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ค าน า 

  รายงานเอกสารสรุปผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2564 ฉบับนี้ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูล กิจกรรมการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานสาธารณสุข ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เพ่ือใช้ประกอบการนิเทศ ควบคุม 
ก ากับ ติดตาม งานสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย และเพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้ประกอบการวาง
แผนการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับอ าเภอในปีงบประมาณต่อไป 

  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือการพัฒนางานสาธารณสุขด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ ในส่วนที่บกพร่อง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย ขอ
น้อมรับและหวังในความกรุณาจากท่านที่จะให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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  - ด้านระบบคุณภาพ ITA 100 
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แผนภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่อ าเภอศรีสัชนาลัย 1 
แผนภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตรเ์ครือข่ายหน่วยบริการอ าเภอศรสีัชนาลัย (พ.ศ.2561-2564) 3 
แผนภาพที่ 3 ปิรามิดประชากร 5 
แผนภาพที่ 4 โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 11 
แผนภาพที่ 5 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ 12 
แผนภาพที่ 6 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามพื้นท่ี 12 
แผนภาพที่ 7 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 13 
แผนภาพที่ 8 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2564 กับ

ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 9 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามกลุม่อาย ุ 15 
แผนภาพที่ 10 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามกลุม่อาชีพ 15 
แผนภาพที่ 11 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามพื้นที ่ 16 
แผนภาพที่ 12 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบขอ้มูลปี 2564  

กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 13 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามกลุม่อาย ุ 18 
แผนภาพที่ 14 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามกลุม่อาชีพ 18 
แผนภาพที่ 15 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกรายเดือน เปรียบเทยีบข้อมูลปี 2564 

กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 16 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามพื้นท่ี 19 
แผนภาพที่ 17 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pulmonary T.B.จ าแนกตามกลุม่อาย ุ 21 
แผนภาพที่ 18 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pulmonary T.B.จ าแนกตามกลุม่อาชีพ 21 
แผนภาพที่ 19 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pulmonary T.B.จ าแนกตามพื้นท่ี 22 
แผนภาพที่ 20 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pulmonary T.B. จ าแนกรายเดือน เปรยีบเทยีบข้อมูลปี 2564 

กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 21 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามกลุม่อาย ุ 24 
แผนภาพที่ 22 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามกลุม่อาชีพ 24 
แผนภาพที่ 23 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามพื้นท่ี 25 
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กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 25 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จ าแนก
ตามกลุม่อาย ุ

27 

แผนภาพที่ 26 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จ าแนก
ตามพื้นที ่

27 
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สารบัญภาพ 

  หน้า 
แผนภาพที่ 27 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค 27 Hand,foot and mouth disease จ าแนกราย

เดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2564กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 28 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จ าแนกตามกลุ่มอายุ 29 
แผนภาพที่ 29 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จ าแนกตามพ้ืนที่ 29 
แผนภาพที่ 30 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 

2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 31 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามกลุ่มอายุ 31 
แผนภาพที่ 32 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามกลุ่ม

อาชีพ 
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แผนภาพที่ 33 จ านวนผู้ป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 
2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภาพที่ 34 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามพ้ืนที่ 33 
แผนภาพที่ 35 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Chickenpox จ าแนกตามกลุ่ม

อายุ 
34 

แผนภาพที่ 36 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Chickenpox จ าแนกตามพ้ืนที่ 34 
แผนภาพที่ 37 จ านวนผู้ป่วยด้วย โรค Chickenpox จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 

2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
16 

แผนภาพที่ 38 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.total จ าแนกตามกลุ่มอายุ 36 
แผนภาพที่ 39 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.total จ าแนกตามกลุ่ม

อาชีพ 
36 

แผนภาพที่ 40 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.total จ าแนกตามพ้ืนที่ 37 
แผนภาพที่ 41 จ านวนผู้ป่วยด้วย โรค S.T.D.total จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 

2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
37 

แผนภาพที่ 42 ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ 81 
แผนภาพที ่43 ร้อยละของการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 81 
แผนภาพที่ 44 การตั้งครรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 82 
แผนภาพที่ 45 ภาวะโภชนาการ 84 
แผนภาพที่ 46 แสดงผลงานตามค่าเป้าหมายการชะลอความเสื่อมของไตจากโรคเรื้อรัง 90 
แผนภาพที่ 47 แสดงอัตราผู้ป่วยได้รับการรักษาทันเวลาผู้ป่วย Stroke 95 
แผนภาพที่ 48 แสดงการเข้าถึงรวดเร็วของผู้ป่วย STEMI 96 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากร 6 
ตารางที่ 2 จ านวนผลผลิตของบริการ 6 
ตารางที่ 3 จ านวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก 8 
ตารางที่ 4 จ านวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก 8 
ตารางที่ 5 ร้อยละของผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก 9 
ตารางที ่6 ร้อยละของผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก 9 
ตารางที่ 7 ร้อยละของโรคท่ีมีการส่งต่อโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2  5 อันดับแรก 10 
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ตารางที่ 10 บุคลากรสายวิชาชีพหลักในโรงพยาบาล 39 
ตารางที่ 11 บุคลากรสายวิชาชีพหลักในรพ.สต. 40 
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ตารางที่ 29 การเกิดภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 91 
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ส่วนที่ 1 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะภูมิประเทศ 

อ าเภอศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดสุโขทัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 66 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ 1,496 ตารางกิโลเมตรหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไกลที่สุดห่างจากโรงพยาบาลระยะทาง 51 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีภูเขาสูง ต่ าสลับกันไปมีปุาไม้อุดมสมบูรณ์แม่น้ ายมไหล
ผ่านจากทางเหนือถึงใต้รวมความยาวของแม่น้ าที่ผ่านอ าเภอศรีสัชนาลัย  80 กิโลเมตร มีถนนสาย 101 , 
102  เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม  

พ้ืนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอวังชิ้นและอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอลับแลและอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอศรีนคร อ าเภอสวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงพ้ืนที่อ าเภอศรีสชันาลัย 

 
ลักษณะการปกครอง 

อ าเภอศรีสัชนาลัย มีทั้งหมด 11 ต าบล 134 หมู่บ้าน 30,371 หลังคาเรือน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีบริหารการปกครอง คือ เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 8 แห่ง ได้แก่  

1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย   ปกครองต าบลท่าชัยและต าบลศรีสัชนาลัย 
2. เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   ปกครองต าบลหาดเสี้ยวและบางส่วนของต าบลหนองอ้อ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลปุางิ้ว  ปกครองต าบลปุางิ้ว 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ส า  ปกครองต าบลแม่ส า 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน  ปกครองต าบลแม่สิน 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก  ปกครองต าบลบ้านตึก 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ปกครองต าบลหนองอ้อ  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่   ปกครองต าบลดงคู่ 
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9. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  ปกครองต าบลบ้านแก่ง 
10. องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร  ปกครองต าบลสารจิตร 

สถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 4 แห่ง   
โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 61 แห่ง  
โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จ านวน 14 แห่ง  
วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง  

ศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจ านวน 58 แห่งส านักสงฆ์ 29 แห่ง 
ประชาชนบางส่วน ซึ่งได้แก่ ขาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ นับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง 

ลักษณะประชากร 
ประกอบด้วยชาวพ้ืนเมือง ชาวไทยพวน ชาวไทยภูเขา ซึ่งได้แก่ เผ่าปกาเกอะญอ ลีซอ ม้ง เย้า  

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
จากลักษณะประชากรที่มีความหลากหลาย ท าให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนส าเนียงการพูด  ที่

หลากหลาย ได้แก่ส าเนียงภาษาเหนือ ภาษาไทยพวน ภาษาชาวไทยภูเขา ประเพณีที่ส าคัญคือ ประเพณีบวช
นาคแห่ช้าง   สรงน้ าโอยทาน กฐินทางน้ า เป็นต้น 
สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ 

1. ต าบลศรีสัชนาลัย: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2543 ห่างจากตัว
อ าเภอ ประมาณ 16 กิโลเมตร วัดชมชื่น วัดนางพญา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารหรือวัดพระปรางค์ และ
อนุสาวรีย์พญาลิไท เป็นต้น 

2. ต าบลหาดเสี้ยว: สาทรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า ชุมชนไทยพวน  
3. ต าบลบ้านตึก: จุดชมวิวห้วยต้นไฮ จุดชมวิวดอยเขามุ้ง อนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง ชุมชนโฮมสเตย์   
บ้านนาต้นจั่น ศนูย์อนุรักษ์ช้างชราบ้านภูนก สวนทุเรียน สวนลางสาด และลองกอง  เป็นต้น 
4. ต าบลบ้านแก่ง: อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 
2542 มีเนื้อท่ีทั้งหมด 133,520 ไร่  
5. ต าบลดงคู:่ จุดชมวิวดอยโจ้โก้ 
6. ต าบลแม่สิน: สวนส้มสีทอง สกายวอล์ค สวนสตรอว์เบอรร์แีม่สิน สุราลัยโฮมสเตย์ 
7. ต าบลแม่ส า: ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวปกาเกอะญอ บ้านแม่สาน 
8. ต าบลท่าชัย และต าบลศรีสัชนาลัย: งานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องประดับทองเงินลาย
โบราณ 
9. ต าบลหนองอ้อ: ชุมชนไทครั่ง (ลาวครั่ง) บ้านเกาะน้อย 
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1.2 ทิศทางการน าองค์กร 
 
 

แผนภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายหน่วยบริการอ าเภอศรสีัชนาลัย (พ.ศ.2561-2564) 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุขภายในปี 2564 
พันธกิจ (Mission)  

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
3. บริการสุขภาพตามมาตรฐานด้านการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค 
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุข 

ค่านิยมองค์กร (Core Values)  
Mastery: เป็นนายตนเอง   
Originality: เร่งสร้างสิ่งใหม่  
People centered approach: ใส่ใจประชาชน  
Humility: ถ่อมตนอ่อนน้อม 

อัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   "ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ" 
 
 

 

 วิสัยทัศน:์ มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตร านด้านการบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุขภายในป  2564 

ป  หาสุขภาพพ้ืนที่: DM HT Stroke STEMI ตายจากอุบัติเหตุจราจร ไข้เลือดออก TB Sepsis ผู้สูงอายุ 

เปูาหมายการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน (กระทรวง) 

ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานสุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
ลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ  
ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เปูาหมายองค์กร ลดตาย ลดการส่งออก ลดปุวยด้วยโรคท่ีสามารถปูองกันได้ ชุมชนเข้มแข ง  เจ้าหน้าท่ีมีความสุข องค์กรเข้มแข ง 

เปูาประสงค์ ผู้รับบริการพึงพอใจ ปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นศรัทธา  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนรวม  บุคลากรมีความสุข มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

องค์กรเข้มแข ง องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ  มี
ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ สามารถ
น ามาใช้ได้จริง 

10.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเงินการคลัง
อย่างต่อเนื่อง 

9.พัฒนา
ระบบ
สารสนเท
ศและการ
สื่อสาร 

8.พัฒนา
ระบบการ
จัดท าแผน
และการน าสู่
การปฏิบัต ิ

7.เสริมสร้างความสุข
ของบุคลากรในองค์กร 

คณะกรรมการ
บริหารการเงินการ
คลัง (CFO), จัดเก บ
รายได้ (RMC), 
คณะท างาน5คลัง 

คณะกรรมการ
ทีมน าฯ 
คปสอ. 

คณะกรรมการ
สารสนเทศฯ 
(IM) 
คณะกรรมการ 
Audit เวช
ระเบียน 

คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคล (HR) 

6.พัฒนา
ศักยภาพการ
ดูแลรักษากลุ่ม
โรคส าคัญ 

5.พัฒนาคุณภาพการ
บริการ และบริการ
ด่านหน้ารองรับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

4.พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ
เช่ือมโยงหมอ
ครอบครัวงานเยี่ยม
บ้าน/ภาคีเครือข่าย 

2.เสริมสร้างความ
เข้มแข งของภาคี
เครือข่ายในการ
จัดการป ญหา
สุขภาพชุมชน 

คณะกรรมการ PCT 
คณะกรรมการ SP 

คณะกรรมการ PCT-SP-
PCC- HHC 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง, FA 

 

คณะกรรมการ 
ENV, 5 ส., IC 

คณะกรรมการ PCT, 
พชอ. 
คปสอ. 

ผู้รับผิดขอบ คณะกรรมการPCT, 
คกก.สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ 

1.พัฒนางานเชิงรุก 
สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์
สื่อสารถึงชุมชนและ
ครัวเรือน 

กลยุทธ์ 3.พัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างเสริม
สุขภาพ Green 
& Clean 

ตัวชี้วัดหลัก 
ระดับองค์กร 

2.อัตราตายด้วยกลุ่มโรคส าคัญ ลดลง ร้อยละ5  

3.ร้อยละผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินเสียชีวิตท่ี ER <12 
4.อัตราการส่งต่อผู้ปุวยลดลง ร้อยละ 10 
 
 

1.อัตราปุวยด้วยโรคท่ีสามารถปูองกันได้ ลดลงร้อยละ 5 
 

5.ร้อยละหน่วยงานมี
บุคลากรสาธารณสุข

เพียงพอ6.ดัชนีความสุข
ของเจ้าหน้าท่ี ≥60 
- 
- 

10.ระดับ
สถานการณ์
การเงินการ
คลัง <3 

7.หน่วยงานผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานHA-รพ.
สต.ติดดาว8.ร้อยละคุณภาพ-
ข้อมูล>95 9.อัตราความ
สมบูรณ์เวชระเบียน>ร้อยละ80 

ประเด นยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับป ญหาสุขภาพ
และความต้องการของผู้รับบริการ ((Service Excellence) 

ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP&P Excellence) 

พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การ (People & Governance 
Excellence) 

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนผ่านมติคกก.บริหาร  7พ.ย.61) 
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เป้าหมาย (Ultimate Goal) 
1. ลดปุวยด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้ ชุมชนเข้มแข ง 
2. ลดตาย และการส่งออก 
3. เจ้าหน้าที่มีความสุข องค์กรเข้มแข ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP &P 

Excellence) 
2. พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับป ญหาสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ 

(Service Excellence) 
3. พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การ (People & Governance Excellence) 

เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
2. ผู้รับบริการพึงพอใจ ปลอดภัย มีความเชื่อม่ันศรัทธา 
3. บุคลากรมีความสุข มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
4. องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ  มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถน ามาใช้ได้จริง  
5. องค์กรเข้มแข ง 
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1.3 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ลักษณะประชากร 

 

แผนภาพที่ 3 ปิรามิดประชากร 

 
จากโครงสร้างจ านวนประชากรจากประชากลางปี (ทะเบียนราษฎร) ปี 2564 มีจ านวนประชากร

ทั้งหมด 91,298 คน  โดยมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล กน้อยคือ เพศชาย 44,461 คน เพศหญิง 
46,837 คน คิดเป็นสัดส่วน เพศชาย:เพศหญิง 1:1.05  มีประชากรผู้สูงอายุ 20,116 คน (ร้อยละ 
22.03) เพศชาย 8,871 คน ซึ่งน้อยกว่าเพศหญิง โดยเพศหญิงมีจ านวน 11,245 คน คิดเป็นสัดส่วน 
1:1.26 สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างของประชากรระดับประเทศที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และนับว่า
อ าเภอศรีสัชนาลัย เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึน โดยสังเกต
จากกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  
 โดยมีอัตราเกิด 5.42 ต่อพันประชากร (494 คน)  และอัตราตาย 5.56 ต่อพันประชากร (507 
คน)  แสดงให้เห นว่า อัตราเกิดและอัตราตาย มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันโดยมีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย
เล กน้อย (ทะเบียนราษฎร อ าเภอศรีสัชนาลัย) 
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ตารางท่ี 1 : จ านวนประชากร 
ข้อมูล จ านวน (คน) 

- จ านวนประชากรทะเบียนราษฎร* 91,298 

- จ านวนประชากรคิดแบบ สปสช. ** แยกตามสิทธิการรักษา 91,298 

  ประกันสังคม (ในเขตและนอกเขต) 18,608 (ร้อยละ 20.38) 

  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,826 (ร้อยละ 6.38) 

  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 913  (ร้อยละ 1.01) 

  ประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขต 65,951 (ร้อยละ 72.23) 

แหล่งข้อมูล 
*https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
**http://info.skto.moph.go.th/ 

สิทธิการรักษา 
จากข้อมูลจ านวนประชากรตารางที่ 1 ด้านสิทธิการรักษา ประชากรส่วนใหญ่มีสิทธิบัตรประกัน

สุขภาพ ร้อยละ 72.23 รองลงมาเป็นสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 20.38 ซึ่งมีทั้งประกันสังคมในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด สิทธิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 6.38 สิทธิข้าราชการท้องถิ่นร้อยละ 1.01 

 
ตารางท่ี 2 : จ านวนผลผลิตของบริการ 

ข้อมูล 2561 2562 2563 2564 
1.  การให้บริการผู้ปุวยนอก*     

 คน 42,536 43,598 ๔๑,๗๑๐ 50,803 

 ครั้ง  OP visit 141,405 147,052 140,969 131,235 

  PP visit 25,807 24,489 22,219 22,167 

  รวม OP-PP 167,212 171,541 163,188 153,402 

 เฉลี่ย (ต่อวันท าการ) 640.66 657.25 625.24 587.75 

 เฉลี่ย (ต่อวัน) 458.12 469.98 447.1 420.28 

 จ าแนกตามกลุ่มเปราะบาง     

 - ผู้สูงอายุรับบริการ 
(ร้อยละ) 

65,024 
(38.89) 

68,158 
(39.73) 

69,808 
(42.77) 

66,401     
(43.29) 

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
http://info.skto.moph.go.th/
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          เฉลี่ย (ต่อวันท าการ) 249.13 261.15 267.46 254.41 

 - เด กอายุต่ ากว่า 15 ปี
รับบริการ (ร้อยละ) 

21,468 
(12.84) 

19,354 
(11.28) 

16,159  
(9) 

13,275    
(8.65) 

 เฉลี่ย (ต่อวันท าการ) 82.25 74.15 61.91 50.86 

2. การให้บริการผู้ปุวยใน เตียงตามกรอบ 60 เตียง เตียงจริง 74 เตียง 

 จ านวนผู้ปุวยใน 6,362 4,919 ๓,๗๕๖ 4,071 

 จ านวนวันนอน 22,540 17,910 ๑๒,๗๗๕ 14,765 

 ผู้สูงอายุรับบริการ (ร้อยละ) 2,521 
(39.63) 

2,133 
(43.36) 

๑,๗๖๖ 
(47.๐๔) 

1,806   
(44.36) 

 เด กอายุต่ ากว่า 15 ปีรับบริการ 
(ร้อยละ) 

1,423 
(22.37) 

935   
(19.01) 

๔๕๗ 
(12.๑๖) 

401  
(9.85) 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 

 
 จากตารางที่ 2 หากพิจารณาจากวันท าการเฉลี่ย 261 วันท าการ จ านวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน 
ผู้ปุวยนอก OP visit รวมกับ PP visit ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คือ เป็นเฉลี่ยวันละ 587.75 ซึ่งเป็นช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 แต่ปี 2564 ยังนับว่า เป็นการรับบริการที่ยังสูงอยู่  แต่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีการเปิดให้บริการแผนกผู้ปุวยนอกนอกเวลาราชการ ได้แก่ วันเสาร์ -อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-16.00 น. ส าหรับวันท าการเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 16.00-
20.00 น. ซึ่งเมื่อค านวณค่าเฉลี่ยทั้งปี 365 วันแล้ว มีผู้รับบริการผู้ปุวยนอกเฉลี่ย  469.98 , ๔๔๗.๑ และ 
420.28 ในปี 2562 , 2563 และ 2564 ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนของ visit  PP:OP ที่ 1 : 5.48, 1 : 6 , 
1 : ๖.๓๔ และ 1 : 5.92  ในปี 2561,  2562 ,2563 และ 2564  ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า มี
ผู้รับบริการผู้ปุวยนอกในส่วนของการรักษา 5-6 คน จะมีผู้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 1 คน และ
ค่าเฉลี่ยการรับบริการรายวันไม่ได้มีจ านวนที่ลดน้อยลงเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากลักษณะโครงสร้างของ
ประชากร และลักษณะของสังคมผู้สูงอายุเต มรูปแบบซึ่งในแต่ละปี มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมารับบริการ
เพ่ิมขึ้นจากจ านวนผู้รับบริการทั้งหมดในปี 2561, 2562 , 2563 และ 2564 ตามล าดับ คือ ร้อยละ 
38.89, 39.๗3, ๔๒.๗๗ และ 43.29 ตามล าดับในขณะที่กลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี มารับบริการร้อยละ 
12.84, 11.28 ,๙ และ 8.65 ตามล าดับซึ่งเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างประชากรของอ าเภอศรีสัชนาลัย 
 ส าหรับการให้บริการผู้ปุวยใน มีจ านวนผู้ปุวยในปี 2561, 2562 และ 2563 คือ 6,362, 
4,919 , ๓,๗๕๖ และ 4,071 แสดงว่าปี 2561 มีจ านวนผู้ปุวยในมากที่สุด จ านวนวันนอนมากที่สุดเช่นกัน 
แต่ในขณะที่ปี 2562 มีจ านวนผู้ปุวยใน น้อยกว่า  แต่ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ มีจ านวนผู้ปุวยใน และจ านวนวันนอน
น้อยที่สุด และผู้ปุวยที่ได้รับบริการประเภทผู้ปุวยในเป็นผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 35  
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ตารางท่ี 3 : จ านวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 

 
 ในทุกๆปี ผู้ปุวยที่มารับบริการผู้ปุวยนอก โรคที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ได้แก่ HT โดยมีค่าร้อยละที่
ใกล้เคียงกัน 3 ปี แรก คือร้อยละ 12 รองลงมาได้แก่ โรคเบาหวาน โดยเฉลี่ยคือ ร้อยละ 7.16 ซ่ึงมีแนวโน้ม
ลดลงเล กน้อย อาจเนื่องมาจากอัตราการเกิดผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 408.5 
ต่อแสนประชากร 424.64 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ในขณะที่โรค COPD มีร้อยละของผู้รับบริการปี 
2564 ลดลงจากปี ๒๕๖3 ร้อยละ ๐.06 และโรค Asthma มีร้อยละของผู้รับบริการลดลงร้อยละ ๐.47 ซึ่ง
ทั้งสองโรคจัดอยู่ในกลุ่มทางเดินหายใจ การเปลี่ยนแปลงของร้อยละที่ใกล้เคียงกันนี้ ต้องน ามาพิจารณาเรื่อง
การให้รหัสวินิจฉัยโรค  
 
ตารางท่ี 4 : จ านวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก 

โรค 2561 2562 2563  2564 

Pneumonia 610 (9.58) 334 (6.78) ๑๖๙ (๔.๔๙) 128 (3.14) 

Diarrhea 460 (7.23) 269 (5.46) ๑๖๑ (๔.๒๘) 63 (2.05) 

UTI 68 (1.06) 56 (1.13) ๑๐๕ (2.๗๙) 47 (1.15) 

Anemia 85 (1.33) 46 (0.93) ๗๐ (๑.๘๖) 49 (1.20) 

COPD 115 (1.80) 137 (2.78) ๑๑๓ (3.๐๐) 62 (1.52) 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 

 
  
 
 

โรค 2561 2562 2563  2564 

HT 21,693(12.97) 21,624(12.61) ๒๐,๐๔๐ (๑๒.๗๗ ) 20,948 (10.72) 

DM 15,691 (9.38) 15,987 (9.32) ๑๕,๐๓๗ (9.๐7) 13,996 (7.16) 

Spondylosis 1,308(0.78) 1,815(1.06) ๒,๐๗๐ (๑.๒๕) 1,290 (0.66) 

Asthma 1,884 (1.13) 1,752 (1.02) ๑,๖๒๐ (1.๒๒) 1,484 (0.75) 

COPD 1,313 (0.79) 1,807 (1.08) 1,๔๑๒ (๐.๘๕) 1,555 (0.79) 
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 ส าหรับการให้บริการผู้ปุวยใน โรคที่เป็นอันดับหนึ่งได้แก่ Pneumonia ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และเด ก แต่ร้อยละของการรับบริการโรคนี้กลับลดลงจากปี 2561 - 2564 คือร้อยละ 9.58, 
6.78 ,๔.๔๙ และ 3.14  ตามล าดับ เช่นเดียวกับร้อยละของผู้ปุวยในด้วยโรค Diarrhea,UT,Anemiaและ 
COPD ลดลงเช่นเดียวกันในปี 2564  ลดลงจากปี 2563 ซึ่งสวนทางกับผู้ปุวยนอกที่ COPD เพ่ิมขึ้น แต่กลับ
ลดลงในผู้ปุวยใน ซึ่งทั้ง COPD และ UTI ลดลงทั้งสองโรค  
 
ตารางท่ี 5 : ร้อยละของผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก 

โรค 2561 2562 2563  2564 

โรคหัวใจตายเฉียบพลัน 4 (33.33) 4 (21.05) 6 (30.0) 0 (00.00) 

อุบัติเหตุจราจร 2 (16.66) 4 (21.05) 3 (11.11) 2 (11.76) 

โรคมะเร ง 2 (16.66) 1 (5.26) 1 (3.7) 0 (00.00) 

โรคเส้นเลือดในสมองแตก 2 (16.66) 1 (5.26) 1 (3.7) 0 (00.00) 

โรคหัวใจขาดเลือด 2  (16.66 ) 1 (5.26) 1 (3.7) 3 (30.00) 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 

 
 ส าหรับร้อยละของผู้ปุวยนอกที่เสียชีวิต  ที่พบมากที่สุดได้แก่ เป็นอุบัติเหตุจราจร รองลงมาได้แก่ 
โรคหัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุจราจรพบมากที่สุดเนื่องจากอ าเภอศรีสัชนาลัยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นถนนทางหลวง  และลักษณะภายในพ้ืนที่เองที่มีสภาพภูมิศาสตร์ของเป็นภูเขา  ทางมืด 
แสงสว่างไม่เพียงพอ และความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัด ที่มีรถสัญจรภายในอ าเภอเป็นประจ า ประกอบ
กับการไม่ตระหนักท่ีจะสวมใส่อุปกรณ์ จึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ปุวยนอก 
 
ตารางท่ี 6 : ร้อยละของผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก 

โรค 2561 2562 2563  2564 

โรคมะเร ง 12 (27.90) 8 (19.04) 13 (34.11) 5 (26.31) 

โรคปอดติดเชื้อ 15 (34.88) 17 (40.47) 6 (16.66) 6 (31.57) 

โรคหัวใจล้มเหลว 2 (4.65) 3 (7.14) 2 (5.55) 0 (00.00) 

โรคเส้นเลือดในสมองแตก 4 (9.30) 3 (7.14) 4 (11.11) 0 (00.00) 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรั้ง 1 (2.32) 2 (4.76) 1 (2.77) 0 (00.00) 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 
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 จากตารางที่ 6 การเสียชีวิตของผู้ปุวยใน ปี 2563 อันดับแรกได้แก่ โรคมะเร ง ร้อยละ 34.11 
ส่วนปี 2564 ได้แก่ โรคปอดติดเชื้อ ร้อยละ 31.57 ซึ่งทั้งสองโรคนี้พบได้ในกลุ่มผู้ปุวยการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) ที่ส่วนใหญ่ญาติจะน ากลับมารักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านในระยะสุดท้าย
ของชีวิต 

ตารางท่ี 7 : ร้อยละของโรคที่มีการส่งต่อโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2  5 อันดับแรก 
โรค 2561 2562 2563  2564 

CA 195 (15.25) 502 (36.64) 637 (34.69) 527 (77.86) 

อุบัติเหตุจราจร 302 (26.91) 356 (29.08) 406 (29.91) 191 (16.96) 

Cataract 87 (16.26) 210 (58.17) 443 (76.64) 256 (62.89) 

Glaucoma 44 (14.46) 341 (80.80) 475 (99.16) 299 (97.65) 

Stroke 102 (13.99) 189 (27.19) 226 (26.04) 292 (63.89) 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 

  
 โรคที่มีการส่งต่อโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2  ปี 2563 และ 2564  มากที่สุดคือ Glaucoma 
และ CA ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดกรองในกลุ่มผู้สูงอายุ ในเนื่องมาจากการพัฒนา service plan รองลงมา
ได้แก่ Cataract และ Stroke ยังคงมีการส่งต่อเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เช่นกัน ส่วนการส่งต่อสาเหตุจากอุบัติเหตุ
จราจร ที่มีการส่งต่อนั้น เนื่องมาจากความรุนแรงของการได้รับบาดเจ บ และขีดความสามารถของโรงพยาบาล
ด้านบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมในด้านอ่ืนๆ  
 

ตารางท่ี 8 : ร้อยละของโรคที่มีการส่งต่อโรงพยาบาลนอกเขตสุขภาพที่ 2  5 อันดับแรก 
โรค 2561 2562 2563 2564 

CA 35 (2.73) 82 (5.98) 75 (4.08) 72 (10.69) 

จิตเวช 14 (1.09) 15 (11.27) 20 (2.77) 12 (2.48) 

Cataract 6 (1.12) 5 (1.38) 8 (1.38 ) 10 (2.45) 

Glaucoma 6 (2.65) 6 (1.42) 4 (0.83) 7 (3.08) 

Stroke 2 (0.27) 6 (0.86) 1 (0.13) 0 (00.00) 

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล HIS data 
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 จากตารางที่ 8 ปี 2564 โรคที่มีการส่งต่อนอกเขตสุขภาพที่ 2 มากที่สุดได้แก่  CA เพ่ิมขึ้นจากปี 
2563  อาจเนื่องมาจากการพัฒนา Service Plan สาขาโรคมะเร ง ที่ท าให้ประชาชนมีการเข้าถึงระบบบริการ
มากขึ้น ทั้งการคัดกรองมะเร งปากมดลูก มะเร งเต้านม และมะเร งล าไส้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคมะเร งล าไส้ใหญ่ที่มี
งบประมาณสนับสนุนการคัดกรองจาก สปสช. รองลงมา Glaucoma และ จิตเวช อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดที่
ขาดหน่วยรับส่งต่อด้านจิตเวชในเขตสุขภาพท่ี 2  
 

 
แผนภาพที่ 4 โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

 
 
ตารางท่ี 9: แสดงข้อมูลทางระบาดวิทยา ป  2561-2564 (30 ก.ย. 2564) 

โรค 2561 2562 2563 2564 
Diarrhea 954.12 749.81 704.71 528.10 
Pneumonia 300.91 217.76 203.34 142.26 
Food Poisoning 142.42 171.63 143.09 106.70 
Pulmonary T.B. 101.73 89.03 77.46 73.29 
H.conjunctivitis 81.38 59 71.01 49.58 
Hand,foot and mouth disease 94.23 130.87 11.835 42.03 
Influenza 400.5 438.73 179.67 30.18 
D.H.F.+DF 86.05 146.95 82.84 31.26 
Chickenpox 77.1 63.29 24.74 15.08 
S.T.D.total 18.2 19.3 18.29 10.78 
 
  
 

0 200 400 600 800 1000 1200

Diarrhoea

Pneumonia

Food Poisoning

Pulmonary T.B.

H.conjunctivitis

Hand,foot and mouth disease

Influenza

D.H.F.+DF

Chickenpox

S.T.D.total

2564 

2563 

2562 

2561 



12 
 

 จากการรายงาน ระบาดวิทยา โรค Diarrhea ลดลงอย่างเห นได้ชัด สอดคล้องกับ 5 อันดับโรคของ
ผู้ปุวยใน ที่พบว่าอัตราการรับไว้รักษาเป็นผู้ปุวยในลดลงเช่นกัน เช่นเดียวกับ Pneumonia ที่อัตราปุวยปี 
2563 ลดลงจากปี 2562 จะเห นได้ว่าโรคติดต่อที่เก่ียวข้องกับสุขลักษณะส่วนบุคคลจะมีแนวโน้มลดลงอย่าง
เห นได้ชัด เนื่องมาจากสถานการณ์ของโรค Covid-19 ที่ส่งผลกระทบด้านบวกท าให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การปูองกันตัวเองจากโรคติดต่อทางการสัมผัสและโรคติดต่อทางเดินหายใจดีขึ้น แต่โรคที่ยังต้องเฝูาระวังคือ
โรคมือเท้าปากที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห นได้ชัดจาก ปี 2563 ถึง 30.20 ต่อแสนประชากร และเมื่อน า 10 อันดับ
โรคที่ส าคัญ จากรายงานทางระบาดวิทยา วิเคราะห์รายโรคได้ดังนี้ 
1. Diarrhoea โรคอุจจาระร่วง 

 

แผนภาพที ่5 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 

 

แผนภาพที่ 6 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามพื้นที่ 
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13 
 

 
 

แผนภาพที ่7 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
 
 

 

แผนภาพที ่8 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564 กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
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 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้รับ
รายงานผู้ปุวยโรค  Diarrhoea  จ านวนทั้งสิ้น 490 ราย  คิดเป็นอัตราปุวย   528.10  ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ปุวยเสียชีวิตพบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 288 ราย เพศชาย 202 ราย
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.43 : 1 อาชีพที่มีจ านวนผู้ปุวยสูงสุดคือเกษตร จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ  
147  ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน,  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง, อาชีพรับจ้าง, อาชีพราชการ, อาชีพ
ค้าขาย, อาชีพงานบ้าน, อาชีพนักบวช, อาชีพอ่ืนๆ, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพ
เลี้ยงสัตว์, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ต ารวจ, จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 121, 113, 74, 14, 9, 8, 2, 
2 ราย ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 1716.15 ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 10 - 14 ปี, 55 -  64 ปี, 15 -  24 ปี,45 - 54 ปี,        
35 - 44 ปี, 25 - 34 ปี  อัตราปุวยเท่ากับ  1123.33, 682.06, 664.73, 539.96, 433.58, 
401.61, 274.57  และ 255.45  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือน กุมภาพันธุ์จ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 80 ราย  จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยายน 
มากกว่าเดือนสิงหาคม จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยายน เท่ากับ 42 ส่วนเดือนสิงหาคม เท่ากับ 28 ราย  โดยมี
รายงานผู้ปุวยเดือนมกราคม  67 ราย เดือนกุมภาพันธ์  80 ราย เดือนมีนาคม  76 ราย เดือนเมษายน  57 
ราย เดือนพฤษภาคม  58 ราย เดือนมิถุนายน  49 ราย เดือนกรกฎาคม  33 ราย เดือนสิงหาคม  28 ราย 
เดือนกันยายน  42 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไปเท่ากับ 1 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  
เท่ากับ 271 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเท่ากับ 218 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสน
คนสูงสุดคือต าบลปุางิ้ว อัตราปุวยเท่ากับ 810.13  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือต าบลท่าชัย, ต าบล 
บ้านตึก,  ต าบลหนองอ้อ,  ต าบลแม่ส า,  ต าบลศรีสัชนาลัย,  ต าบลบ้านแก่ง,  ต าบลสารจิตร,  ต าบลแม่สิน,  
ต าบลหาดเสี้ยว,  ต าบลดงคู่, อัตราปุวยเท่ากับ  630.76 , 623.54, 574.37, 559.11, 508.28,  
505.10, 430.28, 427.1, 419.11, 350.39, ราย ตามล าดับ   

ซึ่งทั้งกลุ่ม เด ก 0-4 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องเฝูาระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตนเอง
ได้ และมักจะมีพฤติกรรม หยิบจับสิ่งของเข้าปากเป็นประจ าซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคได้ ดังนั้ นผู้ที่จะ
สามารถดูแลกลุ่มนี้ได้ดีในการปูองกันการเกิดโรคอุจจาระร่วง จึงควรเป็นกลุ่มผู้ดูแล ดังนั้นควรให้ค าแนะน า
ให้กับผู้ดูแลเด กที่อยู่ที่บ้าน และเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้ดูแลเด ก อาจเป็นกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่เป็น ปูุ ย่า ตา 
ยาย เนื่องจากลักษณะสังคมและความเป็นอยู่ของคนศรีสัชนาลัยที่มักปล่อยให้เด กอยู่กับปูุย่าตายายที่บ้าน
ดังนั้น หากให้ค าแนะน า ความรู้เรื่องพฤติกรรมการปูองกันโรคในกลุ่มผู้ดูแลเด กที่มีอายุ  55 ปีขึ้นไป ในช่วง 
ก่อนถึงฤดูร้อน คือ ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นเดือนที่พบผู้ปุวยสูงสุด โดยเฉพาะในกลุ่มพ้ืนที่ต าบล  
ปุางิ้ว ที่พบผู้ปุวยมากที่สุด 
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2. Pneumonia 
 

แผนภาพที ่9 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

 

แผนภาพที่ 10 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามกลุ่มอาชพี 
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อัตราป่วยต่อประชากรแสแนคน ด้วยโรค Pneumonia  จ าแนกตามกลุ่มอายุ    อ าเภอ  ศรีสัช
นาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia  จ าแนกตามอาชีพ    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  
ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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แผนภาพที่ 11 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามพื้นที่ 
 

 
แผนภาพที่  12 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564  

กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  Pneumonia  จ าแนกรายเดือน   จ.สุโขทัย 
   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  

Median 2564 
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อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia  จ าแนกตามพื้นที่    อ าเภอ  ศรีสัชนา
ลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรค  Pneumonia จ านวนทั้งสิ้น 132 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 142.26 ต่อประชากรแสนคนไม่มี
รายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยพบเพศชาย 67 ราย เพศหญิง 65 ราย  
อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.03 : 1 อาชีพที่มีจ านวนผู้ปุวยสูงสุดคือเกษตร จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 
69 ราย  รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง, ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง, อาชีพนักบวช, อาชีพค้าขาย, 
อาชีพราชการ, อาชีพทหาร/ต ารวจ, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพ
อ่ืนๆ,   อาชีพครู, อาชีพประมงและอาชีพงานบ้าน จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ  21, 21, 13, 3, 2, 2, 1 ราย 
ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็นอัตราปุวย 554.64 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี, 25 - 34 ปี, 5 - 9 ปี, 15– 24ปี, 
10 - 14 ปี  อัตราปุวยเท่ากับ  299.65, 156.31, 67.96, 50.58, 42.57,  23.4, 9.23  และ 0 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ  

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือน เมษายนจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 26 ราย  จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยายนน้อยกว่า
เดือนสิงหาคม จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยาย เท่ากับ 8 ราย  ส่วนเดือนสิงหาคม เท่ากับ 15 รายโดยมีรายงาน
ผู้ปุวยเดือนมกราคม  22 ราย เดือนกุมภาพันธ์  19 ราย เดือนมีนาคม  14 ราย เดือนเมษายน  26 ราย 
เดือนพฤษภาคม  17 ราย เดือนมิถุนายน  8 ราย เดือนกรกฏาคม  3 ราย เดือนสิงหาคม  15 ราย เดือน
กันยายน  8 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไปเท่ากับ 1 ราย  โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 130 
ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเท่ากับ 1 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล   
แม่สิน อัตราปุวยเท่ากับ 213.55 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลบ้านแก่ง,  ต าบลแม่ส า,  ต าบล 
ท่าชัย,  ต าบลหาดเสี้ยว,  ต าบลปุางิ้ว,  ต าบลสารจิตร,  ต าบลดงคู,่  ต าบลศรีสัชนาลัย,  ต าบลบ้านตึก,  ต าบล 
หนองอ้อ, อัตราปุวยเท่ากับ  188.17, 146.43, 140.17, 139.7, 132.57, 122.94, 122.63,  
112.95, 97.43, 75.57 ราย ตามล าดับ   
 จากข้อมูล กลุ่มประชากรที่ต้องเฝูาระวัง  คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยที่มีโรค
ประจ าตัวทางเดินระบบหายใจ ช่วงเวลาที่พบผู้ปุวย ได้แก่ เดือนเมษายน รองลงมาคือเดือนมกราคม อาจ
เนื่องมาจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง  
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3. Food Poisoning 

 

แผนภาพที่ 13 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

 

แผนภาพที ่14 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
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อัตราป่วยต่อประชากรแสแนคน ด้วยโรค Food Poisoning  จ าแนกตามกลุ่มอายุ    อ าเภอ  
ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia  จ าแนกตามอาชีพ    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  
ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 



19 
 

 

แผนภาพที ่15 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564 กับ 
ค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 

 

 

แผนภาพที่ 16 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามพื้นที่ 
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   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  

Median 2564 
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อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning  จ าแนกตามพื้นที่    อ าเภอ  ศรีสัช
นาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรค Food Poisoning จ านวนทั้งสิ้น 99 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 106.70 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 60 ราย เพศชาย 39  ราย 
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.54 : 1  อาชีพที่มีจ านวนผู้ปุวยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ปุวย
เท่ากับ 43 ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตร, ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง, อาชีพรับจ้าง, อาชีพราชการ, อาชีพ
อ่ืนๆ, อาชีพงานบ้าน, อาชีพค้าขาย, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพ
เลี้ยงสัตว์, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ต ารวจ, จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ29, 14, 7, 3, 1, 1, 1, ราย 
ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9  ปี คิดเป็นอัตราปุวย 514.86 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 0 - 4 ปี, 45 - 54 ปี, 55 -  64 ปี, 15 - 24 ปี,25 - 34 ปี, 35 - 44 
ปี, 65 ปี ขึ้นไป อัตราปุวยเท่ากับ 332.36, 190.68, 92.68, 85.26, 73.8, 51.09, 50.58 และ 
44.97  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธุ์จ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 24 ราย จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยายนเท่ากับ 
9 ราย ส่วนเดือนสิงหาคมเท่ากับ 8 ราย   โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือนมกราคม 11 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 24 
ราย เดือนมีนาคม 14 ราย เดือนเมษายน 8 ราย เดือนพฤษภาคม 8 ราย เดือนมิถุนายน 8 ราย เดือน
กรกฎาคม 9 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 21 ราย   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเท่ากับ 78 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลแม่สิน อัตราปุวยเท่ากับ 
265.10  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลบ้านแก่ง, ต าบลหนองอ้อ, ต าบลแม่ส า, ต าบลสารจิตร,  
ต าบลท่าชัย,  ต าบลปุางิ้ว,  ต าบลศรีสัชนาลัย,  ต าบลหาดเสี้ยว,  ต าบลบ้านตึก,  ต าบลดงคู่, อัตราปุวยเท่ากับ  
158.46, 120.92, 106.5, 102.45, 80.1, 58.92, 56.48, 41.91, 19.49, 17.52, ราย ตามล าดับ 
 จากข้อมูล อัตราปุวย Food Poisoning เกิดขึ้นในกลุ่มวัย 5-9 ปี มากที่สุด ต าบลที่มีอัตราปุวยมาก
ที่สุดได้แก่ต าบลแม่สิน ดังนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบประชาชนในเขตต าบลแม่สินจึงควรเน้นการให้
ความรู้ประชาชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเก่ียวกับทางเดินอาหารและน้ า 
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4. Pulmonary T.B. 
 

แผนภาพที ่17 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pulmonary T.B.จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

 

แผนภาพที่ 18 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pulmonary T.B.จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
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แผนภาพที่ 19 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Pulmonary T.B.จ าแนกตามพื้นที่ 
 
 

 

แผนภาพที ่20 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pulmonary T.B. จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564  
กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
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       ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรควัณโรค จ านวนทั้งสิ้น 68 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 73.29  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ปุวย
เสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยพบเพศชาย 47 ราย เพศหญิง 21 ราย อัตราส่วนเพศชาย 
ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 2.24 : 1 อาชีพที่มีจ านวนผู้ปุวยสูงสุดคือเกษตร จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 31 ราย  
รองลงมาคอือาชีพงานบ้าน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักเรียน, อาชีพราชการ, อาชีพนักบวช, อาชีพทหาร/ต ารวจ,   
อาชีพค้าขาย, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพเลี้ยงสัตว์, ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง, 
อาชีพอ่ืนๆ, อาชีพครู, อาชีพประมง, จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ  14,11,7,2,1,1,1 รายตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบ
สูงสุดคือกลุ่มอายุ 65  ปี ขึ้นไป  คิดเป็นอัตราปุวย 202.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  
55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี, 25 - 34 ปี, 5 - 9 ปี,15 -  24 ปี, 10 - 14 ปี, 0 - 4 ปี อัตรา
ปุวยเท่ากับ  113.68, 61.79, 50.58, 42.57, 23.4, 18.45, 0 และ 0 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนมกราคมจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 23 จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยายนเท่ากับ 6 ราย
ส่วนเดือนสิงหาคม เท่ากับ 3 ราย   โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือนมกราคม 23 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 4 ราย เดือน
มีนาคม 7 ราย เดือนเมษายน 10 ราย เดือนพฤษภาคม 7 ราย เดือนมิถุนายน 8 ราย เดือนกรกฎาคม  0 
ราย เดือนสิงหาคม 3 ราย เดือนกันยายน 6 รายผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 7 ราย 
โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 23 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 37 ราย  คลินิก โรงพยาบาลเอกชน  เท่ากับ 
1 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลแม่สิน อัตราปุวยเท่ากับ 110.46  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือต าบลปุางิ้ว,  ต าบลศรีสัชนาลัย,  ต าบลท่าชัย,  ต าบลบ้านตึก,  ต าบลแม่ส า,  
ต าบลสารจิตร,  ต าบลบ้านแก่ง,  ต าบลหาดเสี้ยว,  ต าบลดงคู่,  ต าบลหนองอ้อ, อัตราปุวยเท่ากับ  103.11,  
94.13, 90.11, 87.69, 66.56, 61.47, 49.52, 41.91, 35.04, 30.23 รายตามล าดับ 

จากข้อมูล พบผู้ปุวยในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุด และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รองลงมา มี
อาชีพรับจ้าง ซึ่งพิจารณาแล้ว เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และตามวิถีชีวิตของคนอ าเภอศรีสัชนาลัย หลังจากเลิก
งานจะมีการนั่งล้อมวงดื่มสุรา เพ่ือการผ่อนคลายหลังจากท างานหนัก ส่วนสาเหตุที่เสียชีวิต คือ มีโรคร่วม และ
มารับการรักษาล่าช้าส าหรับพ้ืนที่ที่พบผู้ปุวยมากที่สุดคือต าบลแม่สิน อาจเป็นไปได้ว่า ต าบลแม่สินมี
ประสิทธิภาพการค้นหาผู้ปุวยได้ดีกว่าจึงท าให้พบผู้ปุวยมากกว่าพ้ืนที่ต าบลอ่ืนก เป็นได้ ดังนั้น การด าเนินงาน
สาธารณสุขที่สอดคล้อง ควรเน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรค เช่น การใช้แก้วดื่มสุรา
ร่วมกัน การแยกภาชนะในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน และเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหาให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 
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5.  H.conjunctivitis 
 

แผนภาพที ่21 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

 
แผนภาพที ่22 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 

 
 
 

16 

2 

10 

0 

3 

6 

0 0 0 0 

9 

0 0 0 0 
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

จ า
นว

นป่
วย

(ร
าย

) 

อาชีพ 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis  จ าแนกตามอาชีพ    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย จังหวัด 
สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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แผนภาพที ่23 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามพื้นที่ 
 
 

 

แผนภาพที ่24 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564  
กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรค H.conjunctivitis จ านวนทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 49.58 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบเพศหญิง 29 ราย เพศชาย 17 ราย  
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.71 : 1 อาชีพที่มีจ านวนผู้ปุวยสูงสุดคือเกษตร จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 
16 รายรองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง, อาชีพนักเรียน, อาชีพงานบ้าน, อาชีพราชการ
, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพอ่ืนๆ, อาชีพครู, อาชีพ
ประมง, อาชีพทหาร/ต ารวจ, อาชีพค้าขาย จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 10, 9, 6, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
ราย ตามล าดับ  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 83.09 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป, 0 - 4 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 15 -  
24  ปี, 5 - 9 ปี อัตราปุวยเท่ากับ  82.45, 54.48, 49.73, 49.43, 42.57, 36.13, 27.68  และ 
23.4  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนสิงหาคมจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 10 ราย จ านวนผู้ปุวยเดือนกันยายนเท่ากับ 4 
ราย  ส่วนเดือนสิงหาคม เท่ากับ 10 ราย โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือนมกราคม 3 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 5 ราย 
เดือนมีนาคม 5 ราย เดือนเมษายน 3 ราย เดือนพฤษภาคม 6 ราย เดือนมิถุนายน 5 ราย เดือนกรกฎาคม 5 
ราย เดือนสิงหาคม 10 ราย เดือนกันยายน 4 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไปเท่ากับ 4 ราย  
โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 1 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เท่ากับ 41 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลแม่ส า อัตราปุวยเท่ากับ 239.62  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือต าบล 
ศรีสัชนาลัย, ต าบลปุางิ้ว, ต าบลหาดเสี้ยว, ต าบลท่าชัย, ต าบลบ้านแก่ง, ต าบลดงคู,่ ต าบลหนองอ้อ, ต าบลสาร
จิตร, ต าบลบ้านตึก, ต าบลแม่สิน, อัตราปุวยเท่ากับ 131.78, 88.38, 55.88, 50.06, 39.62,  17.52, 
15.11, 0, 0, 0 ราย ตามล าดับ   
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6. Hand,foot and mouth disease 
 

แผนภาพที่ 25 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 
 

 

แผนภาพที่ 26 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จ าแนกตามพื้นที่ 
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2564 
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แผนภาพที ่27 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค 27 Hand,foot and mouth disease จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมลูป  2564 
กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 

 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้รับรายงาน

ผู้ปุวยโรค Hand, foot and mouth disease จ านวนทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 42.03 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย 22 ราย เพศหญิง 
17 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.29 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็น
อัตราปุวย 762.73 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9 ปี, 65  ปี ขึ้นไป, 55 - 64 ปี, 45 - 
54 ปี, 35 - 44 ปี,25 - 34 ปี, 15 -  24 ปี, 10 - 14 ปี  อัตราปุวยเท่ากับ  257.43, 0, 0, 0, 0, 0, 0  
และ 0  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  
       พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนมีนาคมจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 17 ราย โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือน มกราคม 6 ราย 
เดือนกุมภาพันธ์ 7 ราย เดือนมีนาคม 17 ราย เดือนเมษายน 7 ราย เดือนพฤษภาคม 1 ราย เดือนมิถุนายน  
1 ราย เดือนกรกฎาคม 0 ราย เดือนสิงหาคม 0 ราย เดือนกันยายน 0 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่  
โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 30 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเท่ากับ 9 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลแม่สิน อัตราปุวยเท่ากับ 125.18  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   
ต าบลสารจิตร, ต าบลหนองอ้อ, ต าบลบ้านแก่ง, ต าบลท่าชัย, ต าบลศรีสัชนาลัย, ต าบลปุางิ้ว, ต าบลบ้านตึก, 
ต าบลดงคู่, ต าบลแม่ส า, ต าบลหาดเสี้ยว, อัตราปุวยเท่ากับ  71.71, 60.46, 59.42, 20.02, 18.83, 
14.73, 9.74, 0, 0, 0 ราย ตามล าดับ   
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  Hand,foot and mouth disease  จ าแนกรายเดือน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  

Median 2564 
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7. Influenza 
 

แผนภาพที ่28 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 
 

 

แผนภาพที ่29 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จ าแนกตามพื้นที่ 
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อัตราป่วยต่อประชากรแสแนคน ด้วยโรค Influenza(15,91)  จ าแนกตามกลุ่มอายุ    อ าเภอ  
ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 

41.91 

14.73 

26.62 

36.82 

29.23 

45.34 

10.01 

18.83 17.52 

39.62 40.98 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

หาดเสี้ยว ปุาง้ิว แม่ส า แม่สิน บ้านตึก หนองอ้อ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย ดงคู่ บ้านแก่ง สารจิตร 

อัต
รา

ป่ว
ย/

แส
น 

พื้นที่ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza(15,91)  จ าแนกตามพื้นที่    อ าเภอ  
ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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แผนภาพที ่30 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564 กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรค Influenza จ านวนทั้งสิ้น 28 ราย  คิดเป็นอัตราปุวย 30.18  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย 19  ราย เพศหญิง 9 ราย อัตราส่วนเพศ
ชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 2.11 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 217.92 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 5 - 9 ปี, 25 - 34 ปี, 35 – 44 ปี,65  
ปี ขึ้นไป, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี อัตราปุวยเท่ากับ 62.32, 55.35, 46.81, 25.54, 21.68, 7.5, 7.1  
และ 6.18  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนมกราคมจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 8 ราย โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือนมกราคม 8 
ราย เดือนกุมภาพันธ์ 8 ราย เดือนมีนาคม 1 ราย เดือนเมษายน 8 ราย เดือนพฤษภาคม 1 ราย เดือน
มิถุนายน 1 ราย เดือนกรกฎาคม 0 ราย เดือนสิงหาคม 0 ราย เดือนกันยายน 1 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลทั่วไปเท่ากับ 2 ราย  โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 26 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคน
สูงสุดคือต าบลหนองอ้อ อัตราปุวยเท่ากับ 45.34  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลหาดเสี้ยว, ต าบล 
สารจิตร, ต าบลบ้านแก่ง, ต าบลแม่สิน, ต าบลบ้านตึก, ต าบลแม่ส า, ต าบลศรีสัชนาลัย, ต าบลดงคู,่ ต าบลปุางิ้ว,  
ต าบลท่าชัย, อัตราปุวยเท่ากับ 41.91, 40.98, 39.62, 36.82, 29.23, 26.62, 18.83, 17.52,  
14.73, 10.01 รายตามล าดับ   
 โรค Influenza อ าเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี เป็นผลพวงมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง รวมถึง กินร้อน ช้อนส่วนตัว ส่งผล
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี และกลุ่มที่ท าการเกษตร ลดการเผา มลพิษทางอากาศลดลง 
อัตราปุวยด้วยโรคปอดบวมจึงมีแนวโน้มลดลงในปี 2564 
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   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  
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8. ไข้เลือดออก 
 

แผนภาพที ่31 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 
 

แผนภาพที ่32 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก จ าแนกตามกลุ่มอายุ   จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 
มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก จ าแนกตามอาชีพ   จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 
มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 29 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 31.26 ต่อประชากรแสนคนไม่มีรายงาน
ผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 19 ราย เพศชาย 10 ราย อัตราส่วนเพศ
หญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.90 : 1 อาชีพที่มีจ านวนผู้ปุวยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 17 ราย 
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 249.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5 - 9  ปี, 0 - 4 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี, 35 - 44 ปี,45 - 54 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 55 - 64 ปี  
อัตราปุวยเท่ากับ  93.61, 54.48, 42.57, 27.68, 7.23, 6.18, 0  และ 0  ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ  

 
 

แผนภาพที่ 33 จ านวนผู้ป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564 กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
 

พบผู้ปุวยสูงสุดในช่วงเวลา เดือนกันยายนจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 7 ราย โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือน
มกราคม  4 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 1 ราย เดือนมีนาคม 4 ราย เดือนเมษายน 1 ราย เดือนพฤษภาคม 2 ราย 
เดือนมิถุนายน 2 ราย เดือนกรกฎาคม 2 ราย เดือนสิงหาคม 5 ราย เดือนกันยายน 7 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการ
รักษาที่  โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 26 ราย   โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเท่ากับ 1 ราย โรงพยาบาลเอกชน 
เท่ากับ 1 ราย  
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จ าแนกรายเดือน    อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  

Median 2564 
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แผนภาพที ่34 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามพื้นที่ 
 

ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลบ้านแก่ง อัตราปุวยเท่ากับ 118.85  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลบ้านตึก, ต าบลสารจิตร, ต าบลแม่สิน, ต าบลปุางิ้ว, ต าบลหาดเสี้ยว, 
ต าบลดงคู่, ต าบล ศรีสัชนาลัย, ต าบลท่าชัย, ต าบลหนองอ้อ, ต าบลแม่ส า, อัตราปุวยเท่ากับ  58.46, 
40.98, 29.46,  14.73, 13.97 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 รายตามล าดับ   

จากข้อมูล กลุ่มอายุที่ต้องเฝูาระวังโรคคือกลุ่มอายุ 10 -14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนวัยประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น และพ้ืนที่การเกิดโรคมากที่สุดคือ ต าบลบ้านแก่ง ดังนั้น ควรมีการเฝูาระวังโรคทั้ง
ก่อนเกิดการระบาดในโรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในขณะเกิด
การระบาดได้ง่าย ในขณะที่ต าบลบ้านแก่ง ควรใช้กลไกในพ้ืนที่ขับเคลื่อนการปูองกันและควบคุมโรค 
โดยเฉพาะฤดู แต่ทั้งนี้ ยังพบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในเดือน มกราคม-พฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดูร้อนด้วย 
เนื่องจากธรรมชาติการเกิดโรค ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การปูองกันและควบคุมโรคจึงควรด าเนินการอย่าง
เข้มแข ง เนื่องจากกลไกการเกิดสามารถเกิดได้ทุกช่วงเวลา 
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ป่ว
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แส
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พื้นที่ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออก  จ าแนกตามพื้นที่    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย 
จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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9. Chickenpox 
 

แผนภาพที่ 35 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Chickenpox จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 
 
 

 
แผนภาพที ่36 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค Chickenpox จ าแนกตามพื้นที่ 
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หาดเสี้ยว ปุาง้ิว แม่ส า แม่สิน บ้านตึก หนองอ้อ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย ดงคู่ บ้านแก่ง สารจิตร 

อัต
รา

ป่ว
ย/

แส
น 

พื้นที่ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Chickenpox  จ าแนกตามพื้นที่    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย 
จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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อัตราป่วย/แสน 

กลุ่มอายุ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสแนคน ด้วยโรค Chickenpox  จ าแนกตามกลุ่มอายุ    อ าเภอ  
ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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แผนภาพที่ 37 จ านวนผู้ป่วยด้วย โรค Chickenpox จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564 กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงพยายบาลศรีสัชนาลัยได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรค Chickenpox จ านวนทั้งสิ้น 14 ราย คิดเป็นอัตราปุวย  15.09 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง 8 ราย  เพศชาย 6  ราย อัตราส่วนเพศ
หญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.33 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 108.96 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9 ปี, 10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 
55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี  อัตราปุวยเท่ากับ  70.21,62.32,18.45,8.51,7.5, 0, 0  และ 0  
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือน มกราคมจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 3 รายโดยมีรายงานผู้ปุวยเดือน  มกราคม 3 
ราย เดือนกุมภาพันธ์ 3 ราย เดือนมีนาคม 0 ราย เดือนเมษายน 0 ราย เดือนพฤษภาคม 2 ราย เดือน
มิถุนายน 1 ราย เดือนกรกฎาคม 2 ราย เดือนสิงหาคม 2 ราย เดือนกันยายน 1 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 12 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เท่ากับ 2 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลหนองอ้อ อัตราปุวยเท่ากับ 60.46  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   
ต าบลแม่สิน, ต าบลท่าชัย, ต าบลบ้านแก่ง, ต าบลดงคู่, ต าบลปุางิ้ว, ต าบลสารจิตร, ต าบลศรีสัชนาลัย, ต าบล
บ้านตึก, ต าบลแม่ส า, ต าบลหาดเสี้ยว อัตราปุวยเท่ากับ  29.46, 20.02, 19.81, 17.52, 14.73, 0, 0, 
0, 0, 0 ราย ตามล าดับ   
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  Chickenpox  จ าแนกรายเดือน    อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  

Median 2564 
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10. S.T.D.total 
 

แผนภาพที่ 38 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.total จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 
 

แผนภาพที ่39 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.total จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
 

54.48 

0 0 

46.13 

8.51 7.23 
0 

7.1 
0 

0

10

20

30

40

50

60

  0 - 4   5 - 9  10 - 14  15 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 - 64  65 + 

อัตราป่วย/แสน 

กลุ่มอายุ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสแนคน ด้วยโรค S.T.D.,total(37-41,79-81)  จ าแนกตามกลุ่ม
อายุ    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2564  ถึงวันท่ี  30 

กันยายน 2564 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค S.T.D.,total(37-41,79-81)  จ าแนกตามอาชีพ    อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย 
จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
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แผนภาพที ่40 อัตราป่วยต่อแสนประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.total จ าแนกตามพื้นที่ 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 41 จ านวนผู้ป่วยด้วย โรค S.T.D.total จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลป  2564 กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง 
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แส
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พื้นที่ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค S.T.D.,total(37-41,79-81)  จ าแนกตามพื้นที่    
อ าเภอ  ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 

2564 

1 

2 2 

0 

1 

3 

1 1 1 1 

2 

1 

2 

3 

1 

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

จ านวนผู้ป่วย(ราย) 

เดือน 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  S.T.D.,total(37-41,79-81)  จ าแนกรายเดือน    อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
   เปรียบเทียบข้อมูลป   2564  กับค่ามัธย าน 5 ป  ย้อนหลัง  

Median 2564 
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โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้รับรายงานผู้ปุวยโรค S.T.D.,total(37-41,79-81) จ านวนทั้งสิ้น 10 
ราย คิดเป็นอัตราปุวย 10.78 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง โดยพบเพศชาย 7 ราย เพศหญิง 3 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 2.33 : 1 กลุ่มอายุที่พบ
สูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 54.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24  
ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป,45 - 54 ปี, 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี อัตราปุวย
เท่ากับ  46.13, 8.51, 7.23, 7.1, 0, 0, 0 และ 0 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อาชีพทีม่ีจ านวนผู้ปุวย
สูงสุดคือรับจ้าง จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ 3 รายรองลงมาคือ อาชีพเกษตร, ไม่ทราบอาชีพ, อาชีพนักเรียน,   
อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพอ่ืนๆ, อาชีพครู,   
อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ต ารวจ, อาชีพงานบ้าน, อาชีพค้าขาย, อาชีพราชการ, จ านวนผู้ปุวยเท่ากับ  
3,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, รายตามล าดับ   
          พบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนเมษายนจ านวนผู้ปุวย เท่ากับ 4 ราย โดยมีรายงานผู้ปุวยเดือนมกราคม  2 
ราย เดือนกุมภาพันธ์ 3 ราย เดือนมีนาคม 1 ราย เดือนเมษายน 4 ราย เดือนพฤษภาคม 0 ราย เดือน
มิถุนายน 0 ราย เดือนกรกฎาคม 0 ราย เดือนสิงหาคม 0 ราย เดือนกันยายน 0 ราย ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลทั่วไปเท่ากับ 2 ราย  โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 8 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคน
สูงสุดคือต าบลปุางิ้ว อัตราปุวยเท่ากับ 44.19  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลหนองอ้อ, ต าบล 
บ้านตึก,  ต าบลสารจิตร,  ต าบลท่าชัย,  ต าบลแม่สิน,  ต าบลบ้านแก่ง,  ต าบลดงคู่,  ต าบลศรีสัชนาลัย, ต าบล 
แม่ส า,  ต าบลหาดเสี้ยว, อัตราปุวยเท่ากับ  30.23, 19.49, 10.24, 10.01, 7.36, 0, 0, 0, 0, 0 ราย 
ตามล าดับ   
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1.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรสุขภาพ 
ด้านบุคลากร 
ตารางท่ี 10 : บุคลากรสายวิชาชีพหลักในโรงพยาบาล 

สายงานวิชาชีพหลัก FTE(100%) จ านวน (คน) ขาด / เกิน ตาม 
FTE 

สัดส่วนประชากร-ต่อ
บุคลากร(ประชากร 

91,298 

แพทย์ 21* 14 ขาด  7 1/6,521 

ทันตแพทย์ 6** 5 ขาด  2 1/18,260 

เภสัชกร 9 8 ขาด 1 1/11,412 

พยาบาลวิชาชีพ 75 64 ขาด  4 1/1,427 

นักรังสีการแพทย์ 2 1  ขาด  1 1/91,298 

นักเทคนิคการแพทย์ 6 4 ขาด 2 1/22,825 

นักกายภาพบ าบัด 8 4 ขาด  4 1/22,825 

นักวิชาการสาธารณสุข 12 7 ขาด  5 1/13,043 

นักโภชนาการ 2 2 พอดี 1/45,649 

แพทย์แผนไทย 3 2 ขาด  1 1/45,649 

นักจิตวิทยา 1 1 พอดี 1/91,298 
หมายเหตุ: **มีทันตแพทย์เฉพาะทาง  (ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก) 
             * มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1, อายุรกรรม 1 และ กุมารเวช 1 

 จากข้อมูลของงานบุคลากร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พบว่ายังขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพแพทย์ 7 
อัตรา รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพหลักอ่ืนๆ มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการ ด้านอ่ืนๆซึ่งหากจะ
น ามาวิเคราะห์ด้านประสิทธิผลของงาน ควรน าภาระงาน ตาม สมรรถหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานถึงจะ
ตอบสนองผลสัมฤทธิ ของงานเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่รองรับการให้บริการ
สาธารณสุขระดับอ าเภอ 
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ตารางท่ี 11 : บุคลากรสายวิชาชีพหลักในรพ.สต. 
ล า
ดับ 

จ านวน 
ประชา

กร 

รายช่ือ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวน
วิชาชีพ
หลักท่ี
ควรมี 

100% 

อัตราก าลัง
มีจริง 
(คน) 

ขาด / 
เกิน ตาม 

FTE 
100 % 

 

1 5,502 รพ.สต.แม่สิน พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

   
นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 0 ขาด 4 

   
แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

   
จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 ขาด 1 

2 7,862 รพ.สต. บ้านตึก พยาบาลวิชาชีพ 3 3 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 6 2 ขาด 4 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1 1 พอดี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

3 6,273 รพ.สต. สารจิตร พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 5 3 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 
  

กรอบไม่มี 

   
จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

4 3,888 รพ.สต. แม่ส า พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 2 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1  0 ขาด 1 

   
จพ.ทันตสาธารณสุข 

  
กรอบไม่มี 

5 5,951 รพ.สต. ดงคู่ พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 5 3 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 0 ขาด 1 

6 3,028 รพ.สต. ปุาคา พยาบาลวิชาชีพ 1 0 ขาด 1 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 1 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 
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ล า
ดับ 

จ านวน 
ประชา

กร 

รายช่ือ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวน
วิชาชีพ
หลักท่ี
ควรมี 

100% 

อัตราก าลัง
มีจริง 
(คน) 

ขาด / 
เกิน ตาม 

FTE 
100 % 

 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 

7 2,661 รพ.สต. ดงย่าปา พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 1 ขาด  1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 

8 4,720 รพ.สต. สะท้อ พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 2 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข(นวก.) 1 1 พอดี 

9 4,619 รพ.สต. ปากคะยาง พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 3 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

10 4,203 รพ.สต. แสนตอ พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 0 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 0 ขาด 1 

11 3,031 รพ.สต. บ้านแก่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 2 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 0 0 กรอบไม่มี 

12 4,789 รพ.สต.หนองอ้อ พยาบาลวิชาชีพ 2 1 ขาด 1 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 3 ขาด 1 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 
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ล า
ดับ 

จ านวน 
ประชา

กร 

รายช่ือ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวน
วิชาชีพ
หลักท่ี
ควรมี 

100% 

อัตราก าลัง
มีจริง 
(คน) 

ขาด / 
เกิน ตาม 

FTE 
100 % 

 

13 4,417 รพ.สต. ห้วยโป ู พยาบาลวิชาชีพ 2 0 ขาด 2 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 3 3 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 

14 2,644 รพ.สต. ปุางิ้ว พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 2 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 

15 11,458 รพ.สต. ท่าชัย พยาบาลวิชาชีพ 5 3 ขาด 2 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 9 3 ขาด 6 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย  1 1 พอดี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

16 5,248 รพ.สต. ศรีสัชนาลัย พยาบาลวิชาชีพ 2 1 ขาด 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 2 ขาด 2 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 พอดี 

17 2,371 รพ.สต. สะพานยาว พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 2 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 

18 4,500 รพ.สต.แม่ราก พยาบาลวิชาชีพ 2 2 พอดี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 4 2 ขาด 3 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1 0  ขาด 1 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 
  

กรอบไม่มี 

19 1,876 รพ.สต.ท่าโพธิ  พยาบาลวิชาชีพ 1 1 พอดี 
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ล า
ดับ 

จ านวน 
ประชา

กร 

รายช่ือ รพ.สต. วิชาชีพหลัก จ านวน
วิชาชีพ
หลักท่ี
ควรมี 

100% 

อัตราก าลัง
มีจริง 
(คน) 

ขาด / 
เกิน ตาม 

FTE 
100 % 

 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 2 2 พอดี 

      แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย     กรอบไม่มี 

      จพ.ทันตสาธารณสุข 0 0 กรอบไม่มี 

20 1,496 รพ.สต.ปางสา พยาบาลวิชาชีพ 1 1 กรอบไม่มี 

      นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 1 2 เกิน 1 

   
แพทย์แผนไทย/จพ.แพทย์แผนไทย 1 0 ขาด 1 

   
จพ.ทันตสาธารณสุข 

  
กรอบไม่มี 

 
 จากข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบ และกรอบ FTE พบว่ายังขาดแคลน นักวิชาการสาธารณสุข รองลงมาได้แก่ พยาบาล และตาม
เกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.จ าเป็นต้องมีพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่ง รพ.สต.ในเขตอ าเภอ     
ศรีสัชนาลัย ยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ จ านวน 9 แห่ง อันเนื่องมาจากการย้ายของบุคลากร     
จึงท าให้ขาดพยาบาลเวชปฏิบัติอยู่ ในแต่ละปี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญด้านการกระจายบุคลากร 
โดยอาจมีการปรับเกลี่ยกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 
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ตารางท่ี 12 : บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ จ านวน (คน) 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 203 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สิน 104 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตึก 185 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสารจิตร 171 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ส า 77 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงคู่ 185 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปุาคา 68 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงย่าปา 62 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสะท้อ 98 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากคะยาง 84 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแสนตอ 87 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก่ง 66 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองอ้อ 105 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโปู 76 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุางิ้ว 76 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าชัย 193 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย 100 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสะพานยาว 45 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ราก 101 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าโพธิ  52 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางสา 43 

รวม 2,181 
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1.5 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ตารางท่ี 13 : งบประมาณแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าป งบประมาณ 2564 

ประเภท/จ านวน
โครงการ 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ 

UC PP เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ/

อื่นๆ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 
P&P 
Area 

based 

UC  เงินบ ารุง  งบ
ท้องถิ่

น 

1. PP & P Excellence   
จ านวน 14 โครงการ 

๑  โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

- 81,650 - - - - 81,650 ยกเลิก น าไปท าใน
ปีงบประมาณ 2565 

๒ โครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลส าเร จการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ภาวะโภชนาการนักเรียน อ าเภอ
ศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 
ปีงบประมาณ 2564 

- - 6,300 - - - 6,300 ยกเลิก 

๓ โครงการปูองกันเด กจมน้ า - - - - - - - ยกเลิก 

๔ โครงการอาหารปลอดภัย - - - - - - - ยกเลิก 

๕ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพบุคลากร และ
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภยัทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ  

- - 182,765 - - 4,800 177,965 ท ากิจกรรมที่ 1 เสร จสิ้น 
เหลือกิจกรรมที่ 2-10 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายเรื่องการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

- - 16,020 - - 7,920 8,100 เหลือ 2 กิจกรรม ท าใน
ปีงบประมาณ 2565 
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ประเภท/จ านวน
โครงการ 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ 

UC PP เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ/

อื่นๆ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 
P&P 
Area 

based 

UC  เงินบ ารุง  งบ
ท้องถิ่

น 

1. PP & P Excellence   
จ านวน 14 โครงการ 

๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
หญิงตั้งครรภ์และเด ก 0- 12 ปี  อ. 
ศรีสัชนาลยั จ. สุโขทัย 

- - 70,214 - - 70,213.50 - เสร จสิ้น 

๘ โครงการหนูน้อยนมแม ่พัฒนาการดี
สมวัย 

9,855 - - - - 9,855 4,483 เลื่อนกิจกรรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง ท าใน
ปีงบประมาณ 2565 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาเด กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
ศรีสัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย ปี
งบปรมาณ 2564 

43,000 - - - - 27,000 16,000 ใช้ค่าชุดตรวจพัฒนาการ
เด ก DSPM/DAIM    ที่
เหลือยังไม่ได้ท า ท าปีงบ
65 

๑๐ โครงการควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 
(โรคไม่ติดต่อ: NCDs) 

81,190 - - - - 81,190 - เสร จสิ้น 

๑๑ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) สู่วิถีชีวิต NEW 
NORMAL อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

136,35
4 

- - - - - 136,354 ท าปีงบประมาณ 2565 

2.Service  
Excellence จ านวน 
12 โครงการ   
 

๑๒ โครงการตรวจคดักรอง เฝูาระวัง
ติดตาม และการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาผู่ปุวยยยาเสพตดิ 
ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาล
ศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย (รอบ 1) 

- - - - 66,409.88 66,410 - เสร จสิ้น 
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ประเภท/จ านวน
โครงการ 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ 

UC PP เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ/

อื่นๆ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 
P&P 
Area 

based 

UC  เงินบ ารุง  งบ
ท้องถิ่

น 

2.Service  
Excellence จ านวน 
12 โครงการ   
 

๑๓ โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาล
ศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย (รอบ 1) 

               
-    

                  
-    

                  
-    

         
-    

     61,324 61,324                      
-    

 เสร จสิ้น  
๑๔  โครงการบ าบดัรักษาฟื้นฟูผู้ปุวยยา

เสพติด ปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย (รอบ 2) 

               
-    

                  
-    

                  
-    

         
-    

     69,000 69,000                      
-    

 เสร จสิ้น  
๑๕ โครงการตรวจคดักรอง เฝูาระวัง

ติดตาม และการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาผู้ปุวยยาเสพติด ปีงบประมาณ 
2564 โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย (รอบ 2) 

               
-    

                  
-    

                  
-    

         
-    

     40,040 40,040                      
-    

 เสร จสิ้น  
๑๖ โครงการพัฒนาระบบการปูองกัน 

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉินและ
การส่งต่อ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 
2564 

               
-    

                  
-    

            
33,600  

         
-    

                -       33,600                       
-    

 เสร จสิ้น  
๑๗ โครงการบรูณาการตรวจคัดกรองต้อ

หิน ต้อกระจก ผูสู้งอายุและผู้ปุวย
เบาหวาน 

               
-    

                  
-    

             
9,600  

         
-    

                -         
9,600.00  

                     
-    

 เสร จสิ้น  
๑๘ โครงการลดป จจัยเสี่ยงและความ

รุนแรงจากยาเสพตดิ ปีงบประมาณ 
2564 

               
-    

                  
-    

                  
-    

         
-    

     97,675 97,675                      
-    

 เสร จสิ้น  
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ประเภท/จ านวน
โครงการ 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ 

UC PP เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ/

อื่นๆ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 
P&P 
Area 

based 

UC  เงินบ ารุง  งบ
ท้องถิ่

น 

2.Service  
Excellence จ านวน 
12 โครงการ   
 

๑๙ โครงการมลูนิธิแพทย์อาสา ผ่าตดัตา
ต้อกระจก 

               
-    

                  
-    

          
484,834  

         
-    

                -                  -                 
484,834  

 เลื่อนไมม่ีก าหนด  

๒๐ โครงการการพัฒนาระบบบริการ
ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ปุวยกึ่ง
เฉียบพลัน (Intermediate care) 

               
-    

                    
-    

         
-    

                -                  -                         
-    

 ไม่ใช่งบประมาณ  

๒๑ โครงการพฒันาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยใน คปสอ.ศรสีชั
นาลัย 

               
-    

                  
-    

                  
-    

         
-    

                -                  -                         
-    

 ไม่ใช่งบประมาณ   

๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระบาด
วิทยาก่อนการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  2564  

               
-    

                  
-    

            
25,050  

         
-    

                -                  -               
25,050 

 ท าปีงบประมาณ 
2565  

๒๓ โครงการวณัโรคค้นให้พบจบด้วย
หาย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

               
-    

       
72,890 

                  
-    

         
-    

                -    72,890                      
-    

 เสร จสิ้น  

๒๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บันทึกการเยี่ยมครอบครัว 

               
-    

                  
-    

                  
-    

         
-    

                -                  -                         
-    

 ยกเลิก  

๒๕ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรคไต 

               
-    

       
64,500 

                  
-    

         
-    

                -       
39,100.00  

           
25,400  

 กิจกรรมที่ 2 เสร จสิ้น
เหลือ  
ยกเลิกกิจกรรม ท่ี 1 ,3  
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ประเภท/จ านวน
โครงการ 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ 

UC PP เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ/

อื่นๆ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 
P&P 
Area 

based 

UC  เงินบ ารุง  งบ
ท้องถิ่

น 

2.Service  
Excellence จ านวน 
12 โครงการ   

 

๒๖ โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร งใน
กลุ้มเปูาหมาย อ าเภอศรสีัชนาลัย ปี 
2564 

               
-    

       
92,924. 

                  
-    

         
-    

                -       
90,424.00  

            
2,500 

 กิจกรรมที่ 1 -3 ขอ
เลื่อนไปใช้ปีงบ2565
แต่มีอุปกรณ์ครบแล้ว   

3.People Excellence   
จ านวน 0 โครงการ 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4.Governance 
Excellence จ านวน  
7 โครงการ   

๒๗ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพข้อมลู
ระดับอ าเภอ (DHDC) 

- - 65,798 - - 65,798 -  เสร จสิ้น  

๒๘ โครงการพัฒนา Smart Hospital - - 87,300 - - 86,600 700  เสร จสิ้น  

๒๙ โครงการพัฒนาองค์กรคณุภาพ - - 194,240 - - 155,440 38,800  กิจกรรมที่ 1 เสร จสิ้น                              
กิจกรรมที ่2   

๓๐ โครงการก ากับติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2564 และจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ ปี 2564 

- - 59,250 - - 21,500 37,250  ไม่ได้ประชุม คปสอ 
ไตรมาส ท่ี 2 

4.Governance 
Excellence จ านวน  
7 โครงการ   

๓๑ โครงการขับเคลื่อนอัตลักษณ์องคก์ร - - 18,000 - - 6,000 12,000  กิจกรรมที่ 1 เสร จสิ้น                  
ยกเลิก กิจกรรมที่ 
2,3,4,5 ยกเลิก  
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ประเภท/จ านวน
โครงการ 

ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ 

UC PP เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ/

อื่นๆ ใช้จริง คงเหลือ หมายเหตุ 
P&P 
Area 

based 

UC  เงินบ ารุง  งบ
ท้องถิ่

น 

๓๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานวิจัยและวิชาการเครือข่าย
สุขภาพศรสีัชนาลยั 

- - 34,000 - - 28,000.00 6,000  กิจกรรมที่ 1 เสร จสิ้น
ยกเลิก กิจกรรมที2่  

๓๓ โครงการรับนิเทศเพื่อประเมินผล
ติดตามงานควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ ปี 2564 

- - - - 13,500 2,100 11,400 

  
  งบประมาณรวมท้ังสิ้น 270,399 311,964 1,286,971 - 347,948.88 1,141,996.38 1,075,286.31 

 
 
  จากข้อมูล เงินบ ารุงจ านวน 1,286,970.81 บาท ใช้ไป 489,472 บาท คงเหลือ 797,499.31 บาท เงินงบประมาณ PPA จ านวน 311,964 บาท ใช้ไป 
113,562 บาท คงเหลือ 156,837 บาท เงินงบประมาณ UC จ านวน 270,399 ใช้ไป 336,548.88 บาท คงเหลือ 109,550 บาท และเงินงบประมาณอ่ืนๆ 
จ านวน 347,948.88 บาท ใช้ไป 336,548.88 คงเหลือ 11,400 บาท 
 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลศีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2564 ได้มีการยกเลิกการด าเนินการจ านวน ทั้งสิ้น 7 โครงการ และมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง บางกิจกรรม 
จ านวน 8 โครงการ เนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด - 19 จึงเกิดการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ PPA จ านวน 3 โครงการ ที่เหลือ
เป็นโครงการที่ใช้เงินบ ารุง แต่ทั้งนี้ การด าเนินงานเพื่อแก้ไขป ญหาสาธารณสุข ก ยังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานสาธารณสุข จึงสามารถ
ตอบสนองตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขได้
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ตารางท่ี 14 : เงินบ ารุงคงเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สถานบริการ จ านวน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สิน 109,514.88 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตึก 241,067.77 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสารจิตร 92,183.94 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ส า 285,636.76 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงคู่ 185,902.64 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าคา 197,898.61 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงย่าปา 93,859.99 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะท้อ 60,694.60 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากคะยาง 74,107.55  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนตอ  521,031.09 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก่ง 138,783.21 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองอ้อ 80,145.15 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยโป้ 106,154.85 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่างิ้ว 109,875.86 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าชัย 650,805.88 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสัชนาลัย 492,784.97 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะพานยาว 109,827.38 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ราก 370,267.97 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ 483,958.08 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปางสา 111,936.39 

รวมทั้งหมด 4,516,437.57 

 จากข้อมูล เงินบ ารุงคงเหลือ แยกราย รพ.สต. แสดงว่า รพ.สต. แต่ละแห่ง มีการบริหารจัดการที่
แตกต่างกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ขนาด ของ รพ.สต. และจ านวนประชากร ปี 2564 ได้จัดท าโครงการเคลม อปท. 
ให้กับ รพ.สต. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ รพ.สต. แต่พบป ญหาในเรื่องของ การขอ Drug catalogue ซึ่งปี 2564
ด าเนินการขอ Drug catalogue ไปแล้วจ านวน 12 แห่ง คงค้างอีก 8 แห่ง ซึ่งในปี 2565 จะได้ด าเนินการ
ต่อไป  
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ป งบประมาณ 2564 ตาม 4 Excellence 
ตารางท่ี 15 :  2.1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 4 Excellence 

4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน  

ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

      
0 

2. เด กไทยมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย 

 
      

 

2.1 ร้อยละของเด กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

ร้อยละ 62 -โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในหญิงตั้งครรภ์
และเด ก 0- 12 ปี     อ. 
ศรีสัชนาลัย จ. สโุขทัย 
 

  70,213.
7 

  58.30 

-โครงการหนูน้อยนมแม่ 
พัฒนาการดีสมวัย  
 

9,855     

2.2 ร้อยละของเด กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 85 -โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพัฒนาเด ก
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2564 

43,000     

93.50 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

3. เด กไทยมีระดับสติป ญญาเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 100 

ไม่ต่ ากว่า 
100 

      
 

3.1 เด กไทยมีระดับสติป ญญาเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 100 

ระดับ
สติป ญญา

เฉลี่ยไมต่่ ากว่า 
100 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพัฒนาเด ก
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2564 
 

43,000     
N/A 

ตัวชี้วัด
กระทรวง 

3.2 ร้อยละของเด กปฐมวัยที่ได้รับ
การคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 

ร้อยละ 70 

84.62 

4. ร้อยละของเด กอายุ 6-14 ปี สูงดีสม
ส่วน    

ร้อยละ 66 -โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลส าเร จการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการนักเรียน 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ปีงบประมาณ 
2564 

  6,300   54.71 

5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี 
 
 

ไม่เกินร้อยละ 
27 

      24.03 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดูแลตาม Care Plan 

ร้อยละ 85 

โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 

 81,650    100 

7. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถาน
บริการและในชุมชน 

ร้อยละ 70 N/A 

7.1ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 50 N/A 

7.2ร้อยละของต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (LongTermCare) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 95 100 

8. ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 
ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 

       N/A 

8.1ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้น
ไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับ
คุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ 
≥ 30% 

 

     N/A 

8.2.ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้น
ไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
 

ระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 100% 

 

     N/A 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

9. จ านวนครอบครัวมีความรอบรู้
สุขภาพ  

5,000,000
ครอบครัว 

 

      ตัวชี้วัด
เขต

สุขภาพ 
10. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การ

ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 75 
 

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้วย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) สู่วิถี
ชีวิต NEW NORMAL 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย 

136,35
4 

    ผ่าน 

11. ระดับความส าเร จในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด 

ร้อยละ 
75(57 
จังหวัด) 

 

      เกณฑ์
จังหวัด 

12. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ปุวยโรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง 
 

 โครงการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (โรคไม่ติดต่อ: 
NCDs) 

81,190      

12.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยปุวยโรคเบาหวาน 
 

≥ร้อยละ 60 74.14 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ
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งบ
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

 12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสงู 
 
 

≥ร้อยละ 70 โครงการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (โรคไม่ติดต่อ: 
NCDs) 

81,190     88.13 

13. จ านวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน
มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายและป ญหาส าคัญใน
พ้ืนที่  
 

76 จังหวัด 
(ไม่รวม กทม.) 

      เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 

14. ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล 
NCDs” 

ร้อยละชุมชน
ผ่านเกณฑ์การ

ด าเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม่ 

ห่างไกล 
NCDs” 

โครงการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ (โรคไม่ติดต่อ: 
NCDs) 

81,190     เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 

15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้สงบได้ 
ภายใน 21 – 28 วัน  
 

ร้อยละ
100(76 

จังหวัด และ 
กทม.) 

      เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

16. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 80 
 

      เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 

17. จังหวัดมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)  

สถาน
ประกอบการ
ปรับปรุงผ่าน

เกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวน 76 
จังหวัดและ

กรุงเทพมหาน
คร 

      เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 

17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy 
Market) จังหวัดละ 1 แห่ง  

       เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 

17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street 
Food Good Health) จังหวัดละ 1 
แห่ง 
 
 

       เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

PP&P 
Excellence 

18. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
 
 
 

 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพบุคลากร และ
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยทั้ง
ผู้ให้และผู้รับบริการ 

  182,765   ผ่าน 

18.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป  

1.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก

ขึ้นไป ร้อยละ 
90 

ผ่าน 

18.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus  
 

2.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 

40 

ผ่าน 
ระดับดี

มาก Plus 

19. ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการ
ป จจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก 
 

ร้อยละ 60 
ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 

      เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 



 

 
 

59 

4 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ
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ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

20. จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูม ิตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

2,500 หนว่ย 
ผลการ

ด าเนินงาน : 
1,855 หน่วย 

      ผ่านระดับ
ดีมาก 

21.  จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ใน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมและคณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  

25 ล้านคน
ผลการด าเนิน:
18.7101 

ล้านคน 

      มีแพทย์
เวช

ศาสตร์
ครอบครัว 

1 คน 

22. 
 

ร้อยละของผู้ปุวย กลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ า
บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

        

22.1 ร้อยละของประชาชนมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 60       100 

22.2 ร้อยละของผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีงิต
ที่ด ี
 

ร้อยละ 70       70.68 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

23. ร้อยละต าบลเปูาหมายผ่านเกณฑ์
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  

ร้อยละ 70       100 

24. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง และระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม 
 

        

24.1อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง  

< ร้อยละ 7 โครงการพัฒนาระบบการ
ปูองกัน ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข การแพทย์
ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 
2564 

  33,600   0 

24.2รอ้ยละการรักษาใน Stroke 
Unit : ร้อยละผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง(I160 - I169) ที่มีอาการไม่
เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit 

≥ ร้อยละ 60 0 

25. อัตราความส าเร จการรักษาผู้ปุวยวัณ
โรคปอดรายใหม่ 

        

25.1 อัตราความส าเร จการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 88 - โครงการวัณโรคค้นให้
พบจบด้วยหาย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
- โครงการคัดกรองวัณโรค
ในพ้ืนที่ต าบล 13 
โครงการ 

 72,890    73.3 

25.2 อัตราความครอบคลุมของการ
ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ปุวยวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ า  
 

ร้อยละ 85    303,
160 

 61.2 
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ณอ่ืนๆ 
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26. ระดับความส าเร จในการเตรียมพร้อม
และตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่  

ระดับดีมาก
(76 จังหวัด 
และ กทม.) 

      เกณฑ์
ระดับ
จังหวัด 

27. อัตราปุวยตายของผู้ปุวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของทั้งประเทศ 
 

< ร้อยละ 
1.60 

      N/A 

28. ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S 
ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์
วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม 
Key Step Assessment  

ร้อยละ 100       N/A 

29. ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มี
การจัดท าแผนและซ้อมแผน BCP 
for EID  

ร้อยละ 100       N/A 

30. รอ้ยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) 

        

30.1 RDU ขั้นที่ 2 
 

- RDU ขั้นที่ 
2  62% 

      N/A 

30.2 RDU ขั้นที่ 3  - RDU ขั้นที่ 
3  32% 

      N/A 
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

31. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR)  

        

 31.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
การจัดการผ่านระดับ intermediate 
ทั้ง 5 กลุ่ม กิจกรรมส าคัญ 

ร้อยละ 70 
ของ รพ.มีการ
จัดการ AMR 
(ทุกกิจกรรม
ส าคัญ) ผ่าน 

ระดับ
Intermediat

e 

โครงการการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะเปลี่ยน
ผ่านผู้ปุวยกึ่งเฉียบพลัน 
(Intermediate care) 

    ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

เกณฑ์
รพท. 

31.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด  

อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ไม่เพ่ิมข้ึนจาก
ปีปฏิทิน 61 

      เกณฑ์
ระดับเขต 

32. ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขต
สุขภาพลดลง 

ลดลงร้อยละ 
10 

      เกณฑ์
ระดับเขต 

33. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 28 วัน  

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารก
แรกเกิดมีชีพ 

      0 
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

34. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioidใน
ผู้ปุวยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ  

≥ ร้อยละ 40 
 

โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 

 81650    18.13 

โครงการการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะเปลี่ยน
ผ่านผู้ปุวยกึ่งเฉียบพลัน 
(Intermediate care) 

    ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

 

35. ร้อยละของผู้ปุวยนอกท้ังหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 20.5 
 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทย
ใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย 

    ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

21.44 

36. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึง
บริการสุขภาพจิต 

≥รอยละ  71 
 

      N/A 

37. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร จ 
 

        

37.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร จ ≤ 8.0 ต่อ
ประชากรแสน

คน 
 
 

     งบประ
มาณ
จาก
เขต
สุขภาพ
ที่ 2  

20.78 
 



 

 
 

64 

4 
Excellence 
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        (สุขภา
พจิต) 

 

37.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัว
ตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 90      งบประ
มาณ
จาก
เขต
สุขภาพ
ที่ 2 
(สุขภา
พจิต) 

95.45 

38. อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired 

< ร้อยละ 26 
 

      N/A 

39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป 
ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มข้ึน ให้ได้
อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ 

       ตัวชี้วัด
เขต

สุขภาพ 

39.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ ระดับ M1 ขึ้นไป  

มีการจัดตั้งทีม       ตัวชี้วัด
เขต

สุขภาพ 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

 ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มข้ึน ให้ได้
อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ   

        

39.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 
(Early surgery) มากกว่าร้อยละ 50 
นับตั้งแต่ รับผู้ปุวยเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล  
 
 
 
 

Refracture 
Prevention 

ใน
โรงพยาบาล

ระดับ M1 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.13 

      N/A 

39.3 Refracture Rate น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีท่ี
โรงพยาบาลนั้นท าโครงการมาแล้ว 1 
ปี) 

> ร้อยละ 50       N/A 

40. อัตราตายของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
และการให้การรักษาตามมาตรฐาน
ตามเวลาที่ก าหนด 

 โครงการพัฒนาระบบการ
ปูองกัน ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข การแพทย์
ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 
2564 

  33,600    

40.1 อัตราตายของผู้ปุวยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI 

< ร้อยละ 9     14.28 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

 40.2 ร้อยละของการให้การรักษา
ผู้ปุวย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่ก าหนด 
 

≥ ร้อยละ 60 โครงการพัฒนาระบบการ
ปูองกัน ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข การแพทย์
ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 
2564 

  33,600   64.20 

41. ร้อยละผู้ปุวยมะเร ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

        

41.1 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 
4 สัปดาห์ 

≥ ร้อยละ 70       เกณฑ์ 
รพท. 

41.2 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการ
รักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์  
 

≥ ร้อยละ 70       เกณฑ์ 
รพท. 

41.3 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการ
รักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 
6 สัปดาห์ 

≥ ร้อยละ 60       เกณฑ์ 
รพท. 
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Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

42. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

≥ 66% 
 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรค
ไต 

 64,500    71.55 

43. ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 
 
 

≥ ร้อยละ 85 
 

โครงการมูลนิธิแพทย์อาสา 
ผ่าตัดตาต้อกระจก 

  484,834
.31 

  เกณฑ์ 
รพท. ที่

ขึ้น
ทะเบียน
หน่วย
บริการ 

44. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 

เพ่ิมข้ีนร้อยละ 
20จาก

อัตราส่วนของ
จ านวนผู้

บริจาคอวัยวะ
สมองตาย 

      ตัวชี้วัด
ระดับเขต 

45. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) 

55 
(Retention 
Rateระบบ
สมัครใจ) 

โครงการตรวจคัดกรอง 
เฝูาระวังติดตาม และการ
ลดอันตรายจากการใช้ยา
ผู้ปุวยยาเสพติดปีงบประ 
มาณ 2564 โรงพยาบาล  

    106,4
49.88 

33.33 
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Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
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ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

   ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย       

   โครงการลดป จจัยเสี่ยง
และความรุนแรงจากยา
เสพติด ปีงบประมาณ 
2564 

    97,67
5 

 

   โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ปุวย
ยาเสพติด ปีงบประมาณ 
2564 โรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย  

    130,3
24 

 

46. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M 
และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน 
(Intermediate bed/ ward) 

        

46.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน 
(Intermediate bed/ ward) 
 

ร้อยละ 80       เกณฑ์ 
รพท. 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
Excellence 

 46.2 ร้อยละของจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบ Intermediate 
ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ 
F 

ร้อยละ 40       เกณฑ์ 
รพท. 

46.3 ร้อยละของผู้ปุวย Stroke, 
Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและ
มีคะแนน Barthel index <15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 
with multiple impairments 
ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 

ร้อยละ 65 โครงการการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะเปลี่ยน
ผ่านผู้ปุวยกึ่งเฉียบพลัน 
(Intermediate care) 

    ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

77.57 

47. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัด
แบบ One Day Surgery  

≥ ร้อยละ 20 
 

      N/A 

48. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุง
น้ าดีอักเสบผ่าน การผ่าตัดแผลเล ก 
(MinimallyInvasiveSurgery : MIS) 
 

       เกณฑ์ 
รพท. 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Service 
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 48.1เกิดการบาดเจ บ CBD injury 
หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้อง
ให้เลือด 2     
ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ 
hollow viscus organ injury 

< ร้อยละ 1       เกณฑ์ 
รพท. 

48.2Re-admit ภายใน 1 เดือน (ท่ี
เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay 
detect CBD  
injury หรือ delay detect hollow 
viscus organ injury หรือ surgical 
site  
infection: SSI) 

< ร้อยละ 5       เกณฑ์ 
รพท. 

49. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ 
 
 

        

49.1ร้อยละโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ 

ร้อยละ 100       N/A 
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 49.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกรม
วิชาการมีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

ร้อยละ 100       N/A 

49.3 สถานพยาบาลเอกชนที่มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 
 

เขตสุขภาพละ 
10แห่ง 

      N/A 

50. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤต
ฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) น้อยกว่า
ร้อยละ 12(Trauma<12%, Non-
trauma<12%)  
 

< ร้อยละ 30       เกณฑ์ 
รพท. 

51. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ไม่ต่ ากว่า      
ร้อยละ 26 

- โครงการพัฒนาระบบ
การปูองกัน ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข การแพทย์
ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 
2564 

  33,600   11.43 
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52. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่าน
เกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 100  

     ประเมิน
ใน รพ.
ศูนย ์

53. ร้อยละของหน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมายมมีาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะ
ตามท่ีก าหนด 

ร้อยละ 50 
(หน่วยบริการ 
49 แห่ง จาก
ทั้งหมด 98 

แห่ง 

 

     N/A 

54. อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5 
 

      N/A 

55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ร้อยละ 
70(10 
จังหวัด) 

      เกณฑ์ 
รพท. 

56. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสถานที่กักกันตัว
ตามท่ีรัฐก าหนด (AHQ/WQ) ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การรับ
ชาวต่างชาติ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5 

      N/A 

People 
Excellence 

57. ระดับความส าเร จของเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
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ณอ่ืนๆ 

People 
Excellence 

58. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

คะแนน ≥12 
คะแนน(≥ 6 
เขตสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์) 

 

     เกณฑ์  
ระดับเขต 

59. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา  

คะแนน ≥4 
คะแนน (≥ 9 

เขตสุขภาพผ่าน
เกณฑ์) 

 

     N/A 

60. องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและ
เป็นต้นแบบ  

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

 
      

60.1 จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่
มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 

จังหวัดละ 1 
แห่ง  

     เกณฑ์
จังหวัด 

60.2 กรมวิชาการมีองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 

กรมวิชาการ
ละ 1 แห่ง  

     เกณฑ์  
ระดับเขต 

Governance 
Excellence 

61. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 92       N/A 

62. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
 

ร้อยละ 92       N/A 
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งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Governance 
Excellence 

63. ร้อยละของส่วนราชการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ การประเมินการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง           

ร้อยละ 75       N/A 

64. ร้อยละความส าเร จของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

        

64.1ร้อยละความส าเร จของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(กองส่วนกลาง) 

ระดับ 5     
(ร้อยละ 95) 

      N/A 

64.2ร้อยละความส าเร จของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

ระดับ 5     
(ร้อยละ 95) 

      N/A 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Governance 
Excellence 

 64.3ร้อยละความส าเร จของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ) 
 

ระดับ 5     
(ร้อยละ 95) 

      100 

65. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 

        

65.1ร้อยละจ านวนโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 

ร้อยละ 98       N/A 

65.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ 
กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 

ร้อยละ 98       N/A 



 

 
 

76 

4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Governance 
Excellence 

 65.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3 
 

ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

  194,240   ผ่าน Re-
accredit 
ครั้งที่ 2 
เมื่อ วันที่ 

21 
มีนาคม 
2564 

66. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 

ร้อยละ 75       100 

67. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 
 

ร้อยละ 80 
 

      N/A 

68. ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital 
 

        

68.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital (Smart tools & 
Smartservice)  (รพ. ระดับ A, S, 
M1, M2)    
 

ร้อยละ64       N/A 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Governance 
Excellence 

 68.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital  (Smart tools & 
Smartservice)  (รพ. ระดับ F1, 
F2, F3 )  
 
 

ร้อยละ46 โครงการพัฒนา Smart 
Hospital 

  87,300   -Smart 
tools 
 ขาดการ
เชื่อมต่อ 
Vital sign 
เข้าสู่ระบบ 
HIS 
-Smart 
service 
ขาดบริการ 
นัดหมาย
เหลื่อมเวลา 
โปรแกรม 
SEE-Q 
ติดตั้งแล้ว  
รอเชื่อมต่อ 
และ
วางแผน
ระบบ
บริการ 

68.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital  (Smart tools & 
Smartservice)  (รพ. นอกสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)    

ร้อยละ85       N/A 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Governance 
Excellence 
 

69. ร้อยละ ของโรงพยาบาลที่มีระบบ
บริการรับยาที่ร้านยา มีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละของ 
รพ. ที่

ด าเนินการรับ
ยาที่ร้านยา
ผ่านระดับ 3 
≥ ร้อยละ 60 

      N/A 

70.  ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ
(compliance rate) เมื่อไปใช้
บริการผู้ปุวยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 
3 ระบบ 

ไม่เกิน 1.5%       N/A 

71. ระดับความส าเร จของการจัดท าสิทธิ
ประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

มีผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 
รายการชุด
สิทธิประโยชน์
กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ 
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ3 
ระบบ 
 

      N/A 
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4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

Governance 
Excellence 

72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน 

        

72.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ระดับ 7 

ระดับ 7 £   
ร้อยละ 4 

      ระดับ 1 
ณ 

กันยายน 
2564 

72.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ระดับ 6 
 
 

ระดับ 6  £   
ร้อยละ 6 

      ผ่าน 

73. จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด 

อย่างน้อย 10 
เรื่อง 

- โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านงานวิจัยและวิชาการ
เครือข่ายสุขภาพศรีสัชนา
ลัย 

  34,000   ผลงาน 
วิจัย 4 
เรื่อง 

74. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรม
การจัดการบริการสุขภาพ  
  

ร้อยละ 100     N/A 

75. ระดับความส าเร จในการพัฒนา
กฎหมายและมีการบังคับใช้  

        

75.1ระดับความส าเร จในการพัฒนา
กฎหมาย 

ระดับ 5       ผ่าน 



 

 
 

80 

4 
Excellence 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนิน 
งาน PPA UC เงินบ ารุง 

งบ
ท้องถิ่น 

งบประมา
ณอ่ืนๆ 

 75.2ระดับความส าเร จของการ
บังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ  

ร้อยละ 80       ผ่าน 
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2.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ในป  2564 และแนวทางที่จะด าเนินงานต่อในป  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence)  
ตาม  5 กลุ่มวัย: กลุ่มแม่และเด็ก (ห ิงตั้งครรภ์) 

 
แผนภาพที ่42 ข้อมูลห ิงต้ังครรภ ์

 
 

 

แผนภาพที่ 43 ร้อยละของการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.57 

16.07 

71.6 

17.88 

57.1 

16.71 

65.32 

19.4 

ห ิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
> 75% 

ภาวะโลหิตจางในห ิงต้ังครรภ์ < 16% 

2561 2562 2563 2564 

70.44 

82.72 

72.99 

81.98 

60

65

70

75

80

85

2561 2562 2563 2564 

อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์กอ่นหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ > ร้อยละ 60 
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แผนภาพที ่44 การต้ังครรภ์ในห ิงอายุน้อยกว่า 20 ป  

วิเคราะห์ 
จากข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอศรีสัชนาลัยได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ปี 2564 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไมผ่่านเกณฑ์ตัวชี้วัดปี 2564 
และยังคงเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 อาจเนื่องมาจาก บางพ้ืนที่ห่างไกล ติดตามไม่ได้หากรับบริการที่คลินิก แพทย์ที่
คลินิกจะไม่นัดผู้ปุวยตามเกณฑ์  รวมถึงประเด นการลงข้อมูล EDC เป็นจุดส าคัญที่จ าเป็นต้องบันทึกข้อมูลให้
ชัด  บางรายฝากครรภ์ช้า และคลอดก่อนก าหนด  เชื่อมโยงประเด นท้องไม่พร้อม ท าให้ส่งผลต่อการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้ง และภาวะซีด  

จากกราฟท่ีแสดงข้อมูลอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ปี 2564 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการตั้งครรภ์ซ้ า 
ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในพ้ืนที่ อายุเฉลี่ย 16-17 ปี ท้องโดยไม่ตั้งใจ จบ
การศึกษาจบ มัธยมศึกษาตอนต้นไปแล้ว และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน เมืองเชลียง บ้านแก่ง และท่า
ชัย ตามล าดับ   

ป  หาอุปสรรค 
 หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีความกังวลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 จึงไม่ยอมไปรับบริการตามนัด ไปฝากครรภ์ที่คลินิกต่อและไปคลอดที่ รพท.  และการตั้งครรภ์ในหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขาดความรู้ ตระหนักในการปูองกันการตั้งครรภ์ ขาดการ
เข้าถึงบริการถุงยางอนามัยไม่เพียงพอ หรอืครรภ์แรกแท้งต้องการมีบุตร มีสามีใหม่และต้องการมีบุตร ขาดการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และโรงเรียนในการจัดท าโครงการแก้ไขป ญหา มีเพียงในส่วนของการจัดท าสื่อ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ และการประชุมผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ จึงไม่สามารถแก้ป ญหาได้อย่างแท้จริง 
แนวทางการด าเนินงานป  2565 

1. ติดตามความครอบคลุมลงผลงานให้ครอบคลุมทันเวลา 
2. เพ่ิมบริการเชิงรุกค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์เร ว 
3. พัฒนาคลินิก ANC WBC LR ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. รณรงค์ ให้ความรู้ จัดโครงการ เรื่องเพศศึกษาและการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป ญหาและ
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
5. การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ มีการแจ้งข่าวทางกลุ่มไลน์ และการติดตามงาน
ของเจ้าหน้าที ่

17.91 16.38 
21.52 

26.67 

12.9 
5.08 7.36 10.42 

2561 2562 2563 2564 

แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ 

ร้อยละห ิงต้ังครรภ์ในห ิงอายุน้อยกว่า 20 ป  <10% 

การต้ังครรภ์ซ้ าในห ิงอายุ น้อยกว่า 20 ป  <10% 



 

83 
 

ตาม  5 กลุ่มวัย: กลุ่มแม่และเด็ก (เด็ก 0 – 5 ป ) 
ด้านพัฒนาการเด็ก 
ตารางท่ี 16 : ด้านพัฒนาการเด็ก 

ปี ได้รับการคัดกรอง สงสัยล่าช้า สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม 

พัฒนาการสมวัย 
(มากกว่าร้อยละ 

85) 

ได้รับการกระตุ้น 

2561 93.5 20.6 86.36 97.05 50 
2562 95.28 29.71 92.67 97.5 52 
2563 95 25.71 92.82 97.91 76.92 
2564 81.72 27.04 87.63 73.93 84.62 

วิเคราะห์ 
 จากข้อมูลเด กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ปี 2564 ภาพรวมอ าเภอศรีสัชนาลัยยังไม่
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จากการด าเนินงานด้านพัฒนาการเด ก พบกลุ่มสงสัยล่าช้ามากขึ้นจากปี 2563 ซึ่งตาม
ทฤษฎีเชื่อว่า หากเด กได้รับการประเมินพัฒนาการต้องพบกลุ่มสงสัยล่าช้ามาก ประกอบกับเด กได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการท าได้ดีกว่าปี 2563 แตส่งสัยล่าช้าได้รับการติดตามน้อยลง  การจัดท าแผนงาน/โครงการปี 
2564  ได้ตอบสนองการด าเนินงานในด้านของเครื่องมือ จากงบประมาณ PPA ที่สนับสนุนด้านเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการ แต่ยังได้ไม่ครบถ้วนทุกแห่ง ท าให้ได้รับงบประมาณในส่วนของ งบพัฒนาคุณภาพบริการ 
QOF  

ป  หาอุปสรรค 
1. การส่งออกข้อมูลขึ้น HDC ล่าช้า ใส่รหัสการวินิจฉัยผิด 
2. การบันทึกข้อมูลคัดกรองพัฒนาการใน HOSXP ไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกข้อมูลไม่ตรงกับอายุของเด ก 
และการบันทึกติดตามสงสัยล่าช้า บันทึกไม่ทันเวลาที่ก าหนดท้าให้ผลงานไม่ได้ตามเปาูหมาย 
3. ติดตามเด กไม่ได้เนื่องจากเด กอยู่ต่างจังหวัด และเด กมีการย้ายเข้าย้ายออกตามผู้ปกครองท างาน 
ต่างจังหวัด 
4. สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการกระตุ้นพัฒนาการและการประเมินอ่ืนๆ (ไม่มีห้องกระตุ้นพัฒนาการ) 
5. พ้ืนที่ Cup ศรีสัชนาลัย เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง เดินทางล าบาก ผู้ปกครองบางคนมีแต่รถจักรยาย
ยนต์ท าให้มาตามนัดไม่ได้ เด กบางคนอยู่กับผู้สูงอายุต้องให้คนอ่ืนพามาส่งโรงพยาบาล 
6. เนื่องจากสถานการณ์ สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผู้ปกครองไม่อยากพาเด กมาที่โรงพยาบาล 
7. ผู้ปกครองยินยอมกระตุ้นพัฒนาการที่ รพ.สต. ไม่มาโรงพยาบาลผู้ปกครองยินยอมกระตุ้น
พัฒนาการที ่โรงพยาบาล ไม่สะดวก Refer ไปที่ รพท.  
8. ผู้ปกครองเป็นผู้สูงอายุ พ่อแม่ต้องท างานนอกบ้าน เด กอยู่กับโทรศัพท์มือถือ การกลับไปกระตุ้น
พัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านท า Home program ไม่เป็นไปตามแผน  
9. เด กปฐมวัยที่มามีทั้งที่มากระตุ้นพัฒนาการตาม 5 กลุ่มวัย (9,18,30,42,60 เดือน)และ
นอกเหนือจาก 5 กลุ่มวัย(ช่วงอายุอ่ืน) และมีมาด้วยป ญหาพฤติกรรม ท าให้จ านวนเด กในข้อมูลดิบมี
มากกว่าใน HDC 
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10. การส่งข้อมูลขึ้น HDC ของ รพ.ไม่สามารถส่งได้ทุกวันเหมือน รพ.สต. เนื่องจาก โรงพยาบาลมี
ข้อมูล 43 แฟูมขนาดใหญ่มีงานอื่นๆเก่ียวโยงกันอยู่ด้วย จึงท าให้ข้อมูลไม่เป็นป จจุบันเหมือน รพ.สต. 
ข้อมูลจะรายงานเป็นรายเดือนไม่สามารถรายงานเป็นรายวันได้ 

แนวทางการด าเนินงานป  2565 
1. ติดตามก ากับผลงานทุกเดือนระดับต าบลและระดับ CUP ทุก 2 เดือน 
2. ประสาน รพ.สต. ใกล้บ้านติดตามพัฒนาการ 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น ครูศูนย์เด กเล ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด ก  
4. ส่งเสริมให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสีชมพูในการดูแลสุขภาพตนเองและเด ก 
5. เด กท่ีไปต่างจังหวัดให้ติดตามโดยการโทรประสานกับผู้ปกครอง และ อสม.ในพื้นท ี่ 

ด้านโภชนาการ 
 

แผนภาพที ่45 ภาวะโภชนาการ 
 
ตารางท่ี 17 : แสดงภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ป  

  ป  ส่วนสูงเฉลี่ย (ชาย) ส่วนสูงเฉลี่ย (ห ิง) 

2561 106.68 108.39 

2562 109.05 109.2 

2563 109.11 108.9 

2564 109.65 109.15 
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ร้อยละเด็กป มวัยสูงดีสมส่วน > ร้อยละ 62  
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จากสถานการณ์ป ญหา ด้านโภชนาการ มีโภชนาการสูงดีสมส่วนดีขึ้น แต่ทั้งนี้ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่ต้องมากกว่าร้อยละ 62 ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของป ญหา อาจเนื่องมาจาก ผู้ประเมินโภชนาการเด ก 
เช่น เจ้าหน้าที่ อสม. ครูผู้ดูแลเด ก รวมถึง อุปกรณ์การวัดที่มีความแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับ การเลี้ยง
ดูของครอบครัว ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด ก  
 จากการด าเนินงานปี 2564 ด้านโภชนาการเด ก 0-5 ปี ยังขาดการขับเคลื่อนโดยกระบวนการจัดท า
แผนงาน/โครงการเท่าที่ควร โดยเน้นไปในด้านพัฒนาการเด กมากกว่า โดยเครือข่ายสุขภาพ ขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการจัดท าแผนร่วมกันซึ่งตามหลักวิชาการโภชนาการมีผลต่อพัฒนาการเด ก  และเนื่องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

ตาม  5 กลุ่มวัย: วัยเรียน 6-14 ป  
ด้านโภชนาการ 
ตารางท่ี 18 : แสดงภาวะโภชนาการวัยเรียน 6-14 ป  
ป  สูงดีสมส่วน ส่วนสูงเฉลี่ย (ชาย)  ส่วนสูงเฉลี่ย (ห ิง) 

2561 57 148.74 150.85 
2562 57.57 149.40 151.15 
2563 58.96 150.7 151.68 
2564 20.98 152.16 152.50 

 
ตารางท่ี 19 : แสดงภาวะโภชนาการที่เป็นป  หา 

ป ี ผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เตี้ย 
2561 7.51 15.49 6.56 
2562 7.18 15.54 5.6 
2563 6.52 15.92 3.59 
2564 2.56 7.51 2.90 

 
วิเคราะห์ 

จากข้อมูลผลงานตัวชี้วัดปี 2564 พบว่า เด กวัยเรียนมีป ญหาภาวะโภชนาการ โดยพบว่า สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 20.98 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด กอายุ 6-14 ปีสูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 66 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

จากตาราง จะเห นได้ว่าจากข้อมูลของปี 2563 ร้อยละของเด กที่มีป ญหาโภชนาการ คือ เด กที่มีภาวะ
เริ่มอ้วน และอ้วน โดยพบถึงร้อยละ 15.92 และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ในขณะที่
ภาวะโภชนาการเตี้ยและผอม ลดลงจากปี 2562  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาจากปี 2563 มีการด าเนินงานในกลุ่มเด กประถมศึกษา และผู้ปกครอง 
ซึ่งรูปแบบกิจกรรมนี้เหมาะสม และได้ด าเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 โดยผู้มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน มีความพึงพอใจ และแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 
รวมถึง การจัดท าเมนูส าหรับมื้ออาหารให้เด กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ดังจะเห นได้จาก ร้อยละของเด กสูงดี
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สมส่วนดีขึ้น เนื่องจากเป็นเด กกลุ่มเดิม ที่ต้องมีการติดตาม จะมีกลุ่มใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนจากการ
เลื่อนระดับชั้น   

ตาม  5 กลุ่มวัย: วัยท างาน 
ตารางท่ี 20 : ประชาชนอายุ 35 ป ข้ึนไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน และผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
ป ี ได้รับการคัดกรอง ปกติ เสี่ยง สงสัย

ปุวย 
ติดตามกลุ่ม
สงสัยปุวย 

DM >30% 

อัตราผู้ปุวย
รายใหม่ของ
โรคเบาหวาน 

ต่อแสน
ประชากร 

2561 93.81 73.91 22.93 2.54 N/A 644.69 
2562 93.92 74.59 21.98 2.77 N/A 529.01 
2563 96.84 71.67 24.51 3.26 72.65 424.64 
2564 96.83 73.80 23.52 2.32 74.14 408.50 

วิเคราะห์  
 จากข้อมูล การคัดกรองเบาหวานพบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและสงสัยปุวยในปี 2564 ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด เนื่องจากประชาชนเข้าถึงการคัดกรองจะท าให้ค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ดีขึ้น และน ามาปรับพฤติกรรมเพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เกิดเป็นผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพ 
ได้ผลดี ดังจะเห นได้จากอัตราปุวยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง 408.50 ต่อแสนประชากร และมี
แนวโน้มลดลงจากปี 2561, 2562 และ 2563 คือ 644.69 ต่อแสนประชากร 529.01ต่อแสนประชากร 
และ 424.64 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

ตารางท่ี 21 : ประชาชนอายุ 35 ป ข้ึนไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง และผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ป ี ได้รับการ

คัดกรอง 
ปกติ เสี่ยง สงสัยปุวย ปุวยส่ง

พบแพทย์ 
ติดตาม

กลุ่มสงสัย
ปุวยโรค
ความดัน 
>30% 

อัตราผู้ปุวย
รายใหม่ของ
โรคความดัน
โลหิตสูง ต่อ

แสน
ประชากร 

2561 95.82 52.02 35.33 12.48 N/A N/A 1,232.53 

2562 93.01 58.36 30.69 15.62 N/A N/A 1,232.21 

2563 96.73 75.97 13.32 10.02 0.51 84.16 1,212.48 

2564 96.81 77.60 12.88 8.88 0.48 88.13 1,181.82 
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วิเคราะห์ 
จากตาราง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสู งเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับที่

พบว่ามีกลุ่มปกติเพ่ิมขึ้นจากการคัดกรองสอดคล้องกับที่พบว่า มีกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยปุวยลดลง หมายถึง
ว่าประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปูองกันโรคความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการ
ติดตามกลุ่มสงสัยปุวยท าได้ดี หรืออีกกรณี อาจเป็นไปได้ว่าคุณภาพการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงยั งท าได้
ไม่มีประสิทธิภาพ สังเกตได้ร้อยละจากกลุ่มเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับพบว่ามีอัตราปุวยความดันโลหิตสูง
จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีการติดตามกลุ่มสงสัยปุวย หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

ป  หาอุปสรรค 
เกิดจากความต่อเนื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเปูาหมาย  

แนวทางการด าเนินงานป  2565 
 การด าเนินงานปี 2565  จึงต้องเน้นประสิทธิภาพการคัดกรอง และการติดตามกลุ่มสงสัยปุวยความ

ดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน รวมถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ค าแนะน า
การปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในขณะที่ผู้ปุวยได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน โดยใช้พ้ืนที่น าร่องที่
ประสบความส าเร จ  

ตาม  5 กลุ่มวัย: วัยสูงอายุ 
ตารางท่ี 22 : การคัดกรอง ผู้สูงอายุตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

ป  ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

2561 7,993    (52.87) 98.32 1.22 0.45 
2562 9,070    (55.96) 99.05 0.76 0.18 

2563 13,819 (84.49) 98.78 0.68 0.33 

2564 14,897 (85.67) 98.99 0.70 0.30 

 
ตารางท่ี 23 : การคัดกรอง ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงหกล้ม 

ป  ได้รับการคัดกรอง ปกต ิ เสี่ยง ไม่ระบุ 

2561 7,927 (52.43) 97.70 2.30 0.0 
2562 8,547 (52.70) 98.80 1.0 0.2 

2563 12,352 (73.91) 98.20 1.8 0.02 

2564 14,422 (82.94) 97.30 2.67 3 
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ตารางท่ี 24 : การคัดกรอง ผู้สูงอายุ ข้อเข่า 
ป  ได้รับการคัดกรอง ปกติ ผิดปกติ 

2561 7,986 (52.82) 96.57 3.43 
2562 8,176 (50.44) 97.90 2.10 

2563 13,106 (78.42) 97.66 2.34 

2564 13,897 (79.92) 94.95 5.04 

 
ตารางท่ี 25 : การคัดกรอง ผู้สูงอายุ BMI 

ป  ได้รับการคัดกรอง ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน อ้วน
อันตราย 

2561 14,369 
(95.05) 

17.8 58.06 20.43 3.93 0.24 

2562 15,469 
(95.44) 

16.45 58.80 20.30 4.05 0.32 

2563 15,881 
(95.03) 

16.10 58.45 20.69 4.37 0.37 

2564 15,639 
(89.94) 

13.95 56.16 23.65 5.67 0.56 

วิเคราะห์ 
 ด้านการคัดกรอง ผู้สูงอายุตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน พบว่า ผู้สูงอายุยังได้รับการ
คัดกรองไม่ถึงร้อยละ 100 และพบว่า จ านวนผู้สูงอายุติดบ้าน มี 105 คน (ร้อยละ 0.70) ติดเตียง 44 คน 
(ร้อยละ 0.30) ซึ่งผู้สูงอายุติดเตียงลดลงจากปี 2563 แต่ยังจ าเป็นต้องมีการติดตามผู้ปุวย และรายงานการ
ดูแลตามแผน Care plan อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการจัดท า Care Plan ร้อยละ 100 ก ตาม การคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงหกล้มกลุ่มเสี่ยงปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2563 และรวมถึงการคัดกรองผู้สูงอายุเรื่อง
ข้อเข่าเสื่อมปี 2564 ผิดปกติร้อยละ 5.04 เพ่ิมมากขึ้น จากปี 2563 ที่ผิดปกติร้อยละ 2.34 และการคัด
กรองด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ ปี 2564 ผู้สูงอายุเริ่มอ้วนร้อยละ 23.65 อ้วนร้อยละ 5.67 และอ้วน
อันตรายร้อยละ 0.56 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปี 2563  

ป  หาอุปสรรค 
 การปูองกันการเกิดกลุ่มติดบ้าน เนื่องจาก ศูนย์ LTC มีครบทุกแห่ง แต่ก ยังพบว่า ยังมีผู้สูงอายุ บาง
รายที่เป็นกลุ่มติดบ้าน ยังเข้าไม่ถึงการฟ้ืนฟูที่ศูนย์ ส่วนกลุ่มติดเตียง มีป ญหาด้านโภชนาการ ความเป็นอยู่
อาศัยของผู้ดูแลยังขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และการประเมินภาวะโภชนาการของ CG,CM และ อสม. 
ในกลุ่มติดเตียง อีกท้ังยังขาดพัฒนาการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ขาดอุปกรณ์ในการ
ฟ้ืนฟ ู 
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แนวทางการด าเนินงานป  2565 
1. เพ่ิมการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ติดสังคม , ติดบ้าน 
2. ปรับแบบฟอร์มในการประเมินทั้งเรื่องของด้านโภชนาการและด้านทันตสุขศึกษา 
3. สิ่งสนับสนุนด้านการฟื้นฟู ให้มีการส ารวจในพ้ืนที่ว่ายังขาดอะไรบ้าง มีบัญชีหรือพ้ืนที่เก บเป็น
ส่วนกลาง 
4. ท าแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  CM,CG เพ่ือให้ความรู้กับญาติหรือ
ผู้ดูแลในกรณีไม่มีญาติดูแล (อสค.) 
5. การจัดท าโครงการแก้เข่าเสื่อมทางแพทย์แผนไทยร่วมกับกายภาพปูองกันการเข้ากลุ่มติดเตียง 
6. การเข้าถงึการฟื้นฟู การสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมในศูนย์ การด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ การรับส่ง
ผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ 

 
ด้าน การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ตารางท่ี 26 : แสดงตัวชี้วัดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2561 2562 2563 2564 

อัตราบาดเจ บลดลง  973.4 1,307.60 1,047.63 1,052.20 
อัตราการเสียชีวิตลดลง ไม่เกิน 16ต่อ

แสน ประชากร 
27.87 35.39 30.47 25.82 

ระดับผลงาน RTI 
ระดับประเทศ 

 ระดับทอง  ระดับทอง 
(รอประเมิน) 

รอประเมิน 

 
 จากตาราง ปี 2564 มีอัตราการบาดเจ บด้วยอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อัตราการเสียชีวิต
ลดลง แต่อัตราการเสียชีวิตยังไม่ผ่านเกณฑ์ ถึงแม้จะมีการเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนผ่าน พชอ. เมื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่าสาเหตุเกิดจาก การขับมอเตอร์ไซค์ร้อยละ 90 กลุ่มอายุที่พบ 15 -19 ปี 
รองลงมาคือ 10-14 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป แต่ความรุนแรงเกิดท่ีกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มากที่สุด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 
การพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไม่ติดต่อ 
ตารางท่ี 27 : แสดงการควบคุมโรคของกลุ่มป่วย 

ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของผู้ปุวย HT  ที่ควบคุมโรคได้ดี มากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 60 51.06 61.7 60.44 

 
74.78 

ร้อยละของผู้ปุวย DM ที่ควบคุมโรคได้ดีมากกว่าเท่ากับ
ร้อยละ 40 39.37 38.02 38.73 

 
31.53 

จากข้อมูลพบว่า ในกลุ่มปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรคได้ดีในปี 2564 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2563 ในขณะที่กลุ่มปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีในปี 2564 ลดลงจากปี 2563  
จะเห นได้ว่าทั้งกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวย รับประทานยาไม่สม่ าเสมอ การรับประทานยา/การฉีดยาไม่ถูกต้อง 
การไม่รับประทานยาและขาดนัดเนื่องจากคิดว่าไม่มีอาการเข้าใจว่าหายจากโรคแล้ว วิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพที่ท าให้รับประทานยา ไม่ตรงเวลาเนื่องจากขาดความตระหนัก การรับประทานอาหารที่มีผลต่อระดับ
น้ าตาล การสื่อสารข้อมูลให้ผู้ปุวย และทักษะการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปุวยยังท าได้ไม่ต่อเนื่อง การนัดและติด
ติดตามนัดยังไม่ครอบคลุม  

 
 

แผนภาพที ่46 แสดงผลงานตามค่าเป้าหมายการชะลอความเสือ่มของไตจากโรคเรื้อรัง 

จากผลการด าเนินงานแนวโน้มการชะลอความเสื่อมของไตจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดี
ขึ้น แต่หากน าข้อมูลเรื่องการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาพิจารณาร่วม จะเห นได้ว่า ยังต้อง
เฝูาระวังโรคไตที่เป็นภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมขึ้น  
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ร้อยละของผู้ปุวย DM HT ได้รับการคัด
กรอง CKD 

ร้อยละของผู้ปุวย DM HT ที่เป็น CKD 3-4 
ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเปูาหมาย 

ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 

เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 
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ตารางท่ี 28 : การเกิดภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ป ี ภาวะแทรกซ้อนราย

ใหม่ของผู้ปุวย
โรคเบาหวานน้อยกว่า

ร้อยละ 10 

ภาวะแทรกซ้อน 
ทางตา 

ภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะแทรกซ้อน 
ทางเท้า 

2561 7.50 0.28 7.10 0.12 
2562 3.77 0.41 3.18 0.18 
2563 3.59 0.45 3.03 0.11 
2564 3.70 0.12 3.41 0.17 

 
ตารางท่ี 29 : การเกิดภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ป ี ภาวะแทรกซ้อนราย
ใหม่ของผู้ปุวย

โรคเบาหวานน้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ภาวะแทรกซ้อน 
ทางไต 

ภาวะแทรกซ้อนทาง
หลอดเลือดหัวใจ 

ภาวะแทรกซ้อน 
ทางหลอดเลือดสมอง 

2561 5.94 5.44 0.07 0.43 
2562 1.68 1.17 0.05 0.46 
2563 1.65 1.19 0.06 0.40 
2564 2.64 1.91 0.04 0.69 

 พบผู้ปุวยโรคเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2561 -ปี 2564 ร้อยละ 7.50, 3.77, 3.59,และ 
3.70 ตามล าดับ พบเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาปี 2564 ลดลงจากปี 2563 แต่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไตและทางเท้าเพ่ิมมากขึ้น ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2561 -ปี 2564 ร้อยละ 
5.94, 1.68, 1.65,และ 2.64 ตามล าดับ พบเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจปี 2564 ลดลงจาก
ปี 2563 แต่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตและทางทางหลอดเลือดสมองเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่
เนื่องมาจากผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับน้ าตาล และความดันโลหิตไม่ได้ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง การใช้ เครื่องปรุงรส ชนิดต่างๆ การรับประทานผลไม้ที่จิ้มพริกเกลือ ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง วิถีชีวิตเร่งรีบซื้ออาหารส าเร็จรับประทาน ไม่ได้ประกอบอาหาร
รับประทานเองต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่คุณภาพอาหาร จึงบริโภคโซเดียมสูง ผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงบางรายรักษารักษาไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ าเสมอ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และมีการใช้ยา
สมุนไพร ตามท่ีได้รับสื่อโฆษณาช่องทางต่างๆ  

แนวทางการด าเนินงานป  2565 
1 .มีการจัดท าโครงการในกลุ่มปุวย ระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และด าเนินกิจกรรมการประเมินค่า eGFR 
ของกลุ่มปุวย รวมถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมถึงการพัฒนางานโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง CQI เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยในโรงพยาบาล และฟ้ืนฟูองค์ความรู้ของบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ สร้างความตระหนักให้กับผู้ปุวยรายใหม่  
2. น าร่องในกลุ่มหน่วยงานราชการ อปท. ให้กับผู้ปรุงอาหารในครัวเรือน 
3. ไดอารี่เมนูอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน เมนูทางเลือกการดูแลสุขภาพ ร้านอาหารสุขภาพน า
ร่อง 
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4. พัฒนาการเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรในการใช้เครื่องมือการเจาะเลือดปลายนิ้ว 
5. การส่งแพทย์ เรียน PCC เพ่ิม 
6. สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก การรับรู้โอกาสเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

การพัฒนาระบบบริการควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ตารางท่ี 30 : การพัฒนาระบบบริการสาขา โรคติดต่อ-วัณโรค 

ปี  

อัตราความส าเร จ
การรักษาราย
ใหม่ทุกประเภท+
กลับเป็นซ้ า  
มากกว่าร้อยละ 
85   

อัตราปุวยตาย     
ไม่เกินร้อยละ 5 

อัตราการขาด
การรักษา   
ไม่เกินร้อยละ 3 

อัตราการรักษา
ล้มเหลว   
ไม่เกินร้อยละ 3 

อัตราความ
ครอบคลุมขึ้น
ทะเบียนรักษาผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่กลับ
เป็นซ้ า≥ร้อยละ85  
(เปูาหมาย118 ต่อ
แสนประชากร) 

2561 83.33 16.66 0 0 78.19 

2562 79.2 17.82 0.99 1.98 79.16 

2563 76.34  21.2  0  2.15 (2/93) 85.47 

2564 90.91 
(80/88) 

20.45 
(18/88) 

0 
(0/88) 

0 
(0/88) 

80.51 
(95/118) 

วิเคราะห์ 
จากผลการด าเนินงานปี 2564 พบว่า เริ่มพบในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง  และมีอายุน้อยกว่า 60 ปี 

สัดส่วนผู้ปุวยมาจากกลุ่มไม่เสี่ยง เริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเสี่ยง และเม่ือมีการค้นพบ 
รายใหม่ ในชุมชน พบข้อป ญหาคือ ผู้ปุวยไม่ตระหนักในการเข้ารับบริการการรักษา  และเมื่อเปรียบเทียบการ
ติดตามการกินยา DOT โดยเจ้าหน้าที่ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อ DOT โดย อสม. แต่ประเด น
ที่น่าสนใจคือ การน า แนวทางการรักษามาปฏิบัติอย่างจริงจัง ข้อดีของการปฏิบัติงานปี 2564 คือ การคัด
กรองโดยรถเอ กซเรย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิ ท าให้ค้นหาได้มากข้ึน 

การพัฒนาปี 2565 ให้เน้นการซักประวัติเพ่ิมเติมหากผู้มารับบริการมีอาการไอ โดยใช้แบบประเมิน 
TB เพ่ิมเติม และพัฒนา CPG  ใช้กระบวนการ พชอ.ขับเคลื่อน  เสนอโครงการ แก่ กองทุน ต าบล (หมวด1) 
ให้ท้องถิ่นเห นความส าคัญ และผู้ปุวยรายใหม่ ควรได้รับการรักษาไว้เป็นผู้ปุวยในทุก ราย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และการเปรียบเทียบให้เห นผลดีต่อการกินยาตรงเวลา 
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การพัฒนาระบบบริการสาขา โรคมะเร็ง 
ตารางท่ี 31 : คัดกรองมะเร็งเต้านม 

ป ี คัดกรองมะเร งเต้านมด้วยตนเองหญิงอายุ 
30-70 ปี 

คัดกรองมะเร งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่
หญิงอายุ 30-70 ปี 

2561 93.45 95.12 
2562 90 92.65 
2563 96.23 96.86 
2564 89.18 89.40 

 
จากข้อมูล อ าเภอศรีสัชนาลัย มีการคัดกรองโรคมะเร งเต้านมด้วยตนเองลดลงจากปี 2563 และ

ได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ลดลงเช่นกัน 

ตารางท่ี 32 : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ป ี คัดกรองมะเร งปากมดลูกแต่ละปี คัดกรองมะเร งปากมดลูกสะสม 

63-67 
2561 14.5 83.2 
2562 11.85 82.98 
2563 30.11 30.11 
2564 9.90 38.78 

 จากการคัดกรองมะเร งปากมดลูก ปี 2564 ของปีที่เริ่มต้นสะสมผลงานระยะเวลา 5 ปี อ าเภอศรีสัช
นาลัยท าได้ดี สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือ ให้มีการก ากับติดตามข้อมูลน าเข้า โดยดูข้อมูลย้อนหลังว่า มีอัตราปุวย
รายใหม่ที่ได้จากการคัดกรองมะเร งแต่ละชนิดจ านวนเท่าไร เพ่ืออาจน าไปใช้ในการท าแผนงานเพ่ือแก้ป ญหาใน
ปีต่อไป 
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การพัฒนาระบบบริการ  สาขาสุขภาพจิต 
ตารางท่ี 33 : แสดงข้อมูลสุขภาพจิต 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 

≥65% 85.58 88 78.45 62.71 

ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเภทเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 

≥75% 66.48 72.25 68.59 64.80 

ร้อยละของผู้เคยพยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน
ระยะเวลา 1 ปี 

≥90% 98 100 100 
 

95.45 
( 22 

ท าซ้ า= 1 ) 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร จ ≤8.0 ต่อ
แสนปชก. 

6.42 
(6ราย) 

11.79 
(11ราย) 

17.21 
(17 ราย) 

20.78 
(19 ราย) 

 จากข้อมูลพบว่า อ าเภอศรีสัชนาลัย มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดใน 3 ปีก่อน และ
ในปี 2564 ยังมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายที่สูงต่อเนื่อง คิดเป็น 20.78 ต่อแสนประชากร (จ านวน 19 ราย) 
โดยพบว่าเป็นเพศชายสูงกว่าเพศหญิง (ชาย 14 ราย หญิง 5 ราย) กลุ่มอายุที่ฆ่าตัวตายสะสมสูงสุดเป็นกลุ่ม
อายุที่อยู่ในช่วง 51-60 ปี จ านวน 5 ราย รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 และ 41-50 ปี จ านวนอย่างละ 4 
ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นวัยแรงงาน ประกอบอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่ วิธีการที่ใช้ท าร้ายตนเองมากที่สุดคือผูก
คอ ต าบลที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดคือต าบลท่าชัย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจ าตัวทางกายและทางจิต
ร่วม ป จจัยกระตุ้นที่ท าให้ลงมือท าร้ายตนเอง คือป ญหาความสัมพันธ์ ที่เกิดความน้อยใจที่ถูกดุด่าต าหนิและ
ป ญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด มีป ญหาที่มาจากการเจ บปุวยด้วยโรคเรื้อรังทางกายและทางจิต  และจากการ
ประชุมเครือข่ายอ าเภอศรีสัชนาลัย พบว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากการเข้าถึงชุมชน 

แนวทางการด าเนินงานป  2565 
1. อบรม อสม.และแกนน า ในต าบลที่มีการฆ่าตัวตายสูง (ท่าชัย สารจิตร แม่สิน บ้านแก่ง ) เรื่องการ
คัดกรองโรคซึมเศร้า และการคัดกรองภาวะเครียด เมื่อ อสม.พบความผิดปกติ ให้รายงานให้เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.ทราบโดยทันที เพ่ือประสานการรักษามายังโรงพยาบาล และส่งมารักษาที่โรงพยาบาล (กลไก 
3 หมอ) 
2. กระตุ้นให้ อสม.ส ารวจภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียด โดยใช้ MENTAL HEALTH CHECK-IN  
3. ลงเยี่ยมท า Psycho explorer ในรายที่ suicide ส าเร จทุกราย (ร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตของ สสอ.) 
4 .ลงเยี่ยมใน รพ.สต.และเป็นพ่ีเลี้ยงประเมินการดูแลผู้ปุวยจิตเวชและซึมเศร้า 
5. เป็นที่ปรึกษา และประสานงานทางกลุ่มไลน์กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ทุกต าบล 
6. ติดตามผู้ปุวยที่ขาดนัดเพ่ือมารับยาต่อเนื่อง มีระบบการติดตามท่ีเข้มข้น 
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7. มีช่องทางในการให้ค าปรึกษาใน รพ.สต.และในโรงพยาบาล มีสายด่วนให้ค าปรึกษา มีเพจให้
ค าปรึกษา มิสื่อประชาสัมพันธ์ ปูายแข ง/sticker ติดตามชุมขนร้านค้า 
8. วางแผนพัฒนาศักยภาพแกนน าเฝูาระวังสุขภาพจิตในชุมชน ทุกต าบล 

การพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ตารางท่ี 34 : แสดงจ านวนผู้ป่วย Stroke รายใหม่ 

ป  จ านวนผู้ป่วย Stroke รายใหม่ 

2561 102 
2562 157 
2563 111 
2564 181 

 
 
 

แผนภาพที่ 47 แสดงอัตราผู้ป่วยได้รับการรกัษาทันเวลาผู้ป่วย Stroke 

 จากข้อมูลจ านวนผู้ปุวยรายใหม่ที่เพ่ิมข้ึน และอัตราการรับผู้ปุวยเข้าถึงการรักษาทันเวลา จนถึงผู้ปุวย
ได้รับการส่งต่อ ไม่ถึงเกณฑ์เปูาหมาย  แต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2563 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุแล้วพบว่า ผู้ปุวย
ไม่ใช้บริการรถ อปพร. ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว แสดงว่า ขาดการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อ ประกอบกับรถของ 
อปท. ไม่ได้มาตรฐาน  
 

56.86 

40.76 
47.34 49.17 

21.15 
16.98 

38.29 

53.7 

2561 2562 2563 2564 

อัตราผู้ปุวยท่ีเข้ารับการรักษาทันเวลา เข้าระบบ Stroke fast tract >50% 

อัตราผู้ปุวยได้รับการสง่ต่อภายใน 15 นาที ครบ 100% 
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แผนภาพที่ 48 แสดงการเข้าถึงรวดเร็วของผู้ป่วย STEMI 

 จากข้อมูลการเข้าถึงรวดเร วของผู้ปุวย STEMI ปี 2564 เพ่ิมมากขึ้นจากปี 2563 อัตราการได้รับยา 
ทันเวลา ทั้งนี้ การพัฒนา งานเป็นแนวทางเดียวกับโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือให้ผู้ปุวยเข้าถึงการรักษาที่รวดเร ว 

แนวทางการด าเนินงานป  2565 
1. พัฒนาการเข้าถึง EMS ผลักดันให้เกิดมาตรฐานรถกู้ชีพ ออกตรวจอุปกรณ์ในรถกู้ชีพ ประเมิน
มาตรฐาน รถกู้ชีพ 
2. จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกู้ชีพ ทุกต าบลต้องมี รถกู้ชีพและได้มาตรฐาน ให้เกิดมาตรฐานรถ   
กู้ชีพ 
3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ท าปูาย คัทเอาท ์ทุกหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด อาการเตือนภัย และเบอร์
โทรฉุกเฉิน อปท. กู้ภัย 1669  

การพัฒนาระบบบริการ สาขา Intermediate care  
ตารางท่ี 35 : การพัฒนาระบบบริการ สาขา Intermediate care 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 2562 2563 2564 

อัตราผู้ปุวยที่ Barthel index เพ่ิมข้ึน  ≥60 66.67 77.78 78.26 

อัตราผู้ปุวยบรรลุเปูาหมายระยะสั้น  (Short term goal , STG) ≥60 66.67 77.78 78.26 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาล  ≤20 0 0 0 

อัตราของผู้ดูแล/ญาติได้รับ Home program ก่อนผู้ปุวยกลับ
บ้าน  

100 100 100 100 

อัตราการให้บริการฟ้ืนฟูและติดตามจนครบ 6 เดือนหรือ  
BI = 20   

≥60 55.74 70.83 77.57 

อัตราผู้ปุวยที่มี BI เพ่ิมข้ึนภายหลังได้รับการฟ้ืนฟู ≥70 81.25 83.33 87.85 

76.47 

92.3 
100 100 

93.74 
84.61 83.33 

92.85 

0
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2561 2562 2563 2564 

อัตราการได้รับยา SK และ PCI 

Door to Refer ภายใน 3 ชม. 
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 การพัฒนาระบบบริการ IMC อัตราความส าเร จของผลงานดีขึ้นจากปี 2563 ทุกตัวชี้วัด และการ
พัฒนาปี 2565 จะเพ่ิมเตียงในตึกผู้ปุวยใน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ IMC และเพ่ิมอัตราการครองเตียง การพัฒนาปี 
2565 คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากร งานกายภาพบ าบัด ร่วมกับ งานแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ปุวย 

ป  หาอุปสรรค 
 1. ผู้ปุวยและญาติไม่สะดวกจะรับบริการ IMC ครบตามจ านวนวันที่ก าหนด (5 วัน) บางรายต้องการ
ไปรักษาแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆเพ่ิมเติม สะดวกมารับบริการเป็น OPD case มากกว่า 
2. ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยในชุมชนได้ไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จัดบริการในรูปแบบผู้ปุวย
นอก 
3. อัตราก าลังทีมสหวิชาชีพไม่เพียงพอส าหรับการจัดบริการผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก และในชุมชน 
4. มีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ส าหรับการจัดบริการ IMC ในรูปแบบผู้ปุวยใน เช่น ไม่มีห้องน้ าคนพิการใน
หอผู้ปุวยใน,ช่องว่างระหว่างเตียงยังน้อยกว่า 1.5 เมตร ท าให้ วีลแชร์เข้า – ออกไม่สะดวก ,เตียง
ผู้ปุวย IMC เป็นเตียงธรรมดาไม่สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ (ได้รับสนับสนุนจากเงินกองทุน
ประกันสังคมมาแล้ว 1 เตียง เมื่อเดือนกันยายน 63 ยังขาดอีก 1 เตียง มีแผนจัดซื้อเพ่ิมอีก 1 เตียง
ในปี 65) 
5. ป ญหาการระบาดของโควิด-19 ท าให้ผู้ปุวยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สามารถมา 
Admit แบบ IMC IPD case (Intermediate bed) ได้ เนื่องจากต้องปิดตึกหญิงเพ่ือท าเป็น Cohort 
ward ส่วนตึกชายก รับ Admit เฉพาะผู้ปุวยวิกฤตหรือจ าเป็นต้อง Admit เท่านั้น จากป ญหาดังกล่าว
ได้แก้ป ญหาเบื้องต้นโดยประสาน โรงพยาบาลแม่ข่ายให้ส่งต่อผู้ปุวย IMC มารักษาเป็นแบบ OPD 
case เท่านั้น 
6. ในรายที่ส่งมาแบบ IMC OPD case ที่ไม่มารับบริการต่อเนื่อง เนื่องจากกลัวโควิด เดินทางมา
ล าบาก ประกอบกับช่วงโควิดงดให้บริการออกเยี่ยมบ้าน แก้ไขป ญหาเบื้องต้นโดยการให้ความรู้แก่
ญาติและผู้ปุวยทางโทรศัพท์และประสาน รพ.สต.ในพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ้านแทน 
7. ในรายที่ส่งมาแบบ IMC OPD case ที่สะดวกมารับบริการต่อเนื่อง จะนัดผู้ปุวยมารับบริการอีก 2 
สัปดาห์ หลังจากวันที่ D/C ออกจากโรงพยาบาลแม่ข่าย เนื่องจากทางโรงพยาบาลพบผู้ปุวยติดโควิด
หลังจากส่งตัวกลับมาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย จากป ญหาดังกล่าวแก้ป ญหาเบื้องต้นโดยการให้ความรู้
แก่ญาติในการท ากายภาพบ าบัดเองที่บ้าน และเฝูาสังเกตอาการผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด 
8. บุคลากรไม่เพียงพอ ในส่วนของนักกิจกรรมบ าบัด(มีผู้ปุวยที่มีป ญหาการพูดการกลืนซับซ้อนมาก
ขึ้น) นอกจากนี้บุคลากรเช่น เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ ร่วมทั้งนักกายภาพบ าบัดเอง ยังมีภาระ
งานต้องไปช่วยในส่วนอื่นๆเก่ียวข้องกับงานโควิด-19 
9. จากป ญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้การติดตามข้อมูลหรือตัวชี้วัดต่างๆไม่เป็นไปตามเปูาหมายหรือ
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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การพัฒนาระบบริการ RDU 
ตารางท่ี 36 : ร้อยละการใช้ยา ABO 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ รพช. ผลงาน ผลงาน  
รพ.สต. 

ร้อยละการใช้ยา ABO ในโรค URI ในผู้ปุวยนอก น้อยกว่า  
ร้อยละ 20 

22.54 ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละการใช้ยา ABO ในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน 

น้อยกว่า  
ร้อยละ 20 

26.25 ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละการใช้ยา ABO ในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ 

น้อยกว่า 
 ร้อยละ 40 

47.6 ผ่านเกณฑ์ 

 ผลงานที่ยังเป็นป ญหาส าหรับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย คือ ร้อยละการใช้ยา ABO ในโรค URI ในผู้ปุวย
นอก, ร้อยละการใช้ยา ABO ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และร้อยละการใช้ยา ABO ในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ ซึงได้มีการประชุมพูดหารือกับองค์กรแพทย์ และต้องด าเนินการทุกปี หากมีการเปลี่ยนแพทย์ที่มา
ประจ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence) 
การบริหารจัดการก าลังคน 
 จากข้อมูลทรัพยากรบุคคลตารางที่ 10 อัตราก าลังบุคลากรของ โรงพยาบาล และตารางที่ 11 
อัตราก าลังของรพ.สต. แปรผันตามจ านวนประชากรที่รับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องใช้กรอบ FTE ที่ 100 % เพ่ือ
น ามาจัดท าแผนการบริหารจัดการก าลังคน และโรงพยาบาลใช้การคิดกรอบ FTE ที่ 100% เนื่องจากขึ้นอยู่
กับเกณฑ์ศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนเดิม F2 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้กรอบอัตราก าลังที่ F1 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย จึงจ าเป็นต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญตาม
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดยขอเสนอแผนพัฒนาบุคลากร Service Plan  ปี 2565 ดังนี้ 

ตารางท่ี 37 : แผนการขอสนับสนุนงบประมาณตาม Service Plan  
ชื่อโครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์โครงการ/

หลักสูตร 
งบประมาณที่
ขอรับจัดสรร 

(บาท) 

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
  

ตอบสนอง Service Plan 
บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และสุขภาพองค์รวม 

5,500*5 คน พยาบาลวิชาชีพ 5 
27,500 

 
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
  

ตอบสนอง Service Plan 
สาขา การบาดเจ บและ

ฉุกเฉิน 

32,000 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

1 

โภชนบ าบัดและการบริหาร 
  

ตอบสนอง Service Plan 
สาขาโรคไม่ติดต่อ 

40,000 นักโภชนาการ 1 
 

  
ตารางท่ี 38 : แสดงร้อยละความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากร
เพียงพอกับภาระงาน 

100% 45.60 33.33 38.88 N/A 

อัตราการลาออก/ย้าย ของบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 2 5.99 6.42 4.54 3.85 

 โรงพยาบาลวางแผนในการรับสมัคร และรับย้าย/โอน ในปี 2565 โดยแนวทางสรรหาอัตราก าลัง 
ได้แก่  

• เสนอแผนความต้องการ/ความจ าเป็นของอัตราก าลังกับ สสจ.ทุกปี 
• หมุนเวียนอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
• การรับย้ายจากหน่วยงานต่างๆ 
• จัดท าแผนการขอจ้างลูกจ้างตามความจ าเป็น และจัดจ้างตามระเบียบ 
• ปฐมนิเทศ/ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
• การจัดโครงสร้างและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
• จัดท า Job Description, Job Specification รายบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)  
ด้านระบบคุณภาพ – ITA 
ตารางท่ี 39 : แสดงผลการด าเนินงาน ITA  

ป  คะแนนโรงพยาบาล คะแนนสาธารณสุขอ าเภอ 
2561 100 100 
2562 100 100 
2563 100 100 
2564 100 100 

 จากผลการด าเนินงาน ITA แยกหน่วยงาน ทั้งโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และ สาธารณสุขอ าเภอ 
ได้คะแนน 100 คะแนน ทุกปี  
 
ด้านระบบคุณภาพ – HA/DHSA 
 ได้รับการตรวจเยี่ยม จาก สรพ. ทั้ง HA และ DHSA เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 และได้
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม วันที่ 18 มีนาคม 2564  ได้ผ่านการรับรอง Re- accredit วันที่ 21 มีนาคม 2564 
ถึง วันที ่20 มีนาคม 2567  

ด้านระบบคุณภาพ – PMQA/ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 การประเมิน PMQA  เป็นรูปแบบประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 40 : การประเมิน PMQA 
ป  ผลการประเมิน 
2561 ประเมินตนเอง 
2562 ผ่านทุกหมวด 
2563 ผ่านทุกหมวด 
2564 ผ่านทุกหมวด 
ด้าน รพ.สต.ติดดาว 
 อ าเภอศรีสัชนาลัยผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ครบทุกแห่ง โดยมีกระบวนการท างานคือ 

 รพ.สต. ประเมินตนเอง 20 แห่ง และ ลงข้อมูลใน GIS Health 
 แต่งตั้งทีมประเมิน และพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 
 รับการประเมินจากทีมระดับอ าเภอ 10 แห่ง 
 รับการประเมินระดับจังหวัด 
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ด้านศักยภาพการบริการ 
ตารางท่ี 41 : ศักยภาพตามเกณฑ์จ านวนเตียง 

ข้อมูล 2561 2562 2563  2564 

อัตราครองเตียง (ตามกรอบ 60) 102.93 84.28 58.46 67.61 

อัตราครองเตียง (ตามจริง 70) 88.22 72.24 47.16 54.82 

จ านวนผู้ปุวยใน 6,362 4,919 3,756 4,064 

จ านวนวันนอน** 22,540 17,910 12,775 14,806 

CMI 0.6-0.8** 0.6424 0.6836 0.70 0.77 

Sum AdjRW ≥ 4,200/ปี** 4,040 3,219.06 2,417.24 3,079.27 

Active Bed ≥ 60 เตียง** 61.76 50.57 34.9 41.59 

แหล่งข้อมูล: **ฐานข้อมูล http://cmi.healtharea.net/ 

 
 ส าหรับการให้บริการผู้ปุวยใน อัตราการครองเตียงปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 และมีจ านวน
ผู้ปุวยในปี  2561, 2562, 2563 และ 2564 คือ 6,362, 4,919, 3,756 และ 4,064 แสดงว่าปี 
2561 มีจ านวนผู้ปุวยในมากที่สุด จ านวนวันนอนมากที่สุดเช่นกัน แต่ในขณะที่ปี 2562 มีจ านวนผู้ปุวยใน 
น้อย แต่มีจ านวนวันนอนมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับค่า Sum AdjRW และ Active Bed ที่มากกว่า แต่หาก
พิจารณาจากค่า CMI จากมากไปน้อยแล้วปี 2564 จะมากกว่าปีอ่ืนๆ รองลงมาคือปี 2563 และ 2562 
และ 2561 คือ 0.77, 0.70, 0.6836 และ0.6424 แสดงว่า ความเหมาะสมในการรักษาที่รับไว้เป็นผู้ปุวย
ใน รวมถึงสอดคล้องกับการสรุปโรค และจ านวนวันนอน 
 
ด้านศักยภาพการเงินการคลงั 
ตารางท่ี 42 : ต้นทุนหน่วยบริการ (Quick Method) 

ป  ต้นทุนผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ต้นทุนผู้ป่วยในต่อ AdjRW 

2561 748.77 13,574.89 

2562 690.65 13,124.94 

2563  775.61 13,654.00 

2564 830.73 13,748.88 

แหล่งข้อมูล:http://hfo61.cfo.in.th/,  http://hfo62.cfo.in.th/, http://hfo63.cfo.in.th/ 

 
 

http://cmi.healtharea.net/
http://hfo61.cfo.in.th/
http://hfo62.cfo.in.th/
http://hfo63.cfo.in.th/
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จากตารางที่  ต้นทุนบริการผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในผ่านเกณฑ์ แต่ทั้งนี้ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัน
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ การดูแลรักษาผู้ปุวยโควิด-19 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องมีการ
บันทึกค่ารักษาทั้งหมดตามเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง ที่โรงพยาบาลประกาศไว้ในหน้าเว ปของโรงพยาบาล 
และตามเกณฑ์ของ สปสช. ที่ก าหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา ได้แก่ ค่าท าความสะอาด
รถพยาบาลกรณีรบ-ส่ง ต่อผู้ปุวย ค่าชุดอุปกรณ์ปูองกัน (PPE) เป็นต้น 

ตารางท่ี 43 : Risk score 
ป  CR QR Cash NWC NI+Depreciation Risk 

score 
เงินบ ารุงคงเหลือหัก

หนี้แล้ว 

2561 0.51 0.41 0.12 -24,000,267.82 -11,110,460.95 7 -43,387,285.58 

2562 0.57 0.42 0.21 -16,613,838.59 10,365,389.14 6 -30,531,690.95 

2563 1.06  0.81  0.67  1,975,100.15 16,530,418.13 3 -10,359,797.17 

2564 1.65 1.41 0.78 21,681,589.99 22,479,735.30 1 -7,382,993.40 

แหล่งข้อมูล: http://hfo60.cfo.in.th/,  http://hfo61.cfo.in.th/,  http://hfo62.cfo.in.th/, http://hfo63.cfo.in.th/ 

 
 จากตารางที่  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยยังมีความเสี่ยงด้านการเงิน แต่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ดังจะเห นได้จากเงินบ ารุงคงเหลือหักหนี้แล้ว จากปี 2561- 2564 ที่มีจ านวนเงินติดลบลดลง หรือทั้ง CR 
QR และ Cash Ratio เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 รวมถึงค่า NWC ที่มีค่าเป็นบวกและมากกว่าปี 2563 แสดงให้
เห นถึงประสิทธิภาพการท าก าไร ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2561-2564 รวมถึง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาจาก Total performance score แสดงให้เห นถึง การบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังที่ท าได้ดี ถึงแม้จะมีวิกฤติจากโรคโควิด-19 ก ตาม ดังแสดงในตารางคะแนน Total 
Performance Score 

ตารางท่ี 44  : แสดงคะแนน Total Performance Score 
ไตรมาส 4/63 ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 3/64 

C B B B 
 
 
 
 
 
 
 

http://hfo60.cfo.in.th/
http://hfo61.cfo.in.th/
http://hfo62.cfo.in.th/
http://hfo63.cfo.in.th/
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ตารางท่ี 45 : แผนธุรกิจโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย(บาท) ผลด าเนินงาน คิดเป็น% 

  เพิ่มรายได้    

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (เน้นสิทธิเบิกได้, รัฐวิสาหกจิ,ประกันสังคม) 250,000 45,347 18.10 

2 ให้ใบรับรองแพทย์นอกเวลาราชการ 500,000 449,200 89.84 

3 ตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ CUP ศรีสัชนาลัย* 171,000 80,175 46.88 

4 ท าฟ นเทียมในผู้ปุวยสิทธิ เบิกได้ และช าระเงินเอง* 111,000 167,710 151.10 

5 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรคในช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์ และเด ก 
0-12 ป ี

676,305 624,300 92.31 

6 บริการคุมก าเนิด หญิงไทยอายุต่ ากว่า 20 ปี และมากกว่า 20 ปี กรณียุติการ
ตั้งครรภ์ 

60,000 65,000 108.33 

7 โครงการเปิดให้บริการมารดาหลังคลอดในงานการแพทย์แผนไทย* 198,000 124,740 63 

8 บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ 223,725 227,553.80 101.71 

9 ให้บริการหัตถเวชกรรม(นวดประคบสมุนไพร) เน้นสิทธิข้าราชการ/เบิกได้และ
ช าระเงิน ในเวลาราชการ* 

960,000 690,000 71.87 

10 ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ได้รับการฟ้ืนฟู สมรรถภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ได้รับกายอุปกรณ์ตามความเหมาะสม* 

200,000 200,252 100.12 

11 การบริการกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ 200,000 228,340 114.17 

  รวมทั้งสิ้น เพิ่มรายได้  3,550,030 2,902,618 81.76 
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย (บาท)  ผลด าเนินงาน ลดรายจ่าย คิดเป็น% 
 ลดรายจ่าย    

1 กลุ่มงานโภชนศาสตร์-บริหารค่าอาหารสดให้เป็นไปตามข้อก าหนด และผนวกกับ
นโยบาย green and clean 

48,000 50,193.55 104.57 

  รวมทั้งสิ้น ลดรายจ่าย  48,000 50,193.55 104.57 

  อุดรูรั่ว    

1 ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค  340,000 260,603.50 76.65 

  รวมทั้งสิ้น อุดรูรั่ว 340,000 260,603.50 76.65 

  รวมทั้งสิ้น เพิ่มรายรับ + ลดรายจ่าย + อุดรูรั่ว 3,938,030 3,213,415 81.6 
 
 จากการด าเนินงานแผนธุรกิจปี 2564 ผลการด าเนินงานด้านเพ่ิมรายได้ ได้ผลงานร้อยละ 81.76, ลดรายจ่ายด าเนินงานได้ร้อยละ 104.57 และอุดรูรั่ว ด าเนินงาน
ได้ร้อยละ 81.6 ซึ่งในปี 2564 ด้านแผนลดการส่งต่อไม่ประสบผลส าเร จ เนื่องจาก การส่งต่อผู้ปุวยด้านการรักษา ไม่สามารถก าหนดได้เพราะเกี่ยวข้องกับการรักษาปี 2565 จึง
ไม่น ามาเป็นแผนธุรกิจ
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2.3 Best Practice ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 
ระดับจังหวัด ป  2564 
 

รางวัลขวั ใจมหาชน (Popular vote)  ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินภาวะโภชนาการ
ผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

 
ระดับเขต ป  2564 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตร านระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน “ ระดับพื้น าน ” 
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2.4 การด าเนินงานควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 
ด าเนินงานโดยคณะท างานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอศรีสัชนาลัย (ศปก.อ.) ศูนย์

ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ าเภอศรีสัชนาลัย (EOC) ซึ่งบูรณาการการ
ท างานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอศรีสัชนาลัย (พชอ.) โดยจะไม่ผลักภาระการแก้ไขป ญหา
สถานการณ์โควิด 19 ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จะต้องร่วมมือกันในการช่วยกันแก้ไข
ป ญหาจากทุกภาคส่วน สิ่งที่ทางอ าเภอศรีสัชนาลัยได้ร่วมมือกันด าเนินการมีดังนี้ 
ด้านข้อมูล  
 1. มีการจัดท าโปรแกรมศรีสัชนาลัยชนะ เพ่ือด าเนินการเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประชาชนที่เดินทาง
มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ป จจุบันมีการบูรณาการข้อมูลกับโปรแกรม SAVE สุโขทัย และมีการคืน
ข้อมูลให้คณะท างานเพ่ือเฝูาระวัง ประเมินและติดตามทุกวัน 
 2. มีการจัดท าสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์โควิด 19 ของอ าเภอศรีสัชนาลัย และวางแผนหา
แนวทางในการปูองกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ของอ าเภอศรีสัชนาลัยทุกวัน พร้อมรายงานสถานการณ์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน โดยทีมโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ าเภอศรีสัชนาลัย 
ด้านการประชาสัมพันธ์  
 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน เพจสื่อสังคมออนไลน์ หอกระจายข่าว และรถ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ด้านบริหารจัดการ และการอ านวยความสะดวก 

1. ร่วมกันจัดท าโรงเลี้ยง โรงครัวอาหาร น้ าดื่ม ถุงยังชีพ ส าหรับผู้ที่ถูกกักตัว จากการมีประวัติเสี่ยงสูง
จากการสัมผัสผู้ปุวย หรือเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งอ าเภอศรีสัชนาลัยจากข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2564 จนถึงป จจุบัน มีทั้งสิ้น 3,356 ราย 
 2. ร่วมกันท าเตียงไม้โครงเหล ก ที่ใช้วัสดุธรรมชาติในพ้ืนที่ จ านวนทั้งสิ้น 168 เตียง จากการร่วมมือ
ร่วมใจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่  
 3. ประสานงานขอรับสนับสนุนเตียงกระดาษจากภาคเอกชน จ านวน 100 เตียง 
 4. จัดหาสถานที่กักกัน (SQ) ในพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย มีทั้งสิ้น 20 แห่ง สามารถรองรับได้ 590 
คน 
 5. ตั้งด่านชุมชน เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่หมู่บ้าน และชุมชน ครอบคุลม พ้ืนที่ 
11 ต าบล 134 หมู่บ้าน 
แผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อ าเภอศรีสัชนาลัย ในป  2565 

1. ก าหนดให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นประเด นป ญหาอันดับ 1 ของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอศรรีสัชนาลัย(พชอ.) 

2. ทุกพ้ืนที่มีแผนโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับการเฝูาระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ด้าน
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้เป็นพาหะน าโรคระบาดในชุมชนอ าเภอศรีสัชนาลัย สร้างกลไกการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกันและกันในการปูองกันการระบาดของโรคโควิด19 โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ าเภอศรีสัชนาลัย 

3. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในระดับประเทศ จังหวัด และอ าเภออย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง 

4. อ าเภอศรีสัชนาลัยด าเนินชีวิตแบบปกติในวิถีชีวิตใหม่ New Normal คนศรีสัชนาลัยเมืองคนดี 
เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ คนศรีสัชนาลัยปลอดภัยจากโควิด 19 

5. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคโควิด 19 ภายในเดือนตุลาคม 2564 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70  
 6. แผนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด 19 อ าเภอศรีสัชนาลัย 
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ส่วนที่ 3 การสรุปโครงการตามกรอบ CIPP Model 
แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสาธารณสุขป งบประมาณ 2564 

โครงการพัฒนา Smart Hospital เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 
C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ป  หา/ตัวชี้วัด  
   ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายปฏิรูป
ระบบเทคโนโลยี  และสารสนเทศสุขภาพ 
(Digital Transformation) โดยมีเป้าหมายให้
ระบบปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ ลด
ขั้นตอน ลดความแออัด และผู้ รับบริการ
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และเกิดความประทับใจ พึงพอใจ โดยก าหนด
ระดับความส าเร จของการด าเนินงาน เพ่ือก้าวสู่
การเป็น Smart Hospital ไว้ 4 ระดับ คือ 
Smart Place, Smart Tool, Smart Service 
และ Smart Outcome เพ่ือให้โรงพยาบาล มี
การบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนา
รั ฐ บ า ล ดิ จิ ตั ล ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ
พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตัล พ.ศ. 2562 
ในปี  2563 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ Smart Place, Smart 
Tool ยังขาดการเชื่อมต่อ Vital sign เข้าสู่
ระบบ HIS, Smart Service ยังขาดการ

บุคลากร 
บุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
งบประมาณ 
 งบประมาณเงินบ ารุง 87,300 บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1.  Smart TV 50 นิ้ว 1 เครือ่ง  
2. จอมอนิเตอร์ล าโพงในตัว 5 จอ 
3. เครื่องยิงบาร์โค้ด 5 เครื่อง  
4. สาย HDMI ยาว 5 เมตร 1 เส้น  
5. สาย HDMI ยาว 3 เมตร 5 เส้น  
6. อุปกรณ์เชื่อม Vital sign เข้า HIS 1 
เครื่อง  
 
สรุป  
เหมาะสม เนื่องจากมีความคลอบคลุม และ
เพียงพอ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ ระบบคิว โปรแกรม Hygga 
ประสานงานหน่ ว ย ง านที่ สนั บสนุ น
โปรแกรม Hygga เพ่ือขอน ามาใช้ใน
โรงพยาบาล 
1. ติดตั้งโปรแกรม การใช้งาน และฝึก
ทักษะการใช้ให้เจ้าหน้าที่ 
2. ติดตั้งการใช้งานที่แผนก ผู้ปุวยนอก , 
คลินิกโรคเรื้อรัง และห้องจ่ายยา 
กิจกรรมที่ ๒ ระบบนัดหมาย โปรแกรม 
See Q 
1 .  ป ร ะส า นหน่ ว ย ง า นที่ ส นั บ สนุ น
โปรแกรม See Q เพ่ือจัดท าระบบนัด
หมายเหลื่อมเวลา 
2. ศึกษาดูงานระบบการนัดหมาย และ
การใช้งานโปรแกรม ที่  โรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร  
3. หน่วยบริการทุกหน่วย ร่วมวางแผน 
หารือแนวทางการนัดหมายเหลื่อมเวลา
จากผลที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
4. ติดตั้งโปรแกรม See Q  

Output (ผลผลิต) 
มีความรวดเร วในการให้บริการลดการรอ 
คอยแผนกผู้ปุวยนอกตั้งแต่ยื่นบัตรจนกลับ 
บ้าน  
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
บริการที่รวดเร ว 
2. รับบริการมีความปลอดภัยในการรับ
บริการ 
3. ลดความแออัดในโรงพยาบาล  
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
เชื่ อม โยง  การนั ดหมายเหลื่ อม เวลา  ซึ่ ง
จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนงานให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการที่รวดเร ว  
2. เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล 
 
เป้าหมาย 
ผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
 

 
วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินความรวดเร วในการบริการ  
ประเมินจาก ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ย 
แผนกผู้ปุวยนอกตั้งแต่ยื่นบัตรจนกลับบ้าน 
น้อยกว่า 90 นาที เปรียบเทียบก่อนและ 
หลังด าเนินกิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจด้าน ความรวดเร ว 
และปลอดภัย ของผู้รับบริการต่อการมารับ
บริการที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
3. ประเมินจ านวน และความถี่ของการใช้
บริการนัดหมายเหลื่อมเวลาของผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 
 

 
 
 

 
 
 

  มณทกานต์  นามแก้ว ผู้รายงาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสาธารณสุขป งบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ านข้อมูลระดับอ าเภอ (District Health Data Center) เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 

C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ป  หา/ตัวชี้วัด  
    มี เ ปู า ห ม า ย ใ ห้ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดงาน
ซ้ าซ้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ระบบ
สารสนเทศร่วมกัน  และสารสนเทศสุขภาพต้อง
มีคุณภาพ พร้อมใช้ในการพัฒนานโยบาย งาน
วิชาการ นวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม จากการ
ด า เนินงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
Health Data Center อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2563 พบว่าภาพรวมความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลเท่ากับร้ อยละ 
99.82 และหน่วยบริการมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๖ แห่ง 
มากกว่าร้อยละ 99 จ านวน ๑๔ แห่ง และต่ า
กว่าร้อยละ ๙๕ จ านวน 1 แห่ง  ในส่วนของ
ข้อมูล OP-PP ที่เป็นเกณฑ์วัดผลข้อมูลของ 
สปสช.พบว่า ปี ๒๕๖๒ ร้อยละความถูกต้อง
ของข้อมูล OP-PP เท่ากับ 70.45 ซึ่งในปี 
2562 ได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลระดับอ าเภอท าให้เกิดการแก้ไขที่ถูกต้อง

บุคลากร 
บุคลากร รพ.สต.ทุกแห่งและ สสอ.ศรีสัชนาลัย  
บุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
งบประมาณ 
งบประมาณเงินบ ารุง 65,748 บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
เอกสารผู้เข้ารับการอบรม ๔๕ ชุด 
 
 
สรุป  
เหมาะสม เนื่องจากมีความคลอบคลุม และ
เพียงพอ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร 3 วัน)  
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบ
ข้อมูล JHCIS พัฒนาการบันทึกข้อมูล
คุณภาพ 
2.รวบรวมข้อมูล ๔๓ แฟูม ทุก รพ.สต. 
3.ประเมินคุณภาพข้อมูล HDC ทุกเดือน 
3.พัฒนานวัตกรรมในพ้ืนที่ รพ.สต. 
กิจกรรมที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บันทึกข้อมูล OP PP Individual 
(หลักสูตร 2 วัน) ส าหรับโปรแกรม 
HOSxp 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล OP 
PP Individual ในโปรแกรม HOSxp  
2.ฝึกปฏิบัติตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเวช
ระเบียน โดยใช้โปรแกรม Data Audit 
3.Admin ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ 43 แฟูม
ผ่านโปรแกรม Data Correct และ OP-PP 
2010  
 

Output (ผลผลิต) 
1.โครงสร้างข้อมูล ๔๓ แฟูม ประจ าปี 
๒๕๖4 ของหน่วยบริการทุกแห่งในอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย มีความถูกต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ ส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข และมีคุณภาพตาม
ตัวชี้วัด 
2.เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีสัชนา
ลัย ส่งออกข้อมูล 43 แฟูม ทันเวลา ตาม
เกณฑ์ ส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
  พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีการบันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อันจะท าให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติสามารถน าข้อมูลไปวางแผน 
และพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ในปี 2563 ที่เป็นผลท าให้คุณภาพข้อมูล OP-
PP มีความถูกต้องขึ้นคือร้อยละ 93.45 แสดง
ว่าแนวทางในการบันทึกข้อมูลของ User และ 
การดูแลคุณภาพข้อมูลของ Admin มีความถูก
ต้องเพ่ิมขึ้น สามารถน าประโยชน์ของการ
บันทึกข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวาง
แผนการแก้ไขป ญหาสุขภาพต่างๆ ได้ดีขึ้น 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณ 
สุข และการวางแผนแก้ไขป ญหาของอ าเภอ 
ศรีสัชนาลัย เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ  
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดท า 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับ 
อ าเภอ (District Health Data Center-DHDC)  
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีการบันทึกข้อมูลได้อย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน อันจะท าให้ผู้บริหารและผู้ 
ปฏิบัติสามารถน าข้อมูลไปวางแผนและพัฒนา 
งานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดส่งรายงาน มี
ความเข้าใจและทักษะในการจัดการฐานข้อมูล
ให้ได้ตามมาตรฐานข้อมูล  ๔๓  แฟูม 

 
วิธีการประเมินผล 
1.ประเมินความเข้าใจ และทักษะในการ
บันทึกข้อมูล ของ User และ การจัดการ
คุณภาพข้อมูลของ Admin  
-จากความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใน 
Health Data Center แยกรายหน่วย
บริการ  
-จากความถูกต้องของข้อมูล OP-PP 
สปสช.  ระดับอ าเภอ  
2.ประเมินจากผลการส่งข้อมูลทันเวลาใน 
Health Data Center ของหน่วยบริการ
ทุกแห่ง  
 
เหมาะสม  เพราะ เป็นการประเมินทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว 
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
2. เพ่ือให้การส่งข้อมูล ๔๓ แฟูม ของเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย 
ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา 
 
เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ข้อมูล JHCIS 
เจ้าหน้าทีร่พ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที ่
สสอ.ศรีสัชนาลัย จ านวน  ๔๖ คน  
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ข้อมูล HOSxp 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจ านวน ๔๐คน 
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1.ประสานภาคีเครือข่าย 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  มณทกานต์  นามแก้ว ผู้รายงาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสาธารณสุขป งบประมาณ 2564 
โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ NCDs)   เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 

C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ป  หา/ตัวชี้วัด  
จากการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 
35 ปี ขึ้นไป กลุ่มปกติลดลง กลุ่มเสี่ยงกับสงสัย
ปุวยเพิ่มขึ้น,  การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับที่พบว่า มีกลุ่มปกติเพ่ิมข้ึน
จากการคัดกรอง สอดคล้องกับท่ีพบว่า มีกลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มสงสัยปุวยลดลง  หมายถึงว่า
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
ปูองกันโรคความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการติดตามกลุ่มสงสัยปุวยท าได้ดี 
หรืออีกกรณี อาจเป็นไปได้ว่าคุณภาพการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงยังท าได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ สังเกตได้ร้อยละจากกลุ่มเสี่ยง
ลดลงจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบกับ
พบว่ามีอัตราปุวยความดันโลหิตสูงจากกลุ่ม
เสี่ยงความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีการ
ติดตามกลุ่มสงสัยปุวย  หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูงยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
 
 

บุคลากร 
1.พยาบาลวิชาชีพ 
2.นักวิชาการสาธารณสุข 
3.แกนน าสุขภาพ 
4.พระอสว. 
 
งบประมาณ 
งบประมาณ เงนิ PPA 81,190 บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1.แบบส ารวจข้อมูลสุขภาพคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
2.คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง
ชุมชนลดเค ม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
สรุป  
เหมาะสม เนื่องจากมีความครอบคลุม และ
เพียงพอ  

กิจกรรมที่ 1 
ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
เหมาะสม เนื่องจาก เป็นการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงใน
ประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป  ซึ่งเป็นวัย
ท างานที่มีความเสี่ยงเนื่องจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมจึงต้องค้นหาโรค
เรื้อรังท่ีเป็นป ญหาส าคัญในพ้ืนที่และ
ตอบสนองนโยบาย 
 
วิธีการประเมินผล 
เหมาะสม เนื่องจาก มีความครอบคลุมใน
กลุ่มเปูาหมายซึ่งผลจากการด าเนินการคัด
กรอง พบว่าประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 96.73 
ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 96.84 
 
กิจกรรมที่ 2 
ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
เหมาะสม เนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมการ

Output (ผลผลิต) 
1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ดูแล และจัดการพฤติกรรมสุขภาพด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2. กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าถึง
บริการ 
    ทั้งนี้ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1.อัตราปุวยรายใหม่จากโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงลดลง  
2.เกิดชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เป็นต้นแบบ
ด้านการจัดการสุขภาพ ซึ่งน าไปพัฒนา
งานปี 2565 ต่อไป 
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป 
2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีความรู้และปรับ
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง  
 
เป้าหมาย 
1.ประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 
43,000 คน(ผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 13,000) 
2.แกนน าสุขภาพ(Health Leader) 11 ต าบล
ต าบลละ 15 คน รวม 165  คน 
3.แกนน าสุขภาพ 11ต าบลๆละ 15คนรวม 
165 คนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล,โรงพยาบาล,ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 23คน รวม 188 คน 
4.แกนน าพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าวัด (อสว.)จ านวน 65แห่งๆละ1รูปและ
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องจ านวน 23 คน 
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1.ประสานภาคีเครือข่าย 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ านวน 2 วัน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ต่อความเสี่ยง 
และพฤติกรรมสุขภาพตามแบบประเมิน
นคร 2 ส  
 
วิธีการประเมินผล 
เหมาะสม เนื่องจากผลการประเมินกลุ่ม
เสี่ยงสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ใน
ระดับไม่ดี และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้ 
 
กิจกรรมที่ 3 
ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
เหมาะสม เนื่องจากติดตามผลการ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยงสูงตามแบบติดตาม
การประเมินผล 
 
วิธีการประเมินผล 
เหมาะสม เนื่องจากมีการติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งผล
การประเมินติดตามพบว่าความครอบรู้
ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ มี
แนวโน้มโดยรวมอยู่ในระดับดี 
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แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสาธารณสุขป งบประมาณ 2564 
โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง / สาขาโรคไตเรื้อรัง เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 

C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ป  หา/ตัวชี้วัด  
- ผู้ป่วย DM , HT รายใหม่ส่วนใหญ่เป็นวัย
ท างาน ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ป่วยแล้ว
เนื่องจากไม่ได้รับสมุดประจ าตัว ที่บ่งบอกว่า
เป็นโรค DM , HT 
- ผู้ป่วยที่เป็น DM ไม่สามารถปรับพฤติกรรม /
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
- ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ผู้ปุวยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดี 
2. ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี 
3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ของ
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน / ผู้ปุวยโรคความดันโลหิต
สูง ลดลง 
 
เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง 

บุคลากร 
ทีม NCD CUP อ าเภอศรีสัชนาลัย 
 
งบประมาณ 
งบประมาณเงินบ ารุง (กองทุนโรคเรื้อรัง) 
39,100 บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
สมุดประจ าตัวผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง   
 
สรุป  
ได้รับสมุดประจ าตัวผู้ปุวยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง จ านวน 2,500 ชุด 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน
โลหติสูง 
1. จัดท าสมุดคู่มือประจ าตัวผู้ปุวย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง / โรคไต
เรื้อรัง 
2. ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
/ ความดันโลหิตสูง / โรคไตเรื้อรัง ราย
ใหม่ จัดท าสุมดประจ าตัวให้ทุกราย 
3. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรค
ไตเรื้อรัง ที่ท าสมุดประจ าตัวหาย/สมุด
ประจ าตัวช ารุด/รับย้ายการรักษาจาก
โรงพยาบาลอื่น จัดท าสุมดประจ าตัวให้ 
4. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการประเมินCVD risk มีการบันทึก
ลงในสมุดประจ าตัว โดยแบ่ง 4 ระดับ
ระดับกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่ม
เสี่ยงสูง และ กลุ่มเสี่ยงสูงมาก 
5. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรค
ไตเรื้อรังที่ได้รับการคัดกรอง

Output (ผลผลิต) 
1. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรค
ไตเรื้อรังได้รับสมุดประจ าตัว 
2. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรค
ไตเรื้อรังรับทราบข้อมูล / ต่างๆในสมุด
ประจ าตัว เช่น ระดับน้ าตาล  ระดับความ
ดันโลหิต  ระดับการเสื่อมของไต  
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่
ลดลง ≥ 5 %  
ปี 2564 = 12.44 % 
2. ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ลดลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาร้อย
ละ 2.5 
ปี 2564 = 7.44 % 
3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี ≥ 40 % 
ปี 2564 = 31.53 % 
4. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ≥ 60 % 
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ผู้ปุวยโรคเบาหวานช่วงอายุ 56-65 ปี ที่ใช้ยา
ฉีดอินซูลินและมีระดับ HbA1C > 8%  
กิจจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.3รับการนิเทศ NCD Clinic Plus จากทีม 
สสจ.สุโขทัย รวม 40 คน 
1.  ทีม NCD CUP อ าเภอศรีสัชนาลัย  
2. ทีม สสจ.สุโขทัย  
3.4รับการนิเทศ CKD Clinic จากทีมพ่ีเลี้ยง 
รพ.ศว. / รพ.สท. และ สสจ.สโุขทัย รวม 40 
คน 
1.  ทีม NCD CUP อ าเภอศรีสัชนาลัย  
2. ทีม สสจ.สุโขทัย  
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- ประชุม ชี้แจง ทีม NCD CUP อ าเภอศรีสัชนา
ลัย เพื่อวางแผนการด าเนินงาน และรับทราบ
ข้อมูล / ตัวชี้วัด ผู้ป่วย DM , HT , CKD  
- สร้างความตระหนักให้กับผู้ป่วยรายใหม่ 
 

ภาวะแทรกซ้อนทางไต  มีการบันทึกลงใน
สมุดประจ าตัว โดยแบ่งระยะของโรคไต
เรื้อรังเป็น5 ระดับคือ 
โรคไตเรื้อรังระดับ 1-5 
6. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา 
จะมีการบันทึกค่าของการวัด V/A ,ความ
ดันลูกตา ในสมุดประจ าตัว 
7. ผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรค
ไตเรื้อรังที่ได้รับการเจาะเลือดประจ าปี มี
การบันทึกผลเลือดในสมุดประจ าตัว 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 
3.3รับการนิเทศ NCD Clinic Plus จาก
ทีม สสจ.สุโขทัย รวม 40 คน 
   1. ชี้แจงการด าเนินงาน 
   2. ติดตามการด าเนินงาน 
   3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
   4. การสรุปผลงาน 
3.4รับการนิเทศ CKD Clinic จากทีมพ่ี
เลี้ยง รพ.ศว. / รพ.สท. และ สสจ.สุโขทัย 
รวม 40 คน 
   1. ชี้แจงการด าเนินงาน 

ปี 2564 = 74.78 % 
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
   2. ติดตามการด าเนินงาน 
   3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
   4. การสรุปผลงาน 
 
 
 
วิธีการประเมินผล 
ได้รับสมุดประจ าตัวผู้ปุวยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง ครบ จ านวน 2,500 ชุด 

  มณทกานต์  นามแก้ว ผู้รายงาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสาธารณสุขป งบประมาณ 2564 
โครงการวัณโรคคน้ให้พบ จบด้วยหาย ประจ าป งบประมาณ 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 

C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
ป  หา/ตัวชี้วัด  
วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ส าคัญและเป็นป ญหา
ทางด้านสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้วัณโรคเป็นป ญหาฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุขทั่วโลก อ าเภอศรีสัชนาลัยใน
ปีงบประมาณ  2563 การค้นหาผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่ทุกประเภทรวมกลับเป็นซ้ า ต่ ากว่าการ 
ร้อยละ  82.5  ของค่าคาดประมาณ  153  
ต่อแสนประชากร หรือต้องค้นหาผู้ปุวยให้ได้ 
117 ราย  ซึ่งปี 2563  ค้นหาได้เพียง  100 
ราย และอัตราปุวยตายปีงบ   2559 -2563  
คือ 19.65  , 26.31 , 16.66 , 17.82 
,21.20 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์สาเหตุ
การเสียชีวิตของผู้ปุวย ส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยที่
เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1. เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
โดยเน้นการคัดกรองเชิงรุก 
    2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค
ทั้งระบบ 

บุคลากร 
1. พยาบาลวิชาชีพ 
2. นักวิชาการสาธารณสุข 
3.. อาสมัครสาธารณสุข  
4.. ผู้น าชุมชน 
 
งบประมาณ 
งบประมาณเงินบ ารุง 72,890 บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. เอกสารแบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
2. รถ x-ray เคลื่อนที่ 
 
สรุป  
เหมาะสม เพราะ มีความครอบคลุม และ
เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของ รถโมบาย
เอ กซ์เรย์เคลื่อนที่ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
๑. ให้ความรู้ แกนน าในการคัดกรอง 
๒. คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
๓. ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้

ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ผู้ปุวย 
๔. ติดตามเยี่ยมผู้ปุวย ก ากับการกิน

ยา  ( DOT ) 
๕. รณรงคว์ัณโลกสากล 
๖. คัดกรองโดยการ  X-ray 
๗. สอบสวนโรค กรณดีื้อยา ขาดยา 

เสียชีวิต 
เหมาะสม เพราะ มีการคัดกรองโรควัณ
โรคในกลุ่มเสี่ยงครบทั้ง 9 กลุ่ม 
 
วิธีการประเมินผล 
1. จ านวนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองวัณ
โรค≥ร้อยละ 90 
2.อัตราความครอบคลุมขึ้นทะเบียนรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่กลับเป็นซ้ า≥ร้อยละ 
85   
3.จ านวนผู้ปุวยวัณโรคท่ีได้รับการติดตาม

Output (ผลผลิต) 
1. กลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรองโรควัณ
โรค 
2. กลุ่มปุวยได้รับการรักษาโดยการท า 
DOTS 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1. จ านวนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองวัณ
โรค ร้อยละ 101.40 
2.อัตราความครอบคลุมขึ้นทะเบียนรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่กลับเป็นซ้ า ร้อยละ
80.51 
 3.จ านวนผู้ปุวยวัณโรคท่ีได้รับการติดตาม
เยี่ยม ก ากับการกินยา  ร้อยละ 100 
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
    3. เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้และตระหนักต่อ
โรควัณโรคและสามารถดูแลผู้ปุวยร่วมชุมชน
และร่วมบ้านได้ 
    4. เพ่ือขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้าง
ภาคีเครือข่าย ในการดูแล ช่วยเหลือผู้ปุวยครบ
ทุกมิติ 
    5. เพ่ือเพ่ิมอัตราความส าเร จการรักษาราย
ใหม่ทุกประเภทมากกว่าร้อยละ 88 และลด
อัตราตายและขาดยาน้อยกว่าร้อยละ  10  
   
เป้าหมาย 
1 .กลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรอง 9 กลุ่ม 
2. กลุ่มผู้ปุวยวัณโรคทุกรายในอ าเภอ      
ศรีสัชนาลัย 
3. กลุ่มพ่ีเลี้ยงก ากับการกินยา 
4. แกนน าค้นหาคัดกรองวัณโรค 5 ต าบลเสี่ยง
สูง 
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1. ประสานภาคีเครือข่าย 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

เยี่ยม ก ากับการกินยา  ร้อยละ 100 
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แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสาธารณสุขป งบประมาณ 2563 
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0 - 12 ป  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ป งบประมาณ 2564 

 
C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ป  หา/ตัวชี้วัด 
        สืบเนื่องมาจาก กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคด้านทันตกรรมส าหรับเด กมา
ตั้งแต่ปี 2548 ขึ้นเพ่ือให้เด ก 0 - 12 ปีได้รับ
การดูแลทันตสุขภาพอย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้น
บริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพที่มีคุณภาพ
และครอบคลุม ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของ
เด กในการดูแลรักษาอนามัยในช่องปากของ
ตนเอง โดยคาดหวังว่า จะสามารถลดอัตราการ
เกิดโรคฟ นผุลดลง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

สามารถดูแลลูกให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี 
2. เด ก 3 ปีมีอัตราฟ นผุลดลง 
3. เพ่ือให้เด กก่อนวันเรียนและเด กนักเรียน

ได้รับการตรวจและได้รับบริการทันตกรรม 
4. เด ก 12 ปีมีอัตราฟ นผุลดลง 

 
 

บุคลากร 
1.ทันตแพทย์ 
2.ทันตบุคลากร อ.ศรีสัชนาลัย 
 
งบประมาณ 
งบประมาณเงินบ ารุง 70,213.70 บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. ค่าพู่กัน  40 กล่อง  
2. ค่าแบบตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก

นักเรียนประถมศึกษา 800 ชุด 
3. Sealant  20 ขวด  
4. Etching  60 หลอด 
5. วัสดุอุดฟ น Amalgam 1 กระปุก  
6. ฟลูออไรด์วานิช 25 กล่อง  
 
สรุป  
เหมาะสม เพราะ มีความครอบคลุม และ
เพียงพอ  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
ด าเนินกจิกรรมให้บริการส่งเสริมปูองกัน
ทันตสุขภาพ 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
 1. ตรวจสุขภาพช่องปากแก่หญิงมีครรภ์ 
 2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม
ในช่วงอายุครรภ์ 4 ถึง 6เดือน 
กลุ่มเด ก0-5ปี 
1. ตรวจสุขภาพช่องปากในเด ก 0-5 ปีใน

คลินิก wbc ศูนย์พัฒนาเด กเล กและชั้น
อนุบาลในโรงเรียน  ประถมศึกษา 

2. ฝึกทักษะการแปรงฟ นให้ผู้ปกครองเด ก
ในคลินิก wbc 

3. ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเสี่ยงทุก 3 
เดือน 

4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด กเล กฟ นดีคุณภาพ  

กลุ่มเด กประถมศึกษา 
1. ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมลงบันทึก

ข้อมูลของเด กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
1-  6 โดยทันตบุคลากร 

Output (ผลผลิต) 
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปากร้อยละ 59.50 
2. ปี 2564 เด ก 3 ปีปราศจากฟ นผุ    

ร้อยละ 62.31 
3. ปี 2564 เด ก 12 ปี ปราศจากฟ นผุ 

ร้อยละ 45.53 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ปี 2563 ร้อยละ 57.72     
ปี 2564 ร้อยละ 59.50             
ซึ่งปี 2564 เพิ่มข้ึนจาก ปี 2563         
ร้อยละ 1.78 

2. เด ก 3 ปีปราศจากฟ นผุ                   
ปี 2563 ร้อยละ 58.85                
ปี 2564 ร้อยละ  62.31            
ซึ่งปี 2564 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2563         
ร้อยละ 3.46 

2. 3. เด ก 12 ปี ปราศจากฟ นผุ                    
ปี 2563 ร้อยละ 41.25                
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C = Context (บริบทก่อนท าโครงการ) I = Input (สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
 
เป้าหมาย 
1. หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

สามารถดูแลลูกให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี 
2. เด กก่อนวันเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปากและได้รับการทาฟลูออไรด์ 
3. เด กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการ

ตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับบริการทัน
ตกรรม 

 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1.ประสานภาคีเครือข่าย 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

2. ออกหน่วยบริการเคลือบหลุมร่องฟ น
ให้แก่เด กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

3. ให้บริการทางทันตกรรมตามความ
จ าเป็นให้แก่เด กชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 - 6 

 
วิธีการประเมินผล 
1. จากทะเบียนบันทึกหญิงตั้งครรภ์ได้รับ

การตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 80  
2. จากฐานข้อมูลเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ

ศรีสัชนาลัย ปี 2564 เด ก 3 ปี
ปราศจากฟ นผุเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 1 

3. จากฐานข้อมูลเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย ปี 2564 เด ก 12 ปี 
ปราศจากฟ นผุเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 1 

 

ปี 2564 ร้อยละ 45.53          
ซึ่งปี 2564 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2563         
ร้อยละ 4.28 

 
 

              
  มณทกานต์  นามแก้ว ผู้รายงาน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 


