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ค ำน ำ
 
               รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขปีงบประมำณ 2562 ครั้งที่ 2 (ตุลำคม 2561 – 
เมษำยน 2562) ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี จัดท ำขึ้นตำมรูปแบบแนวทำงกำรตรวจ
รำชกำรและนิเทศงำนตำมแผนกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน กรณีปกติ กระทรวงสำธำรณสุขและกำร
ตรวจรำชกำร    แบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ทรัพยำกรสำธำรณสุข ข้อมูลสถำนะสุขภำพ ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจกระทรวงสำธำรณสุข/กรม ตัวชี้วัดระดับเขต ตัวชี้วัดของผู้ตรวจรำชกำร 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้นิเทศงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นเครื่องมือส ำหรับติดตำม ก ำกับและประเมินผลงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและ
กระทรวงสำธำรณสุข  และเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดีต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี 
                                                                                          15 พฤษภำคม 2562 
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สารบัญ 

 
           
เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1-11 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถำนะสุขภำพและปัญหำสุขภำพที่ส ำคัญในพ้ืนที่    13-14 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ปี 2562     
 คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ  
  ตัวชี้วัดที่ 1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย (ไม่เกิน 17 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน) 17 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน 19 
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์   

GREEN & CLEAN Hospital 
22 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว    
(Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ 

26 

   ตัวชี้วัดที่ 5 อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน และอัตรำกลุ่ม 
 สงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน 

29 

   ตัวชี้วัดที่  6  ระดับควำมส ำเร็จของอ ำเภอในกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ 
 ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

31 

  ตัวชี้วัดที่ 7 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี  (≤42 :พันประชำกรหญิง
อำยุ 15-19 ปี ) 

33 

  ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบได้ในโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ 
ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน 

35 

  ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 37 
 คณะ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  
   ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มี  

 คุณภำพ(พชอ.) 
40 

  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว 42 
  ตัวชี้วัดที่ 12 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ 44 
  ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) 46 
  ตัวชี้วัดที่ 14 อัตรำกำรตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่ำร้อยละ 7 48 
  ตัวชี้วัดที่ 15 อัตรำผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community 

acquired sepsis 
49 

  ตัวชี้วัดที่  16 ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  ไม่ต่ ำกว่ำ  
ร้อยละ ๒๒ 

50 

  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของแต่ละ
ระบบและได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

52 
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เรื่อง หน้า 
  ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของแต่ละระบบ

หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัด 3 เดือน (3 month Remission rate) 
53 

  ตัวชี้วัดที่ 19 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ≤ ๖.๓ : ต่อประชำกรแสนคน 55 
  ตัวชี้วัดที่  20  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี อัตรำกำรลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr 
57 

  ตัวชี้วัดที่ 21  ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค 
และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

59 

  ตัวชี้วัดที่ 22 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 61 
 คณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ  
  ตัวชี้วัดที่ 23 จ ำนวนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Organization) 64 
  ตัวชี้วัดที่ 24 เขตสุขภำพมีกำรด ำเนินงำน Digital Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำร

เป็น Smart Hospital 
66 

  ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 68 
  ตัวชี้วัดที่  26  ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำน

ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
70 

  ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

71 

  ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละโรงพยำบำล ที่มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร 73 
  ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน ITA 
74 

  ตัวชี้วัด 30 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนสังกัด สป.มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับจังหวัด 

76 

 ผลงำนที่ภำคภูมิใจ  77 
 ภำคผนวก  
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สารบัญตาราง 

 
เรื่อง หน้า 
ตำรำงที่  1 จ ำนวนหลังคำเรือน และประชำกรกลำงปี 2561 2 
ตำรำงที่  2 จ ำนวนและร้อยละของประชำกรกลำงปี  2๕61 3 
ตำรำงที่  3 จ ำนวนนักเรียนอนุบำลและประถมศึกษำ       6 
ตำรำงที่  4 จ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 6 
ตำรำงที่  5 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข 8 
ตำรำงที่  ๖ จ ำนวนหลังคำเรือนและประชำกรในเขตรับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 9 

 ตำรำงที่  ๗ ข้อมูลทั่วไปในเขตรับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 9 
 ตำรำงที่  8 สถิติชีพอ ำเภอวิภำวดี ปี 2558-2561 10 
 ตำรำงที่  9 สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก  10 อันดับแรก 10 
 ตำรำงที่ 10 สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยใน  10 อันดับแรก 11 
 
 
 
 
 
 

สารบัญรูปภาพ 
 

เรื่อง หน้า 
แผนที่อ ำเภอวิภำวดี 1 
แผนภูมิปิระมิดประชำกรตำมกลุ่มอำยุและเพศ  อ ำเภอวิภำวดี 4 
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ส่วนที่1 
ข้อมูลทั่วไป 
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อ าเภอวิภาวดี 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

แผนที่อ าเภอวิภาวดี 

 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ประวัติอ าเภอวิภาวดี 

อ ำเภอวิภำวดี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอคีรีรัฐนิคม ต่อมำเมื่อปี  2526 ได้มีมติที่ประชุมสภำ
ต ำบลตะกุกเหนือและต ำบลตะกุกใต้ร่วมกันขอแยกต ำบลตะกุกเหนือและต ำบลตะกุกใต้ตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอใหม่ 
โดยด ำเนินกำรไปตำมล ำดับขั้น เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหำดไทย และได้ท ำหนังสือทูลไปยัง หม่อมเจ้ำปิยะ 
รังสิต   เพ่ือขอตั้งชื่อ “กิ่งอ ำเภอวิภำวดี” ซึ่งเป็นกำรเทิดพระเกียรติพระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำวิภำวดี 
รังสิต   ที่เคยเสด็จประทับ ณ ต ำบลตะกุกเหนือ (หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำนหญิงวิภำ) และต ำบลตะกุกใต้ (หมู่ที่ 8 
บ้ำนวังผักแว่น) หลำยครั้งในช่วงปี 2515 – 2517 

กระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศแบ่งเขตกำรปกครองท้องที่อ ำเภอคีรีรัฐนิคม  เป็นกิ่งอ ำเภอ
วิภำวดี  ประกอบด้วยต ำบลตะกุกเหนือและต ำบลตะกุกใต้ ตั้งแต่วันที่   1   เมษำยน   พ.ศ . 2535      
และประกำศเพ่ิมเติมในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2550 ยกฐำนะ
เป็นอ ำเภอวิภำวดี ตั้งแต่วันที่  8  กันยำยน 2550 เป็นต้นมำ 

 

 

2 



 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวิภาวดี      

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ขนาดที่ตั้ง 
อ ำเภอวิภำวดี ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ ำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ห่ำงจำก

ศำลำกลำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประมำณ 70 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมำณ 529.25 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
ประมำณ 330,781 ไร่ 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อ อ ำเภอสุขส ำรำญ จังหวัดระนอง, อ ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ทิศใต ้       ติดต่อ อ ำเภอพุนพิน , อ ำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ทิศตะวันออก    ติดต่อ อ ำเภอท่ำฉำง, อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ ำเภอคีรีรัฐนิคม, อ ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขำและที่รำบสูง มีที่รำบลุ่มประมำณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด แบ่งเป็นป่ำเตรียมกำรสงวนหมำยเลข 92 ประมำณร้อยละ 60 เขตนิคมสหกรณ์ท่ำฉำง ประมำณ
ร้อยละ 20 และสวนผลไม้/ที่อยู่อำศัย ประมำณร้อยละ 20 มีแม่น้ ำและล ำธำรหลำยสำย แม่น้ ำที่ส ำคัญ คือ 
แม่น้ ำคลองยัน ไหลผ่ำนพ้ืนที่เป็นระยะทำงประมำณ 27 กิโลเมตร ซึ่งไหลผ่ำนทั้งต ำบลตะกุกเหนือและต ำบล
ตะกุกใต ้    

ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอำกำศของอ ำเภอวิภำวดีส่วนใหญ่เป็นแบบร้อนชื้น  ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่ำนอ่ำวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จำกมหำสมุทรอินเดีย  มี 2 ฤดูกำล คือ 
ฤดูฝน (พฤษภำคม – มกรำคม) และฤดูร้อน (กุมภำพันธ์ – เมษำยน) มีปริมำณฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมำณ 
1,900 มิลลิเมตร อุณหภูมิมีค่ำเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก ประมำณ 28.5 องศำเซลเซียส  
 
ข้อมูลประชากร 

อ ำเภอวิภำวดี มีประชำกรทั้งหมด 15,382 คน เพศชำย 7,982 คน เพศหญิง 7,400 คน 
ควำมหนำแน่นของประชำกรโดยเฉลี่ย 29 คนต่อตำรำงกิโลเมตร อัตรำเพ่ิมของประชำกร ร้อยละ 0.16   
รำยละเอียดดังตำรำง ที่ 1 และตำรำงท่ี 2 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนประชำกรกลำงปี 2561 อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
หลังคาเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

ต ำบลตะกุกใต ้ 14 2,525 3,061 2,918 5,979 
ต ำบลตะกุกเหนือ 17 4,294 4,921 4,482 9,403 

รวม 31 6,819 7,982 7,400 15,382 
 
ที่มำ :  งำนทะเบียนรำษฎร์  ณ   วันที่  1  กรกฎำคม  2561 
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ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของประชำกรกลำงปี  2๕61 จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุและเพศ 

อายุ (ปี) ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

0-4 553 3.60 490 3.19 1,043 6.78 

5-9 606 3.94 514 3.34 1,120 7.28 

10-14 573 3.73 496 3.22 1,069 6.95 

15-19 531 3.45 496 3.22 1,027 6.68 

20-24 606 3.94 556 3.61 1,162 7.55 

25-29 608 3.95 631 4.10 1,239 8.05 

30-34 600 3.90 579 3.76 1,179 7.66 

35-39 699 4.54 607 3.95 1,306 8.49 

40-44 648 4.21 582 3.78 1,230 8.00 

45-49 626 4.07 613 3.99 1,239 8.05 

50-54 647 4.21 517 3.36 1,164 7.57 

55-59 475 3.09 422 2.74 897 5.83 

60-64 279 1.81 249 1.62 528 3.43 

65-69 210 1.37 214 1.39 424 2.76 

70-74 121 0.79 150 0.98 271 1.76 

75-79 96 0.62 113 0.73 209 1.36 

80-84 62 0.40 90 0.59 152 0.99 

85-89 29 0.19 56 0.36 85 0.55 

90-94 11 0.07 17 0.11 28 0.18 

95-100 2 0.01 7 0.05 9 0.06 

100ขึ้นไป 0 0.00 1 0.01 1 0.01 
รวม 7,982  51.89   7,400  48.11      15,382  100.00 

 
ที่มำ :  งำนทะเบียนรำษฎร์  ณ   วันที่  1  กรกฎำคม  2561 
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แผนภูมิที่ 1 ปิระมิดประชำกรตำมกลุ่มอำยุและเพศ  อ ำเภอวิภำวดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ :  งำนทะเบียนรำษฎร์  ณ   วันที่  1  กรกฎำคม  2561 
 
การปกครอง 

แบ่งเขตกำรปกครอง ตำม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที ่พ.ศ. 2475 เป็น 2 ต ำบล 31 หมู่บ้ำน คือ 
ต ำบลตะกุกเหนือ 17 หมู่บ้ำน และต ำบลตะกุกใต้ 14 หมู่บ้ำน เป็นรูปแบบกำรปกครองท้องถิ่นแบบองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (อบต.) จ ำนวน  2 แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกุกเหนือ และองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะกุกใต ้
 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม 

อ ำเภอวิภำวดี  ไม่มีถนนของทำงหลวงแผ่นดินตัดผ่ำน   กำรติดต่อคมนำคมกับอ ำเภอใกล้เคียง ใช้
ถนน รพช. ซึ่งมีเส้นทำงท่ีติดต่อได้ 4 เส้นทำงดังนี้ 

1.ถนนลำดยำง รพช. จำกอ ำเภอท่ำฉำง(สี่แยกควนรำ) ต ำบลเสวียด ถึงอ ำเภอวิภำวดี    ระยะทำง 
ประมำณ 25 กิโลเมตร 

2.ถนนลำดยำง  รพช. จำกสี่แยกคลองวัว  อ ำเภอท่ำฉำง  ถึงอ ำเภอวิภำวดี  ระยะทำงประมำณ  32  
กิโลเมตร 

3.ถนนลำดยำง รพช. สลับกับถนนดินลูกรัง จำกบ้ำนหนองไทร อ ำเภอพุนพิน ถึงอ ำเภอวิภำวดี 
ระยะทำงประมำณ  45  กิโลเมตร 

4.ถนนลำดยำง รพช. จำกอ ำเภอคีรีรัฐนิคม ถึงอ ำเภอวิภำวดี ระยะทำงประมำณ  30  กิโลเมตร 

การสื่อสาร 
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1.อ ำเภอวิภำวดี มีที่ท ำกำรไปรษณีย์วิภำวดี 1 แห่ง  
2.มีระบบคู่สำยโทรศัพท์  และระบบโทรศัพท์สำธำรณะ และโทรศัพท์ทำงไกลสำธำรณะแต่ไม่

ครอบคลุมทั่วพื้นที ่
 

การไฟฟ้า 
ประชำกรของอ ำเภอวิภำวดี มีไฟฟ้ำใช้ 30 หมู่บ้ำน (แต่ละหมู่มีไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์) และไม่มี

ไฟฟ้ำใช้ จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 15 บ้ำนบำงจ ำ ต ำบลตะกุกเหนือ 
 
การประปา 

อ ำเภอวิภำวดี มีระบบประปำขนำดใหญ่พิเศษ จ ำนวน 2 ที่ บริกำรน้ ำครอบคลุม จ ำนวน  178 
หลังคำเรือน 5 หมู่บ้ำน และประปำขนำดเล็ก 2 ที ่ ผู้ใช้น้ ำ 32 หลังคำเรือน ประชำชนส่วนใหญ่ใช้น้ ำฝน น้ ำ
บ่อ ในกำรอุปโภคและบริโภค และใช้น้ ำคลองในกำรเกษตร 

เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของอ ำเภอวิภำวดีขึ้นอยู่กับกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
เช่น สวนยำงพำรำ สวนปำล์มน้ ำมัน สวนกำแฟ และสวนไม้ผล ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย   29,165  บำทต่อ
คนต่อปี 

สถาบันการเงิน 
        อ ำเภอวิภำวดี  มีสถำบันกำรเงินของรำชกำร 2 แห่ง ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
และธนำคำรออมสิน ไม่มีธนำคำรพำณิชย์ 
 
การท่องเที่ยว 

อ ำเภอวิภำวดี มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ได้รับควำมนิยม  ได้แก่ 
1. น้ ำตกวิภำวดี (น้ ำตกคลองพำย) อยู่ห่ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอวิภำวดีประมำณ 25 กิโลเมตร ตั้งอยู่

หมู่ที ่8 ต ำบลตะกุกใต้ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ำคลองยัน  และหน่วยจัดกำรต้นน้ ำตำปี มีน้ ำตกจ ำนวน 
9 ชั้น 

2. น้ ำตกโกกกำก (คลองชุน) ตั้งอยู่ที่บ้ำนคลองชุน หมู่ที่ 13 ต ำบลตะกุกเหนือ ห่ำงจำกที่ว่ำ
กำรอ ำเภอวิภำวดี ประมำณ 15 กิโลเมตร ใต้น้ ำตกมีแอ่งน้ ำขนำดใหญ ่

3. อุทยำนแห่งชำติแก่งกรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้ำนคลองใส ต ำบลตะกุกเหนือ มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก 

4. น้ ำตกบำงจ ำ บ้ำนบำงจ ำ หมู่ที่ 15 ต ำบลตะกุกเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยป่ำไม้เหมำะ
ส ำหรับเดินป่ำและล่องแก่ง 

ด้านสังคม 
ลักษณะโครงสร้ำงทำงสังคม ส่วนใหญ่เป็นสังคมด้ำนกำรเกษตร กำรตั้งถิ่นฐำนกระจัดกระจำยไปตำม

แหล่งที่ประกอบอำชีพ มีประเพณีที่ส ำคัญ เช่น วันวิภำวดีร ำลึก วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ของทุกปี ประเพณีล่อง
แก่งแต่งงำน วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ของทุกปี เป็นต้น 
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การศึกษา 
กำรศึกษำในระบบโรงเรียน มีตั้งแต่ระดับอนุบำล ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ แยกเป็นสังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 จ ำนวน 10 โรง สังกัดกรมต ำรวจ 1 โรง โรงเรียนเอกชน 1 
แห่ง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 และตำรำงท่ี 4      

7 



จ านวนนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ตำรำงที่ 3 จ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำล และประถมศึกษำ อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 

ชื่อโรงเรียน 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

รวม 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวม

ทั้งหมด 
คร ู

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
เชี่ยวมะปรำง 5 3 3 5 6 6 28 7 4 2 1 6 3 5 3 7 8 3 4 53 81 6 
วัดโพธิ์น้อย 20 17 11 22 15 10 95 14 16 14 16 18 18 25 13 26 16 18 22 216 311 15 
บ้ำนวังผักแว่น 9 4 7 4 9 8 41 8 8 12 9 8 8 7 9 5 7 10 8 99 140 13 
บ้ำนโพธ์ิพนำ 2 9 9 10 7 6 43 7 9 8 1 8 4 6 5 7 2 4 3 64 107 8 
บ้ำนเช่ียวเฟือง 3 4 6 4 5 5 27 10 6 10 4 5 9 11 1 4 1 7 8 76 103 6 
วัดอรัญญำรำม 6 4 7 4 0 2 23 7 6 5 4 5 5 4 1 8 3 5 1 54 77 7 
อนุบำลชนะพร 28 33 41 19 28 18 167 31 21 26 3 19 21 26 21 30 27 26 24 303 407 33 
บ้ ำนท่ ำนหญิ ง
วิภำ 

17 14 26 9 26 13 105 38 28 22 33 32 24 26 20 20 25 13 20 301 406 29 

สหกรณ์นิคม 17 16 17 20 17 15 102 19 14 15 15 13 18 25 17 13 9 10 20 188 290 16 
ตชด.คลองวำย - - - - 10 13 23 14 5 5 6 9 10 6 5 11 7 7 5 90 113 10 

รวมท้ังหมด 
107 

10
4 

127 97 123 96 654 155 117 119 92 123 120 141 95 131 105 103 115 
144

4 
2035 

14
3 

 
จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ตำรำงที่ 4 จ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 

ชื่อโรงเรียน 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

รวม 
ม.4 ป.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด จ านวนคร ู

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
บ้ำนท่ำนหญิงวิภำ 25 19 16 25 16 14 115 - - - - - - 115 115 29 

มัธยมวิภำวดี 43 25 36 30 36 30 200 27 38 22 25 17 25 154 354 25 
ตะกุกใต้ศึกษำ 30 27 29 33 29 27 175 14 19 10 17 23 18 101 276 22 
รวมทั้งหมด 98 71 81 88 81 71 490 41 57 32 42 40 43 370 745 76 

ที่มำ : ทะเบียนนักเรียน งำนอนำมัยโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
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การศึกษานอกระบบโรงเรียน   
กำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชนในปัจจุบัน  นอกเหนือจำกกำรให้กำรศึกษำในระบบโรงเรียนแล้ว  ยังมี

กำรศึกษำอีกประเภทหนึ่งที่สำมำรถให้ประชำชนที่พลำดโอกำสทำงกำรศึกษำ  ได้มีโอกำสศึกษำเล่ำเรียนในวิชำที่
ตนเองถนัดหรือศึกษำเพ่ิมเติมในวิชำชีพที่ตนเองก ำลังด ำเนินกำรอยู่  ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  นั่นคือ “กำรศึกษำนอก
ระบบโรงเรียน” ซึ่งในอ ำเภอวิภำวดี มีหน่วยงำนรับผิดชอบ คือ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อ ำเภอวิภำวดี 

ศาสนา 
ประชำชนในอ ำเภอวิภำวดีส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีศำสนสถำน คือ วัด 3 แห่ง และส ำนักสงฆ์ 5 

แห่ง ดังนี้ 

1. วัดโพธิ์น้อย 
2. วัดอรัญญำรำม 
3. วัดวิภำวดี 
4. ส ำนักสงฆ์ตะโปตำวัน 
5. ส ำนักสงฆ์โพธิ์พนำ 
6. ส ำนักสงฆ์บ้ำนท่ำนหญิง 
7. ส ำนักสงฆ์บ้ำนคลองวำย 
8. ส ำนักสงฆ์บ้ำนคลองใส 
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ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข 
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี ประกอบด้วย    โรงพยำบำลชุมชนขนำด 30 เตียง 1 แห่ง 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3 แห่ง และหน่วยควบคุมโรคติดต่อน ำโดย
แมลง 1 แห่ง สัดส่วนของเจ้ำหน้ำที่ต่อประชำกรในควำมรับผิดชอบดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 5 ตำรำงที่ 6 และ
ตำรำงที่ 7 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและสัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ต่อประชำกรในควำมรับผิดชอบ 
 

บุคลากร จ านวน สัดส่วน : ประชากร 
แพทย ์ 4    1: 3,846 
เภสัชกร 4 1: 3,846 
ทันตแพทย ์ 2 1: 7,691 
พยำบำลวิชำชีพ 35 1:439 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 10 1:1,538 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 3 1:5,127 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 1 1:15,382 
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 2 1: 7,691 
นัคเทคนิคกำรแพทย์ 2 1:7,691 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ฯ 1 1:15,382 
เจ้ำพนักงำนทันตกรรม 5 1: 3,076 
แพทย์แผนไทย 5 1: 3,076  
นักกำยภำพบ ำบัด 2 1: 7,691 
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 1 1:15,382 
เจ้ำพนักงำนเวชกิจฉุกเฉิน 3 1:5,127  
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 2 1: 7,691  
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 2 1: 7,691  
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 3 1: 5,127  
ต ำแหน่งอื่นๆ 60 1:256  

 ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ ณ เดือน มกรำคม  2562 
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 ตำรำงที่ ๖ จ ำนวนหลังคำเรือนและประชำกรในเขตรับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
 

สถานบริการ จ านวน 
หลังคาเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

รพ.สต.ตะกุกใต้ 1,737 2,273 2,159 4,432 
รพ.สต.ตะกุกเหนือ 1,923 2,446 2,253 4,699 
รพ.สต.บ้ำนคลองใส 1,271 1,594 1,423 3,017 
โรงพยำบำลวิภำวดี 1,750 1,669 1,565 3,234 

รวม 6,371 7,982 7,400 15,382 

  ที่มำ :  งำนทะเบียนรำษฎร์  ณ   วันที่  1  กรกฎำคม  2561 
 
 
ตำรำงที่ ๗ ข้อมูลทั่วไปในเขตรับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
 

ล าดับ ชื่อสถานบริการ 
อสม. 
(คน) 

สัดส่วนหลังคา
เรือนที่

รับผิดชอบ 

จ านวน 
(หมู่บ้าน) 

วัด 
ส านัก
สงฆ์ 

โรงเรียน 

1 
2 
3 
4 

รพ.สต.ตะกุกเหนือ 
รพ.สต.ตะกุกใต้ 
โรงพยำบำลวิภำวดี 
รพ.สต.บ้ำนคลองใส 

179 
117 
97 
90 

1  :  7 
1  :  10 
1  :  15 
1  :  11 

9 
11 
6 
5 

1 
1 
1 
0 

2 
0 
1 
2 

4 
4 
3 
1 

รวม 483 เฉลี่ย  1  :  10 31 3 5 12 
 
ที่มำ   : จำกกำรส ำรวจ ณ ธันวำคม 2561 
 
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขระดับอ าเภอ   

- โรงพยำบำล                                     จ ำนวน      1    แห่ง 
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ                  จ ำนวน      1    แห่ง 
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล   จ ำนวน      3    แห่ง 
- บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข     จ ำนวน  147     คน 
- อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน       จ ำนวน  483     คน 
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ส่วนที่2 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
และปัญหาสุขภาพใน

พื้นที ่
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สถิติชีพ 
ปี 2561 อ ำเภอวิภำวดี มีเด็กเกิดจ ำนวน 180 คน คิดเป็นอัตรำ 11.70 ต่อพันประชำกร ซึ่งเพ่ิมขึ้น 

จำกปี 2560  (7.16 ต่อพันประชำกร) ในอัตรำ 4.54  ต่อพันประชำกร ส่วนกำรตำยของประชำกรอ ำเภอวิภำวดี 
ซึ่งในปี 2561 มีประชำกรตำย จ ำนวน  36   คน คิดเป็นอัตรำ 2.34   ต่อพันประชำกร เพ่ิมขึ้น จำกปี 2560 ใน
อัตรำ  0.33  ต่อพันประชำกร อัตรำเพ่ิมตำมธรรมชำติ ร้อยละ 0.27 เพ่ิมขึ้น จำกปี 2560  ในส่วนของอัตรำ
มำรดำตำยและอัตรำทำรกตำย  ไม่มีรำยงำนกำรตำย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 8 
ตำรำงที่ 8 สถิติชีพอ ำเภอวิภำวดี ปี 2559 – 2561 

รายการ ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 
1.อัตรำเกิด (ต่อประชำกร 1,000 คน) 8.51 7.16 11.70 
2.อัตรำตำย (ต่อประชำกร 1,000 คน) 2.75 2.01 2.34 
3.อัตรำเพ่ิมตำมธรรมชำติ(ต่อประชำกร 100  คน) 0.58 0.14 0.27 

4.อัตรำทำรกตำย(ต่อเด็กเกิดมีชีพ  1,000  คน) 0 0 0 
5.อัตรำมำรดำตำย(ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน) 0 0 0 

 
ที่มำ:  สูติบัตรและมรณบัตร งำนทะเบียนรำษฎร์ อ ำเภอวิภำวดี กันยำยน 2561 
 
กลุ่มโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ  
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก  10 อันดับแรก  
ตำรำงที่  9 สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก  10 อันดับแรก  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
โรค ครั้ง โรค ครั้ง โรค ครั้ง 

1. Hypertension 3,647 1. Hypertension 3,307 1. Hypertension 3910 
2.URI 3,043 2.URI 2,141 2.URI 2878 
3.DM 2,211 3.DM 2,036 3.DM 1767 
4. Dizziness 857 4. Dyspepsia 988 4. DLP 1140 
5. hyperlipidemia 835 5.hyperlipidemia 809 5. Dyspepsia 1120 
6.COPD 486 6.Dizziness 731 6. Dizziness 1040 

7. Dyspepsia 628 7.COPD 658 7. Bronchitis 871 
8. Fever 392 8.Myalgia 419 8. Dental caries 755 
9. Myalgia 334 9.Fever 405 9. Fever 657 
10. abdominal  
pain 

245 10. Abdominal pain 294 10. Myalgia 617 
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน  10 อันดับแรก  
ตารางท่ี 10 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน  10 อันดับแรก  

ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561  
โรค ครั้ง โรค ครั้ง โรค ครั้ง 

1.Diarrhoea and 
gastroenteritis 

190 1.Diarrhoea and 
gastroenteritis 

163 1. AGE 264 

2. COPD 119 2. Pneumonia 130 2. Bronchitis 260 
3. Pneumonia 82 3. COPD 121 3. Pneumonia 173 

4. Dyspepsia 70 4.Dizziness 45 4. COPD 113 
5. URI 68 5.Dyspepsia. 44 5. Dyspepsia. 83 
6. Gastritis 60 6.Fever 38 6. Dengur fever 82 
7. Dizziness 58 7.Cellulitis 31 7. Gastritis 50 
8. Fever 49 8.Gastritis 27 8. Cellulitis 39 
9. Asthma 30 9. UTI 25 9. Septicaemia 32 
10. UTI 29 10. Asthma 20 10. Viral infection 32 

 
 

 
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่ 

 
อ ำเภอวิภำวดี ได้มีกำรวิเครำะห์ปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญ  จำก ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
 
 1. กลุ่มโรคเรื้อรัง   :      HT     DM     COPD 
 2. กลุ่มโรคฉุกเฉิน  : Stroke    ACS 
 3. กลุ่มโรคติดเชื้อ  : Pneumonia   Sepsis TB HIV 
 4. กลุ่มแม่และเด็ก  : PPH   BA   Preterm 
 5. กลุ่มโรคระบำด/ประจ ำถิ่น : โรคไข้เลือดออก   โรคอุจำระร่วง    
 6. กลุ่มโรคจิตเวช  : ฆ่ำตัวตำย       ได้รับยำสม่ ำเสมอ 
 7. กลุ่มระยะสุดท้ำย  : ได้รับกำรดูแล Advance come plan 100 % 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบาย
และยทุธศาสตร์สาธารณสุข  

ปี 2562 
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คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  

และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ    
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

         ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
 
2.สถานการณ์ 

จำกกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก เครือข่ำยบริกำรสุขภำพวิภำวดี พบว่ำ ไม่มีอัตรำกำรตำยของมำรดำ
ไทยจำกกำรตั้งครรภ์และกำรคลอด  ข้อมูลสถิติ กำรตกเลือดในมำรดำหลังคลอดโรงพยำบำลวิภำวดี พบว่ำ มีมำรดำ
หลังคลอดมีอัตรำกำรตกเลือดหลังคลอดดังนี้    ปี 2559,2560,2561 ร้อยละ1.58,5.47,7.80 ตำมล ำดับ ในปี 
2562 ร้อยละ  3.94  ( 3 รำยจำกผู้คลอด 76รำย พบว่ำเกิดจำกภำวะ Retain placenta c Tear cervic 1 รำย  / 
uterine atony 2 รำย )    ส่งต่อโรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี 1 รำย  ส ำหรับอัตรำกำรตำยมำรดำในเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพวิภำวดีเป็นศูนย์ 
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ล าดับ หน่วยบริการ 
ผลการด าเนินงาน  (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตราส่วน 
1 รพ.วิภำวด ี 0 0 0 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 0 0 0 
3 รพ.สต.ตะกุกใต้ 0 0 0 
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 0 0 0 

ภำพรวม คบสอ.วิภำวดี 0 0 0 
 
4.การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตั้งครรภ์และกำรคลอดในมำรดำ ทีมสูติกรรมจึงมีแนวทำงดังนี้ 
-อบรมช่วยฟื้นคืนชีพมำรดำและทำรกแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรผู้คลอด 
- จัดท ำแนวทำงในกำรประเมินและดูแลมำรดำตั้งแต่ระยะฝำกครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด 
-มีกำรส่งต่อข้อมูลมำรดำระหว่ำงรพ.และรพ.สต. 
-อบรมพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยแม่และเด็ก 
-ประชุม/ อบรม อสม.ในกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนมำรดำและทำรกหลังคลอด  

 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ
  
 -กำรจัดท ำแนวทำงกำรดูแลมำรดำและทำรกท่ีมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 -กำรประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง    
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรดูแลมำรดำที่ก ำหนดไว้   

7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จังหวัดควรมีกำรจัดให้มีกำรอบรมกำรดูแลมำรดำและทำรกตั้งแต่เข้ำรับบริกำรฝำกครรภ์ กำรคลอดและกำร

ดูแลต่อเนื่องหลังคลอดอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงสูติกรรมเพ่ือให้เป็นแนวทำงเดียวกันทั้งจังหวัด 
8.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
.............................................................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 

1.ชื่อ-สกุล…นำงดำวจิตต์  แพพัฒโนทัย……ต ำแหน่ง.......พยำบำลวิชำชีพช ำนำญ.... 
โทรศัพท…์077-292144 ตอ่ 107 …………มือถือ........098-8774678........ 
2.ชื่อ-สกุล…นำงวิไลวรรณ  ศรีภักดี………ต ำแหน่ง......พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร...................... 
โทรศัพท…์……077-292144 ตอ่ 107 …………มือถือ.....085-7976578.... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2.สถานการณ์ 

อัตรำควำมครอบคลุมกำรได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร เด็กอำยุ 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
เด็กที่พบพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ มีอัตรำเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เด็กที่พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำมและส่งต่อมี
แนวโน้มดีขึ้น อำจเป็นเพรำะบุคลำกรมีควำมเข้ำใจในกำรคัดกรองมำกยิ่งขึ้น  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 
เด็กอายุ  0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 42 40 95.24  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ         53 53 100  
3 รพ.วิภำวด ี 20 19 95  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 36 33 91.67  

รวม 151 145 96.03  
 

เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 40 11 27.50  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 53 32 60.38  
3 รพ.วิภำวด ี 19 4 21.05  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 33 21 63.21  

รวม 145 68 46.90  
 
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย ล่าช้า ได้รับการติดตาม / ส่งต่อ 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 11 10 90.91  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 32 32 100  
3 รพ.วิภำวด ี 4 4 100  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 21 21 100  

รวม 67 66 98.51  
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เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4 I 

 
ร้อยละของเด็กอายุ  0-5  ปี  มีพัฒนาการสมวัย 

 
ข้อมูลอ้ำงอิงจำก HDC เมษำยน 2562 

 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
          4.1 กิจกรรมกำรคัดกรองภำวะโลหิตจำง  
 4.2 สนับสนุนยำน้ ำเสริมธำตุเหล็กตั้งแต่อำยุ 6 เดือน – 5 ปี ทุกรำย 
 4.3 ในโรงเรียนระดับชั้นปฐมวัยสนับสนุนทำงโรงเรียนให้เด็กดื่มนมทุกวัน 
 4.4 เยี่ยมเด็กท่ีมีปัญหำพัฒนำกำรและโภชนำกำรในชุมชน 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
 1. กลุ่มเป้ำหมำย   บำงส่วนไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อและแม่  มีปู่ย่ำ  ตำยำย  เป็นผู้เลี้ยงดู  ซึ่งไม่เห็น
ควำมส ำคัญและไม่เข้ำใจ กำรส่งเสริมพัฒนำกำร 
 2. ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ ให้เด็กเล่นสมำร์ทโฟน  มำกจนเกินไป และไม่มีเวลำส่งเสริมพัฒนำกำรแก่เด็ก  
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยในกำรติดตำมให้เด็กได้รับกำรประเมินคัดกรองพัฒนำกำร 
 2.หน่วยบริกำรให้ควำมรู้  จัดกิจกรรม  ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กโดยกระบวนกำร  กิน  กอด  เล่น  เล่ำ   

3. บุคลำกรสำธำรณสุขได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมรู้  ทักษะ กำรประเมินคัดกรองพัฒนำกำรเด็กโดย
เครื่องมือ  DSPM   
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 2 2 100  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 1 1 100  
3 รพ.วิภำวด ี 0 0 0  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 1 1 100  

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 40 39 97.50  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 53 52 98.11  
3 รพ.วิภำวด ี 19 19 100  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 33 32 96.97  

รวม 145 142 97.93  
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล นำงสำวสรำวดี  หีตช่วย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

โทรศัพท…์……………………………-…………………………มือถือ 093-7814412 
2.ชื่อ-สกุล นำงสำวนงลักษณ์  ฤทธิเดช ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 

 โทรศัพท…์……………………………-…………………………มือถือ 082-4128102 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN 

Hospital 
 
2. สถานการณ์  

โรงพยำบำลวิภำวดี ได้พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2561 โรงพยำบำลวิภำวดีผ่ำนเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับดี  ส่วนปีงบประมำณ 
2562 โรงพยำบำลวิภำวดี มีเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับดีมำก และได้ด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์และแนวทำง ดังนี้ 

2.1.ทบทวนและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพและสร้ำงกระบวนกำรสื่อสำรให้
เกิดกำรพัฒนำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่ำงมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

2.2.ทบทวนกำรด ำเนินกิจกรรม C-L-E-A-N และกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม G-R-E-E-N 
ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 
C-L-E-A-N 
 C : Communication  มีกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
 L : Leader  มีกำรสร้ำงบทบำทน ำเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินงำน 
 E : Effectiveness  มีกำรด ำเนินงำนให้บังเกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 A : Activity  สร้ำงกิจกรรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกอย่ำงมีส่วนร่วม 
 N : Networking  ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน 
G-R-E-E-N 
 G : Garbage  กำรจัดกำรมูลฝอยทุกประเภทตำมหลักวิชำกำร(มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรำย) 
 R: Rest room  มีกำรพัฒนำส้วมในสถำนบริกำรสำธำรณสุข ให้ได้มำตรฐำนส้วมสำธำรณะไทย(HAS) ลดกำร
ใช้สำรเคมีในห้องส้วมและมีระบบกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขำภิบำล 
 E : Energy  มีมำตรกำรประหยัดพลังงำน กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและมีกำรด ำเนินงำนอำคำร
อนุรักษ์พลังงำน(Green Buildings) 
 E : Environment  กำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภำพ โดยน ำแนวทำงกำรพัฒนำสถำนที่ ท ำงำน
น่ำอยู่ น่ำท ำงำน(Healthy Work Place) มำประยุกต์ใช้รวมถึงกำรดูแลด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
 N : Nutrition มีกำรจัดกำรด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำ กำรรณรงค์อำหำรปลอดสำรพิษ รณรงค์กำรใช้ผัก
พ้ืนบ้ำน อำหำรพื้นบ้ำน มีกิจกรรมที่ก่อให้กำรเครือข่ำย 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

อันดับ หน่วยบริการ จ านวนเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 
1 โรงพยำบำลวิภำวดี  ระดับ 5  ระดับ 5  100  
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โรงพยำบำลพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ณ เมษายน 2562 
ระดับพื้นฐาน  
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา  
1. มีกำรก ำหนดนโยบำย  จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อน พัฒนำศักยภำพ 
และสร้ำงกระบวนกำรสื่อสำรให้ เกิดกำรพัฒนำด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่ำงมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร 

โรงพยำบำลวิภำวดีมีกำรประกำศให้กำรพัฒนำ
โรงพยำบำลด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital เป็นนโยบำย
ส ำคัญ และเป็นตัวชี้ วัดผลกำรด ำเนินงำน 
แต่งตั้งคณะกรรมกำร ENV เป็นผู้ขับเคลื่อน
กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN  
G: GARBAGE 2. มีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อตำมกฎหมำย 

กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545 

ด ำเนินกิจกรรมในระดับดี 

3. มีกำรคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรี
ไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์มูลฝอยอ่ืนๆ ไปยังที่
พักรวมมูลฝอยอย่ำงถูกสุขลักษณะ 

ด ำเนินกิจกรรมในระดับดี 

R: RESTROOM 4. มีกำรพัฒนำส้วมมำตรฐำนสะอำด 
เพียงพอ และปลอดภัยที่อำคำร ผู้ป่วยนอก 

ด ำเนินกิจกรรมในระดับดี 

E: ENERGY 5. มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนที่ เป็น
รูปธรรมเกิดกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่
ก ำหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

ทบทวนและวำงมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
เพ่ือประกำศและกระตุ้นบุคลำกรทั้งองค์กรให้
เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

E: ENVIRONMENT 6. มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภำยในและ
ภำยนอกอำคำร  โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่พักผ่อนที่สร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำย
สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส ำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มำรับริกำร 

ทบทวนกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว คณะกรรมกำร
ด ำเนินกิจกรรมให้จัดสวนหย่อมสถำนที่พักผ่อน
และออกก ำลังกำยในโรงพยำบำล อยู่ระหว่ำง
วำงแผนและจัดหำงบประมำณ 

7. มีกำรส่งเสริมกิจกรรมที่เ อ้ือต่อกำรมี
สุขภำพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทำง
กำย (Physical activity)  กิจกรรมให้
ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพขณะรอรับบริกำรของ
ผู้ป่วยและญำติ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมมีมติให้จัดสถำนที่
พักผ่อนและออกก ำลังกำยให้เป็นสำธำรณะ 
วำงแผนจัดกิจกรรมชมรมกำรออกก ำลังกำย
ของเจ้ำหน้ำที่ 

N: NUTRITION 8.  สถ ำนที่ ป ร ะกอบอำหำ รผู้ ป่ ว ย ใน
โรงพยำบำลได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร
ของกรมอนำมัยในระดับดีมำก 

มีนักโภชนำกำรรับผิดชอบดูแลกำรประกอบ
อำหำรให้ผู้ป่วยและมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร
ของกรมอนำมัย 

9.  ร้ อยละ  100  ของร้ ำนอำหำร ใน
โรงพยำบำลได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร

ปรับร้ำนอำหำรในโรงพยำบำลเป็นสถำนที่
ประกอบอำหำรผู้ป่วยใน และงดรับร้ำนอำหำร

23 



 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวิภาวดี    

  

ของกรมอนำมัย ภำยในโรงพยำบำล 
10. จัดให้มีบริกำรน้ ำดื่มสะอำดที่อำคำร
ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

ทบทวนกำรจัดบริกำรน้ ำดื่มทุกจุด ใช้กำรตรวจ
มำตรฐำนน้ ำสะอำดจำกแหล่งผลิต ให้ท ำควำม
สะอำดคูลเลอร์น้ ำสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 

ระดับดี  
 11. มีกำรจัดกำรมูลฝอยครบทุกประเภท

ถูกสุขลักษณะ 
ทบทวนกำรด ำเนินกำรคัดแยกมูลฝอย ออกเป็น 
มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และ มูลฝอย
ทั่วไป และมูลฝอยอันตรำย มูลฝอยติดเชื้อ โดย
จัดเตรียมถังขยะแยกชนิด ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้มำ
รับบริกำร  มีแผนกำรอบรมเจ้ ำหน้ ำที่ ใ น
หน่วยงำนและเครือข่ำยเพ่ือให้มีควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรมูลฝอยทุกชนิด และจัดเตรียมแผนกำร
ขนย้ำย กำรจัดกำรและท ำลำยขยะ พร้อมทั้งจุด
พักขยะท่ีมีมำตรฐำน 

12. มีกำรพัฒนำส้วมมำตรฐำนสะอำด 
เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อำคำร
ผู้ป่วยใน (IPD) 
 

ทบทวนกำรพัฒนำส้วมตำมมำตรฐำน HAS ทั้ง 
ควำมสะอำด ควำมพอเพียง  และ ควำม
ปลอดภัยที่อำคำรผู้ป่วยนอก(OPD) และ ผู้ป่วย
ใน (IPD) 

ระดับดีมาก  
 13. มีกำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN 

โดยกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยโรงพยำบำล
และชุมชน 

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ นวัตกรรมเพ่ือคัดแยกขยะ
ทั่ว ไปออกจำกขยะอินทรีย์  เ พ่ือทดลองใช้ 
นวัตกรรมและเก็บข้อมูล 

14. สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ GREEN ลงสู่
ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 

คณะกรรมกำร พชอ.วิภำวดี ก ำหนดตัวชี้ให้
โรงพยำบำลวิภำวดีพัฒนำงำนระบบกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้กำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยแก่หน่วยงำนรำชกำร และ เอกชน และ
ชุมชน ,จัดท ำโครงกำร “พัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในวัด เพ่ือควำมยั่งยืนด้ำน
สิ่งแวดล้อมควบคู่วิถีพุทธ วัดวิภำวดีนำรำม 
อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปี
งบประมำณ 2562”เพ่ือให้วัดมีสภำพแวดล้อม
ที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
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4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
4.1 กำรด ำเนินงำนใน ไตรมำส 2 ได้จัดท ำโครงกำรจัดกำรขยะ กำรเตรียมกำรจัดกำรขยะด้ำนสถำนที่     

ทิ้งขยะ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้ำหมำยในโรงพยำบำล 5 จุด เพ่ือให้จัดกำรมูลฝอยครบทุกประเท 
4.2 กำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 สื่อ ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน และชุมชนทรำบในกำรคัดแยกขยะ  

รวมทั้งกำรพัฒนำส้วมให้ได้มำตรฐำนของกรมอนำมัย กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำล 
4.3 กำรด ำเนินกำรในไตรมำส 4 ทบทวนและวำงมำตรกำรประหยัดพลังงำน เพ่ือประกำศและกระตุ้น

บุคลำกรทั้งองค์กรให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
 

5. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
5.1 กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในโรงพยำบำล คณะท ำงำน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรและกำรประสำนงำน

ภำยในองค์กรต้องก ำหนดให้ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน 
          5.2 กำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆอำจไม่เพียงพอ เนื่องจำกบำงกิจกรรมต้องใช้
งบประมำณในจ ำนวนมำก 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

โรงพยำบำลวิภำวดีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมำก 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
1.ชื่อ-สกุล.....น.ส.อรอนงค์......อังกูรรัตน์............ ต ำแหน่ง..นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร...............  
โทรศัพท…์…077-292144……………………………มือถือ...083-6954359.................................... 
2.ชื่อ-สกุล……นำยวุฒินันท์……ช่วยชู…………………ต ำแหน่ง....นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร....... 

โทรศัพท์……077-292144……………………………มือถือ...091-0410552.................................... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
 
2. สถานการณ์  

ผลกำรด ำเนินงำนผู้สูงอำยุ อ ำเภอวิภำวดี  ปี 2562 ไตรมำสแรกและไตรมำสที่ 2 มีผู้สูงอำยุจ ำนวน 1,487 
คน ได้รับกำรคัดกรองและประเมิน ADL 1,453 คน แยกเป็น 3 กลุ่ม ติดสังคม 1,380 ติดบ้ำน 51 คน และติด
เตียง 10 คน จำกท่ีทุกสถำนบริกำรได้ด ำเนินกำรประเมินคัดกรองปัญหำสุขภำพ และค้นหำข้อมูลผู้สูงอำยุที่
จ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลช่วยเหลือระยะยำว ในส่วนของผู้สูงอำยุติดเตียง เครือข่ำยบริกำรสุขภำพได้ด ำเนินกำรจัดกำร
กำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care manager) และผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care giver) หรืออำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ ตำมแผนกำรดูแล
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีบริกำรกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุที่บ้ำนที่มีคุณภำพ (Home Health Care) จำกสถำนบริกำรสู่ชุมชน 
โดยบุคลำกรสำธำรณสุขและทีมสหสำขำวิชำชีพ ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม  
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

เครอืข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ มีกำรด ำเนินงำนครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
       1. มีระบบกำรประเมินคัดกรองปัญหำสุขภำพ และมีข้อมูลผู้สูงอำยุ ที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพและ
กำรดูแลช่วยเหลือระยะยำว 
ผลกำรคัดกรอง ADL ผู้สูงอำยุแยกรำยสถำนบริกำร 
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 

จ ำนวน
ผู้สูงอำยุท่ี
ได้รับกำร

ประเมิน ADL 

ผลงาน 

ร้อยละ 
ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 484 472 451 16 5 97.52 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 449 446 416 27 3 99.11 
3 รพ.วิภำวด ี 273 262 255 5 2 95.97 
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 281 262 258 3 0 96.07 

รวม 1,487 1,453 1,380 51 10 97.16 
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   2. มีชมรมผู้สูงอำยุผ่ำนเกณฑ์ชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 3. มีผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ (Caregiver) หรือ อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ี

ตามแผนการดูแล
รายบุคคล 

ผลงาน 

1 ต ำบลตะกุกใต้ 20 มี 
2 ต ำบลตะกุกเหนือ 20 มี 

รวม 40 ผ่ำนเกณฑ์ 
       4. มีบริกำรกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุที่บ้ำนที่มีคุณภำพ (Home Health Care) จำกสถำนบริกำรสู่ชุมชนโดย
บุคลำกรสำธำรณสุขและทีมสหสำขำวิชำชีพ/ ทีมหมอครอบครัว 
       5. มีบริกำรส่งเสริมป้องกันทันตสุขภำพในระดับต ำบล 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 

จ านวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับบริการ
ส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพ 

 

ร้อยละ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 484 474 97.73 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 449 70 15.59 
3 รพ.วิภำวด ี 273 60 21.97 
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 281 106 37.72 

รวม 1,487 983 66.10 
    
 
 
 
 
 
 

อันดับ 
 

ต าบล หน่วยบริการ 
 

ผลงาน 
 

หมายเหตุ 

1 ต ำบลตะกุกใต้ ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลตะกุกใต้ ผ่ำน  
2 ต ำบลตะกุกเหนือ ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลตะกุกเหนือ ผ่ำน  

ชมรมผู้สูงอำยุ รพ.วิภำวดี ผ่ำน  
ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนคลองใส ผ่ำน  

รวม 2 ต ำบล ผ่ำนเกณฑ์  
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    6. มีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ กลุ่มติดบ้ำน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
รำยบุคคล (Care Plan) 

 
 
 สรุป อ ำเภอวิภำวดีเป็นต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำน
เกณฑ์  
       
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 โครงกำรคัดกรองควำมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอำยุ และป้องกันภำวะสมองเสื่อมในผู้สูงอำยุ ปี 
2562 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
 ..........-..........................................................................................................................................  
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ………-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำน มีภำระงำนหลำยอย่ำง จึงท ำให้กำรดูแล ไม่ครอบคลุมตำมที่คำดหวังไว้ 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 ๑. ชื่อ-สกุล นำงสนธิยำ ชูวำรี  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  
   โทรศพัท์....................................................มือถือ... ..................... 
 ๒. ชื่อ-สกุล นำงวิมลมำศ รำชประดิษฐ ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์....................................................มือถือ.. 086-3129144..................... 

 
 
 
 
 
 

อันดับ หน่วยบริกำร 
กลุ่ม 

ระบบกำรดูแล 
ติดบ้ำน ติดเตียง 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 16 5 มี 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 27 3 มี 
3 รพ.วิภาวด ี 5 2 มี 
4 รพ.สต.บ้านคลองใส 3 0 มี 

รวม 51 10 ผ่านเกณฑ์ 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน

โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
 
2. สถานการณ์  
  ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำอัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่ P-DM ร้อยละ 2.29  

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำอัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่ P-DM ร้อยละ 1.17  อัตรำประชำกรกลุ่มเสี่ยง
และสงสัยป่วยเป็นควำมดันโลหิตสูงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับกำรวัควำมดันโลหิตที่บ้ำนร้อยละ 39.49 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวนสงสัยป่วย 

HT 
ผลงานการวัด 
ความดันที่บ้าน 

อัตรา หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 145 45 31.03  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 120 41 34.17  
3 รพ.วิภำวด ี 73 73 100  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 141 1 0.71  
 รวม 479 160 33.40  

 
3.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM 
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวนสงสัยป่วย 

DM 
จ านวนผู้ป่วยราย

ใหม่ DM 
อัตรา หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 105 2 1.9  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 75 0 0  
3 รพ.วิภำวด ี 47 1 2.13  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 48 0 0  
 รวม 275 3 1.09  

 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
    1.ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในวัยกลุ่มท ำงำน 
    กลวิธีในกำรท ำงำน 
 1.ให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
 2.ตรวจคัดกรองสุขภำพ 
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 3.กลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง  วัดควำมดันซ้ ำที่บ้ำน 
 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
            - 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.ขำดอัตรำก ำลัง จึงต้องมีกำรหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่  ท ำให้กำรคิดพัฒนำลดลง รวมถึงคุณภำพของกำรลง
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องแก้ไขภำยหลัง 
 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
         - 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุลนำงสำวชยอร ทองเอม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

โทรศัพท์…077292144 ต่อ 117…มือถือ.0843979589. 
2.ชื่อ-สกุลนำงสนธิยำ  ชูวำร ี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

           โทรศัพท์……077292076…มือถือ.0616602180 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  6  ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม

ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 
2. สถานการณ์  

 สถำนกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุขเกิดขึ้นบ่อย ในกำรเกิดแต่ละครั้งมักจะมีควำมรุนแรง
เพ่ิมมำกขึ้น เช่น กำรเกิดกำรระบำดใหญ่ของไข้หวัดนก กำรเกิดระบำดโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ กำรระบำดของโรคมือ 
เท้ำ ปำก กำรระบำดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุขที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมักเกิดควำมสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน มีทั้งกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดีจึงได้น ำระบบ Incident 
Command System (ICS) มำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  ซึ่งระบบ 
Incident Command System (ICS) คือ ระบบบัญชำกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ เป็นระบบที่ได้รับกำรยอมรับและมีกำรน ำไปใช้ในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ระบบ ICS สำมำรถ
น ำมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยเครือข่ำยอ ำเภอวิภำวดีได้
ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่  

ส ำหรับในปีงบประมำณ ๒๕๖2  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี ได้จัดท ำแผนงำนเพ่ือขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนระบบบัญชำกำรศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข (Emergency 
Operations Center : EOC) เพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้จริง โดยด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ จัดท ำโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข รองรับศูนย์ 
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ ์(SAT) ระดับจังหวัดและอ ำเภอ 

ขั้นตอนที่ ๒ จัดเตรียมสถำนที่ และอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสมเพื่อรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำร 
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัดและอ ำเภอ 

ขั้นตอนที่ ๓ สมำชิกทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัดและอ ำเภอได้รับกำรชี้แจงแนว 
ทำงกำรปฏิบัติงำนและอบรมขั้นพ้ืนฐำน และจัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ ์(SAT) ระดับจังหวัดและอ ำเภอ เพ่ือ 
เฝ้ำระวัง ตรวจจับ และประเมินสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคและภัยสุขภำพ  

ขั้นตอนที่ ๔ วิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพระดับจังหวัดและอ ำเภอ 
ขั้นตอนที่ ๕ ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดและอ ำเภอ มีกำรซ้อมแผน หรือมีกำร 

ยกระดับเปิดปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น
จ าแนกรายหน่วยบริการ อาจจะดัดแปลงให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดนั้นๆ) 
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 อ ำเภอวิภำวดี ระดับ 5 ระดับ 5 100  
  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ในปี 2562  ดังนี้ 
1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

(Emergency Operations Center : EOC)  
2. จัดท ำโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 

(EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ ์(SAT) ระดับอ ำเภอ    
3. จัดเตรียมสถำนที่ และอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 

กรณีเกิดภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่  
4. สมำชิกทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับอ ำเภอ ได้รับกำรชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน   เฝ้ำระวัง 

ตรวจจับ และประเมินสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคและภัยสุขภำพ 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 

- 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

4.๑ โครงสร้ำง EOC เครือข่ำยอ ำเภอวิภำวดีมีโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ( ICS) ที่กำรแบ่ง
บทบำทหน้ำที่ชัดเจนและมีขนำดเล็ก สำมำรถพัฒนำให้ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอ
วิภำวดี  

4.๒ อ ำเภอวิภำวดีเป็นอ ำเภอขนำดเล็กใช้ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรไม่มำก เครือข่ำยสำมำรถบริหำร
จัดกำรได้ด้วยตนเอง 

4.๓ มีเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ออนไลน์ในพ้ืนที่ สำมำรถตรวจสอบข้อมูลแบบ Real time และ
มีกำรรำยงำนแบบเร่งด่วนเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ผู้บริหำรทรำบภำยใน 24 ชม. 

 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล  นำงสำวสุชัญญำ   คงเวช  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

โทรศัพท…์…………………………-……………………………มือถือ 083-0599547 
2.ชื่อ-สกุล นำงสำวเนำวรัตน์   ชูศร  ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โทรศัพท…์………………………-……………………………มือถือ 091 – 8230318 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 

          ตัวช้ีวัดที่ 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  ( ≤  38 :พันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ) 
 
2.สถานการณ์ 

จำกกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็กเครือข่ำยบริกำรสุขภำพวิภำวดีพบว่ำมีอัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 
15-19 ปี   ยังมีอัตรำที่ค่อยข้ำงสูง ปี 2559,2560 ,2561 ดังนี้ 44.66,54.22 ,20.32   ต่อพันประชำกร และใน
ปี 2562  17.77 ต่อพันประชำกร ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบของ
โรงเรียนแล้ว   ขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลตนเองเพ่ือป้องกันกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และครอบครัวมีควำมพร้อมในกำร
ดูแลมำรดำและทำรก 
 
3.ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน 
 

ล าดับ หน่วยบริการ 

ผลการด าเนินงาน  (1 ต.ค.61 – 30 เม.ย.62) 
เป้าหมาย 

(ประชากรกลุ่ม  
15-19 ปี ) 

ผลงาน อัตราการคลอด 
(:พัน ปชก.หญิงอายุ 

15-19 ปี) 
1 รพ.วิภำวด ี 82 0 0 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 130 3 23.07 
3 รพ.สต.ตะกุกใต้ 125 1 8.00 
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 113 4 35.38 

ภำพรวม คบสอ.วิภำวดี 450 8 17.77 
 
 4.การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งำนอนำมัยแม่และเด็กเครือข่ำยบริกำรสุขภำพวิภำวดี จึงได้จัดท ำโครงกำรลดกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นป้องกัน
กำรตั้งครรภ์ซ้ ำ ขึ้นในปีงบประมำณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือกำรให้ควำมรู้แก่เยำวชนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำ
ถึงมัธยมศึกษำในพ้ืนที่อ ำเภอวิภำวดีให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเพศศึกษำและควำมเสี่ยงจำกกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
เพ่ือลดอัตรำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพ้ืนที่อ ำเภอวิภำวดี และในปี 2562 จะจัดท ำโครงกำรลดกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และป้องกันกำรตั้งครรภ์ซ้ ำต่อเนื่องโดยใช้งบประมำณสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกุกเหนือและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตะกุกใต้ 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ
  
 -ความตระหนักถึงความเสี่ยงหรือผลดีผลเสียของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประชากรหญิงวัยเจริญพันธ์ 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 กำรด ำเนินโครงกำรลดกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่ำงต่อเนื่อง  
 
7.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ปัญหำ อุปสรรค คือควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงหรือผลดีผลเสียของกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียนวัยรุ่น 
กำรพัฒนำ คือจัดให้มีกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเพศศึกษำในโรงเรียนให้มำกข้ึน และกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึง
บริกำรคุมก ำเนิด( กำรฝังเข็มคุมก ำเนิดเพ่ือป้องกันกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในกลุ่มวัยรุ่น )ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับประกอบกับ
กำรใช้ยำฝังคุมก ำเนิดมีผลข้ำงเคียงมำรดำวัยรุ่นจึงเลือกวิธีกำรคุมก ำเนิดวิธีอ่ืนแทน 
 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
....................................-.......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
1.ชื่อ-สกุล…นำงดำวจิตต์  แพพัฒโนทัย……ต ำแหน่ง.......พยำบำลวิชำชีพช ำนำญ.... 
โทรศัพท…์077-292144 ตอ่ 107 …………มือถือ........098-8774678........ 
2.ชื่อ-สกุล…นำงสำวนฤมล  อินทร์ปำน ………ต ำแหน่ง......พยำบำลวิชำชีพปฎิบัติกำร...................... 
โทรศัพท…์……077-292144 ตอ่ 107 …………มือถือ.....081-8956042.... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบได้ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 
2. สถานการณ ์
                  ผลกำรด ำเนินงำนในอ ำเภอวิภำวดีปี 2560 ได้มีกำรคัดกรองผู้สูบบุหรี่ อำยุ 15 ปีขึ้นไป เป้ำหมำย 
10,108 คน เลิกสูบได้ 2,436 คน ร้อยละ 24.10 
 
3. ข้อมูลประกอบการ  

อันดับ หน่วยบริการ 
เป้าหมาย 15 

ปี ขึ้นไป 
คัดกรอง ร้อยละ 

ไม่สูบ
บุหรี ่

สูบแต่
เลิกแล้ว 

สูบ
บุหรี ่

ร้อยละ บ าบัด 
1

เดือน 
3

เดือน 
6

เดือน 
1 รพ.สต.ตะกุกใต ้ 2597 1283 49.4 988 83 212 16.52 102 4 3 10 
2 รพ.สต.ตะกุก

เหนือ 
3473 735 21.16 565 18 152 20.68 146 0 12 0 

3 รพ.วิภำวด ี 1448 412 28.45 198 17 197 47.82 194 2 2 0 
4 รพ.สต.บำ้นคลอง

ใส 
2180 1490 68.35 106

3 
30 397 26.64 396 1 3 0 

 
สรุป จำกผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย 9698 คน ไม่สูบ 2814 คน สูบบุหรี่ 958 คน เลิกสูบ 148 คน ยัง

สูบอยู่ 958 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.44 บ ำบัด 838 คน 

4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กลวิธีกำรด ำเนินงำน 
         1. นัดประชุมชี้แจงอสม.โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน 
         2. มีกำรส ำรวจคัดกรองผู้สูบบุหรี่ในพ้ืนที่โดยอสม. 
         3. จัดท ำทะเบียนข้อมูลผู้สูบบุหรี่ของสถำนบริกำร 
         4. มีกำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรมhos-xp 
       
 5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
           - อยู่ในระยะด ำเนินกำรและกำร key ข้อมูล พร้อมติดตำม 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  - 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
         - 
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ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุลนำงสำววิรำเรศ  ชูศร  ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

โทรศัพท…์…077292144 ต่อ 117………มือถือ......0884506683............... 
2.ชื่อ-สกุลนำงสุชัญญำ คงเวช  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

โทรศัพท์……077292076........มือถือ..0830599547..........  
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

 
2. สถานการณ์  
  ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ อัตรำของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมได้ ร้อยละ 25.03 อัตรำของผู้ป่วยโรคควำมดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ ร้อยละ 40.33  

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ อัตรำของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมได้ ร้อยละ 43.35 อัตรำของผู้ป่วยโรคควำมดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ ร้อยละ 34.23  
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ 
 

อันดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย ได้รับการตรวจ ควบคุมได้ อัตรา 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 231 83 55 23.81 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 199 74 45 22.61 
3 รพ.วิภำวด ี 129 64 48 37.21 
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 136 59 39 28.68 
 รวม 695 280 187 26.91 

 
3.2 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

 

อันดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย ได้รับการตรวจ ควบคุมได้ อัตรา 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 453 244 164 36.20 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 358 198 127 35.47 
3 รพ.วิภำวด ี 231 112 70 30.30 
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 244 162 110 45.08 
 รวม 1286 716 471 36.63 
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4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
    1.ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในวัยกลุ่มท ำงำน 
    กลวิธีในกำรท ำงำน 
 1.ให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
 2.ตรวจคัดกรองสุขภำพ 
 3.กลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง  วัดควำมดันซ้ ำที่บ้ำน 
 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
            - 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.ขำดอัตรำก ำลัง จึงต้องมีกำรหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่  ท ำให้กำรคิดพัฒนำลดลง รวมถึงคุณภำพของกำรลง
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องแก้ไขภำยหลัง 
 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
         - 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุลนำงสำวชยอร ทองเอม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

โทรศัพท์…077292144 ต่อ 117…มือถือ.0843979589. 
2.ชื่อ-สกุลนำงสนธิยำ  ชูวำร ี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์……077292076…มือถือ.0616602180 
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คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ(พชอ.) 

 
2. สถานการณ์  

ในปีงบประมำณ 2561 อ ำเภอวิภำวดี มีเป้ำหมำยที่จะจัดกำรประเด็นปัญหำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ใน
พ้ืนที่ให้ประสบผลส ำเร็จ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 7 มีนำคม  2561  เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอ ให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพ จ ำนวน 2 ประเด็น คือ 1.กำรด ำเนินกำรเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ และ 2.กำรจัดกำร
ขยะในชุมชน โดยในปีงบประมำณ 2562  มีกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในระดับพ้ืนที่กำรบูรรำกำร
เป้ำหมำยทิศทำงและยุทธศำสตร์ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม 
บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยมุ่งด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและระบบสุขภำพระดับอ ำเภอที่สำมำรถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสำมขึ้นไป ทุก
ข้อ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ DHS – PCA 

 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 อ ำเภอวิภำวดี ระดับ 5 ระดับ 5 100  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. Unity District Health Team  
 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) อ ำเภอวิภำวดี ตำม ค ำสั่ง

อ ำเภอวิภำวดี ที่ 310 /2561 ลงวันที่ 19  ธันวำคม 2561 
2. Customer focus:  
 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร พชอ. 

    1. ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15  มกรำคม 2562  ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 
    น ำเสนอและคัดเลือกประเด็นที่ส ำคัญตำมบริบทพ้ืนที่ ได้ประเด็น ดังนี้ 
     -กำรจัดกำรขยะ  
    -โรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบำหวำน  โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือด

สมอง) 
กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำร และผู้รับผิดชอบ แต่ละประเด็นปัญหำที่ พชอ. 

3. Community participation 
1.กำรประชุมอนุกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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2.ประชุมคณะกรรมกำร พชอ.ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 20  มีนำคม  2562  ณ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 

3.กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 

ด้วยอ ำเภอวิภำวดี มีกำรโยกย้ำย/กำรสับเปลี่ยน ของบุคลำกร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ คณะกรรมกำร 
พชอ. ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีผลต่อกำรด ำเนิน หรือควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำน 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

กำรด ำเนินงำน ระบบสุขภำพของอ ำเภอวิภำวดี แม้จะเป็นอ ำเภอขนำดเล็ก แต่มีควำมจ ำเฉพำะของ
ปัญหำ กำรด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จจ ำเป็นต้องอำศัยกำรขับเคลื่อนร่วมกันทุกหน่วยงำนในระดับอ ำเภอโดยมี
ปัจจัยต่ำงๆหลำยด้ำนมำสนับสนุน ได้แก่  ด้ำนนโยบำยของผู้บริหำร นโยบำยองค์กร ด้ำนทรัพยำกรที่มำสนับสนุน 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ จึงจะประสบควำมส ำเร็จ 

8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล   นำยเมธำ  หมำนพัฒน์  ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 

โทรศัพท์    077-292076     มือถือ  088-7507075   
2.ชื่อ-สกุล   นำยทิวำ  ชูชีพ    ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

โทรศัพท์   077-292076     มือถือ  081-4151728 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 
ตัวช้ีวัดที่ 47 ร้อยละ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
2. สถานการณ์  

กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดนโยบำย กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยบริกำรสุขภำพทุกระดับ โดยเฉพำะ 
กำรพัฒนำคุณภำพในโรงพยำบำลส่งส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ซึ่งยกระดับกำรให้บริกำรของ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล ด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟู รวมถึงงำนคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งจะท ำให้ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพ
ปฐมภูมิอย่ำงครอบคลุม มีคุณภำพและมีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์พัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว 
“รพ.สต.ติดดำว” โดยมีเป้ำหมำยให้ประชำชนมีสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน  ที่ก ำหนดคือ 5 
ดำว 5 ดี 1) บริหำรดี 2) ประสำนงำนดี ภำคีมีส่วนร่วม 3) บุคลำกรดี 4) บริกำรดี 5) มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ หมวด 1 
กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรดี  /หมวด 2 กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรดี /หมวด 3 กำรมุ้งเน้นทรัพยำกรบุคคล /
หมวด 4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย /หมวด 5 ผลลัพธ์ 

เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี มี รพ.สต. จ ำนวน 3 แห่ง ในปีงบประมำณ 2560 มี รพ.สต.ตะกุกใต้ 
ผ่ำนจ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และในปีงบประมำณ 2561 ผ่ำนอีก 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 และ
ในปีงบประมำณ 2562 มุ่งพัฒนำ อีก 1 แห่ง เพื่อครบ ร้อยละ 100 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน อัตรา/ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 
2  2 66.66 

เป้ำสะสม ปี  
60-61 2 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 

3 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 
1 1 33.33 

ประเมินเมื่อ(รอผล) 
8 พฤษภำคม 

2562 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

อ ำเภอวิภำวดี มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว  “รพ.สต.ติด
ดำว” ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคระกรรมทีมพัฒนำคุณภำพ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว “รพ.สต.ติดดำว” 
2. ส่งคณะกรรมกำร ครู ข (ทีมพ่ีเลี้ยง) เข้ำรับกำรอบรม ตำมแนวทำงของ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
3. กำรประชุมทีมพ่ีเลี้ยง กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ปี 2562 
4. มีกำรประเมินตนเองและพัฒนำ 
5. รับกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว  
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5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
- 

 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 

1.ชื่อ-สกุล   นำยทิวำ  ชูชีพ    ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
             โทรศัพท์   077-292076     มือถือ  081-4151728   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 



 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวิภาวดี    

  

การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่13 : ประเด็นการตรวจราชการ : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อย
ละ ≥85 

1. สถานการณ/์สภาพปัญหา ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

  วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ส ำคัญและยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไข
เป็นอันดับต้นๆ  ซึ่งสำเหตุที่ท ำให้วัณโรคกลับมำระบำดซ้ ำ   เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื้อเอชไอวี  ควำม
ยำกจน  กำรอพยพย้ำยถิ่นและแรงงำนเคลื่อนย้ำย  ส่งผลให้กำรแพร่ระบำดของวัณโรคมีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น    
ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมและป้องกันวัณโรค  ในอ ำเภอวิภำวดี พบว่ำในปีงบประมำณ  2559 – 2561  พบ
ผู้ป่วยวัณโรคจ ำนวน 11  รำย   12  รำย และ 9  รำย  ตำมล ำดับ   และพบอัตรำกำรเสียชีวิต ด้วยวัณโรค  ใน
ปีงบประมำณ  2559 – 2561  จ ำนวน  0  รำย 1 รำย    และ  0  รำย   และไม่พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำ   ในปี  
2559- 2561  ( ข้อมูล ณ 14 พฤษภำคม 2562 ) 

2. แผนงาน/โครงการ (มาตรการ/ กิจกรรมที่ท าให้การด าเนินงานบรรลุส าเร็จ) 
 งำนวัณโรค : ตัวชี้วัดอัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ (เป้ำหมำย ร้อยละ 85) 
โรงพยำบำลวิภำวดี ทีมงำนคลินิกวัณโรคและทีมงำนกำรป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลวิภำวดี ทีมงำน 

PCT ติดเชื้อและ clinic TB / HIV  จึงมีแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกำรดูแลรักษำ
วัณโรค   ด้วยวิธี กินยำ TB DOT และกำรส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคออกเป็นรับยำ กินยำ TB DOT ออกเป็นแต่ละรพ.สต. 
ใกล้บ้ำน ตลอดจนกำรประชุมกำรป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ให้ควำมเกี่ยวกับวัณโรค เป็นกิจกรรมส ำคัญยิ่ง
และด ำเนินกำรไปอย่ำงต่อเนื่อง  

 
3. ผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภททุกกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 เมษำยน 2562 
จ ำแนกรำยสถำนบริกำร อ ำเภอ วิภำวดี 

 
สถานบริการ 

 
จ านวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียน 

 
DOT โดย 

 
ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

รพ. วิภำวดี 4 จนท.สำธำรณสุข 4 
รพ.สต.ตะกุกใต้ 4 จนท.สำธำรณสุข 4 
รพ.สต.ตะกุกเหนือ 1 จนท.สำธำรณสุข 1 
รพ.สต.บ้ำนคลองใส 0 จนท.สำธำรณสุข 0 
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  การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข (PA) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 2/2562  
 

ผู้ป่วยปอด 
รายใหม่ 

Success  Rate 
ล้มเหลว ตาย 

ขาดยา  
ตั้งแต่ 2  

เดือนขึ้นไป 

โอนออกไม่
ทราบผล 

รักษาหาย/
รักษาครบ 

ก าลังรักษา 

9 2 7 0 0 0 0 

   จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ เป็นตัวชี้วัดประเด็นกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
(รอบ2/๒๕๖2) ของอ ำเภอวิภำวดี มีทั้งหมด 9 รำย  

จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่เคยรักษามาก่อนที่มีผลทดสอบความไวต่อยา (FL-DST)  
 

จ านวนผู้ป่วย Retreatment 

ปี 
 

จ านวน(ราย) มีผลตรวจความไวต่อยา 
(ราย) 

ร้อยละ 

  ปี 61 (รอบ 4/60 -3/61) 8 1 12.5 
  ปี 62  (รอบ 4/61-2 /62) 10 8 80 
ผลการด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ ปี 2562 (1 ต.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2562) 

 

จ านวนผู้ป่วยวัณโรค 
ที่ข้ึนทะเบียน ปี 2562  

(รายใหม่และกลับเป็นซ้ า) 

จ านวนผู้ป่วย 
วัณโรคที่มี 

ผลตรวจเอชไอวี 
ร้อยละ 

ผู้ป่วยวัณโรค 
ทั้งหมดที่ผล 

เอชไอวีเป็นบวก 

ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 
ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับ 

ยาต้านไวรัส (ARV) 
ร้อยละ 

9 
 

9 100 0 0 0 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

-  
 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
6. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
ผู้รับผิดชอบระดับคบสอ. 
๑. ชื่อ-สกุล น.ส.อรพินท์ พรหมวิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
2.ชื่อ-สกุล น.ส.มนัญญำ  แก้วพิพัฒน์ ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพ 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  

 
2. สถานการณ์  

อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจส่วนบน โรคอุจำระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ ผ่ำน
เกณฑ์ทั้งหมด รวมถึงกำรใช้ยำ NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป กำรใช้ยำ glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอำยุ 
หรือไตท ำงำนบกพร่อง และกำรไม่ใช้ยำที่ห้ำมใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ไม่พบอุบัติกำรณ์ และกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกติ ผ่ำนตำมเกณฑ์ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล  

 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 
อันดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ จ ำนวน รพ.สต. ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 
60 ผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย 

ผ่ำน 

100 

 
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ ผ่ำน  
3 รพ.สต.บ้ำนคลองใส ผ่ำน  

4 รพ.วิภำวด ี ผ่ำน RDU ขั้นที่ 2 ผ่ำนขั้น 3  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  1. ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง RDU กำรใช้ยำปฏิชีวนะ 4 กลุ่มโรคหลัก และร้อยละผู้ป่วยโรคหืด
เรื้อรังท่ีได้รับยำ inhaled corticosteroid 
            2. จัดท ำรำยงำนตัวชี้วัดทุกเดือนเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
            3. จัดท ำรำยงำนตัวชี้วัด ส่งรำยงำนระดับจังหวัดทุกไตรมำส รวมถึงเข้ำประชุมระดับจังหวัด เพื่อน ำ
นโยบำยหรือแนวปฏิบัติมำปฏิบัติ พัฒนำส ำหรับโรงพยำบำลวิภำวดี 
            4. มีแผนปฏิบัติกำรมุ่งเน้นกำรท ำควำมเข้ำใจและกระตุ้นบุคลำกรที่เก่ียวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
งำน RDU นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนให้มีระบบสำรสนเทศท่ีดี สำมำรถตอบสนองต่อ
กำรด ำเนินงำน RDU ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถรำยงำนผลได้ง่ำย เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
            5. มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นในกำรติดตำมตัวชี้วัดโดยทีมระบบยำและกรรมกำรบริหำร ท ำให้สำมำรถ  
ผ่ำนขั้นที่ 2 ในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ 2562 และผ่ำน RDU ขั้น 3  ในไตรมำสที่2 ของปีงบประมำณ 
2562 
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5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
            ในส่วนของกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ หลังจำกน ำยำปฏิชีวนะออกจำกรำยกำรสั่งใช้  (standing 
order Medicine) เดิมในหญิงหลังคลอดบุตร แนวทำงปฏิบัติที่ท ำในปัจจุบันคือ จะมีแพทย์ดูแลกำรสั่งใช้ยำอย่ำง
เหมำะสมในผู้ป่วยหญิงหลังคลอดทุกรำย แต่เนื่องด้วยจ ำนวนผู้ป่วยมีค่อนข้ำงน้อย โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 มี
กำรจ่ำยยำปฏิชีวนะในผู้ป่วยคลอดบุตร เพียง 1-2 รำยต่อเดือน ทบทวนแล้วพบว่ำมีข้อบ่งใช้ที่จ ำเป็นต้องให้ยำ
ปฏิชีวนะโดยผ่ำนกำรสั่งใช้จำกแพทย์ หลังจำกมีกำรปรับเกณฑ์ของตัวชี้วัดร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด เป็น <= ร้อยละ 15 และ ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุเป็น 
<=ร้อยละ 50  เมื่อน ำมำเฉลี่ยทั้ง 2 ไตรมำสท ำให้ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด  
          นอกจำกนี้มีกำรกระตุ้นประสำนผ่ำนทีมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เ พ่ือให้มีกำรสั่ งจ่ำยยำสูดพ่นชนิด 
corticosteroid ในผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ท ำให้ผ่ำนกำรด ำเนินงำน RDU ขั้นที่ 
3 ในไตรมำสสองของปี 2562  
  
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ผู้น ำให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
 2. ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลของบุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงพยำบำล  
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)   

- 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล…นำงสำวนุชสุภำ  บุญชุม…ต ำแหน่ง.....เภสัชกรปฏิบัติกำร...... 

   โทรศัพท์…………-…………มือถือ........ 080-5278704............. 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 14 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าร้อยละ 7  

 
2. สถานการณ ์
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยซึ้งเมื่อเกิดข้ึนแล้วท ำให้เกิดอัตรำกำรตำยและควำมพิกำรสูง กำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงทีในระยะเวลำที่เหมำะสมจะช่วยลดอัตรำกำรเสียชีวิตและควำมพิกำรได้ โรงพยำบำลวิภำวดี
เป็นโรงพยำบำลขนำด 30 เตียง จำกข้อมูลกำรให้บริกำรโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ำมำรักษำในโรงพยำบำลวิภำวดี 
พ.ศ.2558-2561 ร้อยละอัตรำกำรตำยของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 0 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน อัตรา หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี จ ำนวนผู้ป่วย 
74 รำย 

0 ไม่มี case 
เสียชีวิต 

 

 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ให้ควำมรู้และควำมตระหนักเกื่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรให้ทันภำยในเวลำที่ก ำหนด 
จัดโครงกำรหมู่บ้ำนตัวอย่ำงปลอดหลอดเลือดสมอง… 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 

พ้ืนที่กำรคมนำคม เครื่องมือสื่อสำร ควำมร่วมมือภำคชุมชน 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 กำรร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยและหน่วยงำนต่ำงๆ 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 พัฒนำระบบคมนำคม กำรสื่อสำร กำรเพิ่มศักยภำพควำมรู้แก่ภำคชุมชน… 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 โครงกำรหมู่บ้ำนตัวอย่ำง คลองมุยโมเดล 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล………นำงเยำวนำ เพชรสถิตย์………ต ำแหน่ง...พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร............ 

โทรศัพท์………………………………………………………มือถือ.....0901631670 
2.ชื่อ-สกุล.......นำงสำวสภุำวดี  แก้วรัตน์  ต ำแหน่ง.....พยำบำลวิชำชีพ....... 
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การเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ 

๑.ประเด็นการตรวจราชการ 

 คณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตราผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired sepsis 
๒.สถานการณ ์

 ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑    มีจ ำนวนผู้ป่วยใน  จ ำนวน  3,421  รำย เป็นผู้ป่วย Sepsis 115 รำย  ไม่มี
รำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิตจำกภำวะดังกล่ำว  

๓.ตัวช้ีวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน 

สถานบริการ เป้าหมาย 
ผลงาน 

ไตรมำศ
1 

ไตรมำศ
2 

ไตรมำศ
3 

ไตรมำศ
4 

ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง < ร้อยละ 30 0 0   
 

๔.การด าเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรม/ผลงานตามมาตรการส าคัญ 

 ๔.๑ มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน 
 ๔.๒ มีแนวทำงกำรรักษำ Sepsis shock มี Standing order รักษำภำวะ Sepsis 
 ๔.๓ มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนทุก ๓ เดือน 
๕.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 ๕.๑ ควำมร่วมมือของเครือข่ำย มีกำรประสำนกำรดูแลต่อเนื่องจำก รพศ.สู่รพช. 
 ๕.๒ ควำมร่วมมือของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน 
๖.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  - 
๗. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 

๑.ชื่อ-สกุล...ธิตำ   คงจิตร์ .........ต ำแหน่ง...พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร.......... 
โทรศัพท์.........077-292144...ต่อ...118.........มือถือ.....0807176780........... 
๒.ชื่อ-สกุล.......ลำวรรณ....แก้วชู......ต ำแหน่ง.....พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร...... 
โทรศัพท์......0770- 292144....ต่อ...121.........มือถือ... 089-8712535....  
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  16 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๒๒ 

             เป้าหมาย ร้อยละ 22 ผลงาน 29.41  
             (ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง Level 1+Level2 จ านวน 34 คน มาด้วยระบบ EMS 10 คน ) 
             
2. สถานการณ ์ 

ระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินเป็นกำรจัดกำรทรัพยำกรในพ้ืนที่ให้สำมำรถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ โดยจัดให้มี
ระบบกำรแจ้งเหตุ กำรช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพำะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งจำกอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กำร
เคลื่อนย้ำยกำรส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินอย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวดเร็วเหมำะสมตลอด 24 ชั่วโมง ในอ ำเภอวิภำวดี มี
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับ ALS (โรงพยำบำลวิภำวดี) BLS (กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธำวิภำวดี)FR (บ้ำนเกำะใหญ่) 
     
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
อันดับ หน่วยบริการ จ านวนเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี 34 10 29.41  
 
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    - ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินในอ ำเภอวิภำวดี 
    - โครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่กู้ภัย และเครือข่ำยที่ปฏิบัติงำนในเขตอ ำเภอวิภำวดี 
    - สนับสนุนให้ อปท. จัดตั้งหน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในต ำบลที่รับผิดชอบ 
  
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
    - ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
    - ขำดภำคีเครือข่ำย 
    
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    - ประชำชนในอ ำเภอมีควำมรู้ และเข้ำรับบริกำรผ่ำนระบบบริกำร EMS 
    - ให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรฝึกทักษะแก่เครือข่ำยผู้ร่วมปฏิบัติกำร กู้ภัย 
    - ควำมพร้อมของรถ อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่พร้อมปฏิบัติงำน 24 ชั่วโมง 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    - สนับสนุนให้ อปท. จัดตั้งหน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินทุกต ำบล 
    - มีกำรจัดอบรมฟ้ืนฟูให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / ปี 
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8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล   นำงสำวเนำวรัตน์  ชูศร     ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

   โทรศัพท์…………………………………………………………มือถือ..  091-8230318 
2.ชื่อ-สกุล   นำงกันทิมำ  ศิริวัฒนะสกุล ต ำแหน่ง.   พยำบำลวิชำชีพ 

              โทรศัพท…์………………………………………………………มือถือ. 098-7243233 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการ

ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
 
2. สถานการณ ์
         ผลกำรด ำเนินงำนบ ำบัดยำเสพติด อ ำเภอวิภำวดี ไม่พบผู้ติดยำเสพติด (ประเมินตำมแบบคัดกรอง V2 คะแนน 
27 ขึ้นไป) 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 0 0 0  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 0 0 0  
3 รพ.วิภำวด ี 0 0 0  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 0 0 0  
 
 4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2.1 คัดกรองโดยใช้แบบประเมินV2 เพ่ือจ ำแนกผู้ป่วยยำเสพติด เป็น ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด 
           2.2 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบ ำบัด 
           2.3 ทบทวนโปรแกรมกำรบ ำบัด (บสต.) 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
           - 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  - 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
         - 
 ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
1.ชื่อ-สกุลนำงสำววิรำเรศ  ชศูร  ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

โทรศัพท์……077292144 ต่อ 117………มือถือ......0884506683............... 
2.ชื่อ-สกุลนำยทิวำ  ชูชีพ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์……077292076........มือถือ..0814151728..........  
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง

หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 month Remission rate) 
2. สถานการณ ์

ปี 2561 ผู้ป่วยยำเสพติดทุกระบบที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและมีคะแนนประเมินตำมแบบคัดกรอง V2 
จ ำแนก ผู้ใช้ 0 คน ผู้เสพ 41 คน ผู้ติด 0 คน ได้รับกำรติดตำมบ ำบัดซ้ ำ ครบ 3 เดือน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.73 ไม่มำตำมนัด 12 คน คิดเป็นร้อยละ29.27  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ข้อมูล 1 ต.ค 61-30 เม.ย62 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 0 0 0  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 0 0 0  
3 รพ.วิภำวด ี 21 19 90.47  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 0 0 0  
 รวม 21 19 90.47  
 จ ำนวนผู้บ ำบัดครบ 21 คน ติดตำมบ ำบัดซ้ ำครบ 3 เดือน 19 คน คิดเป็นร้อยละ90.47 ไม่มำตำมนัด 2 คน  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2.1 คัดกรองโดยใช้แบบประเมินV2 เพ่ือจ ำแนกผู้ ป่วยยำเสพตดิ เป็น ผู้ใช้ ผู้ เสพ ผู้ติด 
           2.2 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบ ำบัด 
           2.3 ทบทวนโปรแกรมกำรบ ำบัด (บสต.) 
           2.4 ติดตำมทำงโทรศัพท์ ติดตำมเยี่ยมบ้ำน 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
           -ผู้ป่วยติดตำมไม่ได้ ย้ำยหลักแหล่ง 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ผู้ป่วยเข้ำใจกระบวนกำรกำรบ ำบัด 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
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               - 
  -ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล นำงสำววิรำเรศ  ชูศร  ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โทรศัพท…์…077292144 ตอ่ 117………มือถือ......0884506683............... 
2.ชื่อ-สกุลนำยทิวำ  ชูชีพ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท…์…077292076........มอืถือ..0814151728..........  
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 19 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ ๖.๓ : ต่อประชากรแสนคน 

 
2. สถานการณ ์
 2.1ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

หน่วยบริการ 

ปี 2560 ปี 2561 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

ภาพรวม คบสอ.วิภาวดี 0 1  
คน 
 

6.5 : 
ประชำกรแสน

คน 

0 0 0 

 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ข้อมูล 1 ต.ค. 61-เม.ย.62 (ประชากร 15,357) 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ฆ่าตัวตาย

ส าเร็จ 

อัตรา 
: แสน

ประชากร 
หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 4,447 0 0  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 4,560 1 21  
3 รพ.วิภำวด ี 3,088 1 32  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 3,262 0 0  
 รวม 15,357  2 13   
จำกประชำกร ทั้งหมด 15357 ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 2 รำย คิดเป็น 13 : ประชำกรแสนคน          
จำกประวัติ ของผู้ป่วยฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ทั้ง 2 รำย เป็นผู้ป่วยจิตเวช 1 รำย และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 รำย  
 
 
  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
         แนวทำงกำรเฝ้ำระวังและติดตำม 
          1.คัดกรองโรคซึมเศร้ำในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม 
 2. มีกำรประสำนกับทีมเครือข่ำยในกำรเยี่ยมติดตำมผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงจิตเวชโดยเน้นสอบถำมถึงกำรใช้ยำ
เสพติดร่วมด้วย 
 3. ติดตำมผู้ป่วยจิตเวชทุกรำย ดูแลไม่ให้ขำดยำ 
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 4. เปิดคลินิกจิตเวช เพื่อให้เพ่ือผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรสะดวกขึ้น 
 5. เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีควำมเสี่ยง และในรำยที่มีอำกำรแทรกซ้อนโดยสหวิชำชีพ 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
           กำรส ำรวจข้อมูลไม่ครอบคลุม 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -  กำรคัดกรองอำจไม่ครอบคลุม 
 - กลุ่มเป้ำหมำยไม่แน่นอน ประชำกรแฝงมำก ไม่เป็นแหล่ง 
 - กำรซักประวัติผู้ป่วยไม่ครอบคลุม 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
         - 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุลนำงสำววิรำเรศ  ชศูร  ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

โทรศัพท์……077292144 ต่อ 117………มือถือ......0884506683............... 
2.ชื่อ-สกุลนำงสนธิยำ  ชูวำร ี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์……077292076........มือถือ..0616602180..........  
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 20  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

 
2. สถานการณ ์ 

ในปี งบประมำณ ปี 2562  มีผู้ป่วย CKD ที่มำรับบริกำรในคลินิก จ ำนวน 15 รำย  พบว่ำ มีจ ำนวน 11
รำยที่มีค่ำไตดีขึ้น  คิดเป็น ร้อยละ 73.33 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี 15 11 73.33  
 
  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ในปีที่ผ่ำนมำมีกำรด ำเนินกำรด้วยกำรให้ค ำแนะน ำในกำรปฎิบัติตัว และข้อปฎิบัติ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แก่ผู้ป่วยเน้นรำยบุคคลมำกขึ้น มีกำรน ำผู้ป่วยที่มีค่ำไตที่ต่ ำลงมำให้ค ำแนะน ำรำยบุคคลและช่วยกันวิเครำะห์กับผู้ป่วย
หำสำเหตุที่ส่งผลท ำให้ค่ำไตแย่ลงร่วมกัน ท ำให้ผู้ป่วยบำงรำยสำมำรถปฏิบัติตนได้ตำมที่แนะน ำ เมื่อมำรับบริกำร
พบว่ำ ค่ำไตตีขึ้นกว่ำเดิมหลำยรำย 
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
 - เจ้ำหน้ำที่ยังขำดประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในเรื่องกำรดูแลผู้ป่วย CKD  
 - ปัจจัยจำกตัวผู้ป่วยเอง เช่นอำยุ ควำมรุนแรงของโรคประจ ำตัว หรือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรที่ท ำไม่ส ำเร็จ 
ท ำให้กำรด ำเนินของ CKD มี Stage ที่แย่ลง 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้ป่วยที่เข้ำมำรับบริกำรในคลินิก CKD เมื่อมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของ CKD เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
ตน กำรับประทำนอำกำรที่เหมำะสมกับโรค กำรรับประทำนยำเพ่ือควบคุมอำกำรของโรคประจ ำตัว ท ำให้ผลกำร
ตรวจเลือดในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ พบว่ำผู้ป่วยบำงรำยที่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำมีค่ำไตที่ดีข้ึน 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 พบว่ำในคลินิกผู้ป่วยบำงคนมีข้อจ ำกัดด้วยเรื่องต่ำงๆ เช่นอำยุ กำรรับประทำนอำหำรที่บำงคนรับประทำน
ร่วมกับสมำชิกอ่ืน ๆในบ้ำน และบำงคนกำรควบคุมอำกำรของโรคเช่น HT DM ที่ขำดยำ หรือไม่ได้ควบคุมอำหำร ยัง
ท ำได้ไม่มีจึงมีผลให้ค่ำไตแย่ลงตำมไปด้วย  
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8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล…นำงปำนจรีย์  สีนวลแก้ว...………ต ำแหน่ง............พยำบำลวิชำชีพปฎิบัติกำร.................. 

โทรศัพท์…………………………………………………………มือถือ.............083-5919615............... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 21  ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
2. สถานการณ ์ 
 ผลงำนย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ภำพรวมเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดีผ่ำนตัวชี้วัดดังกล่ำว ข้อมูล         
ปี 2559 ร้อยละ ๒๑.๗๗ ปี 2560 ร้อยละ ๒๑.๒๐ ปี 2561 ร้อยละ ๒๖.๓๔  และข้อมูลปี 2562ถึงปัจจุบัน           
ร้อยละ 21.11 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 
 
อันดับ 

หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.สต.ตะกุกใต้ 2,397 902 37.63  
2 รพ.สต.ตะกุกเหนือ 2,734 762 27.87  
3 รพ.วิภำวด ี 23,781 3,985 16.76  
4 รพ.สต.บ้ำนคลองใส 2,819 1,051 37.28  

รวม 31,731 6,700 21.11  
  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 4.1 เดือนเมษำยน รวบรวมข้อมูลบริกำรเดือนตุลำคม2561-เดือนมีนำคม2562 เปรียบเทียบข้อมูลกำร
ให้บริกำรจริงเทียบกับข้อมูล HDC  เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในทุกหน่วยบริกำร 

4.2 เดือนพฤษภำคม 2562 ส่งรำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัดกำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยและกำรประเมิน
ตัวเองตำมตัวชี้วัดครั้งที่1/2562 และน ำเสนอผลกำรติดตำมผลงำนตัวชี้วัดฯในหน่วยบริกำรที่ยังไม่ผ่ำน 

4.3 เดือนพฤษภำคม-สิงหำคม 2562 แต่ละหน่วยงำนด ำเนินงำนและสรุปผลโครงกำร (งบประมำณจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

4.4 เดือนกรกฎำคม 2562 แต่ละหน่วยบริกำรด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรฯกรณีจัดบริกำรแพทย์
แผนไทย 

4.5 เดือนสิงหำคม 2562 ส่งรำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัดกำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยและกำรประเมินตัวเอง
ตำมตัวชี้วัดครั้งที่2/2562  

4.6 เดือนกันยำยน 2562 รวบรวมข้อมูลบริกำรเดือนเมษำยน-เดือนกันยำยน 2562 เปรียบเทียบข้อมูล
กำรให้บริกำรจริงเทียบกับข้อมูล HDC  เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในทุกหน่วยบริกำร 
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5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
 5.1 จ ำนวนผู้ปว่ยนอกที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยยังมีจ ำกัด 
 5.2 งบยำสมุนไพรที่ได้รับกำรจัดสรรมีน้อย 
 5.3 ควำมต่อเนื่องของกำรจัดส่งยำสมุนไพรแต่ละรอบเดือน/มียำค้ำงส่ง 
  
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 6.1 กำรมีผู้น ำองค์กรที่ดี 
 6.2 กำรท ำงำนเป็นทีม 
 6.3 เครือข่ำยท ำงำนเป็นระบบเมือง 
  
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 7.1 ควำมต่อเนื่องของกำรจัดส่งยำสมุนไพรแต่ละรอบเดือน/มียำค้ำงส่ง 
 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 ……………………………………………………-……………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล  น.ส.ธีรำภรณ์  ศรีอุ่น        ต ำแหน่ง  แพทย์แผนไทย 

โทรศัพท์          077 292 144 ต่อ 127     มือถือ     088 7609794 
2.ชื่อ-สกุล        นำงสนธิยำ   ชูวำรี       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

โทรศัพท์           -        มือถือ    086 2831457 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 22 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ๒๖ ต่อแสนประชากร 

 
2. สถานการณ ์ 
    โรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นเป็นปัญหำส ำคัญที่ท ำให้ประชำชนเสียชีวิตอย่ำงเฉียบพลัน อัตรำกำรตำยจำก
โรคหัวใจและหลอดเลือดยังสูง หรือคิดเป็นค่ำเฉลี่ยประมำณ ชั่วโมงละ 2 รำย (เท่ำกับ 27 ต่อแสนประชำกร )จำก
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกงำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลวิภำวดีในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว(ต.ค.61 – เม.ย.62) ยัง
ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
อันดับ หน่วยบริการ จ านวนเป้าหมาย ผลงาน อัตรา หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี 3 0 0  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 - โครงกำรประชำสัมพันธ์ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
           - โครงกำรนักล่ำผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่ม อสม. 
           - โครงกำรหมู่บ้ำนตัวอย่ำง  
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
   - กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่เป็นกลุ่มโรค NCD กลุ่มเสี่ยง  
   - ควำมตระหนักรู้ และให้ควำมส ำคัญต่อกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรค้นหำควำมเสี่ยงด้วยตนเองผ่ำนแอพลิเคชั่น
ใน Smart phone ด้วยตนเอง (Thai CVD – Risk ) รวมทั้งกำรตระหนักรู้ถึงอำกำรท่ีต้องรีบมำพบแพทย์ 
   - พ้ืนที่ห่ำงไกล กำรคมนำคมเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก กำรติดต่อสื่อสำรในพ้ืนที่ดังกล่ำวระบบโทรศัพท์ยังเข้ำไม่
ถึง   
   - กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรเรียกใช้บริกำรทั้งขอ
ค ำปรึกษำเมื่อเริ่มมีอำกำรของภำวะกล้ำมหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   - กำรตระหนักรู้ภำวะสุขภำพในภำวกำรณ์เจ็บป่วย  และกำรรีบเข้ำถึงกำรรักษำ 
   - กำรเข้ำถึงระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
   - กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
   - ควำมเข้มแข็งของทีม ควำมต่อเนื่องในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ผู้ป่วยและกำรพัฒนำตำมวงล้อกำรพัฒนำเพ่ือลด
ข้อผิดพลำดจำกกรณีศึกษำที่เกิดข้ึนก่อน กำรถอดบทเรียน 
   - กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน และกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้เรื่องโรค 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงของโรค 
          - ควำมตระหนักรู้ภำวะสุขภำพของตนเองในกลุ่มประชำชนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคดังกล่ำว 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - จัดท ำ Google Map ใน กลุ่มโรค  กลุ่มเสี่ยงในกำรเกิดโรค เพ่ือสะดวกในกำรเข้ำรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล   นำงสำวเนำวรัตน์  ชูศร     ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

   โทรศัพท์…………………………………………………………มือถือ..  091-8230318 
2.ชื่อ-สกุล   นำงสำวสุภำวดี   แก้วรัตน์ ต ำแหน่ง.   พยำบำลวิชำชีพ 

              โทรศัพท…์………………………………………………………มือถือ. 062-0725552 
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คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 23 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

 
2. สถานการณ์ 

เครือข่ำยวิภำวดี ได้ด ำเนินตอบแบบประเมินตำมตัวชี้วัดที่ประทรวงสำธำรณสุขก ำหนด อธิบำยควำมหมำย
ของตัวชี้วัดนี้ ตำมค ำนิยำมได้ว่ำ 

 องค์กรแห่งควำมสุข หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ (หน่วยงำนส่วนกลำง เขต
สุขภำพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขตำม
เกณฑ์คุณภำพในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ระดับที ่1 ชี้แจงแนวทำงกำรวัดดัชนีควำมสุขของคนทำงำนและกำรนำดัชนีควำมสุขของคนทำงำนไปใช้ 
ระดับท่ี 2 มีกำรส ำรวจข้อมูล (ทุกหน่วยด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในระบบ Online-based แล้ว) 
ระดับท่ี 3 มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล 
ระดับท่ี 4 มีกำรท ำแผนพัฒนำควำมสุขของคนทำงำน 
ระดับท่ี 5 มีกำรใช้แผนพัฒนำควำมสุขของคนท ำงำน 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

   1 รพ.วิภำวด ี ระดับ 5 ระดับ 5 100  
2 สสอ.วิภำวดี ระดับ 5 100  

รวม   100  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กำรด ำเนินกำร 

1. บุคลำกรตอบแบบดัชนีควำมสุข โดย รพ.วิภำวดี เป้ำหมำย 118 คน ตอบแบบจ ำนวน...97......คน 
คิดเป็นร้อยละ ...72.... /สสอ.วิภำวดี เป้ำหมำย 24 คน ตอบแบบจ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. มีกำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล 
ภำพรวมของ รพ.วิภำวดี มิติ “Happy Soul / จิตวิญญำณด”ี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด เท่ำกับ 68.71 

คะแนน และมิติที่มีค่ำคะแนนต่ ำสุด คือ “Happy Money / สุขภำพเงินด”ี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 48.16 คะแนน 
โดยคะแนนเฉลี่ยภำพรวม ร้อยละ 60.86  จัดอยู่ในระดับ “Happy” 

ภำพรวม สสอ.วิภำวดี มิติ “Happy Heart / น้ ำใจดี” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด เท่ำกับ ๗9.58 
คะแนน และมิติที่มีค่ำคะแนนต่ ำสุด คือ “Happy Money / สุขภำพเงินด”ี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 53.91 คะแนน 
โดยคะแนนเฉลี่ยภำพรวม ร้อยละ 69.51  จัดอยู่ในระดับ “Happy” 
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3. กำรจัดท ำแผนพัฒนำ และใช้แผนพัฒนำควำมสุขของคนท ำงำน 
 รพ.วิภำวดี  จัดท ำโครงกำร คนดี ศรีวิภำ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำควำมดี โดยมีคณะกรรมกำร

และตัวแทนแต่ละฝ่ำยในกำรคัดเลือก และมีกำรมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
 สสอ.วิภำวดี  จัดท ำโครงกำรทำนข้ำวร่วมกันในวันท ำงำน เพ่ือสร้ำงลดค่ำใช้จ่ำยของบุคลำกรใน

เครือข่ำยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี และแลกเปลี่ยนทัศนคติ เกิดสัมพันธ์ภำพในองค์กร ท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน  
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- 
 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………-………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล.....น.ส.อรอนงค์......อังกูรรัตน์............ ต ำแหน่ง..นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร...............  

โทรศัพท…์…077-292144……………………………มือถือ...083-6954359.................................... 
2.ชื่อ-สกุล……นำยทิวำ  ชูชีพ………ต ำแหน่ง....นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร............................... 
โทรศัพท…์…077-292076……………………………มือถือ....081-4151728................................... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 24 เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 

Hospital 
 
2. สถานการณ ์
 ตำมกระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนนโยบำย Smart Hospital ตำมนโยบำย  Thailand 4.0 ใช้เทคโนโลยี
ในกำรบริหำรจัดกำร ระบบฐำนข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดบริกำรประชำชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย  น ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพิ่มคุณภำพระบบบริกำร กำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำ และกำรเข้ำถึงข้อมูลผู้รับ
กำรรักษำ 
 โรงพยำบำลวิภำวดีได้เตรียมควำมพร้อมเพ่ือด ำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำวไปบำงส่วนแต่ยังไม่เต็มรูปแบบ  
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
เกณฑ์เป้าหมาย  : วัดระดับความส าเร็จของการด าเนิน 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี ผ่ำนระดับ 2 
ขึ้นไป 

ระดบั 1 ไมผ่ำ่น - 

  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2562 
แผนงานพัฒนาระบบการให้บริการ 
 1. ระบบบริกำรนัดหมำย    
 2. ระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
 3. ระบบ smart service 
  
ความส าเร็จ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ระดับ 1             
ระดับ 2             
 
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
.......................-............................................................................................................................................ 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
....................-…………………………………………………………………………………………………………………………  
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุลนำงสำวจันทร์จิรำ  เวชพรำหมณ์   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชสถิติปฏิบัติงำน 

โทรศัพท์ 077 292144 ต่อ 124           มือถือ  0956593917 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

 
2. สถานการณ ์

โรงพยำบำลวิภำวดีได้วิเครำะห์ตำมตำรำงกำรค ำนวณวิกฤต 7 ระดับ (risk scoring) ไตรมำส 2 ซึ่งสถำนะ
ทำงกำรเงินอยู่ในระดับ 0 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ระดับ หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี น้อยกว่ำ       
ระดับ 7 

ระดับ 0 ระดับ 0  

 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 4.1 กำรด ำเนินกำร : วิเครำะห์ตำรำงกำรค ำนวณวิกฤต 7 ระดับ ตำมไตรมำส ดังนี้  

4.1.1 ไตรมำสที่ 1 (เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2561)  
 4.1.2 ไตรมำสที่ 2 (เดือน มกรำคม-มีนำคม 2562) 
 4.1.3 ไตรมำสที่ 3 (เดือน เมษำยน-มิถุนำยน 2562) 
 4.1.4 ไตรมำสที่ 4 (เดือน กรกฎำคม-กันยำยน 2562) 

4.2 แผนงำน : ท ำแผนควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้สอดคล้องงบประมำณที่ได้รับ 
4.3 กิจกรรม : หำแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมโดยให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำส ดังนี้  

4.3.1 ทบทวนแผน plan fin ทุก6 เดือน 
4.3.2 ทบทวนกำรใช้เงินบ ำรุงทุกไตรมำส 
4.3.3 ชี้แจ้งแนวทำงประหยัดพลังงำนในโรงพยำบำล เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย 
4.3.4 ทอดผ้ำป่ำเพ่ือจัดหำวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นของโรงพยำบำล 
4.3.5 พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้สอดคล้องกับแผนเงินบ ำรุง 
4.3.6 จ ำกัดกำรเลี้ยงรับรองในกำรประชุม/อบรมภำยในหน่วยงำน 
4.3.7 ขอรับบริจำคจำกบริษัท ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ 

 4.4 ผลงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ : สภำวะวิกฤตทำงกำรเงินต่ ำกว่ำระดับ 7  ในไตรมำสที่ 2 สถำนะทำง
กำรเงินอยู่ในระดับ 0 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

สภำวะวิกฤตทำงกำรเงินต่ ำกว่ำระดับ 7 
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7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
7.1 หำแนวทำงกำรเพิ่มรำยได้ให้กับโรงพยำบำล 
7.2 ลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 

 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 โปรแกรมตำรำงค ำนวณวิกฤต 7 ระดับ 
 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล.....น.ส.อรอนงค์......อังกูรรัตน์............ ต ำแหน่ง..นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร............... 

โทรศัพท์……077-292144……………………………มือถือ...083-6954359.................................... 
2.ชื่อ-สกุล……น.ส.สำลิน…ี…บัวทอง …………………ต ำแหน่ง....นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี.............. 

โทรศัพท…์…077-292144……………………………มือถือ.....098-8811007................................ 
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 การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่ 26  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 

HA ขั้น 3 
 
2. สถานการณ ์ 
 รพ.ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและรับรองตำมมำตรฐำนHA ขั้นที ่3 เมื่อเดือนกันยำยน 2560 และครบก ำหนด 
Re-ac ในเดือน ก.ย. 2562  
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 รพ.วิภำวด ี ผ่ำนเกณฑ์ HA 
ขั้น 3 

ผ่ำนเกณฑ์ HA 
ขั้น 3 

100  

 
  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ด ำเนินงำนเพื่อรองรับกำรRe-ac  
  
5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
   กำรไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมแผนที่วำงไว้ 
 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ทีมงำนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุลนำงสุวรรณี  พรหมวิเศษ…ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

โทรศัพท์มือถือ0894294264 
2.ชื่อ-สกุล…นำงสำววิยะดำ  คงแก้ว ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โทรศัพท์มือถือ 0810916223 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
2. สถานการณ์  

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส ำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 7 
หมวด คือ หมวด 1 กำรน ำองค์กำร หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร หมวด 6 
กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร และ หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ให้จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กร โดยใน
ปีงบประมำณ 2561 ก ำหนดด ำเนินกำรหมวดที่ 1 และหมวดที่ 5 ที่คะแนน อยู่ที่ ระดับ 5 และในปีงบประมำณ 
2562 ได้ด ำเนินกำรในหมวดที่ 2 และหมวดที่ 4 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวิภำวดี 

ระดับ 5 ระดับ 5  100  

  
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ในปี 2562  ดังนี้ 
1. จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กร จ ำนวน 13 ข้อค ำถำม และทบทวนทุกปี 
2. ปีงบประมำณ 2562 ของอ ำเภอวิภำวดี ได้จัดท ำ หมวด 2  และ 4  และคงสภำพ หมวด 1 หมวด 5 ไว้ 
3. น ำผลกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด ำเนินกำรมำจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร หมวดละ 1 

แผน 
4. จัดท ำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์หมวด 7 
5. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร 
6. ติดตำมประเมินผล กลุ่มพัฒนำระบบริหำร /ผู้ตรวจประเมินนอก 
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5.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
- 

 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 

1.ชื่อ-สกุล   นำยทิวำ  ชูชีพ    ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์   077-292076     มือถือ  081-4151728   
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 28 ร้อยละโรงพยาบาล ที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ อย่างน้อย ๘ เรื่อง 

 
2. สถานการณ ์

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอวิภำวดี ในปีที่ผ่ำนๆมำมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของผลงำนนวัตกรรม 
และมีกำรคิดค้น และสร้ำงนวัตกรรมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ไม่มีส่วนร่วมของบุคลำกรของ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ซึ่งได้แก่ 1. เข็มขัดไร้พุง (กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบฯ)  2. นวัตกรรมยำงยืด ( กลุ่มงำน
เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู) 3. ฉลำกยำ QR cord  (กลุ่มงำนเภสัชฯ) 4. กล่องส ำลี first in first out  (กลุ่มงำนเทคนิค
กำรแพทย์) 5. ถังขยะแยกชั้น (งำน ENV)  6. กล่องใสไร้ฝุ่น (งำนทันตกรรม)  7. คลึง คลำย by clock (งำนห้อง
คลอด)  8. สำยวัดท ำนำยน้ ำหนักทำรกในครรภ์ (งำนฝำกครรภ์) 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 คบสอ.วิภำวดี 8 8 100  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตาม 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- 
 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีกำรชี้แจงกำรด ำเนิน/ขั้นตอนโดยกำรมีส่วนร่วมกับบุคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล.....นำงสุรำกรี  มุสกิพันธ์............ ต ำแหน่ง..นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร............... 

โทรศัพท์……077-292144……………………………มือถือ...087-2686540.................................... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ(KPI_ตรก) 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 
2. สถานการณ์  

ตำมกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. ในกำรป้องกันกำรทุจริตประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุก
จิตส ำนึก (2) ป้องกัน (3) ปรำบปรำม และ (4) เครือข่ำย มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใตแ้ผนงำน
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ตำมเป้ำหมำยของกระทรวงสำธำรณสุขที่ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ก ำหนดให้ โรงพยำบำลวิภำวดี และส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี เป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and ransparency Assessment : ITA)  โดยในปีงบประมำณ 2561   
โรงพยำบำลวิภำวดี ได้ผ่ำนกระประเมิน   และ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ได้ผ่ำนกำรประเมิน เช่นกัน 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 โรงพยำบำลวิภำวดี 
26 ข้อ 

20 ข้อ   76.92  
2 สสอ.วิภำวดี 26 ข้อ 100 

 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  1. ผู้รับผิดชอบระดับของหน่วยงำน จัดประชุม ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใน
หน่วยงำน   
  2. หน่วยงำนประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำน ในหน่วยงำน 
  3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละ EB รวบรวมหลักฐำนเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรวบรวม 
ผู้รับผิดชอบระดับของหน่วยงำน 
  4. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ITA จัดส่งแบบประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence based)  ให้ผู้ประเมิน
ระดับจังหวัดตรวจสอบ ไตรมำสที่ 1 (เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2561)  ไตรมำสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน มีนำคมของทุกปี) 
ไตรมำสที่ 3 (เดือนมิถุนำยนของทุกปี) ไตรมำสที่ 4 (เดือนกันยำยนของทุกปี) 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - 
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7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หน่วยงำนภำครัฐ ทุกภำคส่วน ควรได้รับรู้ และได้รับทรำบแนวทำงในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และท ำควำมเข้ำใจตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในหน่วยงำน 
 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล.....น.ส.อรอนงค์......อังกูรรัตน์............ ต ำแหน่ง..นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร...............  

โทรศัพท…์…077-292144……………………………มือถือ...083-6954359.................................... 
2.ชื่อ-สกุล……นำยทิวำ……ชูชีพ.………………………ต ำแหน่ง....นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร....... 
โทรศัพท…์…077-292076……………………………มือถือ...083-0333027.................................... 
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การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 30 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายในควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 
  
2. สถานการณ์/สภาพปัญหา ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี มีคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในภำคีเครือข่ำยระบบอ ำเภอ 
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรของโรงพยำบำลชุมชนในเครือข่ำย และ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ นักวิชำกำร
สำธำรณสุข จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โดยร่วมก ำหนดแผ่นตรวจสอบภำยในไห้กับโรงบำลส่งเสริ มสุขภำพ
ต ำบลทุกแห่ง ในอ ำเภอ จ ำนวน 3 แห่ง สสอ. 1 แห่ง รพ. 1 แห่ง โดยก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบหน่วยบริกำรใน
เครือข่ำย 1 ครั้ง/ปี  

 
3. ผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

อันดับ หน่วยบริการ 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

   1 ภำพรวม คบสอ.วิภำวดี 4 แห่ง 4 100  
 
4. การด าเนินงาน /แผนงาน /กิจกรรม /ผลงานตามมาตรการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 โรงพยำบำล ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน จำก สปสช.เขต.11 
 รพ.สต.ทุกแห่ง ได้รับกำรตรวจสอบภำยในจำกคณะกรรมกำรที่จังหวัดแต่งตั้ง และ รพ.สต.บ้ำนคลองใส 
ได้รับกำรตรวจสอบภำยในจำก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
  
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- 
 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
 
8. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 …………………………………-………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบระดับ คบสอ. 
 1.ชื่อ-สกุล.....น.ส.อรอนงค์......อังกูรรัตน์............ ต ำแหน่ง..นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร...............  

โทรศัพท…์…077-292144……………………………มือถือ...083-6954359.................................... 
2.ชื่อ-สกุล……นำยทิวำ  ชูชีพ………ต ำแหน่ง....นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร............................... 
โทรศัพท…์…077-292076……………………………มือถือ....081-4151728................................... 
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ผลงานที่
ภาคภูมิใจ 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1. ชื่อผลงาน : พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย stroke 
2. ค าส าคัญ ลดอัตราผู้ป่วย stroke ,เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ 
3. สรุปผลงานโดยย่อ 
      โรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยที่ก ำลังคุกคำมประชำกรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้เพรำะโรคหลอดเลือด
สมองเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับต้นๆ โรคนี้เกิดได้กับประชำชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพำะผู้ป่วยที่มีภำวะควำมดัน
โลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ส ำคัญ รองจำกปัจจัยด้ำนอำยุ  

จำกกำรทบทวนข้อมูล กำรให้บริกำรผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ อ ำเภอวิภำวดี 
ตั้งแต่ปี   2556 – 2561 พบว่ำ ผู้ป่วย stroke รำยใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบว่ำ ปัจจัยเสี่ยงส ำคัญของกำร
เกิดโรค คือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจ ำตัวเป็นควำมดันโลหิตสูง และระยะเวลำกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยกลุ่มนี้
ยังล่ำช้ำไม่ทันเวลำ โดยเฉพำะผู้ป่วยในพ้ืนที่ไกลทุรกันดำร ไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ อีกทั้งผู้ป่วยบำงส่วนยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำกำร และอำกำรแสดงของโรคท ำให้ไปรับกำรรักษำโดยกำรบีบนวดก่อนมำ
โรงพยำบำล ทีมดูแลผู้ป่วย Stroke จึงได้พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
1. ลดจ ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรำยใหม่ 
2. ลดจ ำนวนผู้ป่วย stroke ในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง 
3. เพิ่มจ ำนวนกำรเข้ำถึงของผู้รับบริกำร 
4. ลดจ ำนวนกำรกลับมำเป็นซ้ ำ (  Recurrent ) 

     5.  ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

    ผู้ป่วย stroke รำยใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัว UD HT  โดยจำก
ข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ อ ำเภอวิภำวดี ตั้งแต่ปี 2556 – 
2558 มีจ ำนวนผู้ป่วยรำยใหม่ปีละ 14 รำยและ ในปี 2559 – 2561 มีจ ำนวน 35,32 และ27 รำย
ตำมล ำดับ     

    จำกกำรทบทวนกำรดูแลผู้ป่วย พบว่ำ ปัญหำกำรเข้ำถึงบริกำรทันเวลำภำยใน 180 นำที ยังไม่บรรลุ
เป้ำหมำย ปี2556 – 2561 คิดเป็นร้อยละ 71,53,50 ,52,44 และ56 ตำมล ำดับ  

     นอกจำกนี้ยังพบปัญหำ กำรเกิด Recurrent stroke ในปี 2560 – 2561 คิดเป็นร้อยละ  4  
ผู้ป่วยที่เป็น stroke รำยใหม่ มีโรคประจ ำตัวเป็นควำมดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 1.0 และ 0.7 ตำมล ำดับ  
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6.กิจกรรมการการพัฒนา  
Stroke Driver Diagram 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIM จ ำนวน
ผู้ป่วย Stroke 
รำยใหม่ลดลง 

เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรค้นหำผู้ป่วยกลุ่ม

เสี่ยง 
 

พัฒนำกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
HT 

 

กำรสร้ำงศักยภำพใน
ระดับบุคคลและชุมชน 
ให้มีศักยภำพในกำร
จัดกำรดูแลตนเอง 

ค้นหำกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนโดย อสม. 

ตะลอนหา stroke 
 

คัดกรอง 
โดยใช้CVD Risk 

 

ในคลนิิก NCD 
 

จัดท ำ CPG ในกำร
ดูแลกลุ่มเสี่ยง 

 

ให้ควำมรู้ เยี่ยมบ้ำน 
 
 

Primary Drivers Secondary Drivers Specific chenges 

ตะลอนหำ
กลุ่มเสี่ยง
โดย อสม.
และจิต
อำสำ 

ควบคุมระดับควำมดันชะลอ
กำรเกิดภำวะแทรกซ้อน 
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Stroke Driver Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AIM ผู้ป่วย Stroke 
เข้าถึงบริการได้

รวดเร็ว 

เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร
ในจุดที่อับสัญญำณ 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
รับรู้อำกำรเตือน
(Warning sign) 

เพ่ิมสมรรถนะในกำร
ประเมินอำกำร 

เพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบส่งต่อ 

Primary Drivers Secondary Drivers Specific chenges 

จัดหำวิทยุคลื่นควำมถี่
กลำงในหมู่บ้ำนที่ไม่มี

สัญญำณโทรศัพท์ 

-ให้ควำมรู้  
warning signทุก
หมู่บ้ำน(100%) 
-รณรงค์ 1669 

-พัฒนำแบบประเมิน
คัดกรอง 
-พั ฒ น ำ ส ม ร ร ถ น ะ
บุ ค ล ำ ก ร ใ น ก ำ ร
ประเมิน 

ใช้ Stroke Fas tract 

พัฒนำชุมชน
หรรษำปลอด

ปัญหำ STROK 
(คลองมุยโมเดล) 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด Stroke ปี พ.ศ.2558-2562 
ตัวช้ีวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละของเข้ำถึงภำยใน 180 นำท ี 28.5 43.5 45.4 58.8 75 
ร้อยละจ ำนวนstroke ใน HT 0.4 1.2 1.1 0.8 0.07 
อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยstrokeที่บ้ำน 0 0 0 0 0 
ร้อยละอัตรำกำรตำย 0 0 0 0 0 

 

จำกผลกำรด ำเนินงำน จะเห็นได้ว่ำ กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยSTROKE มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรพัฒนำ
กิจกรรมค้นหำกลุ่มเสี่ยงและลงพ้ืนที่น ำร่องพัฒนำหมู่บ้ำนหรรษำปลอดปัญหำ STROKE ( คลองมุย โมเดล) ซึ่งก ำลัง
ด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ป่วยมำโรงพยำบำลและส่งต่อทันโดยระบบ FAST ผ่ำนเกณฑ์ ไม่มีอัตรำกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย stroke ที่บ้ำน รวมถึงอัตรำกำรตำยเป็นศูนย์ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของตัวชี้วัดต่ำงๆของปี 2559-2562 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80
75 

0.07 0 0 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

*ปี2562 ต.ค.61-เม.ย.62 



 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวิภาวดี    

  

ผลงานเด่น Stroke ในปีงบประมาณ 2562  

- ร้อยละของกำรเข้ำถึงภำยใน 180 นำที เพิ่มเป็นร้อยละ 75  

- อัตรำผู้ป่วย stroke fast track ที่ส่งต่อไป รพ. สุรำษฎร์ธำนี ได้รับยำละลำยลิ่มเลือดร้อยละ 100  

- ร้อยละจ ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงลดลงเหลือร้อยละ 0.07 

- อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้ำนร้อยละ 0 

- อัตรำกำรตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 0 

- มีโครงกำรหมู่บ้ำนตัวอย่ำง หมู่บ้ำนหรรษำปลอดปัญหำ Stroke (คลองมุยโมเดล) ในหมู่บ้ำนทุรกันดำร  
ไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ ตั้งแต่ด ำเนินกำรในระยะเวลำ 6 เดือน ที่ผ่ำนมำยังไม่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหมู่บ้ำน
ตัวอย่ำง  
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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