
 

 

                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  งำนบริหำรทั่วไป  โทร ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-         วันที ่  ๑๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

 ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี (EB ๑๒)  นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ในช่วงไตร
มำส ที่๑ –ไตรมำสที่ ๓ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ –๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒) ที่ผ่ำนมำ จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ของกระทรวงสำธำรณสุข PA และ KPI  ดังมีรำยละเอียดแนบมำพร้อมกับเอกสำรฉบับนี้ 

 ในกำรนี้ งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอรำยงำนผลกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ และขออนุญำตเผยแพร่ บนเว็ปไซด์ของ
โรงพยำบำลแก่งกระจำน 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและขออนุญำตเผยแพร่บน Website โรงพยำบำลแก่งกระจำน 
www.kaengkrachan-hotpital.com  ต่อไป 
 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 
 
                                           
                                         (นำยสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                    สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

๑๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
                              



รำยงำนสรุปผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน
โครงกำร 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หมำยเหตุ 

๑ โครงกำรที่ได้
ด ำเนินกำร 

๖ ๓๑.๕๗ ๘๑๘,๐๐๐ ๓๓.๘๕  

๒ โครงกำรที่ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๑๓ ๖๘.๔๒ ๑,๕๙๘,๒๔๘ ๖๖,๑๔  

 

ปัญหำ/อุปสรรค 

๑. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ รพ.สต. ท ำแผนงำน/โครงกำรของบประมำณกองทุนฯค่อนข้ำงน้อย 
๒. มีแผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมทำงสังคมที่ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง 
๓. กำรเบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรล่ำช้ำเนื่องจำกภำรกิจงำนมำกข้ึน บุคลำกรน้อยลง 

แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 
๒. แผนงำน/โครงกำรควรสอดรับกับปัญหำตำมบริบทในพ้ืนที่หรือตำมประเด็นปัญหำ พชอ. 
๔. ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผลการด าเนินงาน คาดการจะ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) 

1. โครงกำรมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต   11,625    11,625 ยังไม่ได้ท ำ ส.ค. 62 สุภำวดี 
2. โครงกำรเย่ียมเสริมพลังศนูย์พัฒนำเด็กเล็กคุณภำพและโรงเรียน

ส่งเสริมสขุภำพ 
 18,720    18,720  ยังไม่ได้ท ำ ก.ค. 62 สุภำวดี 

3. โครงกำรเดก็พัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมสว่น ปีงบประมำณ 2562           122,530  50,530 42,000 30,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์ และรพ.สต.บ้ำน
หนองปืนแตก 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

4. โครงกำรกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภำพวัยเรียน ปีงบประมำณ 

2562         
  56,200  56,200   ด ำเนินกำรแล้ว  สุภำวดี 

5. โครงกำรย้ิมสดใสเด็กไทยฟันดี  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒   116,200  56,200 30,000 30,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์ และ สอ.น.ป่ำเด็ง 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

6. โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำรกำรดูแลสตรตีั้งครรภ์คุณภำพเครอืข่ำย
อ ำเภอแก่งกระจำน ปีงบประมำณ 2562 

 29,800  29,800    ด ำเนินกำรแล้ว  สุภำวดี 

7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนอนำมัยแมแ่ละเด็ก ปีงบประมำณ 2562   49,800   49,800  ด ำเนินกำรแล้ว  สุภำวดี 
8. โครงกำรรณรงค์คัดกรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดนัโลหิตสูง 

ปีงบประมำณ 2562 
  168,220 12,220 85,500 40,500 30,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.

พุสวรรค์,สอ.น.ป่ำเด็งและ 
รพ.สต.หนองปืนแตก 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

9. โครงกำรรณรงค์ค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งเตำ้นมและมะเร็งปำก
มดลูก ปีงบประมำณ 2562 

  110,200  35,000 37,600 37,600 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์,สอ.น.ป่ำเด็ง 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

10. โครงกำรดแูลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพักพิง LTC 
ปีงบประมำณ 2562         

100,000  22,530  22,530 50,000 50,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
ท่ำเรือและบ้ำนซ่อง 

ส.ค. 62 สุภำวดี 

11. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดับ
อ ำเภอ(พชอ.)เพื่อขับเคลือ่นสุขภำวะระดับพพื้นที่ อ ำเภอแก่งกระจำน 

30,000   7,500 6,500 16,000 6,000 ด ำเนินกำรแล้วบำงส่วน ก.ค. 62 ไพทูร 

12. โครงกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมำณ 2562           476,500 46,500 105,000 215,000 110,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์ และ สอ.น.ป่ำเด็ง 

ส.ค. 62 ทัชชกร 

13. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชนในเขตพื้นที่ชำยแดน 250,000   60,000 95,000 45,000 50,000 ด ำเนินแล้วบำงส่วนของ 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
ของ สอ.น.ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ก.ค. 62 ไพทูร 

              



 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผลการด าเนินงาน คาดการจะ

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 บรกิารเปน็เลศิ (Service Excellence) 

14. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภมูิ (PCC) ไม่ใช้งบฯ ประชุมและเตรียมควำมพร้อม ปีงบประมำณ 
2563 

   ด ำเนินกำรเตรียมทีม
และสถำนท่ีแล้ว 

 ไพทูร 

15. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหยุดยั้งวณัโรคเครือข่ำยอ ำเภอ
แก่งกระจำน ปีงบประมำณ 2562 

 5,000  5,000    ด ำเนินกำรแล้ว  ทัชชกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
16. โครงกำร  Happy MOPH    25,000      ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  ส.ค. 62 ไพทูร 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
17. โครงกำรพัฒนำระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA 4,000     4,000  ด ำเนินกำรแล้ว  ไพทูร 
18. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA) ไม่ใช้งบประมำณ  สสจ.ด ำเนินกำรจัดอบรม    ก ำลังด ำเนินกำรแล้ว  ไพทูร 
19. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมพลังขับเคลื่อนสู่ รพ.สต.ติด

ดำว ปีงบประมำณ 2562         
ไม่ใช้งบประมำณ  สสจ.ด ำเนินกำรจัดประชุม/อบรม    ด ำเนินกำรแล้ว  ไพทูร 

 

  

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๑๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : เผยแพร่ รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัด  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ และขอเผยแพร่
รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ตามเอกสารแนบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่...๑๔...เดือน มิถุนายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่....๑๔......เดือน...มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖๒... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่..๑๔....เดือน. มิถุนายน .พ.ศ. ๒๕๖๒. 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/.................................วันที่   ๑๔   มิถุนำยน   ๒๕๖๒ 
เรื่อง    รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

 ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี (EB ๑๒)  นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ในช่วงไตร
มำส ที่๑ –ไตรมำสที่ ๓ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ –๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒) ที่ผ่ำนมำ จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุร ี
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี 2562 

PA กระทรวงสาธารณสขุ และ 
KPI กระทรวงสาธารณสขุ 

ตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 



พชอ. 
เป้าหมาย : กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 60 ของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ 
สถานการณ์ :  คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (พชอ.) อ ำเภอแก่งกระจำน ปี 2562 เดือน ตุลำคม 2561 – มีนำคม 
2562  ได้ร่วมพิจำรณำและแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรประชุม เพื่อวิเครำะห์ปัญหำในอ ำเภอแก่งกระจำน                 
ในปี 2561 ได้เรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำทั้งหมด 5 ประเด็นปัญหำ คือ ปัญหำอุบัติเหตุและมลภำวะเสียงทำง
ถนน  ปัญหำยำเสพติด ปัญหำผู้สูงอำยุและคนพิกำร และปัญหำอำหำรปลอดภัย ในปี 2562 คณะกรรมกำร พชอ.ได้
วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและยังคงประเด็นปัญหำเดิม 4 ปัญหำ เนื่องจำกเป็นปัญหำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  ทุก
ประเด็นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรรำยประเด็นทั้ง 4 ประเด็น  และด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ                 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  ดังนี้ 

1. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนและคัดเลือกประเด็นปัญหำ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน และ
ตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำทั้ง 4 ประเด็นปัญหำ ณ ห้องประชุมชั้น 2   ที่ว่ำกำรอ ำเภอแก่ง
กระจำน 

2. ประชุมคณะอนุกรรมกำร 2 ประเด็นปัญหำ ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ
และมลภำวะเสียงทำงถนน และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำกำรดูแลผู้สูงอำยุและคนพิกำร                  
เพื่อวำงแผนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำรวมถึงระบบกำรติดตำมกำกับ ควบคุมเพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิต  
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน : 
  1. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำยำเสพติดและคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำ
อำหำรปลอดภัย 
  2. กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรขับเคลื่อนสรุปการด าเนินงานขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุและแก้ไขมลภาวะเสียง
ทางถนนฯ  

 2.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์ ประสำนอบต.ทุกแห่งท ำป้ำยรณรงค์ ประชำสัมพันธ์กำรขับขี่ปลอดภัย                      
ในเส้นทำงสำยหลัก 3510 และ 3499 /ถนนจุดเสี่ยงในชุมชน 

 2.2 กำรปรับปรุงถนน หมวดทำงหลวงด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด/จุดเสี่ยง  
 2.3  กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด กำรตั้งจุดตรวจเฝ้ำระวังกำรกระท ำผิดกฎหมำยบริเวณวงเวียนบ้ำนดิน 

และ หน้ำ สภ.แก่งกระจำน รวมถึงกำรก ำหนดเขต safety zone 
 2.4  กำรด ำเนินงำนหมวกกันน็อค 100%  ที่โรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ โดยเริ่มปีกำรศึกษำ 2562 
 2.5 กำรซ้อมแผนอุบัติเหตุ กำรฟื้นฟูเจ้ำหน้ำที่กู้ชีพกู้ภัยในกำรรองรับกำรเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 2.6 สนับสนุนหมวกกันน็อคในกรณีจับปรับผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อค 

ปัญหาอุปสรรค : - ปัญหำเรื่องกำรประสำนรวบรวมแผนกำรปฏิบัติงำนในภำพ พชอ. กำรบูรณำแผนและงบประมำณ
ในกำรจัดกำรเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รพ.สต.ติดดาว 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละของรพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคณุภำพ รพ.สต.ระดับ 5 ดำวสะสม ร้อยละ 100 
สถานการณ์  : เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอแก่งกระจำน มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทั้ งหมด                     
จ ำนวน 9 แห่ง ในปีงบประมำณ 2560 กระทรวงสำธำรณสุขได้ใช้เครื่องมือในกำรประเมิน รพ.สต. จำก Primary 
Care Award (PCA) มำเป็นกำรประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดำว (Accreditation)  ทำงคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ 
รพ.สต.ติดดำวอ ำเภอแก่งกระจำนได้ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดำว ใน รพ.สต. ทั้ง 9 แห่ง โดยกำรประเมินตำมเกณฑ์ 
5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรดี กำรประสำนงำนดีภำคีมีส่วนร่วม บุคลำกรดี บริกำรดี และประชำชนมีสุขภำพดี และ
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพรพ.สต.ติดดำว ระดับจังหวัดได้รับรอง รพ.สต.ติดดำว  ระดับ 5 ดำว จ ำนวน 3 รพ.สต. ได้แก่ 
รพ.สต.บ้ำนท่ำเรือ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในปีงบประมำณ 2561 )  
ทำงคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว  อ ำเภอแก่งกระจำนได้ประเมิน รพ.สต. 6 แห่งที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว ในปีงบประมำณ 2560 ผลกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว ในปีงบประมำณ 2561 
ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว จ ำนวน 3  แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก  รพ.สต.สองพี่น้อง และรพ.สต.
บ้ำนมะขำมโพรง   คิดเป็นร้อยละ 66.66 และ ในปี 2562 ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพรพ.สต.ตำมเกณฑ์ประเมินรพ.สต.
ติดดำว จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่  รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย  รพ.สต.บ้ำนเขำกลิ้ง และรพ.สต.บ้ำนซ่อง  และได้คงสภำพของ 
รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว จ ำนวน 6 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน  เพื่อพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ในรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562)                  
มีแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนรองรับงบประมำณในกำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
2. ทำงคณะกรรมกำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว ในระดับจังหวัด เชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และ ทมีพี่เลี้ยง                   

รพ.สต.ติดดำวในระดบัอ ำเภอ เข้ำรับฟังแนวทำงกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว ประจำปีงบประมำณ 2562 
3. ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดำว ระดับอ ำเภอ ชี้แจงแนวทำงกำรประเมินและเกณฑ์กำรประเมิน 
4. รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเองตำมแบบฟอร์มประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดำว ปี 2562 ส่งให้พี่เลี้ยงในระดับ

อ ำเภอ และบันทึกข้อมูลใน http://gishealth.moph.go.th/pcu/ ภำยในวันที่ 12 มีนำคม 2562 ก่อนที่ทีม  พี่เลี้ยงจะออก
ประเมิน 

หน่วยงำน OTOP คะแนนทีไ่ด ้ ผ่ำนเกณฑ ์
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำกลิ้ง  อุบัติเหตุ 74.72 4 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่คะเมย  ผู้สูงอำย ุ 80.51 4 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนทำ่เรือ ผู้สูงอำย ุ 99.87 5 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสองพี่น้อง ผู้สูงอำย ุ 97.22 5 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่อง  ผู้สูงอำย ุ 98.13 5 ดำว 
สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้สูงอำย ุ 98.48 5 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะขำมโพรง  ผู้สูงอำย ุ 97.29 5 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยแม่เพรียง NCD-ควำมดันโลหิตสูง 94.53 5 ดำว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองปนืแตก  ผู้สูงอำย ุ 82.68 5 ดำว 

5. รพ.สต.ทุกแห่ง น ำส่วนขำดทีจ่ะพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ในปีงบประมำณ 2562 มำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ และน ำงบประมำณทีไ่ด้รบักำรจัดสรรให้ มำพฒันำสว่นขำดตำมกำรจดัล ำดบัควำมส ำคัญ 
  6. ทีมพี่ เลี้ยงในระดับอ ำเภอ ออกประเมิน รพ.สต.ติดดำว พร้อมสรุปผลกำรออกประเมิน รพ.สต.ติดดำว 
ปีงบประมำณ 2562 เพื่อหำตัวแทนในระดับอ ำเภอ ไปประกวดในระดับจังหวัด จำนวน 1 รพ.สต. 
ปัญหา/อปุสรรค : 

1. กำรถ่ำยควำมเข้ำใจต่อผลลพัธ์ของเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อ ถึงระดับ รพ.สต. ยังไม่สมบูรณ์  
2. กำรสนับสนนุทีมสหสำขำวชิำชพีที่เข้ำมำร่วมกันพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ยังด ำเนนิกำรไม่เต็มที่ 
3.  ขำดกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและกำรคืนข้อมูลให้พื้นทีน่ ำไปวำงแผนพฒันำ 

http://gishealth/


Primary Care Cluster 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพืน้ที่ (Primary Care Cluster) 
สถานการณ์  :  กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดนโยบำยปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพด้ำนปฐมภูมิ โดยให้จัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว  (Primary Care Cluster)  เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ ดูแลแบบองค์รวม ด้วยแนวคิด บริกำรทุกคน ทุก
อย่ำงทุกที่ ทุกเวลำด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว   เป็นกำรรวมกลุ่มของหน่วยบริกำรปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ำย
กำรดูแประชำชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นกำรประจ ำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชำชีพ  เพื่อเพิ่มคุณภำพกำร
ให้บริกำรให้มีมำตรฐำนใกล้เคียงกันและให้มีกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน โดยเป็นกำรพัฒนำต่อเนื่อง
จำกนโยบำยหมอประจ ำครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้กำรดูแลประชำชนประมำณ 10,000 คน  กลุ่ม
เครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster ให้กำรดูแลประชำชนประมำณ 30,000 คน โดยมีทีม
หมอครอบครัว 3 ทีม เป็นผู้รับผิดชอบในลักษณะเครือข่ำยสหวิชำชีพที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและบุคลำกรสำขำ
อ่ืน ๆ  ทีมหมอครอบครัวให้บริกำรในกลุ่มเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ โดยใน 1 กลุ่มเครือข่ำย จะประกอบด้วย  แพทย์
เวชศำสตร์ครอบครัว สัดส่วน 1 : 10,000/ ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 : 30,000 พยำบำลวิชำชีพ/พยำบำลเวชปฏิบัติ 
สัดส่วน 1 : 2,500 ทันตำภิบำล สัดส่วน 1 : 10,000 เภสัชกร สัดส่วน 1 : 30,000 เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม สัดส่วน 1 : 
10,000 นักวิชำกำรสำธำรณสุข/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข สัดส่วน 1 : 2,500 แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
สัดส่วน 1 : 10,000 และนักกำยภำพบ ำบัด สัดส่วน 1 : 30,000 โดยในปี 2562  มีเป้ำหมำยในกำรจัดตั้ง PCC  ใน
อ ำเภอแก่งกระจำนพื้นที่ของ รพช/รพ.สต.  1 PCC  3 ทีม ดังต่อไปนี้   

ล าดับ ชื่อคลินิกหมอ
ครอบครัว 

ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็น
องค์ประกอบ 

ชื่อผู้จัดการ               
เบอร์โทรศัพท์ 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 

ปีที่เปิด
PCC 

1. รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 1. รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง2. 2. 
สอ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ  

นำยบุญธรรม กลิ่นสน 
089-9012867 

7,907 2563 

2. PCU  
รพ.แก่งกระจำน 

1. PCU รพ.แก่งกระจำน 
2. รพ.สต.บ้ำนซ่อง 
3. รพ.สต.บ้ำนมะขำมโพรง 

นำงสำวรักษิตำ ปักก่ิงเมือง 
081-0183064 

9,617 2564 

3. รพ.สต.บ้ำนท่ำเรือ 1. รพ.สต.บ้ำนทำ่เรือ 
2. รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย 
3. รพ.สต.บ้ำนเขำกลิ้ง 
4. รพ.สต.บ้ำนหนองปนืแตก 
5. รพ.สต.สองพี่น้อง 

นำยสมบัติ  ทองเจิม 
087-1018299 

13,113 2565 

 30,637  
ผลการด าเนินงานตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. จัดท ำแผนพัฒนำ PCC ที่สอดคล้องกับอัตรำก ำลังแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
2. ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินงำน และรบัทรำบปัญหำอุปสรรคของกำรบริกำรปฐมภูมิในสถำนบริกำรที่จะ

เปิดPCC 
3. จัดตั้งคณะกรรมกำรรองรับกำรพัฒนำหน่วยบริกำรปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว จ ำนวน 3 ทีม 
4. ก่อสร้ำงอำคำรPCC ที่รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 

ปัญหา/อปุสรรค 
1. ควำมเพียงพอของอัตรำก ำลังแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
2. ควำมเพียงพอของอัตรำก ำลังทมีสหวิชำชีพ 
3. แรงจูงใจแพทย์และทีมสหวิชำชพี 

 
 



RDU 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดกระทรวง : ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล RDU 

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 95.30 และ RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 9.51 (ณ ไตรมำส 
3/2561) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  โรงพยำบำล : RDU ขั้น 3 
สถานการณ ์:   โรงพยำบำลแก่งกระจำนด ำเนินงำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล RDU ขั้น 1             
ปี 2561 กำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (AD – PCU) ร้อยละ 35.50  ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ที่ รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อยละ 40.66 รพ.สตสองพี่น้อง ร้อยละ 44.12 รพ.สต.บ้ำนมะขำมโพรง  ร้อยละ 
55.56 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 60  และกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต.(RI – PCU) ร้อยละ 21.05 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่  รพ.สต.บ้ำนแม่คะ
เมย ร้อยละ 27.82 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 35.72 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 31.37 รพ.สต.ที่มีอัตรำ
กำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทั้ง 2 โรค (RUA PCU) ร้อย
ละ 66.67 ไม่ผ่ำเกณฑ์ที่ รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ( ตุลำคม – มีนำคม 2561 ) 
 

RDU 1 
ล าดับที ่ ชื่อตัวชีวั้ด เกณฑ ์ ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  

<=20 19.93 

2. ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลนั  <=20 18.88 
3. ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ  <=40 36.32 
4. ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญงิคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด  <=10 0 
5. ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 

ชนิดร่วมกันในกำรรักษำโรคควำมดันเลือดสูง  
0 0 

6. ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ใชย้ำ glibenclamide ในผู้ป่วยทีม่ีอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 65 ป ี
และม ีeGFR < 60 มล./นำท/ี1.73 ตำรำงเมตร  

<=5 0 

7. ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ใชย้ำ metformin เป็นยำชนิดเดยีวหรือร่วมกับยำอ่ืนเพื่อควบคุม
ระดับน้ ำตำล และมี eGFR >= 30 มล./นำท/ี1.73 ตำรำงเมตร  

>=80 77.30 

8. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกำรใชย้ำกลุ่ม NSAIDs ซ้ ำซ้อน  <=5 2.12 
9. ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึ้นไปทีไ่ด้รับ NSAIDs  <=10 3.36 
10. ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยำ inhaled corticosteroid  >=80 77.85 
11. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอำยุที่ใช้ยำกลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่

chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepat  
<=5 0.17 

12. จ ำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รบัยำทีห้่ำมใช้ ได้แก่ยำ warfarin*,Statins หรือ Ergots เมื่อรู้ว่ำ
ตั้งครรภ์แล้ว *ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve  

0 0 

13. ร้อยละกำรได้รับยำต้ำนฮสิตำมนีชนดิ non-sedating ในเด็กที่ได้รับกำรวินจิฉัยเป็นโรคติดเชื้อ
ของทำงเดินหำยใจ  

<=20 0.78 

 
 
 
 
 



 
RDU 2 

1. ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำยที่มีอัตรำกำรใช้ยำปฏชิีวนะใน RI  <= ร้อยละ 20 5.08 
2. ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำย ที่มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะใน AD  <= ร้อยละ 20 16.83 
3. ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำย ที่มีกำรใช้ยำปฏิชวีนะใน RI และ AD <= 

ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค  
ร้อยละ60 88.89 

ปัญหา/อปุสรรค   
1. กำรสั่งจ่ำยยำของแพทย์มีลักษณะเฉพำะท ำให้ยำกและต้องใช้เวลำในกำรปรับเปลีย่น 
2. ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร PTC มีผลต่อกำรขับเคลื่อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ               

โดยมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน /แนวทำงที่ก ำหนดจำกคณะกรรมกำร PTC ยังไม่ถูกน ำไปใช้ให้
ทั่วถึงในกลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งหมด 

โอกาสในการพัฒนา  
  ขอควำมร่วมมือจำกแพทย์ผู้สั่งจำ่ยและกำรก ำกบัติดตำมเชิงนโยบำยจำกผู้บริหำรของโรงพยำบำลให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

TB 
ตัวชี้วัด :     อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผูป้่วยวัณโรครำยใหม่และกลับเปน็ซ้ ำ (ร้อยละ 85) 
สถานการณ์ :  ปัญหำโรควัณโรค ยังเป็นปัญหำส ำคัญของอ ำเภอแก่งกระจำน เนื่องจำกยังพบผู้ป่วยวัณโรคอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มมำกขึ้น ด้วยบริบทของอ ำเภอแก่งกระจำนเป็นอ ำเภอที่มีอำณำเขตติดต่อกับชำยแดน              
มีกำรผ่ำนเข้ำออกของประชำกรได้หลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงหลัก หรือช่องทำงธรรมชำติ จึงท ำให้หลุดรอดจำกกำร
คัดกรองโรค และไม่ได้รับกำรรักษำ เป็นพำหะแพร่กระจำยโรค ท ำให้พบผู้ป่วยวัณโรคอยู่อย่ำงต่อเนื่อง 
  ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษำทุกประเภท จ ำนวน 28 รำย  (ปอด 26 รำย                    
นอกปอด  2 รำย) อัตรำเสียชีวิตขณะรับกำรรักษำ (เกณฑ์ลดลง ร้อยละ 5)  4 คน ร้อยละ 14.29 
กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จ ำนวน 2,777 คน  
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562   : Pt. Cohort (ตั้งแต่ต.ค.-ธ.ค.61)   จ ำนวน 4 รำย Active 
Case Finding TB เป้ำหมำย 49 รำย ยอดขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 14 มกรำคม 2562 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.24   
 ปัญหา/อปุสรรค ในกำรด ำเนนิงำนที่ผำ่นมำ 
 1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเร่ืองวัณโรคของเจ้ำหน้ำที่ อสม. และผู้ดูแลผูป้่วย 
 2. กำรคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ยังไมบ่รรลุเป้ำหมำย  
 3. กำรคมนำคม/พื้นทีสู่ง 
 4. กำรเยี่ยมติดตำมผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง 
 5. ผู้ป่วยไม่มำตำมนัด 
 6. กำรกินยำไม่ถูกต้อง โดยเฉพำะผูสู้งอำยุ บำงรำยไม่มีคนดูแลเร่ืองกำรกินยำ 
 7. ระบบกำรส่งต่อข้อมูลระหว่ำงโรงพยำบำลกับรพ.สต. 
 

Mother & Child Health 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตั้งครรภ์คณุภำพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เด็กพัฒนำกำรสมวัย 

1.อัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำไม่เกิน 17 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 
2.ระดับควำมส ำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอำยุ0-5ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร 
 2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอำยุ0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร พบสงสัยลำ่ชำ้ 

 2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอำยุ0-5 ปีที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รบักำรติดตำม/ส่งต่อ 
 2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนำกำรล่ำชำ้ได้รบักำรกระตุ้นพฒันำกำรด้วยTEDIA 



สถานการณ์ :  
ผลกำรด ำเนินงำนแม่และเด็กอ ำเภอแก่งกระจำน ปี 2561 ไม่มีมำรดำตำย  มำรดำคลอดมีแนวโน้มลดลง      

(ปี 2559-2561) ร้อยละ 78.12 , 76.40 ,66.40 หญิงตั้งครรภ์มีภำวะโลหิตจำง ครั้งที่ 1 ร้อยละ 24.70 จำกกำรดูแล
หญิงตั้งครรภ์ที่ดีท ำให้ภำวะโลหิตจำงลดลง ร้อยละ 8.23  ตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 4.70   ทำรกแรกคลอดมี
น้ ำหนักตัวน้อยกว่ำ 2,500 กรัม  (เกณฑ์น้อยกว่ำร้อยละ 7) ร้อยละ 7.05  หญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ำกับ  12 สัปดำห์  แม่คลอด จ ำนวน 85 คน ฝำกครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดำห์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.41  กำรได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ จ ำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์  (เกณฑ์
ร้อยละ 100)                                                                               

ด้ำนภำวะโภชนำกำรและพฒันำกำรเด็กปฐมวัย 0-5 ปี พบว่ำ เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 90.04 
ควำมรอบคลุมในกำรตรวจประเมินพัฒนำกำร ร้อยละ 82.14 มีพัฒนำสงสัยลำ่ชำ้ ร้อยละ 27.39  เด็กที่พัฒนำกำร
สงสัยลำ่ชำ้ได้รับกำรติดตำม ร้อยละ 64.89 สูงดีสมส่วน ร้อยละ 45.22  มีภำวะอ้วน ร้อยละ 3.53 เตี้ย ร้อยละ 10.14 
และผอม ร้อยละ 4.11 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ เด็กปฐมวัย 0-5 ปี มีภำวะโภชนำกำรที่ดีขึ้  มีเพียงภำวะเตี้ยทีย่ังเกิน
เกณฑ์ที่ก ำหนด (ไม่เกินร้อยละ 10) แต่ลดลงจำกปี 2560 ร้อยละ 15  
ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 

1. ไม่มีมำรดำตำย  (ไม่เกิน 17 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ)  
2. หญิงตั้งครรภ์ฝำกครรภ์ก่อน 12 สัปดำห์  ร้อยละ 85.93 (เกณฑ์ร้อยละ 60)  หน่วยบริกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่ 

รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 50 
3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั้ง ตำมเกณฑ์ ร้อยละ 58.97 (เกณฑ์ร้อยละ65) 

หน่วยบริกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ ์ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อยละ 50 รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 50 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 
53.85 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 40 

4. เด็กแรกเกิดถึงหกเดือนกินนมแม่อย่ำงเดียว ร้อยละ 49.50 (เกณฑ์ร้อยละ50) หน่วยบริกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ได้แก่  รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อยละ 40 รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 33.33 รพ.สต.บ้ำนซ่อง  ร้อยละ 44                
รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก ร้อยละ44.44 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 45.76 

5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็กและกรดโฟลิก ร้อยละ 80.53 (เกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐)                    
หน่วยบริกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนเขำกลิ้ง ร้อยละ 0  รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อยละ 50 รพ.สต.สองพี่น้อง  ร้อย
ละ 0 รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก ร้อยละ94.44 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 58.54 และรพ.แก่งกระจำน ร้อยละ 83.33 

6. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวยั ร้อยละ 88.25 (เกณฑ์ร้อยละ80) หน่วยบริกำรที่ไม่ผำ่น ได้แก่ รพ.สต.ห้วย
แม่เพรียง ร้อยละ79.73  สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 77 และรพ.แก่งกระจำน ร้อยละ 82.35 

7. เด็กอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร 39.98 (เกณฑ์ร้อยละ90) ไม่มีหน่วยบริกำรผำ่นเกณฑ์ 
8. เด็กอำยุ 0-5 ปี ที่ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร พบสงสัยล่ำช้ำ 32.15 (เกณฑ์ร้อยละ20) หน่วยบริกำรที่ไม่ผ่ำน

เกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนเขำกลิ้ง ร้อยละ11.54 รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อยละ  17.50 และ รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก             
ร้อยละ 14.71 

9. เด็กอำยุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม/ ส่งต่อ 65.97 (เกณฑ์ร้อยละ90)  หน่วยบริกำรที่ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อบละ 85.71 รพ.สต.บ้ำนท่ำเรือ ร้อยละ 87.50   รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 66.67 
รพ.สต.บ้ำนซ่อง ร้อยละ 84.21 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 68.89 รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก ร้อยละ 60 รพ.แก่งกระจำน 
ร้อยละ 40 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 8 

10. ร้อยละ 60 ของเด็กพฒันำกำรล่ำชำ้ได้รับกำรกระตุน้พฒันำกำรด้วย TEDA4I 66.67   (เกณฑ์ร้อยละ57) 
11. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ ยที่อำยุ ๕ ปี 61.90 (เกณฑ์ร้อยละ57)                 

หน่วยบริกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 53.62 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 46.15 
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
  1.ถ่ำยทอดนโยบำยมหัศจรรย์1000 วันแรกแห่งชีวิต ในเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแก่งกระจำน โดยมีเป้ำหมำย
น ำร่องที่ต ำบลสองพี่น้อง ประกอบด้วยรพ.สต.บ้ำนหนองปนืแตก และรพ.สต.สองพี่น้อง 
  2.ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก ทุกไตรมำส 



3.ประชุมService planงำนอนำมัยแม่และเด็ก ในระดบัจังหวัด 
4 อบรมฟื้นกำรฟื้นคืนชีพในทำรกเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแก่งกระจำน 
5. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนอนำมยัแม่และเดก็ให้มีควำมรู้ทักษะในแนวทำงกำรด ำเนินงำน

มหัศจรรย์1000วันแรกของชีวิต และสำวไทยแก้มแดง 
  6. ส่งเสริมสนับสนนุกำรด ำเนนิงำนโรงเรียนพ่อแม่ ในปี 2561 ต ำบลวงัจันทร์ และในปี 2562 ต ำบลสองพี่น้อง 
ปัญหา/อปุสรรค 
1. พื้นที่ห่ำงไกล ท ำให้มำอัลตำ้ซำวไม่ตรงกับช่วงอำยุครรภ์ 
2. ท ำงำนต่ำงจงัหวัดแต่สิทธUิCอยู่ที่แก่งกระจำน 
3. กำรบันทึกข้อมูลเด็กสงสัยพฒันำกำรล่ำช้ำให้มำกระตุน้ภำยใน30วันไม่ทนัเวลำ 
4. เด็กกลุ่มเป้ำหมำยไม่อยู่ในพืน้ที่ในชว่งวันที่ต้องคัดกรองและติดตำมประเมนิซ้ ำ 
5. ควำมครอบคลุมในกำรคัดกรองเด็กในพื้นที่ห่ำงไกล และกำรย้ำยที่อยู่ของกลุ่มชำติพันธุ์ 
6. คุณภำพของข้อมูล 
7. ปัญหำตรวจพบเด็กสงสยัล่ำช้ำ  

- ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีเวลำส่งเสริมพฒันำกำรเด็ก ( มีอำชีพรับจ้ำง ) 
- ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็ก อ่ำนหนังสือไม่ได ้
- ผู้ดูแลเด็กส่วนมำกให้ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ซึ่งเปน็ผู้สงูอำยุดูแลเด็ก ท ำให้กำรดูแลไม่ทั่วถึง 

 
GREEN & CLEAN Hospital 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1. โรงพยำบำลผำ่นเกณฑ์ฯ ระดับดีมำกข้ึนไป ร้อยละ 40 
 2. โรงพยำบำลผำ่นเกณฑ์ฯ ระดับดมีำก Plus อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ตัวชี้วัดระดบัจังหวัด 

สถานการณ์ 
  โรงพยำบำลแก่งกระจำนผ่ำนเกณฑ์GREEN&CLEAN ระดับพืน้ฐำน 

รพ.สต. จ ำนวน 9 แห่ง ผ่ำนเกณฑ์ GREEN&CLEAN ระดับพื้นฐำน จ ำนวน 5 แห่ง ระดับดี จ ำนวน 1 แห่ง 
และตั้งเปำ้หมำยในปี 2562 ให้เป็นสถำนบริกำรที่ดูแลสุขภำพประชำชนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภำพ เพื่อ
สนับสนนุกำรดำเนนิงำน GREEN & CLEAN Hospital จำกกรมอนำมัยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนและ
บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลอย่ำงยั่งยืน ประกอบกับเปน็นโยบำยที่โรงพยำบำลมุ่งเนน้
ในปีนี้ จงึวำงแผนจัดกิจกรรม เช่น 
  1. กิจกรรม big cleaning day ในโรงพยำบำลแก่งกระจำน/รพ.สต.  

2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง GREEN&CLEAN และกิจกรรมอำหำรปลอดภัย ร่วมกับชุมชนในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำอำหำรปลอดภัย 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
  1. ด ำเนินกำรประเมินตนเอง 

2. จัดกิจกรรม big cleaning day  
3.อยู่ระหว่ำงเนินกำรประเมิน GREEN&CLEAN ในรพ.สต.ตำมเกณฑ์พัฒนำคุณภำพรพ.สต.ติดดำว 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1.กำรมีส่วนร่วมของคนในหน่วยงำนไม่ทั่วถึงและขำดกำรสรุปประเมินผลในแต่ละคร้ัง 
แผนการด าเนินงานไตรมาตร 3-4 

 ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรบริโภคอำหำรและส่งเสริมให้เกิดกำรปลูกผักปลอดสำรพิษโดย มตีลำดอำหำร
ปลอดภัยในโรงพยำบำล สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
 
 
 



ยาเสพติด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของแต่ละระบบ  

และได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนือ่ง 1 ปี 
     2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของแต่ละระบบ                     

หยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ำยจำกกำรบำบัด 3 เดือน 
สถานการณ์ 
  สถานการณป์ัญหายาเสพติดของอ าเภอแก่งกระจานที่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้รบัการรับรอง ปญัหายาเสพติด
มีแนวโน้มต้องเฝา้ระวังต่อเนื่อง เนื่องจากอ าเภอแก่งกระจานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสลบัเขาสลบัซับซ้อน ทิศตะวนัตก
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เป็นบริเวณที่เปน็ภูเขาสูงชันและค่อยๆลาดลงมาทาง
ตะวันออก มีเทือกเขาทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจดใต้เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าปราณบุรีอยู่ในเขต
ต าบลป่าเด็ง ต าบลห้วยแม่เพรียง บางส่วนของต าบลแก่งกระจานและต าบลสองพี่น้อง พืน้ที่ราบอยู่ทางดา้นทิศ
ตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลวงัจันทร์ ต าบลพุสวรรค์ ทศิตะวันออกของต าบลแก่งกระจาน และต าบลสองพี่น้อง 
จึงท าให้มีการน ายาเสพติดมาใชเ้พิ่มมากขึ้น 

นโยบำยงำนยำเสพติดปีงบประมำณ 2562 เน้นให้กำรบำบัดยำเสพติด ในระบบสมัครใจ ตำมศักยภำพของ
โรงพยำบำลชุมชน สร้ำงภำคีเครือข่ำยระหว่ำงชุมชนละโรงพยำบำลชุมชนมีมำตรกำรส ำคัญดังนี้ 
  1. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรคัดกรองผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดในชุมชนด้ำนวชิำกำรและชุดทดสอบให้กับ รพ.สต. 

2.ประสำนศนูย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอ (ศอ.ปส.อ.) และสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
บ ำบดัรักษำผู้ใช้ ผู้เสพยำเสพติดโดยใช้ชุมชนเปน็ศูนย์กลำงร่วมกับชุดปฏบิัติกำรต ำบลตำมแนวทำงประชำรัฐ และ
สนับสนนุกำรติดตำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบำบัดอยำ่งต่อเนื่อง 

3. ให้กำรบำบัดรักษำ ผู้เสพ ผู้ติดในโรงพยำบำลชุมชน 
4. ประสำนสนับสนุนกำรส่งต่อผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดไปโรงพยำบำลทั่วไปกรณีเกินศักยภำพกำรบำบัด 

  5. กำรติดตำม และรำยงำนข้อมูลผลกำรบำบัดรักษำยำเสพติดผ่ำนระบบรำยงำนยำเสพติด บสต. 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  
  1.จัดท ำแผนงำนโครงกำร ปี 2562 คลอบคลุมกำรค้นหำคัดกรอง เพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำม และ 
บันทึกก ำกับกำรลงรำยงำนลงรำยงำน บสต. 
  2. ส่งแบบประเมินคุณภำพสถำนพยำบำลยำเสพติด (HA ยำเสพติด) (2 plus) 
  3. ร่วมกิจกรรมค่ำยศูนย์ขวัญแผ่นดิน บ ำบัดผู้ติดยำเสพติด ณ วัดถ้ ำแก้ว 
           4. ร่วมกิจกรรมค่ำยบ ำบัดผู้เสพยำเสพติดในชุมชนต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอแก่งกระจำน จ ำนวน 1 ค่ำย 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ผู้ป่วยไม่มำตำมนัด ท ำให้กระบวนกำรบ ำบัดรำยบุคคลไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย                                         
2. ควำมเชื่อมโยงของข้อมูลในหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
3. กำรเพิ่มข้ึนของผู้เสพรำยใหม่  แต่ผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรูปแบบสมัครใจในสถำนพยำบำลน้อย และผู้ติดมี
อำกำรทำงจิตเวชเพิ่มข้ึน           
4. ระบบบังคบัสถำนทีบ่ ำบัดแบบควบคุมตัวไม่เพียงพอท ำให้ต้องปรับแผนกำรบ ำบัดเปน็แบบไมค่วบคุมตัว 
และมีกำรส่งต่อมำบ ำบัดในสถำนพยำบำลท ำให้เจ้ำหนำ้ที่ไม่เพยีงพอต่อกำรให้บริกำรและขำดทักษะ คุณภำพ
กำรบ ำบดั  

แผนการด าเนนิงานไตรมาตร 3-4 
  1. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพสถำนพยำบำลยำเสพติด (HA ยำเสพติด) (2 plus) ในไตรมำตร 2 
  2. ค้นหำคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้ำสู่กำรบ ำบัดครบ 20 รำย 
  3. ก ำกับติดตำมให้ผู้ใช้/ ผู้เสพที่บ ำบัดครบตำมเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ำยจำกกำรบ ำบัด 3 
เดือน ร้อยละ 40 
 



Fast Tract  : Stroke /SEPSIS/TRAUMA 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :   1. อัตรำตำยของผูป้่วยstroke‹ 7 % 
 2. อัตรำตำยผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดชนิด Community-acquired ‹ 30 % 
 3. อัตรำกำรเสียชีวิตของผูป้่วยวกิฤตฉุกเฉินภำยใน 24 hr. 
 4. อัตรำตำยผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบภำวะวิกฤติ ระดบั 2-3 ภำยใน 3 hr.  ≥ 30% 
 5. กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง ร้อยละ 10 
สถานการณ์ :   ปี 2561 อัตรำกำรตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ำกับ 15.16 ต่อแสนประชำกร ผู้ป่วย
เบำหวำนควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 87.18  อัตรำกำรตำยด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง Hemorrhagic stroke 30.32 ต่อแสนประชำกร Controlled HT ร้อยละ 39.82  Controlled 
DM ร้อยละ39.82 กำรประเมิน NCD Clinic Plus ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 82.20 อัตรำตำยของผู้ป่วย Sepsis 
เท่ำกับ 10 ต่อแสนประชำกร 
ผลการด าเนินงานตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

    ปี 61             ปี62 

- อัตรำตำยของผู้ป่วยstroke‹ 7 % 
- อัตรำตำยผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด Community-acquired ‹ 30 % 
- อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉินภำยใน 24 hr. 
- อัตรำตำยผูป้่วยได้รบักำรดูแลแบบภำวะวิกฤติ   ระดับ 2-3 ภำยใน 3 hr.  ≥ 30% 
- กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง ร้อยละ 10 

0% 
5.00% 

0% 
N/A 

68.09% 

0% 
8.33% 

0% 
N/A 

74.14% 

ปัญหา/อปุสรรค 
1. มีระบบ Fast track ในทุกระบบ แต่ยังขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของระบบ ทั้ง Trauma STEMI  และ STROKE    
2. จ ำนวนผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้มีอัตรำกำรเจ็บป่วยฉุกฉินเพิ่มขึ้น 
3. กำรส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ห่ำงไกล /รถ Ambuland จ ำกัดควำมเร็วตำม สพฉ. ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำใน          

กำรรับ-ส่งผู้ป่วย 
4. กำรให้ควำมรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและประชำชนทั่วไปยงัไม่ครอบคลมุ 
5. ผู้ป่วยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ อำกำร Stroke Alert ทำให้ผู้ป่วย stroke ส่วนใหญ่มำรับบริกำร

หลัง fast tract 
6. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีจ ำนวนมำกขึ้นและมำรับกำรรักษำโดยมีภำวะแทรกซ้อน ท ำให้ไม่สำมำรถให้ 

SK ได้ทุกรำย  มีควำมเสี่ยงสูงในกำรเสียชีวิต  และโรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ   ซึ่งเป็นแม่ข่ำยไม่สำมำรถท ำ PCI ได้ 
ต้องมีกำรส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยำบำลนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งต้องใช้เวลำในกำรเดินทำง  ท ำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อกำร
เสียชีวิตมำกข้ึนมีระบบ   
แผนการพัฒนา 
  1. พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยที่มำจำก 3 สำเหตุกำรเสียชีวิต (Stroke/Sepsis และ 
Trauma) ให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำที่เหมำะสมได้ในเวลำที่เป็น Golden period 
  2. คืนข้อมูล ประสำนงำนกับงำน NCD ในกำรให้ควำมรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงต่อเนื่อง 
  3. คืนข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรลดอุบัติเหตุจรำจรฯ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของพชอ. 
  4. ให้ควำมรู้และแจกแผ่นพบเรื่อง Stroke Alert กับผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงและเบำหวำนที่
uncontrolled ทุกรำยที่มำรับบริกำรที่ห้องฉุกเฉินอย่ำงต่อเนื่อง 
  5. มีกำรส่งคืนข้อมูลในกำรประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอทุกเดือน เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้น ำชุมชนเห็นควำมส ำคัญ และมีข้อมูลไปถ่ำยทอดเพ่ือปลุกจิตสำนึกให้ประชำชนทุกคนในอ ำเภอ
แก่งกระจำน ตระหนักถึงอันตรำยของอุบัติเหตุจรำจร ซึ่งเป็นสำเหตุต้นๆของ Trauma 
  6. พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ในเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแก่งกระจำนในเรื่องของ Fast Tract   



PMQA 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสงักดัสำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำร 
 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 2. สสอ. ผ่ำนเกณฑ์ PMQA หมวด 2 และหมวด 4ระดับ 5 (ร้อยละ 40) 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  ระดับควำมส ำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ในกำรบรรลุตัวชี้วัด PA : 90%                      
   ระดับควำมส ำเร็จถ่ำยทอด KPI สู่บุคคล 
 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ 

ผลงำนที่ได้รบัรำงวลัระดับเขตขึ้นไป  : 5 ผลงำน                                        
จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำไปใชป้ระโยชน์  ในกำรปฏิบัตงิำนจริง : 5 เร่ือง 

สถานการณ์ 
กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส ำคัญขององค์กร 2) 
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 กำรน ำองค์กร  หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์  
หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 
หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร และหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร  ซึ่งในปี พ.ศ. 
2561 ภำคบังคับหมวดที่ 1 และหมวดที่ 5   ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนมีผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  PMQA ผ่ำนระดับ 5 ทั้งสองหมวด (หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร และหมวดที่ 5 กำรมุ้งเน้น
ทรัพยำกร) 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรแีจ้งขั้นตอนกำรด ำเนินงำน PMQA 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของอ ำเภอตำมไตรมำสในระบบระบบกำรด ำเนินกำรพฒันำองค์กรตำมเกณฑ์

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)  https://opdc.moph.go.th/ 
3. อบรมนักจัดกำรยุทธศำสตรส์ุขภำพแบบบูรณำกำร 3 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 31 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 

2562 ระยะที่2 วันที่ 6 – 7 กุมภำพันธ์ 2562 และระยะที่ 3 วันที่ 12 -13 กุมภำพพันธ์ 2562 
4. จัดอบรม work shop เพื่อควำมสมบูรณ์กำรลงรำยงำนในไตรมำส 2 
5. จัดท ำรูปแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน ไตรมำส 2 (ฟอร์มติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ฯ) ภำยในวันที่ 2 

เมษำยน 2562  ในระบบออนไลน์ https://opdc.moph.go.th/ (ระบบจะปิดรับรำยงำน วันที่ 2 เมษำยน 2562) 
ปัญหา/อปุสรรค   กำรวำงแผนด ำเนนิงำนตำมกิจกรรม ไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมกิจกรรมได้ตำมก ำหนด เนื่องจำก
ติดขัดในเรื่องของบุคลำกรไม่เพียงพอ บุคลำกรมีภำระงำนประจำมำก กำรนัดหมำยประชุมทีไ่ม่ครบองค์ประชุม สง่ผล
ให้กำรติดตำมงำน กำรติดตำมตวัชี้วัดต่ำงๆ ไม่เปน็ไปตำมแผนทีว่ำงไว้ 
แผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) 

อบรมหลักสูตรนักวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ R&D จ ำนวน 3 ระยะ  
- ระยะที่ 1 วันที่ 9-11 เมษำยน 2562  
- ระยะที่ 2 วันที่ 17 -19 เมษำยน 2562  
- ระยะที่ 3  วันที่ 24-27 มิถุนำยน 2562 

 
 
 
 
 
 

https://opdc.moph.go.th/
https://opdc/


 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 90 ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  

                   2. ร้อยละ 12 ของหน่วยงำนภำยในกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระบบ             
 กำรควบคุมภำยใน 

สถานการณ์ : กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. ในกำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/
ปลุกจิตส ำนึก   (2) ป้องกัน (3) ปรำบปรำม และ (4) เครือข่ำย มุ่งเน้นกลยุทธกำรป้องกันตำมแนวนโยบำยรัฐบำล
ด ำเนินงำนผ่ำนกระบวนกำร ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ตำมหลักธรรมำภิบำล ช่วยยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ให้
สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) ใน ปี  2561 จึ งก ำหน ด ให้ หน่ วย งำน ระดั บ จั งห วั ด  (สป .) หน่ วย งำน ระดั บ อ ำ เภ อ  (สป .)                  
“ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)”  โดยมุ่งเน้นกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร 
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ กำรประเมิน ITA ส ำหรับหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  ของกระทรวงสำธำรณสุข ในปีงบประมำณ 2561  ต้องผ่ำน
เกณฑ์ร้อยละ 90 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้อีกด้วย กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  อ ำเภอแก่งกระจำนมีผลกำรประเมินอยู่ที่ร้อยละ  96.97  
(EB 1 – 11 )  
 กำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ทั้ง 9 แห่ง ผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน 7 แห่ง  ไม่ผ่ำน2แห่ง คือ รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก และ รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย 
ผลการด าเนินงานตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. ประเมินตนเองรอบไตรมำสที่ 1 รอบ 3 เดือน เดือนธันวำคม 2561   
2. ประเมินตนเองรอบไตรมำสที่ 2  รอบ 6 เดือน  เดือนมีนำคม 2562  
3. โครงการ“ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดกำรจัดอบรมเดือนพฤษภำคม 2562 
4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 (รอผลกำรตรวจสอบ) 
5. คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน คปสอ.แก่งกระจำน ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลในสังกัด จ ำนวน 4 แห่ง คือ รพ.สต.บ้ำนมะขำมโพรง รพ.สต.บ้ำนเขำกลิ้ง   รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และรพ.
สต.บ้ำนท่ำเรือ 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ประเด็นค ำถำมในแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษบ์ำงข้อค ำถำมบำงข้อควำมเข้ำใจยำก      
2. ในกำรรวบรวมหลักฐำนเชิงประจักษ์ มีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก รวมถึงหลักฐำนที่ต้องแนบในแต่ละข้อ ถึง

จะเป็นหลักฐำนเดียวกัน แตไ่ม่สำมำรถใช้กำรอ้ำงถึงหลักฐำนของข้อนั้นๆ ได  ้ ต้องถ่ำยเอกสำรแนบใหม่ให้ตรงข้อ  
ซึ่งผู้รบัผิดชอบ ยังมีภำระงำนดำ้นอ่ืนๆ ทีต่้องรับผิดชอบ  
  3. บุคลำกรและผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงำนบำงส่วน ยังไม่เข้ำใจในเร่ืองกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำร ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)   

 
 
 



โรคไข้เลือดออก 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  :  อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 10 
สถานการณ์ :  โรคไข้เลือดออกในอ ำเภอแก่งกระจำน 4 ปีย้อนหลัง พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก จ ำนวน 101  คน คิดเป็นอัตรำ 331.04   ต่อแสนประชำกร  ปี พ.ศ. 2559 ประชำกรทั้งหมด 
32 ,482 คน  มีผู้ ป่ วยด้ วยโรคไข้ เลื อดออก จ ำนวน  50  คน  คิด เป็ น อัตรำ 159.04 ต่อแสนประชำกร                                       
ปี พ.ศ. 2560  มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 37  คน คิดเป็นอัตรำ 112.93 ต่อแสนประชำกร และในปี 2561 
มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 96  คน คิดเป็นอัตรำ 293.00 ต่อแสนประชำกร อัตรำตำยด้วยโรคไข้เลือดออก
เท่ำกับ 0 อัตรำ Refer ที่มีภำวะ Shock จ ำนวน 3 คน และไม่พบผู้ป่วยที่มีภำวะน้ ำเกิน ซึ่งหำกดูจำกข้อมูลย้อนหลัง
ดังกล่ำว พบว่ำ ไม่มีกำรเกิด second gen. ในพื้นที่ ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ ต ำบลป่ำเด็ง ต ำบลห้วยแม่
เพรียง ต ำวังจันทร์ ต ำบลสองพี่น้อง ต ำบลพุสวรรค์ และต ำบลแก่งกระจำน 
    นอกจำกนี้ โรคที่เกิดจำกยุงเป็นพำหะ ไม่สำมำรถมองข้ำมเรื่อง สถำนกำรณ์โรคไข้มำลำ เรียในอ ำเภอแก่ง
กระจำน 4 ปีย้อนหลัง พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2558   มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน 28  คน คิดเป็นอัตรำ 91.77 ต่อ
แสนประชำกร ปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน 42  คน คิดเป็นอัตรำ 129.30 ต่อแสนประชำกร   ปี 
พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน 6 คน คิดเป็นอัตรำ 18.31 ต่อแสนประชำกร และในปี 2561 มีผู้ป่วย
ด้วยโรคไข้มำลำเรีย  จ ำนวน 10 คน คิดเป็นอัตรำ 31.97 ต่อแสนประชำกร ซึ่งหำกดูจำกข้อมูลย้อนหลังดังกล่ำวจะ
พบว่ำ ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ ต ำบลป่ำเด็ง  ต ำบลสองพี่น้อง ต ำบลพุสวรรค์ และต ำบลแก่งกระจำน 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2561 

1.  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 2 รำย คิดเป็นอัตรำ 6.10 ต่อแสนประชำกร พบที่หมู่ที่ 5 บ้ำนนำกรวย 
ต ำบลพุสวรรค์ ในสัปดำห์ที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 มกรำคม 2562 และหมู่ที่ 1 ต ำบลแก่งกระจำน ใน
สัปดำห์ที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 13 -19 มกรำคม 2562 

2. ด ำเนินกิจกรรมส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยจิตอำสำกระทรวงสำธำรณสุข ระหว่ำงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 
24 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวนบ้ำนที่ส ำรวจ 8,194 หลังคำเรือน พบลูกน้ ำ 644 หลังคำเรือน HI = 7.86           
วัดที่ส ำรวจ 24 แห่ง ไม่พบลูกน้ ำ โรงเรียนที่ส ำรวจ 24 แห่งไม่พบลูกน้ ำ โรงพยำบำล 1 แห่ง ไม่พบลูกน้ ำ 
สถำนที่รำชกำรอ่ืนๆ 18 แห่ง พบลูกน้ ำ 2 แห่ง  

ปัญหา/อปุสรรค 
         พื้นที่อ ำเภอแก่งกระจำนเป็นที่รำบสูง เปน็พื้นที่ปำ่เบญจพรรณ มีฝนตกชุก ซึ่งเปน็ลักษณะภูมิศำสตร์ที่มผีลท ำ
ให้เกิดกำรแพร่พันธุ์ของแหล่งเพำะพนัธุ์ยุงพำหะน ำโรค มีกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน และประชำชนที่อยู่เขตพื้นที่รำบสูง
ห่ำงไกล กำรคมนำคมไมส่ะดวกสบำยรวมถึงควำมเชื่อในชุมชนท ำให้ กำรใช้มำตรกำรป้องกัน และควบคุมโรค ท ำได้
ยำกข้ึน 
แผนการด าเนินงานระยะก่อนการระบาด (เดือน มกรำคม 2562 – พฤษภำคม 2562 ) 
 1. กำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์โรครำยพื้นที่ 

1.1 ทีมระบำดวิทยำระดับอ ำเภอวิเครำะห์ข้อมูลทำงระบำดวิทยำทั้งระดับอ ำเภอและระดับต ำบล รวมถึง
ระดับหมู่บ้ำน โดยมีองค์ประกอบด้ำนบุคคล เวลำ สถำนที่  และประเมินควำมเสี่ยงของพื้นที่ ระดับต ำบล                          
(Risk assessment) ตำมแนวทำงของสำนักควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง หรือสำมำรถวิเครำะห์ตำมแนวทำงที่พื้นที่
กำหนดเอง) 
 2. กำรประเมินพื้นที่เสี่ยง ( risk assessment ) และกลุ่มเสี่ยง ( high risk group) และดำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

2.1 กำรก ำจัดศักยภำพแหล่งแพร่โรค โดยเน้นกิจกรรมกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง ที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ข้อมูลไม่ให้มีแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน และ
หรือสถำนที่ต่ำงๆ ในบริบทของชุมชน (6 ร ได้แก่ โรงเรือน โรงพยำบำล โรงเรียน โรงธรรม โรงแรม และโรงงำน) และ 
มำตรกำร 5 ส 3 ก 



คร้ังที่ 1 กำรรณรงค์กำรขัดไข่ยุงในภำชนะน้ำขัง และ จัดทำมำตรกำร 5 ส 3 ป เพื่อเตรียมกำรก ำจัดภำชนะ
เสี่ยงที่ส ำคัญ / จัดกำรแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย / กวำดล้ำงลูกน้ำยุงลำย 

คร้ังที่ 2 กำรส ำรวจและทำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ ทั้งในและนอกอำคำรของ โรงเรียน สถำนศึกษำ 
ครั้งที่ 3 กำรเน้นประชำสัมพันธ์ในรำยละเอียดขนำด ควำมรุนแรง ปัญหำ และภำชนะที่พบและ วิธีกำร            

ก ำจัดที่ถูกต้องมีประสิทธิภำพ 
 3. เตรียมควำมพร้อมของชุมชน บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่ อสม.กลุ่มผู้น ำฯลฯ ) วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบควำมพร้อม และ
ควำมเพียงพอ จำกแบบรำยงำนตรวจสอบควำมพร้อมแต่ละด้ำน ( เครื่องพ่น สำรเคมี คลังเลือด ฯลฯ) โดยให้พื้นที่
ด ำเนินกำร 

3.1 กำรวำงแผนปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรประเมินผล มำตรกำร ควบคุมโรค ผ่ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่เหมำะสมกับพื้นที่ เช่น กลไกหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ ต ำบลจัดกำรสุขภำพ และ กลไกอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง+
พชอ. 

3.2 ระบบกำรรำยงำน ๕๐๖ ให้รำยงำนตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัย ( ตำมวินิจฉัย ICD 10 ) ของแพทย์ตำม  แนว
ทำงกำรรำยงำนโรคของ WHO SEARO 2011 จ ำแนกเป็นผู้ป่วยเข้ำข่ำย และผู้ป่วยยืนยัน 
 4. กำรจัดเตรียมแผน กำรควบคุมกำรระบำดของโรค โดยเฉพำะกำรสอบสวนและควบคุมโรคในผู้ป่วยรำยแรก (Index 
case ) ที่เกิดในพื้นที่ และกำรควบคุมโรคให้สงบโดยไม่เกิน 2 nd generation ( 28 วัน) โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรรองรับใน
กิจกรรม กำรป้องกันและตอบโต้ของศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์กรณีกำรระบำดของไข้เลือดออก ของแต่ละรพ.สต. 
 
 

EPI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวชี้วัด :  ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนแตล่ะชนิดครบตำมเกณฑ์ในเด็กอำยุครบ 1, 2, 3, 5 ปี  
     (fully immunized) (ร้อยละ 95) 
สถานการณ ์: ปัญหำควำมครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอำยุครอบครบ 1, 2, 3, 5 ปี อ ำเภอแก่งกระจำน 
ค่อนข้ำงครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย เนื่องจำกหน่วยบริกำรหลำยแห่งทำผลงำนไดสู้งกว่ำเปำ้หมำยที่กระทรวงกำหนด คือ 
ร้อยละ 95 ผลกำรดำเนนิกำรกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปงีบประมำณ 2561 ร้อยละควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน
แต่ละชนิดตำมเกณฑ์ ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 1 ปี วัคซีนที่ต้องได้รบัครบได้แก่ วัคซีน BCG HBV1 DTP3-
HBV3 OPV3 MMr1 IPV ผลงำนกำรดำเนนิงำน ร้อยละ 99.57, 99.57, 95.69, 95.26, 95.26, 90.09 ตำมลำดับ 
ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4, โปลโิอ4, JE ผลงำน ร้อยละ 92.02 , 92.02 , 89.50 ตำม
ลำดับ ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 3 ปีวัคซีนที่ต้องได้รับครบได้แก่ วัคซีน JE MMR2 ผลงำน รอยละ 84.81, 
91.14 ตำมลำดับ เด็กอำยุครบ 5 ปีวัคซีนที่ต้องได้รับครบได้แก่ วัคซีน DTP5 OPV5 ผลงำน ร้อยละ 94.09, 94.09 
และผลกำรดำเนนิงำนปี 2562 ไตรมำสที่1 ผลกำรด ำเนินงำน ดังตำรำง 1 
กรำฟที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 1 ปีที่ได้รบัวัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, 
โปลโิอ3, MMR1, IPV รำยไตรมำส 
 



 
 
จำกกรำฟ 1 พบว่ำ วัคซีน BCG HBV1 ครบ ร้อยละ 100 ทุกแห่ง วัคซีน IPV ไม่ผ่ำนเกณฑ์(เกณฑ์ ร้อยละ 90) ที่รพ.
สต.บ้ำนเขำกลิ้ง ร้อยละ 77.78 รพ.สต.บ้ำนซ่อง ร้อยละ 85.71 รพ.สต. ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 64.10  วัคซีน 
DTP+HBV3 และ OPV3 ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต.บ้ำนมะขำมโพรง แห่งเดียว ร้อยละ 90.91  ผลงำนน้อยที่สุด อยู่ที่ รพ.สต.
ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 35.90 วัคซีน MMR1 ไม่มี รพ.สต.ใดผ่ำนเกณฑ์ มำกที่สุด รพ.สต.บ้ำนมะขำมโพรง 81.82 น้อย
ที่สุดที่ รพ.สต.บำ้นซ่อง ร้อยละ 42.86 
กรำฟที่ 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 2 ปีที่ได้รบัวัคซีน DTP4 , โปลิโอ4, JE รำยไตร
มำส 

 
 
จำกกรำฟ 2 พบว่ำ วัคซีน DTP 4, โปลิโอ4 ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 90 ที่ รพ.สต.สองพี่น้อง แห่งเดียว ร้อยละ 91.67 น้อย
ที่สุด ที่รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 62.00 และ ร้อยละ 64.00 วัคซีน JE ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละจ ำนวน 100  3 รพ.สต. 
ได้แก่ รพ.สต. บ้ำนเขำกลิ้ง รพ.สต.สองพี่น้อง และรพ.สต.บ้ำนมะขำมโพรง  มีผำ่นเกณฑ์มำกกว่ำ ร้อยละ 90 จ ำนวน 
4 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนทำ่เรือ รพ.สต.บ้ำนซ่อง รพ.สต.บ้ำนหนองปืนแตก และสอ.น.ปำ่เดง็ ส่วนทีไ่ม่ผำ่นเกณฑ์ 
มี รพ.แก่งกระจำน น้อยที่สุด รอ้ยละ 36.36 รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย ร้อยละ 77.78 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 
78.00  
 
กรำฟที่ 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 3 ปีที่ได้รบัวัคซีน MMR2 , JE รำยไตรมำส 
 



 
จำกกรำฟ 3 พบว่ำ วัคซีน JE ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 90 รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 100 และรพ.สต.บ้ำนท่ำเรือ ร้อยละ 
93.33 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 8 แห่ง น้อยที่สุด ที่ รพ.แก่งกระจำน ร้อยละ 16.67  วัคซีน MMR2 ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 
90 แห่งเดียว ที่ รพ.สต.มะขำมโพรง ร้อยละ 90.32  น้อยที่สุด ที่รพ.สต.บ้ำนซ่อง ร้อยละ 63.41 
กรำฟที่ 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 5 ปีที่ได้รบัวัคซีน DTP5 , โปลิโอ5 รำยไตรมำส 
 

 
จำกกรำฟ 4 พบว่ำ วัคซีน DTP5 และโปลิโอ 5 ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 90 จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้ำนแม่คะเมย 
ร้อยละ 95.83 รพ.สต.บ้ำนท่ำเรือ ร้อยละ 97.30  รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 92.31 และรพ.สต.บ้ำนซ่อง ร้อยละ 
92.11 ผลงำนน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ สอ.น.ป่ำเด็ง ร้อยละ 47.47  
ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรดำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 
1. เด็กนอกพื้นที่ไม่สำมำรถแก้ไขสถำนะได้ เช่น เด็กเคยอยู่ในพืน้ที่แล้วยำ้ยไปอยู่ต่ำงจังหวัดแก้ไข Type 1 เป็น Type 
4 ส่งข้อมูลขึ้นจังหวัดแล้วแต่ในระบบ HDC ไม่แก้ไข 
2. เด็กพื้นที่พิเศษชำยแดนห่ำงไกลตืดตำมให้บริกำรค่อนข้ำงยำก 
3. เด็กได้รับวัคซีนแล้ว ส่งข้อมูลขึ้นจังหวัด แต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ HDC 
4. กำรบันทึกและสง่ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 


