสงสว่าง, แถบกลางถนนทาสีใหม่, ป้ายสะท้อนแสงเฝ้าระวังท าตลอดปี 

- เพ่ิมการเข้าถึงการตรวจสภาพรถ (ขนส่ง) บางพ้ืนที่ไม่มีร้านรับตรวจสภาพรถ (ตรอ.) 
- ออกสอบสวนอุบัติเหตุการเสียชีวิต ตามนิยามการสอบสวน และกรณีเป็นที่น่าสนใจของประชาชน 

 3.5 อ าเภอที่น าประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เข้าเป็นประเด็นการแก้ไขปัญหาของ พชอ. 
ได้แก่ อ าเภอวิเชียรบุรี, หล่มสัก, หล่มเก่า, หนองไผ่, ชนแดน, ศรีเทพ, เขาค้อ และน้ าหนาว 
 3.6 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ และการเตรียม 
ความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชบุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.7 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี 
พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เพ่ือร่วมก าหนดมาตรการ 
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานรวมไปถึงการบูรณาการร่วมกัน และรายงาน
ให้ศูนยอ์ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ 

4. นวัตกรรม/ตัวอย่ำงท่ีดี 
อ ำเภอหล่มเก่ำ ผ่านการประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  

(D-RTI) ประจ าปี 2561 ประเภท ดีเยี่ยม (Advanced) ระดับเงิน ซึ่งมีการประเมินตนเองตามแบบประเมิน  
และมีทีมประเมินจากกรมควบคุมโรคลงพ้ืนที่เพ่ีอท าการประเมินอีก 1 ครั้ง โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้ในเวที
สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา โดยมี นายแพทยอั์ษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน 
5. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
    ปัญหำ อุปสรรค 

1.การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ของ ศปถ.อ าเภอยังไม่ต่อเนื่อง 
2. การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอยังไม่เป็นรูปธรรม ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการ

ด าเนินงาน 
3. การด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ยังด าเนินการแก้ไขได้ไม่ครบทุกจุด เนื่องจากบางจุดต้องใช้งบประมาณใน

การด าเนินการ 
4. การใช้งานโปรแกรม IS Online ยังไม่เสถียร (ส่วนกลาง และสคร.2 จะลงนิเทศติดตามการใช้งาน

โปรแกรม IS Online  ของพ้ืนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 
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   ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามรูปแบบ D-RT/ พชอ./พชต.  
2. สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการปฏิบัติตามกฎจราจร 
3. บังคับใช้มาตรการกฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง 
 
 
 

ผู้รายงาน : นายอิทธิพล มหาเดช 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 30 มกราคม 2563 
โทร : 086-926-8718  
e-mail : m.ittipol@hotmail.com 
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4. โรคเบำหวำน และควำมดันโลหิตสูง 

สถำนกำรณ ์ 
 การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย(NHES) ครั้งที่ 5 (2557) พบความชุกโรคความ

ดันโลหิตร้อยละ 24.7 ผู้ชายร้อยละ 25.6 และผู้หญิงร้อยละ 23.9 ความชุกของโรคต่ าสุดในกลุ่มอายุ 15-29 ปี 
ร้อยละ 4.6 จากนั้นเพ่ิมขึ้นตามอายุและสูงสุดในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ความชุก ของความดันโลหิตสูงในเขต
เทศบาลสูงกว่านอกเขตฯ ใกล้เคียงกัน เขตสุขภาพที่ 2 มีความชุก ร้อยละ 21.6 ส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์พบ
ความชุกร้อยละ 19.0 คาดว่ามีผู้ป่วยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการวินิจฉัยและการรักษาประมาณ 21,992 คน เมื่อเทียบ
กับความชุกระดับประเทศ ความชุกโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 8.9 ความชุกในผู้หญิง
สูงกว่าในผู้ชาย (ร้อยละ 9.8 และ 7.9 ตามล าดับ) ความชุกเพ่ิมขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นและสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 60-69 
ปี ในผู้ชาย (ร้อยละ 16.1) และผู้หญิง (ร้อยละ 19.2) ความชุกของคนที่อาศัยในเขตเทศบาลสูงกว่า นอกเขต
เทศบาลในผู้ชาย แต่ผู้หญิงนอกเขตฯ สูงกว่าในเขตฯ เขตสุขภาพที่ 2 มีความชุกร้อยละ 8.8 ส่วนของจังหวัด
เพชรบูรณ์พบความชุกร้อยละ 9.3 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (DM/HT) พบว่า การคัดกรองในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไปในปี 
2560 – 2562 ผลการคัดกรองโรคเบาหวานร้อยละ 84.59,87.17 และ 88.24 ตามล าดับ ผลการคัดกรองความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 85.58,87.86 และ 88.31 ตามล าดับ ซึ่งการด าเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย
การคัดกรองโรคเบาหวานจ านวน 343,297 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 299,172 คน พบกลุ่มเสี่ยงจ า นวน 
30,784 คน ปี 2562 ได้รับการติดตรวจน้ าตาลซ้ า จ านวน 28,865 คน คิดเป็นร้อยละ 93.77 และได้รับการ
วินิจฉัยรายใหม่ จ านวน 647 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ส าหรับ ปี 2563ไตรมาสแรก 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562)  การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานพบกลุ่มสงสัยป่วย จ านวน 4,236 คน ได้รับการ
ตรวจเลือดยืนยันทางหลอดเลือดด าจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 (ระดับประเทศร้อยละ 7.15,เขตสุขภาพ
ที่ 2 ร้อยละ 10.53) ในส่วนโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองจ านวน 288,164 คน 
ได้รับการคัดกรอง จ านวน 254,489 คนพบกลุ่มเสี่ยงจ านวน 85,494 คน กลุ่มสงสัยป่วยจ านวน 18,523 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.28 ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านจ านวน 8,447 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ซึ่งได้รับการวินิจฉัย
เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 563 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 
ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงพบกลุ่มสงสัยป่วยจ านวน 
16,127 คน ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านจ านวน 2,105 คนคิดเป็นร้อยละ13.05  (ระดับประเทศร้อยละ 
12.15, เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 12.76) และเพ่ือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยง การป้องกันโรคแทรกซ้อนมีความจ าเป็นใน
พัฒนาการเข้าถึงบริการและการติดตามในกลุ่มท่ีขาดการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  
5.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน : รอบ 6 เดือน ร้อยละ 15 ,รอบ 9 เดือนร้อยละ 45 และรอบ 12 เดือนร้อยละ 60 

 ตารางที่ 1 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2563 
อ ำเภอ เกณฑ์(ร้อยละ) เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
วังโป่ง 15 140 61 43.57 

วิเชียรบุร ี 15 241 29 12.03 
หนองไผ่ 15 891 95 10.66 
เขาค้อ 15 116 11 9.48 
ชนแดน 15 276 22 7.97 

เมืองเพชรบูรณ์ 15 810 56 6.91 
น้ าหนาว 15 168 10 5.95 

บึงสามพัน 15 543 18 3.31 
หล่มเก่า 15 144 4 2.78 
ศรีเทพ 15 260 5 1.92 
หล่มสัก 15 691 9 1.30 
จังหวัด 15 4,280 320 7.48  
เขต 2 15 15,244 1,694 11.11 

ประเทศ 15 172,683 13,208 7.65 
  ที่มา : HDC วันที่ 24 มกราคม 2563 
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5.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : รอบ 6 เดือน ร้อยละ 40 ,รอบ 9 เดือนร้อยละ 50 และรอบ 12 เดือนร้อยละ 60 

      ตารางที่ 2 ตารางแสดงตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2563 
อ ำเภอ เกณฑ์(ร้อยละ) เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 
วังโป่ง 40 678 272 40.12 
เขาค้อ 40 411 112 27.25 

เมืองเพชรบูรณ์ 40 3077 587 19.08 
วิเชียรบุร ี 40 1,938 361 18.63 
หนองไผ่ 40 2,273 365 16.06 
หล่มเก่า 40 688 108 15.70 
หล่มสัก 40 3,506 467 13.32 

บึงสามพัน 40 1,447 121 8.36 
ศรีเทพ 40 1,061 82 7.73 
ชนแดน 40 756 32 4.23 
น้ าหนาว 40 586 6 1.02 

จังหวัด 40 16,421 2,513 15.30  

เขต 2 40 53,503 7,702 14.40 

ประเทศ 40 635,793 91,708 14.42  
  ที่มา : HDC วันที่ 24 มกราคม 2563 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม และแผนงำน/กิจกรรม กำรแก้ไขปัญหำ 

5. การปรับเปลี่ยนนิยามและระยะเวลาการประเมินผลตัวชี้วัดการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ชี้แจงตัวชี้วัดถึงพ้ืนที่การท างานล่าช้า 

6. ปัญหาในเรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการด าเนินงาน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต หลอดเจาะเลือดและ
น้ ายาที่ใช้ในการตรวจเลือดซ้ าอาจส่งผลให้เกินแผนงบประมาณและการจัดซื้อในแต่ละ CUP 

7. การเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาอาจล่าช้าอาจส่งผลในกลุ่มที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเข้ารับบริการ 
8. บุคลากรในพ้ืนที่ขาดแรงจูงใจในการด าเนินงานเนื่องจากมีตัวชี้วัดเพ่ิมและเป็นเชิงคุณภาพมากข้ึน 
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ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- การชี้แจงตัวชี้วัดการท างานล่าช้า 1.ชี้แจง KPI ผ่านLine ncdphetทุก
เดือน 
2.ลงชี้แจง KPI ผ่านเวทีนิเทศอ าเภอของ
สสจ.เพชรบูรณ์ 
3.การประชุมสรุปผลงานและจัดท า
แผนการด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด 
4.การปรับแผนการจัดซื้อในรอบ6 เดือน 

1.การสนับสนุนเครื่องวัดความดัน
โลหิตในการด าเนินงาน 
2.การสร้างแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เช่นการบรรจุหรือความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
3.การหาแหล่งศึกษาส าหรับบุคลากร
ด้านผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง(4 เดือน) 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

5. ปัจจัยการด าเนินแห่งความส าเร็จจ าเป็นต้องมีพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน
ทุกๆ CUP 

6. ผู้จัดการระบบ(System manager) ควรมีและปฏิบัติงานวิเคราะห์การด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคการ
ด าเนินงาน/ตัวชี้วัดต่างๆ อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ 

7. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
8. การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ส าหรับสื่อสารสารกับประชาชนในภาพกว้าง เช่น สื่อโฆษณาทางทีวี 

โปสเตอร์/แผ่นพับ และสื่อออนไลน์ฯลฯ 
 

 
        ผู้รายงาน นายขรรชัย สุวรรณชาติ 
        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
        วัน/เดือน/ปี 22 มกราคม 2563 
        โทร 056 701010 ต่อ 112  

e-mail khanchaisuwanna@hotmail.co.th 
 
 
 
 
  

mailto:khanchaisuwanna@hotmail.co.th
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5. วัณโรค 

 สถำนกำรณ์วัณโรคและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวัณโรค ปี 2560-2562 
 องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาวะวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอชไอวี สูง (TB/HIV)      
กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรค
สูงทั้ง 3 กลุ่มโดย ปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มี
เป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence) ให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ.2579 (2035) เป้าหมาย               
การลดอุบัติการณ์จ าเป็นต้องเร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา ร้อยละ 90 เร่งรัดการ
เข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 และการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้มีอัตราความส าเร็จการรักษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90   

 สถานการณ์วัณโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง ปี 2560 – 2562 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้น
ทะเบียนรักษาจ านวน 1,024, 1,003 และ 1,035 ราย พบอุบัติการณ์ค้นหา 102.49, 100.88 และ 103.99 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ  ซึ่งเกณฑ์ก าหนดค่าประมาณการ ปี 2562 คือ 156 คนต่อแสนประชากร คิดเป็นอัตราความ
ครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา (Treatment coverage) ร้อยละ 60.17, 58.59 และ 66.66 ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อย
ละ 82.5 ของค่าประมาณการ 156 ต่อแสนประชากร) อัตรารักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นทะเบียนรักษา ระหว่าง           ปี 2559 – 2561 คือ 79.81, 81.71 และ 78.82 ตามล าดับ ซึ่งยัง
ต่ ากว่าเป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้คือ มากกว่าร้อยละ 85 โดยพบว่าสาเหตุที่ท าให้อัตราความส าเร็จของการ
รักษายังไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูงถึง  ร้อยละ 13.39, 12.66 และ 15.60 
ตามล าดับ อัตราการขาดยาระหว่างการรักษา ร้อยละ 5.15, 4.52 และ 3.41 ตามล าดับ  

ผลการด าเนินการเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ ระหว่าง ปี 2560 – 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรคข้ึน
ทะเบียนรักษาจ านวน 3,065 ราย ได้รับการเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวี จ านวน 2,962 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.64 (เกณฑ์
ก าหนด มากกว่า ร้อยละ 90) พบติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 286 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่เจาะ
เลือด ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาโคไตรมอกซาโซน จ านวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.68 และได้รับยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี จ านวน 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.12 (เกณฑ์ก าหนด มากกว่าร้อยละ 80)  

ผลการด าเนินงานเรื่องวัณโรคดื้อยาหลายขนานยังเป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2559 มีผู้ป่วย
ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 6 ราย รักษาส าเร็จ 3 ราย (50%) เสียชีวิต 1 ราย (16.67%) ขาดยาระหว่างรักษา 2 ราย 
(33.33%) 

ปี 2560 ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 6 ราย รักษาส าเร็จ 2 ราย (33.33%) เสียชีวิต 3 ราย (50%) 
ล้มเหลว     1 ราย (16.67%) 

ปี 2561 ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 13 ราย รักษาส าเร็จ 6 ราย (46.15%) เสียชีวิต 2 ราย (15.38%)  
ขาดยา 2 ราย (15.38%) ก าลังรักษา 3 ราย (23.07%) 

ปี 2562 ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 11 ราย ก าลังรักษา จ านวน 6 ราย เสียชีวิต 4 ราย และโอนออก      
1 รายและมีผู้ป่วย Pre XDR ขึ้นทะเบียนรักษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 ราย 
2. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  

- อัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่าเป้าหมายทุกอ าเภอ  

- อัตราความส าเร็จการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่าเป้าหมาย คือร้อยละ 85  

- อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 5 ทุกอ าเภอ 

- พบผู้ป่วยขาดยาในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง, ชนแดน,  หล่มสัก, หนองไผ่ และบึงสามพัน  
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- การเจาะตรวจ HIV Testing ในผู้ป่วยวัณโรคต่ ากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะโรงพยาบาลค่ายฯ  รพ.เพชรรัตน์ 
- การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี (ART) ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะหล่มเก่า หนองไผ่  วิเชียรบรุี  

- การส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ในผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน ต่ ากว่าเป้าหมาย  
- การเอกซเรย์ปอดในกลุ่มเสี่ยงต่ า เกือบทุกกลุ่ม ยกเว้นเรือนจ า 

- การคีย์ข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม NTIP ไม่ครบถ้วน 

- พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสูง  เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่  หล่มสัก  วิเชียรบุรี 
ตำรำงที่ 1 แสดงควำมครอบคลุมกำรขึ นทะเบียนรักษำ (Treatment Coverage)ผูป้่วยวัณโรครำยใหม่และกลับ
เป็นซ  ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 2560 - 2562 

อ าเภอ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

เป้า 171:
แสนปชก. 

ผลงาน Treatment 
Coverage 

(%) 

เป้า 172: 
แสน ปชก. 

ผลงาน Treatment 
Coverage 

(%) 

เป้า 156: 
แสน ปชก. 

ผลงาน Treatment 
Coverage 

(%) 

เมอืง 358 293 81.77 360 251 69.64 326 252 77.22 
ชนแดน 136 81 59.48 137 53 38.69 124 78 62.87 
หล่มสัก 270 183 67.90 271 169 62.34 246 175 71.18 
หล่มเก่า 115 28 24.45 115 65 56.42 105 50 47.82 
วิเชียรบุรี 226 125 55.24 228 167 73.37 206 142 68.80 
ศรีเทพ 121 56 46.34 122 60 49.36 110 60 54.52 
หนองไผ่ 192 106 55.15 193 97 50.17 175 113 64.53 
บึงสามพัน 123 86 69.97 124 65 52.58 112 74 65.80 
น้ าหนาว 31 13 41.44 32 10 31.69 29 16 55.50 
วังโป่ง 64 34 53.53 64 37 57.92 58 46 79.70 
เขาค้อ 66 19 28.72 67 22 33.07 61 20 36.62 
ค่าย+เอกชน 0 0 0 0 7 - - 9 - 
จังหวัด 1,702 1,024 60.17 1,712 1,003 58.59 1,553 1,036 66.66 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 จากตารางพบว่า ในปี 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษา
จ านวน 1,024 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.17 ของค่าประมาณการ 172 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วย
สูงสุดคือ  อ าเภอเมือง, บึงสามพัน และ หล่มสัก คิดเป็นร้อยละ 81.77, 69.97 และ 67.90 ตามล าดับ อ าเภอที่มี
การค้นหาน้อยสุดคือ อ าเภอหล่มเก่า, เขาค้อ และน้ าหนาว คิดเป็นร้อยละ 24.45, 28.72 และ 41.44 ตามล าดับ 
 ในปี 2561 พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 1,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.59      
ของค่าประมาณการ 172 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ อ าเภอวิเชียรบุรี, เมือง และ
หล่มสัก คิดเป็นร้อยละ 73.37, 69.64 และ 62.34 ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยได้น้อยสุดคือ อ าเภอ
น้ าหนาว,     เขาค้อ และชนแดน คิดเป็นร้อยละ 31.37, 33.07 และ 38.69 ตามล าดับ 
  
 ในปี 2562 พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน 1,035 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.66      
ของค่าประมาณการ 156 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีผลการค้นหาผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ อ าเภอวังโป่ง, เมือง และ
หล่มสัก คิดเป็นร้อยละ 79.70, 77.22 และ 71.18 ตามล าดับ อ าเภอที่มีการค้นหาผู้ป่วยน้อยสุดคือ อ าเภอเขาค้อ, 
หล่มเก่า และศรีเทพ คิดเป็นร้อยละ 36.62, 47.82 และ54.52 ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงจังหวัดตำก ปี 2562 จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
อ ำเภอ เป้ำ CXR เป็น TB 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เมือง 16,714 6,472 38.72 16 0.25 

ชนแดน 6,012 1,801 29.96 5 0.28 

หล่มสัก 7,676 1,858 24.21 8 0.43 

หล่มเก่า 3,023 1,921 63.55 9 0.47 

วิเชียรบุร ี 8,131 3,677 45.22 4 0.11 

ศรีเทพ 2,741 1,171 42.72 0 0 

หนองไผ่ 2,665 407 15.27 0 0 

บึงสามพัน 6,154 658 10.69 1 0.15 

น้ าหนาว 1,046 679 64.91 3 0.44 

วังโป่ง 1,242 1,669 134.38 15 0.90 

เขาค้อ 1,433 333 23.24 3 0.90 

จังหวัด 56,837 20,646 36.32 64 0.31 
ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

จากตาราง พบว่า จ านวนกลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่คัดกรองมากที่สุด เปรียบเทียบตามเป้าการคัดกรอง คือ 
อ าเภอ    วังโป่ง, ร้อยละ 134.38 รองลงมาคือ อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 64.91 และอ าเภอหล่มเก่า ร้อยละ 63.55  

กลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่มีผลการตรวจเสมหะพบป่วยเป็นวัณโรค ขึ้นทะเบียนรักษา มากที่สุดคือ อ าเภอวังโป่ง 
และอ าเภอเขาค้อ ร้อยละ 0.90 รองลงมาคืออ าเภอหล่มเก่า ร้อยละ 0.47 และอ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 0.44  
ตารางที่ 3 แสดงผลการด าเนินงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 

กลุ่มเสี่ยง จ านวนเป้าหมาย (ราย) 
ผลการคัดกรองวัณโรค 

CXR 
จ านวน (%) 

พบผู้ป่วยวัณโรค 
จ านวน (%) 

ผู้สัมผัสวัณโรค 3,520 1,415 (40.20%) 18 (1.27%) 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3,758 2,332 (62.05%) 12 (0.51%) 
DM>60ปี A1C>7 21,483 7,609 (35.42%) 17 (0.22%) 
6 0 ปี  มี  COPD, CA, CKD 
ร่วม 15,055 3,793 (25.19%) 

3 (0.08%) 

ผู้ต้องขัง 3,498 3,300 (94.34%) 13 (0.39%) 
แรงงานต่างด้าว 4,034 203 (5.03%) 0 
บุคลากรสาธารณสุข 5,489 1,994 (36.32%) 1 (0.05%) 
รวม 56,837 20,646 (36.32%) 64 (0.31%) 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 จากตารางพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ปอด จ านวน 20,646 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.32 ผลการคัดกลุ่มเสี่ยงพบผู้ป่วยวัณโรคจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.31 จากอัตราการพบป่วย
จากการคัดกรอง น้อยกว่าค่าคาดประมาณของประชากรทั่วไป แสดงถึงประสิทธิภาพของการคัดกรองต้องได้รับ



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
  208  
  

การพัฒนาอย่างเร่งด่วน เมื่อจ าแนกรายกลุ่มเสี่ยงพบว่า กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน และกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี พบ
ผู้ป่วยอัตราสูงสุด คือ ร้อยละ1.27 และ ร้อยละ 0.51  
ตารางที่ 4 แสดงอัตราความส าเร็จของการรักษา อัตราการตาย และอัตราการขาดยา ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และ  กลับเป็นซ้ า จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกรายอ าเภอ ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2559-2560 

อ าเภอ 
อัตราการรักษาส าเร็จ อัตราการตาย อัตราการขาดยา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เมือง 77.32 80.90 75.00 12.03 10.76 14.34 10.65 7.64 7.38 

ชนแดน 79.41 71.25 88.68 16.18 20.00 5.66 2.94 1.25 3.77 
หล่มสัก 76.69 80.23 80.63 19.55 16.38 18.13 3.76 2.82 1.25 
หล่ม
เก่า 

84.78 84.62 77.42 13.04 11.54 16.13 0 0 4.84 

วิเชียรบุร ี 85.99 86.32 83.54 10.83 9.40 13.29 0.64 0 1.90 
ศรีเทพ 86.96 82.14 77.97 8.70 16.07 22.03 0 0 0 
หนอง

ไผ่ 
72.22 78.85 77.08 16.67 9.62 18.75 8.89 9.62 1.04 

บึงสาม
พัน 

81.33 89.02 79.03 14.67 8.54 14.52 0 2.44 1.61 

น้ าหนาว 87.50 84.62 55.56 12.50 0 33.33 0 15.38 11.11 
วังโป่ง 79.49 67.65 81.08 7.69 20.59 10.81 7.69 2.94 0 
เขาค้อ 88.89 73.68 71.43 5.56 10.53 23.81 0 10.53 4.76 
รพ.ค่าย 0 0 71.82 0 0 14.29 0 0 14.29 

รวม 79.81 80.72 78.82 13.39 12.55 15.60 5.15 4.52 3.41 
ที่มา : โปรแกรม NTIP  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าอัตรารักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นทะเบียน
รักษา ระหว่างปี 2559 – 2561 คือ 79.81, 80.72 และ 78.82 ตามล าดับ ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายของประเทศที่ก าหนดไว้
คือ มากกว่าร้อยละ 85 โดยพบว่าสาเหตุที่ท าให้อัตราความส าเร็จของการรักษายังไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เนื่องจากมีผู้ป่วย
เสียชีวิตระหว่างการรักษาสูงถึงร้อยละ 13.39, 12.55 และ 15.60 ตามล าดับ อัตราการขาดยาระหว่างการรักษา ร้อยละ 
5.15, 4.52 และ 3.41 ตามล าดับ  
ตารางที่ 5 แสดงอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2562           
จังหวัดเพชรบูรณ์แยกรายอ าเภอ 

อ ำเภอ 
ขึ น

ทะเบียน 
น ำมำ

ประเมิน 
ส ำเร็จ ล้มเหลว ตำย ขำดยำ โอนออก ก ำลังรักษำ 

เปลี่ยน 
Dx/MDR 

เมือง 252 247 114(46.15) 0 35(14.17) 13(5.26) 4(1.62) 81(32.79) 5/0 

ชนแดน 78 77 46(59.74) 0 10(12.99) 1(1.30) 2(2.60) 18(23.88) 1/0 

หล่มสัก 175 166 79(47.59) 0 21(12.65) 3(1.81) 11(6.63) 52(31.33) 9/0 

หล่มเก่า 50 49 25(51.02) 0 8(16.33) 0 3(6.12) 13(26.53) 1/0 

วิเชียร
บุรี 

143 137 62(45.26) 0 16(11.68) 0 3(2.19) 56(40.88) 
4/2 

ศรีเทพ 60 59 28(47.46) 0 10(16.95) 0 1(1.69) 20(33.90) 0/1 
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หนอง
ไผ ่

113 113 49(43.36) 2(1.77) 12(10.62) 2(1.77) 11(9.73) 37(32.74) 
0/0 

บึงสาม
พัน 

74 69 36(52.17) 0 9(13.04) 3(4.35) 5(7.25) 16(23.19) 
4/1 

น้ า
หนาว 

16 16 6(37.50) 0 1(6.25) 0 2(12.50) 7(43.75) 
0/0 

วังโป่ง 46 46 18(39.13) 0 6(13.04) 0 2(4.35) 20(43.48) 0/0 

เขาค้อ 20 19 6(31.58) 0 5(26.32) 0 2(10.53) 6(31.58) 0/1 

รพ.ค่าย 7 6 3(50.00) 0 0 0 1(16.67) 2(33.33) 0/1 
รพ.เพชร

รัตน์ 2 2 0 0 0 0 1(50.00) 1(50.00) 0/0 

รวม 1036 1006 472(46.92) 2(0.20) 133(13.22) 22(2.19) 48(4.77) 329(32.70) 24/6 

ทีมา : โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรครวยใหม่และกลับเป็นซ้ า ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2562 
จ านวน 1,036 ราย น ามาประเมินการรักษาได้เพียง 1006 ราย เนื่องจากเปลี่ยนวินิจฉัย 24 ราย และเป็นวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน จ านวน 6 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ป่วยรักษาส าเร็จจ านวน 472 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46.92 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 85) เสียชีวิตระหว่างรักษาจ านวน 133 ราย คิดเป็น 13.22 (เกณฑ์น้อยกว่า
ร้อยละ 5) ผู้ป่วยขาดยาระหว่างรักษาจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.19 ผู้ป่วยโอนออกจ านวน 18 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.77 และผู้ป่วยก าลังรักษาเนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมิน จ านวน 329 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.70 
หากครบรอบการประเมิน จังหวัดเพชรบูรณ์มีโอกาสส าเร็จ 849 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.39   
ตารางที่ 6 แสดงผลการด าเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกรายอ าเภอ ปี 2562 

อ าเภอ 
ผู้ป่วยวัณโรค 

(ราย) 
เจาะเลือดตรวจ 

HIV 
จ านวน (%) 

ผล HIV 
Positive 

จ านวน (%) 

ได้รับยา Co-tri 
จ านวน (%) 

ได้รับยาต้าน 
ARV 

จ านวน (%) 
เมือง 252 241 (95.63%) 26 (10.79%) 18 (69.23%) 24 (92.31%) 
ชนแดน 78 75 (96.15%) 11 (14.67%) 11 (100%) 11 (100%) 
หล่มสัก 175 174 (99.43%) 26 (14.94%) 26 (100%) 26 (100%) 
หล่มเก่า 50 50 (100%) 4 (8.00%) 2 (50%) 2 (50%) 
วิเชียรบุรี 143 140 (97.90%) 12 (8.57%) 11 (91.67%) 8 (66.67) 
ศรีเทพ 60 60 (100%) 3 (5.00%) 3 (100%) 3 (100%) 
หนองไผ่ 113 107 (94.69%) 5 (4.67%) 5 (100%) 3 (60%) 
บึงสามพัน 74 71 (95.95%) 7 (9.86%) 7 (100%) 7 (100%) 
น้ าหนาว 16 16 (100%) 2 (12.5%) 1 (50%) 2 (100%) 
วังโป่ง 46 46 (100%) 5 (10.87%) 3 (60%) 5 (100%) 
เขาค้อ 20 19 (95.00%) 0 0 0 
รพ.คา่ยฯ 7 5 (71.43%) 0 0 0 
รพ.เพชรรัตน์ 2 1 (50%) 0 0 0 
รวม 1036 1005 (97.01%) 101 (10.04%) 87 (86.14%) 91 (90.10) 
ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 จากตารางพบว่าปี2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าขึ้นทะเบียนรักษา
จ านวน 1,036 ราย ได้รับการเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวี จ านวน 1,005 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.01 (เกณฑ์ก าหนด 
มากกว่าร้อยละ 90)        พบผู้ป่วยวัณโรคมีการติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.04 ผู้ป่วยวัณ
โรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสโคไตรมอกซาโซนจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.14 
และผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส ARV จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.10 ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย คือร้อยละ 80 อ าเภอที่ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านน้อยสุด คือ อ าเภอหล่มเก่า, หนองไผ่ 
และวิเชียรบุรี คือร้อยละ 50, 60 และ66.67 ตามล าดับ 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละการส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาวัณโรค ในผู้ป่วย Retreatment ปี 
2562 B+ 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วย 
Retreatment 

ส่งเพาะเชื้อ 
จ านวน (ร้อยละ) 

มีผล DST 
จ านวน (ร้อยละ) 

พบ RR-TB/MDR-
TB 

จ านวน  
เมอืง 18 16(88.89) 13(72.22) 0 

ชนแดน 7 5(71.43) 3(42.86) 0 
หล่มสัก 11 9(81.82) 9(81.82) 0 
หล่มเก่า 5 5(100) 4(80.00) 0 
วิเชียรบุร ี 19 17(89.47) 13(68.42) 1 
ศรีเทพ 8 6(75.00) 6(75.00) 1 
หนองไผ่ 8 7(87.5) 6(75.00) 0 

บึงสามพัน 8 8(100) 5(62.5) 1 
น้ าหนาว 1 1(100) 1(100) 0 
วังโป่ง 3 3(100) 1(33.33) 0 
เขาค้อ 3 3(100) 3(100) 1 

รพ.ค่ายฯ 1 0 0 0 
รวม 92 80(86.96) 64(69.56) 4 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (Retreatment) 
ที่มีผลตรวจพบเชื้อ (B+) ในโปรแกรม NTIP จ านวน 92 ราย ได้ส่งเพาะเชื้อ จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 
และมีผลทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.56 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80) 
โรงพยาบาลที่มีผลทดสอบความไวต่อยาน้อยสุด ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง, วังโป่ง, และชนแดน คิด
เป็นร้อยละ 0, 33.33 และ 42.86 ตามล าดับ และพบผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษาด้วยสูตรยาวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน จ านวน 4 ราย  
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ตารางที่ 8 แสดงอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2562 จังหวัดเพชรบูรณ์แยก
รายอ าเภอ 

อ ำเภอ 
ขึ น

ทะเบียน 
น ำมำ

ประเมิน 
ส ำเร็จ ล้มเหลว ตำย ขำดยำ 

โอน
ออก 

ก ำลัง
รักษำ 

เปลี่ยน 
Dx/MDR 

เมือง 57 56 46(82.14) 0 6(10.71) 4(7.14) 0 0 1/0 
ชนแดน 16 16 13(81.25) 0 3(18.75)  0 0 0/0 
หล่มสัก 28 27 25(92.59) 0 0 2(7.41) 0 0 1/0 
หล่มเก่า 8 8 6(75.00) 0 2(25.00) 0 0 0 0/0 
วิเชียรบุร ี 26 26 25(96.15) 0 1(3.84) 0 0 0 0/0 
ศรีเทพ 8 8 8(100) 0 0 0 0 0 0/0 
หนองไผ ่ 19 19 15(78.95) 0 4(21.05) 0 0 0 0/0 
บึงสาม

พัน 
23 21 

18(85.71) 0 
3(14.28) 

0 0 0 
2/0 

น้ าหนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 
วังโป่ง 4 4 3(75.00) 0 1(25.00) 0 0 0 0/0 
เขาค้อ 2 2 2(100) 0 0 0 0 0 0/0 
รวม 191 187 161(86.09) 0 19(10.16) 6(3.21) 0 0 4/0 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการรักษาใน Cohort 1/62                   
(1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาจ านวน        
191 ราย เปลี่ยนวินิจฉัยจ านวน 4 ราย สามารถน ามาประเมินได้เพียง 187 ราย รักษาส าเร็จ จ านวน 161 ราย คิด
เป็นร้อยละ 86.09 เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรคจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.16 อ าเภอที่มีอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคสูงกว่าเกณฑ์ (มากกว่าร้อยละ 5) คือ อ าเภอหล่มเก่า, วังโป่ง, หนองไผ่, ชนแดน, บึงสาม
พัน และเมือง คิดเป็นร้อยละ 25, 25, 21.05, 18.75, 14.28 และ 10.71 ตามล าดับ  สาเหตุการเสียชีวิต ร้อยละ 
63.16 เป็นผู้สูงอายุ, ร้อยละ 57.89 ค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาล่าช้า เนื่องจากเสมหะเดือนวินิจฉัย 2+ 3+ 
สูง และร้อยละ 68.42 มีโรคร่วม (โรคเอดส์, มะเร็ง, เบาหวาน, ไต, ถุงลมโป่งพอง ) ผู้ป่วยวัณโรคขาดยา จ านวน 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3.21  
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ตำรำงที่ 9 แสดงอัตรำควำมครอบคลุมกำรขึ นทะเบียนรักษำ (Treatment Coverage) ผู้ป่วยวัณโรครำย
ใหม่และกลับเป็นซ  ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 2563 

 
รายการ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 (ข้อมูล 1ต.ค.61 – 31ธ.ค.62) 
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เป้าหมาย 320 121 241 102 202 108 171 110 28 56 60 0 0 1519 
82.5%
ของ153
ตอ่ ปชก. 

264 100 198 84 166 89 141 91 23 46 49 0 0 1253 

ผลงาน 42 12 32 20 42 15 25 16 1 11 3 1 0 220 
ร้อยละ 13.13 9.89 13.30 19.57 20.83 13.93 14.61 14.52 3.53 19.57 5.02     14.49 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 
220 ราย   คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของค่าประมาณการ 153 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการค้นหาสูงสุดคือ 
อ าเภอวิเชียรบุรี, วังโป่ง และหล่มเก่า คิดเป็นร้อยละ 20.83, 19.57 และ 19.57 ตามล าดับ อ าเภอที่มีการค้นหา
น้อยสุด คือ อ าเภอน้ าหนาว, เขาค้อ และชนแดน คิดเป็นร้อยละ 3.53, 5.02 และ 9.89 ตามล าดับ 
ตารางที่ 10 แสดงอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2563 จังหวัดเพชรบูรณ์แยกรายอ าเภอ 

อ ำเภอ ขึ นทะเบียน 
น ำมำ

ประเมิน 
ส ำเร็จ ล้มเหลว ตำย ขำดยำ โอนออก ก ำลังรักษำ 

เปลี่ยน 
Dx/MDR 

เมือง 32 32 0 0 2(6.25) 0 0 30(93.75) 0/0 

ชนแดน 9 9 0 0 0  3(33.33) 6(66.67) 0/0 

หล่มสัก 23 23 0 0 3(13.04) 0 1(4.35) 19(82.61) 0/0 

หล่มเก่า 12 11 0 0 1(9.10) 0 1(9.10) 9(81.82) 1/0 

วิเชียรบุร ี 33 33 0 0 1(3.03) 0 0 32(96.97) 0/0 

ศรีเทพ 12 12 0 0 3(25.00) 0 1(8.33) 8(66.67) 0/0 

หนองไผ ่ 19 19 0 0 3(15.79) 0 3(15.79) 13(68.42) 0/0 

บึงสามพัน 14 13 0 0 0 0 0 13(100) 1/0 

น้ าหนาว 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 

วังโป่ง 11 11 0 0 1(9.10) 0 0 10(90.90) 0/0 

เขาค้อ 2 2 0 0 0 0 1(50.00) 1(50.00) 0/0 

รพ.ค่ายฯ 1 1 0 0 0 0 0 1(100) 0/0 

รวม 169 167 0 0 14(8.38) 0 10(5.99) 143(85.63) 2/0 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  
  



เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

 
  213  
  

จากตารางพบว่าผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการรักษาใน Cohort 1/2563               
(1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษา
จ านวน 169 ราย เปลี่ยนวินิจฉัยจ านวน 2 ราย สามารถน ามาประเมินได้เพียง 167 ราย เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณ
โรค จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.38 ผู้ป่วยโอนออก จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.99 ผู้ป่วยจ านวน  
3 ราย โอนออกต่างจังหวัด     คือ รพ.สหเวช จังหวัดพิจิตร, รพ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และรพ.พุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก  7 ราย โอนออกภายในจังหวัด 

ตำรำงที่ 11 แสดงจ ำนวนและร้อยละกำรส่งเพำะเชื อและทดสอบควำมไวต่อยำวัณโรค ในผู้ป่วย Retreatment ( B+) ปี 
2563 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วย 
Retreatment 

ส่งเพาะเชื้อ 
จ านวน (ร้อยละ) 

มีผล DST 
จ านวน (ร้อยละ) 

พบ RR-TB/MDR-
TB 

จ านวน  
เมือง 6 6(100) 6(100) 0 

ชนแดน 0 0 0 0 
หล่มสัก 1 1(100) 1(100) 0 
หล่มเก่า 1 1(100) 0 0 
วิเชียรบุร ี 1 0 0 0 
ศรีเทพ 0 0 0 0 
หนองไผ่ 4 3(75.00) 2(50.00) 0 

บึงสามพัน 2 2(100) 2(100) 0 
น้ าหนาว 0 0 0 0 
วังโป่ง 0 0 0 0 
เขาค้อ 0 0 0 0 
รวม 15 13(86.67) 11(73.33) 0 

ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 จากตารางพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (Retreatment) 
ที่มีผลตรวจพบเชื้อ (B+) ไตรมาส 1/2563 ในโปรแกรม NTIP จ านวน 15 ราย ได้ส่งเพาะเชื้อ จ านวน 13 ราย คิด
เป็นร้อยละ 86.67 และมีผลทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33  
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ตำรำงท่ี 12 แสดง เป้ำหมำยกำรคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 จ ำแนก
รำอ ำเภอ  

อ าเภอ ผู้สัมผัส HIV 
DM>60ปี 
A1C>7 

60ปี มี
COPD CA 

CKD 
ต่างด้าว เรือนจ า 

บุคลากร
สาธารณสุข 

รวม 

เมือง 435 1,149 2,983 1,856 339 2,404 1,733 10,899 
ชนแดน 190 284 1,189 563 0 0 371 2,597 
หล่มสัก 936 712 2,366 4,028 90 1,413 627 10,172 
หล่มเก่า 236 253 828 939 0 0 105 2,361 
วิเชียรบุร ี 634 421 4,398 1,169 325 0 784 7,731 
ศรีเทพ 257 182 790 529 180 0 252 2,190 
หนองไผ่ 424 134 1,299 613 0 0 470 2,940 

บึงสามพัน 340 198 1,627 119 1,700 0 269 4,253 
น้ าหนาว 37 61 338 171 14 0 116 737 
วังโป่ง 74 95 566 1,095 10 0 229 2,069 
เขาค้อ 92 113 113 250 76 0 199 843 
จังหวัด 3,655 3602 16,497 11,332 2,734 3,817 5,155 46,792 

ที่มา : รายงานจากการส ารวจของ คปสอ. 
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แผนงำนโครงกำร ปี 2563 
ปัญหำ/สำเหตุปัญหำ แผนงำน ปี 2563 

โครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวัณโรคแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563  
อัตราการอัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment coverage)     
ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 82.5 

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรค้นหำผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพ 
- ก าหนดและจัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการคัดกรองในปี 2563 
- ชี้แจงการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย โดยการเอกซเรย์ทรวงในกลุ่มผู้
สัมผัสร่วมบ้าน, ผู้ติดเชื้อHIV, ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C>7 (หรือ FBS>150mg% 
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในปี 2561) +อายุ 60 ปี, CKD ทุก Stages + อายุ 60 ปีขึ้นไป ก าลังรักษา
อยู่  , COPD + อายุ  60 ปีขึ้นไป ก าลังรักษา, HCWs ทุกราย ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน(สถาน
ประกอบการ), สูงอายุ 60 ปีท่ีไม่มีโรคร่วมใดๆ ให้รพสต.เขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนต าบลในการเอกซเรย์  
- ในกลุ่มเรือนจ า สสจ.เพชรบูรณ์ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจ า 

อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ต่ า
กว่าเกณฑ์ เป้าหมายร้อยละ 85 / 
อัตราการเสียชีวิตยังสูง  

กลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรรักษำผู้ป่วยให้มีประสิทธิภำพ 
- จัดท าระบบและแนวทางการข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคเพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกราย  
- ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำ กำรป้องกัน ควบคุมวัณโรค จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตาม
งานวัณโรค และทบทวนการเสียชีวิต ปัญหาการรักษาที่ซับซ้อน 
- นิเทศติดตามงานวัณโรค รายอ าเภอ เพ่ือสนับสนุน ติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานวัณโรค  Case finding, DOT คุณภาพ,     มีการขับเคลื่อนตามค าสั่งแต่งตั้ง
การดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Case Manager) และคณะท างานบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย
รายบุคคล (Case Management Team) ของอ าเภอ 

 
3. สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ

ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ 
จำกกำรตรวจติดตำม 

- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งก าหนดเป็นตัวชี้ วัดค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการ โดยประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที ่1 มีความเสี่ยงที่จะไม่
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากยังมีผู้ป่วยจ านวนหนึ่งก าลังรักษาอยู่ และยังไม่สามารถลด การเสียชีวิตระหว่างรักษาได้  

- อัตราการตายยังสูงถึงร้อยละ 10.16 สาเหตุการเสียชีวิต ร้อยละ 63.16 เป็นผู้สูงอายุ,  ร้อยละ 57.89 
ค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาล่าช้า เนื่องจากเสมหะเดือนวินิจฉัย 2+ 3+ สูง และร้ อยละ 68.42 มีโรคร่วม 
(โรคเอดส์, มะเร็ง, เบาหวาน, ไต, ถุงลมโป่งพอง ) 

- อัตราการขาดยาระหว่างการรักษายังสูง ร้อยละ 3.21 ในอ าเภอเมือง และหล่มสัก 
- การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่าเป้าหมายตามค่าการคาดการณ์ขององค์การ
อนามัยโลก 
- การส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยา ในกลุ่ม Retreatment ( B+)  เพ่ือวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลาย

ขนานยังไมผ่่านเกณฑ์ 
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4. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่     
ยังต่ ากว่าเป้าหมายตามค่าคาดการณ์
ขององค์การอนามัยโลก 

- เร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม โดยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก  
- คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆที่มารับบริการ
ตามคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น
คลินิกกระดูก คลินิกเด็ก คลินิกโรคเรื้อรัง
ต่างๆ คลินิกยาเสพติด 
- เน้นในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน และผู้
สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ต้องได้รับการเอกซเรย์
ทุกราย ทุก 6 เดือน ติดตามอย่างน้อย 2 
ปี (10% ป่วยใน 2 ปี) 
- กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ขอสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท.ในการเอกซเรย์  
- ในกลุ่มท่ีเคยเอกซเรย์แล้วฟิล์มผิดปกติ
ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ ให้พิจารณารักษา 
B- หากยังไม่รักษาให้ติดตามทุกปี 

 

2.อัตราการเสียชีวิตและขาดยาสูง - มีระบบการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็ว โดย
โรงพยาบาลส่งข้อมูลถึง รพสต. เพื่อ
ติดตามคนไข้ สอบสวนโรคเบื้องต้น 
ประเมินสภาวะทางร่างกาย สังคม 
เศรษฐกิจสงต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลเพ่ือ
ทีมสหวิชาชีพเข้ามาดูแล มีเจ้าหน้าที่
ก ากับกินยา,   2 เดือนแรกต่อเนื่องและ
เข้มข้น เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ 
มีทีมสหวิชาชีพดูแลต่อเนื่องและชุมชนมี
ส่วนร่วม 
- ก าหนดมาตรการ Admit/บริบาล ผู้ป่วย
ใน รพ.อย่างน้อย 14 วัน ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
60ปีขึ้นไปหรือในกลุ่มผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและ
มีโรคร่วมต่อการเสียชีวิต หากเป็นไปให้ 
Admit  
ทุกราย 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : เป็น
ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพ
ยา  โดยจัดจ่ายยาให้ผู้ป่วยทุก 7 วัน  
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3.การส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไว
ต่อยาเพ่ือวินิจฉัยวัณโรคดื้อยายังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง(Re-On-Pre) ท า
ให้การค้นหาผู้ป่วยยังต่ ากว่าค่าคาด
ประมาณการ 

3.1กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยาทุกรายต้อง
ได้รับการเก็บเสมหะที่มีคุณภาพเพ่ือส่ง
เพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาให้
ได้รับการวินิจฉัยและรักษาท่ีรวดเร็วลด
การแพร่กระจายเชื้อ  ดื้อยา 

 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

5.  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการรองรับนโยบายที่ก าหนดมา 
6. ในการก าหนดจ านวนประชากรในการคิดอัตราการค้นหา ควรใช้ประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่จริง ไม่ควรใช้

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  
7. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่พ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่เพ้อฝัน 
8. ส่วนกลางควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อ Social Media ต่างๆ สร้าง

ความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบและรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ลดการตีตรา 
 
 
 
 
 

     ผู้รายงาน นายวัชระ สังกรณี 
     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     วัน/เดือน/ปี 25 มกราคม 2563 
     โทร 080-6892959 e-mail  ouyory@hotmail.co.th 

 
 


