
สรปุผลการตรวจราชการ รอบ 2/60   

คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ 

เขตสขุภาพท่ี 6 

สตรแีละ 

เด็กปฐมวยั 

วยัเรยีน 

 

วยัร ุน่ 

 

วยัท างาน 

 

ผ ูส้งูอาย ุ

 

อนามยั

สิ่งแวดลอ้ม 

ระบบจดัการ

สขุภาพในพ้ืนท่ี 

ค ุม้ครอง

ผ ูบ้รโิภค 



คณะท่ี 1 การสง่เสรมิ สขุภาพ ป้องกนัโรค และการค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ  

1. อตัราสว่นการตาย

มารดา  

2. เด็กอาย ุ0-5 ปี มี

พฒันาการสมวยั  

3. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 ‟ 

5 ปี สงูดสีมสว่นและ

สว่นสงูเฉลีย่ที่อาย ุ5 ปี 

4. เด็กวยัเรียนสงูดสีม

สว่น 

5. เด็กกลุม่อาย ุ0-12 ปี

ฟันดไีมม่ผี ุ(cavity free)  

6. อตัราการคลอดมชีพีใน

หญิงอาย ุ15 ‟19 ปี 

7. Long Term Care  

8.รอ้ยละ 80 ของจงัหวดัมี

ศนูยป์ฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน 

(EOC) และทีมตระหนกัร ู้

สถานการณ ์(SAT) ที่

สามารถปฏิบตังิานไดจ้ริง  

9.อตัราความส าเร็จการรกัษา

ผูป่้วยวณัโรครายใหม ่

10.อตัราการเสยีชวีิตจาก

การจมน า้ของเด็กอายตุ า่กว่า

15 ปี 

11.อตัราการเสยีชวีิตจาก

การบาดเจ็บทางถนน  

12.อตัราผูป่้วยความดนั

โลหิตสงูและ/หรือเบาหวาน

รายใหม ่

13.รอ้ยละของผลิตภณัฑ์

อาหารสดและอาหารแปรรปูมี

ความปลอดภยั  

14.รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ

ที่หยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 เดือน 

หลงัจ าหนา่ยจากการ

บ าบัดรกัษาตามเกณฑก์ าหนด 

15. รอ้ยละของผลิตภณัฑ์

สขุภาพที่ไดร้บัการตรวจสอบได้

มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

  

16. รอ้ยละของสถานพยาบาล

และสถานประกอบการเพ่ือ

สขุภาพไดร้บัการตรวจสอบ

มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด  

15.รอ้ยละของ

รพ. ทีพ่ฒันา

อนามยั

สิ่งแวดลอ้มได้

ตามเกณฑ ์

GREEN & 

CLEAN Hospital 

แผนงานท่ี 

1 

พฒันาคณุภาพชีวิตทกุกล ุม่วยั 

แผนงานท่ี 

2 

ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ 

แผนงานท่ี 

3 

ลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ 

แผนงานท่ี 

4 

บรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

17 

KPIs 

= PA  



สถานการณปั์ญหาสขุภาพตามกล ุม่วยั 

P 
I 
R 
A 
B 

เขา้ส ูก่ระบวนการดแูลชา้ 

พฒันาการลา่ชา้ 

อว้น เต้ีย ฟันผ ุ IQ   

EQ MQ 
ตัง้ครรภ ์พฤติกรรม 

เสี่ยงทกัษะชีวิต 

พฤติกรรมสขุภาพ 

สงัคมผ ูส้งูอาย ุ



ต่อแสน LB 

แนวโนม้อตัราสว่นการตายของมารดา เขตสขุภาพท่ี 6 

13.15

28.54
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อตัราสว่นการตายของมารดารายจงัหวดั ปี2560  สาเหตมุารดาตาย ปี 2557-2560 



ตวัช้ีวดั 
สมทุรปรา

การ 

ชลบรุ ี ระยอง จนัทบรุ ี ตราด ฉะเชิง 

เทรา 

ปราจีน 

บรุ ี

สระแกว้ เขต 

อตัราสว่นมารดาตาย

(20ต่อแสนคน) 
23.79 13.15 28.54 0.0 0.0 33.27 0.0 0.0 16.25 

ANC<12wks (60%) 54.04 37.59 52.13 65.79 50.12 59.41 45.94 51.09 49.25 

Completed ANC  (60%) 44.87 25.09 43.38 49.76 33.49 44.42 35.65 36.04 37.00 

คดักรองภาวะเสี่ยงและ

พบภาวะเสี่ยง (>25%) 
18.66 27.96 29.26 57.69 28.05 59.01 36.56 10.74 30.08 

ภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

(< 5%) 
4.08 4.08 2.00 2.63 1.35 3.19 7.58 2.59 3.73 

ดแูลหลงัคลอด (65%) 45.37 25.02 40.58 66.48 42.31 41.71 41.84 27.22 37.51  

ภาวะโลหิตจาง(20%) 14.17 20.85 17.51 13.95 19.23 18.05 16.86 16.48 17.34 

ไดร้บัยาเสรมิไอโอดีน 

(100%) 
84.98 73.84 84.73 76.73 85.28 86.05 68.95 82.51 79.62 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

ที่มา : HDC วนัที่ 28 กรกฎาคม 2560 



จดุเด่น 

-ทีมน าระดบัเขตเขม้แข็ง (รพ.ชลบรุ,ี รพ.พระปกเกลา้) 

-หน.สติูกรรม กมุารเวชกรรมรพ.ระดบัจงัหวดัใหค้วามรว่มมือ 

โอกาสในการพฒันา 

-การประเมินรบัรองมาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเด็กให้

ต่อเน่ืองและครอบคลมุ 

-ความเขม้แข็งของ MCH B. ระดบัอ าเภอ 

Best Practice 

การประชมุทบทวนหาสาเหตกุารตายมารดา และวางระบบ

ป้องกนัระดบัเขต  



เด็ก 0-5 ปี มีพฒันาการสมวยัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

                            

ตรวจพฒันาครัง้แรกสงสยัลา่ชา้ กระต ุน้และประเมินซ ้า 

ที่มา : HDC วนัที่ 28 กรกฎาคม 2560 



สถานการณ ์การณรงคค์ดักรอง 17-21 กรกฎาคม 2560 

ที่มา : HDC วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 



สว่นสงูเฉลี่ยอาย ุ5 ปี ชาย = 109.49 cm   หญิง = 108.92 cm 

เด็ก 0-5 ปี  สงูดีสมสว่นไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 51  

ท่ีมา : HDC วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 



จดุเด่น 

-ผ ูบ้รหิารทกุระดบัใหค้วามส าคญั โดยเฉพาะท่านผ ูต้รวจฯและท่าน

สธน. 

โอกาสในการพฒันา 

-ความเขม้แข็งของคณะอนกุรรมการพฒันาเด็กปฐมวยัทกุระดบั 

-การเยีย่มเสรมิพลงัและติดตามการด าเนินงานในพ้ืนท่ีหนา้งานหน่วย

บรกิาร 

-พฒันาศนูยเ์ตาะแตะตน้แบบ / ต าบลพฒันาการเด็กดีเริม่ท่ีนมแม่ 

Best Practice 

-สนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา / ลานเลน่ตามรอยพระยคุคลบาท 

-โครงการ Let’grow เติบโตโชวศ์กัยภาพ 

-การใชย้าProgesterone ป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนด 



เด็กวยัเรยีนสงูดี สมสว่น  ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 66 
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ท่ีมา : HDC  23 กค. 60 

สว่นสงูเฉลี่ยชาย  (154)    149.58 cm 

               หญิง (155)    150.53 cm 

ผอม   4.53 %   เร่ิมอว้น  12.50 %    เตีย้  4.36 % 



ตวัช้ีวดัท่ี 4 เด็กวยัเรยีนสงูดี สมสว่น 

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 66 

 

 

 

จดุเด่น 

-พฒันาสขุภาพนกัเรยีนโดยใชก้ระบวนการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพอยา่งต่อเน่ือง 

-ผ ูบ้รหิารและผ ูร้บัผิดชอบงานติดตามการด าเนินงานในพท.อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

โอกาสในการพฒันา 

-จดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการสง่เสรมิสขุภาพและจดัการแกไ้ข

ปัญหาภาวะทพุโภชนาการอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 

-จดัท ามาตรการ/ขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างผ ูป้กครองและชมุชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการสง่เสรมิสขุภาพเด็ก 

-ส่ือสารความรอบร ูด้า้นสขุภาพของเด็กใหถึ้งผ ูป้กครองและชมุชนเป็นระยะ

ต่อเน่ือง 

-ท าวิจยั R2R โรงเรยีน ตน้แบบสขุภาพ 

-ขบัเคลื่อนการด าเนินงานสขุภาพเด็กวยัเรยีนผา่นโรงเรยีนตน้แบบเด็กไทย

สขุภาพดีของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

Best Practice 

-รร.เทศบาลวดัโขดทิมทาราม จ.ระยอง ดา้นกิจกรรมสง่เสริมทางกาย 

-รร.แพรกษาวิเทศศึกษา จ.สมทุรปราการ ดา้นอาหารและโภชนาการ 

 

 



รอ้ยละเด็กกล ุม่อาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผ ุ(cavity free) 

รอ้ยละเด็กอาย ุ6-12 ปี ไดร้บับรกิารทนัตกรรม 

ชลบรุ ี ระยอง จนัทบรุ ี ตราด 
สมทุร 

ปราการ 

ฉะเชิง เท

รา 

ปราจีนบ ุ

ร ี
สระแกว้ 

ภาพรวม

เขต 
ประเทศ 

6 เดือน 24.54 27.17 28.85 48.57 12.28 50.18 28.98 35.99 28.12

9 เดือน 42.6 38.7 44.26 57.69 23.55 60.83 46.49 52.97 42.38 49.24
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รอ้ยละเด็กกล ุม่อาย ุ12 ปีฟันดีไมมี่ผ ุ(cavity free) 

ชลบรุ ี ระยอง จนัทบรุ ี ตราด 
สมทุร 

ปราการ 

ฉะเชิง เท

รา 

ปราจีนบ ุ

ร ี
สระแกว้ 

ภาพรวม

เขต 
ประเทศ 

6 เดือน 53.77 76.56 82.69 76.26 69.69 77.86 67.24 75.97 72.02

9 เดือน 57.77 74.38 85.32 74.19 68.98 80.75 64.81 77.48 72.83 71.88
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Best practice 

• โรงเรยีนเด็กไทยฟันดีตน้แบบจงัหวดัสระแกว้ ฉะเชิงเทรา 

จนัทบรุ ี

• การอดุฟันดว้ย Smart technique ในทกุจงัหวดั 

• เพ่ิมการจดับรกิารทนัตกรรมเพ่ิมทวีในโรงเรยีนประถมศึกษา

ในทกุจงัหวดั 

• เครอืข่ายโรงพยาบาลบางน ้าเปรี้ยวและโรงพยาบาลแปลงยาว

ด าเนินกิจกรรมเด็กเล็กฟันดีวิถี self-care  

• เริม่ด าเนินการพฒันา อสม.เช่ียวชาญสาขาสขุภาพช่องปาก 



อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี  

(เป้าหมาย 42 ต่อ 1000 ) 

สถานการณอ์ตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี พ.ศ.2560 ( 9เดือน) 

ท่ีมา : HDC วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 



สถานการณก์ารตัง้ครรภซ์ ้าในวยัร ุน่อาย ุ15-19 ปี ปีงบประมาณ 2560 

สถานการณห์ญิงอายนุอ้ยกว่า 20 ปี ท่ีคลอดหรอืหลงัแทง้บตุรท่ีไดร้บับรกิารคมุก าเนิดดว้ยวิธีก่ึงถาวรปีงบประมาณ 2560 

ท่ีมา : HDC วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 



จดุเด่น 

 -   มีการสรา้งการมีสว่นรว่มของภาคีเครอืขา่ยโดยขบัเคล่ือนภายใตพ้รบ.ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาตัง้ครรภว์ยัร ุน่ทกุจงัหวดั และมีการใชแ้ผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร ์

โอกาสในการพฒันา 

-   เรง่รดัการใหบ้รกิารคมุก าเนิดหลงัคลอดหรอืหลงัแทง้ดว้ยวิธีคมุก าเนิดกึ่งถาวร

แกแ่มว่ยัร ุน่ใหค้รอบคลมุ 

-   ขบัเคลื่อนการด าเนินงานผา่นคณะอนกุรรมการฯ และจดัประชมุ 

Best practice 

- ศนูยบ์รกิารอนามยัการเจรญิพนัธ ุใ์นชมุชน ต.ยายรา้ อ.ท่าใหม ่จ.จนัทบรุ ี

- อ าเภอลิขสิทธ์ิอนามยัการเจรญิพนัธ ุ ์อ.มะขาม จ.จนัทบรุ ี

- ต าบลเยาวชนกลา้ท าดี จ.ปราจีนบรุ ี

- Teen Ranger (ดแูลผ ูป่้วย LTC) จ.สระแกว้ 

- ศนูยเ์ยาวชน LAMPS TEEN CENTER จ.ชลบรุ ี

- อ าเภออนามยัการเจริญพนัธ ุ ์รอ้ยละ 59.42 

- โรงพยาบาลท่ีผา่นการประเมินการจดับรกิาร ( YFHS) รอ้ยละ 85.51 



ต าบลท่ีมีระบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผ ูส้งูอายรุะยะยาว (LTC) ผา่นเกณฑ ์

(รอ้ยละ 50) 
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ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ สระแกว้ 

จ านวนต าบลทัง้หมด 

จ านวนต าบลที่เขา้ร่วมโครงการLTC 

48.91 58.89 57.89 71.05 62.00 50.53 76.56 81.03 

769 

426 420 

713 
635 

529 
660 644 

761 

613 
518 565 

421 

273 268 

548 

342 324 
214 

480 

625 

407 
332 280 

เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 

54.75 64.08 63.81 76.86 53.86 61.05 32.42 74.53 82.13 66.39 64.09 49.56 

ประเทศ : ต าบลทัง้หมด 7,253 แห่ง   เขา้รว่มโครงการ 4,513 รอ้ยละ  62.2 

เขต       : ต าบลทัง้หมด 529 แห่ง      เขา้รว่มโครงการ 324    รอ้ยละ  61.0  



57.77 

66.66 

52.27 

40.74 

67.74 

76.59 

53.06 55.31 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา ปราจีนบรีุ สระแกว้ 
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ผลการด าเนินงาน : ต าบลLTC ผา่นเกณฑ ์ฯ (เป้าหมาย รอ้ยละ 50) 

เขต  65.1% 
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ขอ้คน้พบ 

- ๑. กองทนุท่ีซ้ือบรกิารตาม Care Plan มีจ านวนนอ้ย (รอ้ยละ 31.2) 

   ๒. ชมรมผ ูส้งูอายใุนพ้ืนท่ี LTC  บางแห่งไมเ่ขม้แข็ง/ กิจกรรมสง่เสรมิทนัตสขุภาพ
ยงัไมช่ดัเจน 

โอกาสในการพฒันา 

   - พฒันาระบบดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุ ส าหรบัผ ูส้งูอายภุาวะพ่ึงพิง  (LTC) ดว้ยกลไกล DHS   

  - เรง่รดั/ติดตามการเบิกจ่ายงบฯ กองทนุ LTC/จดัเวทีแลกเปล่ียนเรยีนร ูค้น้หาพ้ืนท่ีดีเด่นเป็นแหลง่

เรยีนร ู ้  

  - ติดตามประเมินต าบล LTC/ บรูณาการการด าเนินงานรว่มกบังาน ทนัตสาธารณสขุ 

 - พฒันาศกัยภาพชมรมผ ูส้งูอายใุหเ้ป็นกลไกท่ีเขม้แข็งในการสง่เสรมิสขุภาพผ ูส้งูอาย ุ

Best Practice 

-ต าบลวงัน ้าเย็น สระแกว้  มีระบบการดแูลผ ูส้งูอายคุรบวงจรครอบคลมุผ ูส้งูอายทุกุกล ุม่ ภาคีทกุภาค

สว่นมีสว่นรว่ม ทัง้ภาคทอ้งถ่ิน/สาธารณสขุ/ประชาชน ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการ LTC 

และศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวิตผ ูส้งูอาย ุพฒันา Care Giver ต่อยอดใหมี้ความเช่ียวชาญ (Super Care 

Giver) ชมุชนเยี่ยมดแูลผ ูส้งูอายอุยา่งต่อเน่ือง/จดัตัง้โรงเรยีนผ ูส้งูอายแุละมีกิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพ

ผ ูส้งูอายตุ่อเน่ือง  
 



ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ณ 1 สิงหาคม 2560 

 รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

(GREEN & CLEAN Hospital) 



สิ่งท่ีคน้พบ 

- ผ ูต้รวจฯ ใหค้วามส าคญัและเนน้ในเวทีตรวจ

ราชการ 

- นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั จดัท า MOU กบั

ผ ูบ้รหิารโรงพยาบาลทกุแห่งในการด าเนินงาน G&C 

ขอ้เสนอแนะ 

 - สิ่งท่ีประเมินยงัไมผ่า่นเกณฑฯ์  

ควรมีการเขา้แผนพฒันา

(โดยเฉพาะในเรือ่งโครงสรา้ง) ต่อไป 

 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ณ 1 สิงหาคม 2560 

 รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

(GREEN & CLEAN Hospital) 



ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 

ตวัช้ีวดั ชบ รย จบ ตร สป ฉช ปจ สก เขต 

1.อตัราสว่นมารดาตาย( 10 ต่อ LB ) 

2.เด็ก 0-5 ปี มีพฒันาการสมวยัไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

3.เด็ก 0-5 ปี สงูดีสมสว่นไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 51 

4. เด็กวยัเรยีนสงูดีสมสว่น   (ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 66) 

5. รอ้ยละของเด็กกล ุม่อาย ุ0-12 ปี 

ฟันดีไม่มีผ ุ

6.อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ 

15-19 ปี (เป้าหมาย 42 ต่อ 1000) 

7.รอ้ยละของต าบลท่ีมีระบบการ

สง่เสรมิสขุภาพดแูลผ ูส้งูอายรุะยะยาว 

(Long term care) ในชมุชนผา่นเกณฑ ์

8.รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันา

อนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

GREEN&CLEAN Hospital (รอ้ยละ 75) 



แผนงานท่ี 2  

ป้องกนั ควบคมุโรค 

 และภยัสขุภาพ 

แผนงานท่ี 3   

ลดปัจจยัเสี่ยง 

ดา้นสขุภาพ 

 EOC 

 TB 

Drowning 

RTI 

DM / HT 

8 

9 

10 

11 

12 

 ผลิตภณัฑอ์าหารปลอดภยั 

 บ าบดัรกัษาผ ูติ้ดยาเสพยติ์ด 

 ผลิตภณัฑส์ขุภาพมาตรฐาน 

 สถานพยาบาล/สถานประกอบการ

ไดม้าตรฐาน 

13 

14 

15 

16 

9 KPI 



ขัน้ตอนท่ี 5 มี IAP เพ่ือรองรบั PHE 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 รายงานการซอ้มแผน 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทีม SAT ผ่านการอบรม 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 มีสถานท่ีและอปุกรณ ์

 

ขัน้ตอนท่ี 1 มีค าสัง่ EOC ระดบัจงัหวดั 

8.ผลการด าเนินงานพฒันาระบบ EOC และทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ ์(SAT) ในระดบัจงัหวดั 

0

1

2

3

4

5
ไตรมาส 3 

เป้าหมาย

ด าเนนิการผา่น

ขัน้ตอนท่ี 4 

100% 

ประเด็นอปุสรรค/ปัญหาหลกัในการด าเนินการ ขอ้เสนอแนะท่ีใหแ้กจ่งัหวดั 

การด าเนนิงาน EOC & ICS และ SAT บางจงัหวดั ยงัไม่

มีผ ูร้บัผิดชอบหลกัในการจดัการระบบท่ีเป็น

ภาพรวม 

ควรมีการบริหารจดัการภายใน /ประชมุ ส่ือสาร หาขอ้ตกลงร่วมกนัในทาง

ปฏิบตัว่ิาใครหรือหนว่ยงานใดเป็น Focal point หลกั 

จนท.สว่นใหญ่ขาดทกัษะในการบรหิารจดัการศนูย ์

EOC ที่ครอบคลมุในทกุโรคและภยัสขุภาพ  

1. ควรชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน EOC & ICS ใน จนท. แตล่ะระดบั 

2. จดัท า SOP และ IAP เพ่ือวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่สามารถชี้

เป้าและก าหนดกลยทุธการด าเนนิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑใ์นการจดัหอ้งเป็นศนูย ์EOC  ไม่สอดคลอ้งกบั

บริบทของพ้ืนที่ 

แตล่ะจงัหวดัจดัเตรียมตามบริบทพ้ืนที่ เนน้น ามาใชไ้ดจ้รงิในขณะเกิดภาวะ

ฉกุเฉินฯ  

คณุสมบติัของ จนท.ทีม SAT ไมช่ดัเจน และมีจ านวน 

จนท. ไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน  

พิจารณาจดักรอบโครงสรา้งฯใหส้อดรบักบัปัญหาโรคและภยัสขุภาพใน

พ้ืนที่ และก าหนดคณุลกัษณะทีม SAT ที่ชดัเจน + มีแผนการพฒันาทีม SAT 



จนัทบรุ ี- เชิงกลยทุธ ์: ปรบัวิกฤต อต.ป่วยไขเ้ลอืดออกใน

อ าเภอเสี่ยงมาด าเนนิงานเชงิรกุแกปั้ญหาไวรสัซิกา นายอ าเภอเห็น

ความส าคญัสนบัสนนุงบฉกุเฉิน (500,000 บาท) ในการควบคมุโรค 

ทัง้ไดน้ าผลสู่การเสนอผลงานวิชาการ “การตอบโตภ้าวะฉกุเฉินโรค

ตดิเชือ้ไวรสัซิกา จ.จนัทบรีุ 2559” ณ ประเทศออสเตรีย 

นวตักรรมท่ีสามารถท าไดดี้ในงานพฒันาระบบ EOC&ICS ในระดบัจงัหวดั 

ตราด - Emergengy Box ส าหรบัพิษแมงกะพรนุ 

ประกอบดว้ย ชดุท าแผล น า้สม้สายช ูค าแนะน า น าร่องโดย 

รพ.สต. หลงัจากนัน้ ผูป้ระกอบการเป็นผูด้ าเนนิการตอ่ไป 

- ปืนยงิห่วงยางช่วยชีพ เพื่อชว่ยคนจมน า้เป็น

โครงการร่วมระหว่างโรงพยาบาลเกาะชา้งกบัทอ้งถ่ิน  

        ระยอง – ระบบการเตรยีมความพรอ้มและตอบโตภ้าวะฉกุเฉินดา้นสา

ธารณภยัสารเคมีของจงัหวดัระยอง (แผนพิทกัษร์ะยอง, SRRT-C, ศนูยร์กัษาพิษวิทยา รพ.

ระยอง) มีการพฒันา ปรบัปรงุกระบวนการงานอยา่งสม ่าเสมอ มกีารจดัท าคูม่อืขัน้ตอนการ

ปฏิบตังิาน (SOP) การเตรียมความพรอ้ม มกีารทบทวนแผนปฏิบตักิารฯ มกีารซอ้มแผนตอบโต ้

ภาวะฉกุเฉินฯ ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยทกุภาคสว่นอย่างสม า่เสมอตอ่เนือ่งทกุปี 



ค่าคาดประมาณ และจ านวนผ ูป่้วยวณัโรครายใหม่  ระหว่าง ตค.59-มิ.ย. 60 
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ชบ  รย  จบ  ตร  สป  ฉช  ปจ  สก  เขต 6  

คาดประมาณปี 60 ตค.59 - มิ.ย.60 

9.อตัราความส าเรจ็การรกัษาผ ูป่้วยวณัโรครายใหม่และกลบัเป็นซ ้า รอ้ยละ 85 

เป้าหมาย 8,091 ราย (80% ค่าคาดประมาณ) 

47% 

60% 37% 
58% 57% 

50% 

48% 

50% 

49% 

เรอืนจ า 15 แห่ง 

(33,812 ราย )   

X-ray  

33,094 ราย 

(97.88 %)   

ผิดปกติ 

2,079 ราย 

(6.28 %)   

รอผล film อีก 907 ราย  
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จ านวน PTB+ conversion(%)

จ านวนผ ูป่้วย PTB+ ระหว่าง ต.ค.59-ธ.ค.59  

และอตัราการเปลี่ยนของเสมหะบวกเป็นลบ ในผ ูป่้วย 
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ชบ  รย  จบ  ตร  สป  ฉช  ปจ  สก  เขต 6  

ปี 59 ตค.59 - มิ.ย.60 

9.อตัราความส าเรจ็การรกัษาผ ูป่้วยวณัโรครายใหม่และกลบัเป็นซ ้า รอ้ยละ 85 

เป้าหมาย 85% 

เป้าหมาย 85% 

อตัราความส าเรจ็ในการรกัษาผ ูป่้วยระหว่าง ต.ค.59-ธ.ค.59 



หากอ่านผล AFB คลาดเคลื่อน ตอ้งแจง้แพทยแ์ละวิเคราะหห์า root cause 

ตรวจ culture/DST กอ่นรกัษาผ ูมี้ประวติัรกัษาซ ้า/ขาดยา 

ควบคมุคลงัยาให ้temp. < 25 C และความช้ืนฯ < 60% 

ก าหนด time line แจง้ case และเยี่ยมบา้นพรอ้มผลคดักรองผ ูส้มัผสั 

เช่ือมหน่วยงานในชมุชน (ในและนอกสงักดัฯ) เพ่ือสนบัสนนุกนัและกนั 

QTB 

ประเมนิ 26 แห่ง 

ผา่น 14 แห่ง 

คิดเป็น 54% 

  (เป้า 80%) 

พฒันาระบบวินิจฉยัและติดตามท่ีลดการน าผ ูต้อ้งขงัออกมานอกเรอืนจ า 

พฒันาระบบเตือนใหผ้ ูป่้วยไดต้รวจ culture/DST  

เฝ้าระวงัคณุภาพการจดัเก็บยาโดยติดเทอรโ์มมิเตอร ์และบนัทึกอณุหภมิูหอ้งยาทกุวนั 

QTBP 
ประเมนิ 15 แห่ง 

ผา่น 13 แห่ง 

 คิดเป็น 87% 

    (เป้า 50%) 

ผล QTB/QTBP และขอ้เสนอแนะ 
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ตราด  

จนัทบรุ ี 

ระยอง  

สระแกว้ 

ปราจีนบรุ ี 

ฉะเชิงเทรา   

ชลบรุ ี 

สมทุร 

ปราการ  

- รพ.บางละมงุ คดักรอง/ประเมินความ

เสี่ยงขาดยา 

- รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีฯคน้หาดว้ย 

x-ray ในพ้ืนที่ฟรี 1,000 ราย  

- รพ.บา้นค่าย x-ray ผูต้อ้งขงั 1,484 ราย  

- รพ.ระยอง และ รพ.บา้นค่าย สอบสวน MDR-TB ในเรือนจ า 

- ใช ้COC ส่ือสาร/ตดิตามการเยี่ยมบา้น  

- รพ.ตราด คดักรองแรงงาน

ขา้มชาตใินชมุชน, ตรวจ FBS ใน 

TB รายใหม ่

- รพ.คลองใหญ่ จา้ง จนท. ที่

ส่ือสารภาษากมัพชูาได ้

- รพ.เจา้พระยาฯ เชือ่ม OPD/เวชกรรม เพ่ิมความครอบคลมุการขึน้ทะเบียน 

- รพ.ประจนัตคาม มีระบบเตอืนใหเ้ก็บเสมหะวินจิฉยัใหค้รบ ๓ ตวัอย่างใน PTB 

- รพ.นาด ีประเมินภาวะเครียดในผูป่้วยและญาต ิ 

- รพ.กบินทรบ์รีุ มีหอ้ง ER ส าหรบัผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจ 

- รพ.อรญัฯ/รพร.สระแกว้ประสาน

ความร่วมมือ x-ray ผูต้อ้งขงั 

-รพ.พระปกเกลา้ เนน้ prevention ในเรือนจ า 

-รพ.สอยดาว พฒันาระบบก ากบัการกนิ/ฉีด

ยา กบั รพสต. และตรวจ FBS ใน TB รายใหม ่

-รพ.โป่งน า้รอ้น จดั Death case conference/  

Miss Dx และตรวจ FBS, BUN และ Cr รายใหม ่

-รพ.เขาสกุิม ท าปฏิทินกินยา และคดักรอง

ผูต้อ้งขงัดว้ย AFB 

- รพ.สมทุรปราการ ใช ้Q2/Q9 

ประเมินสขุภาพจิตและสง่ตอ่จิตเวช  

- รพ.บางพลี แยกผูป่้วยสงสยั TB 

ไวห้อ้ง modify negative pressure 

หนา้ รพ.  

- รพ.เมืองสมทุรปู่เจา้ฯ (เอกชน) 

x-ray ในกลุม่ DM 

- จงัหวดัก าหนดนโยบายความครอบคลมุของการคดั

กรองผูส้มัผสั, บรรจยุาแบบ daily dose,พฒันาส่ือการ

สอนผา่นคลิป VDO และบรูณาการตดิตามผูป่้วยกบั

งาน SRRT 

แบบอยา่งการพฒันางาน TB 



มีขอ้จ ากดัในการติดตามผ ูป่้วยขาดยา 

แนะน า : เชือ่มตอ่ระหว่างภาครฐักบัเอกชน       

         : สนบัสนนุการด าเนนิงานแบบพี่เลีย้ง 

ผ ูต้อ้งขงัท าความผิดซ ้า/หลบหนีขณะมา รพ.  

แนะน า : พฒันาระบบวินจิฉยัและรกัษาที่ลดการน าผูต้อ้งขงัมา รพ. 

         : พฒันาการตรวจเสมหะดว้ยกลอ้งจลุทรรศนใ์หเ้รือนจ า 

ผ ูป่้วยจิตเวช/ติดสรุา/เรร่อ่น มกัขาดยา 

แนะน า : สง่ตอ่วิชาชพีที่เชีย่วชาญ/มปีระสบการณใ์ห ้ 

           ค าปรึกษา 

TBCM2010 ทบัซอ้นกบั TB data hub  

แนะน า : ขอความร่วมมอืบนัทึกทัง้ TBCM และ TB   

           data hub ในชว่งเปลีย่นผา่น 

ยงัไมส่ามารถ DOT 100% ใน MDR-TB  

แนะน า : วางแผน DOT โดย จนท. ทกุราย หากเสมหะ  

           ไมพ่บเชือ้ปรบัเป็น mobile DOT 

รพ.เอกชน  

เรอืนจ า 

รพ./ 

รพ.สต  ขอ้คน้พบ 



10.อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี ไมเ่กิน 5 ต่อแสนประชากร 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13 ประเทศ 

2558 4.2 7.23 7.11 4.13 7.05 6.4 5.45 7.3 7.71 7.25 4.83 6.01 1.09 5.84

2559 2.67 5.24 4.9 5.86 6.18 7.39 6.49 6.57 7.2 6.58 5.08 5.51 2.01 5.64
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ที่มา:สนย. 

เป้าหมาย ชบ รย จบ ตร ฉช สป ปจ สก เขต 

จ านวน

คน 

16 5 4 5 9 7 5 6 57 

ผลงาน 7 5 2 4 6 1 2 5 32 

(2.88

) 

(ปี 60เป้าหมายเขต 6=5.1) 

อตัราการเสียชีวิตฯ ไตรมาส 3 เปรยีบเทียบค่าเป้าหมายปี 60 

จงัหวดั 2558 2559 
เป้าหมาย

60 
2560 

ชลบรุ ี 0 1 6 6 

ระยอง 5 3 1 1 

จนัทบรุ ี 2 3 5 13 

ตราด 3 5 4 6 

ฉะเชิงเทรา 0 4 6 9 

สมทุรปราการ 0 4 1 1 

ปราจีนบรุ ี 8 8 4 18 

สระแกว้ 7 13 5 17 

รวมเขต 6 25 41 32 71 

จ านวนทีมผ ูก้อ่การดี ปี 2558-2559 เปรยีบเทียบเป้าหมายปี 60 

5.4 
5.1 5.48 

2.88 
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14

เป้าหมาย 

ผลงาน 



ปี 2557 (7.8) ปี 2558 (6.4) 

สีแดง อตัราการเสียชีวิตมากกว่า 7.5ต่อแสนปชก.   สีเหลือง อตัราการเสียชีวิตมากกว่า 5-7.4     สีเขียว อตัราการเสียชีวิตนอ้ยกว่า 5  

จงัหวดัพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการ เสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี  

ปี 2559 (7.4 ) 

ฉะเชิงเทรา  

ระยอง  ปราจีน ปี 2554 (13.2) 

ปี 2555 (12.3) 

ปี 2556 (9.5) 

ขอ้คน้พบ 

ขอ้เสนอแนะ 

-แหลง่เสี่ยง ไดแ้ก่ แหลง่น ้าภายในบา้น แหลง่น ้าบรเิวณรอบ

บา้น   

บ่อเลี้ยงก ุง้  แหลง่น ้าธรรมชาติ  ทะเล  อ่างเก็บน ้า  

-สว่นใหญ่เหตเุกิด ช่วงปิดเทอม (มีนาคม) 

-มีการสอบสวนฯทกุราย 

-ทกุจงัหวดัมี Merit maker ผา่น DHS  

-ทกุจงัหวดัมีการวิเคราะหแ์ละมีฐานขอ้มลู ยอ้นหลงั 5 ปี 

+Feedback 

-สระแกว้ ปราจีนบรุ ีจนัทบรุ ีสรา้งทีม Merit maker ครบทกุ

อ าเภอ 

-สระแกว้ ปราจีนบรุ ีฉะเชิงเทรา พฒันาทีมผ ูก้่อการดีม ุ่งส ู่ระดบั

เงิน 

-ตราด มีนวตกรรม  ปืนยงิห่วงยางช่วยชีพ มีโครงการระหว่า งร.พ.

เกาะชา้งกบัอปท. และรปูแบบการป้องกนัการจมน ้าในพ้ืนท่ีชายทะเล

และพ้ืนท่ีเกาะ (Travel  Medicine) 

-  ผลกัดนัในระดบันโยบาย เพ่ือบรรจกุารสอนเรือ่งทกัษะการว่ายน ้าในหลกัสตูรการเรยีนการสอน รวมทัง้บรูณการรว่มกบั

นโยบายลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลาร ู ้

- พฒันาเครอืขา่ยสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือใหก้ารสื่อสารเขา้ถึงกล ุม่เป้าหมายโดยตรง  เช่น อสม./ผ ูป้กครอง  หอกระจาย

ขา่ว  

เสียงตามสายชมุชน  ศนูยเ์ด็กเล็ก  เขต พท.การศึกษา  อปท. อยา่งต่อเน่ือง 

- ควรมีการพฒันาปรบัปรงุ แบบรายงานการสอบสวนฯใหเ้หมาะสมและเป็นรปูแบบเดียวกนั 

- เนน้การสรา้งทีมผ ูก้อ่การดี ในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

จดุเด่น 
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11.อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  (ไมเ่กิน 18 ต่อประชากรแสนคน) 

18.97 
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13 ประเทศ 

28.27 

อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ปี 2559 

ตอ่แสนปชก. 

ที่มา : สนย. 

อตัราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน จ าแนกรายเขต          

ปีงบ  2560 ไตรมาส 2 (ต.ค.59- มี.ค.60) 
 

อตัราเสียชีวิต บาดเจ็บทางถนน จ าแนกรายจงัหวดั                            

ปีงบ 2560 ไตรมาส 2 (ต.ค.59- มี.ค.60) 
 

ท่ีมา : สนย. ท่ีมา : สนย. 

ปี 2556 (31.6) 

ปี 2557 (35.64) 

ปี 2558 (28.15) 

ปี 2559 (28.27) 

ต่อแสนปชก. 
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 13,766   14,033   14,059   14,789   15,069  

 22,886   22,451   22,029   21,423  
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มรณบตัร (จ านวน ) 

POLIS

E claim

มรณบตัร U ต ารวจ U 

บ.กลาง (จ านวน ) 

WHO

มรณบตัร (อตัรา) 

มรณบตัร U ต ารวจ U 

บ.กลาง (อตัรา) 

ขอ้สงัเกต 

       1. ด่านในเขต 6 ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ถนนสายหลกั/รอง(ด่าน

ตรวจ/จดุบริการ) และเป็นด่านที่เปิดด าเนนิการมาระยะหนึง่แลว้

โดย กระทรวงมหาดไทย เป็นเจา้ภาพหลกั 

ผลการบรูณาการขอ้มลู 3 ฐาน ไตรมาส 2  

ปีงบ 2560 เขตสขุภาพท่ี 6 

 ที่มา : http://ictpher.moph.go.th/quickwin/public/index.php 

จ านวนด่านชมุชน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560/สงกรานต ์ 

ปี 2560 เขตสขุภาพท่ี 6  

 ที่มา : รายงาน สสจ. 

จดุตรวจ หรือจดุสกดัถนนชมุชน/อบต./หม ู่บา้น   

 จ านวนและอตัราการเสียชีวิตจากอบุติัเหตจุราจรทางถนนใน

ประเทศไทย  

จากฐานขอ้มลูต่างๆ (พ.ศ.2553-57) 

 สรปุผลการประเมิน  DHS-RTI  ปี 2560  

54 55 42 29 23 19 17 

580 

819 

65 48 47 32 32 
56 
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ปีใหม ่

สงกรานต์ 

จงัหวดั สธ. ต ารวจ บรษิทักลาง 
บรูณาการ  

3 ฐาน 

ชลบรุ ี 342 281 185 456 

ระยอง 195 31 73 206 

จนัทบรุ ี 70 57 35 117 

ตราด 43 29 21 44 

ฉะเชิงเทรา 115 93 102 122 

สมทุรปราการ 130 7 204 236 

ปราจีนบรุ ี 45 0 20 41 

สระแกว้ 82 2 42 52 

เขตสขุภาพที่ 6 1,022 500 682 1,274 

        ที่มา:Self assessment สสจ.  

จงัหวดั 
จ านวน

อ าเภอ 

เป้าหมาย 

30% 
ผลงาน 

ผลการประเมิน  

ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ชลบรุ ี 11 3 11 5 3 1 

ระยอง 8 3 8 1 1 1 

จนัทบรุ ี 10 3 10 6 - - 

ตราด 7 2 7 2 - - 

ฉะเชิงเทรา 11 3 11 - 1 2 

สมทุรปราการ 6 2 2 - - - 

ปราจีนบรุ ี 7 2 7 - 1 1 

สระแกว้ 9 3 9 9 - - 

เขตสขุภาพที่ 6 69 21 65 23 6 5 



จดุเด่น 

จ.สระแกว้ 

   - การขบัเคลื่อน RTI ผ่านคณะกรรมการ

โรคติดต่อจงัหวดั โดยมีผ ูว่้าราชการจงัหวดั เป็น

ประธาน 

จ.จนัทบรุ ี  

-จดัตัง้ EOC- RTI มีระบบการสัง่การ  SAT เป็น

รปูธรรม 

- ด าเนินงานอ าเภอลิขสิทธ์ิดา้นการบาดเจ็บทาง

ถนน  เช่น อ าเภอนายายอาม 

จ.ตราด  

 -ผลงานดา้น EMS ดีเด่น ๕ ปีซอ้นระดบัประเทศ 

(EMS Award) 

- การมีสว่นรว่มของ อปท.  

จ.ฉะเชิงเทรา 

ศปถ.จงัหวดั ขบัเคลื่อนโดย ปภ.จงัหวดั เป็นเลขาและ

เขม้แข็ง 

จ.สมทุรปราการ  

-นพ.สสจ. มีนโยบายมาตรการองคก์ร 

(ประกนัภยั รถพยาบาล  รอ้ยละ 100 

- บรูณาการขอ้มลู 2 ฐาน และรพ.

เอกชน 

จ.ระยอง    

นโยบายของจงัหวดัมอบใหท้างสาธารณสขุ

อ าเภอเป็นเลขาหรอืผ ูช่้วยเลขา ศปถ.อ าเภอ 

ความรว่มมือกบับรษิทักลาง เป็นเลขาในการ

จดัท าฐานขอ้มลู 3 ฐาน และมีการคืนขอ้มลู 

จ.ชลบรุ ี 

–ต ารวจเป็นแกนหลกั  มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

และติดตามรายงานผล  

-การบรูณาการจดัท าฐานขอ้มลู 3  ฐาน 

ผ ูว่้าฯมอบรองผ ูว่้า ก ากบัติดตาม แกไ้ขปัญหา 

 ทกุจงัหวดั 

 นโยบายระดบักระทรวงและจงัหวดัท่ีเป็นรปูธรรม ก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง    

 ผ ูบ้รหิารระดบัจงัหวดั (ผ ูว่้าราชการจงัหวดั/รองผ ูว่้าราชการฯ ใหค้วามส าคญัในมาตรการดา้นต่างๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้ง และติดตามอยา่ง

จรงิจงั 

 มาตรการบรหิารจดัการ  

- SAT/EOC-RTI คณุภาพ 

- TEA Unit คณุภาพ(รพ.A S M1) 

- สสอ./รพช.เลขารว่มใน ศปถ.

อ าเภอ 

- มีแผนและสนบัสนนุงบประมาณ 

RTI   

 มาตรการขอ้มลู 4 I  

- Integration of Data 3 ฐาน 

-IS online รพ.A S M1 

-Investigation/-Information 

น าเสนอขอ้มลูจดุเส่ียงผา่น ศปถ.  

 มาตรการป้องกนั ACDR  

- Ambulance Safety 

- Commurity Checkpoint (ด่าน) 

- DHS-RTI 

- RTI  Officer มี จปถ. ใน

หน่วยงาน 

 มาตรการรกัษา  2E IR  

- EMS คณุภาพ 

- ER คณุภาพ  

- In-hos คณุภาพ 

- Referal System   

จ.ปราจีนบรุ ี

  -ศปถ.อ าเภอกบินทรบ์รีุ นาด ี ศรีมโหสถ และบา้นสรา้ง มกีาร

ด าเนนิงาน RTI อย่างเป็นรปูธรรม  

- การจดัตัง้ด่านชมุชน  มกีระบวนการวิเคราะหโ์ดยชมุชน  



นวตักรรม ขอ้เสนอแนะ 

จงัหวดัชลบรุ ี

 โครงการ 1 อ าเภอ 1 อปท. 1 ถนนปลอดภยั ให้

ด าเนินการเป็นรปูธรรมทัง้จงัหวดั มีเสน้ทาง

ภายในจงัหวดั จ านวนทัง้ส้ิน 109 สาย 

 

 

จงัหวดัปราจีนบรุ ี

 น าเสนอผลงาน “การแขง่ขนัการจดัการสาธารณ

ภยั ประเทศญ่ีปุ่ น” 

 การน าเสนอผลงานวิชาการ “การพฒันางานการ

ด าเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน จงัหวดั

ปราจีนบรุ ีจากจงัหวดัส ูม่าตรการทางสงัคมและ

ชมุชน” ในเวทีการประชมุภาคกลางของ สอจร. 

 นายอ าเภอนาดี  มีนโยบายน ารอ่งในการขบัเคล่ือน

งานลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอบุติัเหตทุาง

ถนน ผา่นศปถ.ต าบล  

 

 

 

 

 

 
 
 

ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน RTI  ผา่นระบบสขุภาพ

อ าเภอ (DHS-RTI) หรืออ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบ

ยัง่ยืน แลว้ขยายใหเ้ชือ่มกบั ศปถ.อ าเภอ ศปถ.ต าบล)  

ผลกัดนัใหอ้ปท.กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหลกัใน

การจดัตัง้ดา่นชมุชน 

ผลกัดนัใหมี้การก าหนดมาตรการองคก์ร 100%  

และมีการก าหนดตวัชีว้ดั มาตรการในการพฒันาและ

ติดตามอย่างเป็นรปูธรรม เชน่ การอบรมพนกังานขบัรถ  

การตรวจสมรรถภาพ    การตดิตัง้กลอ้ง การท าประกนั

อบุตัเิหตฯุ  

ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลู และบรูณาการฐานขอ้มลู

ในระดบักระทรวง  ที่สามารถใชไ้ดท้ัง้กรมควบคมุโรค 

กรมการแพทย ์ (สธฉ.)  และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

ผลกัดนัมาตรการดา้นกฎหมายอยา่งจรงิจงั  โดยเฉพาะ

ในชว่งเทศกาล เชน่ การงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุ

ชนดิ การจดั Safety Zone ในพื้นทีส่ าคญั พื้นที่เสี่ยงสงู หรือ

เขตเมือง 
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รอ้ยละการคดักรองผ ูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงู  

(เป้าหมาย มากกว่ารอ้ยละ 90) 

ไตรมาส 3 ผลการคดักรอง DM / HT  

ประเทศ  DM=83.23   HT= 85.64 

เขต 6    DM=80.35   HT= 82.31 

จงัหวดัท่ีมีการคดักรองสงูสดุ คือ จ.จนับบรุ ี

รอ้ยละ 

12.อตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่าก Pre-DM 

-ผ ูป่้วย DM รายใหม่ จาก Pre-DM  เป้าหมาย ไม่เกิน 2.4 

  ประเทศ = 2.14  

   เขต 6 = 1.87  

   จงัหวดัท่ีมีผูป่้วยรายใหมจ่าก pre-DM ต า่สดุคือ จ.

สมทุรปราการ 

ความครอบคลมุในการตรวจซ ้าจาก  Pre-DM 

2.62 
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ท่ีมา   ฐานขอ้มลู HDC วนัท่ี 30 มิ.ย.60 

อตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM 

-กล ุม่เสี่ยง Pre-DM ไดร้บัการตรวจคดักรองซ ้า 

   ประเทศ = 82.99  

   เขต 6 = 89.52  

   จงัหวดัท่ีมีความครอบคลมุในการตรวจซ า้จาก Pre-DM  คือ 

   จ.ตราด 
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ผลงานเด่น 
 NCD เป็นนโยบาย สาธารณะของจงัหวดั   

 มีคณะกรรมการ NCD Board ระดบัจงัหวดั  และระดบัอ าเภอ  ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 

 บรูณาการต าบลจดัการ    Long  term  care 

สระแกว้ 

   - มีจดัตัง้กล ุม่ไลน ์Sakaeodeejung 

จนัทบรุ ี  

-รพ.มะขาม ตวัแทนเขต (NCD clinic Plus) ประเภท รพ.ขนาดกลาง มีผลงาน ระดบัดีมาก 

- MOU กรมควบคมุโรค พฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบลดโรคหวัใจและหลอดเลือด ในเขตเมือง 

-  เป็น Focal point Service Plan สาขา NCD ขบัเคลื่อนการพฒันาศักยภาพ เชน่ หลกัสตูร 

NCDs SM  CM และ Mini CM CKD CM  SIIIM  

- พฒันาโปรแกรม  WM (webmanager) ตดิตามปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ในกลุม่เสี่ยง 

ตราด  

 -รพ.ตราด เป็นตวัแทนเขต 6NCD plus ประเภทรพ.

ขนาดใหญ่ มีผลงาน ระดบัดี  

- ด าเนนิงานอยู่ภายใตก้รอบการบริหาร

จดัการแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ(IRBM)  มีการ

พฒันารปูแบบการด าเนนิงานลดเสี่ยงโรคไม่

ตดิตอ่เร้ือรงั TRAT 7 ใชค้รอบคลมุทัง้จงัหวัด 

DEC-REASE CKD / TRAT NCD MODEL 

ฉะเชิงเทรา 

 -รองผ ูว่้าฯ เป็นผ ูน้ าในการด าเนินงาน  

 – มีการบรูณาการขบัเคลื่อนงาน NCD-stroke 

ในพ้ืนท่ี 

สมทุรปราการ -มีการบรูณาการ 

งาน NCD โดยให ้IT รว่มลงพ้ืนท่ีใน

ทกุอ าเภอ  

ระยอง    

- รพ.วงัจนัทร ์เป็นตวัแทนเขต (NCD clinic 

Plus) ประเภท รพ.ขนาดเล็ก มีผลงาน ระดบัดี

มาก 

ปราจีนบรุ ี

   -มีการแลกเปลี่ยนเรยีนร ู ้ใน CM ทัง้จงัหวดั  

ชลบรุ ี–มีการพฒันา และปรบัปรงุ HDC 

น ามาใชใ้นการบรหิารจดัการ  

ผูบ้ริหารมกีารตดิตามงานสม า่เสมอ 



ขอ้คน้พบ 
ขอ้เสนอแนะ 

ระบบขอ้มลู HDC ยงัมีความคลาดเคลื่อนสงู 

     - รพศ.มีโปรแกรมเฉพาะ ไมเ่ชือ่มโยงกบัระบบ HDC 

     - ขาดบคุลากรที่มีความเชีย่วชาญ ในการแกไ้ข  

ปรบัปรงุระบบ 

     -  ฐานขอ้มลู ยงัไมเ่ป็นปัจจบุัน  มีผูป่้วยเกา่ในพ้ืนที่ท่ี

ยงัไมไ่ดข้ึน้ทะเบียนสะสมเป็นผูป่้วยใหมใ่นปีปัจจบุันจ านวน

มาก 

 

 

 

 

สง่เสรมิ พฒันาทกัษะการปรบัพฤติกรรม ในกลุม่

บคุลากร และแกนน าใน setting ตา่งๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัวิถี

ชวิีตประจ าวนั 

ควรผลกัดนั/ ขยายการด าเนินงานลดเสี่ยงใน สถาน

ประกอบการใหเ้ขา้ร่วมโครงการปลอดโรคปลอดภยักายใจ

เป็นสขุ  และพฒันารปูแบบลดเสี่ยง ลดโรคในสถาน

ประกอบการ 

มีการเพ่ิมการคน้หากล ุม่เส่ียงเพ่ิมข้ึน  กล ุม่เส่ียงท่ี

สามารถปรบัพฤติกรรมจนสามารถลดเส่ียงลดโรคได้

ยงัมีนอ้ย  สง่ผลท าใหเ้กิดรายใหมส่งู  

     

กล ุม่เสี่ยงใหมใ่นหลายพ้ืนท่ียงัขาดการคน้หา และ

ติดตามการปรบัพฤติกรรม   

เชน่  ในสถานประกอบการ / โรงงานอตุสาหกรรม 

-ผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายในการใช ้ขอ้มลู ใน HDC ใน

การ M&E ผลงานอยา่งจรงิจงั  รวมทัง้มีการพฒันา

ขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้มลูร่วมกบัระหว่างผูร้บัผดิชอบ

กบังาน IT เป็นระยะและตอ่เนือ่ง ใหข้อ้มลู ในระบบ HDC  

และขอ้มลูผูป่้วยท่ีอยู่จริง ใหถ้กูตอ้ง และใกลเ้คียงกนั 



ตวัช้ีวดัท่ี 13 รอ้ยละของผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภยั เป้าหมาย รอ้ยละ 80 
ตวัช้ีวดั จ านวนตวัอยา่งท่ี

ตรวจวิเคราะห ์

ตวัอยา่งท่ีผ่านเกณฑท่ี์

ก าหนด 

รอ้ยละของตวัอยา่งท่ี

ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด 

ผกัและผลไมส้ดมีความปลอดภยัจากสารเคมีก าจดัศัตรพืูช (รอ้ยละ 70) 7,874 7,694 97.71 

เนือ้สตัวส์ดมีความปลอดภยัจากการปลอมปนสารเร่งเนือ้แดง (รอ้ยละ 70) 602 577 95.85 

น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิกลุม่เป้าหมายมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ี์

ก าหนด (รอ้ยละ 100) 

228 205 89.91 

ผลิตภณัฑจ์ากเนือ้สตัวท่ี์มีการใชว้ัตถเุจือปนอาหารตามเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 70) 78 50 64.10 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีความปลอดภยัจากการปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิทางยา (รอ้ยละ 

75) 

42 32 76.19 

นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ย

ละ 100) 

13 11 

รอผล 1 ตย. 

97.67 

ผลิตภณัฑจ์ากแป้งมีการใชว้ตัถเุจือปนอาหารตามเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 

70) 

53 49 92.45 

น า้มนัทอดอาหาร ณ สถานท่ีผลิตกลุม่เป้าหมาย และสถานท่ีจ าหนา่ยมีปริมาณสารโพ

ลารเ์ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 80) (สถานที่ผลิต/สถานที่จ าหนา่ย) 

1,244 

(74/1,170) 

1,181 

รอผล 3 ตย. 

95.17 

ผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภยั (รอ้ยละ 80) 10,134 9,799 

รอผล 4 ตย. 

96.73 
ในรายที่ไมผ่า่นมาตรฐาน  

ทางจงัหวดัไดด้ าเนนิคด ี  

ใหค้ าแนะน ากบัผูป้ระกอบการ 

และมแีผนเก็บตวัอย่างวิเคราะห์

ซ า้ ขอ้มลู ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 2560 

ขอ้มลูจาก http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=21&lv=2&z=06 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06


ขอ้คน้พบ/ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา/อปุสรรค/ท่ีท าใหก้าร

ด าเนินงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์
ขอ้เสนอแนะท่ีใหต่้อหน่วยรบัตรวจ 

สิ่งท่ีผ ูท้ าหนา้ท่ีตรวจ

ราชการรบัไปประสาน หรอื 

ด าเนินการต่อ 

ชว่งเวลาที่ อย.ประสานงานกบักรมวิทยฯ์ 

เพ่ือให ้สสจ.เก็บ ตย.สง่ตรวจวิเคราะหน์อ้ย

ไป ไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายที่วางไว ้(มี

จ านวนมาก ๘ รายการ) ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีอาจ

จดัเก็บ ตย. ไมท่นัระยะเวลาท่ีก าหนด 

- น าไปหารือกบัผูบ้ริหาร

ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา และหนว่ยงานที่

เกี่ยวขอ้ง (ผูน้เิทศไดแ้จง้

สว่นกลางตัง้แตส่รปุนเิทศฯ

รอบแรกแลว้) 

ตดิตามหาแหลง่ปลกูผกัหรือผลไมท้ี่มีการใช ้

สารก าจดัศตัรพืูช หรือฟารม์เลี้ยงสกุรที่มี

การใชส้ารเร่งเนือ้แดงไมไ่ด ้

ประสานการด าเนนิงานกบัหนว่ยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เชน่ เกษตร ปศสุตัว ์องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และ

ภาคประชาชน 

- 

สถานที่ผลิตรายเล็ก และสถานที่จ าหนา่ยที่

มีการใชน้ า้มนัทอดผลิตภณัฑ ์ไมม่ีเคร่ืองมือ

ในการตรวจสอบวดัสารโพลารเ์บื้องตน้ 

แนะน าส าหรบัผูป้ระกอบการในการเฝ้า

ระวงัตนเอง 

- 

นมโรงเรียนพบไมผ่า่นมาตรฐาน เร่ือง เนือ้

นมไมร่วมไขมนัต า่กว่าเกณฑม์าตรฐาน 

ประสานปศสุตัว ์และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

เร่ืองคณุภาพของน า้นมดบิ 

- 



 

ระยอง 

จงัหวดัมแีผนตรวจสอบ เฝ้าระวงัจดัการปัญหาการปลอมปนสารเร่งเนือ้แดงในเนือ้หมแูละเนือ้ววั

อย่างตอ่เนือ่ง ในรายที่พบการปนเป้ือนจงัหวดัด าเนนิการเปรียบเทียบปรบั และสง่ด าเนนิคดใีนรายที่

ไมยิ่นยอมเสียคา่ปรบั 

ฉะเชิงเทรา 

การด าเนนิการโครงการผกัปลอดภยัสงูเบอร ์๘ ท าใหเ้กิดกลุม่เกษตรปลอดภยัสงู ครอบคลมุทัง้ ๑๑ 

อ าเภอ มกีารสนบัสนนุใหโ้รงพยาบาลทกุแห่งในจงัหวดัน าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่

ในพื้นที่น ามาประกอบอาหารในโรงพยาบาล และน าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหนา่ยในโรงพยาบาล

ดว้ย 

สมทุรปราการ 

- จงัหวดัมกีารส ารวจและใช(้ร่าง)บนัทึกการตรวจสถานท่ีคดัและบรรจผุกัหรือผลไมส้ดบางชนดิ เพื่อ

รองรบั เร่ือง การก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมอื เคร่ืองใชใ้นการผลิตและการเก็บรกัษาผกัและผลไม้

สดบางชนดิ และการแสดงฉลาก (จะท าใหแ้กปั้ญหาการปนเป้ือนจากสารเคมกี าจดัศัตรพูืชไดด้ี) 

- จงัหวดัมคีณะกรรมการพิจารณาทางคด ีและพิจารณาอทุรณท์างคด ีตัง้แตก่อ่นปี 2554 มกีาร

ประชมุทกุ 2 เดอืน และมกีารด าเนนิคดทีกุปี ส าหรบัในปี 2560 มกีารด าเนนิคดไีปแลว้ 48 ราย 

- ม ีอปท.ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนนิงาน อย.นอ้ย 

ผลงานเด่น 



ตวัช้ีวดัท่ี 14 รอ้ยละของผ ูป่้วยยาเสพติดท่ีหยดุเสพต่อเน่ือง 3 เดือน  

หลงัจ าหน่ายจากการบ าบดัรกัษา (รอ้ยละ 92) ผลงาน รอ้ยละ 

97.96 

จงัหวดั จ านวนผ ูผ้า่นการบ าบดั จ านวนหยดุเสพ 3 เดือน รอ้ยละ 

ชลบรีุ 397 383 96.47 

ระยอง 110 110 100 

จนัทบรีุ 128 128 100 

ตราด   74   73 98.65 

สมทุรปราการ 113 105 92.92 

ฉะเชงิเทรา 225 225 100 

ปราจีนบรีุ   24   23 95.83 

สระแกว้ 103 103 100 

รวม ไตรมาส 

3 

1,174 1,150      97.96  

ไตรมาส 2 979 952 97.24 



สถานการณ ์ 

1. พื้นที่สว่นใหญ่เป็นเขตอตุสาหกรรม ประชากรยา้ยถ่ินและแรงงานขา้มชาตเิพิ่มมากขึน้ งา่ยตอ่การแพร่ระบาด                    

ของยาเสพติด 

2. มีการใชส้ารทดแทนยาเสพตดิ และการใชย้าผดิวตัถปุระสงคเ์พิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน 

3. ชอ่งทางการรบัร ูข้อ้มลูการใชย้าเสพตดิตา่งๆ มีมากขึน้ สามารถเขา้ถึงยาเสพติดไดง้า่ยแตก่ารควบคมุเป็นไปได้

ยาก                       โดยเฉพาะในรา้นขายของช า และรา้นขายยา เป็นตน้  

4. การติดตามผูผ้า่นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิบางสว่นไมส่ามารถตดิตามได ้เนือ่งจากมีการยา้ยที่อยู่บ่อยครัง้ 

รวมทัง้                     เป็นประชากรแฝง 

ปัจจยัความส าเรจ็ โอกาสในการพฒันา 

1.  ผูบ้ริหารทกุภาคสว่นใหค้วามส าคญั ท าให้

ผูป้ฏิบัตงิานมคีวามเขม้แขง็การเชือ่มโยง/ประสาน

การด าเนนิงาน                                                  

มีประสิทธิภาพ 

2.  มีกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อน ามาใชป้ระโยชน ์                                                

ในการพฒันางาน และคืนขอ้มลู รวมทัง้มีเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่างสม า่เสมอ 

4.  มีการบรูณาการงาน ร่วมกบั TO BE NUMBER 

ONE 

1. พฒันาระบบตดิตาม เฝ้าระวงัผูผ้า่นการบ าบัดรกัษา                                                      

ในพื้นที่ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยทกุภาคสว่น เชน่ แกนน า

ชมุชน  อสม. อปท. ฯลฯ โดยก าหนดระยะเวลาติดตาม

อย่างตอ่เนือ่ง เป็นระบบ 

2. ใหค้วามรู ้รณรงค/์ประชาสมัพนัธผ์ูเ้กี่ยวขอ้งในเร่ือง                             

พิษภยั ยาเสพติด ผา่นชอ่งทางที่กลุม่เสี่ยงเขา้ถึงได้

งา่ย เชน่ การใหค้วามรูแ้กค่ร ู เสียงตามสาย บอรด์

ประชาสมัพนัธใ์นแหลง่ชมุชน และสื่อออนไลนต์า่งๆ 

เป็นตน้ 



ขอ้มลู ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 2560 

ขอ้มลูจาก http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เป้าหมายในการเก็บ

ตวัอยา่ง 

จ านวนตวัอยา่งท่ี

เก็บ 

ตวัอยา่งท่ีผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด รอ้ยละของตวัอยา่งท่ีผ่าน

เกณฑท่ี์ก าหนด 

อาหาร 19,780 40,201 39,553 

รอผล 31 ตย. 

98.46 

ยา 25 25 23 

รอผล 1 ตย. 

95.83 

เครือ่งส าอาง 317 107 94 

รอผล 7 ตย. 

94.00 

วตัถอุนัตราย 7 7 6 

รอผล 1 ตย. 

100 

เครือ่งมือแพทย ์ - - - - 

วตัถเุสพติด - - - - 

รวม 20,129 40,340 39,676 

รอผล 40 ตย. 

98.45 

ตวัช้ีวดัท่ี 15 รอ้ยละของผลิตภณัฑส์ขุภาพท่ีไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐาน 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด เป้าหมาย รอ้ยละ 95 
ผลการด าเนนิงาน 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06


 

• การประสานการด าเนินงานกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ เกษตร ปศสุตัว ์องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และภาคประชาชน 

• SAT และ Operation team 

• การรายงาน (Report) ผลการด าเนินงานใน dashboard และคบส.ออนไลน ์

• หน่วยงานระดบัอ าเภอใหค้วามรว่มมือในการเฝ้าระวงัในพื้นที่ที่รบัผดิชอบอย่างตอ่เนือ่ง 

• มีการรายงานของเครอืขา่ยภายในจงัหวดัทีด่ี 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 

ชลบรุ ี

- มกีลุม่ไลน ์CPRT (Customer Protection Response Team) มผีูเ้กี่ยวขอ้ง คือ สสอ. เภสชักร รพช.  

นวก.สธ. ประสานการด าเนนิงาน แจง้ขา่วสาร เฝ้าระวงั เตอืนภยั รายงานขอ้มลูไดอ้ย่างทนัเวลา

ตอ่เนือ่ง และมกีารจดัประชมุผา่น VDO conference เพื่อชีแ้จง รบัทราบ ปัญหา แนวทาการแกไ้ข 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั 

- การจดัการปัญหาการใชย้าทรามาดอลในทางท่ีผดิ จงัหวดัร่วมกบัผูป้กครอง สถาบนัการศึกษา 

และผูข้าย โดยการใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชน ผูป้กครองและสถาบนัการศึกษามกีารสอดสอ่งเฝ้าระวงั

พฤตกิรรมของเยาวชนร่วมดว้ย 

ระยอง 

การด าเนนิการสอบสวนและการรายงาน กรณีขา่วผูป่้วยเสียชวิีตจากการกินยาลา้งไต 

ผลงานเด่น 



ตวัช้ีวดั 
รายการ

ขอ้มลู 

จงัหวดั 
รวม 

ชบ. รย. จบ. ตร. สป. ฉช. ปจ. สก. 

สถานพยาบาลผา่น

เกณฑม์าตรฐาน

ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 100% 

เป้าหมาย 969 354 160 72 445 203 124 108 2435 

ผลงาน 604 217 152 72 445 203 124 108 1925 

อตัรา/รอ้ยละ 62.33 61.30 95.00 100 100 100 100 100 79.06 

สถานประกอบการ

เพ่ือสขุภาพผา่น

เกณฑม์าตรฐาน

ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 60% 

เป้าหมาย 58 19 4 36 6 1 9 0 133 

ผลงาน 58 19 4 36 6 1 9 0 133 

อตัรา/รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

รอ้ยละสถานพยาบาล

และสถาน

ประกอบการเพ่ือ

สขุภาพผา่นเกณฑ์

มาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด 

80% 

รอ้ยละ 81.17 80.65 97.50 100 100 100 100 100 89.53 

จงัหวดั ชลบรีุ ระยอง และจนัทบรีุ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตรวจ แลว้เสร็จ ส.ค.60 

16. รอ้ยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 



ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง 

„ควรพฒันาเครือขา่ยในพ้ืนท่ี ร่วมสนบัสนนุและเฝ้าระวงัการ

ด าเนนิงานสถานพยาบาล/สถานประกอบการฯ 

„การสง่รายงานประจ าปีของสถานพยาบาลเอกชน ควรใหเ้ป็นการ

ลงขอ้มลูผา่นระบบรายงาน ออนไลน ์เพ่ือความสะดวกของผูร้บั

อนญุาต 

„ผูป้ระกอบการท าการประเมนิตนเอง เพ่ือรบัทราบมาตรฐานและ

ด าเนนิการในเบ้ืองตน้ 

„จดัท าทะเบียนระดบัอ าเภอ หนว่ยงานระดบัอ าเภอร่วมตรวจสอบ 

„ใหส้ว่นกลางก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบตัทิี่ชดัเจน หรือจดัท าคูม่อื

ปฏิบตังิาน เพ่ือใหส้ว่นภมูภิาคสามารถด าเนนิการไปไดใ้นแนวปฏิบตัิ

เดยีวกนั 



ตวัช้ีวดั ชบ รย จบ ตร สป ปจ สก ฉช เขต 

รอ้ยละของจงัหวดัมีศนูยฯ์ (EOC) และทีมฯ (SAT) ที่

สามารถปฏิบตังิานไดจ้ริง (ครบขัน้ตอนท่ี 1 - 5  รอ้ย

ละ 80) 

อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบั

เป็นซ า้รอ้ยละ 85  

ยงัไม่สามารถประเมินผลการรกัษาไดค้รบทกุรายอย ูร่ะหว่างรกัษา  

(370 ราย)  

ลดอตัราการเสียชวิีตจากการจมน า้ของเด็กอายตุ า่กว่า 15 

ปี ไมเ่กิน 5 ตอ่แสนประชากร 

อตัราการเสียชวิีตจากการบาดเจ็บทางถนนไมเ่กิน 18 ตอ่

แสนประชากร (ส้ินปีงบประมาณ 2560) (ใชข้อ้มลู ใบ

มรณะบตัร จากไตรมาส 2) 

อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุม่เสี่ยง DM ค่าเป้าหมาย                

ไมเ่กิน รอ้ยละ 2.4 

รอ้ยละของผูป่้วย DM และ HT ที่ควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 

40 , HT≥รอ้ยละ 50)  

รอ้ยละของผูป่้วย DM  HT ที่ขึน้ทะเบียนไดร้บัการประเมิน

โอกาสเสี่ยงฯ  (CVD Risk)ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ (≥รอ้ยละ 

80) 

สถานบริการแตล่ะเขตผา่นเกณฑ ์NCD Clinic plus >60 

%  

สรปุผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (แผนงานท่ี 2 ป้องกนั ควบคมุโรค และภยั

สขุภาพ 



ผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (แผนงานท่ี 3 ลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ) 

ตวัช้ีวดั ชบ รย จบ ตร สป ปจ สก ฉช เขต 

รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิที่หยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 

เดือนหลงัจ าหนา่ยจากการบ าบัดรกัษา (รอ้ยละ 92)  

ผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรปูมคีวาม

ปลอดภยั 

 รอ้ยละ 80 

ผลิตภณัฑส์ขุภาพที่ไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐาน

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด รอ้ยละ 95 

สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสขุภาพผา่น

เกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (รอ้ยละ 80) 




