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พชอ. 
เป้าหมาย : การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 60 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
สถานการณ์ :  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ าเภอแก่งกระจาน ปี 2562 เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  ได้
ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในอ าเภอแก่งกระจาน                 ในปี 2561 ได้
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาทั้งหมด 5 ประเด็นปัญหา คือ ปัญหาอุบัติเหตุและมลภาวะเสียงทางถนน  ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาผู้สูงอายุและคนพิการ และปัญหาอาหารปลอดภัย ในปี 2562 คณะกรรมการ พชอ.ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และยังคงประเด็นปัญหาเดิม 4 ปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทุกประเด็นได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการรายประเด็นทั้ง 4 ประเด็น  และด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา                 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  ดังนี้ 

1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและคัดเลือกประเด็นปัญหา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน และตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ประเด็นปัญหา ณ ห้องประชุมชั้น 2   ที่ว่าการอ าเภอแก่งกระจาน 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ประเด็นปัญหา ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและ
มลภาวะเสียงทางถนน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ                  เพื่อ
วางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานแก้ไขปัญหารวมถึงระบบการติดตามกากับ ควบคุมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต  
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน : 
  1. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา
อาหารปลอดภัย 
  2. การด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนสรุปการด าเนินงานขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุและแก้ไขมลภาวะเสียงทาง
ถนนฯ  

 2.1 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ประสานอบต.ทุกแห่งท าป้ายรณรงค์  ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย                      
ในเส้นทางสายหลัก 3510 และ 3499 /ถนนจุดเสี่ยงในชุมชน 

 2.2 การปรับปรุงถนน หมวดทางหลวงด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด/จุดเสี่ยง  
 2.3  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมายบริเวณวงเวียนบ้านดิน และ 

หน้า สภ.แก่งกระจาน รวมถึงการก าหนดเขต safety zone 
 2.4  การด าเนินงานหมวกกันน็อค 100%  ที่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยเริ่มปีการศึกษา 2562 
 2.5 การซ้อมแผนอุบัติเหตุ การฟื้นฟูเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการรองรับการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 2.6 สนับสนุนหมวกกันน็อคในกรณีจับปรับผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อค 

ปัญหาอุปสรรค : - ปัญหาเรื่องการประสานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานในภาพ พชอ. การบูรณาแผนและงบประมาณใน
การจัดการเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รพ.สต.ติดดาว 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละของรพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 100 
สถานการณ์  : เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอแก่ งกระจาน  มี โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพต าบลทั้ งหมด                     
จ านวน 9 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เครื่องมือในการประเมิน รพ.สต. จาก Primary Care 
Award (PCA) มาเป็นการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว (Accreditation)  ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาวอ าเภอแก่งกระจานได้ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ใน รพ.สต. ทั้ง 9 แห่ง โดยการประเมินตามเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารดี การประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี  และประชาชนมีสุขภาพดี และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัดได้รับรอง รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว จ านวน 3 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าเรือ รพ.สต.
ห้วยแม่เพรียง และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในปีงบประมาณ 2561 )  ทางคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  อ าเภอแก่งกระจานได้ประเมิน รพ.สต. 6 แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ใน
ปีงบประมาณ 2560 ผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2561 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 
ดาว จ านวน 3  แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก  รพ.สต.สองพี่น้อง และรพ.สต.บ้านมะขามโพรง    คิดเป็นร้อยละ 
66.66 และ ในปี 2562 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ตามเกณฑ์ประเมินรพ.สต.ติดดาว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  รพ.สต.
บ้านแม่คะเมย  รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง และรพ.สต.บ้านซ่อง และได้คงสภาพของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
จ านวน 6 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)                  
 มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดท าแผนรองรับงบประมาณในการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. ทางคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ในระดับจังหวัด เชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และ ทมีพี่เลี้ยง                   

รพ.สต.ติดดาวในระดบัอ าเภอ เข้ารับฟังแนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ประจาปีงบประมาณ 2562 
3. ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ชี้แจงแนวทางการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
4. รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 ส่งให้พี่เลี้ยงในระดับอ าเภอ 

และบันทึกข้อมูลใน http://gishealth.moph.go.th/pcu/ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ก่อนที่ทีม  พี่เลี้ยงจะออกประเมิน 
หน่วยงาน OTOP คะแนนทีไ่ด ้ ผ่านเกณฑ ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากลิ้ง  อุบัติเหตุ 74.72 4 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่คะเมย  ผู้สูงอาย ุ 80.51 4 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทา่เรือ ผู้สูงอาย ุ 99.87 5 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองพี่น้อง ผู้สูงอาย ุ 97.22 5 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง  ผู้สูงอาย ุ 98.13 5 ดาว 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้สูงอาย ุ 98.48 5 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะขามโพรง  ผู้สูงอาย ุ 97.29 5 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแม่เพรียง NCD-ความดันโลหิตสูง 94.53 5 ดาว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปนืแตก  ผู้สูงอาย ุ 82.68 5 ดาว 

5. รพ.สต.ทุกแห่ง น าส่วนขาดทีจ่ะพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในปีงบประมาณ 2562 มาจัดล าดับความส าคัญ 
และน างบประมาณทีไ่ด้รับการจดัสรรให้ มาพฒันาส่วนขาดตามการจัดล าดบัความส าคัญ 
  6. ทีมพี่เลี้ยงในระดับอ าเภอ ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว พร้อมสรุปผลการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 
2562 เพื่อหาตัวแทนในระดับอ าเภอ ไปประกวดในระดับจังหวัด จานวน 1 รพ.สต. 
ปัญหา/อปุสรรค : 

1. การถ่ายความเข้าใจต่อผลลพัธ์ของเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อ ถึงระดับ รพ.สต. ยังไม่สมบูรณ์  
2. การสนับสนนุทีมสหสาขาวชิาชพีที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ยังด าเนนิการไม่เต็มที่ 
3.  ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและการคืนข้อมูลให้พื้นทีน่ าไปวางแผนพฒันา 

 

http://gishealth/


Primary Care Cluster 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพืน้ที ่(Primary Care Cluster) 
สถานการณ์  :  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยให้จัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว  (Primary Care Cluster)  เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ดูแลแบบองค์รวม ด้วยแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่างทุกที่ 
ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว   เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแประชา
ชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ  เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ า
ครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน  กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) 1 Cluster ให้การดูแลประชาชนประมาณ 30,000 คน โดยมีทีมหมอครอบครัว 3 ทีม เป็น
ผู้รับผิดชอบในลักษณะเครือข่ายสหวิชาชีพที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบุคลากรสาขาอ่ืน ๆ  ทีมหมอครอบครัว
ให้บริการในกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยใน 1 กลุ่มเครือข่าย จะประกอบด้วย  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สัดส่วน 1 : 
10,000/ ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 : 30,000 พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ สัดส่วน 1 : 2,500 ทันตาภิบาล สัดส่วน 1 : 
10,000 เภสัชกร สัดส่วน 1 : 30,000 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 : 10,000 นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข สัดส่วน 1 : 2,500 แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 : 10,000 และนักกายภาพบ าบัด สัดส่วน 1 
: 30,000 โดยในปี 2562  มีเป้าหมายในการจัดตั้ง PCC  ในอ าเภอแก่งกระจานพื้นที่ของ 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  

นายบุญธรรม กลิ่นสน 
089-9012867 

7,907 2563 

2. PCU  
รพ.แก่งกระจาน 

1. PCU รพ.แก่งกระจาน 
2. รพ.สต.บ้านซ่อง 
3. รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 

นางสาวรักษิตา ปักก่ิงเมือง 
081-0183064 

9,617 2564 

3. รพ.สต.บ้านท่าเรือ 1. รพ.สต.บ้านทา่เรือ 
2. รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
3. รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง 
4. รพ.สต.บ้านหนองปนืแตก 
5. รพ.สต.สองพี่น้อง 

นายสมบัติ  ทองเจิม 
087-1018299 

13,113 2565 

 30,637  
ผลการด าเนินงานตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. จัดท าแผนพัฒนา PCC ที่สอดคล้องกับอัตราก าลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
2. ติดตามความกา้วหน้าการด าเนนิงาน และรบัทราบปัญหาอุปสรรคของการบริการปฐมภูมิในสถานบริการที่จะเปิด

PCC 
3. จัดตั้งคณะกรรมการรองรับการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว จ านวน 3 ทีม 
4. ก่อสร้างอาคารPCC ที่รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 

ปัญหา/อปุสรรค 
1. ความเพียงพอของอัตราก าลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
2. ความเพียงพอของอัตราก าลังทมีสหวิชาชีพ 
3. แรงจูงใจแพทย์และทีมสหวิชาชพี 

 
 



RDU 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดกระทรวง : ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU 

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 95.30 และ RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 9.51 (ณ ไตรมาส 3/2561) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  โรงพยาบาล : RDU ขั้น 3 
สถานการณ์ :   โรงพยาบาลแก่งกระจานด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้น 1             ปี 
2561 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (AD – PCU) ร้อยละ 35.50  ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 40.66 รพ.สตสองพี่น้อง ร้อยละ 44.12 รพ.สต.บ้านมะขามโพรง  ร้อยละ 55.56 
และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 60  และการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต.(RI – PCU) ร้อยละ 21.05 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่  รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 27.82 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 35.72 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 31.37 รพ.สต.ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค 
Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทั้ง 2 โรค (RUA PCU) ร้อยละ 66.67 ไม่ผ่าเกณฑ์ที่ รพ.สต.
บ้านแม่คะเมย รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ( ตุลาคม – มีนาคม 2561 ) 
 

RDU 1 
ล าดับที ่ ชื่อตัวชีวั้ด เกณฑ ์ ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  

<=20 19.93 

2. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั  <=20 18.88 
3. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ  <=40 36.32 
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญงิคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด  <=10 0 
5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ใช ้RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 

ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง  
0 0 

6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใชย้า glibenclamide ในผู้ป่วยทีม่ีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี 
และม ีeGFR < 60 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร  

<=5 0 

7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใชย้า metformin เป็นยาชนิดเดยีวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุม
ระดับน้ าตาล และมี eGFR >= 30 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร  

>=80 77.30 

8. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใชย้ากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน  <=5 2.12 
9. ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึน้ไปทีไ่ด้รับ NSAIDs  <=10 3.36 
10. ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid  >=80 77.85 
11. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่

chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepat  
<=5 0.17 

12. จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รบัยาทีห้่ามใช้ ได้แก่ยา warfarin*,Statins หรือ Ergots เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์แล้ว *ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve  

0 0 

13. ร้อยละการได้รับยาต้านฮสิตามนีชนดิ non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินจิฉัยเป็นโรคติดเชื้อ
ของทางเดินหายใจ  

<=20 0.78 

 
 
 
 
 
 



RDU 2 
1. ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏชิีวนะใน RI  <= ร้อยละ 20 5.08 
2. ร้อยละของรพ.สต./ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน AD  <= ร้อยละ 20 16.83 
3. ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชวีนะใน RI และ AD <= 

ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค  
ร้อยละ60 88.89 

ปัญหา/อปุสรรค   
1. การสั่งจ่ายยาของแพทย์มีลักษณะเฉพาะท าให้ยากและต้องใช้เวลาในการปรับเปลีย่น 
2. ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC มีผลต่อการขับเคลื่ อนอย่างมีประสิทธิภาพ               

โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน /แนวทางที่ก าหนดจากคณะกรรมการ PTC ยังไม่ถูกน าไปใช้ให้ทั่วถึงใน
กลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งหมด 

โอกาสในการพัฒนา  
  ขอความร่วมมือจากแพทย์ผู้สั่งจา่ยและการก ากบัติดตามเชิงนโยบายจากผู้บริหารของโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าาหนด 
 

 
TB 

ตัวชี้วัด :     อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า (ร้อยละ 85) 
สถานการณ์ :  ปัญหาโรควัณโรค ยังเป็นปัญหาส าคัญของอ าเภอแก่งกระจาน เนื่องจากยังพบผู้ป่วยวัณโรคอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ด้วยบริบทของอ าเภอแก่งกระจานเป็นอ าเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดน              มีการผ่าน
เข้าออกของประชากรได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลัก หรือช่องทางธรรมชาติ จึงท าให้หลุดรอดจากการคัดกรองโรค 
และไม่ได้รับการรักษา เป็นพาหะแพร่กระจายโรค ท าให้พบผู้ป่วยวัณโรคอยู่อย่างต่อเนื่อง 
  ปีงบประมาณ 2561 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาทุกประเภท จ านวน 28 ราย  (ปอด 26 ราย                    
นอกปอด  2 ราย) อัตราเสียชีวิตขณะรับการรักษา (เกณฑ์ลดลง ร้อยละ 5)  4 คน ร้อยละ 14.29 
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จ านวน 2,777 คน  
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562   : Pt. Cohort (ตั้งแต่ต.ค.-ธ.ค.61)   จ านวน 4 ราย Active Case 
Finding TB เป้าหมาย 49 ราย ยอดขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.24   
 ปัญหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานที่ผา่นมา 
 1. ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองวัณโรคของเจ้าหน้าที่ อสม. และผู้ดูแลผูป้่วย 
 2. การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ยังไมบ่รรลุเป้าหมาย  
 3. การคมนาคม/พื้นทีสู่ง 
 4. การเยี่ยมติดตามผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง 
 5. ผู้ป่วยไม่มาตามนัด 
 6. การกินยาไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะผูสู้งอายุ บางรายไม่มีคนดูแลเร่ืองการกินยา 
 7. ระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับรพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mother & Child Health 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตั้งครรภ์คณุภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย 

1.อัตราส่วนการตายของมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
2.ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ0-5ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
 2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลา่ชา้ 

 2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ0-5 ปีที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบัการติดตาม/ส่งต่อ 
 2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าชา้ได้รบัการกระตุ้นพฒันาการด้วยTEDIA 
สถานการณ์ :  

ผลการด าเนินงานแม่และเด็กอ าเภอแก่งกระจาน ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย  มารดาคลอดมีแนวโน้มลดลง      (ปี 
2559-2561) ร้อยละ 78.12 , 76.40 ,66.40 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ครั้งที่ 1 ร้อยละ 24.70 จากการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่ดีท าให้ภาวะโลหิตจางลดลง ร้อยละ 8.23  ตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 4.70   ทารกแรกคลอดมีน้ าหนักตัวน้อย
กว่า 2,500 กรัม  (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 7) ร้อยละ 7.05  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ  12 
สัปดาห์  แม่คลอด จ านวน 85 คน ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41  การได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 ยังไม่ผ่านเกณฑ์  (เกณฑ์ร้อยละ 100)                                                                               

ด้านภาวะโภชนาการและพฒันาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี พบว่า เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90.04 ความ
รอบคลุมในการตรวจประเมินพฒันาการ ร้อยละ 82.14 มีพัฒนาสงสยัล่าช้า ร้อยละ 27.39  เด็กที่พัฒนาการสงสัยลา่ชา้
ได้รับการติดตาม ร้อยละ 64.89 สูงดีสมสว่น ร้อยละ 45.22  มีภาวะอ้วน ร้อยละ 3.53 เตี้ย ร้อยละ 10.14 และผอม ร้อยละ 
4.11 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เด็กปฐมวัย 0-5 ปี มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้  มีเพียงภาวะเตี้ยที่ยังเกินเกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่
เกินร้อยละ 10) แต่ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 15  
ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. ไม่มีมารดาตาย  (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  
2. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์  ร้อยละ 85.93 (เกณฑ์ร้อยละ 60)  หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.

สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 50 
3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 58.97 (เกณฑ์ร้อยละ65) หน่วย

บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก ่รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 50 รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 50 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 53.85 และ
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 40 

4. เด็กแรกเกิดถึงหกเดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 49.50 (เกณฑ์ร้อยละ50) หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 40 รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 33.33 รพ.สต.บ้านซ่อง  ร้อยละ 44                รพ.สต.
บ้านหนองปืนแตก ร้อยละ44.44 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 45.76 

5. หญิ งตั้ งครรภ์ ได้ รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุ เหล็กและกรดโฟลิก ร้อยละ 80.53 (เกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐)                    
หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง ร้อยละ 0  รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 50 รพ.สต.สองพี่น้อง  ร้อยละ 0 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก ร้อยละ94.44 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 58.54 และรพ.แก่งกระจาน ร้อยละ 83.33 

6. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยั ร้อยละ 88.25 (เกณฑ์ร้อยละ80) หน่วยบริการที่ไม่ผา่น ได้แก่ รพ.สต.ห้วยแม่
เพรียง ร้อยละ79.73  สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 77 และรพ.แก่งกระจาน ร้อยละ 82.35 

7. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 39.98 (เกณฑ์ร้อยละ90) ไม่มีหน่วยบริการผา่นเกณฑ์ 
8. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 32.15 (เกณฑ์ร้อยละ20) หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ได้แก่ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง ร้อยละ11.54 รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ  17.50 และ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก             ร้อยละ 
14.71 

9. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ ส่งต่อ 65.97 (เกณฑ์ร้อยละ90)  หน่วยบริการที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อบละ 85.71 รพ.สต.บ้านท่าเรือ ร้อยละ 87.50   รพ.สต.สองพี่นอ้ง ร้อยละ 66.67 รพ.สต.บ้าน
ซ่อง ร้อยละ 84.21 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง รอ้ยละ 68.89 รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก ร้อยละ 60 รพ.แก่งกระจาน ร้อยละ 40 และสอ.
เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 8 



10. ร้อยละ 60 ของเด็กพฒันาการล่าชา้ได้รับการกระตุน้พฒันาการด้วย TEDA4I 66.67   (เกณฑ์ร้อยละ57) 
11. ร้อยละของเด็กอายุ  0-5 ปี  สู งดีสมส่วน และส่วนสู งเฉลี่ ยที่ อายุ  ๕  ปี  61.90 (เกณฑ์ร้อยละ57)                 

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 53.62 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 46.15 
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
  1.ถ่ายทอดนโยบายมหัศจรรย์1000 วันแรกแห่งชีวิต ในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน โดยมีเป้าหมายน า
ร่องที่ต าบลสองพี่น้อง ประกอบด้วยรพ.สต.บ้านหนองปนืแตก และรพ.สต.สองพี่น้อง 
  2.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ทุกไตรมาส 

3.ประชุมService planงานอนามัยแม่และเด็ก ในระดบัจังหวัด 
4 อบรมฟื้นการฟื้นคืนชีพในทารกเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามยัแม่และเดก็ให้มีความรู้ทักษะในแนวทางการด าเนินงาน

มหัศจรรย์1000วันแรกของชีวิต และสาวไทยแก้มแดง 
  6. ส่งเสริมสนับสนนุการด าเนนิงานโรงเรียนพ่อแม่ ในปี 2561 ต าบลวงัจันทร์ และในปี 2562 ต าบลสองพี่น้อง 
ปัญหา/อปุสรรค 
1. พื้นที่ห่างไกล ท าให้มาอัลตา้ซาวไม่ตรงกับช่วงอายุครรภ์ 
2. ท างานต่างจงัหวัดแต่สิทธUิCอยู่ที่แก่งกระจาน 
3. การบันทึกข้อมูลเด็กสงสัยพฒันาการล่าช้าให้มากระตุน้ภายใน30วันไม่ทนัเวลา 
4. เด็กกลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพืน้ที่ในชว่งวันที่ต้องคัดกรองและติดตามประเมนิซ้ า 
5. ความครอบคลุมในการคัดกรองเด็กในพื้นที่ห่างไกล และการย้ายที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ ์
6. คุณภาพของข้อมูล 
7. ปัญหาตรวจพบเด็กสงสยัล่าช้า  

- ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีเวลาส่งเสริมพฒันาการเด็ก ( มีอาชีพรับจ้าง ) 
- ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็ก อ่านหนังสือไมไ่ด้ 
- ผู้ดูแลเด็กส่วนมากให้ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเปน็ผู้สงูอายุดูแลเด็ก ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GREEN & CLEAN Hospital 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 40 

 2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ ระดับดมีาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ตัวชี้วัดระดบัจังหวัด 
สถานการณ์ 
  โรงพยาบาลแก่งกระจานผ่านเกณฑ์GREEN&CLEAN ระดับพืน้ฐาน 

รพ.สต. จ านวน 9 แห่ง ผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN ระดับพื้นฐาน จ านวน 5 แห่ง ระดับดี จ านวน 1 แห่ง 
และตั้งเปา้หมายในปี 2562 ให้เป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพประชาชนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ เพื่อ
สนับสนนุการดาเนนิงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากร มี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดลอ้มและสุขาภิบาลอย่างยั่งยนื ประกอบกับเป็นนโยบายทีโ่รงพยาบาลมุ่งเนน้ในปนีี้ จึงวางแผน
จัดกิจกรรม เช่น 
  1. กิจกรรม big cleaning day ในโรงพยาบาลแก่งกระจาน/รพ.สต.  

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง GREEN&CLEAN และกิจกรรมอาหารปลอดภัย ร่วมกับชุมชนในการด าเนนิงาน
ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอาหารปลอดภยั 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
  1. ด าเนินการประเมินตนเอง 

2. จัดกิจกรรม big cleaning day  
3.อยู่ระหว่างเนินการประเมิน GREEN&CLEAN ในรพ.สต.ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1.การมีส่วนร่วมของคนในหน่วยงานไม่ทั่วถึงและขาดการสรุปประเมินผลในแต่ละคร้ัง 
แผนการด าเนนิงานไตรมาตร 3-4 

 ส่งเสริมความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและส่งเสริมให้เกิดการปลูกผักปลอดสารพิษโดย มตีลาดอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ยาเสพติด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ  

และได้รับการติดตามดูแลต่อเนือ่ง 1 ปี 
     2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ                     

หยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน 
สถานการณ์ 
  สถานการณป์ัญหายาเสพติดของอ าเภอแก่งกระจานที่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้รบัการรับรอง ปญัหายาเสพติดมี
แนวโน้มต้องเฝา้ระวังต่อเนื่อง เนื่องจากอ าเภอแก่งกระจานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสลบัเขาสลบัซับซ้อน ทิศตะวนัตกติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เป็นบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชันและค่อยๆลาดลงมาทางตะวันออก มี
เทือกเขาทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจดใต้เป็นต้นก าเนดิของแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าปราณบุรอียู่ในเขตต าบลปา่เด็ง ต าบล
ห้วยแม่เพรียง บางส่วนของต าบลแก่งกระจานและต าบลสองพี่นอ้ง พื้นที่ราบอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ต าบลวังจันทร์ ต าบลพุสวรรค์ ทิศตะวันออกของต าบลแก่งกระจาน และต าบลสองพี่น้อง จงงท าให้มีการน ายาเสพติดมาใช้
เพิ่มมากขง้น 

นโยบายงานยาเสพติดปีงบประมาณ 2562 เน้นให้การบาบัดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ตามศักยภาพของ
โรงพยาบาลชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนละโรงพยาบาลชุมชนมีมาตรการส าคัญดังนี้ 
  1. สนับสนุนการด าเนินการคัดกรองผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนด้านวชิาการและชุดทดสอบให้กับ รพ.สต. 

2.ประสานศนูย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศอ.ปส.อ.) และสนับสนุนการด าเนินการ
บ าบดัรักษาผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางร่วมกับชุดปฏบิัติการต าบลตามแนวทางประชารัฐ และสนับสนนุ
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบดัอย่างต่อเนื่อง 

3. ให้การบาบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดในโรงพยาบาลชุมชน 
4. ประสานสนับสนุนการส่งต่อผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดไปโรงพยาบาลทั่วไปกรณีเกินศักยภาพการบาบัด 

  5. การติดตาม และรายงานข้อมูลผลการบาบัดรักษายาเสพติดผ่านระบบรายงานยาเสพติด บสต. 
ผลการด าเนนิงานตั้งแต่ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  
  1.จัดท าแผนงานโครงการ ปี 2562 คลอบคลุมการค้นหาคัดกรอง เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม และ 
บันทึกก ากับการลงรายงานลงรายงาน บสต. 
  2. ส่งแบบประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) (2 plus) 
  3. ร่วมกิจกรรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน บ าบัดผู้ติดยาเสพติด ณ วัดถ้ าแก้ว 
           4. ร่วมกิจกรรมค่ายบ าบัดผู้เสพยาเสพติดในชุมชนต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จ านวน 1 ค่าย 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ผู้ป่วยไม่มาตามนัด ท าให้กระบวนการบ าบัดรายบุคคลไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย                                         
2. ความเชื่อมโยงของข้อมูลในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. การเพิ่มข้ึนของผู้เสพรายใหม่  แต่ผู้เข้ารับการบ าบัดรูปแบบสมัครใจในสถานพยาบาลน้อย และผู้ติดมีอาการ
ทางจิตเวชเพิ่มขึ้น           
4. ระบบบังคบัสถานทีบ่ าบัดแบบควบคุมตัวไม่เพียงพอท าให้ต้องปรับแผนการบ าบัดเปน็แบบไมค่วบคุมตัว และมี
การส่งต่อมาบ าบัดในสถานพยาบาลท าให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการและขาดทักษะ คุณภาพการบ าบัด  

แผนการด าเนนิงานไตรมาตร 3-4 
  1. ด าเนินการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) (2 plus) ในไตรมาตร 2 
  2. ค้นหาคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบ าบัดครบ 20 ราย 
  3. ก ากับติดตามให้ผู้ใช้/ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน 
ร้อยละ 40 
 
 



Fast Tract  : Stroke /SEPSIS/TRAUMA 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :   1. อัตราตายของผูป้่วยstroke‹ 7 % 
 2. อัตราตายผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดชนิด Community-acquired ‹ 30 % 
 3. อัตราการเสียชีวิตของผูป้่วยวกิฤตฉุกเฉินภายใน 24 hr. 
 4. อัตราตายผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ ระดบั 2-3 ภายใน 3 hr.  ≥ 30% 
 5. การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 
สถานการณ์ :   ปี 2561 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 15.16 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 87.18  อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง Hemorrhagic stroke 30.32 ต่อแสนประชากร Controlled HT ร้อยละ 39.82  Controlled DM ร้อยละ39.82 
การประเมิน NCD Clinic Plus ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 82.20 อัตราตายของผู้ป่วย Sepsis เท่ากับ 10 ต่อแสนประชากร 
ผลการด าเนินงานตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

    ปี 61             ปี62 

- อัตราตายของผู้ป่วยstroke‹ 7 % 
- อัตราตายผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด Community-acquired ‹ 30 % 
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉินภายใน 24 hr. 
- อัตราตายผูป้่วยได้รบัการดูแลแบบภาวะวิกฤติ   ระดับ 2-3 ภายใน 3 hr.  ≥ 30% 
- การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 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 แต่ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบ ทั้ง Trauma STEMI  และ 

STROKE    
2. จ านวนผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการเจ็บป่วยฉุกฉินเพิ่มข้ึน 
3. การส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ ห่างไกล /รถ Ambuland จ ากัดความเร็วตาม สพฉ. ท าให้เกิดความล่าช้าใน          

การรับ-ส่งผู้ป่วย 
4. การให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปยงัไม่ครอบคลมุ 
5. ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาการ Stroke Alert ทาให้ผู้ป่วย stroke ส่วนใหญ่มารับบริการหลัง 

fast tract 
6. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีจ านวนมากข้ึนและมารับการรักษาโดยมีภาวะแทรกซ้อน ท าให้ไม่สามารถให้ SK ได้

ทุกราย  มีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิต  และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  ซึ่งเป็นแม่ข่ายไม่สามารถท า PCI ได้ ต้องมีการส่ง
ต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง  ท าให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากข้ึนมี
ระบบ   
แผนการพัฒนา 
  1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มาจาก 3 สาเหตุการเสียชีวิต (Stroke/Sepsis และ Trauma) 
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาท่ีเหมาะสมได้ในเวลาที่เป็น Golden period 
  2. คืนข้อมูล ประสานงานกับงาน NCD ในการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง 
  3. คืนข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุจราจรฯ ภายใต้การด าเนินงานของพชอ. 
  4. ให้ความรู้และแจกแผ่นพบเรื่อง Stroke Alert กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่
uncontrolled ทุกรายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
  5. มีการส่งคืนข้อมูลในการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอทุกเดือน เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญ และมีข้อมูลไปถ่ายทอดเพ่ือปลุกจิตสานึกให้ประชาชนทุกคนในอ าเภอแก่งกระจาน 
ตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุต้นๆของ Trauma 
  6. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจานในเรื่องของ Fast Tract   



PMQA 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสงักดัสานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. สสอ. ผ่านเกณฑ์ PMQA หมวด 2 และหมวด 4ระดับ 5 (ร้อยละ 40) 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  ระดับความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ในการบรรลุตัวชี้วัด PA : 90%                      
   ระดับความส าเร็จถ่ายทอด KPI สู่บุคคล 
 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ 

ผลงานที่ได้รบัรางวลัระดับเขตขึ้นไป  : 5 ผลงาน                                        
จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใชป้ระโยชน์  ในการปฏิบัตงิานจริง : 5 เร่ือง 

สถานการณ์ 
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.

2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์กร  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวด 3 การ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ภาคบังคับ
หมวดที่ 1 และหมวดที่ 5   ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  PMQA ผ่านระดับ 5 ทั้งสองหมวด (หมวดที่ 1 การน าองค์กร และหมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากร) 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีแจ้งขั้นตอนการด าเนินงาน PMQA 
2. รายงานผลการด าเนินงานของอ าเภอตามไตรมาสในระบบระบบการด าเนินการพฒันาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  https://opdc.moph.go.th/ 
3. อบรมนักจัดการยุทธศาสตรส์ุขภาพแบบบูรณาการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 

ระยะที่2 วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 และระยะที่ 3 วันที่ 12 -13 กุมภาพพันธ์ 2562 
4. จัดอบรม work shop เพื่อความสมบูรณ์การลงรายงานในไตรมาส 2 
5. จัดท ารูปแบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ไตรมาส 2 (ฟอร์มติดตามความก้าวหน้า ฯ) ภายในวันที่ 2 

เมษายน 2562  ในระบบออนไลน์ https://opdc.moph.go.th/ (ระบบจะปิดรับรายงาน วันที่ 2 เมษายน 2562) 
ปัญหา/อปุสรรค   การวางแผนด าเนนิงานตามกิจกรรม ไม่สามารถดาเนินงานตามกิจกรรมได้ตามก าหนด เนื่องจากติดขัดใน
เร่ืองของบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรมีภาระงานประจามาก การนัดหมายประชุมทีไ่ม่ครบองคป์ระชุม สง่ผลให้การติดตาม
งาน การติดตามตัวชี้วัดตา่งๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
แผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) 

อบรมหลักสูตรนักวิจัยเพื่อการพัฒนา R&D จ านวน 3 ระยะ  
- ระยะที่ 1 วันที่ 9-11 เมษายน 2562  
- ระยะที่ 2 วันที่ 17 -19 เมษายน 2562  
- ระยะที่ 3  วันที่ 24-27 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 

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


 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

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

                   2. ร้อยละ 12 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ             
 การควบคุมภายใน 

สถานการณ์ : กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุก
จิตส านึก   (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธการป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาลด าเนินงาน
ผ่านกระบวนการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 
2561 จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอ าเภอ (สป.)                  “ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ การประเมิน ITA ส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT)  ของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561  ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประเมินส่วน
ราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อีกด้วย การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
อ าเภอแก่งกระจานมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ  96.97  (EB 1 – 11 )  
 การตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ด าเนินการตรวจสอบทั้ง 9 
แห่ง ผ่านการประเมิน จ านวน 7 แห่ง  ไม่ผ่าน2แห่ง คือ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก และ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
ผลการด าเนินงานตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. ประเมินตนเองรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน เดือนธันวาคม 2561   
2. ประเมินตนเองรอบไตรมาสที่ 2  รอบ 6 เดือน  เดือนมีนาคม 2562  
3. โครงการ“ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ก าหนดการจัดอบรมเดือนพฤษภาคม 2562 
4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีด าเนินการตรวจสอบภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2562 (รอผลการตรวจสอบ) 
5. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คปสอ.แก่งกระจาน ด าเนินการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน

สังกัด จ านวน 4 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง   รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และรพ.สต.บ้านท่าเรือ 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. ประเด็นค าถามในแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษบ์างข้อค าถามบางข้อความเข้าใจยาก      
2. ในการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมถึงหลักฐานที่ต้องแนบในแต่ละข้อ ถึงจะ

เป็นหลักฐานเดียวกนั แต่ไมส่ามารถใช้การอ้างถึงหลักฐานของขอ้นั้นๆ ได  ้ ต้องถ่ายเอกสารแนบใหม่ให้ตรงข้อ  
ซึ่งผู้รับผิดชอบ ยังมีภาระงานดา้นอ่ืนๆ ทีต่้องรับผิดชอบ  
  3. บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานบางส่วน ยังไม่เข้าใจในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   

 
 

 
 



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

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  :  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 10 
สถานการณ์ :  โรคไข้เลือดออกในอ าเภอแก่งกระจาน 4 ปีย้อนหลัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 101  คน คิดเป็นอัตรา 331.04   ต่อแสนประชากร  ปี พ.ศ. 2559 ประชากรทั้งหมด 32,482 คน มี
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 50  คน คิดเป็นอัตรา 159.04 ต่อแสนประชากร                                       ปี พ.ศ. 
2560  มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 37  คน คิดเป็นอัตรา 112.93 ต่อแสนประชากร และในปี 2561 มีผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก จ านวน 96  คน คิดเป็นอัตรา 293.00 ต่อแสนประชากร อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับ 0 อัตรา 
Refer ที่มีภาวะ Shock จ านวน 3 คน และไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าเกิน ซึ่งหากดูจากข้อมูลย้อนหลังดังกล่าว พบว่า ไม่มีการ
เกิด second gen. ในพื้นที่ ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ ต าบลป่าเด็ง ต าบลห้วยแม่เพรียง ต าวังจันทร์ ต าบลสองพี่
น้อง ต าบลพุสวรรค์ และต าบลแก่งกระจาน 
    นอกจากนี้ โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ไม่สามารถมองข้ามเร่ือง สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในอ าเภอแก่งกระจาน 
4 ปีย้อนหลัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2558   มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย จ านวน 28  คน คิดเป็นอัตรา 91.77 ต่อแสนประชากร 
ปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย จ านวน 42  คน คิดเป็นอัตรา 129.30 ต่อแสนประชากร   ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วย
ด้วยโรคไข้มาลาเรีย จ านวน 6 คน คิดเป็นอัตรา 18.31 ต่อแสนประชากร และในปี 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย  
จ านวน 10 คน คิดเป็นอัตรา 31.97 ต่อแสนประชากร ซึ่งหากดูจากข้อมูลย้อนหลังดังกล่าวจะพบว่า ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ อยู่ในพื้นที่ ต าบลป่าเด็ง  ต าบลสองพี่น้อง ต าบลพุสวรรค์ และต าบลแก่งกระจาน 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2561 

1.  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตรา 6.10 ต่อแสนประชากร พบที่หมู่ที่ 5 บ้านนากรวย ต าบล
พุสวรรค์ ในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2562 และหมู่ที่ 1 ต าบลแก่งกระจาน ในสัปดาห์ที่ 2 
ระหว่างวันที่ 13 -19 มกราคม 2562 

2. ด าเนินกิจกรรมส ารวจลูกน้ ายุงลายจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2562 จ านวนบ้านที่ส ารวจ 8,194 หลังคาเรือน พบลูกน้ า 644 หลังคาเรือน HI = 7.86           วัดที่ส ารวจ 
24 แห่ง ไม่พบลูกน้ า โรงเรียนที่ส ารวจ 24 แห่งไม่พบลูกน้ า โรงพยาบาล 1 แห่ง ไม่พบลูกน้ า สถานที่ราชการอ่ืนๆ 
18 แห่ง พบลูกน้ า 2 แห่ง  

ปัญหา/อปุสรรค 
         พื้นที่อ าเภอแก่งกระจานเป็นที่ราบสูง เปน็พื้นที่ปา่เบญจพรรณ มีฝนตกชุก ซึ่งเปน็ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มผีลท าให้เกิด
การแพร่พันธุ์ของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะน าโรค มีการอพยพยา้ยถิ่นฐาน และประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ราบสูงห่างไกล การ
คมนาคมไมส่ะดวกสบายรวมถึงความเชื่อในชุมชนท าให้ การใช้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ท าได้ยากข้ึน 
แผนการด าเนินงานระยะก่อนการระบาด (เดือน มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562 ) 
 1. การวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์โรครายพื้นที่ 

1.1 ทีมระบาดวิทยาระดับอ าเภอวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาทั้งระดับอ าเภอและระดับต าบล รวมถึงระดับ
หมู่ บ้ าน  โดยมี อ งค์ ป ระกอบ ด้ าน บุ คคล  เวล า  ส ถ าน ที่  แ ล ะป ร ะ เมิ น ค วาม เสี่ ย งขอ งพื้ น ที่ ระ ดั บ ต า บ ล                          
(Risk assessment) ตามแนวทางของสานักควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง หรือสามารถวิเคราะห์ตามแนวทางที่พื้นที่กา
หนดเอง) 
 2. การประเมินพื้นที่เสี่ยง ( risk assessment ) และกลุ่มเสี่ยง ( high risk group) และดาเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 การก าจัดศักยภาพแหล่งแพร่โรค โดยเน้นกิจกรรมการจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน และหรือ
สถานที่ต่างๆ ในบริบทของชุมชน (6 ร ได้แก่ โรงเรือน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงธรรม โรงแรม และโรงงาน) และ มาตรการ 
5 ส 3 ก 

คร้ังที่ 1 การรณรงค์การขัดไข่ยุงในภาชนะน้าขัง และ จัดทามาตรการ 5 ส 3 ป เพื่อเตรียมการก าจัดภาชนะเสี่ยงที่
ส าคัญ / จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย / กวาดล้างลูกน้ายุงลาย 

คร้ังที่ 2 การส ารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งในและนอกอาคารของ โรงเรียน สถานศึกษา 



ครั้งที่  3 การเน้นประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดขนาด ความรุนแรง ปัญหา และภาชนะที่พบและ วิธีการ            
ก าจัดที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 3. เตรียมความพร้อมของชุมชน บุคลากร (เจ้าหน้าที่ อสม.กลุ่มผู้น าฯลฯ ) วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบความพร้อม และความ
เพียงพอ จากแบบรายงานตรวจสอบความพร้อมแต่ละด้าน ( เคร่ืองพ่น สารเคมี คลังเลือด ฯลฯ) โดยให้พื้นที่ด าเนินการ 

3.1 การวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล มาตรการ ควบคุมโรค ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น กลไกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ต าบลจัดการสุขภาพ และ กลไกอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง+พชอ. 

3.2 ระบบการรายงาน ๕๐๖ ให้รายงานตามเกณฑ์การวินิจฉัย ( ตามวินิจฉัย ICD 10 ) ของแพทย์ตาม  แนว
ทางการรายงานโรคของ WHO SEARO 2011 จ าแนกเป็นผู้ป่วยเข้าข่าย และผู้ป่วยยืนยัน 
 4. การจัดเตรียมแผน การควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะการสอบสวนและควบคุมโรคในผูป้่วยรายแรก (Index case ) 
ที่เกิดในพื้นที่ และการควบคุมโรคให้สงบโดยไม่เกิน 2 nd generation ( 28 วัน) โดยมีการจัดท าโครงการรองรับในกิจกรรม การ
ป้องกันและตอบโต้ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีการระบาดของไข้เลือดออก ของแต่ละรพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ตัวชี้วัด :  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแตล่ะชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1, 2, 3, 5 ปี  
     (fully immunized) (ร้อยละ 95) 
สถานการณ์ : ปัญหาความครอบคลุมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุครอบครบ 1, 2, 3, 5 ปี อ าเภอแก่งกระจาน 
ค่อนข้างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากหน่วยบริการหลายแห่งทาผลงานไดสู้งกว่าเปา้หมายที่กระทรวงกาหนด คือ ร้อย
ละ 95 ผลการดาเนินการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซนีแต่ละ
ชนิดตามเกณฑ์ ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 1 ปี วัคซีนที่ต้องได้รับครบได้แก่ วัคซีน BCG HBV1 DTP3-HBV3 OPV3 
MMr1 IPV ผลงานการดาเนินงาน ร้อยละ 99.57, 99.57, 95.69, 95.26, 95.26, 90.09 ตามลาดับ ความครอบคลุมของ
เด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซนี DTP4, โปลโิอ4, JE ผลงาน ร้อยละ 92.02 , 92.02 , 89.50 ตามลาดบั ความครอบคลุมของ
เด็กอายุครบ 3 ปีวัคซีนที่ต้องไดร้ับครบได้แก่ วัคซีน JE MMR2 ผลงาน รอยละ 84.81, 91.14 ตามลาดับ เด็กอายุครบ 5 ปี
วัคซีนที่ต้องได้รบัครบได้แก่ วัคซีน DTP5 OPV5 ผลงาน ร้อยละ 94.09, 94.09 และผลการดาเนินงานปี 2562 ไตรมาสที่1 
ผลการด าเนนิงาน ดงัตาราง 1 
กราฟที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รบัวัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลโิอ3, 
MMR1, IPV รายไตรมาส 
 

 
 
จากกราฟ 1 พบว่า วัคซีน BCG HBV1 ครบ ร้อยละ 100 ทุกแห่ง วัคซีน IPV ไม่ผ่านเกณฑ์(เกณฑ์ ร้อยละ 90) ที่รพ.สต.
บ้านเขากลิง้ ร้อยละ 77.78 รพ.สต.บ้านซ่อง ร้อยละ 85.71 รพ.สต. ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 64.10  วัคซีน DTP+HBV3 และ 
OPV3 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง แห่งเดียว ร้อยละ 90.91  ผลงานน้อยทีสุ่ด อยู่ที่ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 
35.90 วัคซีน MMR1 ไม่มี รพ.สต.ใดผ่านเกณฑ์ มากที่สุด รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 81.82 น้อยที่สุดที่ รพ.สต.บา้นซ่อง ร้อย
ละ 42.86 
กราฟที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รบัวัคซีน DTP4 , โปลิโอ4, JE รายไตรมาส 

 
 



จากกราฟ 2 พบว่า วัคซีน DTP 4, โปลิโอ4 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 ที่ รพ.สต.สองพี่น้อง แห่งเดียว ร้อยละ 91.67 น้อยที่สุด 
ที่รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 62.00 และ ร้อยละ 64.00 วัคซีน JE ผ่านเกณฑ์ ร้อยละจ านวน 100  3 รพ.สต. ได้แก่ รพ.
สต. บ้านเขากลิ้ง รพ.สต.สองพีน่้อง และรพ.สต.บา้นมะขามโพรง  มีผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 90 จ านวน 4 รพ.สต. ได้แก่ 
รพ.สต.บ้านท่าเรือ รพ.สต.บ้านซ่อง รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก และสอ.น.ปา่เด็ง ส่วนที่ไมผ่่านเกณฑ์ มี รพ.แก่งกระจาน 
น้อยที่สุด ร้อยละ 36.36 รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 77.78 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง ร้อยละ 78.00  
 
กราฟที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รบัวัคซีน MMR2 , JE รายไตรมาส 
 

 
จากกราฟ 3 พบว่า วัคซีน JE ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 100 และรพ.สต.บ้านท่าเรือ ร้อยละ 93.33 
ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 8 แห่ง นอ้ยที่สุด ที่ รพ.แก่งกระจาน ร้อยละ 16.67  วัคซีน MMR2 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 แห่งเดียว 
ที่ รพ.สต.มะขามโพรง ร้อยละ 90.32  น้อยที่สุด ที่รพ.สต.บ้านซ่อง ร้อยละ 63.41 
กราฟที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รบัวัคซีน DTP5 , โปลิโอ5 รายไตรมาส 
 

 
จากกราฟ 4 พบว่า วัคซีน DTP5 และโปลิโอ 5 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 
95.83 รพ.สต.บ้านทา่เรือ ร้อยละ 97.30  รพ.สต.สองพี่น้อง ร้อยละ 92.31 และรพ.สต.บ้านซอ่ง ร้อยละ 92.11 ผลงาน
น้อยที่สุดอยู่ที่ สอ.น.ปา่เด็ง ร้อยละ 47.47  
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานทีผ่่านมา 
1. เด็กนอกพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขสถานะได้ เช่น เด็กเคยอยู่ในพืน้ที่แล้วยา้ยไปอยู่ต่างจังหวัดแก้ไข Type 1 เป็น Type 4 ส่ง
ข้อมูลขึ้นจังหวัดแล้วแต่ในระบบ HDC ไม่แก้ไข 
2. เด็กพื้นที่พิเศษชายแดนห่างไกลตืดตามให้บริการค่อนข้างยาก 
3. เด็กได้รับวัคซีนแล้ว ส่งข้อมูลขึ้นจังหวัด แต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ HDC 
4. การบันทึกและสง่ข้อมูลการได้รับวัคซีนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 


