
 

แผนสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
PP&P Excellence 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค  

& 

คุ้มครองผู้บริโภค เป็นเลศิ 



แผนสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – ๒๕๖๕ 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion & Protection Excellence) 
2. แผนงานที่ 1: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) งาน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก    
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  
4. ตัวชี้วัด ที่        ๑.  อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน  เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไมเกิน ๑๗ ตอการเกิดมีชีพแสนคน 
                        ๒.  ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ ๒๘ วัน < ๓.๗ / ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 
๕. พันธกิจ ................  ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ ................. ๗. เป้าประสงค์ ......................  
๘. ยุทธศาสตร์ สสจ. (๖ ยุทธศาสตร์) .......................  
๙. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 ผลการด าเนินงานแม่และเด็กอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๒ ไม่มีมารดาคลอดตาย  สถิติมารดาคลอด ๕ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 255๘ จ านวนมารดาคลอด ๑๒๓ คน เด็กเกิดมีชีพ  
๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ เด็กตาย ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ ปีงบฯ ๒๕๕๙ จ านวนมารดาคลอด ๑๐๖ คน เด็กเกิดมีชีพ ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีงบฯ ๒๕๖๐ มารดาคลอด ๘๒ คน เด็ก
เกิดมีชีพ ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีงบฯ ๒๕๖๑ มารดาคลอดจ านวน ๘๕ คน เด็กเกดมีชีพ ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีงบฯ ๒๕๖๒ จ านวนมารดาคลอด ๑๑๓ คน เด็กเกิดมีชีพ ๑๑๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐     
ผลการด าเนินงานหญิงต้ังครรภ์ ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ เป้าหมาย ๒๑๓ คน ผลงาน ๑๗๖ คน ร้อยละ ๘๒.๖๓ ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย ๕ ครั้ง เป้าหมาย ๒๑๕ คน 
ผลงาน ๑๕๕ คน ร้อยละ ๗๒.๗๗ การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ์ เป้าหมาย ๑๗๕ คน ผลงาน ๑๗๕ คน ร้อยละ ๑๐๐ การคัดกรองภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ์ ตรวจครัง้ที่ ๑ เป้าหมาย ๓๖ คน 
ผลงาน ๒๓ คน ร้อยละ ๖๓.๘๙ ตรวจครั้งที่ ๒ เป้าหมาย ๓๖ คน ผลงาน ๒๑ คน ร้อยละ ๕๘.๒๓ หญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เป้าหมาย ๔๙๕ คน ผลงาน ๔๑๖ คน ร้อยละ ๘๔.๐๔ มารดามี
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป้าหมาย ๑๑๓ คน ผลงาน ๕ คน ร้อยละ ๒.๖๔ ทารกคลอดก่อนก าหนด เป้าหมาย ๑๑๓ คน ผลงาน ๕ คน ร้อยละ ๒.๖๔ ทารกคลอดมีภาวะขาดออกซิเจน เป้าหมาย ๑๑๓ คน 
ผลงาน ๐ ร้อยละ ๐ ทารกคลอดน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม เป้าหมาย ๑๙๕ คน ผลงาน ๑๖ คน ร้อยละ ๘.๒๑ คน มารดาหลังคลอดได้รับการเย่ียมคามเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ครั้ง เป้าหมาย ๒๒๘ คน 
ผลงาน ๑๖๔ คน ร้อยละ ๗๑.๙๓   
 ๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

1. จากผลการด าเนินงานด้านการดูแลสตรีต้ังครรภ์และทารกแรกคลอด ปีงบประมาณ 25๖๒ พบว่า ประเด็นปัญหาส าคัญคือ หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ และการฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์ การคัดกรองภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ์ ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมาย พบ มารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอด ได้รับการเย่ียมบ้านตามเกณฑ์ไม่ครอบคลุม และทารกแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่า 
๒.๕๐๐ กรัม น้อยกว่าเกณฑ์  

๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. การต้ังครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 

        ๒. หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพ ในด้านการส่งเสริม ป้องกันเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง ต้ังแต่ขณะต้ังครรภ์ คลอด  หลังคลอด และเข้าถึงบริการอย่างเสมอ
ภาค   
        ๓.  คุณภาพบริการของสถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงต้ังครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก ในคลินิกฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ   
        ๔. มีความเชื่อมโยงบริการของสถานบริการทุกระดับและมีความพร้อมของระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  



 
๑๒. มาตรการ/กิจกรรม 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริการ 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการANC/LR/WCC 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับอ าเภอ วิเคราะห์สถานการณ์การและคืนข้อมูล
ให้พื้นที่ 
3. เสริมสร้างศักยภาพของ MCH Board ในระดับอ าเภอและต าบล 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ Intrauterine transfer ให้มีคณุภาพ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการดูแลภาวะฉุกเฉินและป้องกันภาวะ
วิกฤตในหญิงต้ังครรภ ์
6. พัฒนาการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 
7. พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์เสี่ยง 
8. การยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่มีความเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1. Early ANC 12 สัปดาห์ 
2. ค้นหาหญิงต้ังครรภ์และเย่ียมมารดาหลังคลอดเชิงรุก 
3. คัดกรองหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยง  
4. พัฒนาศักยภาพหมอต าแยในพ้ืนที่สูง 
5. ป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนดเชิงรุก  
6. เชื่อมโยงระบบข้อมูลและบูรณาการระบบสุขภาพ 
7. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงรับ/เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายหญิงวัย
เจริญพันธ์ุ หญิงต้ังครรภ์ และหญิงหลงัคลอด 

มาตรการที่ 2 บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 1. ใช้กลไก MCH Board /พชอ./พชต.ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอนามัย
แม่และเด็ก บูรณาการทุกภาคส่วน 
๒. ผลักดันให้ อปท.และชุมชน ด าเนินนโยบาย ระบบ FR ศูนย์สามวัย และ
สายใยรักครอบครัว ครอบคลุมทุกต าบล 
๓. พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านงานแม่และเด็ก 

1. ประสานงาน อปท.และผู้น าชุมชน ร่วมด าเนินงานตาม
นโยบายงานอนามัยแม่และเด็กให้ได้มาตราฐาน 
2. อบรม อสม. เชียวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก  
3. เสนอแผนงาน/โครงการของบประมาณจาก อปท. ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
๔. ด าเนินการโรงเรียนพ่อแม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมสร้างสุขภาพ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง R2R Breat Pratric และนวัตกรรม  
๒. รพ.แม่ข่าย มี นวัตกรรม อย่างน้อย ปีละ 2เรื่อง 

๑. ทุกรพ.สต. มีการพัฒนานวัตกรรมหรือ Breat Pratric อย่าง
น้อย ปีละ ๑ เรื่อง 
2. บุคลากรเข้ารับการอบรมการเขียน R2R Breat Pratric และ
นวัตกรรม  

มาตรการที่ ๔  
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ เรื่องอนามัยแม่และเด็ก แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้ประชาชนได้
เข้าถึงข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพหลากหลายช่องทาง 
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่หน่วยงานและประชาชนผ่านเวที ต่างๆ อาทิเช่น การ
ประชุมผู้น าชุมชน/หัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประชาคม ตามคลินิก
บริการต่างๆ ฯลฯ 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีประชาคม 
คลินิก ANC / EPI 
2. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเป้าหมาย 
๓.ให้ค าปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคล ท้ังเชิงรุกและเชิงรบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
 

ปี 
256๔ 

 

ปี 
256๕ 

 
มาตรการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการ
บริการ 
 

๑. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน ๑๗ ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 
๒. ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ ๒๘ วัน 
< ๓.๗ / ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 

๐ 
 
 

≤๑๗ 
 
 

≤๑๖ 
 
 

≤๑๕ 
 
 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการ
ดูแลสตรีต้ังครรภ์คุณภาพเครือข่าย
อ าเภอแก่งกระจาน 

สุภาวดี/ 

มาตรการที่ 2 บูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

๑. อ าเภอมีการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน
เพ่ิมจากปีที่ผ่านมา 
๒. ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. และมีการแต่งต้ัง 
พชต. ครอบคลุมทุกต าบล 

1 ต าบล 
 
 

2 ต าบล 
 

ร้อยละ 
65 

3 ต าบล 
 

ร้อยละ 
70 

4 ต าบล 
 

ร้อยละ 
75 

  

มาตรการที่ ๓ พัฒนา
นวัตกรรมสร้างสุขภาพด้าน
อนามัยแม่และเด็ก 

-รพ.และรพ.สต. มีการพัฒนานวัตกรรม หรือ 
Breat Pratric หรือ R2R ปีละ 1 เรื่อง/สถาน
บริการ 

      

มาตรการที่ ๔  
สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว 
-ผลิตสื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาและเข้าใจ น า
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – ๒๕๖๕ 

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion & Protection Excellence) 
2. แผนงานที่ 1: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) งาน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มเด็กปฐมวัย    
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  
4. ตัวชี้วัด ที่   ๒.  รอยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐-๕ ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย 
                              ตัวชี้วัดย่อย  

๑. ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
๒. ร้อยละ ๒๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม 
๔. ร้อยละ ๖๐ ชองเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

๕. พันธกิจ ................  ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ ................. ๗. เป้าประสงค์ ......................  
๘. ยุทธศาสตร์ สสจ. (๖ ยุทธศาสตร์) .......................  
๙. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

   ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพของเด็ก ๐-๕ ปี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คัดกรองพัฒนาการครอบคลุม ร้อยละ  8๑.๑๐ มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๙๑.๐๐  สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 2๘.๕๐  
เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม ร้อยละ ๗๐.๑๕ เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ ๑๔.๒๙  เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 6๑.๒6 เด็ก ๐-๕ ปี อ้วน ร้อย
ละ ๑๒.๙๖ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๐) เด็กเต้ีย ร้อยละ ๑๓.๗๑ เด็กผอม ร้อยละ ๔.๓๔ (เกณฑ์ร้อยละ ๕)   
๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 1. เด็ก ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่ครอบคลุม เน่ืองจากมีปัญหาพ้ืนที่ชายแดน การติดตามค่อนข้างล าบาก เด็กที่สงสัยพัฒนากการล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่ครอบคลุม ไม่ผ่านเกณฑ์ 
และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการและการด ารงค์ชีพของเด็ก  
 ๒. ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการ พบเด็ก ๐-๕ ปี มีภาวะอ้วน เต้ีย ผอม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งเกิดจากขบวนการตรวจสุขภาพ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง และต้องมีการจัดท า
แผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการบริโภค  
 ๓. การคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าน้อย พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กมีทัศนคติด้านลบและไม่ค่อยยอมรับต่อพัฒนาการสงสัยล่าช้าของเด็ก ขาดการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของ
พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู  
 6. ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ความครอบคลุมการได้รับบริการมากกว่าร้อยละ 99 การบันทึกการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล JHCIS ของ รพ.สต.และ HOS.OS ของ รพ. มีการบันทึกไม่ครอบคลุม 

๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
๑๐.1 การขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านคณะกรรมการMCH board ระดับอ าเภอ ยังไม่ชัดเจน 
๑๐.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่ตระหนักในการพาเด็กมาตรวจคัดกรองพัฒนาการ  



๑๐.3 ข้อมูลในสถานบริการกับที่แสดงใน HDC ไม่ตรงกัน 
๑๐.4 ความคลาดเคลื่อนข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็ก 0 – 5 ปี 
๑๐.5 ขาดความครอบคลุมในการตรวจประเมิน และติดตามเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้มากระตุ้นเมื่อครบ 1 เดือน 
๑๐.6 การติดตามหญิงต้ังครรภ์ให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ในรายรพ.สต. และฝากครรภ์ไม่ครบ ๕ ครัง้ตามเกณฑ์คุณภาพ 
๑๐.๗ ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ (เกณฑ์ร้อยละ ๓๐)   

            ๑๐.๘ การได้รับยาเสริมธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ และในเด็ก ๖ เดือน – ๕ ปี ไม่ครอบคลุม  

๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
๑๑.1 การต้ังครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 
๑๑.2 มารดามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน  

 ๑๑.3 พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูก เฝ้าระวังพัฒนาการลูกด้วยสมุดบันทึกสุขภาพ  
 ๑๑.4 เด็ก 0–5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยที่มีคุณภาพ และเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าทุกคนได้รับการกระตุ้นและส่งต่อ  
 ๑๑.5 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบถ้วนอย่างครอบคลุม  
 ๑๑.6 เด็กได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการให้มีการเจริญเติบโตสมวัย  
 ๑๑.7 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

        ๑๑.๘ หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพ ในด้านการส่งเสริม ป้องกันเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง ต้ังแต่ขณะต้ังครรภ์ คลอด  หลังคลอด และเข้าถึงบริการอย่าง
เสมอภาค   
        ๑๑.๙ คุณภาพบริการของสถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงต้ังครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก ในคลินิกฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ   
        ๑๑.๑๐ มีความเชื่อมโยงบริการของสถานบริการทุกระดับและมีความพร้อมของระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  

 
 ผลการด าเนินงานแม่และเด็กอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๒ ไม่มีมารดาคลอดตาย  สถิติมารดาคลอด ๕ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 255๘ จ านวนมารดาคลอด ๑๒๓ คน เด็กเกิดมีชีพ  
๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ เด็กตาย ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ ปีงบฯ ๒๕๕๙ จ านวนมารดาคลอด ๑๐๖ คน เด็กเกิดมีชีพ ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีงบฯ ๒๕๖๐ มารดาคลอด ๘๒ คน เด็ก
เกิดมีชีพ ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีงบฯ ๒๕๖๑ มารดาคลอดจ านวน ๘๕ คน เด็กเกดมีชีพ ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีงบฯ ๒๕๖๒ จ านวนมารดาคลอด ๑๑๓ คน เด็กเกิดมีชีพ ๑๑๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐     
ผลการด าเนินงานหญิงต้ังครรภ์ ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ เป้าหมาย ๒๑๓ คน ผลงาน ๑๗๖ คน ร้อยละ ๘๒.๖๓ ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย ๕ ครั้ง เป้าหมาย ๒๑๕ คน 
ผลงาน ๑๕๕ คน ร้อยละ ๗๒.๗๗ การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ์ เป้าหมาย ๑๗๕ คน ผลงาน ๑๗๕ คน ร้อยละ ๑๐๐ การคัดกรองภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ์ ตรวจครัง้ที่ ๑ เป้าหมาย ๓๖ คน 
ผลงาน ๒๓ คน ร้อยละ ๖๓.๘๙ ตรวจครั้งที่ ๒ เป้าหมาย ๓๖ คน ผลงาน ๒๑ คน ร้อยละ ๕๘.๒๓ หญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เป้าหมาย ๔๙๕ คน ผลงาน ๔๑๖ คน ร้อยละ ๘๔.๐๔ มารดามี
ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป้าหมาย ๑๑๓ คน ผลงาน ๕ คน ร้อยละ ๒.๖๔ ทารกคลอดก่อนก าหนด เป้าหมาย ๑๑๓ คน ผลงาน ๕ คน ร้อยละ ๒.๖๔ ทารกคลอดมีภาวะขาดออกซิเจน เป้าหมาย ๑๑๓ คน 
ผลงาน ๐ ร้อยละ ๐ ทารกคลอดน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม เป้าหมาย ๑๙๕ คน ผลงาน ๑๖ คน ร้อยละ ๘.๒๑ คน มารดาหลังคลอดได้รับการเย่ียมคามเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ครั้ง เป้าหมาย ๒๒๘ คน 
ผลงาน ๑๖๔ คน ร้อยละ ๗๑.๙๓   
 ๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 



1. จากผลการด าเนินงานด้านการดูแลสตรีต้ังครรภ์และทารกแรกคลอด ปีงบประมาณ 25๖๒ พบว่า ประเด็นปัญหาส าคัญคือ หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ และการฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์ การคัดกรองภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ์ ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมาย พบ มารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอด ได้รับการเย่ียมบ้านตามเกณฑ์ไม่ครอบคลุม และทารกแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่า 
๒.๕๐๐ กรัม น้อยกว่าเกณฑ์  

๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. การต้ังครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 

        ๒. หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพ ในด้านการส่งเสริม ป้องกันเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง ต้ังแต่ขณะต้ังครรภ์ คลอด  หลังคลอด และเข้าถึงบริการอย่างเสมอ
ภาค   
        ๓.  คุณภาพบริการของสถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงต้ังครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก ในคลินิกฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ   
        ๔. มีความเชื่อมโยงบริการของสถานบริการทุกระดับและมีความพร้อมของระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  
 

๑๒. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริการ 

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการANC/LR/WCC 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับอ าเภอ วิเคราะห์สถานการณ์การและคืนข้อมูล
ให้พื้นที่ 
3. เสริมสร้างศักยภาพของ MCH Board ในระดับอ าเภอและต าบล 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ Intrauterine transfer ให้มีคณุภาพ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการดูแลภาวะฉุกเฉินและป้องกันภาวะ
วิกฤตในหญิงต้ังครรภ ์
6. พัฒนาการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด 
7. พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์เสี่ยง 
8. การยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่มีความเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1. Early ANC 12 สัปดาห์ 
2. ค้นหาหญิงต้ังครรภ์และเย่ียมมารดาหลังคลอดเชิงรุก 
3. คัดกรองหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยง  
4. พัฒนาศักยภาพหมอต าแยในพ้ืนที่สูง 
5. ป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนดเชิงรุก  
6. เชื่อมโยงระบบข้อมูลและบูรณาการระบบสุขภาพ 
7. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงรับ/เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายหญิงวัย
เจริญพันธ์ุ หญิงต้ังครรภ์ และหญิงหลงัคลอด 

มาตรการที่ 2 บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 1. ใช้กลไก MCH Board /พชอ./พชต.ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอนามัย
แม่และเด็ก บูรณาการทุกภาคส่วน 
๒. ผลักดันให้ อปท.และชุมชน ด าเนินนโยบาย ระบบ FR ศูนย์สามวัย และ
สายใยรักครอบครัว ครอบคลุมทุกต าบล 
๓. พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านงานแม่และเด็ก 

1. ประสานงาน อปท.และผู้น าชุมชน ร่วมด าเนินงานตาม
นโยบายงานอนามัยแม่และเด็กให้ได้มาตราฐาน 
2. อบรม อสม. เชียวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก  
3. เสนอแผนงาน/โครงการของบประมาณจาก อปท. ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
๔. ด าเนินการโรงเรียนพ่อแม่ 

 



๑๒. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมสร้างสุขภาพ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง R2R Breat Pratric และนวัตกรรม  
๒. รพ.แม่ข่าย มี นวัตกรรม อย่างน้อย ปีละ 2เรื่อง 

๑. ทุกรพ.สต. มีการพัฒนานวัตกรรมหรือ Breat Pratric อย่าง
น้อย ปีละ ๑ เรื่อง 
2. บุคลากรเข้ารับการอบรมการเขียน R2R Breat Pratric และ
นวัตกรรม  

มาตรการที่ ๔  
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ เรื่องอนามัยแม่และเด็ก แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้ประชาชนได้
เข้าถึงข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพหลากหลายช่องทาง 
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่หน่วยงานและประชาชนผ่านเวที ต่างๆ อาทิเช่น การ
ประชุมผู้น าชุมชน/หัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประชาคม ตามคลินิก
บริการต่างๆ ฯลฯ 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีประชาคม 
คลินิก ANC / EPI 
2. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเป้าหมาย 
๓.ให้ค าปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคล ท้ังเชิงรุกและเชิงรบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
 

ปี 
256๔ 

 

ปี 
256๕ 

 
มาตรการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการ
บริการ 
 

๑. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 
๒. ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ ๒๘ วัน < 
๓.๗ / ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 
 

๐ 
 
 

≤๑๗ 
 
 

≤๑๖ 
 
 

≤๑๕ 
 
 

โครงการมหศัจรรย์ 1000 
แรกของชีวิต อ าเภอแก่ง
กระจาน 

สุภาวดี/ 

มาตรการที่ 2 บูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

- อ าเภอมีการด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชนเพ่ิม
จากปีที่ผ่านมา 
- ศูนย์เด็กผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60 

1 ต าบล 
 
 

2 ต าบล 
 

ร้อยละ 
65 

3 ต าบล 
 

ร้อยละ 70 

4 ต าบล 
 

ร้อยละ 75 

  

มาตรการที่ ๓ พัฒนา
นวัตกรรมสร้างสุขภาพด้าน
อนามัยแม่และเด็ก 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนสุขภาพเครือข่ายบริการอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion & Protection Excellence) 
๒. แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
๓. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการท่ี ๒ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
๔. ตัวชี้วัด ที่  ๔.  เด็กไทยมีระดับมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ 
                ตัวช้ีวัดย่อย 
                   ๔.๑ ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
                   ๕.  เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66   
                 ตัวชี้วัดย่อย 
                        ๕.๑ ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
                        ๕.๒ ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี มีภาวะผอม 
                        ๕.๓ ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
                        ๕.๔ ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี มีภาวะเต้ีย 
                        ๕.๕ ความครอบคลุม 
                     ๖.  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 
                 ตัวชี้วัดย่อย 
                  ๖.๑ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี จากระบบ HDC 
                         ๖.๒ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี Adjusted  
๕. พันธกิจ สสจ................  ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ................. ๗. เป้าประสงค์ สสจ...................... 
๘.  ยุทธศาสตร์ สสจ. (๖ ยุทธศาสตร์) ....................... 
๙. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
     อ าเภอแก่งกระจานมีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ี จ านวน 27 แห่ง จากการวิเคราะห์ข้อมูล  เด็กวัยเรียนด้านภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต ปีการศึกษา 2562 พบเด็ก
นักเรียนสูงดีสมส่วน 69.95 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 68 จ าแนกรายหน่วยบริการ พบว่า มีรพ.สต.ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่   รพ.สต.บ้านเขากล้ิง ร้อยละ 64.52 / 
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย ร้อยละ 62.45 / รพ.สต.บ้านท่าเรือ ร้อยละ 63.79 /รพ.สต.ห้วยแม่เพรียงร้อยละ 60.85 และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 42.86 และพบเด็กนักเรียนอ้วน 
8.92 เด็กนักเรียนผอม ร้อยละ 3.76 เด็กนักเรียนเต้ีย ร้อยละ 3.76 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 เทอม 2 พบว่าภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเด็กวัยเรียนสูง



ดีสมส่วน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 เด็กอ้วนลดลงร้อยละ 52.62 เด็กผอมลดลง ร้อยละ 28.39  เด็กเต้ียลดลง ร้อยละ 41.17 และเด็กนักเรียนชายอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉล่ีย 147.61 
เซนติเมตร และเด็กนักเรียนหญิงอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉล่ีย 148.45 เซนติเมตร 
   อ าเภอแก่งกระจานได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีในการใช้ โชว์ป้าชายด์ป้า การออกก าลังกายแบบมีแรง
กระแทก เพื่อเพิ่มความสูงและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของเด็กนักเรียน และมีการใช้โปรแกรมระบบแนะน าอาหาร  กลางวันส าหรับนักเรียน thaischoollunch แต่ยังไม่
ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด  และมีการประเมินคุณภาพอาหารกลางวันเป็นประจ าทุกปี ในปี 2562 โรงเรียนประถมศึกษาท้ังหมด 27 แห่ง ประเมิน คุณภาพอาหารกลางวันผ่าน
เกณฑ์ท้ังส้ิน  27 แห่ง  โดยท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai 
School Lunch ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน และมีการติดตามเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนท่ีมีปัญหาโภชนาการเกิน หรือภาวะอ้วน                  
โดยทีมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2562 มีเด็กท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเอแก่งกระจาน จ านวน             3 คน  ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านมะขามโพรง จ านวน 2 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง จ านวน 1 คน 
ตารางท่ี 16 ภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี อ าเภอแก่งกระจาน    ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 (ต.ค.61 - ม.ค..62) 

หน่วยบริการ ช่ังน้ าหนัก/
วัดส่วนสูง 

สูงดีสมส่วน ผอม เต้ีย อ้วน 
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ 

รพ.สต.บ้านเขากล้ิง 93 60 64.52 0 0 5 5.38 16 17.20 
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 229 143 62.45 18 7.86 12 5.24 23 10.04 
รพ.สต.บ้านท่าเรือ 232 148 63.79 9 3.88 6 2.59 32 13.79 
รพ.สต.สองพี่น้อง 75 50 66.67 5 6.67 1 1.33 7 9.33 
รพ.สต.บ้านซ่อง 398 281 70.60 7 1.76 7 1.76 50 12.56 
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 7 3 42.86 0 0 4 57.14 0 0 
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 404 358 88.61 10 2.48 0 0 16 3.96 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 401 244 60.85 14 3.49 41 10.22 19 4.74 
รพ.แก่งกระจาน 63 42 66.67 4 6.35 2 3.17 12 19.05 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 251 177 70.51 14 5.58 7 2.79 17 6.77 

รวม 2,153 1,506 69.95 81 3.76 85 3.95 192 8.92 
  
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 



  เด็กวัยเรียน สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาจากส่ิงแวดล้อมในครอบครัว การโฆษณาสินค้าผ่านส่ือต่างๆท่ีเกินกว่าความเป็นจริงท าให้น่าเช่ือถือและชวนซื้อ  แหล่ง
จ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับเด็ก สภาพแวดล้อมในโรงเรียน คุณภาพอาหารกลางวัน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน/  ครู /ผู้ดูแลเด็ก และการขายน้ าอัดลม ขนม
กรุบกรอบ  
 เด็กวัยรุ่น สาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ความขัดแย้งในครอบครัว ท าให้เด็กได้รับการเล้ียงดูไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิตใจ
ต่ออารมณ์เด็กได้ง่าย ความเช่ือเรื่องเพศ การแสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีเพสสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หลักสูตรการเรียนการสอนไม่ครอบคลุมเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ์/ครูยังมีทัศนคติเชิงลบกับการสอนเรื่องเพศศึกษา/ครูท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นครูพละ ไม่ได้รับการอบรมโดยตรง สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนการเข้าถึงส่ือ
ออนไลน์ได้ง่าย ไม่ได้รับการกล่ันกรองเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

๑๐.๑ การช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการยังไม่ครอบคลุมในพื้นท่ี รวมท้ังความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีน ามาบันทึก ส่งผลให้มีความคลาดเคล่ือนในระบบ
ข้อมูลHDC 

๑๐.๒ เครื่องช่ังน้ าหนัก/ท่ีวัดส่วนสูงบางแห่งยังไมไ่ด้มาตรฐานตามท่ีก าหนด รวมถึงวิธีการช่ังน้ าหนกัและวัดส่วนสูง 
      ๑๐.๓ เด็กไทยปัญหาเริ่มอ้วนมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม  
        ๑๐.๔ พัฒนาการสติปัญญาและอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า  

๑๐.๕ การบริการท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ่นยังไม่ครอบคลุมในแต่ละพื้นท่ี 
๑๐.๖ รูปแบบการให้บริการไม่สอดคล้องกับทัศนคติ และสภาพปัญหาของวัยรุ่น 
๑๐.๗ ทักษะในการส่ือสารและการเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขยังต้องพัฒนา 
๑๐.๘ การด าเนินงานส่วนใหญ่จะเน้นเด็กวัยรุน่ท่ีอยู่ในโรงเรียน ท าให้เด็กวัยรุ่นในชุมชนขาดการเข้าถึงการแก้ไขปัญหา 
๑๐.๙ การค้นหาและดูแลกลุ่มเสี่ยงวัยรุ่นยัง ไม่ครอบคลุมท่ัวถึง  

๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 ๑๑.๑ เด็กนักเรียนสูงดีสมส่วนตามเกณฑ์   

๑๑.๒ มีการด าเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ อย่างน้อยต าบลละ ๑ แห่ง   
๑๑.๓ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้รับการตรวจสายตาทุกคนและส่งต่อรักษาในรายท่ีผิดปกติ 
๑๑.๔ เด็กวัยเรียนได้รับวัคซีนในการป้องกนัควบคุมโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๑.๕ คลินิกให้ค าปรึกษาส าหรับวัยรุ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
๑๑.๖ ลดอัตราการต้ังครรภ์ในแม่วัยรุ่น  

  



12. มาตรการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรครูและ
นักเรียนพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความรู้รอบด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) 

- ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ 
- คัดเลือกโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพและโรงเรียนสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
จังหวัด/เขตตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับอ าเภอ เพ่ือส่งเข้าร่วมประกวดระดับ
จังหวัด 
- รณรงค์วันด่ืมนมโลก (Love Milk Day) วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน
ด่ืมนมโลก (World Milk Day) และวันไอโดดีนแห่งชาติ 
- ประเมินอาหารกลางวันทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
- ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสูงดีสมส่วนในโรงเรียน 
- ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (รณรงค์กินอาหารครบ 3 มื้อหลัก 
เน้นมื้อเช้าส าคัญที่สุด ด่ืมนมจืดวันละ 2-3 กล่อง ออกก าลังกายแบบมีแรง
กระแทกแบบสะสม 60 นาที ทุกวัน นอนหลับ 9-11ชม. 

- ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผิดชอบ 9 รพ.สต. 
- คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
จังหวัด/เขตตามสุขบัญญัติแห่งชาติระดับอ าเภอ เพ่ือส่งเข้าร่วมประกวด
ระดับจังหวัด 1 โรงเรียน 
- รณรงค์วันด่ืมนมโลก (Love Milk Day) วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็น
วันด่ืมนมโลก (World Milk Day) และวันไอโดดีนแห่งชาติทุกโรงเรียน 
 - ประเมินอาหารกลางวันทุกโรงเรียน 
- ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

2. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย - พัฒนาขยายโรงเรียนแกนน า Chopa& Chipa Game 
(อ าเภอ Chopa& Chipa)เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
- สร้างนักเรียนแกนน าออกก าลังกายแบบมีแรงกระแทก(Chopa& 

Chipa) และคีตมวยไทย 10 ท่า 
- จัดมหกรรมโรงเรียน Chopa& Chipa ระดับอ าเภอ/ต าบล เพ่ือ

ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
- ส่งเสริมให้โรงเรียนทุกสังกัดใช้เครื่องชั่งนน./วัดส่วนสูงที่ได้

มาตรฐานและควบคุมก ากับวิธีการชั่งนน.และวัดส่วนสูง 
- ก ากับการแปรผลส่วนดีสมสูงให้ถูกต้องและคีย์ข้อมูลให้

ครบถ้วนทันเวลาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

- ทุกโรงเรียนสร้างแกนน า Chopa& Chipa Game 
 
 
 
 
 
 
- ทุกโรงเรียนมีเครื่องชัง่นน./วัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐานและบันทึก

ข้อมูลพร้อมทั้งแปรผลอยา่งถูกต้อง 

3. ส่งเสริมการคัดกรองสุขภาพวัยเรียน - คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นป.1 และคีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม 2020 
- จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 6-14 ปี ทุกคน 
- คัดกรอง obesity sign 4 ข้อ คือ 
 1. รอบคอด า 2.น่ังหลับ 3.นอนกรน 4.ประวัติป่วยครอบครัว/ให้ความรู้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ส่งต่อคลินิกดีแพค 

- นักเรียนชั้นป.1ทุกคนได้รับการคัดกรองสายตาทุกคนและคีย์ข้อมูลเข้า
โปรแกรม 2020 
- เด็ก 6-14 ปี ทุกคนได้รับการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
- คัดกรอง obesity sign ในเด็กเริ่มอ้วน/อ้วนทุกคน 

 
 
 



 
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/

ผู้รับผิดชอบ 
ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุน
และกระตุ้นให้บุคลากรครูและ
นักเรียนพัฒนาศักยภาพตนเองให้
มีความรู้รอบด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) 

- เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 
66 
- เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
ร้อยละ54 
- อ าเภอมีโรงเรียนสร้างเสริม
พฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

65.83 
 

76.36 
 

0 

66 
 

56 
 

1 

66 
 

57 
 

2 

66 
 

58 
 

3 

- โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยเด็กและ
เยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร 
- โครงการเด็กวัยเรียนสุขภาพดี 
สูงดีสมส่วนแข็งแรง และฉลาด 
(Smart Child 4.0) 
 
 

สุภาวดี/ 

มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 

- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
10-14 ปี ≤ 1.4 ต่อพัน
ประชากร  
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19ปี ≤ 42 ต่อพันประชากร 
 

3.02 3.0 2.0 1.0 - โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้อง
ก่อนวัย "UP TO ME" 
 
 
 
 
 

สุภาวดี/ 

 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ / มาตรการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์ / มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคคลากรครูและ
นักเรียนพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1. ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ 
2. คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับอ าเภอ   
3. รณรงค์วันด่ืมนมโลกและวันไอโอดีนแห่งชาติ 
4. ประเมินอาหารกลางวันทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
5. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(รณรงค์กินอาหารครบ3มื้อหลัก
เน้นมื้อเช้าส าคัญที่สุด ด่ืมนมจืดวันละ 2-3 กล่อง ออกก าลังกายแบบมีแรง
กระแทก (โชป้าแอนด์ชายป้า) และคีตะมวยไทย 10 ท่าและ นอนหลับ 9-11 
ชั่วโมง 

1. ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2. คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสรมิพฤติกรรม
สขุภาพ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับต าบล 
3. จัดรณรงค์วันด่ืมนมโลก (Love Milk Day) วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี 
เป็นวันด่ืมนมโลก (World Milk Day) และวันไอโอดีนแห่งชาติ 
4. ประเมินอาหารกลางวันทุกโรงเรียนทุกสังกัดในเขตรับผิดชอบ 
5. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสูงดีสมส่วน ในโรงเรียน  
6.ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พ่ึงประสงค์  

2. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนออกก าลังกายแบบมีแรง
กระแทก ( Chopa &Chipa Game)ถ้วนหน้า 

1. พัฒนาขยายโรงเรียนแกนน า Chopa &Chipa Game (อ าเภอ Chopa 
&Chipa Game )เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
2. สร้างนักเรียนแกนน าออกก าลังกายแบบมีแรงกระแทก  
( Chopa &Chipa Game ) และคีตมวยไทย 10 ท่า 
3.จัดมหกรรมโรงเรียน Chopa &Chipa Game ระดับอ าเภอ/ต าบล เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

1.จัดกิจกรรมออกก าลงักายแบบโชป้าแอนด์ชายป้า  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน 
2. สร้างนักเรียนแกนน าออกก าลังกายแบบมีแรงกระแทก  (โชป้าแอนด์ชาย
ป้า) และคีตะมวยไทย 10 ท่า 
 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้เครื่องชัง่น้ าหนัก/วัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน และ
ควบคุมก ากับวิธีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
4. ก ากับการแปรผลสูงดีสมส่วนให้ถูกต้องและคีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนทันเวลา  
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

3. ส่งเสริมการคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน 1. ส่งเสริมการคัดกรองปัญหาที่รบกวนการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน เช่นสายตา
นักเรียน ชั้น ป. 1 ทุกคน, คัดกรอง obesity sign   
2. ติดตามกระตุ้นหน่วยบริการระดับพ้ืนที่ให้การดูแลสุขภาพนักเรียน โดยรวม
อย่างบูรณาการ เช่น การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 6-14 ป ีทุกคน   

1. คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ทุกคน และคีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม 
2020 
2. จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 6-14 ปี ทุกคน 
3. คัดกรอง obesity sign 4 ข้อ คือ 
 3.1) รอบคอด า 3.2) น่ังหลับ 3.3) นอนกรน 3.4) ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว /ให้ความรู้/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ส่งต่อ คลินิกดีแพค 

 
 
 
 

http://scoop.mthai.com/specialdays/5157.html


. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรการที่ 1  สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการคัดกรอง
สุขภาพเด็กวัยเรียน 
มาตรการที่ 4  ส่งเสริมสานขวัญ
ก าลังใจสูค่วามย่ังยืน 
 

-เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูง
ดีสมส่วน ร้อยละ 66 
-เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 
-. เด็กวัยเรียนชาย  อายุ 12 ปี 
ส่วนสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร  
--หญิง อายุ 12 ป ี ส่วนสูง
เฉลี่ย 155 เซนติเมตร  ในปี 
2564 
-. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี 
เต้ีย ไมเ่กิน ร้อยละ 5 
-  IQ เฉลี่ย 100 ,EQ ปกติ > 
70% 

-ร้อยละ 60.39 
 
-ร้อยละ 16.18 
 
 
-148.69 
เซนติเมตร   
-149.68 
เซนติเมตร   
-ร้อยละ 7.35 
 
- IQ เฉลี่ย 100 

-ร้อยละ 66 
-ร้อยละ 10 
 
-152 
เซนติเมตร   
-153 
เซนติเมตร   
-ร้อยละ 5 
 
- IQ เฉลี่ย 
100 
 

-ร้อยละ 66 
-ร้อยละ 10 
 
-153 
เซนติเมตร   
-154 
เซนติเมตร   
-ร้อยละ 5 
 
- IQ เฉลี่ย 
100 
 

-ร้อยละ 66 
-ร้อยละ 10 
 
-154 
เซนติเมตร   
-155 
เซนติเมตร   
-ร้อยละ 5 
 
- IQ เฉลี่ย 
100 
 

-โครงการสง่เสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัย
เรียน ในโรงเรียนปี 2563 
 
 
 
 
 

 
  

- งานส่งเสริมสุขภาพ  
- ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
เด็กวัยเรียน  

 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion & Protection Excellence) 
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน  
4. ตัวชี้วัดที่  1. วัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 56    
5. พันธกิจ สสจ. ............................. 6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ................................... 7.เป้าประสงค์ สสจ. ........................... 8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา  
 - Baseline Data 

ประชากรวัยท างานอายุ 30 -44 ปี อ าเภอแก่งกระจาน มีจ านวน 4 ,302 คน จากการคัดกรองและตรวจสุขภาพ พบประชากรท่ีมีดัชนีมวลกายปกติ(BMI) จ านวน 
2,169 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42 (เกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 55)  รอบเอวปกติ จ านวน 3,559 คิดเป็นร้อยละ 82.77 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
   สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  พื้นท่ีอ าเภอแก่งกระจานเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและธุรกิจท่องเท่ียว มีสถานประกอบการ/รีสอร์ท ค่อนข้างหลากหลาย วัยท างาน ส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการท างานเกิน 8 ช่ัวโมง ส่งผลต่อสุขภาพ เกิดภาวะอ้วนลงพุง โรคNCD  โรคปวดเมื่อยตามข้อจากการท างาน และไม่มีเวลาท ากิจกรรมทางกาย หรือ              ออกก าลัง
กาย เนื่องจากเวลาท่ีจ ากัดและพื้นท่ีอยู่อาศัยห่างไกลกัน  ไม่สะดวกต่อการท ากิจกรรมออกก าลังกาย 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ระบริการคลินิกไร้พุง DPAC ขาดการด าเนินงานท่ีชัดเจนและเช่ือมโยงลงสู่ชุมชน 
 10.2 ช่วงอายุซับซ้อนในการด าเนินงานตามเป้าหมายอื่น 
 10.3 ขาดกาให้ความส าคัญและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 11.1 วัยท างานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
 11.2 ชุมชนมีมาตรการทางสังคมในการดูแลสุขภาพชุและสามารถจัดการสุขภาพท่ีดีได้ด้วยตนเอง 
 11.3 ประชากรวัยท างานมีดัชนีมวลกายท่ีผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1  พัฒนาส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัยท างานท่ีพึง
ประสงค์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนขับเคล่ือนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานใน
สถานประกอบการ 
2. พัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้านโภชนาการ ออกก าลังกาย ทันตสุขภาพ             
(3อ 2 ส 1 ฟ) 
3. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ใน 
ชุมชน สถานบริการ และสถานประกอบการ 
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย/ผู้น าด้านสุขภาพ (Health leader) 
เพื่อน าความรู้ ไปขับเคล่ือนงานในสถานประกอบการ และชุมชน 
 

1. ค้นหาและสนับสนุน Health Leader ในการสร้าง
สุขภาพในชุมชนและสถานประกอบการ 
2. เพิ่มช่องทางในการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ ผ่าน 
Facebook/Line group 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ/มาตรการทาง
สังคมด้านสุขภาพ 
4. พัฒนารูปแบบคลินิก DPAC จากรพ.สต. ลงสู่ชุมชน 
โดยมีประชาชนในชุมชนเป็นเจ้าของ 
5. พัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบเฝ้าระวัง 3อ.2ส. 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีฯ และใช้โปรแกรม HBSS ทางเว็บไซด์
กองสุขศึกษาวิเคราะห์/แปลผล 

มาตรการท่ี 2 สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ Health literacy 

1. ผลักดันนโยบายสาธารณะ (Healthy eating 
/active living /environmental health) ผ่านเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการต้นแบบในการจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุน Model Development การส่งเสริม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ในชุมชน/สถานประกอบการ 

1. พัฒนาศักยภาพ อสค. /อสม./แกนน าด้านสุขภาพให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้สามารถดูแลตนเอง และแนะน า
ความรู้สุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ 
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพ/
ชมรมการออกก าลังกายในชุมชน/สถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1  พัฒนาส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัยท างานท่ี
พึงประสงค์ 

- วัยท างานอายุ 30-44 ปี            
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 56    

50.42 56 57 58 - โครงการส่งเสริมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์วัยท างาน (Fit firm 
and Look Young) 

สุภาวดี/ 

มาตรการท่ี 2 สร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ Health 
literacy 

- อ าเภอมีการด าเนินงานสถาน
ประกอบการปลอดโรค อย่างน้อย 
1 แห่ง 

N/A 1 2 3 - โครงการ สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข 

สุภาวดี/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion & Protection Excellence) 
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  
4. ตัวชี้วัดที่  ๗. ร้อยละของต ำบลท่ีมีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care ) 
                     ผ่ำนเกณฑ์ 
                      -ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตรวจสุขภาพ ๑๐ เรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
5. พันธกิจ สสจ. ........................ 6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................... 7.เปา้ประสงค์ สสจ. .................................... 8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

  ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 3,432 คน ร้อยละ 91.50 พบมีความเส่ียงสมองเส่ือม 2,499  คน คิดเป็นร้อยละ 74.62 เส่ียงหกล้ม 2,808  คน คิดเป็นร้อยละ 
74.86 และจัดแบ่งเป็น กลุ่มติดสังคม 3,239   คน กลุ่มติดบ้าน 41 คน ติดเตียง 53 คน จ านวนผู้สูงอายุ Healthy Aging 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 พบว่า PCU 
โรงพยาบาลคัดกรองได้น้อยท่ีสุดคือร้อยละ 75.20 

  พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้านต้องอยู่บ้านตามล าพังหรือมีผู้ดูแลท่ีมีปัญหาสุขภาพและเป็นผู้สูงอายุด้วยกันจ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของผู้สูงอายุติด
บ้านติดเตียง และพบว่าผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองได้มีสภาพบ้านไม่เหมาะสมกับการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันอีก 45 ราย 

 Care Manager จ านวน 10 คน/ Care Give หลักสูตร 70 ช่ัวโมงของกรมอนามัย จ านวน 52 คน   ต าบลท่ีเข้าร่วมต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) จ านวน 2 แห่ง คือ ต าบลวังจันทร์ และต าบลแก่งกระจาน  มีชมรมผู้สูงอายุ 6 แห่ง คือ ต าบลพุสวรรค์  ต าบลวังจันทร์  ต าบลแก่งกระจาน ต าบลสองพี่น้อง ต าบลห้วยแม่
เพรียงและต าบลป่าเด็ง  ไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่มีแผนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ภายในปี 2562  

 การเข้าร่วมโครงการต าบล Long Term Care มีเพียง 2 ต าบล จาก 6 ต าบล (ร้อยละ 33.33) คือต าบลวังจันทร์และต าบลแก่งกระจาน และมีต าบลท่ีผ่านเกณฑ์เพียง 1 
แห่ง คือ ต าบลวังจันทร์ ส่วนพื้นท่ีอื่นไม่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจ าต าบล 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
   สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ด้านสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ แต่ไม่มีผู้ดูแลท่ีชัดเจน เนื่องจากผู้ดูแลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ผู้สูงอายุการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพท่ีพึงประสงค์ พื้นท่ีห่างไกลท าให้ผู้สูงอายุเดินทางมารับบริการค่อนข้างล าบาก  ไม่มีการเข้าร่วมต าบล Long 
Term Care ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 4 ต าบล คือ ต าบลป่าเด็ง ห้วยแม่เพรียง พุสวรรค์และสองพี่น้อง เนื่องจากขาดการประสานงาน ขาดความรู้ความมั่นใจในแนว
ทางการบริหารจัดการด้านการเงินและการจัดการของผู้รับผิดชอบใน อบต. และ Care manager ในพื้นท่ี  นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติด



สังคมยังมีน้อยกว่าท่ีควร พบว่าการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ เพียงร้อยละ 15 เนื่องจากพื้นท่ี ระยะทางห่างไกล บางพื้นท่ีอบต.ไม่มีรถบริการรับ-ส่ง และไม่ต้ังงบประมาณจ้างเหมารถ
ไว้ ผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่ชอบกิจกรรมการเต้นร าร้องเพลง 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแลหรือมีผู้ดูแลท่ีมีศักยภาพ 
 10.2 ผู้สูงอายุขาดการคัดกรอง Besic Geriatric Screening และ Geriatric Assessment อย่างครอบคลุม 
 10.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Long Term Care ของ สปสช. 
 10.4 .ผู้สูงอายุขาดการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่นชมรมผู้สูงอายุ 
 10.5 ผู้สูงอายุมีสภาพท่ีพักอาศัยไม่เหมาะสม 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 11.1 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงมีผู้ดูแลท่ีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ( อสม./อสค./care giver) 
 11.2 มีการคัดกรอง ช่วยเหลือ กลุ่ม Geriatric เพิ่มขึ้น 
 11.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมต าบล Long Term Care อีกอย่างน้อย 2 ต าบล 
 11.4 มีการด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุน าร่อง อย่างน้อย 1 แห่ง 
 11.5 ผู้สูงอายุได้รับการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูสภาพอย่างน้อย ร้อยละ 30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1  สนับสนุน                   
การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันปัญหา
สุขภาพท่ีพบ บ่อยในผู้สูงอายุ และการ
คัดกรอง Geriatric Syndromes 

1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่นในการประเมิน คัดกรอง ส่งเสริม และ                     
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
(ภาครัฐ/เอกชน/ภาคประชาชน) ใหไ้ด้รับการพัฒนาทักษะ/                 
องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง และสนับสนุน กิจกรรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้สูงอายุ 
2. พัฒนาศักยภาพ อสค./อสม./แกนน าสุขภาพในพื้นท่ีใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพท่ีมี คุณภาพเช่ือมโยงจาก
สถานบริการสู่ชุมชน 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพใน
รพ.แม่ข่ายและรพ.สต.โดยด าเนินการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพและการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Geriatric 
Medicine  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรว่มพัฒนาระบบ
บริการ Home Health Care คุณภาพจากสถานบริการสู่
ครอบครัวและชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุท่ี
มีคุณภาพเช่ือมโยง รพ.สต.และชุมชน 
5. พัฒนาระบบบริการในการรับ-ส่งต่อผู้สูงอายุจากชุมชนสู่
สถานพยาบาล เพื่อการดูแลรักษา และฟื้นฟูตามศักยภาพของ           
รพ.สต. 

1. วางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพบูรณาการกับท้องถิ่นและ
ชุมชนก่อนและหลังการเยี่ยมบ้าน เพื่อเตรียมข้อมูลและ
หาแนวทางการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้ังเชิง
รับและเชิงรุกในชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ครอบคลุมท้ัง 5 มิติ เพิ่มการเข้าถึงของผู้สูงอายุท่ีไม่
สามารถไปรับบริการท่ีรพ.สต.ได้ 
3. จัดบริการเชิงรุก/บริหารการจัดบริการตรวจคัดกรอง/
ประเมินความต้องการดูแลผู้สูงอายุและจ าแนกผู้สูงอายุ
ตามระดับการพึ่งพิง 
 

 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 3 พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของรพ./รพ.สต. ครอบครัว ชุมชน 
และท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และมีการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
2. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายใช้ข้อมูลและทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็น
ฐานในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการตามชุด
สิทธิประโยชน์ 
3. วางแผนการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงโดยทีมสหวิชาชีพ 
รวมถึงกิจกรรมการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ในการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข 
4. ใช้กลไกล พชอ.ขับเคล่ือน อบต. เข้าร่วมต าบล LTC เพื่อการ
ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย/พชต./
คณะกรรมการบริหารรพ.สต.ร่วมขับเคล่ือนการพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ LTC / โรงเรียนผู้สูงอายุ/ต าบล
LTC 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานดูแลคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 4 มิติ ผ่านเครือข่ายในชุมชน บ้าน วัดและ
โรงเรียน 
3. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นใน
การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและเป็นพี่
เล้ียงให้แก่ Care giver ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1  สนับสนุน                   
การส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพท่ีพบ 
บ่อยในผู้สูงอายุ และการคัด
กรอง Geriatric 
Syndromes 

- การมีและใช้ Guide line 
(แห่ง) 
 
- มีการจัดอบรมฟื้นฟู เจ้าหน้าท่ี/
อสม.(ครั้ง) 

0 
 
 

1 
 
 

3(33.3%) 
 
 

1 
 
 

3(33.3%) 
 
 

1 
 
 

3(33.3%) 
 
 

1 
 

- โครงการการคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ 10 ด้าน 
 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานผู้สูงอายุ 

สุภาวดี/ 
 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพท่ีมี 
คุณภาพเช่ือมโยงจากสถาน
บริการสู่ชุมชน 

- ทีมสหวิชาชีพมีการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียง(ร้อยละ) 

10 ราย 
14% 

30 
42% 

50 
71% 

70 
100 % 

- กิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดเตียง โดยสหวิชาชีพและ
อาสาสมัคร 
 

สุภาวดี/ 
 

มาตรการท่ี 3 พัฒนาการ          
มีส่วนร่วมของรพ./รพ.สต. 
ครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

-  ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care ) 
ผ่านเกณฑ์ 

2 
33% 

4 
66% 

 

5 
83% 

 

6 
100% 

- กิจกรรมพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์ต าบล
LTC  
- กิจกรรม MOU ต าบลการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care )  

สุภาวดี/ 
 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
2. แผนงานที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)   
4. ตัวชี้วัดที่  ๘. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวิต (พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ............................ 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.   (6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
   ในปี 256๒ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ด าเนินงานการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ี เกิด
การบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ี
เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุข
ภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซึ่งการด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  มีการประชุม จัดท าแผนการด าเนินการและคัดเลือก
ประเด็นท่ีส าคัญและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตตามประเด็นปัญหา ตามบริบทในพื้นท่ีในประเด็นปัญหา 4 ปัญหา คือ 1. ปัญหาอุบัติเหตุและมลภาวะเสียงทาง
ถนน 2. ปัญหาผู้สูงอายุ 3. ปัญหายาเสพติด 4.ปัญหาอาหารปลอดภัย และมีการด าเนินการ การบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ และมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอท่ีสามารถยกระดับข้ึนหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยเน้นบริหารจัดการภายใต้โครงสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภออย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 

- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ล่าช้า ท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการด าเนินงานมี
รูปแบบยังไม่ชัดเจน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 การขับเคล่ือนระบบสุขภาพอ าเภอ ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในบางพื้นท่ี ภาคท้องถิ่น  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพในพื้นท่ีค่อนข้างน้อย 



  10.2 ทีมเครือข่ายบริการระบบสุขภาพอ าเภอ  ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอตามแนวทาง UCCARE การด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิ รวมถึงการบูรณาการจัดบริการใน 5 กลุ่มวัย และบูรณาการร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา 
 10.3 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังขาดการบูรณาและเช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอแ ละ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอ าเภอตามองค์ประกอบ UCCARE 
 11.2 เพื่อให้มี พชอ.ท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 11.3 ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของพื้นท่ี 
 11.4 ท้องถิ่น และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพในพื้นท่ี เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนและ ชุมชม
สามารถเข้าถึงอย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 
สร้างกลไกขับเคล่ือนท่ี
เช่ือมโยงระบบบริการ 
ปฐมภูมิ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ /ต าบลและคณะกรรมการบริหาร รพ.สต. ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกัน โดยเช่ือมโยงคุณภาพชีวิต 4 มิติ 
คือ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการ และ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในอ าเภอ 
 

1. ผลักดันให้ชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมรับรู้ ร่วมด าเนินการ         
การจัดระบบสุขภาพร่วมกัน 
2. ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของปัญหาและมีส่วน
ร่วมการแก้ไขปัญหา รวมท้ังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ พชต.และคณะ
กรรมการบริหารรพ.สต. เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการเชิงรุก
เพื่อสร้างสุขภาพ เช่ือมโยงกับระบบบริการระดับปฐมภูมิ           
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ  

มาตรการท่ี 2 
พัฒนาและขับเคล่ือนการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหาตามบริบทในพื้นท่ี เพื่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
2. ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนด าเนินการ
พัฒนา/แกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวิตจากประเด็นปัญหาท่ีได้คัดเลือกจาก
คณะกรรมการพชอ.  
3. สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพ ในพื้นท่ีของชุมชน ท่ีมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
4. บูรณาการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ /ต าบลและคณะกรรมการบริหาร รพ.สต. ในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้บรรลุเป้าหมาย 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในต าบล 
2. ขับเคล่ือนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตตาม
ประเด็นปัญหาท่ี โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่าง พชอ. / 
พชต. และคณะกรรมการบริหารรพ.สต. ภายใต้กรอบการด
ด าเนินการตาม PDCA 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการและร่วมกิจกรรมตาม
ประเด็นปัญหาตามพชอ. 
 

 
 
 



 
12. มาตรการ/กิจกรรม(ต่อ) 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการท่ี 3 
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1. ก ากับติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหา
ตามประเด็นปัญหาท่ีได้คัดเลือก ตามองค์ประกอบ UCCARE  เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน 
2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 

1. ก ากับติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหาตามประเด็นปัญหาท่ีได้คัดเลือก ตามองค์ประกอบ 
UCCARE  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานพฒันา
และแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต /จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ป ี

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1 
สร้างกลไกขับเคล่ือนท่ีเช่ือมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิ 

- การด าเนินงานต าบล
จัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ท่ี
ส่วนกลางก าหนด 

N/A    - โครงการพฒันาศักยภาพ
ระบบริการปฐมภูมิสู่การ
จัดการชุมชน ต าบลจัดการ
สุขภาพ 
 

ไพทูร/ 
 

มาตรการท่ี 2 
พัฒนาและขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 

- การด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพท่ี
ส่วนกลางก าหนด 

N/A    - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ(พชอ.) 
 
 
 
 

ไพทูร/ 
 

มาตรการท่ี 3 
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

-ร้อยละของอ าเภอผ่าน
เกณฑ์การประเมินการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี
คุณภาพ ตามองค์ประกอบ
UCCARE 

ระดับ 3[ ๖๐ ๗๐ ๘๐ - โครงการประชุมวิชาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

ไพทูร/ 
 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทันตสุขภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่  1. ร้อยละ 56 ของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
  2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 
  3. ร้อยละ 60 ของรพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เปา้ประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  การจัดบริการทันตสุขภาพในรพ.สต. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน มี รพ.สต. จ านวน 9 แห่ง ในพื้นท่ี 6 ต าบล มีทันตภิบาลประจ าอยู่ในรพ.สต.    6 แห่ง 
ครอบคลุมท้ัง 6 ต าบล และรพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปากใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากของอ าเภอแก่งกระจาน พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 76.43 ประชาชนท่ีเข้าถึงการบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 
29.11 ซึ่งประชาชนยังขาดการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม  เมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด เมื่อแยกตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 0-2 ปีได้รับการบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 
81.63 ช่วงอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 84.63  ช่วงอายุ 6-12 ปี ได้รับการบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 80.15  ช่วงอายุ 15-59 ปี ได้รับการบริการ
ทางทันตกรรม ร้อยละ 13.22  และช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 34.07  ซึ่งช่วงอายุ 15-59 ปี เป็นช่วงวัยเรียนและ วัยท างาน ซึ่งไม่มีเวลาใน
การรับการบริการทางทันตกรรม  
  สถานการณ์ฟันผุในเด็กนักเรียน โรคฟันผุเป็นปัญหาท่ีพบ และรุนแรงมากในช่วง เด็กปฐมวัย และวัยเรียน โดยพบว่าโรคฟันผุเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรก อัตราการผุจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วง 1- 3 ปี และการผุท่ีเฉล่ียคนละหลายซี่ ส่งผลต่อพัฒนาการในทุกๆ ด้านของเด็ก จากข้อมูล  พบว่า เด็กอายุ 12 ปีมีฟันแท้ผุ ร้อยละ 35  เด็กอายุ 9 ปีมีฟันแท้
ผุ ร้อยละ 24.64 เด็กอายุ 6 ปีมีฟันแท้ผุ ร้อยละ 5.59 เด็กอายุ 3 ปีมีฟันน้ านมผุ ร้อยละ 45.67 และเด็ก 18 เดือน มีฟันน้ านมผุ ร้อยละ 18.09 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
 สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้ครอง/ผู้ดูแลเด็ก/ครู/ประชาชนท่ัวไปและบุคลากรสาธารณสุขท่ีไม่ใช่สายงานทันตสาธารณสุขยังขาดองค์ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากท่ีถูกต้อง ประชาชนในช่วงวัยเรียน(ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี) และวัยท างานส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นท่ี และไปเช้าเย็นกลับ ท าให้ไม่มีเวลาในการรับบริการทันตกรรม 
ความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนยังมีน้อย โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีสูง  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ทันตบุคลากรมีไม่เพียงพอในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 



 10.2 การปฏิบัติงานเน้นเชิงรับ คือ การรักษามากกว่างเชิงรุกในการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 10.3 ขั้นตอน /ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ท าให้การประมวลผลข้อมูลไม่ปรากฏท่ี HDC  
 10.4 เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการทันตกรรมมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการรับบริการของประชาชน 
 10.5 งานส่วนใหญ่เป็น Hospital based ส่วนงานใน Community based ยังขาดการด าเนินงานท่ีแพร่หลาย จ ากัดท่ี Setting ศูนย์เด็กเล็ก/ โรงเรียน ท าให้ยังขาดภาพ
การท างานแก้ไขปัญหาในระดับครอบครัวและชุมชน  
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิและลดการเกิดฟันผุและการสูญเสียฟันในกลุ่มวัยที่ส าคัญ 
 11.2 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีองค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพ สามารถมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 11.3 เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย 
 11.4 มีระบบบริการทันตสาธารณสุขท่ีมีความครอบคลุมประชากร และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 การเข้าถึงและ
คุณภาพการบริการ (Health 
Service Delivery) 

1. พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์การให้บริการท้ังการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกนั 
และบริการทันตกรรมพื้นฐาน ท้ังในสถานบริการและ นอกสถาน
บริการสุขภาพ ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรม 
2. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ (PCU/รพ.
สต.) ให้ครอบคลุม โดยการจัดการหมุนเวียนทันตบุคลากรในการ
ให้บริการทันตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนด้านทันสุขภาพท่ีสอดคล้องกับระบบบริการและ
ความต้องการของประชาชน 
4. บูรณาการการบริการทันตกรรมในแผนPP กลุ่มวัย และOHSP  
5. พัฒนา Oral Health Care Manager ระดับ CUP เพื่อให้เกิด
กลยุทธ์การด าเนินการทันตสุขภาพและลดปัญหาสุขภาพช่องปากใน
พื้นท่ี 
6. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยบริการให้
สามารถลงข้อมูลในระบบโปรแกรมบริการและส่งออกรายงาน 43 
แฟ้มได้อย่างมีคุณภาพ 
7. พัฒนาระบบการส่งต่อประชาชนท่ีมีปัญหาหรือพบรอยโรคของ
สุขภาพช่องปาก เช่ือมโยงระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมและตติยภูมิ 
8. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม
กับบทบาทหน้าท่ี ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบทันต
สาธารณสุข 
 

1. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีผสมผสานท้ังการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากบูรณาการ
ทุกกลุ่มวัย 
2. จัดบริการส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
โดยบูรณาการกับงานเย่ียมบ้าน นอกเหนือจากด าเนินการใน
หน่วยบริการในรพ.สต.   
3. พัฒนาศักยภาพ อสม. เช่ียวชาญด้านทันตสุขภาพ / care 
giver /อสค. ให้มีความรู้ด้านทันตสุขภาพ สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน และการ
จัดกิจกรรมขับเคล่ือนเพื่อแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของชุมชน 
4. พัฒนา/จัดกระบวนการ/สนับสนุน ให้ชมรม/ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรม จัดส่ิงแวดล้อมท่ีกระตุ้นเอื้อต่อ
การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย
ตนเองเพื่อลดการสูญเสียฟัน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนและขยายเครือข่ายโรงเรียน 
(เด็กไทยฟันดี/ต้นแบบนักเรียนไทย สุขภาพดี/ต้นแบบความ
รอบรู้ด้านทันตสุขภาพ/น้ า  สร้างนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพในโรงเรียน 
 
 

 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 2 การสร้างการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานทันต
สุขภาพในระดับท้องถิ่น ชุมชน 

1. พัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
ระดับCUPและรพ.สต. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนงานทันต
สุขภาพสู่สาธารณะ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการดูแล เฝ้าระวัง และจัดการแก้ไขปัญหา
สุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทีมงานด้านทันตสุขภาพ            
ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง    
ให้มีองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม สามารถด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์การ
ท างานแบบ area base (ต าบลสุขภาวะ/ ระบบบริการปฐมภูมิ
หมอครอบครัว) และสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
4. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน
ทุกกลุ่มวัยให้มีสมรรถนะในการดูแลตนเอง และสามารถประเมิน
สุขภาพช่องปากของตนเอง สร้างการเช่ือมโยงกับระบบบริการ 
เพื่อการเข้าถึงท่ีเหมาะสม ท้ังการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ          
ลดการสูญเสียฟัน 
5. เฝ้าระวังและควบคุมปัจจัยเส่ียงและ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล
ทันตสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องของ
ตนเองท่ีถูกต้อง ใหส้ามารถดูแลสุขภาพช่องปากของบุตร
หลานในชุมชนได้ 
2. บูรณาการแผยแพร่ความรู้ และฝึกทักษะ การดูแลสุขภาพ
ช่องปากในโรงเรียน/ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน  
และ การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพช่องปาก  
(การควบคุมการจ าหน่ายอาหาร/เครื่องด่ืมท่ีมีโทษต่อฟัน  /
การตรวจปริมาณฟลูออไรด์ในน้ า / สร้างนโยบายส่งเสริมทันต
สุขภาพในชุมชน) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการท่ี 1 การเข้าถึง
และคุณภาพการบริการ 
(Heaith Service 
Delivery) 

- อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
รวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 
- ร้อยละ 60 ของรพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์
การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ 

29.11 
 
 

66.66 

35 
 
 

60 

40 
 
 

60 

45 
 
 

60 

  

มาตรการท่ี 2 การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทันตสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น ชุมชน 

- ร้อยละ 56 ของเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ  
(cavity free) 
 
 

76.43 56 58 60   

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ         
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่  ๙. ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  
                     และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ................................. 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.  (6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data  

อ าเภอแก่งกระจานเป็นป่าติดชายแดน มีพื้นท่ีกว้าง เป็นแหล่งธุรกิจท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท าให้มีการเข้าออกของแรงงานอยู่ตลอดเวลา การแพร่ระบาดของโรคและการ
เกิดภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากกว่าอดีต   จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามข้อมูล และประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อ าเภอแก่งกระจาน ในปี พ.ศ.2559 มีสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน อินทรีย์อาสา(บ้าน
ปาเกอะญอ) หมู่ 6 ต าบลป่าเด็ง   มีเด็กป่วย 140 ราย น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง  และไฟไหม้ป่าท่ีหมู่ 5 บ้านแม่คะเมย และบ้านโป่งลึก และบ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง ปี 
2560 เกิดอาหารเป็นพิษในค่ายฝึกจู่โจม ต าบลสองพี่น้อง และ ในกลุ่มนักท่องเท่ียว ของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในต าบลแก่งกระจาน  และปี 2561 สถานการณ์น้ าท่วมในอ าเภอแก่ง
กระจาน รีสอร์ท บ้านเรือนท่ีอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรีได้รับความเสียหาย จากสถานการณ์ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งทีมSAT อ าเภอแก่งกระจาน ผ่านการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานป้องกันและควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

  สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  โครงสร้าง EOC ค่อนข้างซับซ้อน เจ้าหน้าท่ีมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อกรอบโครงสร้าง  ขาดการส่ือสารถ่ายทอดความรู้เรื่อง EOC  รวมถึงบทบาท
หน้าท่ีตามโครงสร้างให้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบทุกคน พื้นท่ีอ าเภอแก่งกระจานเป็นพื้นท่ีกว้างและการเดินทางเข้าถึงล าบาก ความพร้อมในการด าเนินงานEOC ในส่วน
ของภาคีเครือข่ายลงสู่ชุมชนยังไม่ชัดเจน 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อโครงสร้างของ EOC  



 10.2 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในรูปแบบ กรอบโครงสร้าง และการปฏิบัติงานของ EOC 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 มีการจัดระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีพร้อมตอบโต้ทุกภัย ท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
  11.2 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท้ังในรพ.และรพ.สต.มีความรู้และความเข้าใจในกรอบโครงสร้าง และหลักการปฏิบัติงานของ EOC 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉนิทาง 
สาธารณสุข 

1. อบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการบริหารจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งระบบบัญชาการทางการแพทย์ และการด า 
เนินการร่วมกับหน่วยงานเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ 
2. จัดเตรียมระบบเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
3. ปรับปรุง ทบทวนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้สนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมและจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยในสถานพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด 
4. การบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

1. สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการปฐมพยาบาลและ         
การช่วยชีวิตเบ้ืองต้น  
2. จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินสถานการณ์
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานศูนย์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินท้ังภาวะปกติและฉุกเฉิน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัย จุดรวมพล 
จัดท าแผนฉุกเฉิน และประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเพื่อ
เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

มาตรการท่ี ๒ การพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการ EOC ระดับอ าเภอ 
(ต่อ) 

5. สนับสนุนทีมพี่เล้ียง (Coaching) สนับสนุนต าบลท่ีต้องการเพิ่มเติม
วิชาการด้านระบาดวิทยา และทักษะต่างๆให้กับทีมงานระดับต าบล/
ชุมชน 
6. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง 
สาธารณสุข (PHER Training) 
7. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ยาวัคซีน และเวชภัณฑ์และระบบการ
ขนส่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
8. จัดทีมดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holisticcase) และฝึกซ้อม
ทีมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันการติดเช้ือได้
อย่างเหมาะสม 

 

 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการท่ี 1 การพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการ EOC ระดับอ าเภอ 

- อ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติงาน
และทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (SAT) 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนแผนปฏิบัติการ/แผน 
เผชิญเหตุ(Incident Action  
Plan)  

ทัชชกร/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion& Protection Excellence)  
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ         
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ (การป้องกันการจมน้ า) 
4. ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี น้อยกว่าร้อยละ 4.0 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.  (6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data  

 จากข้อมูลการจมน้ าของอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562  ไม่พบเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีจมน้ าเสียชีวิต มีผู้จมน้ าเสียชีวิตอายุมากกว่า 15 ปี จ านวน 3 ราย (ไม่ได้อยู่ใน
เป้าหมาย) คิดเป็น 9.51 ต่อแสนประชากร อยู่ในพื้นท่ีต าบลแก่งกระจาน เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวติดแม่น้ าเพชรบุรี มีสถานประกอบก่ารรีสอร์ทเป็นจ านวนมาก สาเหตุการจมน้ า
เนื่องจากเมาสุรา และพลัดตกน้ า สถานท่ีเกิดเหตุเป็นสถานประกอบการณ์รีสอร์ท และสระน้ าการเกษตรในพื้นท่ีบ้าน 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

  สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องของการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการเผลอช่ัวขณะ/การไม่
ระมัดระวังของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก เปิด-ปิด ประตูบ้าน ท ากับข้าว การขังเด็กไว้ในบ้านแล้วออกไปท างาน  /ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก ซึ่งแหล่งน้ าท่ีเด็กเสียชีวิตจะเป็นแหล่ง
น้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าการเกษตรของครัวเรือน 

 ช่วงอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ าส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวตามแม่น้ าเพชรบุรีในต าบลแก่งกระจาน ผู้เสียชีวิตจะเป็นนักท่องเท่ียว สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากสภาพความเย็นของน้ า เกิดเป็นตะคริว ลักษณะของน้ า  สภาพแวดล้อมสองข้างฝ่ังแม่น้ า อุบัติเหตุบนเครื่องเล่นแล้วตกน้ า และการดื่มสุรา 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ท้องถิ่นยังขาดการให้ความส าคัญต่อสถานการณ์การจมน้ าในเด็กต่ ากว่า 15 ป ี

10.2 ผู้ปกครองขาดทักษะความรู้การป้องกันการจมน้ า การปฐมพยาบาล/กู้ชีพเบ้ืองต้น 
10.3  สถานประกอบการรีสอร์ทยังไม่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต การก ากับดูแลความถูกต้องของการใส่เส้ือชูชีพขอนักท่องเท่ียว 
๑๐.๔  สถานประกอบการรีสอร์ท ไม่ตระหนักถึงการบ ารุงรักษาเครื่องเล่น  และสภาพแวดล้อมในการติดต้ังเครื่องเล่นไม่เหมาะสม 

 10.๕  พนักงานน าแพยาง ผู้ขับเรือแก่นักท่องเท่ียวยังขาดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ/การกู้ชีพเมื่อมีเหตุจมน้ า 
 10.๖  พนักงานน าแพยางแก่นักท่องเท่ียวยังขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการบังคับแพยาง 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 



11.1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี น้อยกว่าร้อยละ 4.0 
11.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้และทักษะการช่วยช่วยเหลือคนจมน้ า/การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น(CPR) และการแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน 1669 
11.3 ท้องถิ่น /อบต. /สถานประการรีสอร์ทให้ความส าคัญด้านอุปกรณ์ป้องกัน  เครื่องเล่น ทักษะของพนักงานน าแพยางและร่วมด าเนินการป้องกันการจมน้ าท้ังในเด็ก 

ผู้ใหญ่และนักท่องเท่ียว 
11.4 เกิดเครือข่ายป้องกันการจมน้ าในสถานประกอบการรีสอร์ท 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 พัฒนา
ศักยภาพการเฝ้าระวังการ
ป้องกันการจมน้ าในเด็ก 

1. ผลักดันนโยบายการป้องกันการจมน้ าผ่านคณะกรรมการพชอ.
ระดับอ าเภอในการขับเคล่ือนการด าเนินงานในทุกพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker)
ป้องกันการจมน้ าในทุกต าบล 
3. พัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
(CPR) และการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กและ
ประชาชนท่ัวไป 
4. ส่ือสาร /ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันการจมน้ า 
5. เฝ้าระวังการจมน้ าในพื้นท่ี พร้อมท้ังร่วมสอบสวนการจมน้ าของ
เด็กทุกราย เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
6. ติดตาม/ทบทวน/ประเมินผล 
 

1. รับนโยบายไปขับเคล่ือนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ
พชต./คณะกรรมการบริหารรพ.สต. 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยแก่
เด็ก โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 
3. สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กให้มีการใช้คอกกั้น
เด็กในครัวเรือนท่ีมีเด็กเล็ก 
4.  เสริมสร้าง สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการด าเนินการทีม
ผู้ก่อการดีในการป้องกันการจมน้ าในชุมชน ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียน และบูรณาการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน 
5. ส ารวจแหล่งน้ าเส่ียงในชุมชน เพื่อด าเนินการเฝ้าระวังและ
จัดการแหล่งน้ าเส่ียง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการจมน้ า 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา            
ความปลอดภัยทางน้ าของ
สถานประกอบการ 

1. พัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้น าเรือในการล่องแม่น้ า
ในการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเมื่อเกิดเหตุจมน้ า/การช่วยปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น(CPR)/การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ 
2. สร้างเครือข่ายป้องกันการจมน้ าของสถานประกอบการรีสอร์ท 
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุจมน้ าของนักท่องเท่ียว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ เช่น ต้องใส่เส้ือชูชีพเมื่อ ห้ามด่ืมสุราก่อนลงเล่นน้ า 
ก าหนดให้มีบริเวณเล่นน้ าท่ีปลอดภัย และแยกออกจากบริเวณสัญจร/ 
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี (lifeguard) ดูแลแหล่งน้ า 
 

1. พัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
(CPR) และการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ัวไปเมื่อ
พบเหตุการณ์เรือล่ม/คนจมน้ าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. ส ารวจแหล่งน้ าเส่ียง/บริเวณเล่นน้ าท่ีปลอดภัย น าเสนอทีม
เครือข่ายในชุมชน เพื่อก าหนดเขตปลอดภัยในการเล่นน้ า 
๓. ก าหนดคูณสมบัติผู้น าแพยาง การฝึกสอนด้านต่างๆ ให้เกิด
ทักษะ 

 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ป ี

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาศักยภาพ
การเฝ้าระวังการป้องกันการ
จมน้ าในเด็ก 

- อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี น้อยกว่าร้อยละ 4.0 

0 
 
 

≤4.0 
 

≤4.0 
 

≤4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 

สุภาวดี/ 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา            
ความปลอดภัยทางน้ าของสถาน
ประกอบการ 

- พนักงานน าแพยางของ
สถานประการรีสอร์ทมี
ทักษะความรู้และการปฏิบัติ
ท่ีถูกต้องในบังคับแพยาง 
การช่วยเหลือคนจมน้ า/การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
(CPR)/การแจ้งเหตุผ่าน
1669 
 
 

N/A 90% 90% 90%  
 
 
 
 

สุภาวดี/ 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion& Protection Excellence)  
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ         
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ  
4. ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 14 แสนประชากร 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ...................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.  (6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data  
ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ   2559 – 2562                จากรายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุของอ าเภอแก่งกระจาน อัตราการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2561 อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด (ไม่เกิน 14 แสนประชากร) ทางอ าเภอแก่ง
กระจานจึงได้น าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องบูรณาการหน่วยงานหลายภาคส่วน ท า
ให้อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง แต่ยังอยู่ในอัตราท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไม่เกิน 14 แสนประชากร  
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

  สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ี ส่วนใหญ่มาจาก ปัญหาด้านพฤติกรรมคน  การดื่มของมึนเมาหรือการใช้สารเสพติด สภาพร่างกายไม่พร้อม หลับใน 
ขับเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด ขับรถไม่มีความช านาญ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟ
จราจร ป้ายจราจรและเครื่องหมายจร  ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้เส้นทาง ปัญหาด้านรถ/ยานพาหนะ  ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ (ไฟหน้า-ท้ายรถ) ปัญหาด้านถนนและส่ิงแวดล้อม    สภาพการจราจรในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาวติดต่อกัน  เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร
มีสภาพไม่สมบูรณ์ และมีการติดต้ังในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม หรือทัศวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน  การซ่อมแซมถนนเดิมท่ีช ารุดยังไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นส่ิงกีดขวางการจราจร ถนนมี
ทางร่วมทางแยก จุดตัดกับถนนสายหลักหรือสายรอง ไหล่ทางขรุขระไม่เรียบเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงสว่างไม่เพียงพอหรือช ารดุ ลักษณะภูมิอากาศและทัศน
วิสัยไม่ดี ท าให้ผู้ขับข่ีมีความสามารถลดลง  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอในช่วงเวลาปกติ ซึ่งจะมีการด าเนินงานในช่วงเทศกาล 

10.2 แผนการด าเนินงาน/นโยบายแก้ไขปัญหาอบุัติเหตุทางถนนท่ีผ่านมาไม่มีความชัดเจน  
10.3 ขาดความเช่ือมโยงข้อมูล 3 ฐาน : บริษัทกลาง/รพ./ต ารวจ  



 10.4 หน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(FR)ยังไม่ครอบคลุมทุกต าบล 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

11.1 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
11.2 ลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 
11.3 เกิดการด าเนินงานการป้องการการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีสามารถประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ 
11.4 ประชาชนมีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน /ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการแจ้งเหตุท่ีถูกต้อง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. มาตรการ/กิจกรรม 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการท่ี 1 ลดปัจจัย
เส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ  

1. พัฒนากลไกการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน
คณะกรรมการพชอ. /พชต. และศปถ.อ าเภอ ในการจัดท าแผน
ด าเนินการควบคุมก ากับ ประเมินผลและKM : PDCA และประสาน
เช่ือมโยงด าเนินงานกับชุมชน/อบต. /ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการก าหนดนโยบายสาธารณะมาใช้เป็นกลไก
ในการควบคุมปัจจัยเส่ียง เฝ้าระวัง ก ากับ และป้องปรามผู้ท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงในพื้นท่ี  
3. บูรณาการการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรครอบคลุม 4 มิติ คือ  
ด้านถนน ด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน และส่ิงแวดล้อม              
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในและนอกสังกัด 
4. พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ี
ระดับอ าเภอและต าบล  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการตั้ง“ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเส่ียง และ
เฝ้าระวังพฤติกรรมในการเกิดอุบัติเหตุ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรการทางกฎหมายท่ีเข้มงวด จริงจังต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นท่ีร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน 
8. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนท่ีได้จากการด าเนินงานมาใช้
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 
 

1. ขับเคล่ือนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการRTI /พชต.               
ระดับต าบล เพื่อด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นท่ี 
2. ส่งเสริมการก าหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน 
และลดปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงของผู้ใช้รถใช้ถนน 
3. ส ารวจชุมชน/จุดเส่ียงท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อย/กลุ่มเส่ียง/พฤติกรรม
เส่ียงในพื้นท่ี 
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน/         
การประชาสัมพันธ์/ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย                
5. รณรงค์สร้างวินัยจราจรอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย                 
โดยด าเนินการในโรงเรียน หน่วยงาน และชุมชน 
 

 



 
12. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา            
คุณภาพการช่วยเหลือหลัง
เกิดอุบัติเหตุ 

1. พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ให้มีประสิทธิภาพ ท้ัง Pre-
hospital care, In-hospital โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ER quality, 
Trauma center, Rehabilitation 
2. วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานในพื้นท่ี ช้ีประเด็นปัญหาและเผยแพร่              
สู่สาธารณะ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเท่ียวให้
ได้มาตรฐานและปลอดภัย ท้ังในเรื่องของการแจ้งเหตุขอความ
ช่วยเหลือการให้ปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบ้ืองต้น การล าเลียง และ 
การส่งต่อ 
4. ฟื้นฟูทักษะความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขและ
ทีม FR  ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การล าเลียง และการส่งต่อ
ผู้ป่วย  
5. พัฒนาระบบการติดต่อส่ือสาร และเช่ือมโยงการประสานแจ้งเหตุ 
รวมถึงการส่งต่อผู้ประสบเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินครบทุก
ต าบลโดยบูรณาการขับเคล่ือนด้วยคณะกรรมการ พชอ. /พชต. 
และศปถ.อ าเภอ 
7. ซ้อมแผนอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงาน 
การรับแจ้งเหตุ การส่ือสาร การกู้ชีพ กู้ภัย และการรักษาพยาบาล 
 

 1. พัฒนาศักยภาพ อสม./อาสาฉุกเฉิน /ประชาชนให้มีความรู้และ
ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือ
กันเองในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่ืองโยงประสานกับหน่วยกู้ชีพได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. ติดตามเย่ียมดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในต าบล/ชุมชน 
 

 
 
 



 
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ป ี

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1 บูรการความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานลดอุบัติเหตุจราจร 

- นักเรียน/ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีทักษะความรู้
ความเข้าใจในกฎวินัยจราจร 
ร้อยละ 90 
- ต าบลมีการด าเนินงาน         
RTI  

๙๐ 
 
 
 

๓ 

90 
 
 
 

1 แห่ง 

90 
 
 
 

2 แห่ง 

90 
 
 
 

3 แห่ง 

- โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้าง
ความปลอดภัยในชุมชน/
สถานศึกษา 

สุภาวดี/ 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการคุณภาพ 

- อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 
14 แสนประชากร 
 
 

48.83 ≤ 14 ≤ 12 ≤ 11 - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ 
 
 
 
 
 

สุภาวดี/ 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion& Protection Excellence)  
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ         
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ  
4. ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 10 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ................................7.เป้าประสงค์ สสจ. .......................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.  (6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data  
 โรคไข้เลือดออกอ าเภอแก่งกระจานเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเพชรบุรี รองจากอันดับหนึ่ง คืออ าเภอบ้านลาด โดยอ าเภอแก่งกระจาน ข้อมูลต้ังแต่ 1 มกราคม – 30 
กันยายน 2562 พบผู้ป่วยท้ังหมด จ านวน 73 ราย(เป้าหมายไม่เกิน35ราย) คิดเป็น 221.40 ต่อแสนประชากร โดยท่ีต าบลท่ีพบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ ต าบลพุสวรรค์ อัตราป่วย 
451.81 ต่อแสนประชากร เนื่องจากต าบลพุสวรรค์อยู่ติดกับต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาดท่ีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  รองลงมา คือ ต าบลวังจันทร์ อัตราป่วย 215.09 ต่อ
แสนประชากรต าบลแก่งกระจาน อัตราป่วย 159.76 ต่อแสนประชากร ต าบลห้วยแม่เพรียง อัตราป่ วย 156.22 ต่อแสนประชากร   ต าบลป่าเด็ง อัตราป่วย 137.80 ต่อแสน
ประชากร และต าบลสองพี่น้อง อัตราป่วย 86.60 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยอ าเภอแก่งกระจานไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก กลุ่มอายุท่ีป่วยมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 15 -24 
ปี,10-14  และ 45-54 ปี อาชีพท่ีพบผู้ป่วย คือ อาชีพรับจ้าง,นักเรียน ช่วงเดือนท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ ช่วงฤดูฝน (พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.) 
 

- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ  (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
         พื้นท่ีอ าเภอแก่งกระจานเป็นท่ีราบสูง เป็นพื้นท่ีป่าเบญจพรรณ มีฝนตกชุก ซึ่งเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ท่ีมีผลท าให้เกิดการแพร่พันธุ์ของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะน าโรค มีการ
อพยพย้ายถ่ินฐาน และประชาชนท่ีอยู่เขตพื้นท่ีราบสูงห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกสบายรวมถึงความเช่ือในชุมชนท าให้ การใช้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคท าได้ยากขึ้น 

10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ประชากรชนเผ่า ท่ีมีพื้นท่ีอาศัยท่ีห่างไกลและติดชายป่า 
 10.2 มีการอพยพย้ายถ่ินฐานของประชากร 
 10.3 เป็นพื้นท่ีเมืองท่องเท่ียว ท าให้มีนักท่องเท่ียวหมุนเวียนเข้า ออก ในพื้นท่ีตลอด 
 10.4 มีกลุ่มนักโทษ/ ผู้มีประวัติต้องโทษในเรือนจ า ท่ีเป็นกลลุ่มเส่ียงพิเศษท่ีต้องมีมาตรการเชิงรุก 
 10.5 กลุ่มป่วยภาวะแทรกซ้อนท่ีทนต่อผลข้างเคียงของยาวัณโรคไม่ได้ ท าให้บางรายเกิดการด้ือยา 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 ลดอัตราป่วย อัตราตายเป็นศูนย์ 



11.2 ควบคุมยุงพาหะให้ไม่พบลูกน้ ายุงลายในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นท่ี  
11.3 ส่ือสารความเส่ียง ประชาสัมพันธ์การป้องกนั ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1  ส่งเสริมให้
เกิดความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
(ท า MOU) องค์กรในพื้นท่ี 
 

1. ส่งเสริมให้บรรจุปัญหาโรคไข้เลือดออกเข้าสู่แผนพัฒนาระดับ
อ าเภอพร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในระดับอ าเภอ 
2. ส่งเสริมให้มีการน าเรื่อง โรคไข้เลือดออก เข้าสู่แผนงบประมาณ
กองทุนต าบลในทุกปีงบประมาณ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะแก่กลุ่มเด็กวัยเรียนในเรื่อง
การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีม  SRRT ระดับอ าเภอ 
 
 

1. จัดท าแผนเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในทุก
หน่วยงาน เช่น การจัดรณรงค์ 3 เก็บ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกนั
การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรค (CI=0) 
2. จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือกออก สร้างความตระหนัก
เชิงป้องกัน ในทุกปีงบประมาณ 
3. จัดทะเบียนรับ-แจ้งข่าวสารการระบาดของโรคท่ียุงเป็นพาหะ
ในพื้นท่ี 
4. ประชุมช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความรุนแรงของ
โรคไข้เลือดออกให้กับ อสม. และประชาชนในชุมชน 
5. อบรมแกนน าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เรื่องการควบคุม
ป้องกันและเฝ้าระวังท่ียุงเป็นพาหะ 
6. จัดต้ังทีม SRRT ในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีศักยภาพ 
7. ส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงสูงต่อการ
ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต อาการ ป่วยท่ีต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัย การป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด และ มาตรการ 
3 เก็บป้องกัน 3 โรค 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาองค์
ความรู้ ในการควบคุม 
ป้องกัน และเฝ้าระวัง 
 
 
 

1. ประชุมช้ีแจ้งสถานการณ์และความรุนแรงโรครายเดือน 
2. ก าหนดข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ตชด. อปพร. ทหาร พระ/บุคลากร
ในวัด) ในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระดับอ าเภอ 
 

1. ประชุมวางแผนรณรงค์ในสถานประกอบการการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง เพื่อลงทะเบียนและท าข้อตกลงสถานประกอบการใน
เขตรับผิดชอบ 
2.ประสานงาน ขอความร่วมมือในการด าเนินการเพื่อควบคุมเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคท่ียุงเป็นพาหะในทุกพื้นท่ีรับผิดชอบ  

 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 3 เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ 
 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อและก าหนดนโยบาย สาธารณะสู่ อปท. 
2. วางระบบการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของประชาชน 
3. สนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุในการควบคุมโรค  
 

1. การให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อใน
บ้าน วัด  โรงเรียน เป็นต้น 
2. การวางแผนการปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ท้ังในและบริเวณโดยรอบ 
เพื่อให้ม ีสถานท่ีโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย  
3. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชนโดยรอบ  
4. ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมี 
ส่วนร่วม และคงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผู้ป่วย
ต่อเนื่อง 
5. การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของประชาชน  
6. การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ป ี

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการท่ี 1  ส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย  (ท า MOU) 
องค์กรในพื้นท่ี 
 

- ค่าดัชนีความชุกลูกน้ า
ยุงลายในทุกพื้นท่ี (HI, CI) 
เป็นศูนย์ 

N/A 0 0 0 - โครงการชาวแก่งกระจาน  
ไล่ล่าลูกน้ ายุงลาย ต้านภัย
ไข้เลือดออก 

ทัชชกร/ 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้ 
ในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้า
ระวัง 
 

- อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 
10 

221.40 ต่อ
แสน

ประชากร 
(เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2560 = 
ร้อยละ 66) 

≥ร้อยละ 
10 

≥ร้อยละ 
10 

≥ร้อยละ 
20 

- โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ 
ป้องกันยุง ลดภัยโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 

ทัชชกร/ 

มาตรการท่ี 3 เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 
 

- อัตราการเสียชีวิตโรค
ไข้เลือดออกเป็นศูนย์ 

0 0 0 0 - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย
โรคไข้เลือดออก 

ทัชชกร/ 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
2. แผนงานที่ ๓ : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่  ๑๐.  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน  
                        และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
          ตัวชี้วัดย่อย 
                 ๑๐.1  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (≥ร้อยละ2.05) 
                 ๑๐.2  อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (ร้อยละ30) 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ...........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ........................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  การด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 12,741 คน ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน จ านวน 12,035 คน คิดเป็นร้อย
ละ 94.46 และได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จ านวน  10,063 คน คิดเป็นร้อยละ 94.43 ผู้ป่วยเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) จ านวน 1,486 คน คิดเป็นร้อยละ 87.62 (ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ≥ร้อยละ 85) พบกลุ่มเส่ียงสูงมากและสูงอันตราย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 เข้ารับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือได้รับยาลดความเส่ียง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67    (เกณฑ์ร้อยละ 40) กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ จ านวน 41 คน ได้รับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบ้าน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ92.68 (เกณฑ์ร้อยละ30) ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 1269 คน ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด( ค่าHbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า  7 mg%) 
จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 29 (ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 40)และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน3495 คน ควบคุมระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg. ได้จ านวน 
1517 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 (ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 50)   นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานบูรณาการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน : หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคฯ              โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรมร่วมกับการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในชุมชน โดยในปี 2559 หมู่บ้านน้ าทรัพย์ หมู่ท่ี 9 ต าบลแก่งกระจาน ได้รับรางวัลหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
และหลอดเลือดระดับประเทศ  ในปี 2560 หมู่บ้านถ้ าเสือ หมู่ท่ี 3 ต าบลแก่งกระจาน ปี 2561 หมู่ 1 บ้านพุสวรรค์ และปี 2562 หมู่ 4 บ้านหนองน้ าด า ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด
ต าบลจัดการสุขภาพและหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคฯ 



- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

  สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ / ขาด CPG ท่ีครอบคลุมทุกระดับสถานบริการสุขภาพ/การคัดกรองความเส่ียงและ คัดกรอง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในระดับต้ังรับ และเชิงรุกยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มเคล่ือนย้าย และวัยท างานในสถานประกอบการ ประกอบกับพื้นท่ีห่างไกล 
การคมนาคมไม่สะดวก กลุ่มป่วยไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองไม่ครอบคลุม 
10.2 กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรัง 
10.3 .กลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงขาดการรักษา 
10.4 CPG โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยังไม่ครอบคลุมการให้บริการในทุกหน่วยงาน   

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม ่
 11.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 11.3 ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรคได้ 
 11.4 ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 11.5 ประชาชนกลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยสามารถจัดการสุขภาพของตนเองในการลดภาวะเส่ียง ควบคุมภาวะเจ็บป่วยได้ดีและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 11.6 ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพ เพื่อส่งเสริม ป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 
พัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น 
และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพฤติกรรม ป้องกันและ 
ควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างเข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อบต. โรงเรียน สถานประกอบการ 
สถานท่ีท างาน ก าหนดนโยบายสาธารณะในการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลดความเส่ียงของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ             
เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้และสามารถส่ือสารลดปัจจัยเส่ียงใน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย Health eating/Active 
living/ environmental health ผ่านเครือข่ายภาคประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการแก้ไขปัญหาNCDs อย่างบูรณา
การในชุมชน 
 

1. ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ อบต. โรงเรียน สถาน
ประกอบการ วัดส่งเสริมสุขภาพ ในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. พัฒนาศักยภาพ อสม./อสค.และHealth Leader ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4. บูรณาการภาคีเครือข่ายในการค้นหาและคัดกรองโรคNCDs
เชิงรุกในชุมชน 
5. ส่งเสริมให้ให้มีนโยบายสาธารณะ และการสร้าง 
มาตรการสังคม ในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 
มีพฤติกรรมสุขภาพดีในระดับองค์กร และชุมชน 
6. บูรณาการการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด
โรคฯและต าบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ         
สุขบัญญัติ 

มาตรการท่ี 2 
พัฒนาการให้บริการ การเฝ้าระวัง 
และ  การจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะโรค
ไม่ติดต่อ โดยคณะท างานระดับอ าเภอบูรณา Service Plan 
สาขาไต/NCD/ NCD Borad 
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติระดับหน่วยบริการ 
3. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการให้บริการคลินิกNCD 
/DPAC ให้มีความพร้อมท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ  
 

1. พัฒนาศักยภาพ อสม./อสค.และHealth Leader ในการ        
คัดกรองโรคไม่ติดต่อให้มีคุณภาพ(DM/HT//เท้า/ฟัน/สุขภาพจิต) 
2. สร้างความรอบรู้ให้ประชาชนในการดูแลและคัดกรองความ
เส่ียงด้วยตนเอง (Self-sereening) 
3. บูรณาการการดูแลผู้ป่วยและผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงอย่างองค์รวม 
ครบ 5 มิติในชุมชน 

 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
   
มาตรการท่ี 2 
พัฒนาการให้บริการ การเฝ้า
ระวัง และ  การจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ (ต่อ) 

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ NCDsในพื้นท่ี เพื่อพัฒนากลไก System 
Manager (SM) ให้เกิดการท างานเป็นทีมในการขับเคล่ือนงาน
NCDs 
5. พัฒนาและสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ 
6. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีคุณภาพ เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงจากรพ./รพ.สต. ลงสู่ชุมชน  
7. พัฒนาฟื้นฟูศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพให้มี
ความรู้ และทักษะในการให้ค าปรึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
และดแลผู้ป่วย โรคNCDs อย่างเป็นองค์รวม 
8. บูรณาการการด าเนินงานลดเส่ียง (Primary Prevention)            
ลดโรค (Secondary Prevention)ลดภาวะแทรกซ้อน(Tertiary 
Prevention) ในชุมชน 
9. พัฒนาระบบการส่ง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการอย่างมี
คุณภาพ (Stemi/Stroke/Fast Track/Alert/spot 
mapping/1669) 

4. เยี่ยมบ้านบูรณาการทีม FCT และเครือข่ายในชุมชน 
5. ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้ถูกต้อง เช่ือมโยง
รพ./รพ.สต. และชุมน 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการด าเนินงานชุมชน            
ลดเส่ียง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/

ผู้รับผิดชอบ 
ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ป ี

256๕ 

มาตรการท่ี 1 
พัฒนาศักยภาพชุมชน/
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
ใหม้ีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพฤติกรรม ป้องกัน
และ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อย่างเข้มแข็ง 

- อ าเภอมีการด าเนินงานหมู่บ้าน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

3 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง - โครงการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุม              
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน : หมูบ่้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดโรคฯ 

สุภาวดี/ 

มาตรการท่ี 2 
พัฒนาการให้บริการ การ
เฝ้าระวัง และ  การจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากประชากรท้ังหมด 
2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงได้รับการวัดความดัน
โลหิตท่ีบ้าน 
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน 
4. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงโรคความ
ดันโลหิตสูง 
5. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมโรคได้ 
 

320.57 
 

62.4% 
 
 

0.69% 
 

3.42% 
 
 

33.39% 

ลดลง
5% 

70% 
 
 

2.40% 
 
2.5% 
 
 
>40% 

 

ลดลง 
5% 

80% 
 
 

2.28% 
 

2.5% 
 
 

>40% 
 

ลดลง
5% 

90% 
 
 

2.16% 
 

2.5% 
 
 

>40% 
 

- โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ
การป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
- โครงการ HOME  BP 

สุภาวดี/ 

 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

2561 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/

ผู้รับผิดชอบ 
ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ปี 

2564 

มาตรการท่ี 2 
พัฒนาการให้บริการ การ
เฝ้าระวัง และ  การจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ(ต่อ) 

6. อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงสามารถควบคุมโรคได้ 
7. อัตราการเกิดภาวะ 
Hypoglycemia ในผู้ป่วย
เบาหวาน 
8. อัตราการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
9. อัตราการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ STEMI ในผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
10. CPG โรคเรื้อรังได้รับการ
พัฒนาเป็นปัจจุบันและกระจายลง
สู่การปฏิบัติท่ีรพสต. 
11. มีทีมสหวิชาชีพให้บริการท่ี
รพสต.อย่างน้อยรพสต.ละ4ครั้ง/
ปี 
12. อัตราผู้ป่วยขาดนัดและการ
รักษาลดลง 

43.08% 
 

2.12% 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

ใช้ CPG ท่ี
จัดท าเมื่อ
ปี2559 

 
2ครั้ง/ป ี

 
N/A 

>50% 
 
<2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
 
 
 

2ครั้ง/ป ี

>50% 
 
<2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
 
 
 

2ครั้ง/ป ี

>50% 
 
<2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
 
 
 

2ครั้ง/ป ี

 NCD/สุภาวดี 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion& Protection Excellence)  
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ         
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่  1๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
              ตัวชี้วัดย่อย 
                    ๑๑.๑ ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย 
                     ๑๑.๒ ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเส่ียงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์  
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. .............................7.เป้าประสงค์ สสจ. ............................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.     (6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
   อ าเภอแก่งกระจานส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างหลากหลาย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม/เชิงนิเวศน์ มีสถานประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร  ตลาดนัด รีสอร์ท โรงแรมท่ีหลากหลาย  จากการตรวจสารปนเป้ือนของอาหาร ยังพบสาร
ปนเป้ือนในอาหาร จ าพวกผักสด ผลไม้  เพราะเกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรกรรม ถึงแม้จะมีต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แต่เนื่องด้วยความ
คุ้มค่าต้นทุนของผลผลิตท าให้เกษตรกรเลือกท่ีจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่าสารชีวภาพ หรือสารอินทรีย์ 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

ผู้ประกอบการร้านค้าละเลยไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้องและปลอดภัย การด าเนินกิจการตลาดมีลักษณะช่ัวคราวมากกว่าเป็นการ
ถาวรผู้ประกอบการ เปล่ียนแปลงย้ายไปเรื่อย  ไม่ตระหนักในการด าเนินงานตามมาตรฐาน เกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม ร้านค้าแผงลอย ตลาดนัดยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ สุขาภิบาลอาหาร ร้านค้าในชุมชนยังขายยาท่ีไม่เหมาะสม 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติยังขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  
 10.2 ขาดความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน 
 10.3 ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน 
          10.4 การปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ท าให้ขาดความเช่ียวชาญและความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 10.5 ตลาดนัดเกิดขึ้นจ านวนมาก มีท้ังขออนุญาตและไม่ขออนุญาต เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลได้ไม่ท่ัวถึง 



11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 สถานประกอบการท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย  
  11.2 ร้านค้าช าในหมู่บ้านมีคุณภาพได้ป้ายรับรองอาหารปลอดภัยครอบทุกหมู่บ้าน 
 11.3 มีการด าเนินงานอาหารปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
      11.4 ผัก ผลไม้ และอาหารแปรรูปไม่มีสารตกค้างและแบคทีเรีย   
 11.5 ตลาดนัดแผงลอยผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร   
 11.6 ประชาชนบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมาตรฐานและปลอดภัย 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน 
คุ้มครองผู้บริโภค อาหาร
ปลอดภัย 

1. ขับเคล่ือนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย             
โดยคณะกรรมการ พชอ.  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
3. จัดพื้นท่ีให้มีการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP เพื่อเป็น
การส่งเสริมเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนายกระดับสถานประกอบการร้านอาหาร ตลาดนัดและ             
แผงลอย สู่กระบวนการ Clean Food Good Taste (CFGT) และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise 
5. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับท่ีส่งเสริม
สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

6. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชนและ
ผลักดันใหเ้กิดการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสดและ อาหารแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
2. อบรมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็น
ผู้บริโภคท่ีเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ โดยการเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาชน 
4. สนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย/ครัวเรือน
ปลอดสารพิษ  เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชน 
 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
มาตรฐานการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและอาหาร
ปลอดภัย 

1. ขับเคล่ือนมาตรการการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สารพิษสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  (Food safety Hospital) 
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการในการตรวจประเมินความปลอดภัยด้าน
อาหารให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรอบรู้(Health 
Literacy)ในการด าเนินงาน ตรวจ ประเมินสถานประกอบการ 
และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและสถานการณ์ปัญหา
ของผู้บริโภคให้มีคุณภาพ เช่ืออมโยงรพ./รพ.สต. สู่ชุมชน 
5. บูรณาการการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคท้ังในส่วนของกลไก
การท างานฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการส่ือสาร รวมทั้งเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. บูรณาการความร่วมมือจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อบต. ในการ
ควบคุมมาตรฐานการผลิต แปรรูป และเก็บตัวอย่างอาหารตรวจ            
วิเคราะห์ Test –Kits/LAB 
2. ส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และก าหนด
แนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหาร ตลาดนัด
และแผงลอย รวมกันอย่างบูรณาการ 
3. สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างให้ประชาชนและชุมชน มีความ
รอบรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อการมีโภชนาการ
อาหารและสุขภาพท่ีดี 
4. เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ป ี

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายใน         การ
ด าเนินงาน คุ้มครอง
ผู้บริโภค อาหารปลอดภัย 

- อัตราของผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีไม่ปลอดภัย = 0 
- ร้านช าในชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพปลอดภัยได้
มาตรฐานครอบคลุมร้อยละ 
100 
- ร้อยละของจ านวน
เครือข่ายท่ีมีผลการประเมิน
ตนเองผ่านตามเกณฑ์ CFGT 
≥ ร้อยละ 50 

N/A 
 

N/A 
 
 
 

N/A 

0 
 

100% 
 
 
 

≥ 50% 
 

0 
 

100% 
 
 
 

≥ 50% 
 

0 
 

100% 
 
 
 

≥ 50% 
 

- โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย                     
ชาวแก่งกระจานสุขภาพดี                 
ชีวีมสุีข 
- โครงการตรวจสารพิษจากสาร
ก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 
 

ทัชชกร/ 

มาตรการท่ี 2 พัฒนา
มาตรฐานการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและอาหาร
ปลอดภัย 

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 
อาหารสดและอาหารแปร
รูปมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ท่ีส่วนกลางก าหนด 
- ร้อยละของประชาชนท่ีมี 
พฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้อง 
ร้อยละ 70 

N/A 
 

70% 70% 70% - โครงการ Kaengkrachan 
Clean Food Good Taste 
(CFGT) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อย.
น้อยในโรงเรียน 

นายทัชชกร/ 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion& Protection Excellence)  
2. แผนงานที่ 4 :  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม     
3. โครงการหลักของกระทรวง :  โครงการการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  
4. ตัวชี้วัดที ่ ๑๒. ร้อยละของโรงพยาบาลและรพ.สต.ท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
            ตัวชี้วัดย่อย 
                   ๑๒.๑ ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
                      ๑๒.๒ ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
                      ๑๒.๓ ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
                      ๑๒.๔ ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 

5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. .................................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6 ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

 สภาพสถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ เป็นลักษณะท่ีราบสูง มีระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีไปทางทิศตะวันตก  53.5  กิโลเมตร  
มีพื้นท่ีประมาณ 2,500.478 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,562,799 ไร่ ซึ่งเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าสีเขียว พบว่า มีอุบัติการณ์อัคคีภัย ไฟป่าในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ในพื้นท่ีบ้านแม่คะเมย ต าบลแก่งกระจาน และ อุบัติการณ์อุบั ติเหตุทางอากาศคือ 
เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ทหารบกตก 3 ล า รวม 3 เหตุการณ์ ซึ่งจุดตกนั้นอยู่ในป่าใกล้ไร่ของชาวบ้าน หมู่ 7 บ้านหนองเกต  ต.แก่งกระจาน โดยเกิดเหตุขึ้นในระหว่างวันท่ี 17-24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สภาพอากาศในวันดังกล่าว มีหมอกหนา ฝนตก กลุ่มเมฆปกคลุมหนาทึบ มีทหารผู้เสียชีวิตรวม 17 ศพ  

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป มีลักษณะอบอุ่นไม่ร้อนจัด  ไม่หนาวจัด  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28 องศาเซลเซียส มีฝนตกในเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย
ประมาณ  1,100 มิลลิเมตรต่อปี มีเข่ือนแก่งกระจานไว้กักเก็บน้ า มีอุบัติการณ์การเกิดน้ าท่วมในพื้นท่ีในช่วงเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน และมีอุบัติการณ์อุทกภัยอ่างเก็บน้ า
แม่คะเมยแตก เมื่อ ต.ค. 2557 ในพื้นท่ีต าบลแก่งกระจาน เกิดจากสันเข่ือนทรุดตัวและถูกกระแสน้ าป่าท่ีไหลบ่าเข้ามาแทงจนเกิดแตกกว้างกว่า 50 เมตร ซึ่งอ่างเก็บน้ าดังกล่าว
อยู่สูงกว่าระดับพื้นดินปกติกว่า 20 เมตร จึงท าให้ปริมาณน้ าท่ีอยู่ในอ่างเก็บน้ าจ านวนมากไหลลงมายังพื้นดินด้านล่างจนเกิดเป็นน้ าตกขนาดใหญ่ กระแสน้ าได้ไหลทะลักเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใต้อ่างเก็บน้ าพังได้ความเสียหายหลายสิบหลังคาเรือน แต่ในช่วงฤดูแล้งจะพบว่า บางพื้นท่ีมีปัญหาแล้งขาดน้ าในการท าเกษตรกรรม และในปัจจุบันมี
การขยายตัวของธุรกิจรีสอร์ท ท่ีพัก ร้านอาหารขึ้นอย่างมากมายในพื้นท่ี ท าให้เกิดการรุกล้ าเขตป่าไม้ รุกล้ าท าลายระบบนิเวศน์บางส่วนให้ได้รับผลกระทบ มีดารใช้พลังงานมากขึ้น 
มีมลพิษ และมลพิษทางเสียงเกิดมากขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเท่ียวและมีสนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต และปัญหาการสาธารณูปโภค ความสะอาดของน้ าและอาหาร การ
คมนาคมการเดินทาง พบว่า ถนนในพื้นท่ีห่างไกลยังไม่สะดวกสบาย การเข้าถึงค่อนข้างท่ีจะมีความยากล าบาก และมีอุบัติการณ์การเกิดอุบัติ เหตุ คือ เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 



รถโรงพยาบาลถูกน้ าป่าพลัดตกห้วยแม่มะเร็วท่ี 2 ขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการ ในพื้นท่ี ม.1, 2 บ้านโป่งลึก บางกลอย ต าบลห้วยแม่เพรียง ส่งผลให้มีเจ้าหน้าท่ีได้รับ
บาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีการเสียชีวิต ส่วนการคมนาคมส่ือสาร เช่น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นท่ี และด้วยความท่ีเป็นพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ
จึงมีผู้บริจาคอาหารและน้ าด่ืมให้กับคนในพื้นท่ีห่างไกลจ านวนมาก ซึ่งมีอุบัติการณ์ อาการท้องเสีย อุจจาระร่วงเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 จึงต้องมีมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังเรื่อง 
สุขาภิบาลอาหารและน้ า ก่อนอนุญาตให้น าเข้ามาบริจาครวมไปถึง สุขาภิบาล ในเรือนจ า โรงเรียน วัด และร้านอาหาร รีสอร์ท ท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมายในพื้นท่ีอีกด้วย 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

  สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ระบบอนามัยส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านการคมนาคม ด้านการสาธารณูปโภค ด้านสุขาภิบาล ยังมีข้อจ ากัดและพัฒนาได้ไม่เต็มท่ี เนื่องจาก 
ระบบการควบคุมอนามัยส่ิงแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมในส่วนของสถานประกอบการบางแห่ง งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด และบริบทของสภาพของภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่
และกว้าง มีพื้นท่ีสูง ท าให้เกิดข้อจ ากัดต่างๆ 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 การขยายตัวเชิงเศรษฐกิจท่ีขาดการเฝ้าระวังและวางแผนรองรับอาจก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 

10.2 บางพื้นท่ีห่างไกลความเจริญส่งผลให้ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคไม่สะดวกต่อการเข้าถึง และระบบสุขาภิบาลท่ีถูกสุขลักษณะยังไมค่รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
10.3 ภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัยในพื้นท่ีอ าเภอแก่งกระจาน 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
11.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
11.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัยอย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ และ ให้ทุกภาคส่วนมีความ

ตระหนักรู้ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีเหมาะสม 
11.3 ประชาชนมีพฤติกรรมด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมีข้อมูลเพียงพอและทันต่อการตัดสินใจ 

 11.4 เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  
Hospital 
           ๑๑.๕ โรงพยาบาลชุมชน ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 สร้าง
กระบวนการพฒันา เพิ่ม
ประสิทธิภาพและกลไกการ
บังคับใช้กฎหมาย 

1. บรรจุแผนงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อมเข้าสู่แผนพัฒนาระดับอ าเภอ 
2. สนับสนุนการออกข้อบังคับและใช้กฎหมายของ อปท. 
3. ร่วมสนับสนุนและผลักดัน อปท.ในการประยุกต์ใช้การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในการจัดการเหตุร าคาญและการควบคุมกิจการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

1. บรรจุแผนงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อมเข้าสู่แผนพัฒนาระดับ
ต าบล 
2. ประกาศนโยบายสาธารณะ เรื่องการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม สู่การปฏิบัติ และบรรจุเข้าแผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 
3. ด าเนินการ ควบคุม  สถานประกอบการ ร้านค้า ชุมชน ใน
พื้นท่ี ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท่ีอปท.ก าหนด 

มาตรการท่ี 2 บูรณาการ
ความร่วมมือ ทุกภาคส่วน 

1. การเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
โดยการจัดท าฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
2. จัดต้ังทีมเฝ้าระวังและตอบโต้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการของท้ังเครือข่าย 
3.  พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระดับอ าเภอ 
5. สร้างเครือข่ายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(SERT) พัฒนาฐานข้อมูล
ความเส่ียงในพื้นท่ี 
๖. เสริมสร้างบทบาทภาคประชาชนในการเฝ้าระวังด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 
๗. ประกาศนโยบาย No Foam No Plastic 
๘. ส่งเสริมมาตรการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

1. การเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
พื้นท่ีโดยการจัดท าฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
2.จัดต้ังทีมเฝ้าระวังและตอบโต้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการระดับต าบล 
3. ส ารวจ และเตรียมความพร้อมทรัพยากรในพื้นท่ี 
4. เสริมสร้างบทบาทภาคประชาชนในการเฝ้าระวังด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 
6. สนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการเฝ้าระวังใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมมาตรการการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 
9. ส่งเสริมมาตรการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดโลกร้อน 
 

 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม(ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 3  พัฒนา
ระบบงาน GREEN & CLEAN 
MODEL ให้ยั่งยืน 

1. ประกาศนโยบายสู่ อปท. ให้มีโครงการโครงการบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์เป็นเครื่องมือ) ต าบลละ 1 ชุมชน 
2. ระดับอ าเภอคัดเลือกบุคคล/องค์กรต้นแบบ เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินเพื่อไประดับจังหวัด 
3. โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป Green & Clean Hospital 
4. สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในหน่วยบริการ 
5. ติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในหน่วยบริการทุกระดับ 
 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์อย่างน้อย
ต าบลละ 1 ชุมชน  
2. รพ.สต. ค้นหาองค์กรต้นแบบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม,บุคคล
ต้นแบบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ชุมชนต้นแบบ ประจ าต าบล 
3. รพ.สต.พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & 
Clean Hospital 
4. ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการท่ี 1 สร้าง
กระบวนการพฒันา เพิ่ม
ประสิทธิภาพและกลไกการ
บังคับใช้กฎหมาย 

- โรงพยาบาลและรพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน 

ผ่านเกณฑ์
พื้นฐาน 

ดี ดีมาก ดีมาก - โครงการ GREEN & CLEAN 
Hospital 

ทัชชกร/ 
 

มาตรการท่ี 2 บูรณาการ
ความร่วมมือ ทุกภาคส่วน 

- มีการบรรจุแผนงาน
พัฒนาส่ิงแวดล้อมเข้าสู่
แผนพัฒนาของ อบต.  
ทุกระดับ 

 
N/A 

มีการบรรจุ
ใน

แผนพัฒนา 

มีการบรรจุ
ใน

แผนพัฒนา 

มีการบรรจุ
ใน

แผนพัฒนา 

- โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการ  
 

ทัชชกร/ 
 

มาตรการท่ี 3  พัฒนา
ระบบงาน GREEN & 
CLEAN MODEL ให้ยั่งยืน 

- โครงการบ้านสะอาด 
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ 
อย่างน้อยชุมชนละ 1 
บ้าน 

ยังไม่มี
โครงการ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

- โครงการ Kaengkrachan 
Green & Clean Model 

ทัชชกร/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
Service Excellence 

พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)  
& 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

การบริการ เป็นเลศิ 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
3. โครงการหลักของกระทรวง :ที่ ๘  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ     
4. ตัวชี้วัดที่ (PA) ที่ 20. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (PCC) ร้อยละ ๒๕ 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. .......................7.เป้าประสงค์ สสจ. .................. 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสขุภาพด้านปฐมภูมิ โดยให้จัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว  (Primary Care Cluster)  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ดูแลแบบองค์รวม ด้วยแนวคิด บริการทุก
คน ทุกอย่างทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว   เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจ า ต่อเน่ืองด้วยทีมสหวิชาชีพ  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเน่ืองจากนโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแล
ประชาชนประมาณ 10,000 คน  กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster ให้การดูแลประชาชนประมาณ 30,000 คน โดยมีทีมหมอครอบครัว 3 ทีม เป็นผู้รับผิดชอบในลักษณะ
เครือข่ายสหวิชาชีพที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบคุลากรสาขาอื่น ๆ  ทีมหมอครอบครัวให้บริการในกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยใน 1 กลุ่มเครือข่าย จะประกอบด้วย  แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 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 เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 : 10,000 นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข สัดส่วน 1 : 2,500 แพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 : 10,000 และนักกายภาพบ าบัด สัดส่วน 
1 : 30,000 โดยในปี 2562  มีเป้าหมายในการจัดต้ัง PCC  ในอ าเภอแก่งกระจานพ้ืนที่ของ รพช/รพ.สต.  1 PCC  3 ทีม  โดยทีมที่ 1 ต้ังอยู่ที่ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง เครือข่ายทีม คือ สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ ด าเนินการในปี พ.ศ.2565 มีประชากรในความรับผิดชอบ  10,901 คน    ทีมที่ 2 ต้ังอยู่ที่ รพ.สต.บ้านท่าเรือ เครือข่ายทีม คือ รพ.สต.สองพ่ีน้อง/รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก/รพ.สต.บ้านแม่
คะเมย ด าเนินการในปี พ.ศ.2566  มีประชากรในความรับผิดชอบ  11,215 คน  ทีมที่ 3 ต้ังอยู่ที่ รพ.สต.บ้านซ่อง เครือข่ายทีม คือ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง /รพ.สต.บ้านเขากลิ้งและPCUรพ.แก่ง
กระจาน ด าเนินการในปี พ.ศ.2567 มีประชากรในความรับผิดชอบ  11,140 คน  
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

คุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ ยังมีข้อจ ากัดและพัฒนาไปได้ไม่เต็มที่ เน่ืองจากสภาพของบุคลากรปฐมภูมิ/โครงสร้างอาคารยังไม่พอเพียง   / บริบทของพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่และกว้าง มีพ้ืนที่สูง 
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการมารับบริการ 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 ทีมหมอครอบครัว เย่ียมบ้านเป็นหลัก การบริการในมิติอื่นๆ ไม่ชัดเจน     
10.2 บทบาทความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ของแพทย์น้อย ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน   

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
            ๑๑.๑ จ านวนทีมหมอครอบครัว ๓ ทีม พร้อมเปิดให้บริการ ภายใน ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ทีม 
                     ระบบบริการด้านปฐมภูมิทีม่ีคุณภาพตามและย่ังยืน ประชาชน สุขภาพดี ได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว 
                      เป็นกันเอง ประหยัด ค่าเดินทาง  



 11.๒ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้
อย่างเหมาะสม 

11.๓ เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม 
11.๔ เพ่ือให้เกิดการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ขนาดใหญ่และห่างไกลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
11.๕  การบริการของโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับหน่วยบริการปฐมภูมิตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นด้านสุขภาพ  ประชาชนพ่ึงตนเองได้ 

12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนารูปแบบการ
จัดบริการ 

1. พัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีส่วนร่วม ลดช่องว่างและเพ่ิม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือการจัดการระบบปฐมภูมิ
ที่ครอบคลุมทั่วถึง 
2.พัฒนาระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อในระบบบริการและชุมชน 
3. พัฒนาระบบการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยของรพ.สต.ในสังกัดและอบต. ให้เป็น
ระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
4. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรับ -              
ส่งต่อผู้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
5. ผลักดันให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถ่ินทุกต าบลมีระบบรับ-ส่งต่อ
ที่ได้มาตรฐาน  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประสานเครอืข่ายระบบบริการ
ทางแพทย์และระบบส่งต่อระดับอ าเภอ โดยมีภาคีเครือข่าย ท้องถ่ิน และ
ชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการ 
7. สนับสนุนการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิและการบริการเฉาะด้าน
ลงสู่ชุ่มชน 
8. จัดต้ังคณะท างานและเครือข่าย PCC  
จัดกลุ่มเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือเตรียมการยกระดับเป็นคลินิก
หมอครอบครัว  
๙. เปิดการบริการ PCC ในพ้ืนที่เป้าหมาย บางส่วนและ PCC center ได้ 1 
ทีม ภายใน ปี 2563    
 

1. พัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของรพ.สต. จากรพ.แม่ข่ายไปยังหน่วย
บริการปฐมภูมิ เพ่ือดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน/ในชุมชน 
2. ผลักดันให้อบต. ท้องถ่ิน เห็นความส าคัญของระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาของอบต. 
3. สร้างเครือข่ายในการรับ-ส่งผู้ป่วยในชุมชน  
4. สนับสนุนให้มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
5. สนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยเอ้ือต่อการเพ่ิมความฉลาดทางสุขภาพ/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
6. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สภาพ บริการเย่ียมบ้าน และบริการด้านสาธารณสุขอื่นๆ ท้ังเชิงรับและ
เชิงรุก กระจายการเข้าถึงการบริการ สาธารณสุขอย่างทัว่ถึง 

 
 



 
12. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 2 ระบบริหารจัดการ
ก าลังคน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
2. อบรมฟ้ืนฟูทักษะความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในรพ.สต. มีการเพ่ิมทักษะความรู้อยู่
เสมอ 
2. พัฒนาบุคลากรในรพ.สต.ให้มีทักษะความรู้ที่หลากหลาย            ไม่
จ ากัดเฉพาะสายงาน 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม./อสค./Care Give และแกนน าสุขภาพให้มี
ความรอบรู้ด้านสาธารณสุข ให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
ในงานการสาธารณสุขมูลฐาน การแพทย์แผนไทย การเย่ียมบ้าน และงาน
บริการเชิงรุกอื่นๆ 

มาตรการที่ 3 สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนและผลักดันภาคีเครือข่ายให้เป็นคณะกรรมการ
เครือข่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนในการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง  
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพ่ือน าผลการวิจัยมา
จัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรในรพ.สต.ท าวิจัย R2R CQI จาก
ปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือน าผลไปต่อยอดในการด าเนินงาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.                ร่วม
ก าหนดเป้าหมายบริการ รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 

มาตรการที่ 4 ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
3. ติดตามผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วมน าไปสู่สู่
การวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติจากระดับอ าเภอสู่ต าบล ชุมชนและ
หมู่บ้าน (Product ,Out Put ,Impact ) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถ่ิน ชุมชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
2. ประกาศแผนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รบัรู้ เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม/ทบทวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และมีการ
คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการที่ 1 พัฒนารูปแบบการ
จัดบริการ 

ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิดด าเนินการ
ในพ้ืนที่ (Primary Care 
Cluster) 

N/A ๒๕ ๕๐ ๗๕ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ 
ปฐมภูมิ  

ไพทูร/ 
 

 

มาตรการที่ 2 ระบบริหารจัดการ
ก าลังคน 

ร้อยละครอบครัวที่ม ีอสค. 
ท าหน้าท่ีดูแลสุขภาพ และ
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติ
ตนในการดูแลสุขภาพตนเอง 

๗๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ - โครงการพัฒนาศักยภาพ อสค. สุภาวดี/ 
 

มาตรการที่ 3 สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 

- มีการท าวิจัย R2R หรือ 
CQI ในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

N/A    - โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
สุขภาพแบบองค์รวม 

ไพทูร/ 
 

มาตรการที่ 4 ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ 

- มีแผนงานยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

N/A    - โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
จัดบริการสาธารณสุขในชุมชน 

ไพทูร/ 
 

 
 
 

 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติ่ดต่อเรื้อรัง. 
๔. ตัวชี้วัด(PA) ที่ 24. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีได้รับการ รักษาท่ีเหมาะสม 
                                  24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)    น้อยกว่าร้อยละ 7 
                             24.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีได้รับการรักษา ที่เหมาะสม 
                             24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62)     น้อยกว่าร้อยละ 25 
                             24.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีได้รับการรักษา ที่เหมาะสม 
                             24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)  น้อยกว่าร้อยละ 5 
                             24.4 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ี เหมาะสม มากกวาหรือเทากับ ร้อยละ 60 
                             24.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 
                             24.5 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ี เหมาะสม  
                             24.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการ รักษาใน Stroke Unit  มากกวาหรือเทากับ  50 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ............................7.เป้าประสงค์ สสจ. ........... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
    ปี 256๒ อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 15.16 ต่อแสนประชากร  ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 87.18  อัตรา
การตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 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 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้ป่วยขาดความรู้สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  พ้ืนที่ห่างไกลเข้าถึงบริการล่าช้า  เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ของ Stroke/Sepsis และ 
Trauma ช่องทางการสื่อสาร 1669 ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 มีระบบ Fast track ในทุกระบบ แต่ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของระบบ ทั้ง Trauma STEMI  และ STROKE    
10.2 จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรงัมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้มีอัตราการเจ็บป่วยฉุกฉินเพ่ิมข้ึน 
10.3 การส่งต่อผู้ป่วยในพ้ืนที่ห่างไกล /รถ Ambuland จ ากัดความเร็วตาม สพฉ. ท าให้เกิดความล่าช้าในการรับ-ส่งผู้ป่วย 



11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis   น้อยกว่าร้อยละ 30 
 11.2  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัดสองภายใน 90 นาที มากกว่าร้อยละ 60 
 11.3  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 
 11.4  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน     
 11.5  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  น้อยกว่าร้อยละ 25 
 11.6  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที มากกว่าร้อยละ 50 
 11.7 อัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ  น้อยกว่าร้อยละ 26/แสนปชก. 
12. มาตรการ/กิจกรรม  

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบริ
การให้ได้มาตรฐาน 

1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มาจาก 3 สาเหตุการเสียชีวิต 
(Stroke/Sepsis และ Trauma) ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาท่ี
เหมาะสมได้ในเวลาท่ีเป็น Golden period 
2. พัฒนาระบบจัดบริการการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน Emergency Care 
System หรือ ECS ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงระหว่างชุมชน และระบบปฐมภูม ิ
3. เสริมสร้างศักยภาพการจัดระบบการบริการผู้ป่วย Stroke/Sepsis และ 
Trauma แบบ Fast Track ภายในโรงพยาบาล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้องครอบคลุมใน
โรงพยาบาล/รพ.สต. เพ่ือการดูแลผู้ป่วย 
5. เพ่ิมการเข้าถึงการรับรู้ warning sign ของ 3S1T ทั้งผูป้่วยและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
6. พัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วย Sepsis ได้ก่อนและให้การ 
เฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
7. พัฒนาแนวทางการคัดกรอง cvd ให้ครอบคลุมในกลมุปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง (DM, HT) /กลุมเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) และผู้ที่มีภาวะวน 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพใน
เครือข่าย (Emergency Care Information System) 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Best practice Model 
2. จัดการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มป่วย/
กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกรพ.สต. 
3. สร้างความตระหนักและความรอบรู้การดูแลสุขภาพ และภาวะ Stroke 
โดยใช้หลัก FAST ให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยผ่านการประชาสัมพันธ์ทางหอ
กระจายข่าว/วิทยุชุมชน 
4. เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ใหค้ าปรึกษาออนไลน์ผ่าน Line group 
Facebook และการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
5. วางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและ
ผู้ดูแล หลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลใหค้รอบคลุม 
6. พัฒนาระบบการคัดกรอง/จ าแนกผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค Stroke 
ให้รวดเร็ว (Stroke alert) พร้อมระบบการสง่ต่อจาก         รพ.สต. สู่รพ. 
7. มีการจัดท าแผนสาธารณภัย บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ให้มีความพร้อมในการบริการสาธารณสุขระหว่างและภายหลังการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 



 
 
12. มาตรการ/กิจกรรม  (ต่อ) 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบริ
การให้ได้มาตรฐาน(ต่อ) 

10. พัฒนาการจัดการให้โรงพยาบาลมีความปลอดภัย สามารถให้บริการ
ด้านสุขภาพได้อย่างต่อเน่ือง เหมาะสม และยังคงความสามารถท างานได้ใน
ระหว่างและภายหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
11. จัดท าแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรควิกฤติ และอบรมพัฒนา
ศักยภาพแบบบูรณาการแก่บุคลากรทุกระดับให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้
จริง มรีะบบติดตามประเมินผลสมรรถนะ และผลกระทบในระดับชุมชน 

 

มาตรการที่ 2 บูรณาการภาคีเครือข่าย
ในการด าเนินงานอย่างเข็มแข็งและ
ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาฉุกเฉินชุมน (อฉช.) ในการดูแล ช่วยเหลือ 
สื่อสาร และส่งต่อผู้ป่วย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน (อบต./อสม./อสค./
โรงเรียน/กศน./วัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้น าชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง คัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้น าชุมชน/อสม.อสค./
อฉช./FR) เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยกลุ่ม
โรคฉุกเฉินที่มีคุณภาพและรวดเร็ว 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และอสม.ในด้านการ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
5. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย รพ.สต. FR อฉช. อสม. ในการประเมินสภาพ
ผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและการส่งต่อที่รวดเร็ว มีคุณภาพ 

1. บูรณาการการด าเนินงานผ่านการขับเคลื่อนของ พชอ./พชต./RTI 
ต าบล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดูแลผู้ป่วยหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
3. จัดอบรม Stroke Basic course ให้กับอสม./อสค./                   
Care giver /แกนน าสุขภาพ/อฉช. ในชุมชน 
4. บูรณาการเจ้าหน้าท่ีรพ.สต. อสม และภาคีเครือข่าย            ท า GPS 
mapping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ระบบริการให้ได้มาตรฐาน 

- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis  
- อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ
ภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 
3 ชม.  
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง  
- อัตราตายของโรคหลอดเลือด
หัวใจ 
- ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

N/A 
 
 
 

N/A 
 
 
0 
 
0 
 

8.14% 
 

20% 

< 
 28% 

 
 

≥ 30% 
 
 

≤ 10% 
 

< 7% 
 

< 26% 
 

20% 

<  
26/50% 

 
 

≥ 30% 
 
 

≤ 8% 
 

< 7% 
 

< 25% 
 

20% 

< 24/48% 
 
 

≥ 30% 
 
 

≤ 6% 
 

< 7% 
 

< 24% 
 

20% 
 

- โครงการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพบุคลากร
ในรพ.และรพ.สต.เรื่อง Sepsis , Stroke 
,MI และTrauma 

/สุภาวดี 

มาตรการที่ 2 บูรณาการภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน
อย่างเข็มแข็งและย่ังยืน 

- สถานประกอบการ/รีสอร์ทมี 
อฉช./FR  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ความรู้ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

N/A 
 

N/A 

40% 
 

90% 

50% 
 

90% 

60% 
 

90% 
 
 

- โครงการท่องเท่ียวปลอดภัยในอ าเภอ
แก่งกระจาน 

/สุภาวดี 

 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : 11.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
 4. ตัวชี้วัดที่   (PA) ท่ี 25. อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 
5.พันธกิจ สสจ. ........................ 
6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. 6.1 เพ่ิมความครอบคลุมการค้นหาและรักษา 6.2 ลดการเสียชีวิต 6.3 พัฒนาคุณภาพและระบบก ากับติดตามดูแลรักษา 
7.เป้าประสงค์ สสจ. ..................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสงู (High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) มีภาระโรควัณโรคสงู (TB) 2) มีภาระวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอช
ไอวีสูง (TB/HIV) และ 3)มีวัณโรค   ด้ือยาหลายขนานสูง(MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ท่ีมีปัญหาวัณโรคสงูทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวมา ดังน้ันต้ังแต่ปีพ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลก
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค(Incidence) ให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชาการโลกภายในปีพ.ศ. 2578(2035) การจะบรรลุเป้าหมาย
การลดอุบัติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยต้องมีอัตราลดอุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะที่ปัจจุบันระยะ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราลดลงของอุบัติการณ์เพียงร้อยละ 2.7 ต่อปี 
ดังน้ันการที่จะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคจ าเป็นต้อง (1) เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงาน   ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (2) สนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากร
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรคใหค้รอบคลุมร้อยละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายให้มีอัตราความส าเร็จการรักษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  
 ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 172 ต่อประชากรแสนคน (WHO,Global TB Report 2015) ในปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน มีรายงาน
ผู้ป่วยวัณโรคข้ึนทะเบียนรักษา 85,088 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection rate) เพียงร้อยละ 70.07 ซึ่งมีอัตราการตรวจพบยังไม่ส าเร็จตามค่าเป้าหมาย นอกจากน้ียังพบว่าผู้ต้องขัง
เรือนจ าเป็นกลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่ส าคัญเน่ืองจากมีการย้ายเข้า-ออกของผู้ต้องขังตลอดเวลา ประกอบกับสภาพแวดล้อมในเรือนจ าท่ีมีข้อจ ากัดทั้งในด้านสถานที่และจ านวนผู้ต้องขังจึงง่ายต่อการแพร่
เชื้อวัณโรค โดยเฉลี่ยจะมีอุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 7 - 10 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 จากเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 143 แห่ง มีผู้ต้องขังจ านวน 287,174 ราย พบผู้ป่วยวัณโรค
ข้ึนทะเบียนรักษา 1,656 ราย โดยมีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีจ านวน 311 ราย ซึ่งปี 2560 ได้มีโครงการเร่งรดัคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจ าพบผู้ป่วยจ านวนสูงข้ึนเป็น 3,694 รายส่วนผู้ป่วยวัณ
โรคด้ือยา (RR/ MDR-TB) พบจ านวนถึง 83 ราย 
 จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในปี 2562 จ านวน 403 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.00 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 82.5  ซึ่งจากผลการประเมินการรักษาส าเรจ็ของผู้ป่วย  วัณโรคไตร
มาสที่ 1/2562 พบว่ามีอัตราการรักษาส าเร็จร้อยละ 89.16  ผลการรักษาส าเรจ็อยู่ในเกณฑ์ผ่านค่าเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหาผู้ป่วยเสียชีวิตสูง ร้อยละ 5.88 สาเหตุจากการค้นหาที่ล่าช้าในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั และผู้สัมผัสร่วมบ้าน ท าให้ผู้ป่วยรับการรักษาได้ช้า และอีกปัญหาหน่ึงของจังหวัดเพชรบุรีคือการที่มผีู้ป่วยวัณโรคด้ือยาเพ่ิมข้ึนมาก มีผู้ป่วยข้ึนทะเบียนรักษา
ต้ังแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน โดยเป็นผู้ป่วย MDR TB จ านวน 54 ราย และ Pre XDR TB จ านวน 1 ราย 

10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ผู้ป่วยขาดยา หรือปฏิเสธการรักษา 

10.2 ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 5.88 
10.3 ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 82.5 



10.4 ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาเพ่ิมสูงข้ึน 
10.5 ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่มีโรคร่วม หรือโรคแทรกซ้อนที่น ามาสู่การเสียชีวิต 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมวัณโรค   

11.2  ผู้ป่วยวัณโรคโดยเฉพาะกลุ่มดื้อยา/กลับเป็นซ้ า ได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ   
11.3  ผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการคัดกรองวัณโรค  
11.4  ผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนทุกรายได้รับการเฝ้าระวังด้ือยาหลายขนาน 
11.5  ลดอัตราการเสียชีวิตระหว่างรักษาของผู้ป่วยวัณโรค 
11.6 ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจได้รับการช่วยเหลือทางด้านต่างๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 

12. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
จุดเด่น (จุดแข็ง/โอกาส/ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ทุกด้าน) จุดด้อย (จุดออ่น/อุปสรรค/ภาวะคุกคาม/ข้อจ ากัด) 

1. มีภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 
2. มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน 
4. ได้รับการสนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ 
5. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคระหว่างโรงพยาบาลที่รวดเร็วและครอบคลุม 

1. ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญ 
2. ขาดการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคที่มาด้วยอาการอื่นระหว่างโรงพยาบาล 
3. การเข้าถึงการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงยังไมค่รอบคลุม 
4. ภาวะด้านเศรษฐกิจของผู้ป่วย (ค่าเดินทาง, ค่าจ้างจากการท างาน) 

 
13. วิเคราะห์ภาคีเครือข่าย 

มีอิทธิพลมากร่วมมือมาก มีอิทธิพลน้อยร่วมมือมาก 
1. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน/องค์การบริหารส่วนต าบล สนับสนุนงบประมาณ 
2. รพ.สต./อสม. ตืดตามเย่ียมบ้าน 
3. สสจ./สสอ./รพ./สคร. 

1. ประชาชนนอกกลุ่มเสี่ยง 
2. วัด 

มีอิทธิพลมากร่วมมือน้อย มีอิทธิพลน้อยร่วมมือน้อย 
1. รพ.เอกชน/คลินิก                      2. ผู้ดูแลผู้ป่วย 
3. ผู้ป่วย                                    4. โรงงาน/สถานประกอบการ 
5. ผู้น าชุมชน (ขาดความตระหนัก) 

1. สถานศึกษา 
2. หน่วยงานราชการ 

 
 
 
 
 



14.  กลยุทธ์ / มาตรการ / กิจกรรม 

กลยุทธ ์/ มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับจังหวัด กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ 
มาตรการที่ 1 เพ่ิมความครอบคลุมการค้นหา
และรักษา 

1. สนับสนุนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยรถ Mobile X-ray  
2. ก ากับติดตามการข้ึนทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่รายไตรมาส 

1. ประสานความร่วมมือชุมชน/ผู้รับผิดชอบคลินิกต่างๆ/สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง/
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง/งานต่างๆที่เกี่ยวข ้อง  ในการคัดกรองวัณ
โรคในกลุ่มเสี่ยง 
2. คัดกรองและใหค้วามรู้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในคลินิกโรงพยาบาล 
3. ขอสนับสนุนงบประมาณ จ่ากกองทุนต าบลแต่ละพ้ืนที่ 

มาตรการที่ 2 ลดเสียชีวิต 1. Active Case Finding ในกลุ่มที่มีโรคร่วม และกลุ่มภมูิคุ้มกันต่ า 
2. ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้การรักษาผู้ป่วย  
3. Case conferrance 

1. พัฒนาคลินิกวัณโรคให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
2. เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรคร่วม ผู้สงูอายุ 
โดยเฉพาะระยะเข้มข้นของการรักษา 
3. ติดตามก ากับการกินยา 

มาตรการที่ 3  พัฒนาคุณภาพและระบบ
ก ากับติดตามดูแลรักษา 

1. ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
2. จัดอบรมพัฒนาความรู้แพทย์และพยาบาล ในการวินิจฉัย รักษา 
และดูแลผู้ป่วยวัณโรค  
3. พัฒนาระบบกาสรส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ป่วยเป็นวัณโรค ระหว่าง
โรงพยาบาล 

1. ควบคุมติดตามการก ากับการกินยาของรพ.สต. 
2. จัดการผ่านระบบ Case Management team  ระดับอ าเภอ 

15. ความเชือ่มโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

มาตรการที่ 1 เพ่ิมความ
ครอบคลุมการค้นหาและรักษา 

ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจ
พบและรายงานร้อยละ 82.5 

82.5 82.5 82.5 82.5 โครงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการค้นหาวัณโรค 
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

มาตรการที่ 2 ลดเสียชีวิต 1.อัตราการเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 
5 
2. อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 
85 

5 5 5 5 

โครงการยุติปัญหาวัณโรคจงัหวัดเพชรบุรี ปี 
2563 

85 85 90 90 

มาตรการที่ 3 ลดขาดยา อัตราการขาดยาน้อยกว่าเท่ากับ 0 0 0 0 0 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๑๒ โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
4. ตัวชี้วัด (PA) ท่ี 26. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอย่างสมเหตุผล (RDU) - RDU ข้ันที่ 2 60%   - RDU ข้ันที่ 3 20% - ร้อยละ 100 ของจังหวัด มีการด าเนินการ RDU 
              (PA) ท่ี 27. ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจดัการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) - รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแหง มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate การ
ติดเชื้อด้ือยาในกระแส เลือด ลดลง 7.5 % จากป ปฏิทิน 61  
 5.พันธกิจ สสจ. .......................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. .........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ...................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 RDU ข้ันที่ 1   RI ร้อยละ 29.61 (≤เกณฑ์ร้อยละ20) / AD ร้อยละ 30.67  (≤เกณฑ์ร้อยละ20) / FTW ร้อยละ 58.13 (≤เกณฑ์ร้อยละ40) / APL ร้อยละ 0  (≤เกณฑ์ร้อยละ10) / Glibenclamide ร้อยละ 60 
(≤เกณฑ์ร้อยละ5)/NSAIDs ร้อยละ 0.34 (≤เกณฑ์ร้อยละ10) และรพ.สต.ที่ใช้ATBผ่านเกณฑ์ ร้อยละ44.44  (≥เกณฑ์ร้อยละ60)  
 รพ.สต.ห้วยแม่เพรียงมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคRI มากที่สุด ร้อยละ 35.98  /  สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค AD  มากที่สุด                  ร้อยละ 61.68 และ และรพ.
สต.ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งสองโรคน้อยกว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ คือ รพ.สต.บ้านซ่อง รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง รพ.สต.บ้านท่าเรือ และรพ.สต.บ้านหนองปืนแตก  
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

  สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรค URI และ Acute Diarrhea เกินเกณฑ์มาตรฐาน เกิดประชาชนยังขาดความเข้าใจ อ าเภอแก่งกระจาน              มีพ้ืนที่กว้างท าให้ใช้เวลาใน
การเดินทาง กลุ่มชาติพันธ์มีสุขอนามัยไม่ดี ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 ประชาชนขาดองค์ความรู้ ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
10.2 เจ้าหน้าท่ีที่ให้การรักษากับเจ้าหน้าท่ีที่ลงรหัส ICD 10 JHCIS เป็นคนละคนกัน ท าให้การวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง 
10.3 บุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดับโรงพยาบาล และ รพ.สต. ยังขาดความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 โรงพยาบาลพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational DrugUse Hospital; RDU hospital) 
 11.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ทุกแห่งเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotic ; RUA) 
 11.3 ประชาชนสามารถให้ยาอย่างสมเหตุสมผล และให้ความร่วมมือในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการมาตรฐาน
การด าเนินงาน RDU  

1. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด(Pharmacy and Therapeutics Committee (PTC) 
Strengthening) 
2. ประกาศนโยบายด้าน RDU จัดท าค าสั่งมอบหมาย ผู้รบัผิดชอบงานทุก
ระดับ พร้อมสื่อสารกับผูร้ับบริการ/ผู้ให้บริการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ ฉลากยามาตรฐาน (RDU label) เพ่ือให้
ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับยาได้อย่างสะดวกและครบถ้วน  
4. สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับ บริการต่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
5. พัฒนากลไก และมาตรการ ในระบบยาของรพ./รพ.สต.                 ท่ี
สนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังในประชากรกลุ่มพิเศษ 
6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุ 2) สตรีต้ังครรภ์ 3) สตรีให้นมบุตร 4) ผู้ป่วยเด็ก 
5) ผู้ป่วย โรคตับ และ 6) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากยา 
6. ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา (Ethics 
in Prescription) 
7. พัฒนามาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยา
ต้านจุลชีพในโรงพยาบาล และระบบรับส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา (Keep an 
eye on  ) 
8. ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ใน
ระหว่างปฏิบัติงานที่รพ.พระจอมเกล้า เรื่องการใช้ยาปฏชิีวนะ 

1. รับนโยบายด้าน RDU ถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าท่ีในรพ.สต. เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติเด่ียวกัน 
2. พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลการใช้ยาให้กับประชาชน เช่น การจัดท า
ฉลากภาษาไทย การพัฒนาระบบ counseling/ระบบใหค้ าปรึกษาด้านยา 
โดยเน้นความร่วมมือในการใช้สื่อทั้งด้านผู้ให้และผู้รับบรกิาร 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่มโรค/อาการ ดังน้ี 
URI,Acute bronchitis, Acute Diarrhea, Fresh Traumatic Wound 
และ Prophylaxis inVaginal Delivery of Normal Term Labor ยาชุด
แก้ปวด และสเตียรอยด์          ให้แก่ อสม. /อสค. /ผู้น าชุมชน /ครู /
ผู้ประกอบการร้านขายยาและประชาชน ผ่านการสื่อสารโดยการใช้ 
Application เข้าสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม 
4. เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างรพ.และรพ.สต.เพ่ือใช้ยาได้อย่างเหมาะสม 
และมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที ่2 สร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน RDU  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในระดับชุมชน 
2. พัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิลงสูชุ่มชนในการดูแลการใชย้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสุขภาพของประชาชนระดับบุคคล ครอบครวั และชุมชน 
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ  
3. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ยาชุด ยา
ปฏิชีวนะ ยาลูกกลอน ยาอันตรายอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับ
อ าเภอ/ต าบล/ชุมชนและครอบครัว 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบยาปลอดภัยในชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
5. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังจัดการยา และผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภัย
ในชุมชน (รพ./รพ.สต./ แกนน านักเรียน/ อย.น้อย/ อสม. /อสค./ อบต./
ผู้น าชุมชน / ตัวแทนผู้ประกอบการ) 
 

1. เฝ้าระวังควบคุมการกระจายยา Antibiotic/ Steroid / NSAIDs และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน               ร้านยา  ร้านช า 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในรพ.สต. 
คลินิก และร้านยา 
3. สร้างกฎระเบียบหรือมาตรการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังการใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน 
4. จัดการอบรม อสม.เก่ียวกับการค้นหาร้านค้า ร่วมกันค้นหาผู้ป่วยที่มี
ประวัติสงสัยได้รับยาสเตียรอยด์ในชุมชน ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการ
มาตรฐานการด าเนินงาน RDU 

- RDU ข้ันที่ 1 ≥ ร้อยละ 95 
- RDU ข้ันที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 
- AMR: ระดับintermediate  
≥ ร้อยละ 20 

N/A 
N/A 
N/A 

≥ 80% 
≥ 10% 
≥ 20% 

 
 

≥ 80% 
≥ 10% 
≥ 20% 

 
 
 

≥ 80% 
≥ 10% 
≥ 20% 

 
 
 

- โครงการสง่เสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU) สู่ประชาชน 
 
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีเรื่องการจัดการการด้ือยาต้าน
จุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ 
 

/สุภาวดี 

มาตรการที่ 2 สร้างความ
เข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงาน RDU 

- การกระจายยา NSAIDS 
Steroid และ Antibiotic ใน
ร้านค้าในชุมชน = 0 

N/A 0 0 0  
 

/สุภาวดี 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Service Plan : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบสง่ต่อ) 
4. ตัวชี้วัดที่  ๑๙. ร้อยละ 10 การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง   
     - อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Head Injury น้อยกว่าร้อยละ 20 
     - อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.   น้อยกว่าร้อยละ 12  
     - ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
5.พันธกิจ สสจ. ..........................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ..................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
   การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอแก่งกระจาน ปี 2561 การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (โรคหัวใจ/มะเร็ง/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน/ทารกแรกเกิด) ร้อยละ 31.82 สูงเกินเกณฑ์เมื่อ
เทียบกับผลงานของจังหวัด ร้อยละ 22.09 ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 17.26 (เกณฑ์ร้อยละ 20)  ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทั้งหมด Trauma จ านวน 2,919 
คน Non-Trauma จ านวน 19,110 คน ผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Trauma จ านวน 65 คน Non-Trauma จ านวน 122 คน อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล ร้อยละ 4.15 (ผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด 289 คน เสียชีวิต 12 คน) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Head Injury ร้อยละ 0.40 การออก
หน่วยปฏิบัติงานการของEMS รพ.แก่งกระจานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2559 ออก EMS 118 ครั้ง/ ปี 2560 EMS 155 ครั้ง และปี 2561 EMS 192 ครั้ง เน่ืองจากการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินมีเพียงไม่เพียงพอ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ FR มีเพียง 3 ต าบล คือ  อบต.ป่าเด็ง(FR)  อบต.วังจันทร์ (FR) และอบต.
แก่งกระจาน(FR) 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   ทีมกู้ชีพยังไม่ครอบคลุมทุกต าบล การแจ้งเหตุฉุกเฉินไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล มีความล่าช้าในการรับ/ส่งผู้ป่วย ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นจริง
จากการแจ้งเหตุเพราะเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้แจ้งเหตุ/ยังมีการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่ายหน่วยบริการ เน่ืองจากเกินศักยภาพการดูแลรักษาของของรพ. / องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดความลังเล
ในสนับสนุนการด าเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล 
 10.2 อบต.ยังไม่มีความชัดเจนที่จะเอ้ือให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
 10.3 การส่งต่อผู้ป่วยในพ้ืนที่ห่างไกล /รถ Ambuland จ ากัดความเร็วตามสพฉ. ท าให้เกิดความล่าช้าในการรับ-ส่งผู้ป่วย 
 10.4 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(FR)ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 



11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
 11.2  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.   น้อยกว่าร้อยละ 12 
 11.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง   
 11.4 การดูแลรักษากลุ่มโรคที่ส าคัญหรือภาวะฉุกเฉินมีระบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
 11.5 ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นและสามารถดูแลตนเองและช่วย เหลือผู้อื่นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถขอความช่วยเหลือและ อ า นวยความสะดวกต่อการให้ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
12. มาตรการ/กิจกรรม  

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้ได้คุณภาพ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามเข้าใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เพ่ือการป้องกันการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉินตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมี
คุณภาพ และป้องกันภาวะทุพพลภาพทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย : EMS / 
ER /ECS /Referral System/Disaster 
4. พัฒนาคุณภาพระบบการส่งต่อครอบคลุม 4 ด้าน คือ                  การส่งต่อ 
(Refer Out)/ การรับการสง่ต่อ (Refer In) /การส่งกลับ(Refer Back) และการรับ
กลับ (Refer Receive) 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการใชโ้ปรแกรม Thai Refer ในระดับรพ./รพ.สต.ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉินและพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
7. พัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยก่อนถึงรพ. (Pre hospital care)  /ระบบการ
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลและเครือข่าย            การ ส่งต่อ (In hospital 
care and inter hospital; care) /ระบบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สา
ธารณภัย (Disaster management) ให้มีคุณภาพอย่างไร้รอยต่อ 
8. จัดระบบ Fast track (Trauma, Stroke, STEMI  head injury และ new 
born) ให้มีคุณภาพ    

1. สร้างองคค์วามรู้แก่ประชาชนในการแจ้งเหตุขอความชว่ยเหลือด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (First Aid & Resuscitation) 
2. สร้างความตระหนัก เผยแพร่ความรู้และสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน 
3. เพ่ิมการเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลมุ          ทุก
พ้ืนที่ โดยการประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 ผ่านช่องทางต่างๆ 
4. เพ่ิมศักยภาพของรพ.สต.ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย  
5. พัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนให้มีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (1บ้าน1
คน ควรรู้ 1669/CPR/AED) 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อจากชุมชนสูร่พ.สต.และรพ. ให้มี
ประสิทธิภาพที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  (ต่อ) 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินให้ได้คุณภาพ (ต่อ) 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค(Early Diagnosis) และ           การ
รักษาอย่างรวดเร็ว(Early Treatment)    

 

มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้โดยมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงศักยภาพในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินยังเข้าไม่ถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. พัฒนาระบบประสานงานเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดในภาวะปกติและสาธารณภัย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพ่ือ ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินและพ้ืนที่ขยายผลให้
ครอบคลุมทุกต าบล 
5. สร้างระบบและกลไกการท างานในระดับพ้ืนที่ บูรณาการการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับสาธารณะภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่และข้ามพ้ืนที่ 
 

1. พัฒนาให้มีโครงสร้างและระบบการจัดการในชุมชน ในการตระหนักรู้
การป้องกันภาวะฉุกเฉิน 
2. เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการป้องกันภาวะฉุกเฉินและ การ
แจ้งเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการฝึกซ้อมตามแผนฯ /ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ณ จุด
เกิดเหตุที่เชือ่มกับ ER คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 
2561 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้ได้
คุณภาพ 

-  ร้อยละ 10 การส่งต่อผู้ป่วย
นอกเขตสุขภาพลดลง   
-  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
Severe Head Injury น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. 
น้อยกว่าร้อยละ 12 
- ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 20 
 

31.82% 
 
 

0.42% 
 
0 
 
 

14.97% 
 
 

10% 
 
 

20% 
 

12% 
 
 

20% 

10% 
 
 

20% 
 

12% 
 
 

20% 

10% 
 
 

20% 
 

12% 
 
 

20% 

 /สุภาวดี 

มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

- ร้อยละของต าบลที่มีทีมFR 
 

50% 70% 80% 100%  /สุภาวดี 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
๓. โครงการ ท่ี 13. โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์ 
๔. ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี 28. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  ลดลงร้อยละ 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
๓. โครงการ ท่ี 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
๔. ตัวชี้วัด(KPI) ท่ี 29. อัตราตายทารกแรกเกิด ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเทากับ 28 วัน < 3.7 ตอ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ    
5.พันธกิจ สสจ. ........................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ............................7.เป้าประสงค์ สสจ. ................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

     การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  การคลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีส าคัญต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด   พบว่า 
มีอัตราการเกิดการการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดมี แนวโน้มเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก การคลอดก่อนก าหนด ทารกมีความพิการแต่ก าเนิด การคลอดติดไหล่ การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูด 
สุญญากาศ และทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พบในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่ฝากครรภ์ และฝากครรภ์ช้า ไม่ครบตามเกณฑ์  
   ๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญ   
       - การขาดออกซิเจนในทารกเกิดจากการคลอดก่อนก าหนด จากมารดาท่ีมีประวัติคลอดก่อนก าหนดทุกท้อง  

- หญิงต้ังครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี  ฝากครรภ์ ช้า และไม่ครบตามเกณฑ์  
- ทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พบในการคลอดก่อนก าหนด และมีโรคทางอายุรกรรม    
- การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  การคลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2500กรัมมีความเส่ียงต่อกาเสียชีวิตของทารกแรกเกิด     

๑๑.เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
- ลดอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด การคลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ใหไ้ด้ตามมาตรฐาน  
– หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ให้มีความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อ 
    ป้องกันการคลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักแรกคลอดน้ าหนักมากกว่า 2,500 กรัม  
-  พัฒนาศักยภาพบุคลากร   ในการดูแลระหว่างต้ังครรภ์  และขณะคลอด  ให้ได้ตามมาตรฐาน 

   
 



๑๒.  มาตรการ/กิจกรรม  

   
มาตรการ  

บทบาทการด าเนินงาน  
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ  กิจกรรมหลักระดับต าบล  

มาตรการที่ ๑  พัฒนาคุณภาพบริการด้านการ
ฝากครรภ์, คลอด,หลังคลอด ตามมาตรฐาน ห้อง
คลอดคุณภาพ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และ Strengthen MCH board  

1. บริหารจัดการให้มีพยาบาลประจ าห้องคลอดตลอดเวลา  
2.เตรียมความพร้อมวัสดุ,อุปกรณ์ และซักซ้อมในกรณีมีภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างคลอด ,หลังคลอด  
3.จัด Case Conference เมื่อมีกรณี เช่น, ทารกแรกคลอดมีภาวะขาด
ออกซิเจน การคลอดก่อนก าหนด ฯลฯ  
4.จัดบริการสุขภาพตามมาตรฐานห้องคลอด คุณภาพ   

1.เย่ียมบ้านหญิงต้ังครรภ์และคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ซับซ้อนจากการซัก
จากประวัติ หญิงต้ังครรภ/์ญาติและตรวจร่างกายเบื้องต้นและส ารวจภาพ
แวดล้อมที่ส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อน  
2. ให้ค้าแนะน าหญิงต้ังครรภ์และญาติดูแลภาวะแทรกซ้อนและภาวะเสี่ยงจาก
การต้ังครรภ์ เน้นการน าส่ง รพ.เมื่อมีภาวะฉุกเฉิน  
3. มอบหมายให้มี อสม.ใกล้บ้านส ารวจ/ติดตาม/ดูแล หญิงต้ังครรภ์ที่มี 
ภาวะแทรกซ้อนเป็นกรณีพิเศษ  

มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบเครือข่ายงานอนามัย
แม่และเด็ก ให้มีประสิทธิภาพ  
  

1.คัดเลือก MCH Manager ระดับอ าเภอละ 1 คนและระดับรพ.สต. 
ตัวแทน 1 คน พร้อม  ก าหนดบทบาทที่ชัดเจน    
2.จัดท าระบบฐานข้อมูล แม่และเด็กระดับ รพ.สต.และระดับอ าเภอ  
3.วิเคราะห์ สถานการณ์/สภาพปัญหา สุขภาพแม่และเด็กเพ่ือจัดท า
แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา  

1.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กชัดเจน  
2.ส ารวจ/จัดท าทะเบียนแม่และเด็กรายบุคคล  
3.ให้ อสม. ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ ให้มาฝากครรภ์โดยเร็ว และ ให้ครบ 5 ครั้ง
คุณภาพ 

มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบส่งต่อ สะดวก 
รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ  

1.พัฒนาระบบการส่งต่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน  โดยลดระยะเวลาการส่งต่อ  ปรับปรุงข้อบกพร่อง  

2.ประชุม MCH Board ระดับจังหวัด ทุก 3 เดือน  
3.ติดตามพัฒนาการเด็กที่คลอดก่อนก าหนด ที่มภีาวะขาดออกซิเจน 
แรก คลอด และทารกน้ าหนักน้อยกว่า  2,500 กรัม พร้อมส่งต่อ ถ้า
มีปัญหา  

1.ติดตามเย่ียมทารกที่คลอดก่อนก าหนด และทารก ท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน  
 2.ดูแลให้ค าแนะน า ครอบครัวในการดูแลทารกและส่ง ต่อรพ.เมื่อพบภาวะ
ผิดปกติ   

 
 
 
 
 
 
 



๑๓..  ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบตักิาร    
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพบริการด้านการฝาก
ครรภ์, คลอด,หลังคลอด 
ตามมาตรฐาน ห้องคลอด
คุณภาพ และ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ 
Strengthen MCH board  

-  อัตราการตายของทารก
แรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 3.8 
ต่อประชากรพันคน 
 - ห้องคลอดผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ตาม มาตรฐาน ร้อยละ 80 %   
-การขาดออกซิเจน ในทารก
แรกเกิด ไม่เกิน 25 : 1000  
LB  
- การคลอดก่อนก าหนด ไม่
มากกว่า ร้อยละ 2 
- ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 
กว่า 2,500 กรัม ไมม่ากว่า ร้อย
ละ 7  

 
 
 
 
 

<3.8 
 
 
 

<3.7 
 
 
 

< 3.6 
 
 
 

 /สุภาวดี 

มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบ
เครือข่ายงานอนามัยแม่และ
เด็ก ให้มีประสิทธิภาพ   

       

มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบ
ส่งต่อ สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  

       

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
๓. โครงการ ท่ี 15. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
๔. ตัวชี้วัด(PA) ท่ี 30. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 40 

5.พันธกิจ สสจ. .......................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ...........................7.เป้าประสงค์ สสจ. .................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ด าเนินการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกับผู้ป่วยหลายกลุ่มโรค  กลุ่มโรคท่ี ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่าง
น้อย)ได้แก่ โรคมะเร็ง  Stroke ไตในกลุ่มท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิต  Pulmonary and Heart Disease Infectious Disease HIV/AIDS  Aging และ 
COPD  ปี 2561 มีผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคองท้ังหมด ...........ราย เป็นผู้ป่วยใหม่...... ราย ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษา/บรรเทาอาการปวด ด้วย
ยามอร์ฟีน  จ านวน ........ราย ได้รับการวางแผนการดูแลตนเอง ล่วงหน้า (Advance care plan)…….ราย คิดเป็นร้อยละ............... ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน/ชุมชน
...........ราย คิดเป็น ร้อยละ................  การพัฒนาบุคลากร มี Palliative Care Nurse Manager ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care หลักสูตร 1 เดือน จ านวน ........... คน   
๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ  

   ๑๐.๑ Pain management  ยาบรรเทาปวดชนิดเม็ด/น้ า ในกรณีผู้ป่วยได้รับยาจากรพ.พระจอมเกล้า แล้วยาหมดยังไม่สะดวกไปรับและไม่สะดวกมานอนท่ีรพ.ใกล้บ้าน ควร
สนับสนุน และส่งเสริมการให้ยามอร์ฟีน บรรเทาอาการส าหรับ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีบ้าน/ชุมชน  รวมถึงการบรรเทาปวดโดยแพทย์ทางเลือก  
 ๑๐.๒ ความไม่เพียงพอของยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์บางอย่างส าหรับผู้ป่วยแบบประคับประคอง   
๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
   ๑๑.๑ โรงพยาบาลมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ผ่านตามขั้นตอนการประเมินผล  
   ๑๑.๒ ผู้ป่วยท่ีมีผลการการประเมิน PPSv2 <60 % ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  
   ๑๑.๓ ผู้ป่วยได้รับการดูแลและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จากการดูแลและประสานงานของทีมสุขภาพ ครอบครัว ผู้ดูแลหลัก และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ  
บทบาทการด าเนินงาน  

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ  กิจกรรมหลักระดับต าบล  
มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการ 
ดูแลแบบประคับประคองเชื่อมโยงสู่
ชุมชน  

1.ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการดูแลรักษา ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ให้ เหมาะสมกับบริบทปัญหาและพ้ืนที่  
2.ติดตาม ประเมินผลการท า Advance care planและปรับเปลี่ยน
ร่วมกันในทีมสุขภาพ ผู้ป่วย และญาติ  
3.ประสาน ส่งต่อการดูแลอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
  

1.Home Health Care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามหลักการ ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง   
2.รพสต.และชุมชน ร่วมกันดูแล โดยทีมสหวิชาชีพเย่ียมบ้านผู้ป่วยร่วมกับพ้ืนที่  
3.สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ในพ้ืนที่ เช่น อบต. ดูแลเรื่อง
การขนส่งเดินทางกลับ บ้านหรือมาโรงพยาบาล ติดตามเย่ียมร่วมกับทีม  
4. เสริมพลังและฝึกสอนผู้ดูแล เป็น อสค.หรือพ่ีเลี้ยงให้การ สนับสนุนเพ่ือให้
สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้  
5. จัดระบบการรายงานและข้ึนทะเบียนผู้ป่วยระยะ สุดท้าย ท้ังที่รับจาก
โรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ค้นพบในชุมชน  

                                                                                                          
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
BASE 
LINE 

256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ป ี

256๕ 

มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการ
ดูแลแบบประคับประคอง
เชื่อมโยงสู่ชุมชน  

- ร้อยละการบรรเทาอาการ
ปวดและจัดการอาการต่างๆ 
ด้วย Strong Opioid 
Medication ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ 
-ผู้ป่วย Palliative Care ได้รับ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง ครอบคลุม 

 ๔๐ ๔๕ ๕๐ โครงการพัฒนา รูปแบบเครือข่ายการ 
ดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative Care 

 

 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
4. ตัวชี้วัด  (PA) ท่ี 31. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 19.5 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

เน่ืองจากอ าเภอแก่งกระจาน พ้ืนที่แต่ละต าบลค่อนข้างห่างไกลกัน ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลได้ และรพ.สต.ทั้งหมด 9 แห่ง มีเพียง รพ.สต.เฮลิมพระ
เกียรติป่าเด็งที่มีแพทย์แผนไทย อีก 8 แห่งไม่มีบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ทางโรงพยาบาลจึงต้องมีภาระหน้าท่ีทั้งการให้บริการในโรงพยาบาล การลงพ้ืนที่ ค่อนข้างมาก และบางรพ.สต.
ก็ไม่ได้รับการลงพ้ืนที่จากโรงพยาบาล เน่ืองด้วยก าลังคนในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการให้ครอบคลุม จึงมีผลต่อตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5 ของ CUP ที่ทางโรงพยาบาลต้องท าเพ่ือช่วยดึงตัวชี้วัดให้ผ่าน  ด้านสถานที่ แผนกแพทย์แผนไทย ไม่สามารถขยายพ้ืนที่
ให้บริการได้ ด้วยจ ากัดในส่วนงบประมาณ ท าให้มีพ้ืนที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการขยายบริการ การเปิด OPD คู่ขนาน มีปัญหาในส่วนของพยาบาลคัดกรอง ไม่มีพยาบาลคดกรองที่อบรมการคัดกรองด้าน
การแพทย์แผนไทยมาโดยตรง  ส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นในส่วนของการนวด และเมื่อส่งมารับยา ทางโรงพยาบาลก็มียาไม่ครบและไม่ครอบคลุม เน่ือ งจากยาสมุนไพรมีราคาแพง ทางรพ.สามารถจัดซื้อได้
บางส่วน  จึงท าให้มียาไม่ครบตามท่ีก าหนด 
- Baseline Data  
               - ปัญหาพื้นทีเ่ชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

   เน่ืองจากอ าเภอแก่งกระจานในแต่ละต าบล มีพ้ืนที่ค่อนข้างห่างไกลกัน ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยได้ยากเพราะบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีเปิดบริการเฉพาะที่
โรงพยาบาล  รพ.สต.ทั้ง 8 แห่งไม่มีแพทย์แผนไทยประจ า การเข้าถึงบริการของประชาชนในแต่ละต าบลจึงยากข้ึน  
๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ  

1. ขาดบุคลากร เช่น แพทย์แผนไทยประจ ารพ.สต. เน่ืองจากอ าเภอแก่งกระจานมี รพ.สต. มี 9 แห่ง แต่มีเพียงป่าเด็งที่มีแพทย์แผนไทย ท าให้ตัวชี้วัดของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกข้ึนอยู่กับผลงานของโรงพยาบาลทั้งหมด    

2. สถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายบริการได้  

3. ยาสมุนไพรไม่เพียงพอต่อการจ่าย  ไม่ครอบคุลมโรค/อาการ 

 
๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 



1.  ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ท าการจ้างบุคลากรเพ่ิมในต าแหน่ง แพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 63 เพ่ิมอีก1 คน รวมเป็น 2 คน แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะแต่ละรพ.สตไม่มีแพทย์แผนไทยประจ า 
จึงมีความต้องการเพ่ิมบุคลากรแพทย์แผนไทยในรพ.สต.   
2.  ต้องการเพ่ิมจ านวนยาสมุนไพรในโรงพยาบาลให้มีจ านวนและชนิดมากข้ึน เพราะหากไม่มียาสมุนไพรจ่ายก็ไม่สามารถรักษาโรค/อาการได้ครอบคลุม  
3.  ต้องการปรับปรุงสถานที่ เพราะไม่มีสถานที่ให้บริการที่เพียงพอ 
 

๑๒.  มาตรการ/กิจกรรม 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล (รพ.สต.) 
มาตรการที่  1 เพ่ิมการเข้าถึงบริการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือก 
 

1. ลงพ้ืนทีร่วมกับทีมหมอครอบครัว โดยมีสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ทีม
สาธารณสุขอ าเภอ ทีมรพ.สต. อสม  และทีมของท้องถ่ิน 
2. ลงพ้ืนที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละต าบล ในอ าเภอแก่งกระจาน 

1. ลงพ้ืนที่ในวัน PCU ของ รพ.สต. เพ่ือให้บริการแพทย์แผนไทย 
2. ลงพ้ืนที่ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุติดเตียง/ติดเตียง ร่วมกับรพ.สต.ใน CUP 

มาตรการที่ 2 ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1. ให้ความรู้กับอสม. ในอ าเภอในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย  

1. ให้ความรู้กับอสม. ในแต่ละต าบลในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย  
2. ส่งเสริมให้มีอาการปลูกสมุนไพรในรพ.สต.เพ่ือน าไปใช้รักษา/โรคอาการ แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 

มาตรการที่  3  ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ   

1.เพ่ิมการสั่งซื้อยาสมุนไพร ให้มียาสมุนไพรในบัญชียาหลักไม้อยกว่า 30 
รายการ เพ่ือกระจายยาสู่รพ.สต.ใน CUP 

1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีในรพ.สต.ในการจ่ายยาสมุนไพร  โดยการ
อบรมการจ่ายยาสมุนไพรร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

มาตรการที่ 4  บูรณาการการบริการทุกระดับ
ให้มีการบริการ  ตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริม รักษา 
โรคเรื้อรัง เช่น DM, HT,COPD,OA,CVA ฯลฯ 
อย่างน้อย 1 โรค  

1. ร่วมวางแผนบูรณาการบริการการให้บริการ  ตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริม รักษา 
โรคเรื้อรัง ในคลินิก HT,DM  ด้วยการแพทย์แผนไทย โดยงานแพทย์แผนไทย
ท ากิจกรรมนวดเท้าเพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนเลือด เพ่ือป้องกันแผลที่เท้า ให้
ค าแนะน าด้านอาหารตามธาตุเจ้าเรือน 

1. ลงพ้ืนที่ในคลินิกผู้ป่วยเรื้อรังในรพ.สต. เพ่ือช่วยให้ค าแนะน าด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง   

 
 
 
 
 



๑๓. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line ปี 

2562 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1  เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
แพ ท ย์แผน ไท ย  แล ะก ารแพ ท ย์
ทางเลือก 
 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

18.5 %    19.5 % 20.5 % 21.5 % 1. โครงการลงพ้ืนที่ดูแลผู้พิการ 
ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้วยการแพทย์แผนไทย 

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 

มาตรการที่ 2 ให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้แพทย์แผนไทยในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดได้รับ
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก การใช้ยาสมุนไพร  

18.5 %    19.5 % 20.5 % 21.5 % โครงการอสม.ไทยสมุนไพร 4 : 0 

 

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 

มาตรการที่   3 ส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ   

- ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรโดยมี
จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีมีการจ่ายยาสมุนไพร
เมื่อเทียบกับจ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมี
การสั่งจ่ายยาท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 6   

6 %     7 % 8 %  9 %  แผนการเพ่ิมการสั่งซื้อยาสมุนไพร ให้
มียาสมุนไพรในบัญชียาหลักไม้อยกว่า 
30 รายการ  

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

มาตรการที่ 4  บูรณาการการบริการ
ทุ กระ ดับ ให้ มี การบริการ  ตรวจ 
วินิจฉัย ส่งเสริม รักษา โรคเรื้อรัง เช่น 
DM, HT,COPD,OA,CVA ฯลฯ อย่าง
น้อย 1 โรค 

- มี บ ริ ก ารก าร แพ ท ย์แผน ไท ยแล ะ 
การแพทย์ทางเลือกหรือคลินิกพิเศษอย่าง
น้อย 1 คลินิก 

100 % 100 % 100 % 100 % โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ป่วย DM ด้วยการแพทย์แผนไทย 

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 

 
  

 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๑๗ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
4. ตัวชี้วัดที่  (PA) ท่ี 32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ร้อยละ 68 
                 (PA) ท่ี 33. อัตราการฆาตัวตายส าเร็จ  33.1 ร้อยละของผูพ้ยายามฆาตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป  ≤ 6.3 ตอประชากร แสนคน 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ............................7.เป้าประสงค์ สสจ. ............. 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
   สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จของอ าเภอแก่งกระจาน พบว่า ในปี 2561 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.10 ปี ๒๕๖๒....... 
 - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยทางสังคม ฐานะเศรษฐกิจ หน้ีนอกระบบ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  ปัจจัยทางจิตใจ เกิดความรู้สึกหดหู่ใจ เครียดขาดทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต   ปัจจัยทางสังคม
 ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย ท าให้สามารถเสพสื่อได้หลายทาง  แต่การควบคุมสื่อไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรง  ความรุนแรงในครอบครัว สภาพ
ชีวิตสมรส ติดสุรายาเสพติด การพนัน  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิต และโรคทางจิตเวช ตลอดจนทักษะในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่ถูกต้อง 
10.2 การบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชกับภาคีเครือข่ายยังค่อนข้างน้อย 
10.3 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2561 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
 11.2 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
 11.3 ประชาชนเข้าถึงความรู้สุขภาพจิตผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเพ่ิมข้ึน 
 11.4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ น้อยกว่า 6.3 / แสนประชากร 
 11.5 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อยละ  6๘ 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับCUP กิจกรรมหลักระดับพื้นที่ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ภาคประชาชน 
ทุกกลุ่มวัย 

 

1. คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายรับทราบปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย 
2. สนับสนุนเครือข่ายจัดการปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ สนับสนุนทีม

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในการส่งเสริมสุขภาพจิตเพ่ือป้องกันการ
ฆ่าตัวตาย  

3. สนับสนุนให้คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาโดยชุมชน 
4. สนับสนุนให้มี อาสาสมัครเฝ้าระวัง และเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
5. ยกระดับมาตรการ เฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม  

- ส่งเสริมให้แกนน าชุมชน มีส่วนร่วมในการน าข้อมูลไปแก้ไข
ปัญหาของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพ้ืนที่ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง 
ส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายแก่บุคลากรทุกระดับ 

- สนับสนุนองค์ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ  - พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนน าชุมชน อาสาสมัครเฝ้าระวัง 

มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบบริการ 1. พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยท าร้ายตนเอง 
3. สนับสนุนให้มี นวตกรรมการแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ 

- ด าเนินการติดตามสนับสนุน การด าเนินงานในชุมชน อย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

มาตรการที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักแก่ภาคประชาชน ทุก
กลุ่มวัย 

- ลดอัตราการฆ่าตัวตาย 
-ร้อยละของผูพ้ยายามฆาตัวตาย
ไมก่ลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน
ระยะเวลา 1 ป  ≤ 6.3 ตอประชา
กร แสนคน 

13.47 6.3 6.3 6.3 โครงการพัฒนางานบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช 

ส ารวย 

มาตรการที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เฝ้าระวัง ส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตาย
แก่บุคลากรทุกระดับ 

- ผู้ที่ท าร้ายตนเองไม่ท าร้ายตนเอง
ซ้ า 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.คัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าใน 

ส ารวย 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริการ 
 
 
 
 

- ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศราเข
าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ร้อยละ 
68 
- ผู้ป่วยเข้าถึงบริการโรคจิต
เพ่ิมข้ึน 
 

74.35 
 

71.1 

75.0 
 
75.0 

80.0 
 
75.0 
 
 

85.0 
 
75.0 

โครงการคัดกอรงภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม
เสี่ยง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๑๘ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5สาขาหลัก 
4. ตัวชี้วัดที่  (PA) ท่ี 34. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 28 
                 (PA) ท่ี 35. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ต้ังแต่ระดับM1 ข้ึนไป ที่มีแพทย์ออรโธปดิกสเพ่ิมข้ึน ให้ได้อย่างน้อย  1 ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ     35.1  
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ต้ังแต่ระดับM1 ข้ึนไป ท่ีมีแพทย์ออรโธปดิกสเพ่ิมข้ึน ใหได้อย่างน้อย  1 ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ        35.2   การผาตัดภายใน 72 
ชั่วโมง (Early surgery) > รอยละ 30 นับต้ังแต่ รับผู้ป่วยเขารักษาในโรงพยาบาล  การผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) > ร้อยละ 30 นับต้ังแต่รับผู้ป่วยเขารักษาใน โรงพยาบาล 
                      35.3   Rate Refracture < ร้อยละ 25  * (ตัวชี้วัดน้ีใชได้กรณีที่โรงพยาบาลน้ัน ท าโครงการ มาแลว 1 ป  . Rate Refracture <  ร้อยละ 25 
5.พันธกิจ สสจ. ...........................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. .......................7.เป้าประสงค์ สสจ. .................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
    ปี 256๒ อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 15.16 ต่อแสนประชากร  ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 87.18  อัตรา
การตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 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 
 - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้ป่วยขาดความรู้สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  พ้ืนที่ห่างไกลเข้าถึงบริการล่าช้า  เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ของ Stroke/Sepsis และ 
Trauma ช่องทางการสื่อสาร 1669 ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 มีระบบ Fast track ในทุกระบบ แต่ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของระบบ ทั้ง Trauma STEMI  และ STROKE    
10.2 จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรงัมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้มีอัตราการเจ็บป่วยฉุกฉินเพ่ิมข้ึน 
10.3 การส่งต่อผู้ป่วยในพ้ืนที่ห่างไกล /รถ Ambuland จ ากัดความเร็วตาม สพฉ. ท าให้เกิดความล่าช้าในการรับ-ส่งผู้ป่วย 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis   น้อยกว่าร้อยละ 30 
 11.2  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัดสองภายใน 90 นาที มากกว่าร้อยละ 60 
 11.3  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   น้อยกว่าร้อยละ 7 
 11.4  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน     
 11.5  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  น้อยกว่าร้อยละ 25 



 11.6  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า  ภายใน 60 นาที มากกว่าร้อยละ 50 
 11.7 อัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ  น้อยกว่าร้อยละ 26/แสนปชก. 
 12. มาตรการ/กิจกรรม  

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบริ
การให้ได้มาตรฐาน 

1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มาจาก 3 สาเหตุการเสียชีวิต 
(Stroke/Sepsis และ Trauma) ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาท่ี
เหมาะสมได้ในเวลาท่ีเป็น Golden period 
2. พัฒนาระบบจัดบริการการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน Emergency Care 
System หรือ ECS ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงระหว่างชุมชน และระบบปฐมภูม ิ
3. เสริมสร้างศักยภาพการจัดระบบการบริการผู้ป่วย Stroke/Sepsis และ 
Trauma แบบ Fast Track ภายในโรงพยาบาล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้องครอบคลุมใน
โรงพยาบาล/รพ.สต. เพ่ือการดูแลผู้ป่วย 
5. เพ่ิมการเข้าถึงการรับรู้ warning sign ของ 3S1T ทั้งผูป้่วยและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
6. พัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วย Sepsis ได้ก่อนและให้การ 
เฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
7. พัฒนาแนวทางการคัดกรอง cvd ให้ครอบคลุมในกลมุปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง (DM, HT) /กลุมเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) และผู้ที่มีภาวะวน 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพใน
เครือข่าย (Emergency Care Information System) 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Best practice Model 
2. จัดการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มป่วย/
กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกรพ.สต. 
3. สร้างความตระหนักและความรอบรู้การดูแลสุขภาพ และภาวะ Stroke 
โดยใช้หลัก FAST ให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยผ่านการประชาสัมพันธ์ทางหอ
กระจายข่าว/วิทยุชุมชน 
4. เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร/ใหค้ าปรึกษาออนไลน์ผ่าน Line group 
Facebook และการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
5. วางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและ
ผู้ดูแล หลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลใหค้รอบคลุม 
6. พัฒนาระบบการคัดกรอง/จ าแนกผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค Stroke 
ให้รวดเร็ว (Stroke alert) พร้อมระบบการสง่ต่อจาก         รพ.สต. สู่รพ. 
7. มีการจัดท าแผนสาธารณภัย บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ให้มีความพร้อมในการบริการสาธารณสุขระหว่างและภายหลังการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 
 
12. มาตรการ/กิจกรรม  (ต่อ) 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบริ 10. พัฒนาการจัดการให้โรงพยาบาลมีความปลอดภัย สามารถให้บริการ  



การให้ได้มาตรฐาน(ต่อ) ด้านสุขภาพได้อย่างต่อเน่ือง เหมาะสม และยังคงความสามารถท างานได้ใน
ระหว่างและภายหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
11. จัดท าแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรควิกฤติ และอบรมพัฒนา
ศักยภาพแบบบูรณาการแก่บุคลากรทุกระดับให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้
จริง มรีะบบติดตามประเมินผลสมรรถนะ และผลกระทบในระดับชุมชน 

มาตรการที่ 2 บูรณาการภาคีเครือข่าย
ในการด าเนินงานอย่างเข็มแข็งและ
ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาฉุกเฉินชุมน (อฉช.) ในการดูแล ช่วยเหลือ 
สื่อสาร และส่งต่อผู้ป่วย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน (อบต./อสม./อสค./
โรงเรียน/กศน./วัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ผู้น าชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง คัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้น าชุมชน/อสม.อสค./
อฉช./FR) เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยกลุ่ม
โรคฉุกเฉินที่มีคุณภาพและรวดเร็ว 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และอสม.ในด้านการ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
5. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย รพ.สต. FR อฉช. อสม. ในการประเมินสภาพ
ผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและการส่งต่อที่รวดเร็ว มีคุณภาพ 

1. บูรณาการการด าเนินงานผ่านการขับเคลื่อนของ พชอ./พชต./RTI 
ต าบล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดูแลผู้ป่วยหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
3. จัดอบรม Stroke Basic course ให้กับอสม./อสค./                   
Care giver /แกนน าสุขภาพ/อฉช. ในชุมชน 
4. บูรณาการเจ้าหน้าท่ีรพ.สต. อสม และภาคีเครือข่าย            ท า GPS 
mapping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE 
LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ระบบริการให้ได้มาตรฐาน 

- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis  
- อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ
ภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 
3 ชม.  
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง  
- อัตราตายของโรคหลอดเลือด
หัวใจ 
- ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

N/A 
 
 
 

N/A 
 
 
0 
 
0 
 

8.14% 
 

20% 

< 
 28% 

 
 

≥ 30% 
 
 

≤ 10% 
 

< 7% 
 

< 26% 
 

20% 

<  
26/50% 

 
 

≥ 30% 
 
 

≤ 8% 
 

< 7% 
 

< 25% 
 

20% 

< 24/48% 
 
 

≥ 30% 
 
 

≤ 6% 
 

< 7% 
 

< 24% 
 

20% 
 

- โครงการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพบุคลากร
ในรพ.และรพ.สต.เรื่อง Sepsis , Stroke 
,MI และTrauma 

สุภาวดี/ 

มาตรการที่ 2 บูรณาการภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน
อย่างเข็มแข็งและย่ังยืน 

- สถานประกอบการ/รีสอร์ทมี 
อฉช./FR  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ความรู้ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

N/A 
 

N/A 

40% 
 

90% 

50% 
 

90% 

60% 
 

90% 
 
 

- โครงการท่องเท่ียวปลอดภัยในอ าเภอ
แก่งกระจาน 

สุภาวดี/ 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง :ที่ ๑๙. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ    
4. ตัวชี้วัดที่   (PA) ท่ี 36.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให การรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 
                     36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9  
                     36.2 ร้อยละของการใหการรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 50 
5.พันธกิจ สสจ. .....................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ..........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ....................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  จากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ2562 พบว่าประชากรอายุ35ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ94.28 พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสี่ยงเบาหวานของปีงบประมาณ2561 
ร้อยละ0.97 แต่กลับพบว่า อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร เท่ากับ358.56 ซึ่งเพ่ิมข้ึนทุกปี (เป้าหมายลดลงร้อยละ5) ปี2560 เท่ากับ314.37 ปี2561เท่ากับ326.57) ประชากรอายุ35ปี
ข้ึนไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ94.19 พบรายใหม่ร้อยละ3.93 จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชากรกลุ่มเสี่ยง ยังไม่เข้าถึงการคัดกรอง เมื่อไม่ได้คัดกรองจะไม่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสี่ยง ท าให้เป็นกลุ่มป่วย หรือเป็นกลุ่มป่วยโดยไม่ทราบสถานะตนเอง ท าให้ ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา มารับการรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนของโรค ในกลุ่มป่วยเบาหวานสามรถ
ควบคุมโรคเบาหวานได้ดีมีผล HbA1C < 7% เพียงร้อยละ 28.93(เป้าหมายร้อยละ40) และ กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมโรคได้ดี ร้อยละ43.39(เป้าหมายร้อยละ50) ผู้ป่วยเบาหวานมีอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันร้อยละ 1.58  ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ47.15 ส่วนหน่ึงเกิดจากผู้ป่วย ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางตา ได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์แล้ว 
ไม่ไปตรวจรักษาต่อเน่ืองตามนัด เน่ืองจากผู้ป่วยกลุ่มน้ีไม่ต้องคัดกรองจากพยาบาลแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าร้อยละ59.59 ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการรักษาในเขตพ้ืนที่ร้อยละ45.01 ผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงได้รับการ รักษาในพ้ืนที่48.69 (เป้าหมายร้อยละ90) มีการบันทึกการวินิจฉัย และหรือให้รหัสโรคไม่ถูกต้อง ท าให้ มีการจัดกลุ่มผู้ป่วยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
๑๐.สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองไมค่รอบคลุม 
 10.2 กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และเรื้อรัง 
 10.3 กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขาดการรักษา 
 10.4 บุคลากรยังไม่เข้าใจ แนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 10.5 กลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ท่ีควบคุมโรคได้ยังไม่ได้รับการสง่กลับรักษาในพ้ืนที่ 
 10.6 การบันทึกและส่งออกข้อมูล43 แฟ้มเข้าระบบ HDC ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน 
๑๑.เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

11.1 ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงลดลง 
11.2 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเชิงระบบของผู้จัดการระบบ (System manager) และผู้จัดการรายกรณี ( Case manager) 

 11.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการและระบบข้อมูลผูป้่วยโรคเรื้อรงัเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน 



 11.4 เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการลดปัจจัยเสี่ยงส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนารูปแบบของ
ประชาชน. 
๑๒.กลยุทธ์ / มาตรการ / กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการเชิงระบบของผู้จัดการระบบ (System 
manager) และผู้จัดการรายกรณี (Case 
manager) 

- จัดประชุม NCD Board ระดับอ าเภอ    
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลแก่งกระจานถึงระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล                                                                                                                                                                                                             

- จัดประชุม ภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่ 
 

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลเก่ียวกับโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

-อบรมการบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคเรื้อรงั ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติงานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ รพ.สต. 
-ปรับฐานข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 

-บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
-ส ารวจข้อมูล ผู้ป่วยในพ้ืนที่ และปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรการที่ 3 บริการเชิงรุกเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วย DM/HT/Stroke และ STEMI 

-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ในเรื่อง DM,HT,Stroke ,STEMI 
-กลุ่มป่วยความดันโลหิตสุงได้รับการท าHOMEBP ร้อยละ40 
-จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสื่อสุขภาพให้
ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดHealth Literacy ในการควบคุมโรค 
DM,HT,Stroke,STEMI โดยใช้Key massage ของกรมอนามัย 
*DM ใชK้ey message อาหารที่มีน้ าตาลและพลังงานสูงควรกินแต่น้อย 
* HTใช้Key message เราควรรู้ว่าค่าความดันโลหิต ,อัตราการเต้นของหัวใจตนเอง 
และบอกได้ว่าผิดปกติหรือไม่ 
*STROKE/STEMI ใช้Key message ควรสง่โรงพยาบาลทันที หากเราหรือใครมี
อาการใดอาการหน่ึง ต่อไปน้ี ได้แก่ใบหน้าปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงซีกเดียว พูดไม่
ชัด และเจ็บหน้าอก ควรรีบไปโรงพยาบาล อ าเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดทันที 
*แจ้ง1669หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินควรแจ้ง 1669 และปั๊มหัวใจเพ่ือช่วยชีวิตหากมีภาวะ
หัวใจหยุดเต้น 
*DM,HT,STROKE,STEMI ใชK้ey message เราควรรู้ว่า การกินอาหารหวาน มัน 
เค็ม กินผักผลไม้น้อย ด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ออกก าลังกายท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ 
-จัดกิจกรรมใหค้วามรู้รายกลุ่มที่คลินิกเบาหวาน 

-คัดกรองความดันโลหิตของอสม.และบันทึกผ่านแอพพิเคชั่น อสม.
ออนไลน์ 
-การคัดกรองผู้ที่มีอายุ35ปีข้ึนไปที่เป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
-ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสื่อ
สุขภาพให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดHealth Literacy 
ในการควบคุมโรค DM,HT,Stroke,STEMI โดยใช้Key massage ของ
กรมอนามัย ให้ข้อมูลเข้าถึงระดับหมู่บ้าน 
  



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

มาตรการที่ 1 
 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเชิง
ระบบของผู้จัดการระบบ (System 
manager) และผู้จัดการรายกรณี 
(Case manager) 

1.อ าเภอแก่งกระจานผ่านการ
ประเมินNCD Clinic Plus 
ระดับดีข้ึนไป 
2.มีCPG โรคเรื้อรังครอบคลุม
ทุกหน่วยงานที่ให้บริการ
ผู้ป่วย 
3.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ
ตรวจรักษาในพ้ืนที่ 

1.ได้   คะแนน 
ระดับดี 
2.มีCPG แต่
ไม่ได้ประชุม
ชี้แจงผู้ปฏิบัติ 
DM 45.01% 
HT48.69% 

ได้ คะแนนข้ึน
ไป 
 
2.มีCPGและ 
ประชุมชี้แจงผู้
ปฏิบัติ 
3.ร้อยละ60 

 
 
 
 
 
 
 

 1.โครงการประชุมNCD broad  
 
 
2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ าเภอแก่ง
กระจาน 

นางสุจรรยา 
 เปรื่องปราช 
 
นางสุจรรยา 
 เปรื่องปราช 
 
นางสุจรรยา 
 เปรื่องปราช 

มาตรการที่ 2 
พัฒนาระบบข้อมูลเก่ียวกับโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

1.เจ้าหน้าท่ีทุกระดับบันทึก
และส่งออกข้อมูลได้ถูกต้อง 
ทันเวลา 
2.ข้อมูลสถานะของผู้ป่วย
ถูกต้อง 

1.ข้อมูลการรับ
บริการถูก
ส่งออกHDCไม่
ครอบคลุม 
2.ข้อมูลยังไม่ได้
ปรับสถานะ 

   2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บ
ข้อมูล การบันทึกข้อมูล และปรับ
ฐานข้อมูล 

นางสุจรรยา 
 เปรื่องปราช 

มาตรการที่ 3บริการเชิงรุกเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้ป่วย DM/HT/Stroke และ 
STEMI 

1.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงควบคุมโรคได้ดี 
2.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควบคุมโรคได้ดี 
3.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง/โรคเบาหวานที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจน
ระดับความเสี่ยงลดลง 
 4.อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 
5อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

 
 
 
2.ร้อยละ43.39 
3.ร้อยละ28.92 
 
4.ร้อยละ66.67 
 
 
5.ร้อยละ 
 
6.ร้อยละ 

1.ร้อยละ80 
 
 
2.มากกว่าร้อย
ละ50 
3มากกว่าร้อย
ละ40 
 
4.มากกล่า
ร้อยละ40 
 
5.ไม่เกินร้อย
ละ7 

  1.โครงการHOMEBP 
 
2.โครงการหวานพอดี ชีวีเป็นสุข 
 
 
3.โครงการอ าเภอแก่งกระจานรู้ทัน
STROKE/STEMI 
 

1.นางรัตนา  
ยุ่นเพ็ญ 
2.นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช 
3.นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช 
-นางวาลินี แสน
สวัสด์ิ 
-นางปนัดดา สิทธ์ิ
ไทย 



สมองได้รับการักษาท่ี
เหมาะสม 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6..ร้อยละผู้ป่วยSTEMI ได้รับ
การรักษาตามเวลามาตรฐาน
ที่ก าหนด 

6ร้อยละผู้ป่วย
โรคหลอด
เลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน
เฉียบพลัน 
มาถึงรพ.ใน 
4.5ชม.ได้รับ
การรักษาด้วย
ยาละลายลิ่ม
เลือดทาง
หลอดเลือดด า
ภายใน60นาที
( door to 
needle 
time) 
8.อัตราผู้ป่วย
โรคSTEMI 
ได้รับ
fibrinolytic 
agent ร้อยละ
60 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๒๐ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง  
4. ตัวชี้วัดที่   (PA) ท่ี 37. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
                    37.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70  
                    37.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70   
                    37.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 
5.พันธกิจ สสจ. .........................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ............................7.เป้าประสงค์ สสจ. ..................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
    สถานการณ์มะเร็งเต้านมในอ าเภอแก่งกระจาน   ในปี 256๒ Screening Breast ร้อยละ 59.47  พบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ  0.13   Screening Cervix  ร้อยละ 
27.16 พบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย ร้อยละ 24.41 ปี 256๒ พบผู้ป่วยร้อยละ 39.61 
 - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 

สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  สตรีไม่ตระหนักถึงปัญหาและอันตรายของมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ภาระหน้าท่ีการงาน/การประกอบอาชีพไม่สามารถลาได้ พ้ืนที่อยู่ห่างไกล /พ้ืนที่สูง เดินทาง
ไม่สะดวก ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ การให้บริการเชิงรุกยังไม่ครอบคลุม 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 กลุ่มเป้าหมายบางส่วนอายเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังไม่ครอบคลุมเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายไปท างานนอกเขตพ้ืนที่และยังไม่ได้ติดตามข้อมูล 
10.2 สตรีกลุ่มเป้าหมายยังขาดความตระหนักและความส าคัญของการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 
10.3 สตรีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างาน ซึ่งบางอาชีพไม่สามารถลางานได้ และวันลาไม่ตรงกับวันที่บริการตรวจ 
10.4 ฐานประชากรกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกัน 

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 บุคลากรสาธารณสุขในระดับรพ/รพ.สต. มีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง และมีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ 
 11.2 ประชากรหญิงอายุ 30 -70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
 11.3 ประชากรหญิงอายุ 30 -60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 11.4 ประชากรชายและหญิงอายุ 50 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 การจัดการชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

1. พัฒนาศักยภาพชุมชนให้มี Center Awareness Risk Factor  
2. บูรณาการส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบงานบริการ
ตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ 
3. พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายในการดูแลและเฝ้าระวัง
โรคมะเร็ง รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพของประชากร ใหชุ้มชนเกิดความ
เข้มแข็งและสามารถดูแลกันเอง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันและดูแลโรคมะเร็ง 

1. พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างความตระหนักในการป้องกัน
โรคมะเร็ง มีความรู้ ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
2. พัฒนาศักยภาพอสม./อสค./แกนน าสุขภาพและประชานให้มีความรู้
ด้านสุขภาพเรื่องโรคมะเร็ง สามารถตรวจความเสี่ยงของตนเองได้ 
3. บูรณาการด าเนินงานกับต าบลจัดการสุขภาพและหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการส่งเสริมและป้องกันลดโรคมะเร็ง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกติกาชุมชน ค้นหาบุคคลต้นแบบ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิทยากรชุมชน 
 

มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ การ
บริการให้ได้มาตรฐาน 

1. พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ การบริการตามมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงบริการ (ลดระยะเวลาในการรอคอย) ให้มีความเป็นธรรม บูรณา
การใช้ทรัพยากรผ่านเครือข่ายบริการ และวางแผนการรบั-ส่งต่อให้เชื่อมโยง
กันเป็นระบบทั้งภายใน/ภายนอกเครือข่ายบริการ 
2. พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะสุดท้ายแบบองค์รวมอย่างครบ
วงจร โดยให้มีกลไกการช่วยเหลือดูแลในระยะสุดท้ายในรพ./รพ.สต. 
เครือข่ายชุมชน 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์วามรู้ในการด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการจ าแนก/คัดกรองโรค การน าประชากรกลุ่มเสี่ยงและ
ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก 
2. บริการตรวจเต้านมเชิงรุกในชุมชนร่วมกับอสม. เพ่ือให้ครอบคลุมใน
พ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก/พ้ืนที่ราบสูง 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/อสม./อสค.ให้มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพ่ือถ่ายทอดให้กับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
4. การด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงและการส่งเสริมสุขภาพด้วยวัคซีนHBV 
และ HPV Vaccine ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
5. พัฒนาระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ช่วยให้ 
ผู้รับบริการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติการดูแลตนเองสอดคล้องกับบริบท
ของครอบครัวหรือชุมชน 

 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
25๖๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการที่ 1 การจัดการ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

- ชุมชนมีนวัตกรรมในส่งเสริมและ
ป้องกันโรคมะเร็ง 

N/A 1 1 1  สุภาวดี/ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ 
การบริการให้ได้มาตรฐาน 

- ประชากรหญิงอายุ 30 -70 ปี
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเรง็เต้า
นม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ประชากรหญิงอายุ 30 -60 ปี
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกสะสมในช่วง 5 ปี  (2558-
2562)        ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  
  - ประชากรชายและหญิงอายุ 
50 – 70 ปี  ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง
ด้วย วิ ธี  FIT test ตาม เกณ ฑ์ ที่
ส่วนกลางก าหนด 
 

72.51 
 
 

33.17 
 
 
 
 

N/A 

80 
 
 

40 
 
 
 
 

ตาม
เกณฑ์ 

80 
 
 

50 
 
 
 
 

ตามเกณฑ์ 

80 
 
 

60 
 
 
 
 

ตาม
เกณฑ์ 

  สุภาวดี/ 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๒๑ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต 
4. ตัวชี้วัดที่    (PA) ท่ี 38. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  66% 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

  อ าเภอแก่งกระจานเปิดให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อมเพียงแห่งเดียวที่รพ.แก่งกระจาน  สามารถให้บริการชะลอการเสื่อมของไต ค่าeGFR <4ml/min/1.73m^2/yr  ปี2560 ร้อยละ
59.89 ปี2561 ร้อยละ62.38 ปี2562 ร้อยละ58.16ยังพบปัญหาในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจ และมีผู้ป่วย
บางส่วน รักษาไม่ต่อเน่ืองเน่ืองจากมีปัญหาในการเดินทาง 

  - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ  (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
 ประชากรอ าเภอแก่งกระจาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีปัญหาปวดเมื่อยตามตัว  แล้วซื้อยาชุดแก้ปวด ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน รับประทานเอง 
ผู้ป่วยโรคไต ยังรับประทานอาหารตามปกติที่เคยรับประทานไม่ได้ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร หรือไมไ่ด้ปรับวิธีการปรุงอาหารบางส่วนมารักษาไม่ต่อเน่ืองเน่ืองจากมีปัญหาในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
๑๐.สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและญาติยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 10.2ผู้ป่วยรักษาไม่ต่อเน่ือง 
 10.3การคัดกรองยังไม่ครอบคลุม กลุ่มประชากร 
๑๑.เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
   11.1 ผู้ป่วยสามารถชะลอการเสื่อมของไตค่าeGFR< 5ml/min/1.73m^2/yr ร้อยละ67 
 11.2 เปิดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ที่รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
 11.3 เพ่ิมการคัดกรองโรคไต ในกลุ่มประชากร 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒. มาตรการ/กิจกรรม 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 
เพ่ิมการเข้าถึงความรู้ในการเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม 

1.เผยแพร่เมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไต 
2.จัดท าเอกสาร อาหาร ผัก ผลไม้ ท่ีผู้ป่วยสามารถรับประทานได้  
 

1.ให้ค าแนะน า และเผยแพร่เมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไต 

มาตรการที่ 2 
จัดต้ังคลินิกชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยCKD stage 3ที่
รพสต. 

1.เป็นแกนน าจัดต้ังคลินิกชะลอไตเสื่อมที่รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 1เปิดให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อมที่รพสต.ห้วยแม่เพรียง 

มาตรการที่ 3 
เพ่ิมการคัดกรองโรคไต 

1.คัดกรองโรคไต ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงให้ครอบคลุม 
2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองโรคไต เพ่ิมจากกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เช่น ผู้รับประทานยาชุด  

1.ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 

๑๓.ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

มาตรการที่ 1 
เพ่ิมการเข้าถึงความรู้ในการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสม 

1.ร้อยละผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลง
ของeGFR <5ml/min/1.73m^2/yr 

 
62.38 
 
 

 
66 
 
 

 
66 
 
 

 
66 
 
 

โครงการอาหารชะลอไตเสื่อม สุจรรยา เปรื่องปราช 
-นส.พรทิพย์  

มาตรการที่ 2 
จัดต้ังคลินิกชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยCKD 
stage 3 ที่รพสต. 

1.จํานวนรพสต.ที่เปิดให้บริการคลินิก
ชะลอไตเสื่อม 
2.จํานวนผู้ป่วยCKD stage3 ในเขตพ้ืนที่
ตําบลห้วยแม่เพรียงที่ขาดการรักษา 

 
0 

 
1 

 
3 

 
6 

1.โครงการจัดต้ังคลินิกชะลอไตเสื่อมที่
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 

นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช 

มาตรการที่ 3  
เพ่ิมการคัดกรองโรคไต 

1.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 
2.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม ่
3.ประชาชนทั่วไปได้รับการคัดกรองโรคไต 

54.43 
 
 
13.14 

80 
 
 
เพ่ิม20% 

80 
 
 
เพ่ิม20% 

80 
 
 
เพ่ิม20% 

1.กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรอง
โรคไต 
 
 
 

นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช 

 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๒๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยา 
4. ตัวชี้วัดที่    (KPI) ท่ี 39. ร้อยละผู้ป่วยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผาตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85 
5.พันธกิจ สสจ. ........................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ...................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
                            อ าเภอแก่งกระจาน เป็นอ าเภอที่มีหน่วยงานภายนอกมาจัดบริการ ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วยเกือบทุกปี ซึ่งหน่วยผ่าตัดต้อกระจกในพ้ืนที่ล่าสุดคือเดือนสิงหาคม2561 ในปี
2562 จากการตรวจคัดกรองจอตาผู้ป่วยเบาหวาน พบผู้ป่วยมีปัญหาต้อกระจก112ราย และมีระดับสายตา แย่กว่า 20/400 จ านวน 9ราย ซึ่งผู้ป่วยจะปฏิเสธการส่งตัวไปรับการผ่าตัด เน่ืองจากกังวลเรื่องผล
การผ่าตัด ไม่มีญาติดูแลในช่วงหลังผ่าตัด  
๑๐. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ไม่เข้าถึงการรักษา 
๑๑. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

11.1.ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดทุกรายได้รับการตรวจและแนะน าเรื่องแนวทางการรักษาจากจักษุแพทย์ 
11.2 ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ท าการผ่าตัด แต่ไม่มีญาติดูแล ได้รับการ รักษาแบบผู้ป่วยในที่รพ.แก่งกระจานเพ่ือดูแลหลังผ่าตัด 1.5เดือน 

 
๑๒. กลยุทธ์ / มาตรการ / กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1  
เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยตาบอด 
 
มาตรการที่2 
เพ่ิมการเข้าถึงการผ่าตัด  

-วัดระดับสายตาผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาเลือนราง 
-ตรวจจอตาผู้ป่วยเบาหวาน 
-บันทึกข้อมูลโปรแกรมVision 2020 
-ด าเนินการให้ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดทุกรายได้รับการตรวจรักษากับจักษุแพทย์ 
-ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลหลังผ่าตัด ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่รพ.แก่งกระจานเพ่ือดูแลหลัง
ผ่าตัด 1.5เดือน                                                                                                                                                                                                           

-วัดระดับสายตาผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาเลือนลางทุกราย 
-บันทึกข้อมูล.โปรแกรมVision2020 
 
-ส่งต่อรพ.แก่งกระจาน เพ่ือพบแพทย์ให้การรักษา และสง่ต่อ  

 
 



๑๓. ความเชือ่มโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรการที่ 1 
เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยตาบอด 

-ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวัดสายตา
โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรมVision 2020 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ แผนชี้แจงแนวทางการด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือนของสสอ.และ โรงพยาบาล 

นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช 

มาตรการที่2 
เพ่ิมการเข้าถึงการผ่าตัด  

-ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
ได้รับการผ่าตัด 

 ร้อยละ85 ร้อยละ85 ร้อยละ85 โครงการดูด้วยกัน  นางสุจรรยา เปรื่อง
ปราช 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๒๔ โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
๔. ตัวชี้วัดที่ (PA) ที่ 41. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเขารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ป Retention Rate) ร้อยละ 50 
                (PA) ท่ี 42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 60 
5.พันธกิจ สสจ. ....................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. .......................7.เป้าประสงค์ สสจ. ...........................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของอ าเภอแก่งกระจานที่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการรับรอง ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มต้องเฝ้าระวังต่อเน่ือง เน่ืองจากอ าเภอแก่งกระจานพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
สลับเขาสลับซับซ้อน   ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เป็นบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชันและค่อยๆลาดลงมาทางตะวันออก มีเทือกเขาทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจดใต้
เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าปราณบุรีอยู่ในเขตต าบลป่าเด็ง ต าบลห้วยแม่เพรียง บางส่วนของต าบลแก่งกระจานและต าบลสองพ่ีน้อง พ้ืนที่ราบอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ต าบลวังจันทร์ ต าบลพุสวรรค์ ทิศตะวันออกของต าบลแก่งกระจาน และต าบลสองพ่ีน้อง จึงท าให้มีการน ายาเสพติดมาใช้เพ่ิมมากข้ึน 
 2. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

พ้ืนที่การจับกุม 
ของกลาง ข้อหา 

ยาบ้า ยาไอซ์ กระท่อม กัญชา จ าหน่าย ผลิต เสพ ครอบครอง 
ต.แก่งกระจาน ๑๘ ๑ ๐ ๑ ๘ ๐ ๗ ๕ 
ต.วังจันทร์ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๗ ๐ ๙ ๖ 
ต.พุสวรรค์ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๑ 
ต.สองพ่ีน้อง ๑๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๖ ๗ 
ต.ห้วยแม่เพรียง ๒ ๐ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๑ 
ต.ป่าเด็ง ๖ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๒ 
นอกเขต ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๙ ๐ ๕ ๒ 

รวม ๘๗ ๓ ๑ ๔ ๓๓ ๑ ๒๙ ๒๔ 
 
 
 
 
 
 



3.  คลินิกยาเสพติด (Matrix Program) 
    3. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

พ้ืนที่ส่วนต าบล ระบบบังคับบ าบัด ระบบสมัครใจ 
(Walk In / คสช.๑๐๘) 

จบการบ าบัด ส่งกลับ ก าลังบ าบัด 

ต.แก่งกระจาน ๑๓ ๒ ๕ ๐ ๘ 
ต.วังจันทร์ ๑๔ ๕ ๑๐ ๑ ๘ 
ต.พุสวรรค์ ๔ ๐ ๓ ๑ ๐ 
ต.สองพ่ีน้อง ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ 
ต.ห้วยแม่เพรียง ๓ ๐ ๒ ๐ ๑ 
ต.ป่าเด็ง ๔ ๔ ๖ ๒ ๐ 
นอกเขต ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 
รวม ๔๑ ๑๒ ๒๗ ๔ ๑๙ 

 
 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
  สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ติดชายแดน เป็นป่า ภูเขาเป็นบริเวณกว้าง ท าให้มีช่องทางในการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติด ยาเสพติดมีร าคาไม่แพง เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย 
วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 10.1 การเพ่ิมข้ึนของผู้เสพรายใหม่  แต่ผู้เข้ารับการบ าบัดรูปแบบสมัครใจในสถานพยาบาลน้อย และผู้ติดมีอาการทางจิตเวชเพ่ิมข้ึน           
 10.2 ระบบบังคับสถานที่บ าบัดแบบควบคุมตัวไม่เพียงพอท าให้ต้องปรับแผนการบ าบัดเป็นแบบไม่ควบคุมตัว และมีการส่งต่อมาบ าบัดในสถานพยาบาลท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
และขาดทักษะ คุณภาพการบ าบัด  
 10.3 ระบบข้อมูลยาเสพติดไม่มีความเสถียร ไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยบ าบัดที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันได้ และไม่ทันเวลา 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงบริการสาธารณสุข สามารถตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด เข้าใจการปรับสภาพการด ารงชีวิต และลดอันตรายที่จะเกิดข้ึนต่อตนเองและบุคคลอื่นและ
กลับคืนคนดีสู่สังคม 
 11.2 กระบวนการและการให้บริการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 11.3 ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมีเอกภาพ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ และผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึง
ในการบ าบัดฟ้ืนฟู และการลด
อันตรายจากยาเสพติด 

1.ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการปรับ
ระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น องค์ความรู้ /จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงาน ( Flow chart ) ระหว่างหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด้านบ าบัด 
2.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะอนุกรรมการ/ คณะท างาน พชอ. 
เพ่ือประสานและความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดด้วยวิธีอื่นและจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction ) 
 

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค้นหา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์ใหผู้้
เสพผู้ติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยใช้หลักแนวคิด ผู้เสพ คือ 
ผู้ป่วย และชักชวนเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู ผ่านกลไกคณะกรรมการ 
พชอ. 
2.จัดความพร้อมด้านการคัดกรอง  บ าบัดฟ้ืนฟู และติดตามแบบผู้ป่วย
นอกและบุคลากรต้ังแต่ระดับ รพสต / รพ.ชุมชน / รพ. จังหวัดให้
เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด 
3.จัดบริการลดอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเสพติดด้วยวิธีอื่นๆ    ลดการ
ติดเชื้อ ลดการใช้สารเสพติด และการไม่กลับไปเสพซ้ า 
 

มาตรการที่ 2 เพ่ิมความเข้มข้นทั้งการ
รักษาและระยะเวลาในผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด 

1.ติดตาม ควบคุม ก ากับ และประเมินมาตรฐานการบ าบัดรักษาในแต่ละ
ระบบของกระบวนการบ าบัดรักษา ต้ังแต่ การค้นหา และน าผู้เสพเข้าสู่การ
บ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดทุกระบบเช่น บ าบัดรักษาระบบสมคัรใจ /บ าบัดรักษา
ระบบบังคับบ าบัด /บ าบัดรักษาระบบต้องโทษ /บ าบัดรักษาทางเลือก /
บ าบัดรักษาในชุมชน รวมทั้งการติดตามดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีหน่วยบ าบัดมีองค์ความรู้ และ
ทักษะ ในการบ าบัดให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตามงานของหน่วยบ าบัด (Service Plan ) 

1.จัดบริการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เข้าเงื่อนไขและถูกส่งมาจาก ค าสั่ง 
108 เช่น ผู้เสพท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางจิต /มีภาวะโรคทางกาย /ภาวะ
โรคติดต่อ/ผู้ป่วยภาวะติดสุราเรื้อรัง /เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีที่มี
ผลกระทบต่อการศึกษา 
2.จัดบริการการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต้ังแต่ระยะข้ันถอนพิษยา/ข้ันฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของระบบสมคัรใจ (สถานพยาบาล /ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ) / ระบบบังคับแบบไม่ควบคุมตัว 
3.จัดบริการการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพระบบต้องโทษ โดยใช้รูปแบบศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้ต้องขังที่มีผลคัดกรองระดับเสพ  

มาตรการที่ 2 เพ่ิมความเข้มข้นทั้งการ
รักษาและระยะเวลาในผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด 

 4.จัดบริการดูแลผู้เสพยาเสพติดแบบ Case Manager ทุกระบบ 
5.จัดบริการบ าบัดรักษาแบบชุมชนบ าบัด 
6.จัดบริการบ าบัดรักษาในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่าย)  

มาตรการที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดตาม และการกลับคืนสู่สังคมของผู้
เสพยาเสพติด 

1.การก ากับติดตามและประเมินผลการติดตามเชิงคุณภาพ ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

1.มีการติดตามเพ่ือดูแลผู้ที่ผ่านการบ าบัดให้สามารถเลิกใช้ยาเสพติด 
2.มีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามแนวทางที่ก าหนด 

มาตรการที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลยาเสพติดและสื่อสารไปยัง
ผู้เก่ียวข้อง 

1.การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
2.พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านโปรแกรมข้อมูลยาเสพติด 

1.รายงานผลการบ าบัดในระบบฐานข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดของประเทศ ( บสต.ใหม่ ) / รายงานผลการด าเนินงานการลด
อันตรายจากการใช้ยาในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 



3.น าข้อมูลยาเสพติดที่ผ่านการวิเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  /น าเสนอเวทีประชุมต่างๆ เพ่ือสามารถบูรณาการข้อมูลและใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.น าข้อมูลยาเสพติดประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณา
การข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและขยายการสื่อสารเจตคติด้านการบ าบัดในวง
กว้าง ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ ผ่านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ยาแก้ปวดทรามาดอล บุหรี่ไฟฟ้า เตรียมรองรับ
กฎหมายยาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่น พืชกระท่อม
ผ่อนปรนให้เสพแบบด้ังเดิมได้ 

มาตรการที่ 5 พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและเครือข่าย 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีหน่วยบ าบัด และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย เอกชน และ NGO มีองคค์วามรู้ และทักษะ ในการบ าบัดฟ้ืนฟู
รูปแบบชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1.คัดเลือกพ้ืนที่ และสนับสนุนการด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 1 แห่ง 

มาตรการที่ 6 เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1.สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบ าบัด เช่น จัดอบรมเพ่ือทบทวน
การบ าบัดในระดับ รพสต.เช่น BA BI  วิทยากรกระบวนการบ าบัดในศูนย์
ปรับเปลี่ยน ฯ 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานด้านการบ าบัด 
3.จัดท าแผนงาน เพ่ือเพ่ิมก าลังคน และความเชี่ยวชาญด้านยาเสพติดที่
เหมาะสม 
4.จัดสรรงบประมาณด้านการบ าบัด 

1.คัดเลือกผลงาน Bast pactice ในแต่ละอ าเภอเพ่ือน ามาคัดเลือกในระดับ
จังหวัด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.จัดท าแผนงาน เพ่ือเพ่ิมก าลังคน และความเชี่ยวชาญด้านยาเสพติดที่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึง
ในการบ าบัดฟ้ืนฟู  และการลด
อันตรายจากยาเสพติด 
มาตรการที่ 2 เพ่ิมความเข้มข้นทั้งการ
รักษาและระยะเวลาในผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด 
มาตรการที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดตาม และการกลับคืนสู่สังคมของผู้
เสพยาเสพติด 
มาตรการที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลยาเสพติดและสื่อสารไปยัง
ผู้เก่ียวข้อง 

1.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด
เขารับการบ าบัดรักษา และ 
ติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ป
(Retention Rate) ร้อยละ 
50 
2.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด
กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับ
การประเมิน บ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง ร้อยละ 60  

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 

ร้อยละ 
50 
 
 
 
 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
70 
 
 
 
 

ร้อยละ  
80 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ทัชชกร/ 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ที่ ๒๕ โครงการการบรบิาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง(Intermediatecare; IMC)    
๔. ตัวชี้วัดที่  (KPI) ท่ี 43. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ กลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) ร้อยละ 50 
5.พันธกิจ สสจ. ........................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ..................... 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)  เน้น 3 โรคส าคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic Brain Injury) และ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง (Spinal Cord) โดย
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งต้องมีเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยในเบื้องต้นแห่งละ 2 เตียง ประโยชน์ เพ่ิมเติมคือ ลดความแออัดของโรงพยาบาล และเพ่ิมศักยภาพและรายได้ของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปี 2561 มี
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมารับการรักษากายภาพบ าบัด จ านวน..............ราย ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยนอกและการติดตามเย่ียมบ้านในชุมชน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มี
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  จ านวน............ราย  รับไว้รักษาในโรงพยาบาล. ……..ราย เสียชีวิต ในโรงพยาบาล  จ านวน...........ราย การเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั้งจ านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ  จ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิติ และ Head injury เป็นภาวะที่พบบ่อย บุคลากร พยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)  หลักสูตรระยะ สั้น 
5 วัน จ านวน ......คน  
๑๐.สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ  

1. ระบบการส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับการส่งต่อและส่งกลับระหว่างสถานพยาบาล และสถานพยาบาลกับบ้าน  
2.ญาติและครอบครัว ไม่พร้อมในการดูแลด้วยสาเหตุไม่มีผู้ดูแล   

๑๑.เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
1.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ  ลดความพิการ  ลดภาวะแทรกซ้อน  บริการฟ้ืนฟูได้มาตรฐาน  
2.มีรูปแบบการดูแลในระยะกลาง (Intermediate Care)  ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย โรคหลอดเลือดสมอง การ บาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง  
3.ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันสามารถเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมได้อย่างครอบคลุม  
4.เพ่ิมศักยภาพบริการ (CMI) ในโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 



12. มาตรการ/กิจกรรม  
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ บริการ
ดูแลระยะกลาง (Intermediate 
Care)  

1.จัดต้ังคณะท างานและเครือข่าย  
2.วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพัฒนา service plan ถึงแนวทางและนโยบาย  
3.จัดการประชุมชี้แจงคณะท างานและทีมวิชาชีพ เพ่ือท าการคัด แยกผู้ป่วยให้
ชัดเจนระหว่าง Intermediate Care กับlong term care  
4.จัดท าคู่มือหรือ CPG ประกอบการให้บริการ intermediate care  
5. เริ่มต้นการดูแลตามกรอบจังหวัด คือ 2 เตียง และเพ่ิมกรอบศักยภาพในการ
ดูแลจาก 2 เตียง  เปน็ 4,6,8 เตียง  
6.จัดหาพ้ืนที่รองรับผู้ป่วยที่เอื้อต่อการฝึกและการท ากายภาพบ าบัด   
7.พัฒนาเป็นศูนย์แห่งการดูแล Intermediate care และ palliative care 
8. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลส่งต่อภายใน เครือข่ายเพ่ือดูแลต่อเน่ืองตาม
แนวทางปรับรูปแบบให้ได้รับการฟ้ืนฟู และเน้นการฟ้ืนฟูโดยชุมชน การสอน
ญาติ/อสม./อสค.ให้ท าเองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพภาพมากข้ึน 
9. พัฒนาศักยภาพของญาติให้เป็น Care giver หรือ อสค. ที่ สามารถดูแล
ผู้ป่วยและคนพิการได้อย่างต่อเน่ือง 
10. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลที่บ้านหรือ  อสค . และมีการ
ประเมินอย่างเป็น ระบบ  
11. สอน/เพ่ิมพูนทักษะให้แก่ เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. อสม./อสค ในพ้ืนที่ 

1.ติดตาม/เย่ียม/ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางดูแลระยะ กลาง 
(Intermediate Care)  
2.เชื่อมโยงข้อมูลรับ สง่ผู้ป่วยกับโรงพยาบาล แม่ข่าย ข้ึนทะเบียนผู้ป่วยเพ่ือ
ติดตามดูแล ต่อเน่ือง  
3.ติดตามเย่ียมบ้าน 1-2 ครั้ง/ สัปดาห์ ร่วมกับนักกายภาพบ าบัดใน
โรงพยาบาล อสม./อสค ในพ้ืนที่ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟู ตามโปรแกรมที่
นักกายภาพบ าบัด ก าหนดส าหรับผู้ป่วยปฏิบัติเองกับญาติที่บ้าน  
4.ประเมิน Barthel index ซ้ าทุกครั้งที่ลง เย่ียมผู้ป่วย ประเมินสภาวะ
สุขภาพผู้ป่วย ทุก 3 เดือน  
5.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.และนักกายภาพบ าบัดร่วมเป็นแกนน าในการให้บริการ
ดูแลผู้ป่วย 
6.ประสาน/พัฒนาเครือข่ายในชุมชน/องค์กรท้องถ่ินให้มีส่วนร่วม สนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม  
7.พัฒนาศักยภาพของญาติให้เป็น อสค.หรือ Care giver ที่สามารถดูแล
ผู้ป่วยและคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง  
8.สร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลที่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ 
บริการดูแลระยะกลาง 
(Intermediate Care)  

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ 
F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
(intermediate bed/ward) 
-ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic 
Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน 
Barthel index >15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะ 
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 

 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 

๖๐ 

๗๕ 
 
 
 

๗๐ 

๑๐๐ 
 
 
 

  ๘๐ 

โครงการพัฒนาระบบ บริการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate Care)   

/สุภาวดี 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : 28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ    
4. ตัวชี้วัดที่  (PA) ท่ี 46. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-
trauma<12%)  
     46.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด  ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
     46.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในหองฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
     46.3 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45  
                 (PA) ท่ี 47. ร้อยละของประชากรเขาถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน  ไม่ค่ ากว่าร้อยละ 24 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เป้าประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 

    - ร้อยละผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมาโดย EMS = 24.64  
    - ภาวะผู้ป่วยล้นในห้องฉุกเฉิน 35ล้านครัง้/ปี ( >50% ไม่ฉุกเฉิน)  
    - ร้อยละ 60-70 ของ Adverse Event ในห้องฉุกเฉินป้องกันได้  
    - ขาดแพทย์ EP 1,420, ENP 2060, Paramedic 537  
    - ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มี ECS คุณภาพ = 81.67%  
    - อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มีค่า PS >0.75 = 0.38 % 
    - RTI Death = 18.39:100,000ประชากร 

 - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)  
              ในปี 256๒ การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอแก่งกระจาน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (โรคหัวใจ/มะเร็ง/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน/ทารกแรกเกิด) ร้อยละ 31.82 สูงเกินเกณฑ์เมื่อ
เทียบกับผลงานของจังหวัด ร้อยละ 22.09 ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 17.26 (เกณฑ์ร้อยละ 20)  ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทั้งหมด Trauma จ านวน 2,919 
คน Non-Trauma จ านวน 19,110 คน ผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Trauma จ านวน 65 คน Non-Trauma จ านวน 122 คน อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล ร้อยละ 4.15 (ผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด 289 คน เสียชีวิต 12 คน) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย  Severe Head Injury ร้อยละ 0.40 การออก
หน่วยปฏิบัติงานการของEMS รพ.แก่งกระจานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2559 ออก EMS 118 ครั้ง/ ปี 2560 EMS 155 ครั้ง และปี 2561 EMS 192 ครั้ง เน่ืองจากการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินมีเพียงไม่เพียงพอ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ FR                มีเพียง 3 ต าบล คือ  อบต.ป่าเด็ง(FR)  อบต.วังจันทร์ 
(FR) และอบต.แก่งกระจาน(FR) 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 



      10.1 ผู้บาดเจ็บกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/วิกฤติ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน และผู้ป่วยบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมมากข้ึน     
           ๑๐.๒ ประชาชนยังขาดระเบียบ/วินัยของการจราจร และ ไม่มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ช่วงก่อนถึง
โรงพยาบาล 
  10.๓ การส่งต่อผู้ป่วยในพ้ืนที่ห่างไกล /รถ Ambuland จ ากัดความเร็วตามสพฉ. ท าให้เกิดความล่าช้าในการรับ-ส่งผู้ป่วย 
  10.4 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(FR)ยังไม่ครอบคลุมทุกต าบลในพ้ืนที่อ าเภอแก่งกระจาน 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
 11.2  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.   น้อยกว่าร้อยละ 12 
 11.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง   
 11.4 การดูแลรักษากลุ่มโรคที่ส าคัญหรือภาวะฉุกเฉินมีระบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
 11.5 ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นและสามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถขอความช่วยเหลือและ อ า นวยความสะดวกต่อการให้ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ๑๑.๖  ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
12. มาตรการ/กิจกรรม  

 

มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
อย่าง ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
มาตรการที่ 2 ลดอัตราการเสียชีวิต
ของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญ
และมีความรุนแรงจากการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  

มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพECS : 
Emergency Care System (ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ)  

1.ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้นในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และผู้ป่วยอุบัติเหตุ  โดย ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และใช้บริการเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 1669 
2.จัดต้ังเครือข่าย EMS ของอ าเภอแก่งกระจาน จัดต้ังกลุ่มไลน์ พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ ผูร้ับผิดชอบจุด FR ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกแก่ผู้เข้าถึง
บริการ 
3. ขอความร่วมมือองค์กรท้องถ่ิน จัดรถ FR และทีมปฏิบัติการช่วยเหลือกู้
ชีพ ให้ครอบคลุมทุกต าบล 

1.ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้นใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และผู้ป่วยอุบัติเหตุ  โดย 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และใช้บริการเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 1669 
2.จัดท าป้ายเบอร์โทรศัพท์ 1669 และทีม FR ในพ้ืนที่ และต าบล
ใกล้เคียง ในที่ประชาชนผูร้ับบริการสามารถเห็นชัดเจน 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

BASE 
LINE 

2562 

ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/โครงการ 

 

ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
อย่าง ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
 

- อัตราของผู้ป่วย trauma triage 
level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถ
เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
- อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 
อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

 80 

 

 

 

60 

  1.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง 
ผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก เรื่องการ
คัดกรอง ผู้ป่วยตามมาตรฐาน  
ESI  
2.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ
การเตรียม ความพร้อมเจ้าหน้าท่ี 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทาง
การแพทย์  

ER /สุภาวดี 

มาตรการที่ 2 ลดอัตราการ
เสียชีวิตของโรคที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความ
รุนแรงจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และอุบัติเหตุ  

- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. น้อยกว่าร้อย
ละ 12 

-อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 
ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการ
ท า root cause analysis ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 100 

0 12% 

 

 

100 

12% 12% 3.โครงการอบรม เรื่องการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย จราจรกลุ่ม
เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 

ER /สุภาวดี 

 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ (ต่อ) 
 

มาตรการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

BASE 
LINE 

2562 

ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/โครงการ 

 

ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

มาตรการที่ 2 ลดอัตราการ
เสียชีวิตของโรคที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความ
รุนแรงจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และอุบัติเหตุ (ต่อ) 

- อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อ
สมอง (mortality rate of severe 
traumatic brain injury) (รหัส ICD S 
06.1 

– S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 

 45 

 

 

   ER /สุภาวดี 

มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
ECS : Emergency Care 
System (ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบสง่
ต่อ) 

- ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
20 

-อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

-อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 22 

 

80 

 

 

80 

24 24  ER /สุภาวดี 

 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
2. แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โครงการหลักของกระทรวง : โครงการพัฒนาระบบรกิารสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
4. ตัวชี้วัดที่  ๑. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (DM≥ร้อยละ 40 / HT≥ ร้อยละ 50) 
  ๒. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีข้ึนไป (≥ร้อยละ70) 
  ๓. ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (≥ร้อยละ90) 
  ๔. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนดีรับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด CVD Risk (≥ร้อยละ85) 
5.พันธกิจ สสจ. .....................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. .........................7.เป้าประสงค์ สสจ. ........................ 
8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  จากการด าเนินงานปีงบประมาณ 256๒ ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองเบาหวานร้อยละ 94.95 ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีงบประมาณ 2560 ได้รับการตรวจน้ าตาลร้อยละ 
95.34 พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานร้อยละ0.69แต่พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร326.57/แสนประชากร ซึ่งพบว่าผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน  101 รายคิดเป็นร้อยละ94.39 ซึ่งบางรายไม่เคยได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานมาก่อนเน่ืองจากไม่เห็นความส าคัญ   ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ดีมีผล HbA1C<7%ร้อยละ 33.39(
เป้าหมายร้อยละ40) มีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 61.88 ได้รับการตรวจ LDL และมีค่าLDL <100mg/dl ร้อยละ 23.61 ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ47.43ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทาง
เท้าร้อยละ61.06 ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันมีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าร้อยละ2.12 ผู้ป่วยเบาหวานรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบร้อยละ34.15ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดีร้อย
ละ43.08 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านร้อยละ62.41พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจากกลุ่มที่ท า Home BP ร้อยละ7.95    พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงร้อยละ 3.42 
- ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
  สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ / ขาด CPG ที่ครอบคลุมทุกระดับสถานบริการสุขภาพ/การคัดกรองความเสี่ยงและ        คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในระดับต้ังรับ และเชิงรุกยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มเคลื่อนย้าย และวัยท างานในสถานประกอบการ                 ประกอบกับพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก กลุ่มป่วย
ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองไมค่รอบคลุม 
10.2 กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรัง 
10.3 .กลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงขาดการรักษา 
10.4 CPG โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยังไม่ครอบคลุมการให้บริการในทุกหน่วยงาน   

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 



 11.1 ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
 11.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
 11.3 ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรคได้ 
 11.4 ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 11.5 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยสามารถจัดการสุขภาพของตนเองในการลดภาวะเสี่ยง ควบคุมภาวะเจ็บป่วยได้ดีและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 11.6 ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพ เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีส่วนร่วม 
 
12. มาตรการ/กิจกรรม  

 

มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการที่ 1 
พัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถ่ิน และ
ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพฤติกรรม ป้องกันและ 
ควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างเข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อบต. โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่
ท างาน ก าหนดนโยบายสาธารณะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลด
ความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ             เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงในการสร้างเสริม
สุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Health eating/Active living/ 
environmental health ผ่านเครือข่ายภาคประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาNCDs อย่างบูรณาการในชุมชน 
 

1. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ อบต. โรงเรียน สถาน
ประกอบการ วัดส่งเสริมสุขภาพ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. พัฒนาศักยภาพ อสม./อสค.และHealth Leader ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4. บูรณาการภาคีเครือข่ายในการค้นหาและคัดกรองโรคNCDsเชิงรุกใน
ชุมชน 
5. ส่งเสริมให้ให้มีนโยบายสาธารณะ และการสร้าง 
มาตรการสังคม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 
มีพฤติกรรมสุขภาพดีในระดับองค์กร และชุมชน 
6. บูรณาการการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯและ
ต าบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ         สุขบัญญัติ 



มาตรการที่ 2 
พัฒนาการให้บริการ การเฝ้าระวัง 
และ  การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโรคไม่ติดต่อ โดย
คณะท างานระดับอ าเภอบูรณา Service Plan สาขาไต/NCD/ NCD Borad 
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติระดับหน่วยบริการ 
3. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการให้บริการคลินิกNCD /DPAC ให้มี
ความพร้อมที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ NCDsในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนากลไก System 
Manager (SM) ให้เกิดการท างานเป็นทีมในการขับเคลื่อนงานNCDs 
5. พัฒนาและสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ 
6. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีคุณภาพ เพ่ือการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อย่างต่อเน่ือง เชื่อมโยงจากรพ./รพ.สต. ลงสู่ชุมชน  
7. พัฒนาฟ้ืนฟูศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชพีให้มีความรู้ และ
ทักษะในการให้ค าปรึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และดแลผู้ป่วย โรคNCDs 
อย่างเป็นองค์รวม 
8. บูรณาการการด าเนินงานลดเสี่ยง (Primary Prevention)            ลด
โรค (Secondary Prevention)ลดภาวะแทรกซ้อน(Tertiary Prevention) 
ในชุมชน 
9. พัฒนาระบบการส่ง เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ 
(Stemi/Stroke/Fast Track/Alert/spot mapping/1669) 

1. พัฒนาศักยภาพ อสม./อสค.และHealth Leader ในการ        คัด
กรองโรคไม่ติดต่อให้มีคุณภาพ(DM/HT//เท้า/ฟัน/สุขภาพจิต) 
2. สร้างความรอบรู้ให้ประชาชนในการดูแลและคัดกรองความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (Self-sereening) 
3. บูรณาการการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงอย่างองค์รวม ครบ 5 มิติ
ในชุมชน 
4. เย่ียมบ้านบูรณาการทีม FCT และเครือข่ายในชุมชน 
5. ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้ถูกต้อง เชื่อมโยงรพ./รพ.สต. 
และชุมน 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ินและภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานชุมชน            ลด
เสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

BASE LINE 

2562 

ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/โครงการ 

 

ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

มาตรการที่ 1 
พัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถ่ิน 
และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมพฤติกรรม 
ป้องกันและ ควบคุมโรคไม่
ติดต่ออย่างเข้มแข็ง 

- อ าเภอมีการด าเนินงานหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง - โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน : หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ 

 

มาตรการที่ 2 
พัฒนาการให้บริการ การเฝ้า
ระวัง และ  การจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
ประชากรทัง้หมด 
2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิต
สูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
4. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
5. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมโรคได้ 
 

320.57 
 

62.4% 
 

0.69% 
 

3.42% 
 

33.39% 

ลดลง5% 
70% 

 
 

2.40% 
 
2.5% 
 
>40% 

 

ลดลง 
5% 
80% 

 
2.28% 

 
2.5% 

 
>40% 

 

ลดลง5% 
90% 

 
 

2.16% 
 

2.5% 
 

>40% 
 

- โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการ
ป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- โครงการ HOME  BP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 

 

มาตรการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

BASE LINE 

2562 

ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/โครงการ 

 

ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

มาตรการที่ 2 
พัฒนาการให้บริการ การเฝ้า
ระวัง และ  การจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ(ต่อ) 

6. อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมโรคได้ 
7. อัตราการเกิดภาวะ 
Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน 
8. อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 
9. อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
STEMI ในผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
10. CPG โรคเรื้อรงัได้รับการพัฒนา
เป็นปัจจุบันและกระจายลงสู่การ
ปฏิบัติที่รพสต. 
11. มีทีมสหวิชาชีพให้บริการที่รพสต.
อย่างน้อยรพสต.ละ4ครั้ง/ป ี
12. อัตราผู้ป่วยขาดนัดและการรักษา
ลดลง 

43.08% 
 

2.12% 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

ใช้ CPG ที่
จัดท าเมื่อปี
2559 

 
2ครั้ง/ป ี

 
N/A 

>50% 
 
<2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
 
 
 

2ครั้ง/ป ี

>50% 
 
<2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
 
 
 

2ครั้ง/ป ี

>50% 
 
<2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ 
 
 
 

2ครั้ง/ป ี

  

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (Human  Resource for  Health ( HRH ) Transformation) 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence) 
2. แผนงานกระทรวง   แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ   
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี 31 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพและ ท่ี 32. โครงการบริหารจัดการก าลังคนดานสุขภาพ    
4. ตัวชี้วัดท่ี  (KPI) ท่ี 52. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา ก าลังคนไดตามเกณฑ์ 
                    (KPI) ท่ี 53. รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

5. พันธกิจ สสจ.....................  6. ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ...................... 7. เป้าประสงค์ สสจ......................   8.  ยุทธศาสตร์ สสจ. (6 ยุทธศาสตร์) .................... 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 จ านวนบุคลากร คปสอ.แก่งกระจาน ท่ีคงอยู่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด มีบุคลากร จ านวน 51 คน โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน แก่งกระจาน จ านวน 126 คน 
 คปสอ.แก่งกระจาน มีคะแนน HAPPINOMETER  เท่ากับ 65.91 มีองค์ประกอบของข้อค าถามเพื่อส ารวจความสุขคนท างาน ประกอบด้วย Happy Body  สุขภาพ
ร่างกายดี ร้อยละ 65.21 / Happy Relax ผ่อนคลายดี ร้อยละ 58.91 /Happy Heart น้ าใจดี ร้อยละ 67.52 / Happy Soul จิตวิญญาณดี ร้อยละ 57.5 / Happy Family 
ครอบครัวดี ร้อยละ 69.74 /Happy Society สังคมดี ร้อยละ 60.59 / Happy Brain ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 66.12 / Happy Money สุขภาพเงินดี ร้อยละ 53.53 /  Happy Work 
Life การเงินดี 63.52 และความผูกผันในองค์กร ร้อยละ 63.95 
 - ปัญหาพื้นท่ีเชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง) 
   อ าเภอแก่งกระจาน เป็นพื้นท่ีห่างไกลจากตัวจังหวัด และมีพื้นท่ีเข้าถึงยาก ท าให้ล าบากในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ขาดการส่งเสริมขวัญและก าลังใจอย่างต่อเนื่อง           
ท าให้มีเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนและย้ายออกเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 - พื้นท่ีห่างไกล เข้าถึงยาก 
 - ขาดขวัญและก าลังใจ 
 - ความผูกพันต่อองค์กรไม่มากพอ 
 - มีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าท่ีบ่อย 
 
 



11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 เจ้าหน้าท่ีได้รับความปลอดภัย มีสุขภาวะท่ีดีเมื่อมาปฏิบัติงาน 
 11.2 องค์กรสามารถเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมต่อความต้องการขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 
12. มาตรการ/กิจกรรม 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคล่ือนงานก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ (HRP) 

1. พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศ ด้านก าลังคน ให้มีประสิทธิภาพ
และเน้นความเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนตาม Service Plan 

1. พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศ ด้านก าลังคนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นปัจจุบัน 

มาตรการที่ 2 ผลิตและพัฒนาทรัพยากร
ด้านก าลังคน ให้มีความเพียงพอและมี
คุณภาพ (HRD) 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบงาน ผู้รับบริการหรือประชากรในพื้นท่ีและ
กระทรวง 
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรทุกปี 
3. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในทุกมิติ  เช่น ท าพื้นท่ีส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย จัดต้ังชมรมเสริมสร้างความสุขและสุขภาพแก่
เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
4. พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
5. มีการเสริมพลังให้แก่ จนท. รพสต. ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
 

1. บุคลากรต้องรับการตรวจสุขภาพทุกปี 
2. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในทุกมิติ  เช่น ท าพื้นท่ีส่งเสริม
การออกก าลังกาย จัดต้ังชมรมเสริมสร้างความสุขและสุขภาพ
แก่เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
3. พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
4. เตรียมพร้อมรับการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
 

 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม (ต่อ) 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 3 บริหารก าลังคนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษา
ก าลังคนคุณภาพ (HRM) 

1. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1. ก ากับ ติดตามการบริหารก าลังคนระดับต าบล 

มาตรการที่ 4 สร้างภาคีเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน (HRN) 

1. พัฒนาความร่วมกับเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพระดับ
อ าเภอ 

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับต าบล 

มาตรการที่ 5 องค์กรแห่งความสุข 
(Happy Always) 

1. จัดต้ังชมรมเสริมสร้างความสุขและสุขภาพแก่เจ้าหน้าท่ี เช่น 
ชมรมปั่นจักรยาน,ชมรมร้องเพลง,ชมรมออกก าลังกาย เป็นต้น 
2. จัดการแข่งขันกีฬา คปสอ.แก่งกระจานเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี 

1. สนับสนุน รพ.สต. บุคลากรในองค์กรให้เป็นต้นแบบ 
2. ร่วมงานการแข่งขันกีฬา คปสอ.แก่งกระจานเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเช่ือมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 256๒ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256
๓ 

ปี 256
๔ 

ปี 256
๕ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
และกลไกการขับเคล่ือนงาน
ก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
เอกภาพ (HRP) 

1. ข้อมูลบุคลากรของ  
คปสอ. มีความเป็น
ปัจจุบัน ≥ร้อยละ 80 
2. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ
การอบรม 10 ชม./คน/ปี 
≥ร้อยละ 80 

N/A 
 

 
N/A 

ร้อยละ  
80 

 
ร้อยละ 

80   

ร้อยละ  
90 

 
ร้อยละ  

90 

ร้อยละ  
100 

 
ร้อยละ  
100 

1. โครงการจัดท าแผนความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละ
หน่วยงาน 
 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะการท างานของแต่ละงานให้
เจ้าหน้าท่ี 

HRD/ไพทูร 

มาตรการที่ 2 บริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
ก าลังคน ให้มีความเพียงพอ
กับความต้องการ (HRD) 

1. ร้อยละความเพียงพอ
ของบุคลากรตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ≥ร้อยละ 80 ของ 
FTE  

N/A ร้อยละ  
80  

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ  
100 

1. โครงการจัดท าแผนความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 

HRD/ไพทูร 

มาตรการที่ 3 บริหาร
ก าลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษา
ก าลังคนคุณภาพ  (HRM) 

1. ความพึงพอใจในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ี ≥
ร้อยละ 80 
2. คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากร ≥ร้อย
ละ 80 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

ร้อยละ  
80 

 
ร้อยละ  

80 
 

ร้อยละ  
90 

 
ร้อยละ  

90 
 

ร้อยละ  
100 

 
ร้อยละ  
100 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย
กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน (OD) 
 

HRD/ไพทูร 

 
 



13. ความเช่ือมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 256๒ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256
๓ 

ปี 256๔ ปี 256
๕ 

มาตรการที่ 3 บริหาร
ก าลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษา
ก าลังคนคุณภาพ  (HRM) 
(ต่อ) 

3. ความผูกพันต่อองค์กร 
≥ร้อยละ 80 
4. อัตราการลาออกของ
บุคลากร (Turnover 
rate) 
 ≤ร้อยละ 5 

N/A 
 

N/A 

ร้อยละ  
80 

≤ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
90 

≤ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
100 

≤ร้อยละ 
5 

 
 

HRD/ไพทูร 

มาตรการที่ 4 สร้างเสริม
สุขภาพบุคลากรให้มีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาพดี 

1. ร้อยละเจ้าหน้าท่ีได้รับ
การตรวจสุขภาพ ร้อยละ 
100 
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ค่า BMI < 25 มี ≥ร้อยละ 
70 

N/A 
 
 

N/A 
 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

80 

1. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจ าปี 
 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลด
ความเส่ียงและภัยสุขภาพ 

HRD 
IC 
ไพทูร 

มาตรการที่ 5 องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Always) 

-Happinometer 
 
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อเป็นต้นแบบองค์กร
แห่งความสุข (คปสอ.แห่ง
ความสุข) 

N/A 
 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการ 

≥ร้อยละ 
60 
ผ่าน

เกณฑ์ 

≥ร้อยละ 
70 
ผ่าน

เกณฑ์ 

≥ร้อยละ 
80 
ผ่าน

เกณฑ์ 

-โครงการ คปสอ.แก่งกระจานน่าอยู่ คน
น่ารัก 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
สามัคคี คปสอ. แก่งกระจาน 

HRD 
ENV 
ไพทูร 

 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)  
2. แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี ๓๔ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่  (KPI) ท่ี 54. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA ร้อยละ 90 

5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เปา้ประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
   กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตส านึก   (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธการ
ป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาลด าเนินงานผ่านกระบวนการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ในปี 2561 จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอ าเภอ (สป.)  “ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)”  โดยมุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ การประเมิน ITA ส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT)  ของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561  ต้องผ่านเกณฑร์้อยละ 90 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อีกด้วย  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  อ าเภอแก่งกระจานมีผลการประเมิน
อยู่ท่ีร้อยละ  ๑๐๐  (EB 1 – 11 )  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

1) ประเด็นค าถามในแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์บางข้อค าถาม  บางข้อความเข้าใจยาก      
2) ในการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก  รวมถึงหลักฐานทต่ี  ้องแนบในแต่ละข้อ  ถึงจะเป็น หลักฐานเดียวกัน   แต่ไม่สามารถใช้การอ้างถึงหลักฐานของข้อ
น้ันๆ ได้้ ต้องถ่ายเอกสารแนบใหม่ให้ตรงข้อ ซึ่งผู้รับผิดชอบ ยังมีภาระงานด้านอื่นๆ ท่ีต้องรับผิดชอบ    
3) บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานบางส่วน ยังไม่เข้าใจในเร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1) มีการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงาน  

โรงพยาบาล ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุง / พัฒนา  ในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด 11.3 ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความครอบคลุมทุกภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการปองกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลส้ินเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงาน 



11.4 การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานผ่านมาตรฐานตามท่ีส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด  
12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ ์/ มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
1. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity &Transparency 
Assessment : EBIT) (ไตรมาส 1)รอบ 3 เดือน 

- หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1- EB 4 
- รายงานในระบบ MITAS ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

- ไม่ม ี

2. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ Evidence Based Integrity &Transparency 
Assessment : EBIT) (ไตรมาส 2) รอบ 6 เดือน 

- หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1- EB 26 
- รายงานในระบบ MITAS ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

- ไม่ม ี

3. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ ์Evidence Based Integrity &Transparency 
Assessment : EBIT) (ไตรมาส 3) รอบ 9 เดือน 

- หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1- EB 26 
- รายงานในระบบ MITAS ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

- ไม่ม ี

4. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ Evidence Based Integrity &Transparency 
Assessment : EBIT) (ไตรมาส 4)รอบ 12 เดือน 

- หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1- EB 26 
- รายงานในระบบ MITAS ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

- ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. ความเชือ่มโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity& Transparency Assessment : EBIT) 
(ไตรมาส 1)รอบ 3 เดือน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 4  ข้อ (EB 1-
EB4) ระดับความส าเร็จ ระดับ 5  

5 5 5 5 - ไม่มี สสอ./รพช./ไพทูร/สุวรรณา 

2. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT
) (ไตรมาส 2) รอบ 6 เดือน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 26  ข้อ (EB 1-
EB 26) 
ร้อยละ 80 

 ร้อยละ80.77 80 80 80 - ไม่มี สสอ./รพช./ไพทูร/สุวรรณา 

3. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ ์Evidence Based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT
) (ไตรมาส 3) รอบ 9 เดือน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 26  ข้อ (EB 1-
EB 26) 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 85 85 85 - ไม่มี สสอ./รพช./ไพทูร/สุวรรณา 

4. การด าเนินงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based 
Integrity & Transparency Assessment : EBIT
) (ไตรมาส 4)รอบ 12 เดือน 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 26  ข้อ (EB 1-
EB 26) 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 90 90 90 - ไม่มี สสอ./รพช./ไพทูร/สุวรรณา 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)  
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร      
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี ๓๔ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่ (KPI)ที5่5. ร้อยละความส าเร็จของสวนราชการในสังกัดสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดระดับ5 (ร้อยละ 90) 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เปา้ประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
    การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์กร                       หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้                   หมวด 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ภาคบังคับหมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 5               ซึ่งส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA ผ่านระดับ 5 ท้ังสองหมวด (หมวดท่ี 1 การน าองค์กร และหมวดท่ี 5 การมุ้ง
เน้นทรัพยากร)  ซึ่งในปี พ.ศ. 256๒ ภาคบังคับหมวดท่ี ๒ และหมวดท่ี ๔ ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานมีผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
PMQA ผ่านระดับ 5 ท้ังสองหมวด (หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้)  
 - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
    สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ยังไม่ครบถ้วนและบุคลากรยังขาดความเข้าใจ 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

11.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขอหน่วยงานใหเ้กณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
11.2 การด าเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  ผ่าน

เกณฑ์ 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบการ
บริหารบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ประกาศนโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การ 
2. สร้างและพัฒนาการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นทิศทางใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (SWOT Analysis) 
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการ ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการการบริการ / ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ผู้ให้บริการ / 
ด้านส่ิงอ านวยความ/ ด้านคุณภาพการบริการ  
4. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5. พัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีมคีวามสอดคล้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ 
6. ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
7. ด าเนินการประเมินองค์กรเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดหมวดภาคบังคับ  
 

1. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อการรับรู้ในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
2. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความครอบคลุมการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการ 
บริหารจัดการท่ีดี  
4. เสริมสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน   
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
ประชาชนมสุีขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม  ระบบบริการสุขภาพได้
มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบการ
บริหารบริหารจัดการภาครัฐ 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ความส าเร็จของส่วน
ราชการท่ีด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด ๓ และหมวด 
๖ 
 

ระดับ 5 
ร้อยละ ๔๐ 

ระดับ 5 
ร้อยละ

๙๐ 

ระดับ 5 
ร้อยละ

๙๕ 

ระดับ 5 
ร้อยละ
๑๐0 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558  

สสอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)  
2. แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร      
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี ๓๔ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
4. ตัวชี้วัดที่   (PA) ท่ี 56. ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA ข้ัน 3 ร้อยละ 100 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เปา้ประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  1. สถานการณ์ ปัญหา  
โรงพยาบาลชะอาได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพต้ังแต่ปี 2545 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้น 1 เมื่อ 18 ม.ีค. 2548 HA ขั้น 2 เมื่อ 10 ม.ีค. 2552 และ ได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA ในป ี2555 - 2557 ผ่านการ Reaccredit ครั้งท่ี 1วันท่ี 21 ก.ค. 2558 - 20 ก.ค. 2561 โดยท่ีโรงพยาบาลต้องธารงคุณภาพบริการและต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีปลอดภัย มีคุณภาพได้ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานและผู้ให้บริการมีความสุข  
2. ปัญหาเชิงคุณภาพ(สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง)  
1. การมองภาพรวมของทีมนาทุกระดับยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม  
2. การใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา (RCA) ในการวางแผนและการปรับปรุงระบบงานยังไม่ครอบคลุม  
3. ความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเส่ียง การค้นหาความเส่ียงการจัดการความเส่ียงปูองกันความเส่ียงยังไม่ครอบคลุม  
3. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญ  
1. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของทีมนาทุกระดับ  
2. การวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา (RCA) ในการวางแผนและการปรับปรุงระบบงาน  
3. ความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเส่ียงของบุคลากรทุกระดับ   
  - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
    สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ HA 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 ขาดภาวะผู้น า /ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
10.2 การจัดการระบบการควบคุมภายในยังไม่ครบถ้วนตามแนวทางการจัดการระบบการควบคุมภายในของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
10.3 ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 



11.1 เพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตาม มาตรฐาน HA พัฒนาอยางเช่ือมโยง เปนองคกรเรียนรู ผลลัพธท่ีดีขึ้น ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 
           ๑๑.๒ โรงพยาบาลสามารถธารงรักษาคุณภาพบริการ ผ่านการ Re-accreditation ครั้งท่ี 2  
           ๑๑.๓ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
           ๑๑.๔ ไม่มีความเส่ียงระดับ G-I  
         ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-ปัจจุบัน 
        ๑. โรงพยาบาลผ่านการธารงคุณภาพการบริการ (Re-accreditation)                 ผ่าน ธ ารงสภาพ ธ ารงสภาพ ไม่ผ่าน 

๒. ความเส่ียงระดับ G-I 0 0 0 0 
3. ร้อยละแผนงาน โครงการ >80% >85% >90%  

4. ระดับค่า CMI >0.65 >0.65 >0.65 >0.65 
 
12. มาตรการ/กิจกรรม 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการท่ี 1 พัฒนาการน า
องค์กร 

  

มาตรการท่ี 2 พัฒนาการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 

  

มาตรการท่ี 3 พัฒนาการมุ่งเน้น
ผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 

  

 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
HA ขั้น 3 

ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ 
รับรอง HA ข้ัน 3 ร้อย
ละ 100 

ไม่ผ่าน ๙๐ ๙๐ ๙๐  รพ.แก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี ๓๔ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ     
4. ตัวชี้วัดที่   (PA) ท่ี 57. รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75 
5.พันธกิจ สสจ. .............................6.ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ. ....................................7.เปา้ประสงค์ สสจ. ....................................8.ยุทธศาสตร์สสจ.(6ยุทธศาสตร์) 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
  อ าเภอแก่งกระจานได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวตั้งแต่ปี 2560 โดยมีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว จ านวน 3 แห่ง คือ รพ.
สต.บ้านท่าเรือ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และในปี 2561 ด าเนินการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านหนองปืน
แตก รพ.สต.บ้านมะขามโพรง และรพ.สต.สองพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 66.66 และ ในปี 2562  รพ.สต.บ้านแม่คะเมย รพ.สต.บ้านซ่อง และรพ.สต.บ้านเขากล้ิง ได้รับการประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ผ่านเกณฑ์ ครบท้ัง ๙ รพ.สต. ร้อยละ ๑๐๐ 
 - ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง) 
       1. การด าเนินงานบริการสาธารณสุขด้านสุขภาพในพื้นท่ี 
 2. ความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยบริการแม่ข่าย  รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค   การรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟูสภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค และระบบธรรมาภิบาล  
 3. บริบทและปัจจัยสนับสนุนในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผลการพัฒนาคุณภาพในแต่ละรพ.สต.ต่างกัน 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 

10.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต. เป็นเกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดมากท าให้เกิดปัญหาในการตีความท่ีแตกต่างกัน   
10.2 ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาวของ บุคลากร รพสต.ยังไม่ครอบคลุมทุกคน 
10.3 การบูรณาการเครื่องมือ DHS-PCA-รพสต.ติดดาว ยังขาดการเช่ือมโยงในการด าเนินงานเพื่อให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่าย และ

เป็นระบบท้ังองค์กร 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

11.1 รพ.สต. เกิดการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชน น าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.2 ระบบบริการปฐมภูมิได้มาตรฐานตามเกณฑ์และมีเครื่องมือในการก ากับและประกันคุณภาพของระบบต่างๆ 
11.3 ประชาชนได้รับบริการในสถานบริการท่ีมีการจัดการท่ีดีมีคุณภาพ 

          ๑๑.๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รพ.สต. ท่ีต้องได้รับกา Accreditation (สะสม) จ านวน ๒ แห่ง คือ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียงและ รพ.สต.บ้านท่าเรือ 



 
12. มาตรการ/กิจกรรม 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาทีมประเมิน
มาตรฐาน 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอให้มี
ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาวอย่างละเอียด ถูกต้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ทีมพี่เล้ียงระดับอ าเภอช้ีแจงทบทวนเกณฑ์ประเมินให้กับ             
รพ.สต. ในเครือข่าย 

1. ช้ีแจงเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาวให้แก่บุคลากรใน รพ.สต.
ให้เข้าใจและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการใช้ระบบข้อมูลทรัพยากร
สุขภาพหน่วยงานบริการปฐมภูมิ 
๒. ติดตามและ Aodit เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ในแต่ละ รพ.สต. 

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งออก  
43 แฟ้มอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการส่งออก
ข้อมูล 

มาตรการท่ี 3 พัฒนารพ.สต.ให้
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการท่ีมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการปัญหาสุขภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงาน/โครงการ/ก าหนดมาตรการทางสุขภาพในการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
3. ผลักดันให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมเป็นเจ้าของใน
การจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง บูรณาการกับ
ระบบงานบริการมากข้ึน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ
และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเย่ียมเสริมพลังรพ.สต.ท่ีพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว 

1. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาวให้ภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ และร่วม
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.          
ติดดาวร่วมกัน 
2. สร้างความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากรใน รพ.สต./
สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว มีการติดตามผลการด าเนินงาน น าไปสู่นวัตกรรม
การจัดการความรู้ต่อยอดในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
 

 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ 
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

BASE LINE 
256๒ 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการ 

 
ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ ปี  

256๓ 
ปี 

256๔ 
ปี 

256๕ 
มาตรการท่ี 1 พัฒนาทีมประเมิน
มาตรฐาน 

- ทีมประเมินมี
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน 

N/A    - โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ในการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว อ าเภอแก่งกระจาน  

งานบริการปฐมภูมิ 
 

 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

- หน่วยงานมี
คุณภาพของข้อมูล
ตามเกณฑ์ 

N/A    - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
คุณภาพ อ าเภอแก่งกระจาน  

งานบริการปฐมภูมิ 

มาตรการท่ี 3 พัฒนารพ.สต.ให้ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละของ รพ.สต. ท่ี
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว แบบสะสม 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ 
๘5 

ร้อยละ 
100 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาวอ าเภอแก่งกระจาน 
ปีงบประมาณ 2562 

งานบริการปฐมภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข   
4. ตัวชี้วัดที่   (KPI) ท่ี 58. จ านวนองคกรแหงความสขุ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รพช./สสอ. ร้อยละ 10 

5. พันธกิจ สสจ.....................  6. ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ...................... 7. เป้าประสงค์ สสจ......................   8.  ยุทธศาสตร์ สสจ. (6 ยุทธศาสตร์) .................... 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 จ านวนบุคลากร คปสอ.แก่งกระจาน ท่ีคงอยู่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด มีบุคลากร จ านวน 51 คน โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน แก่งกระจาน จ านวน 126 คน 
 คปสอ.แก่งกระจาน มีคะแนน HAPPINOMETER  เท่ากับ 65.91 มีองค์ประกอบของข้อค าถามเพื่อส ารวจความสุขคนท างาน ประกอบด้วย Happy Body  สุขภาพ
ร่างกายดี ร้อยละ 65.21 / Happy Relax ผ่อนคลายดี ร้อยละ 58.91 /Happy Heart น้ าใจดี ร้อยละ 67.52 / Happy Soul จิตวิญญาณดี ร้อยละ 57.5 / Happy Family 
ครอบครัวดี ร้อยละ 69.74 /Happy Society สังคมดี ร้อยละ 60.59 / Happy Brain ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 66.12 / Happy Money สุขภาพเงินดี ร้อยละ 53.53 /  Happy Work 
Life การเงินดี 63.52 และความผูกผันในองค์กร ร้อยละ 63.95 
 - ปัญหาพื้นท่ีเชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง) 
   อ าเภอแก่งกระจาน เป็นพื้นท่ีห่างไกลจากตัวจังหวัด และมีพื้นท่ีเข้าถึงยาก ท าให้ล าบากในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ขาดการส่งเสริมขวัญและก าลังใจอย่างต่อเนื่อง ท าให้
มีเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนและย้ายออกเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 - พื้นท่ีห่างไกล เข้าถึงยาก 
 - ขาดขวัญและก าลังใจ 
 - ความผูกพันต่อองค์กรไม่มากพอ 
 - มีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าท่ีบ่อย 
 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 11.1 เจ้าหน้าท่ีได้รับความปลอดภัย มีสุขภาวะท่ีดีเมื่อมาปฏิบัติงาน 
 11.2 องค์กรสามารถเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมต่อความต้องการขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง 
12. มาตรการ/กิจกรรม 



มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการสร้างสุขสู่ความยั่งยืน 

๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการสร้างสุขบุคลากร 
(Platform) 
2. การพัฒนากลไกการสร้างสุขบุคลากร 
 2.1 มีคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization Board) 
 2.2 การจัดต้ังทีมสร้างสุขในองค์กร  
2.3 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
2.4 การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. บุคลากรต้องรับการตรวจสุขภาพทุกปี 
2. มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จิตอาสา ประเพณี ร่วมกัน 
๓. ได้รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลังจากผู้บริหาร 
๔. ร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมกิจกรรม 
๕. จัดต้ังคณะกรรมการภายในองค์ระดับต าบล 
๖. สนับสนุน รพ.สต. บุคลากรในองค์กรให้เป็นต้นแบบ 
๗. ร่วมงานการแข่งขันกีฬา คปสอ.แก่งกระจานเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี 

 
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 256๒ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 

มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบ 
กลไกและกระบวนการสร้าง
สุขสู่ความยั่งยืน 
 

1. ร้อยละความเพียงพอ
ของบุคลากรตาม FTE  
๒. มีคณะกรรมการ
บริหารองค์กรแห่ง
ความสุขระดับอ าเภอ 
๓. จ านวนองคกรแหงความ
สุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

ร้อยละ  
80  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  

๑0 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ 
๑๐  

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
๑๐  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้วยกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน  
๒.โครงการประชุมคณะกรรมการ
องค์กรแห่งความสุข 
๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
สามัคคี คปสอ. แก่งกระจาน 
๔.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

HRD 
ENV 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. แผนงานที่ ๑๒ :  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี 36. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ   
4. ตัวชี้วัดที่   (KPI) ที่ 59. ร้อยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล  รอยละ 80 
5. พันธกิจ สสจ.....................  6. ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ...................... 7. เป้าประสงค์ สสจ......................   8.  ยุทธศาสตร์ สสจ. (6 ยุทธศาสตร์) .................... 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC การประเมินจากข้อมูลบุคคลในแฟ้ม Person ท่ีมารับบริการในหน่วยบริการนั้น จ านวน ๕ ฟิลล์ คือ 
              1. ขอมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 2. ขอมูลเพศ (sex) 3. ขอมูลลสัญชาติ (nation) 4. ขอมูลวันเกิด (birth) 5. ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหนาย (discharge) 
 - ปัญหาพื้นท่ีเชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง) 
   ใหคะแนน ตามเกณฑคณุภาพ 4 มิติ ประกอบดวย 1.) ความถูกตองของขอมูล (Accuracy) 2.) ความสอดคลอง (Consistency) 3.) ความครบถวน สมบูรณ
(Completeness) 4.) ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) 
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
 การบันทึกข้อมูลประชากรท่ีมีรับบริการไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 บันทึกข้อมูลประชากรท่ีมารับบริการให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
          ตรวจสอบข้อมูลก่อนน าส่งทุกครั้ง พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
 
12. มาตรการ/กิจกรรม 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของข้อมูล
พื้นฐานบริการสุขภาพในหนวยบริการ 

1. ประชุม/อบรมเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
2. สนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คุณภาพ 
3. ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
๔. ต้ังคณะกรรมการดูแลระบบข้อมูล/กลุ่มไลน์ IT 

1. เข้ารับการประชุม/อบรมการบันทึกข้อมูล อย่างน้อย ปีละ 
๒ ครั้ง 
๒. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนน าส่ง /ปรับปรุงแก้ไข /
ปรึกษาบุคคลท่ีมีความช านาญ 

 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 256๒ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 

มาตรการที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพของข้อมูลพื้นฐาน
บริการสุขภาพในหนวย
บริการ 

ร้อยละของจังหวัดที่ผาน
เกณฑคุณภาพขอมูล  รอย
ละ 80 

๘๐ ร้อยละ  
80  

ร้อยละ   
8๕ 

ร้อยละ  
 ๙0 

1. โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล  
 

สสอ./รพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. แผนงานที่ ๑๒ :  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี 37. โครงการ Smart Hospital 
4. ตัวชี้วัดที่   (KPI) ท่ี 60. รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital 
5. พันธกิจ สสจ.....................  6. ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ...................... 7. เป้าประสงค์ สสจ......................   8.  ยุทธศาสตร์ สสจ. (6 ยุทธศาสตร์) .................... 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data 
 โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ และ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหมีความถูกตองแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเส่ียง ความ
ผิดพลาดตางๆ ลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล 
รูปแบบออนไลน์  
          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการ พัฒนาองคกรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชน การยกเลิกการ เรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นท่ีออกโดยราชการจากผูรับบริการ  การ จัด
เก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส EMR : Electronic Medical Records) การใชใบส่ังยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ   การ
มีบริการนัดหมายแบบเหล่ือมเวลา หรือมีการจัดกลุมผูรับบริการ ไดรับบริการตรง เวลาหรือแตกตางเล็กนอยอยางเหมาะสม เปนตน  
          โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑท่ีเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหนวยงานอื่นได มีการจัดการและปองกัน ความ
เส่ียง (Proactive Risk Management) ท่ีดีในทุกมิติ เพื่อใหการบริการมีคุณภาพดี ในทุกมิติ และมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม และอนุรักษพลังงาน อยางยั่งยืน 
  - ปัญหาพื้นท่ีเชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง) 
   การด าเนินงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัล ของโรงพยาบาล ตามแนวทางของ  Smart Tools และ Smart  Services ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน  
๑0. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์ Smart Hospital ด าเนินงานดีระดับหนึ่ง 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 พัฒนาระบบ Smart Tools  Smart  Services และ Smart Hospital ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสะดวก รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
 
 
 
 



12. มาตรการ/กิจกรรม 

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ ๑ พัฒนา Smart Place @ 
Smart Tools และ Smart Services  

1. จัดท าแผนงบประมาณรองรับการพัฒนาระบบ Smart 
Hospital 
๒. ประชุมช้ีแจงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
 

1. ประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบและเผยแพร่ช่องทางการ
ส่ือสาร 

 
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 256๒ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 

มาตรการที่ ๑ พัฒนา Smart 
Place @ Smart Tools และ 
Smart Services  

ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็น Smart Hospital 

- ร้อยละ  
80  

ร้อยละ   
๑๐๐ 

ร้อยละ  
 ๑๐0 

1. โครงการพัฒนา  Smart Hospital 
 

รพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. แผนงานที่ ๑๒ :  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี 36. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ  และ 37. โครงการ Smart Hospital 
4. ตัวชี้วัดที่   59. รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล  รอยละ 80  (KPI) ท่ี 60. รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital   และ มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 
5. พันธกิจ  

5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ี  

     ทันสมัย 
5.2 ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศให้มีเอกภาพ 
5.3 เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์/ มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มาตรการพัฒนาระบบบริการ       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

7. เป้าประสงค์: มีระบบสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของ 
องค์กร 

8.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารให้ทันสมัย 
9. สถานการณ์ปัญหา 
 - Baseline Data : ปัจจุบันมีการบันทึกข้อมูลป่วยทางระบบOPD Card และ ระบบ Computer ควบคู่กันไป   
               - ปัญหาพื้นทีเ่ชิงคุณภาพ  (สาเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง)  

1. มีการท างานซ้ าซ้อนเน่ืองจากต้องมีการบันทึกข้อมูลทางระบบ OPD Card และทางระบบคอมพิวเตอร์ 
   2. มีความสิ้นเปลืองของทรัพยากรเช่น กระดาษ หมึกปริน้ 
   3. ข้อมูลจากการบันทึก ยังไม่ตอบสนองต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 
   4. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มอยู่ที่ร้อยละ 90  
10. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ   

1. ความซ้ าซ้อนเรื่องการบันทึกข้อมูล 
   2. ความสิ้นเปลืองทรัพยากร 
   3. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม   
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1.มีระบบคลังข้อมูล Data Center ระดับ CUP ที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



   2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
12. มาตรการ/กิจกรรม  

มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริการ 1. Smart Hospital (ระบบคิว / Less Paper)และระบบนัด      1. เย่ียมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพบริการของ รพ.สต.ใน

เครือข่าย 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูล 1. สื่อสารเป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียน 

2. เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. จัดท าระบบส ารองข้อมูล 
4. พัฒนาระบบคลังข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศ 
6. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และท าการ Back up ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
7. วางแผนการส ารองคอมพิวเตอร์เพ่ือเพียงพอต่อการใช้งาน 
8. มีฐานข้อมูลส ารองไว้ในNotebook ในกรณีไฟดับ 
9. ลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใชจ้่าย(Paper Less) 
 

1. อบรมเจ้าหน้าท่ีเรื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วย 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศ 
3. วางแผนการส ารองคอมพิวเตอร์เพ่ือเพียงพอต่อการใช้

งาน 
4. ลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่าย

(Paper Less) 
5. มีฐานข้อมูลส ารองไว้ในNotebook ในกรณีไฟดับ 
6. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ใหบ้ริการ

ระหว่าง รพ.สต.ในเครือข่าย 
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบ
Application PCC 

1. มีการใช้ Application ส าหรับ PCC 1. ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพให้มีการใช้ Application  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ   
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบ
บริการ 

1.Paper Less 
2.ระยะเวลารอคอย 

90 % 
น้อยกว่า 1.30 

ชม. 
(1.04 ชม.) 

100% 
น้อยกว่า 
1.30 ชม. 

 

100% 
น้อยกว่า 
1.30 ชม. 

 
 

100% 
น้อยกว่า 
1.30 ชม. 

 

1. เพ่ิมสเถียรภาพโปรแกรมระบบคิว
Application Hygge Medical Service ใน
โรงพยาบาลพร้อมทั้งเพ่ิมจุดบริการระบบคิว
ออนไลน์ 
2. พัฒนาโครงการเครือข่ายสุขภาพไร้กระดาษ 
( Paper Less) 

ชัยรัตน์ ไพรแก่น/ วัช
ราวัลย์ เพ็ชรแจ่ม 

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ
ข้อมูล 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง รายงาน 43 
แฟ้มมีความสมบูรณ์ 
 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 
95  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูล 
43 แฟ้ม 

วัชราวัลย ์เพ็ชรแจ่ม 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบ
Application PCC 

1. มีการใช้ Application 
ส าหรับ PCC 

ยังไม่มีระบบ 
 Application 

3 แห่ง 6 แห่ง 9 แห่ง 1. โครงการพัฒนาระบบบริการโดย
Application 
2. โครงการเครือข่ายสุขภาพไร้กระดาษ         
( Paper Less) 

สสอ. รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. แผนงานที่ ๑๓ :  การบริหารจัดการดานการเงินการคลงัสุขภาพ 
3. โครงการหลักของกระทรวง : ท่ี 39. โครงการบรหิารจัดการดานการเงินการคลัง   
4. ตัวชี้วัดที่   (KPI) ที่ 64. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ≤ รอยละ 4  ระดับ 6 ≤ รอยละ 8 
5. พันธกิจ สสจ.....................  6. ประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ...................... 7. เป้าประสงค์ สสจ......................   8.  ยุทธศาสตร์ สสจ. (6 ยุทธศาสตร์) .................... 
9. สถานการณ์ปัญหา 
          โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและวิกฤตทางการเงิน ระดับ 3 และรพ.สต.มีเงินบ ารุงคงเหลือต่ ากว่า 200,000 บาท จ านวน 4 แห่ง และมีแนวโน้มที่โรงพยาบาลบ้าน
ลาดจะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับที่สูงข้ึน  รพ.สต.จะมีเงินบ ารุงคงเหลือลดลงไม่ถึง 100,000 บาท สาเหตุเน่ืองจากได้รับจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวลดลง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงและเพ่ิมข้ึนทุก
ปี เงิน Fix cost ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับ Fix cost ที่ รพ.สต.ใช้จริงแต่ละเดือน ซึ่งหน่วยบริการโรงพยาบาลบ้านลาด ยังคงด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย (LOI) 
และแผนการเงิน (Plan fin) อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาระบบบัญชี โดยมีการรายงานผลการวิเคราะห์ ติดตาม การแก้ไขทุกครั้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
๑0. สรุปสภาพ/ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
                        - หน่วยบริการโรงพยาบาลแก่งกระจานประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน 
  - หน่วยบริการ รพ.สต.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินกระทบต่อค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทน) 
11. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  - หน่วยบริการโรงพยาบาลแก่งกระจาน ไม่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน หรือมีค่าวิกฤติไม่เกินระดับ 3 
  - หน่วยบริการ รพ.สต. มีสถานะการเงินบ ารุงคงเหลือไมน้่อยกว่า 200,000 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
12. มาตรการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ / มาตรการ 
บทบาทการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักระดับอ าเภอ กิจกรรมหลักระดับต าบล 
1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ - ติดตามการจัดสรรเงิน UC และจัดสรรเงินให้หน่วยบริการในเครือข่ายให้เหมาะสม เพียงพอ 

- รับการจัดสรรเงินปรับเกลี่ยระดับเขตสุขภาพที่ 5/จังหวัด และเงินช่วยเหลือจากเขตสุขภาพที่ 5 
- ติดตามก ากับด้วยแผนการเงิน (Plan fin) และแผนเงินบ ารุง รพ.สต.ทุกแห่ง 

- 

2. พัฒนาการบริหารระบบบัญช ี - พัฒนาระบบบัญชีให้ถูกต้องทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย 
- ให้มีการรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน 
- พัฒนาการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส ์

- 

3. พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลัง
ของเครือข่ายและบุคลากรผูร้ับผิดชอบ 

- พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่บุคลากรด้านการเงินการคลังระดับอ าเภอ - 

4. ติดตามก ากับเครื่องมือประสิทธิภาพทาง
การเงิน 

- ควบคุมก ากับโดยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการด าเนินงาน 
- ควบคุมก ากับโดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 plus efficiency) 
-  ควบคุมก ากับด้วยเกณฑ์ประเมินต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (Unit cost) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยบริการ ด้วยการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. ความเชื่อมโยงมาตรการสู่แผนปฏิบัติการ    

มาตรการ ตัวชี้วัด 
Base line 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ - หน่วยบริการ (โรงพยาบาลบ้านลาด) ไม่
วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 
- หน่วยบริการ (โรงพยาบาลบ้านลาด)มี
แผนทางการเงิน (Plan fin) ครบถ้วน 
ถูกต้อง ร้อยละ 100 
- หน่วยบริการ( รพ.สต.9แห่ง) มีเงินบ ารุง
คงเหลือไม่น้อยกว่า 200,000 บาท 
 
 
- หน่วยบริการ (รพ.สต.)        มีแผนเงิน
บ ารุง ครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ 100  

ระดับ 3 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
รพสต.มีเงินบ ารุง
คงเหลือน้อยกว่า 
200,000 บาท 
จ านวน 9 แห่ง 

ร้อยละ 100 

ไม่เกินระดับ 3 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
รพสต.มีเงินบ ารุง
คงเหลือน้อยกว่า 
200,000 บาท ไม่
เกิน 4 แห่ง 

ร้อยละ 100 

ไม่เกินระดับ 3 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
รพสต.มีเงินบ ารุง
คงเหลือน้อยกว่า 
200,000 บาท ไม่
เกิน 4 แห่ง 

ร้อยละ 100 

ไม่เกินระดับ 3 
 
 

รอ้ยละ 100 
 
 
รพสต.มีเงินบ ารุง
คงเหลือน้อยกว่า 
200,000 บาท ไม่
เกิน 4 แห่ง 

ร้อยละ 100 

 มุกดา/ไพทูร 

2. พัฒนาการบริหารระบบบัญช ี เกณฑ์ประเมินตามนโยบายบัญชี  
รพ.แก่งกระจาน ร้อยละ 100 
รพ.สต. ร้อยละ 50 

- รพ.แก่งกระจาน 
ร้อยละ 100 
- รพ.สต. 
ร้อยละ50 

- รพ.แก่งกระจาน 
ร้อยละ 100 
- รพ.สต. 
ร้อยละ50 

- รพ.แก่งกระจาน 
ร้อยละ 100 
- รพ.สต. 
ร้อยละ50 

- รพ.แก่งกระจาน 
ร้อยละ 100 
- รพ.สต. 
ร้อยละ50 

  

3. พัฒนาศักยภาพบริหารด้าน
การเงินการคลงัของเครือข่ายและ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการ (รพ.แก่ง
กระจาน และ  รพ.สต.) ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

4. ติดตามก ากับเครื่องมือ
ประสิทธิภาพทางการเงิน 

- หน่วยบริการ รพ.แก่งกระจาน  มีผลต่าง
ของแผนละผล Plan fin ไม่เกินร้อยละ 5 
 

+6.35 5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

  

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๗๘๘  วันที่   ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 ตามท่ี เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ได้มีการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ในสังกัด  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ได้น าไปปฏิบัติต่อไป มีรายละเอียดท่ีแนบ
ท้ายมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาโปรดทราบและขออนุมัติน าแผนปฏิบัติการสุขภาพของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แพร่ทางเว็บไซด์และป้ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ต่อไป 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

                                           
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ          
          - แผนปฏิบัติการสุขภาพของเครือข่าย 
             เพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป 
 
   
                   (นายไพทูร   ศิลปศร)                                      
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน     ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 

    - อนุมัติและเห็นควรเผยแพร่        
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

       สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : .ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.........…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี :  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒.........................................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.............................. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายอ าเภอ
แก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบมา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี...๑๔....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...๑๔....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๑๔....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.
แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 


