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 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยบริการในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ จัดท ารายงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอศรีส าโรง ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง ได้เชื่อมโยงกับ
นโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเขตสุขภาพที่ 2 นโยบายส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย รวมถึงนโยบายของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1) ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 3) พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ 4) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
อย่างมีธรรมาภิบาล  
 ทั้งนี้เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีส าโรง และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปีเล่มนี้ ในการทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานใน
สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยต่อไป 
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 อ ำเภอศรีส ำโรงได้ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอเป็นแห่งแรก ที่บ้ำนนำหลุก ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
ต ำบลนำขุนไกร ต่อมำจะเป็น พ.ศ. ใดยังค้นหำหลักฐำนไม่พบ ได้ย้ำยที่ว่ำกำรอ ำเภอมำตั้งท่ีบ้ำนปำกแก่ง ต ำบล
เกำะตำเลี้ยงเป็นครั้งที่ 1 แล้วย้ำยไปตั้งท่ีบ้ำนวังทอง ต ำบลวังทอง เป็นครั้งที่ 2 แล้วย้ำยมำจำกต ำบลวังทองไป
ตั้งที่บ้ำนคลองตำล ต ำบลวัดเกำะ เป็นครั้งที่ 3 และย้ำยไปตั้งที่บ้ำนคลองตำล ต ำบลคลองตำล ซึ่งเป็นสถำน
ที่ตั้งท่ีว่ำกำรอ ำเภอศรีส ำโรงในปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4 
 ค ำว่ำ “ศรีส ำโรง” ซ่ึงเป็นชื่ออ ำเภอได้ใช้ชื่อนี้มำตั้งแต่ยังตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอที่บ้ำนนำหลุก บ้ำน
ปำกแก่ง และบ้ำนวังทอง ต่อเมื่อย้ำยไปตั้งที่อยู่ที่บ้ำนคลองตำล ต ำบลวัดเกำะ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อ ำเภอคลอง
ตำล” ตำมนำมบ้ำนและหลังจำกท่ีได้ย้ำยที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอครั้งหลังสุด มำตั้งท่ีบ้ำนคลองตำล ต ำบลคลองตำล 
จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่จ ำอ ำเภอคลองตำลมำใช้ชื่อเป็น “ศรีส ำโรง” ตำมเดิม เพ่ือรักษำประวัติดั้งเดิมไว้ 
 ค ำว่ำ “ศรีส ำโรง” ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้ำนของต ำบลตำมที่ทั่วไปนิยมใช้กัน เพรำะปรำกฏจำกปำกค ำของ
คนเฒ่ำคนแก่ได้เล่ำลือสืบต่อๆ กันมำ “ศรีส ำโรง” ซ่ึงเป็นชื่ออ ำเภอแต่เดิมมำนั้นบริเวณที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอที่
บ้ำนนำหลุกเมื่อครั้งตั้งอยู่นั้นมีต้นส ำโรงอยู่ต้นหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้ำนสำขำใหญ่โตมำก ผู้ก่อตั้งที่ว่ำกำร
อ ำเภอครั้งนั้นคงจะเห็นเป็นสัญลักษณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้ จึงได้ขอใช้ชื่ออ ำเภอโดยอำศัยชื่ อของต้นไม้
ดังกล่ำวเป็นหลัก และเพ่ือที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่บ้ำนเมือง จึงได้เติมค ำว่ำ “ศร”ี เข้ำไว้ข้ำงหน้ำอีกค ำหนึ่ง 
 
 
 
 



3 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
 เนื้อท่ีอ ำเภอศรีส ำโรง มีประมำณ 567.73 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 353,562.5 ไร่ 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอทุ่งเสลี่ยม และอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอเมืองสุโขทัย และอ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย 
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย และอ ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 อ ำเภอศรีส ำโรง มีพ้ืนที่ 565.73 ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำยมไหลผ่ำน
ตอนกลำงของอ ำเภอ ผ่ำนต ำบลสำมเรือน  ต ำบลวัดเกำะ ต ำบลคลองตำล ต ำบลบ้ำนนำ ต ำบลวังทอง ต ำบลวัง
ใหญ่และต ำบลทับผึ้ง มีล ำคลองส ำคัญที่อยู่บริเวณฝั่งล ำน้ ำยมด้ำนขวำ คือ คลองระก ำ และคลองชัด หนองน้ ำ
ส ำคัญส ำหรับท ำกำรเกษตร ได้แก่ หนองน้ ำไอ้ข่อง หนองควำย หนองโพ และหนองยุบ ต ำบลบ้ำนซ่ำน หนอง
ลำดหอยโข่ง และหนองหมื่นอิน ต ำบลบ้ำนไร่ หนองกระสำ ต ำบลเกำะตำเลี้ยง 
 

 
 อ ำเภอศรีส ำโรง แบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 13 ต ำบล 118 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 13 แห่ง โดยเป็นเทศบำลต ำบล 1 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 12 แห่ง ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 1 แผนที่อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
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การปกครองส่วนภูมิภาค อ ำเภอศรีส ำโรงแบ่งเขตกำรปกครองย่อย ออกเป็น 13 ต ำบล 118 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
1. ต ำบลคลองตำล (Khlong Tan)     
2. ต ำบลวังลึก (Wang Luek)     
3. ต ำบลสำมเรือน (Sam Ruean)     
4. ต ำบลบ้ำนนำ (Ban Na)     
5. ต ำบลวังทอง (Wang Thong)     
6. ต ำบลนำขุนไกร (Na Khun Krai)     
7. ต ำบลเกำะตำเลี้ยง (Ko Ta Liang) 
8. ต ำบลวัดเกำะ (Wat Ko) 
9. ต ำบลบ้ำนไร่ (Ban Rai) 

 10. ต ำบลทับผึ้ง (Thap Phueng) 
 11. ต ำบลบ้ำนซ่ำน (Ban San) 
 12. ต ำบลวังใหญ่ (Wang Yai) 
 13. ต ำบลรำวต้นจันทน์ (Rao Ton Chan) 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อ ำเภอศรีส ำโรงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ 
 1. เทศบำลต ำบลศรีส ำโรง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองตำลทั้งต ำบล รวมทั้งบำงส่วนของต ำบลวัง

ลึกและต ำบลสำมเรือน 
 2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังลึก ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังลึก (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลศรี

ส ำโรง) 
 3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสำมเรือน (เฉพำะนอกเขตเทศบำล

ต ำบลศรีส ำโรง) 
 4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนนำทั้งต ำบล 
 5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังทองทั้งต ำบล 
 6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำขุนไกร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลนำขุนไกรทั้งต ำบล 
 7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะตำเลี้ยง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเกำะตำเลี้ยงทั้งต ำบล 
 8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดเกำะ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวัดเกำะทั้งต ำบล 
 9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไร่ทั้งต ำบล 
 10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทับผึ้งทั้งต ำบล 
 11. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนซ่ำน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนซ่ำนทั้งต ำบล 
 12. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังใหญ่ทั้งต ำบล 
 13. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำวต้นจันทร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลรำวต้นจันทน์ทั้งต ำบล 
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 ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ด้ำนกำรเพำะปลูก พบว่ำมีกำรใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใน
กำรท ำนำและปลูกพืชไร่ ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมำก ได้แก่ ข้ำวเจ้ำ ยำสูบ และข้ำวโพด 
 เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรท ำนำและท ำไร่ใบยำสูบ หลำยหมู่บ้ำนมีกำรส่งเสริมอำชีพเพ่ือให้ มี
รำยได้พิเศษเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ท ำไม้กวำด ท ำแชมพูด้วยสมุนไพร กำรจักสำน กำรทอผ้ำ และน้ ำสมุนไพร 
นอกจำกนี้สินค้ำพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของชำวศรีส ำโรงและเป็นที่นิยม คือ ถั่วทอดศรีส ำโรง หรือถั่วทอด 200 ปี 
ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยและนักท่องเที่ยว 
 

 
 มีสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษำ 4 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษำ 41 
แห่ง (ขยำยโอกำส 9 แห่ง) โรงเรียนอนุบำล 1 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20 แห่ง  
 กำรนับถือศำสนำส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวัด 37 แห่ง ส ำนักสงฆ์ 14 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง 
 

 
 อ ำเภอศรีส ำโรงตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ระยะทำง 447 กิโลเมตร โดยมีถนนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 101 ตัดผ่ำน (ถ.จรดวิถีถ่อง) และอยู่ห่ำงจำก อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นระยะทำง 20 กิโลเมตร 
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รูปที่ 2 ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก 

 
 ท่ำนเจ้ำคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้ำอำวำสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยำบำลขึ้น 
เนื่องจำก “ท่ำนเคยป่วยมำก่อน มีควำมสงสำรประชำชนที่เจ็บป่วย ไม่รู้ว่ำจะไปพ่ึงใครได้ คนยำกจนจะได้รับ
กำรรักษำบ้ำงก่อนตำยหรือรอดชีวิต โรงพยำบำลและหมอเท่ำนั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยำมเจ็บป่วยและให้ก ำลังใจกับ
พ่ีน้องคนยำกจน ควำมเมตตำต่อบุคคลอ่ืนที่ด้อยโอกำสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยำบำลเป็นที่พ่ึงพิงได้ ” ท่ำนเจ้ำ
คุณพระสังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้ำประชำชน สร้ำงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้ำงเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุขรับไปด ำเนินกำรให้บริกำรประชำชน  
 

 
รูปที่ 3 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
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 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยเดิมเป็นโรงพยำบำลประจ ำจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 - 2506 
เป็นเวลำ 15 ปี เป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัย และเป็นโรงพยำบำลแห่งที่ 3 ในเขตสุขภำพที่ 2 
ต่อมำจังหวัดสุโขทัยเห็นสมควรให้โรงพยำบำลประจ ำจังหวัดตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมือง เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงของ
หน่วยรำชกำร จึงได้สร้ำงโรงพยำบำลสุโขทัยขึ้น โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยได้เปิดท ำกำรรักษำพยำบำลครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2491 ปัจจุบันเป็นโรงพยำบำลทั่วไป ขนำด 307 เตียง มีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 
ตำรำงวำ จังหวัดสุโขทัยมีโรงพยำบำลทั่วไป 2 แห่ง โดยโรงพยำบำลสุโขทัยดูแล 4 อ ำเภอ ประชำกร 274,517 
คน (ร้อยละ 46) และโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยดูแล 5 อ ำเภอ ประชำกร 325,518 คน (ร้อยละ 54) เป็น
โรงพยำบำลหลักในกำรรับส่งต่อภำยในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพำะศัลยกรรมและอุบัติเหตุ ปัจจุบันมีแพทย์ 49 
คน มีแพทย์เฉพำะทำงครบทุกสำขำ สำมำรถท ำกำรรักษำผู้ป่วยที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน เป็นแหล่งผลิตแพทย์
เวชศำสตร์ครอบครัว และโรงพยำบำลไม่มีวิกฤติกำรเงิน 
 กำรด ำเนินกิจกำรของโรงพยำบำลก่อนเข้ำระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) มีผล
ประกอบกำรที่ดี มีเงินบ ำรุงคงเหลือเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท หลังจำกเข้ำระบบ UC เมื่อปีงบประมำณ 2545 
เงินบ ำรุงเริ่มลดลงตำมล ำดับ จนเกิดวิกฤติทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศำสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร กำรบริหำรจัดกำร และเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลำกรของโรงพยำบำล 
ปรับเปลี่ยนระบบให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
และสำมำรถแก้ไขวิกฤติทำงกำรเงินได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ โดยได้ด ำเนินกำรมีผลงำนก้ำวหน้ำเป็นไปตำม
แผนยุทธศำสตร์ เป็นที่พอใจของผู้รับบริกำร และโรงพยำบำลได้พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ทำงกำรแพทย์ให้
ทันสมัย เสำะแสวงหำแพทย์เฉพำะทำงที่มีควำมสำมำรถ ให้ทุนกำรศึกษำแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ท ำ
เครือข่ำยกับโรงพยำบำลต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ พัฒนำระบบบัญชี กำรเงิน พัสดุ และกำรตรวจสอบภำยใน 
ตั้ง PCU (Primary Care Unit) ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรของโรงพยำบำลให้มีคุณภำพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อไป 
 

 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง เดิมเรียกว่ำอนำมัยอ ำเภอศรีส ำโรง ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มี
สถำนที่ ที่ตั้งส ำนักงำนอนำมัยอ ำเภออยู่ภำยในอำคำรสุขศำลำ หมู่ 1 ต ำบลคลองตำล เป็นอำคำรไม้ชั้นเดียว 
โดยมีนำยพวน  ก้อนแก้ว เป็นอนำมัยอ ำเภอเป็นคนแรกของอ ำเภอศรีส ำโรง และต่อมำรุ่น นำยบัณฑิต 
อินทรมำศ ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งอนำมัยศรีส ำโรงเป็นสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง ซึ่งใช้สถำนที่ปฏิบัติงำน
เดียวกับสถำนีอนำมัยต ำบลคลองตำลมำโดยตลอดจนถึงสมัย นำยประกอบ แก้วทุ่ง เป็นสำธำรณสุขอ ำเภอศรี
ส ำโรง ได้ย้ำยสถำนที่ปฏิบัติงำนจำกสถำนีอนำมัยต ำบลคลองตำล มำปฏิบัติงำนที่อำคำรพัสดุซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกันกับสถำนีอนำมัยต ำบลคลองตำล ตั้งแต่ มีนำคม 2553 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
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 ท่ำนเจ้ำคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้ำอำวำสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยำบำลขึ้น 
เนื่องจำก “ท่ำนเคยป่วยมำก่อน มีควำมสงสำรประชำชนที่เจ็บป่วย ไม่รู้ว่ำจะไปพ่ึงใครได้ คนยำกจนจะได้รับ
กำรรักษำบ้ำงก่อนตำยหรือรอดชีวิต โรงพยำบำลและหมอเท่ำนั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยำมเจ็บป่วยและให้ก ำลังใจกับ
พ่ีน้องคนยำกจน ควำมเมตตำต่อบุคคลอ่ืนที่ด้อยโอกำสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยำบำลเป็นที่พ่ึงพิงได้ ” ท่ำนเจ้ำ
คุณพระสังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้ำประชำชน  สร้ำงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้ำงเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุขรับไปด ำเนินกำรให้บริกำรประชำชน 
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยเปิดท ำกำรรักษำพยำบำลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2491 
มีอำคำรรักษำพยำบำลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจ ำ 1 คน ปัจจุบันเป็นโรงพยำบำล
ทั่วไป ขนำด 307 เตียง สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตั้งอยู่ที่ตัวอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ห่ำงจำกจังหวัดสุโขทัยไปทำงทิศเหนือ ตำมถนนจรดวิถีถ่อง (ทำงหลวงหมำยเลข 101) 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่  
50 ไร่ 22.4 ตำรำงวำ 
 กำรด ำเนินกิจกำรของโรงพยำบำลก่อนเข้ำระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) มีผล
ประกอบกำรที่ดี มีเงินบ ำรุงคงเหลือเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท หลังจำกเข้ำระบบ UC เมื่อปีงบประมำณ 2545 
เงินบ ำรุงเริ่มลดลงตำมล ำดับ จนเกิดวิกฤติทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศำสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร กำรบริหำรจัดกำร และเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลำกรของโรงพยำบำล 
ปรับเปลี่ยนระบบให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
และสำมำรถแก้ไขวิกฤติทำงกำรเงินได้ตั้งแต่ปี  2560 เป็นต้นมำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของ
โรงพยำบำลโดยรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจำกสภำพคล่องทำงกำรเงินสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดทั้ง 3 อัตรำส่วน คือ 
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตรำส่วนเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน ส่งผลท ำให้
สถำนกำรณ์วิกฤตทิำงกำรเงินลดลงไม่มีควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน และไม่มีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินระดับสูงถึงรุนแรง 
โรงพยำบำลมีประสิทธิภำพโดยรวมในกำรใช้ทรัพยำกรและกำรบริหำรจัดกำร โดยวำงมำตรกำรเพ่ิมรำยรับมี
กำรทบทวนกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำล มำตรกำรลดรำยจ่ำยมีกำรควบคุมก ำกับแผนงำนโครงกำรทุกไตร
มำส ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและระดับควำมส ำคัญ ส่งผลท ำให้ใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล จึงท ำให้โรงพยำบำล
มีประสิทธิภำพทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 
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 นายแพทย์สมชาย  แก้วเขียว 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 

   

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

นางสมพร  บรรลุพันธุนาถ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล 

นางสุนทรี  กิจการ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
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นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนปฐมภูมิ 

นายแพทย์เกตุ  ชูพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

นายแพทย์วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัสดุกำรแพทย์ 

   
นายแพทย์ธงชัย  สุมิตสวรรค์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนบุคคล 

 นายแพทย์วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ด้ำนพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัย 

   
นายแพทย์น าชัย  จิตรน าทรัพย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

 นายแพทย์ณัฐพล  เดชะปรากรม 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
1.1 งำนสำรบรรณและธุรกำร 
1.2 งำนยำนพำหนะ 
1.3 งำนสนำม 
1.4 งำนรักษำควำมสะอำด และขยะติดเชื้อ 
1.5 งำนรักษำควำมปลอดภัย 
1.6 งำนซักฟอกและตัดเย็บ 
1.7 ระบบบ้ำบัดน้ ำเสีย 
1.8 งำนประชำสัมพันธ ์

2. กลุ่มงำนพัสดุ 
3. กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

วิศวกรรมทำงกำรแพทย ์
3.1 งำนไฟฟ้ำ 
3.2 ระบบปรับอำกำศภำยใน 
3.3 งำนซ่อมบ้ำรุงทั่วไป 
3.4 อำคำรสถำนที ่
3.5 งำนโยธำสขุำภบิำล 
3.6 ช่ำงเครื่องมือแพทย์ 

4. กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 
5. กลุ่มงำนกำรเงิน 
6. กลุ่มงำนบัญช ี

นพ.วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 
1. กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก 
2. กลุ่มงำนแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
3. กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

3.1 งำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศสม. 
3.2 งำนป้องกันควบคุมและระบำดวิทยำ 
3.3 งำนพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและสนับสนุน

เครือข่ำย 
3.4 งำนส่งเสริมสุขภำพและฟื้นฟ ู
3.5 งำนคุ้มครองผู้บริโภค 

4. กลุ่มงำนสุขศึกษำ 
5. กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

5.1 งำนคลินิกอำชีวเวชกรรม 
5.2 งำนส่งเสริมสุขภำพและฟื้นฟูสภำพวัยท ำงำน 
5.3 งำนอำชีวป้องกันและควบคุมโรค 
5.4 งำนพิษวิทยำและเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
5.5 อนำมยัสิ่งแวดล้อม 
5.6 งำนตรวจสุขภำพ 

6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลชุมชน 
6.1 งำนกำรพยำบำลที่บำ้นและชุมชน 
6.2 งำนพยำบำลผู้จัดกำรสุขภำพชุมชน 
6.3 งำนพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลชุมชน 
6.4 งำนกำรพยำบำลชุมชนในกำรบ้ำบัดรักษำยำเสพติด 

นพ.น าชัย จิตรน าทรัพย ์
1. กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย ์
2. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ 
3. กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน

โครงกำร 
4. กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
5. กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพบริกำรและ

มำตรฐำน 

นพ.สุนทร อินทพิบูลย์ 
1. กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 
2. กลุ่มงำนอำยุรกรรม 
3. กลุ่มงำนศัลยกรรม 
4. กลุ่มงำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
5. กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม 
6. กลุ่มงำนนิติเวช 
7. กลุ่มงำนจักษวุิทยำ 
8. กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก 
9. กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 
10. กลุ่มงำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
11. กลุ่มงำนสูติ - นรีเวชกรรม 
12. กลุ่มงำนวิสัญญีวิทยำ 
13. กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 
14. กลุ่มงำนทันตกรรม 
15. กลุ่มงำนรังสีวิทยำ 
16. กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิ

วิทยำคลีนิก 
17. กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟ ู
18. กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ 
19. กลุ่มงำนเภสัชกรรม 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล 
1. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน 
2. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 
3. กล่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก 
4. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด 
5. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยห้องผ่ำตัด 
6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลวิสัญญี 
7. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอำยุรกรรม 
8. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยศัลยกรรม 
9. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช 
10. กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวช 
11. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยกุมำรเวชกรรม 
12. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยออร์โธปดิิกส์ 
13. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยโสต ศอ นำสิก จักษุ 
14. กลุ่มงำนกำรพยำบำลดำ้นกำรควบคุมและ

ป้องกันกำรติดเช้ือ 
15. กลุ่มงำนกำรพยำบำลตรวจรักษำพิเศษ  
16. กลุ่มงำนวิจยัและพฒันำกำรพยำบำล 

หมายเหต ุ: 1. ตัวเลขในวงเล็บคือจ ำนวนกรอบขั้นต่ ำ-ขั้นสูง  2. ปรับปรุง ธ.ค. 60 
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 นางปรียา  ภาชนะพรรณ 
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 

 

   

   
นายประสิทธิ์  เนียมก าเนิด 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 

 นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 
   

   
นายธีรวัฒน์  เข็มพล 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
นางสุนีรัตน์  เชิดชูไทย 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
นางสาวสุภัทรา  เปี่ยมอ่อน 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
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 จ ำนวนประชำกรอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย อ ำเภอศรีส ำโรง เป็น 1 ใน 9 อ ำเภอของจังหวัด
สุโขทัย ที่มีเชื้อสำยจีนเข้ำมำอยู่ในอ ำเภอศรีส ำโรง ยังมีวิถีกำรใช้ชีวิต กำรท ำใบยำสูบ ส่งเข้ำโรงงำน โรงบ่มยำ
ในพ้ืนที่ ส ำหรับในปีงบประมำณ 2564 อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัยมีประชำกร ณ เดือน กันยำยน ปี พ.ศ. 
2564 จ ำแนกตำมรำยต ำบล และจ ำแนกตำมเพศและอำยุ ดังแสดงในตำรำงที่ 1 และตำรำงที่ 2 ดังนี้ 
 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตามรายต าบล ณ กันยายน พ.ศ. 2564 

ต าบล 
เพศ 

รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

ต ำบลคลองตำล 2,693 3.93 3,192 4.65 5,885 8.58 

ต ำบลวังลึก 2,556 3.73 2,837 4.14 5,393 7.86 

ต ำบลสำมเรือน 3,242 4.73 3,528 5.14 6,770 9.87 

ต ำบลบ้ำนนำ 1,215 1.77 1,325 1.93 2,540 3.70 

ต ำบลวังทอง 1,893 2.76 2,073 3.02 3,966 5.78 

ต ำบลนำขุนไกร 3,552 5.18 3,561 5.19 7,113 10.37 

ต ำบลเกำะตำเลี้ยง 3,354 4.89 3,743 5.46 7,097 10.34 

ต ำบลวัดเกำะ 2,116 3.08 2,452 3.57 4,568 6.66 

ต ำบลบ้ำนไร่ 2,480 3.61 2,737 3.99 5,217 7.60 

ต ำบลทับผึ้ง 4,101 5.98 4,355 6.35 8,456 12.32 

ต ำบลบ้ำนซ่ำน 1,905 2.78 2,039 2.97 3,944 5.75 

ต ำบลวังใหญ่ 1,769 2.58 1,884 2.75 3,653 5.32 

ต ำบลรำวต้นจันทร์ 1,907 2.78 2,100 3.06 4,007 5.84 

ยอดรวมทั้งหมด 32,783 47.78 35,826 52.22 68,609 100.00 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ : ข้อมูลประชำกรอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ณ 30 กันยำยน 2564 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ จ ำนวนประชำกรอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย จ ำแนกตำมรำยต ำบล      
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวน 68,609 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 35,826 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 52.22 และเป็นเพศชำย 32,783 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 และต ำบลที่มีประชำกรอำศัยอยู่มำกที่สุด
อันดับที่ 1  ได้แก่ ต ำบลทับผึ้ง จ ำนวน 8,456 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32 อันดับที่ 2 คือ ต ำบลนำขุนไกร จ ำนวน 
7,113 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37 และอันดับที่ 3 คือ ต ำบลเกำะตำเลี้ยง จ ำนวน 7,097 คน คิดเป็น   ร้อยละ 
10.34  
 
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ าแนกเพศและช่วงอายุ ณ กันยายน 2564 

ช่วงอาย ุ(ปี) 
เพศ 

รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

0-4 ปี 1,327  1.93 1,285  1.87 2,612  3.81 

5-9 ปี 1,767  2.58 1,616  2.36 3,383  4.93 

10-14 ปี 1,794  2.61 1,813  2.64 3,607  5.26 

15-19 ปี 2,011  2.93 1,756  2.56 3,767  5.49 

20-24 ปี 1,919  2.80 2,070  3.02 3,989  5.81 

25-29 ปี 2,328  3.39 2,234  3.26 4,562  6.65 

30-34 ปี 2,159  3.15 2,101  3.06 4,260  6.21 

35-39 ปี 2,318  3.38 2,248  3.28 4,566  6.66 

40-44 ปี 2,585  3.77 2,591  3.78 5,176  7.54 

45-49 ปี 2,797  4.08 3,011  4.39 5,808  8.47 

50-54 ปี 2,637  3.84 2,987  4.35 5,624  8.20 

55-59 ปี 2,722  3.97 3,227  4.70 5,949  8.67 

60-64 ปี 2,249  3.28 2,735  3.99 4,984  7.26 

65-69 ปี 1,634  2.38 2,227  3.25 3,861  5.63 

70-74 ปี 1,164  1.70 1,580  2.30 2,744  4.00 

75-79 ปี 701  1.02 1,009  1.47 1,710  2.49 

80-84 ปี 412  0.60 749  1.09 1,161  1.69 

85-89 ปี 194  0.28 408  0.59 602  0.88 
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ช่วงอาย ุ(ปี) 
เพศ 

รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

90-94 ปี 56  0.08 140  0.20 196  0.29 

95-99 ปี 4  0.01 34  0.05 38  0.06 

100 ปีขึ้นไป 5  0.01 5  0.01 10  0.01 

รวม 32,783 47.78 35,826 52.22 68,609 100.00 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ : ข้อมูลประชำกรอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ณ 30 กันยำยน 2564 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ จ ำนวนประชำกรอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย จ ำแนกเพศและช่วงอำยุ       
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวน 68,609 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 35,826 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.22 และเป็นเพศชำย 32,783 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 และช่วงอำยุที่มีประชำกรมำกท่ีสุดอันดับที่ 1  ได้แก่ 
ช่วงอำยุ 55 – 59 ปี จ ำนวน 5,949 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 อันดับที่ 2 คือ ช่วงอำยุ 45 – 49 ปี จ ำนวน 5,808 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 และอันดับที่ 3 คือ ช่วงอำยุ 50 – 54 ปี จ ำนวน 5,624 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
 

 
แผนภูมิที่ 1 พีระมิดจ านวนประชากร จ าแนกเพศและอายุ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ณ กันยายน 2564 
 (หน่วย : คน) 

 
ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2564 
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 จำกแผนภูมิที่ 1 พบว่ำ พีระมิดจ ำนวนประชำกร จ ำแนกเพศและอำยุ อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 35,826 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 
และเป็นเพศชำย 32,783 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 และช่วงอำยุที่มีประชำกรมำกที่สุดอันดับที่ 1  ได้แก่ ช่วง
อำยุ 55 – 59 ปี จ ำนวน 5,949 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 เป็นเพศชำย จ ำนวน 2,722 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 
และเป็นเพศหญิง จ ำนวน 3,227 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 อันดับที่ 2 คือ ช่วงอำยุ 45 – 49 ปี จ ำนวน 5,808 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 67 เป็นเพศชำย จ ำนวน 2,797 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 และเป็นเพศหญิง จ ำนวน 
3,011 คน คิดเป็นร้อยละ 4.39 และอันดับที่ 3 คือ ช่วงอำยุ 50 – 54 ปี จ ำนวน 5,624 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.20 67 เป็นเพศชำย จ ำนวน 2,637 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 และเป็นเพศหญิง จ ำนวน 2,987 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 
 

 
ตารางท่ี 7 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559 – 2564 

ปี 
อัตราการเกิด อัตราการตาย 

จ านวน 
อัตรา 

ต่อพันประชากร 
จ านวน 

อัตรา 
ต่อพันประชากร 

2559 1,376 / 71,389  19.27 769 / 71,389 10.77 

2560 1,145 / 71,357 16.05 706 / 71,357 9.89 

2561 1,188 / 71,234 16.68 579 / 71,234 8.13 

2562 1,097 / 70,961 15.46 603 / 70,961 8.50 

2563 955 / 70,817 13.49 540 / 70,817 7.63 

2564 980 / 68,713 14.26 602 / 68,713 8.76 

ที่มำ : 1) อัตรำเกิด ; งำนสูติกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
 2) อัตรำตำย ; งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุม่งำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ รพ.ศรสีังวรสโุขทัย 
หมำยเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนประชำกร เป็น จ ำนวนประชำกรกลำงปี พ.ศ. 2559 - 2564 
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แผนภูมิที่ 4 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2559 - 2564 

 
ที่มำ : 1) อัตรำเกิด ; งำนสูติกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
 2) อัตรำตำย ; งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุม่งำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ รพ.ศรสีังวรสโุขทัย 
หมำยเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนประชำกร เป็น จ ำนวนประชำกรกลำงปี พ.ศ. 2559 - 2564 

 
 จำกตำรำงที่ 7 อัตรำกำรเกิด และอัตรำกำรตำย อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย จำกจ ำนวน
ประชำกรกลำงปี พ.ศ. 2559 - 2564 พบว่ำ ปี พ.ศ. 2564 มีอัตรำกำรเกิด อยู่ที่ 8.76 ต่อพันประชำกร โดยมี
อัตรำกำรเกิดขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว อยู่ที่ 11.48 ต่อพันประชำกร และ ปี พ.ศ. 2564 มีอัตรำกำรตำย อยู่
ที ่14.26 ต่อพันประชำกร โดยมีอัตรำกำรตำยขยำยตัวเพิ่มข้ึนจำกปีที่แล้ว อยู่ที่ 2.62 ต่อพันประชำกร 
 

  
ตารางท่ี 8 การพยากรณ์จ านวนประชากร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 

เดือน 

ปี พ.ศ. (คน) 

2561 2562 2563 2564 
2565 

(ค่าพยากรณ์) 

มกรำคม 71,273 71,053 70,835 68,882 70,121 

กุมภำพันธ์ 71,256 71,010 70,826 68,854 70,068 

มีนำคม 71,228 70,989 70,776 68,802 70,092 

เมษำยน 71,221 71,019 70,759 68,771 70,091 

พฤษภำคม 71,259 70,970 70,780 68,774 70,234 

มิถุนำยน 71,234 70,961 70,817 68,713 70,201 

กรกฎำคม 71,244 70,901 70,784 68,675 69,904 
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เดือน 

ปี พ.ศ. (คน) 

2561 2562 2563 2564 
2565 

(ค่าพยากรณ์) 

สิงหำคม 71,230 70,891 70,799 68,627 69,851 

กันยำยน 71,186 70,875 69,474 68,609 69,956 

ตุลำคม 71,154 70,911 69,077 68,573 69,954 

พฤศจิกำยน 71,127 70,874 69,022 68,572 69,727 

ธันวำคม 71,110 70,805 68,914 68,714 69,662 
ทีม่ำ : กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
หมำยเหตุ : พยำกรณ์โดยใช้ข้อมูลจ ำนวนประชำกรรำยเดือน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสโุขทัย ปี พ.ศ. 2550 – 2564 (15 ปี) 

 
แผนภูมิที่ 5 แนวโน้มการเพิ่มจ านวนประชากร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2565 

 
ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนประชำกร รำยเดือน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2550 – 2564 (15 ปี) 

 
 จำกตำรำงที่ 7 กำรพยำกรณ์จ ำนวนประชำกร อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 
2565พบว่ำ จ ำนวนประชำกรรวม ณ ธันวำคม พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 68,714 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวน
ประชำกรรวม ณ ธันวำคม ของปีที่ผ่ำนมำ มีอัตรำกำรขยำยตัวของประชำกรลดลง อยู่ที่ร้อยละ 0.29 และจำก
กำรพยำกรณ์จ ำนวนประชำกร อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย (12 เดือน) ระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม ปี 
พ.ศ. 2565 มีค่ำควำมสัมพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 89.84 ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันในระดับมำก และแสดงผลกำรพยำกรณ์
จำกแบบจ ำลองตำมตำรำงดังกล่ำว โดยจะมีอัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนประชำกรลดลงจำกป ีพ.ศ. 2564 อยู่
ที่ร้อยละ 0.89 
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 อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย มีรำยงำนล ำดับโรคที่เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิต 10 อันดับแรก โรค
ผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก และโรคของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก ของอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 มี
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 จ านวนและอัตราการตายผู้ป่วยในตาย ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด

สุโขทัย ปงีบประมาณ 2564 

อันดับ รหัส ชื่อโรค ราย อัตราตาย 

1 N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 9 0.0527 
  โรคหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่ออักเสบเฉียบพลัน   

2 I500 Congestive heart failure 7 0.0410 
  โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ ำคั่ง   

3 J180 Bronchopneumonia, unspecified 6 0.0351 
  โรคปอดบวมชนิดบร็องโค   
 A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of 

infectious origin 
6 0.0351 

  โรคกระเพำะอำหำรกับล ำไส้อักเสบจำกกำรติดเชื้อ   

 N185 Chronic kidney disease, stage 5 6 0.0351 
  โรคไตวำยเรื้อรัง ระดับ 5   

 C229 Liver malignant neoplasm, unspecified 6 0.0351 
  โรคมะเร็งตับ   

4 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 5 0.0293 
  โรคกล้ำมเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตำยเฉียบพลัน   

 C349 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified 5 0.0293 
  โรคมะเร็งปอด   

 J156 Pneumonia due to other aerobic Gram-negative 
bacteria 

5 0.0293 

  โรคปอดบวมที่เกิดจำกแบคทรีเรีย   

5 J181 Lobar pneumonia, unspecified 4 0.0234 
  โรคปอดบวมทั้งกลีบ   

 K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 4 0.0234 
  โรคเลือดออกในกระเพำะอำหำรและล ำไส้   
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อันดับ รหัส ชื่อโรค ราย อัตราตาย 

 J152 Pneumonia due to staphylococcus 4 0.0234 
  โรคปอดบวมที่เกิดจำกสแตฟิโลค๊อกคัส   

 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere, 
subcortical 

4 0.0234 

  โรคเลือดออกในซีกของสมองใหญ่   

 J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute 
lower respiratory infection 

4 0.0234 

  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับกำรติดเชื้อเฉียบพลันของทำงเดิน
หำยใจ 

  

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

  
 จำกตำรำงที่ 9 จ ำนวนและอัตรำกำรตำยผู้ป่วยในตำยตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก อ ำเภอศรี
ส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 2564 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตมำกที่สุดอันดับที่ 1 (จำกจ ำนวนผู้ป่วยใน
ทั้งหมด) ได้แก่ โรคหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่ออักเสบเฉียบพลัน จ ำนวน 9 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.0527 อันดับที่ 
2 ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ ำคั่ง จ ำนวน 7 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.0410 และอันดับที่ 3 มีจ ำนวน 4 โรค
ด้วยกัน ได้แก่ โรคปอดบวมชนิดบร็องโค โรคกระเพำะอำหำรกับล ำไส้อักเสบจำกกำรติดเชื้อ โรคไตวำยเรื้อรัง
ระดับ 5 และโรคมะเร็งตับ มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตโรคละ 6 รำยเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 0.0351 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 10 รายงานโรคของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 

อันดับ รหัส ชื่อโรค ราย ร้อยละ 

1 I10 Essential (primary) hypertension 23,599 10.65 
  โรคควำมดันโลหิตสูง   

2 E789 Disorder of lipoprotein metabolism,unspecified 10,750 4.85 
  ควำมผิดปกติแบบอื่นของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน 

ไม่ระบุชนิด 
  

3 E119 NIDM Without complications 9,017 4.07 
  โรคเบำหวำน   

4 N185 Chronic kidney disease, stage 5 6,248 2.82 
  โรคไตวำยเรื้อรัง ระดับ5   

5 E785 Hyperlipidemia, unspecified 2,562 1.16 
  ภำวะไขมันในเลือดสูง   
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อันดับ รหัส ชื่อโรค ราย ร้อยละ 

6 N183 Chronic kidney disease, stage 3 2,510 1.13 
  โรคไตวำยเรื้อรัง ระดับ3   

7 M4806  Spinal stenosis 2,013 0.91 
  ช่องไขสันหลังตีบ   

8 M1099 Gout unspecified 1,592 0.72 
  โรคเกำต์   

9 J459 Asthma, unspecified 1,472 0.66 
  โรคหืด   

10 J304 Allergic rhinitis, unspecified 1,416 0.64 
  โรคเยื่อจมูกอักเสบจำกภูมิแพ้   

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

 
 จำกตำรำงที่ 10 รำยงำนโรคของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรคมำกที่สุดอันดับที่ 1 (จำกจ ำนวนผู้ป่วยนอก) 
ได้แก่ โรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 23,599 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.65 อันดับที่ 2 ได้แก่ ควำมผิดปกติแบบอ่ืน
ของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่ระบุชนิด จ ำนวน 10,750 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.85 และอันดับที่ 3 ได้แก่ 
โรคเบำหวำน จ ำนวน 9,017 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.07 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 11 รายงานโรคของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 

อันดับ รหัส ชื่อโรค ราย ร้อยละ 

1 H251 Senile nuclear cataract 246 1.44 
  โรคต้อกระจกในวัยชรำชนิดนิวเคลียส   

2 J128 Other viral pneumonia 214 1.25 
  โรคปอดบวมที่เกิดจำกไวรัสอ่ืน   

3 Z290 Isolation 183 1.07 
  กำรแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ   

4 A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of 
infectious origin 

167 0.98 

  โรคกระเพำะอำหำรกับล ำไส้อักเสบจำกกำรติดเชื้อ   

5 O800 Spontaneous vertex delivery 131 0.77 
  กำรคลอดเองท่ำศีรษะ   
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อันดับ รหัส ชื่อโรค ราย ร้อยละ 

6 J180 Bronchopneumonia, unspecified 115 0.67 
  โรคปอดบวมชนิดบร็องโค   

7 I500 Congestive heart failure 105 0.61 
  โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ ำคั่ง   

8 N185 Chronic kidney disease, stage 5 104 0.61 
  โรคไตวำยเรื้อรัง ระดับ 5   

9 N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 78 0.46 
  โรคหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่ออักเสบเฉียบพลัน   

10 J068 Other acute upper respiratory infections of multiple sites 76 0.44 
  กำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจส่วนบนเฉียบพลัน   

 I639 Cerebral infarction,unspecified 76 0.44 
  โรคเนื้อสมองตำยเพรำะขำดเลือด   

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

 

 จำกตำรำงที่ 11 รำยงำนโรคของผู้ป่วยในตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ป่วยในตำมกลุ่มโรคมำกท่ีสุดอันดับที่ 1 (จำกจ ำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด) 
ได้แก่ โรคต้อกระจกในวัยชรำชนิดนิวเคลียส จ ำนวน 246 รำย คิดเป็นร้อยละ 1.44 อันดับที่ 2 ได้แก่ โรคปอด
บวมที่เกิดจำกไวรัสอ่ืน จ ำนวน 214 รำย คิดเป็นร้อยละ 1.25 และอันดับที่ 3 ได้แก่ กำรแยกผู้ป่วยที่เป็น
โรคติดต่อ จ ำนวน 183 รำย คิดเป็นร้อยละ 1.07 ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 12 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 - 2564 

ปีงบประมาณ อัตราก าลัง 
อัตราครองเตียง 
(M1 : 307 เตียง) 

CMI 
ผู้ป่วยนอก 
(OPD) คร้ัง 

ผู้ป่วยใน 
(Admission) ราย 

2555 714 63.66 1.12 206,834 15,648 

2556 700 63.86 1.29 215,813 15,989 

2557 683 69.21 1.34 224,646 15,593 

2558 729 65.95 1.32 245,798 15,394 

2559 737 71.58 1.41 242,681 16,477 

2560 739 74.83 1.44 261,105 17,293 

2561 748 75.42 1.47 268,851 17,588 

2562 765 70.52 1.49 277,087 16,189 

2563 770 63.89 1.48 229,490 14,881 

2564 780 84.32 1.45 221,582 17,081 

ที่มำ : 1) อัตรำก ำลัง ; กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย (ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2564) 
 2) ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ; งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 3) อัตรำครองเตียง และค่ำ CMI ; กองบริหำรกำรสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข จำก http://cmi.moph.go.th 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
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แผนภูมิที่ 6 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 – 2564 

 
 
แผนภูมิที่ 7 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 – 2564 

 
 
 จำกตำรำงที่ 12 ศักยภำพโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย เป็นโรงพยำบำลทั่วไป ระดับ M1 ขนำด 
307 เตียง โดยปีงบประมำณ 2564 พบว่ำ มีอัตรำครองเตียงอยู่ที่ ร้อยละ 84.32 ค่ำ CMI (Case Mix Index) 
ศักยภำพในกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน อยู่ที่ 1.4514 จ ำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) อยู่ที่ 221,582 รำย 
เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้ป่วยนอกของปีที่ผ่ำนมำ มีอัตรำกำรขยำยตัวลดลง อยู่ที่ร้อยละ 3.45 และจ ำนวน
ผู้ป่วยใน (Admission) 17,081 รำย เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้ป่วยในของปีที่ผ่ำนมำ มีอัตรำกำรขยำยตัว
เพ่ิมมำกขึ้นถึงร้อยละ 14.78 
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ตารางท่ี 13 ผลการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล ปี งบประมาณ 2560 – 2564 

ประเภทผู้ป่วย หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ผู้ป่วยนอก       

1.1 ผู้มำรับบริกำรทุกประเภท ครั้ง 279,748 282,667 298,169 244,847 239,053 

- ผู้ป่วยใหม่ รำย 52,940 56477 55,201 45,786 44,654 

- ผู้ป่วยเก่ำ รำย 51,999 50499 55,274 60,982 53,841 

- จ ำนวนเฉลี่ยต่อวัน รำย/วัน 969 988 1,042 856 836 

1.2 ผู้ป่วยนอก ครั้ง 261,105 268,851 277,087 229,490 221,582 

- ผู้ป่วยใหม่ รำย 50,662 50,063 50,527 42,345 39,290 

- ผู้ป่วยเก่ำ รำย 49,448 45,667 53,388 57,901 49,010 

- จ ำนวนเฉลี่ยต่อวัน รำย/วัน 910 940 967 802 775 

1.3 จ ำนวนผู้ป่วยตำย รำย 79 103 142 167 144 

- อัตรำตำย : ผู้ป่วยนอกพันรำย  0.30 0.38 0.51 0.73 0.65 

1.4 อัตรำกำรรับไว้เป็นผู้ป่วยใน 
(ผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยใน) 

 16:1 15:1 18:1 15:1 14:1 

2. ผู้ป่วยใน       

2.1 จ ำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด 
(ไม่รวมทำรกแรกคลอด) 

รำย 16,616 16,852 15,513 13,929 16,616 

2.2 จ ำนวนเฉลี่ยต่อวัน รำย/วัน 220 231 205 172.21 217 

2.3 จ ำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด รำย 17,293 17,588 16,189 14,881 17,081 

2.4 จ ำนวนผู้ป่วยจ ำหน่ำย รำย/วัน 47 48 44 39 47 

2.5 จ ำนวนวันนอนเฉลี่ย วัน/รำย 5.14 4.81 4.88 4.82 4.63 
 วันนอน 

อัตรำครองเตียง 
83,851 
74.83 

80,299 
71.66 

  79,034 
  70.53 

 69,071 
  61.64 

79,137 
70.62 

2.6 จ ำนวนผู้ป่วยตำย รำย 706 579 603 540 602 

2.7 อัตรำตำย ร้อยละ 4.24 3.43 3.72 3.63 3.52 

3. ความสมบูรณเ์วชระเบียน (MRA) ร้อยละ 87.21 87.55 90.08 90.50 N/A 

4. ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ CMI  1.44 1.47 1.49 1.48 1.45 

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
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ตารางท่ี 14 อัตราก าลังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(รวม) 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พกส. 
ลูกจ้างชั่วคราวฯ 

รายเดือน รายวัน รายคาบ 

1. แพทย์ 69 67 - - - - - 2 

2. ทันตแพทย์ 9 9 - - - - - - 

3. เภสัชกร 19 19 - - - - - - 

4. พยำบำล 250 238 - - 9 - 3 - 

5. นักเทคนิคกำรแพทย์ 20 16 - 3 - - 1 - 

6. นักกำยภำพบ ำบัด 7 5 - 2 - - - - 

7. รังสีกำรแพทย์ฯ 6 3 - 1 2 - - - 

8. แพทย์แผนไทย 3 2 - - 1 - - - 

9. นักสังคมสงเครำะห์ 3 3 - - - - - - 

10. นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก 

1 1 - - - - - - 

11. อื่น ๆ 393 55 23 30 191 - 94 - 

รวม 780 420 23 36 201 0 98 2 

ที่มำ : กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 

 
 จำกตำรำงที่ 14 อัตรำก ำลังโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 มีอัตรำก ำลัง
ทั้งหมด 780 คน โดยจ ำแนกเป็น ข้ำรำชกำร จ ำนวน 420 คน ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 23 คน พนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 36 คน พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 201 และลูกจ้ำงชั่วครำวฯ (รำยเดือน / รำยวัน / รำย
คำบ) จ ำนวน 100 คน 
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ตารางท่ี 15 จ านวนบุคลากรสายวิชาชีพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างลาศึกษา นายแพทย์ (intern) รวม 

1. นำยแพทย์ 45 14 10 69 

2. ทันตแพทย์ 9 - - 9 

3. เภสัชกร 19 - - 19 

4. พยำบำล 250 - - 250 

ที่มำ : กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 

 
 จำกตำรำงที่ 15 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำชีพโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำชีพ ทั้งหมดจ ำนวน 347 คน โดยจ ำแนกเป็น นำยแพทย์ จ ำนวน 69 คน ทันตแพทย์ 
จ ำนวน 9 คน เภสัชกร จ ำนวน 19 คน และพยำบำล จ ำนวน 250 คน 
 
ตารางท่ี 16 จ านวนแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

 

 ปฏิบัติงาน 
อยู่ระหว่าง 
ลาศึกษา 

ปีท่ีจบ 

1 ผู้อ ำนวยกำร 1 0  

2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 1 0  

3 (ด้ำนเวชกรรม สำขำสูติ-นรีเวชกรรม) 2 1 ปี 2565(1) 

4 (ด้ำนเวชกรรม สำขำมะเร็งนรีเวชวิทยำ) 1 0  

5 (ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรม) 4 1 ปี 2566(1) 

6 (ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 3 2 ปี 2566(1), ปี 2568(1) 

7 (ด้ำนเวชกรรม สำขำอำยุรกรรม) 5 3 ปี 2565(1), ปี 2566(2) 

8 (ด้ำนเวชกรรม สำขำอำยุรศำสตร์โรคไต) 1 0  

9 (ด้ำนเวชกรรม สำขำกุมำรเวชกรรม) 4 0  

10 (ด้ำนเวชกรรม สำขำจักษุวิทยำ) 3 2 ปี 2565(1), ปี 2566(1) 

11 (ด้ำนเวชกรรม สำขำจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 1 0  

12 (ด้ำนเวชกรรม สำขำจิตเวชศำสตร์) 1 0  

13 (ด้ำนเวชกรรม สำขำรังสีวิทยำวินิจฉัย) 3 1 ปี 2567(1) 

14 (ด้ำนเวชกรรม สำขำวิสัญญีวิทยำ) 3 1 ปี 2566(1) 

15 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว) 2 1 ปี 2565(1) 
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 ปฏิบัติงาน 
อยู่ระหว่าง 
ลาศึกษา 

ปีท่ีจบ 

16 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน) 1 2 ปี 2565(1), ปี 2566(1) 

17 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ป้องกัน 
(แขนงอำชีวเวชศำสตร์) 

1 0  

18 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ฟื้นฟู) 1 0  

19 (ด้ำนเวชกรรม สำขำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ) 3 0  

20 แพทย์โครงกำร Inservice Training fmedD 
ปีที่ 2 

2 0  

21 เพ่ิมพูนทักษะ 10 0  

 รวม 53 14  

ที่มำ : กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 

 

 
ตารางท่ี 17 จ านวนสถานบริการสุขภาพ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ พื้นที่ ขนาด 

1 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับผึ้ง M 

2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่ำน M 

3 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ M 

4 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทอง M 

5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเรือน M 

6 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขุนไกร M 

7 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตว็ดนอก M 

8 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก M 

9 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตำล M 

10 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะตำเลี้ยง M 

11 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเกำะ M 

12 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพิกุล S 

13 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุเต่ำ S 
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ล าดับ พื้นที่ ขนาด 

14 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมักกะสัง S 

15 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำวต้นจันทร์ S 

16 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระบัว S 

17 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ S 

18 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ S 

19 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงฆ้อง S 

ที่มำ : กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 

 
 จำกตำรำงที่ 17 จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพ อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย  มีจ ำนวน
โรงพยำบำลส่งเสริมส่งภำพต ำบล จ ำนวน 19 แห่ง จ ำแนกเป็น ขนำด M จ ำนวน 11 แห่ง และขนำด S จ ำนวน 
8 แห่ง 
 

 
ตารางท่ี 18 อาสามัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ สถานบริการ จ านวน อสม. (คน) 

1 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตำล 44 

2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเรือน 143 

3 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก 107 

4 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะตำเลี้ยง 113 

5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวงฆ้อง 49 

6 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเตว็ดนอก 72 

7 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับผึ้ง 94 

8 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ 48 

9 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระบัว 48 

10 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเกำะ 89 

11 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ 63 

12 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทอง 120 

13 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่ำน 105 

14 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ 171 
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ล าดับ สถานบริการ จ านวน อสม. (คน) 

15 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำวต้นจันทร์ 55 

16 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมักกะสัง 45 

17 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขุนไกร 66 

18 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพิกุล 44 

19 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุเต่ำ 35 

20 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 78 

21 สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 0 

 รวมทั้งสิ้น 1,589 

ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสโุขทัย 

 
 จำกตำรำงที่ 18 จ ำนวนอำสำมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย มี
จ ำนวนทั้งหมด 1,589 คน หน่วยบริกำรที่มีอำสำมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมำกที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ จ ำนวน 171 คน อันดับที่ 2 คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
สำมเรือน จ ำนวน 143 คน และอันดับที่ 3 คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทอง จ ำนวน 120 คน 
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ตารางท่ี 19 สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2558 - 2564 

กระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เงินสดฯ คงเหลือปลำยงวด 95,270,958.72 115,133,032.32 130,463,696.15 138,342,803.72 194,482,205.79 178,963,376.33 167,892,697.07  

รำยรับ 599,698,481.60 599,647,282.55 671,858,173.90 692,834,703.91 696,717,279.94 770,740,415.02 850,404,982.78  

รำยจ่ำย 579,836,408.00 584,316,618.72 663,979,066.33 636,695,301.84 712,236,109.40 781,811,094.28 825,559,216.72  

รำยรับสูง(ต่ ำกว่ำ)รำยจ่ำย 19,862,073.60  15,330,663.83  7,879,107.57  56,139,402.07  (15,518,829.46) (11,070,679.26) 24,845,766.06  

เงินสดฯ คงเหลือปลำยงวด 115,133,032.32 130,463,696.15 138,342,803.72 194,482,205.79 178,963,376.33 167,892,697.07 192,738,463.13  

เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้* (11,050,349.04) (12,154,166.50) 15,005.61 65,966,993.94 62,653,619.50 87,345,557.53 108,105,593.30 

        
สภาพคล่องทางการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

Cash ratio > 0.8 (เงินสดฯ / หน้ีสินหมุนเวียน) 0.96 0.97 1.01 1.61 1.73 2.40 2.53 

Quick ratio > 1.0 (เงินสดฯ+ลูกหน้ี / หน้ีสินหมุนเวียน) 1.31 1.31 1.61 2.07 2.54 3.56 4.84 

Current ratio > 1.5 (สินทรัพย์หมุนเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน) 1.44 1.48 1.72 2.20 2.93 3.87 5.30 

สรุประดับวิกฤต ระดับ 1 2 0 0 0 0 0 
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เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน 164,640,236.68 194,281,035.91 222,269,430.74 258,788,113.61 281,108,482.01 259,719,661.13  388,874,668.45  

หนี้สินหมุนเวียน 102,959,922.15 125,327,010.94 118,384,135.60 108,327,648.53 85,521,825.68 62,482,202.03 70,834,039.08  

ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 61,680,314.53 68,954,024.97 103,885,295.14 150,460,465.08 195,586,656.33 197,237,459.10 318,040,629.37  

ทุนส ารองสุทธิหักงบลงทุนและเงินบริจาค (NWC) 33,843,958.32 48,009,148.26 85,441,615.63 130,265,001.76 164,798,725.18 179,172,521.59 304,233,998.62  

        

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รำยได้ 489,726,064.85 501,240,137.94 570,212,871.26 564,550,397.07 602,875,577.27 824,847,522.84 1,060,163,630.53  

ค่ำใช้จ่ำย 483,519,279.96 512,148,889.75 546,968,221.76 557,903,594.75 585,541,761.38 751,859,791.81 879,095,647.20  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 6,206,784.89 (10,908,751.81) 23,244,649.50 6,646,802.32 17,333,815.89 72,987,731.03 181,067,983.33  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (EBITDA) 21,916,721.79 10,181,935.61 32,049,116.01 37,424,497.25 38,300,587.97 26,576,004.13 155,111,238.27  

        
เงินที่มีภาระผูกพัน ได้แก ่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- งบลงทุน UC    16,221,009.38 8,760,272.75 5,461,088.56 5,386,327.46 9,377,815.87 5,815,846.08 3,986,549.74  

- เงินรับฝำกและเงินประกัน 17,333,565.17 26,025,656.31 25,451,690.66 27,224,282.40 42,676,427.35 9,105,543.24 10,139,930.87  

- เงินบริจำคท่ีมีวัตถุประสงค์ 11,615,346.83 12,184,603.96 12,982,590.95 14,809,135.86 21,410,115.28 12,249,091.43 9,820,081.01  

- รำยได้ งปม.เงินอุดหนุน - - - - - - - 

รวม 45,169,921.38 46,970,533.02 43,895,370.17 47,419,745.72 73,464,358.50 27,170,480.75 23,946,561.62  
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*เงินบ ารุงคงเหลือ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- งบลงทุน UC    16,221,009.38 8,760,272.75 5,461,088.56 5,386,327.46 9,377,815.87 5,815,846.08  

- เงินบริจำคท่ีมีวัตถุประสงค์ 11,615,346.83 12,184,603.96 12,982,590.95 14,809,135.86 21,410,115.28 12,249,091.43  

- เงินงบประมำณ - - 1,531,777.00 - - -  

- หนี้สิน (**) 98,347,025.15 121,672,985.94 118,352,341.60 108,319,748.53 85,521,825.68 62,482,202.03  

รวม 126,183,381.36 142,617,862.65 138,327,798.11 128,515,211.85 116,309,756.83 80,547,139.54  

        

**รายการหักหนี้สิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เงินมัดจ ำค่ำรักษำพยำบำล 14,327.00 18,995.00 31,794.00 7,900.00 29,400.00 -  

เจ้ำหนี้งบลงทุน UC 4,598,570.00 3,635,030.00 - - - -  

เจ้ำหนี้เงินงบประมำณ - - - - 2,438,305.50 -  

เงินรับฝำกกองทุน UC งบลงทุน - - - - - -  

รวม 4,612,897.00 3,654,025.00 31,794.00 7,900.00 2,467,705.50 -  

ลูกหนี้ 36,790,684.00 43,580,817.76 72,815,433.03 49,823,001.96 68,830,227.96 64,401,429.37  

เจ้าหนี้ 51,881,045.70 64,916,112.40 42,901,009.44 45,216,714.38 32,388,439.37 43,182,802.46  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยท่ีเป็นเลิศ (Promotion 

Prevention & Protection Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้านธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) 
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ตารางท่ี 20 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4E 

โครงการในแผนปฏิบตัิการ โครงการนอกแผนปฏิบัติการ 
รวม

โครงการ
ด าเนิน 

การเสร็จสิ้น 

รวม
โครงการ 
ที่ยกเลิก 

 

รวม
โครงการ 

 

การใช้งบประมาณ การประเมินผลการด าเนิน
โครงการ CIPP Model 

โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

รวม 

อนุมัติ 
ยกเลิก

โครงการ  
รวม 

อนุมัติ 
ยกเลิก

โครงการ  
งบประมาณตาม

แผน (บาท) 
งบประมาณที่
ใช้จริง (บาท) ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ประเมินแล้ว  ยังไม่ประเมิน 

PP & P 83 17 - 66 8 5 - 3 22 69 91 1,726,601.00 308,309.00 13 9 

Service 20 11 - 9 11 8 - 3 19 12 31 1,679,300.00 432,537.00 12 7 

People 20 4 - 16 1 1 - - 5 16 21 441,600.00 62,141.50 4 1 

Governance 3 3 - - 2 1 - 1 4 1 5 110,000.00 36,385.00 3 1 

รวม 126 35 0 91 22 15 - 7 50 98 148 3,957,501.00 839,372.50 32 18 

ร้อยละ 85.14 23.65 0.00 61.49 14.86 10.14 0.00 4.73 33.078 66.22 100.00  21.21 64.00 36.00 

ที่มำ : กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
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 จำกตำรำงที่ 20 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 มีโครงกำรรวมทั้งหมด 148 โครงกำร (โครงกำร
ตำมแผนฯ จ ำนวน 126 โครงกำร และโครงกำรนอกแผนฯ จ ำนวน 22 โครงกำร) ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 
จ ำนวน 50 โครงกำร เป็นโครงกำรที่ยกเลิก จ ำนวน 98 โครงกำร เป็นเงินตำมแผนงำนโครงกำร ทั้งสิ้น 
3,957,501 บำท และได้เบิกจ่ำยใช้จริงอยู่ที่ 839,372.50 บำท ทั้งนี้ ได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
CIPP Model โครงกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น จ ำนวน 32 โครงกำร (จำก 50 โครงกำร) จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์
กระทรวงสำธำรณสุข (4Excellence) ดังต่อไปนี้ 
 

 
 จำกแผนปฏิบัติกำรฯ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2563 มี
โครงกำรรวมทั้งหมด 148 โครงกำร (โครงกำรตำมแผนฯ จ ำนวน 126 โครงกำร และโครงกำรนอกแผนฯ 
จ ำนวน 22 โครงกำร) จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข (4Excellence) และตำมแหล่งงบประมำณ
โครงกำร ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion 
Prevention & Protection Excellence) โครงกำรรวมจ ำนวน 91 โครงกำร (โครงกำรตำมแผนฯ จ ำนวน 
83 โครงกำร และโครงกำรนอกแผนฯ จ ำนวน 8 โครงกำร) ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน 22 โครงกำร และ
ขอยกเลิก จ ำนวน 69 โครงกำร ทั้งนี้ เป็นเงินตำมแผนงำนโครงกำร ทั้งสิ้น 1,726,601.00 บำท และได้เบิกจ่ำย
ใช้จริงอยู่ที่ 308,309.00 บำท โดยที่เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร CIPP Model โครงกำรที่
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น จ ำนวน 13 โครงกำร (จำก 22 โครงกำร) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 21 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยท่ีเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 

 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองโรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัย 

                     
6,100.00  

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพกำรดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Service Plan) จังหวัด
สุโขทัย ปี 2564 

                     
8,000.00  

งำนเคมีบ ำบัด 

3 เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันกำรพลัด
ตกหกล้มของผู้สูงอำยุในชุมชน เครือข่ำย

23,300.00  PCT ortho 
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 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
ปีงบประมำณ 2564 

4 วันภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก ปีงบประมำณ2564 

      -    กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
พยำบำลเยี่ยมบ้ำน ปีงบประมำณ 2564 
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 

4,400.00  กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

6 ปรับปรุงภำวะโภชนำกำรในผู้ป่วยวัณโรค
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมำณ 2564 

76,100.00  คลินิกพิเศษ 

7 เดินส ำรวจและให้ควำมรู้ภำยใน
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยและสถำน
ประกอบกำร ในเครือข่ำยผู้ประกันตน
โซนเหนือ จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 
2564 

54,000.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

8 ตรวจสุขภำพประจ ำปีเชิงรุกปี 2564 2,900.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

9 ตรวจสุขภำพประจ ำปีบุคลำกร
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ประจ ำปี 
2564 

                              -    กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

10 ควบคุมคุณภำพน้ ำดื่มและน้ ำเสียใน
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

64,260.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

11 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนใน
อำยุ 50 ปีขึ้นไป ปีงบประมำณ 2564 

                              -    กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

12 พัฒนำเครือข่ำยคลินิกหมอครอบครัวทับ
ผึ้ง และนโยบำย “คนไทยทุกครอบครัวมี
หมอประจ ำตัว 3 คน” อ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

33,470.00  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ศรีส ำโรง 

13 ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กในกลุ่มผู้ปกครอง
เด็กอำยุแรกเกิด - 6 ปี และหญิงหลัง
คลอด ปี 2564 

9,300.00  รพ.สต.วังใหญ่ 
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 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

14 เจำะเลือดตรวจหำสำรพิษตกค้ำงในเลือด
ของกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสสำรเคมีทำงกำร
เกษตร ปี 2564 

3,230.00  รพ.สต.วังใหญ่ 

15 เฝ้ำระวังและป้องกันโรคมะเร็งปำกมดลูก
โดยวิธ ีHPV DNA Test ปี 2564 

20,000.00  รพ.สต.วังใหญ่ 

16 ดูแลป้องกันโรคเรื้อรัง 100,000.00  รพ.สต.บ้ำนไร่ 

17 เกษตรกรรู้เท่ำทันสำรเคมีปีงบประมำณ 
2564 

13,370.00  รพ.สต.รำวต้นจันทร์ 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

18 ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันภำวะข้อเข่ำ
เสื่อมในนักเรียนผู้สูงอำยุ ต.ทับผึ้ง อ.ศรี
ส ำโรง จ.สโุขทัย 

                              -    กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

19 เฝ้ำระวังกำรเกิดโรค (Silicosis) ของ
พนักงำนในโรงโม่หิน 

28,195.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

20 เฝ้ำระวังโรคปอดอักเสบจำกกำรประกอบ
อำชีพในสถำนประกอบกำรร้ำนเงินร้ำน
ทองโบรำณสุโขทัยในต ำบลท่ำชัย อ ำเภอ
ศรีสัชนำลัย 

50,500.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

21 เฝ้ำระวังและป้องกันกำรติดเชื้อวัณโรค
ปอดของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องโรงพยำบำล
ศรีสังวรสุโขทัย 

7,660.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

22 พัฒนำกำรให้บริกำรคลินิกโรคจำกกำร
ท ำงำน โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

18,750.00  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 
สร้ ำ งระบบส่ ง เสริมป้องกันสุ ขภำพตำมกลุ่ มวัยที่ เ ป็น เลิศ  ( Promotion Prevention & Protection 
Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 4 ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 1 
ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 2 ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 22 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยท่ีเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด ผ่าน () ไม่ผ่าน () N/A 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

PP & P 1-19 4 1 12 2 
  (5.33) (1.33) (16.00) (2.67) 

 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
โครงกำรรวมจ ำนวน 31 โครงกำร (โครงกำรตำมแผนฯ จ ำนวน 20 โครงกำร และโครงกำรนอกแผนฯ จ ำนวน 
11 โครงกำร) ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน 19 โครงกำร และขอยกเลิก จ ำนวน 12 โครงกำร ทั้งนี้ เป็นเงิน
ตำมแผนงำนโครงกำร ทั้งสิ้น 1,679,300.00 บำท และได้เบิกจ่ำยใช้จริงอยู่ที่ 432,537.00 บำท โดยที่เป็นกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร CIPP Model โครงกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น จ ำนวน 12 โครงกำร (จำก 19 
โครงกำร) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 23 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 

 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 อบรมควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำร
จัดกำรแพ้ยำและควำมปลอดภัยด้ำนยำ 

2,900.00  กลุ่มงำนเภสัชกรรม (งำน
วิชำกำรและพัฒนำระบบยำ) 

2 สัปดำห์เภสัชกรรมเพ่ือควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 

7,990.00  กลุ่มงำนเภสัชกรรม 

3 พัฒนำเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชน ปีงบประมำณ 2564 เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

20,940.00  กลุ่มงำนเภสัชกรรม 

4 กิจกรรมกลุ่มพัฒนำควำมสำมำรถผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 

3,000.00  กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 
(กิจกรรมบ ำบัด) 

5 พัฒนำศักยภำพกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

13,400.00  PCT อำยุรกรรม 

6 กำรจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ
อันตรำย 

9,100.00  กลุ่มงำนจิตเวชและ 
ยำเสพติด 
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 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรซ้อมแผน
อุบัติเหตุและสำธำรณภัย 

35,200.00  กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

8 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรช่วยฟื้นคืน
ชีพ 

39,000.00  กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

9 พัฒนำเครือข่ำยกำรเเพทย์ฉุกเฉินใน
จังหวัดสุโขทัย 

30,000.00  กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

10 พัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทย
สัญจรสู่ชุมชน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

                              -    กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก 

11 ค้นหำและคัดกรองประชำชนที่มีสำยตำ
ผิดปกติ 5 อ ำเภอโซนเหนือ จังหวัด
สุโขทัย ปีงบประมำณ 2564 

12,000.00  คลินิกจักษุ 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

12 พัฒนำระบบบริกำรส ำหรับผู้ป่วยสำรเสพ
ติด 

82,600.00  กลุ่มงำนจิตเวชและ 
ยำเสพติด 

13 พัฒนำศักยภำพผู้ป่วยยำเสพติดด้ำนเชำว์
ปัญญำแบบบูรณำกำร 

86,600.00  กลุ่มงำนจิตเวชและ 
ยำเสพติด 

14 ติดตำมผู้ป่วยสำรเสพติดแบบบูรณำกำร 13,920.00  กลุ่มงำนจิตเวชและ 
ยำเสพติด 

15 พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข
งำนอนำมัยแม่และเด็ก 

10,000.00  รพ.สต.วังลึก 

16 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพชำวต่ำงชำติ 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ประจ ำปี 
2564 

20,000.00  งำนผู้ป่วยนอก โรงพยำบำล
ศรีสังวรสุโขทัย 

17 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยเบำหวำนใน
คลินิกของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

11,480.00  กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

18 ธนำคำรกำยอุปกรณ์และเครื่องช่วยควำม
พิกำรเ พ่ือ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพในชุมชน 
ปีงบประมำณ 2564 โรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัย อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 

550,000.00  กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

19 พัฒนำระบบบริกำรส ำหรับผู้ป่วยสำรเสพ
ติด (งวดที่ 2) 

93,660.00  กลุ่มงำนจิตเวชและ 
ยำเสพติด 
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 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำร
พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย 12 ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 11 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 8 ตัวชี้วัด 
 
ตารางที่ 24 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด ผ่าน () ไม่ผ่าน () N/A 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

Service  20-56 12 11 6 8 
Excellence  (16.00) (14.67) (8.00) (10.67) 

 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการก าลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) โครงกำร
รวมจ ำนวน 21 โครงกำร (โครงกำรตำมแผนฯ จ ำนวน 20 โครงกำร และโครงกำรนอกแผนฯ จ ำนวน 1 
โครงกำร) ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน 5 โครงกำร และขอยกเลิก จ ำนวน 16 โครงกำร ทั้งนี้ เป็นเงินตำม
แผนงำนโครงกำร ทั้งสิ้น 441 ,600.00 บำท และได้เบิกจ่ำยใช้จริงอยู่ที่ 62,141.50 บำท โดยที่เป็นกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร CIPP Model โครงกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น จ ำนวน 4 โครงกำร (จำก 5 
โครงกำร) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 25 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร

จัดการก าลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 

 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำอุบัติเหตุ
ของจังหวัดสุโขทัย ปี 2564 

6,800.00  Service plan  
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2 พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบบริกำรศูนย์
พ่ึงได้ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

19,000.00  คณะกรรมกำรศูนย์พ่ึงได้ 

3 รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำร
ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมำณ 2564 

10,500.00  กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำนโครงกำร 

4 พัฒนำควำมรู้กำรดูแลผู้ป่วยแก่เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภอ

7,650.00  กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 
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 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 
2564 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

5 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของแพทย์ประจ ำบ้ำน
สำขำเวชสำสตร์ครอบครัวแบบใช้ชุมชน
เป็นฐำน (Community-based training) 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

59,650.00 กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
บริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 3 ตัวชี้วัด 
 
ตารางที่ 26 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

ก าลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด ผ่าน () ไม่ผ่าน () N/A 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

People 57-60 1 - - 3 
Excellence  (1.33)   (4.00) 

 

 4) ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) โครงกำรรวมจ ำนวน 5 โครงกำร (โครงกำรตำมแผนฯ จ ำนวน 3 โครงกำร และโครงกำรนอก
แผนฯ จ ำนวน 2 โครงกำร) ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน 4 โครงกำร และขอยกเลิก จ ำนวน 1 โครงกำร 
ทั้งนี้ เป็นเงินตำมแผนงำนโครงกำร ทั้งสิ้น 110,000.00 บำท และได้เบิกจ่ำยใช้จริงอยู่ที่ 36,385.00 บำท โดย
ที่เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร CIPP Model โครงกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น จ ำนวน 3 โครงกำร 
(จำก 4 โครงกำร) ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 27 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 ตรวจสอบภำยในเครือข่ำยอ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

3,000.00  ภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร 

2 อบรมควำมรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้นและ
ซ้อมกำรอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2564 

38,000.00  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยบริกำรด้วย
โปรแกรม JHCIS เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ
ศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 
2564 

50,000.00  ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอศรีส ำโรง 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

4 พัฒนำระบบกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

- คณะท ำงำนขับเคลื่อนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด
ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 6 ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 6 
ตัวชี้วัด 
 
ตารางที่ 28 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด ผ่าน () ไม่ผ่าน () N/A 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

Governance 61-75 6 1 2 6 
Excellence  (8.00) (1.33) (2.67) (8.00) 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 

 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP & P Excellence      

1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อ 
กำรเกิดมีชีพแสนคน 

2/980 204.08 COVID-19 in 
pregnancy 
LT c/s บุตร 

ปกติ 

ไม่ผ่าน 

2 เดก็ไทยมีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรสมวัย     - 
 2.1 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและสว่นสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ป ี ร้อยละ 62 N/A N/A   
 2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 85 N/A N/A   

3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 100     - 
 3.1 เดก็ไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 100 ระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 

ร้อยละ 100 
N/A N/A   

 3.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมี
พัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมำตรฐำนอื่น 

ร้อยละ 70 N/A N/A   

4 ร้อยละของเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 
(เขต 2 พิษณุโลก ร้อยละ 65) 

N/A N/A  - 

5 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 27 ต่อพันรำย N/A N/A  - 
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6 ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan ร้อยละ 85 N/A N/A  - 

7 ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ ได้รับกำรดูแลทั้งใน
สถำนบริกำรและในชุมชน 

    - 

 7.1 ร้อยละของประชำกรสูงอำยุที่มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 N/A N/A   

 7.2 ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 95 N/A N/A   

8 ร้อยละของโรงพยำบำล ขนำด M2 ขึ้นไป ที่มีกำรจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอำยุ 

   - ผ่าน 

 8.1 ร้อยละของ รพ. ขนำด M2 ขึ้นไปที่มีกำรจัดตั้งคลินิกผู้สูงอำยุ
ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ≥ ร้อยละ 30 มีกำรจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอำยุระดับ

คุณภำพ 

-   

 8.2 ร้อยละของ รพ. ขนำด M2 ขี้นไปที่มีกำรจัดตั้งคลินิกผู้สูงอำยุ
ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป 

ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไปร้อยละ 100 มีกำรจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอำยุ

ระดับพ้ืนฐำนขึ้น
ไป 

100.00   

9 จ ำนวนครอบครัวมีควำมรอบรู้สุขภำพ เขตสุขภำพที่ 2 : 84,864 รำย N/A N/A  - 

10 ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่
มีคุณภำพ 

ร้อยละ 75 N/A N/A  - 

11 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของ
หน่วยงำนระดับจังหวัด 

ร้อยละ 100 - -  - 
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12 ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือ
ควำมดันโลหิตสูง 

    ผ่าน 

 12.1 ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน ≥ ร้อยละ 60 455/717 63.46   
 12.2 ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 70 1502/1801 83.40   

13 จ ำนวนจังหวัดที่มีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรลดโรคและภัยสุขภำพ
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยและปัญหำ
ส ำคัญในพ้ืนที 

76 จังหวัด 
- มีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรลด

โรคและภัยสุขภำพจำกกำร
ประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
-มีกำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. 
ควบคุมโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2562 

กำรท ำโครงกำร
เฝ้ำระวังกำรเกิด

โรค 
- กำรตรวจคัด
กรองสำรโคลีน
เอสเตอเรสใน

เลือดของ
ประชำกร 

100.00  ผ่าน 

14 ร้อยละชุมชนผ่ำนเกณฑ์กำรด ำเนินงำน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล 
NCDs” 

ร้อยละ 50 N/A N/A  - 

15 ทุกจังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ใหสงบได้ภำยใน 21 – 28 วัน 

ร้อยละ 100  
(76 จังหวัด และ กทม.) 

N/A N/A  - 

16 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรตรวจสอบได้
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 80 - -  - 
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17 จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภำพ (สถำนประกอบกำรปรับปรุงผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร) 

สถำนประกอบกำรปรับปรุงผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนจ ำนวน 76 
จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร 

   - 

 17.1 ตลำดนัด น่ำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 1) ตลำดนัด น่ำซื้อ (Healthy 
Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 

N/A N/A   

 17.2 อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 2) อำหำรริมบำทวิถี (Street 
Food Good Health) จังหวัด
ละ 1 แห่ง 

N/A N/A   

18 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 

    - 

 18.1 ร้อยละของโรงพยำบำลทีพั่ฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital ผ่ำนเกณฑฯ์ ระดับดีมำกขึ้นไป 

โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมำกร้อยละ 90 

N/A N/A   

 18.2 ร้อยละของโรงพยำบำลทีพั่ฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital ผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดีมำก Plus 

โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมำก Plus ร้อยละ 40 

N/A N/A   

19 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำก 

ผ่ำน 100.00  ผ่าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)      

20 จ ำนวนกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิตำมพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

2,500 หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 
: 1,855 หน่วย 

N/A N/A  - 
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21 จ ำนวนประชำชนที่มีรำยชื่ออยู่ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิและ
เครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมและคณะผู้ใหบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ 

25 ล้ำนคน ผลกำรด ำเนินงำน : 
18.7101 ล้ำนคน 

N/A N/A  - 

22 รอ้ยละของผู้ป่วยกลุม่เป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอ
ประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

    - 

 22.1 ร้อยละของประชำชนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเอง
ได้ตำมเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 N/A N/A   

 22.2 ร้อยละของผู้ปวยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. 
หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 70 N/A N/A   

23 ร้อยละต ำบลเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ร้อยละ 70 
(จ ำนวน 5,079 ต ำบล) 

N/A N/A  - 

24 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลำที่ได้รับ
กำรรักษำที่เหมำะสม 

    ไม่ผ่าน 

 24.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) น้อยกว่ำร้อยละ 7 11/137 8.02   
 24.2 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 

(Hemorrhagic Stroke: I60-I62) 
น้อยกว่ำร้อยละ 25 8/40 20.00   

 24.3 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(Ischemic Stroke: I63) 

น้อยกว่ำร้อยละ 5 3/96 3.13   

 24.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 
(I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ชัว่โมงได้รับกำรรักษำด้วยยำ

มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 60 1/4 25.00   



51 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดด ำภำยใน 60 นำที (door to 
needle time) 

 24.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่
เกิน 72 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 60 102/137 74.45   

25 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่     - 
 25.1 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ 

(Success rate) 
ร้อยละ 88 N/A N/A   

 25.2 อัตรำควำมครอบคลุมของกำรขึ้นทะเบียนรักษำผู้ป่วยวัณโรค
รำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำ (TB Treatment Coverage) 

ร้อยละ 85 N/A N/A   

26 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมพรอมและตอบโตกำรระบำดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

ระดับดีมำก 
(76 จังหวัด และ กทม.) 

N/A N/A  - 

27 อัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) ของทั้งประเทศ 

< ร้อยละ 1.60 - -  - 

28 ทุกโรงพยำบำลระดับ A และ S ใหบริกำรตำมแนวปฏิบัติกำรแพทย์
วิถีใหม่ในสำขำที่เลือกครบถว้นตำม Key Step Assessment 

ร้อยละ 100 - -  - 

29 ทุกโรงพยำบำลระดับ A และ S มีกำรจัดท ำแผนและซอมแผน 
BCP for EID 

ร้อยละ 100 - -  - 

30 รอ้ยละของโรงพยำบำลที่ใชยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU)     ผ่าน 
 30.1 RDU ขั้นที่ 2 RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 62 - -  - 
 30.2 RDU ขั้นที่ 3 RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 32 5 55.50   
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31 รอ้ยละของโรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำง
บูรณำกำร (AMR) 

    ไม่ผ่าน 

 31.1 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีกำรจัดกำรผ่ำนระดับ 
intermediate ทั้ง 5 กลุ่ม 
กิจกรรมส ำคัญ 

ร้อยละ 70 ของ รพ.มีกำร
จัดกำร AMR (ทุกกิจกรรม

ส ำคัญ) ผ่ำน ระดับ 
Intermediate 

100 100.00   

 31.2 อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแส
เลือดไม่เพ่ิมขึ้นจำกปีปฏิทิน 61 

อัตรำกำรติดเชื้อ
ดื้อยำในกระแส
เลือดร้อยละ 

44.13 

เพ่ิมข้ึน
จำกปี 
2561 

=22.65 % 

  

32 ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง ลดลงร้อยละ 10 -24/46 -52.17  ผ่าน 

33 อัตรำตำยทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 28 วัน < 3.6 ตอ 1,000 
ทำรกแรกเกิดมีชีพ 

3/980 3.06  ผ่าน 

34 ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ 

≥ ร้อยละ 40 152/376 40.43 ข้อมูลจำก HDC  
40/120= 33.33                        

ผ่าน 

35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำ
โรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก 

ร้อยละ 20.5 80,017 31.96 =ยอดผู้มำรับ
บริกำรแพทย์แผน
ไทย80,017 ยอดผู้
มำรับบริกำร
ทั้งหมด250,345 

ผ่าน 

36 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศรำเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต ≥ ร้อยละ 71 1,441/1,492 96.58  ผ่าน 

37 อัตรำกำรฆำตัวตำยส ำเร็จ ≤ 8.0 ต่อแสนประชำกร    ไม่ผ่าน 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 37.1 อัตรำกำรฆำตัวตำยส ำเร็จ ≤ 8.0 ตอประชำกรแสนคน 7/68,713 10.19   
 37.2 ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำใน

ระยะเวลำ 1 ปี 
ร้อยละ 90 18/18 100.00   

38 อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

< ร้อยละ 26 80/170 47.05  ไม่ผ่าน 

39 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกสเพ่ิมข้ึน 
ใหได้อย่ำงน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภำพ 

    ผ่าน 

 39.1 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปดิกส
เพ่ิมข้ึน ใหได้อย่ำงน้อย 1 ทีมตอ 1 เขตสุขภำพ 

- ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม 
Refracture Prevention ใน
โรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ M1 
ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออรโธปดิกส
เพ่ิมข้ึน ใหได้อย่ำงน้อย 1 ทีม
ต่อ 1 เขตสุขภำพ 

1/1 100.00   

 39.2 กำรผำตัดภำยใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) มำกกว่ำร้อย
ละ 50 นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเขำรักษำในโรงพยำบำล 

- กำรผำตัดภำยใน 72 ชั่วโมง 
(Early surgery) มำกกว่ำร้อย
ละ 50 นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเขำ
รักษำในโรงพยำบำล 

17/30 56.67   

 39.3 Refracture Rate น้อยกว่ำร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใชได้กรณีท่ี
โรงพยำบำลนั้นท ำโครงกำรมำแลว 1 ป  

- Refracture Rate น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใชได้

1/52 1.92   
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

กรณีท่ีโรงพยำบำลนั้นท ำ
โครงกำรมำแลว 1 ปี) 

40 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI 
และกำรใหกำรรักษำตำมมำตรฐำนตำมเวลำที่ก ำหนด 

    ไม่ผ่าน 

 40.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 9 1/16 6.25 ข้อมูลระดับจังหวัด 
3/39 = 7.69 

 

 40.2 ร้อยละของกำรใหกำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำน
เวลำที่ก ำหนด 

≥ ร้อยละ 60 4/11 36.36 ข้อมูลระดับจังหวัด 
6/15 = 40.00 

 

41 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 

    ไม่ผ่าน 

 41.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผำตัดภำยใน
ระยะเวลำ 4 สัปดำห์ 

≥ ร้อยละ 70 124/135 91.85   

 41.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ ำบัดภำยใน
ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ 

≥ ร้อยละ 75 131/145 90.34   

 41.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยรังสีรักษำภำยใน
ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ 

≥ ร้อยละ 75 15/24 62.50   

42 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

≥ ร้อยละ 66 822/1300 63.23  ไม่ผา่น 

43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับกำร
ผ่ำตัดภำยใน 30 วัน 

≥ ร้อยละ 85 479 ดวงตำ จำก 
640 ดวงตำ  

74.84 นโยบำยของ
โรงพยำบำลชว่งโค
วิด-19 ระบำด
รุนแรง ให้ลด
จ ำนวน Period 

ไม่ผ่าน 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ผ่ำตัดของแพทย ์
และงดผ่ำตัด Case 
elective ท ำให้
ระยะเวลำรอคอย
ผ่ำตัดนำนเกิน 1 
เดือน 

44 อัตรำสวนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย 
ตอจ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล (โรงพยำบำล A, S) 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 
จำกอัตรำสวนของจ ำนวนผู้บริจำค
อวัยวะสมองตำยที่ได้รับกำรผำตัด
น ำอวัยวะออก ต่อจ ำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยำบำล ป 2562 
ของแต่ละเขตสุขภำพ 

0 0.00  ไม่ผ่าน 

45 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดที่เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ ได้รับ
กำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องจนถึงกำรติดตำม 
(Retention Rate) 

55 (Retention Rate 
ระบบสมัครใจ) 

84/145 57.93  ผ่าน 

46 กำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำงแบบ Intermediate ward ใน
โรงพยำบำลระดับ M และ F 

    ผ่าน 

 46.1 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภำพที่ใหกำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะ
กลำงแบบIntermediate ward ในโรงพยำบำลระดับ M และ F 

≥ ร้อยละ 40 4 จังหวัด 80.00 จ.อุตรดิตถ์ (รพ.ลับ
แล), จ.ตำก (รพ.วัง
เจ้ำ), จ.พิษณุโลก
(รพ.วัดโบสถ์) ,จ.
เพชรบูรณ์ (รพ.วัง

โป่ง) 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 46.2 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index 
<15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple 
impairment ได้รับกำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำง และ
ติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

≥ ร้อยละ 65 98/125 78.40 -  

47 ร้อยละของผู้ป่วยที่เขำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมดต่อปในกลุ่มโรคท่ีให

บริกำร ODS 

N/A N/A  - 

48 ร้อยละของกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรผำตัดนิ่วในถุงน้ ำดีหรือ
ถุงน้ ำดีอักเสบผ่ำนกำรผ่ำตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive 
Surgery : MIS) 

    - 

 48.1 เกิดกำรบำดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding 
ซ่ึงตองใหเลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่ำงผ่ำตัดหรือ hollow 
viscus organ injury 

< ร้อยละ 1 N/A N/A   

 48.2 Re-admit ภำยใน 1 เดือน (ท่ีเกี่ยวกับกำรผำตัด เชน delay 
detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus 
organ injury หรือ surgical site infection: SSI) 

< ร้อยละ 5 N/A N/A   

49 รอ้ยละของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำ
ทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร 

รอ้ยละ 50 8 แห่ง 88.90 - ผ่าน 

50 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน     ไม่ผ่าน 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 50.1 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภำยใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER 
และ Admit) นอ้ยกว่ำร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-
trauma<12%) 

< รอ้ยละ 12     

 1) อัตรำของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในกำร
ผ่ำตัดในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 สำมำรถเข้ำห้องผ่ำตัดได้
ภำยใน 60 นำที ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

≥ ร้อยละ 80 191/1,347 14.18 -  

 2) อัตรำของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. 
ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

≥ ร้อยละ 60 0/6 0.00 -  

 3) อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of 
severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยำบำล
ระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 30 

≤ ร้อยละ 30 3,134/3,755 83.46 -  

 4) อัตรำของ TEA unit ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 ที่ผ่ำน
เกณฑ์ประเมินคุณภำพ (ไม่ต่ ำกว่ำ 20 คะแนน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 80 

≥ ร้อยละ 80 1x100/7 14.29 -  

51 ร้อยละของประชำกรเขำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 26 629x100/2789 22.55 - ไม่ผ่าน 

52 รอ้ยละของโรงพยำบำลศูนยผ์่ำนเกณฑ ER คุณภำพ รอ้ยละ 100 - - - - 

53 ร้อยละของหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยมีมำตรฐำนกำรบริกำร
สุขภำพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกำะตำมที่ก ำหนด 

ร้อยละ 50 ของหน่วยบริกำรใน 
11 จังหวัด (49 แห่ง จำก

ทั้งหมด 98 แห่ง) 

- - - - 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

54 อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพที่ได้รับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 - - - - 

55 ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 70 (10 จังหวัด) - - - - 

56 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสถำนที่กักกันตัวตำมที่รัฐก ำหนด (AHQ/WQ) 
ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรรับชำวต่ำงชำติ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 - - - - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence      

57 ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ 

คะแนน ≥12 คะแนน 
(≥ 6 เขตสุขภำพผ่ำนเกณฑ  

- - - - 

58 ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่มี
ประสิทธิภำพ 

ต ำแหน่งว่ำงคงเหลือ 
ไม่เกินร้อยละ 4 

(≥ 9 เขตสุขภำพผ่ำนเกณฑ์) 

- - - - 

59 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้นได้รับกำรพัฒนำ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้รับกำรพัฒนำ 
ต ำแหน่งละ 2 คน 

100.00 - ผ่าน 

60 องค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพและเป็นต้นแบบ มีองค์กรแห่งควำมสุขที่มี 
คุณภำพและเป็นต้นแบบ 

   - 

 60.1 จังหวัดมีองค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพและเป็นต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง - - - - 
 60.2 กรมวิชำกำรมีองค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพและเป็นต้นแบบ กรมวิชำกำรละ 1 แห่ง - - - - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence)      

61 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 

ร้อยละ 92 100 100.00 ไตรมำสที่ 1 = ระดับ 5 
ไตรมำสที่ 2 = 100% 
ไตรมำสที่ 3 = 100% 
ไตรมำสที่ 4 = 100% 

ผ่าน 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

62 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 85 - - - - 

63 ร้อยละของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ร้อยละ 75 โปรแกรม EIA 
1. มิติด้ำนงบกำรเงิน = 
100% 
2. มิติด้ำนกำรเงิน = 100% 
3. มิติกำรจัดเก็บรำยได้ค่ำ
รักษำพยำบำล = 83.33% 
4. มิติด้ำนกำรบริหำรพัสดุ = 
97.22% 
5. มิติด้ำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยใน = 
100% 
6. เฉลี่ย = 97.42% 
กลุ่มตรวจสอบภำยในของ 
สป. 
1. ระดับ 4.85 คะแนน 
(คะแนนเต็มระดับ 5 ) 

100 
 
 

- ผ่าน 

64 ร้อยละควำมส ำเร็จของสวนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑที่ก ำหนด 

   - - 

 64.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑทีก่ ำหนด (กองสวนกลำง) 

ระดับ 5 (ร้อยละ 95) - -   

 64.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำร

ระดับ 5 (ร้อยละ 95) - -   



60 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

บริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑที่ก ำหนด (ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด) 

 64.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑที่ก ำหนด (ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ) 

ระดับ 5 (ร้อยละ 95) - -   

65 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 

   - ผ่าน 

 65.1 ร้อยละจ ำนวนโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำน
กำรรับรอง HA ขั้น 3 

ร้อยละ 98 ผ่ำนกำรต่ออำยุ
กำรรับรองครั้งที่ 

3 (Re-
accreditation 

3rd) 

100.00   

 65.2 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรค และ 
กรมสุขภำพจิตมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 

ร้อยละ 98 - -   

 65.3 ร้อยละของโรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 

ร้อยละ 80 - -   

66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ร้อยละ 75 N/A N/A  - 

67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล ร้อยละ 80 ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละ 
99.56 

ข้อมูล 43 
แฟ้ม 

ผ่าน 

68 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital     ผ่าน 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 68.1 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital (Smart 
tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) 

A, S, M1, M2 ร้อยละ 80 ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละ 
100.00 

M1 (รพท.)  

 68.2 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital (Smart 
tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3) 

F1, F2, F3 ร้อยละ 50 - - - - 

 68.3 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital (Smart 
tools & Smart service) (รพ. นอกสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข) 

นอกสังกัด สป. ร้อยละ 80 - - - - 

69 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีระบบบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ มีกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ร้อยละของ รพ. ที่ด ำเนินกำร 
รับยำที่ร้ำนยำผ่ำน ระดับ 3 

≥ ร้อยละ 60 

- - - - 

70 ควำมแตกต่ำงอัตรำกำรใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้
บริกำรผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ 

ไม่เกิน ร้อยละ 1.5 - - - - 

71 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสิทธิประโยชน์กลำงกำรดูแลปฐม
ภูม ิของระบบหลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ 

มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เบื้องต้นสิทธิประโยชน์กลำง
กำรดูแลปฐมภูมิของระบบ

หลักประกันสุขภำพ 

- - - - 

72 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน     ผ่าน 
 72.1 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 

ระดับ 7 
ระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 - - ภำวะวกิฤตทำง

กำรเงิน ระดับ 0 
 

 72.2 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 
ระดับ 6 

ระดับ 6 ≤ ร้อยละ 6 - - ภำวะวกิฤตทำง
กำรเงิน ระดับ 0 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

73 จ ำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำ
ต่อยอด 

จ ำนวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนำต่อยอด อย่ำงน้อย 

10 เรื่อง 

ไม่มีผลงำนระดับ
นวัตกรรม 

0.00 ผลงำน วิจัย 3 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์ 1 

เร่ือง 

ไม่ผ่าน 

74 ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีนวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ ร้อยละ 100 - - - - 

75 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกฎหมำยและมีกำรบังคับใช     - 
 75.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกฎหมำย ระดับ 5 - - - - 
 75.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบังคับใชกฎหมำยดำนสุขภำพของ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
ร้อยละ 80 (61 จังหวัด) - - - - 

ที่มำ : กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 

(Promotion Prevention & Protection Excellence) 

 
ตัวชี้วัดที่ 13 : จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรลดโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

ตำมกฎหมำยและปัญหำส ำคัญในพ้ืนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
สถานการณ์  
 จังหวัดสุโขทัย มีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรลดโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยและปัญหำส ำคัญในพ้ืนที่ ผ่ำนกลไกพระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ
และโรคจำกสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ผ่ำนคณะกรรมกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำก
สิ่งแวดล้อมจังหวัด คณะกรรมกำรมีพิจำรณำประเด็นปัญหำ มีกำรก ำหนดขับเคลื่อนประเด็นปัญหำส ำคัญใน
พ้ืนที่ แล้วตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องโรคและอำกำรส ำคัญของ โรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
โรคจำกสิ่งแวดล้อม ทั้ง 7 โรค รวบรวมสถำนกำรณ์โรคในระดับประเทศ ทั้งในเขตสุขภำพที่ 2 และระดับ
จังหวัด เพ่ือน ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม
จังหวัด เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมำ 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 1. ลักษณะการด าเนินงาน (เช่น ปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน, มำตรกำร, โครงกำร และกิจกรรม) 
 - โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรค Silicosis ในพนักงำนในโรงโม่หิน ใช้เงินคลินิกโรคจำกกท ำงำน 

ของประกันสังคม  
 - โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรค Asbestosis ในเจ้ำหน้ำที่ชมรมร้ำนทองอ ำเภอศรีสัชนำลัยใช้เงิน

คลินิกโรคจำกกท ำงำน ของประกันสังคม  
 - กำรตรวจคัดกรองสำรโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของประชำกร เขตรับผิดชอบของเทศบำลอ ำเภอ

ศรีส ำโรง 
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 2. งบประมาณ 
 - กำรพัฒนำศักยภำพคลินิกอำชีวเวชศำสตร์ ส ำหรับบริกำรในคลินิกโรคจำกกำรท ำงำน ปี 2564 
 - กองทุนหลักประกันสุขภำพ เทศบำลอ ำเภอศรีส ำโรง      
 3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 - พนักงำนในโรงโม่หินได้รับกำรเฝ้ำระวังโรคปอดอักเสบจำกกำรท ำงำน โรคปอดใยหิน และได้รับ

กำรตรวจค้นหำปัญหำสุขภำพโดยกำรตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน 
 - อัตรำครอบคลุมประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรตรวจคัดกรองสำรโคลีนเอสเตอเรส = 80 % 
 4. ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์  
 โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดโรค Silicosis ในพนักงำนในโรงโม่หิน ใช้เงินคลินิกโรคจำกกท ำงำน 

ของประกันสังคม สถำนที่โรงโม่หินสุวรรณ อ ำเภอศรีส ำโรง วันที่ 19 และ 20 ตุลำคม 2564  
 5. ความก้าวหน้า 
 ภำพโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย หัวหน้ำกลุ่มงำนอำชีวเวชกรรมได้เข้ำให้ควำมรู้ และประเมิน
ควำมเสี่ยงในโรงโม่หินสุวรรณ และบริษัทน้ ำตำลทิพย์สุโขทัย รวมถึงวำงแผนเฝ้ำระวังโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพในโรงพยำบำล ได้แก่ กำรจัดตั้งโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน กำรเดินส ำรวจควำมเสี่ยง และก ำหนดรำยกำร
สุขภำพในโรงพยำบำลตำมปัจจัยเสี่ยง ที่จะด ำเนินกำรตรวจสุขภำพในปีงบประมำณ 2564 รวมถึงในปี 
งบประมำณ 2564 นำยแพทย์คณิน จินตนำปรำโมทย์ แพทย์วุฒิบัตรอำชีวเวชศำสตร์ เดินส ำรวจสถำน
ประกอบกำร    และบ่อบำดำลในสิ่งแวดล้อมร่วมกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย และส ำนักงำนป้องกัน
และควบคุมโรคที่ 2 และกำรเดินส ำรวจควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนตำมที่ได้รับกำรขออนุเครำะห์จำก
โรงพยำบำลสวรรคโลก ที่องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนภำคเหนือตอนล่ำง  
 โรงพยำบำลได้รับกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับเริ่มต้นพัฒนำ    
ในปี 2562 กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรมได้รับกำรจัดสรรครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับกำรตรวจตำมปัจจัยเสี่ยง 
ได้แก่ เครื่องตรวจกำรได้ยิน เครื่องตรวจสำยตำอำชีวอนำมัย เครื่องตรวจกำรได้ยิน ตู้ป้องกันเสียงรบกวน
ส ำหรับกำรตรวจกำรได้ยิน เป็นต้น และปีนี้มีกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงโดยก ำหนดรำยกำรตรวจสุขภำพ
โดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ 
 กำรด ำเนินกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กับเจ้ำหน้ำที่ในแผนกซักฟอก  
ซ่อมบ ำรุง และงำนสนำมของโรงพยำบำล และพนักงำนบริษัทน้ ำตำลทิพย์สุโขทัยจ ำกัด พบว่ำส่วนใหญ่
โรงพยำบำล และโรงงำนมีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ (ในทีนี้หมำยถึง ear plug และ ear muff) แต่
พนักงำนไม่ทรำบวิธีกำรสวมใส่ ท ำให้อำจไม่สำมำรถลดระดับควำมเข้มของเสียงได้ดีเท่ำท่ีควร 
 6. ปัญหาที่พบ 
 - กำรไม่ตระหนักในควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อท ำงำนอยู่หน้ำงำน 
 - กำรประสำนงำนในเรื่องอำชีวอนำมัย ในเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในโรงงำนเป็นเรื่องยำก 
 - ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอศรีส ำโรงมีสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ไม่กี่แห่ง 
 7. การแก้ปัญหา 
 - สร้ำงควำมตระหนักในควำมเสี่ยงจำกงำนที่ท ำ และให้ควำมรู้ในกำรใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
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 8. ข้อเสนอแนะ (ต่อพื้นที่/ต่อนโยบาย) 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 ท ำให้กำรจัดกำรโครงกำรล่ำช้ำ  
 นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง : กำรตรวจตำมปัจจัยเสี่ยงในเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 
ตัวชี้วัดที่ 19 : ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภำพผ่ำนเกณฑ์

ระดับดีมำก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
สถานการณ์  
 มีกำรด ำเนินงำนกำรมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภำพ ผ่ำนกลไก
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
 ปีงบประมำณ 2561  ผ่ำนเกณฑ์ ระดับพ้ืนฐำน 
 ปีงบประมำณ 2562  ผ่ำนเกณฑ์ ระดับพ้ืนฐำน 
 ปีงบประมำณ 2563  ผ่ำนเกณฑ์ ระดับดีมำก 
 ปีงบประมำณ 2564  ไตรมำส 1 ผ่ำนเกณฑ์ ระดับพ้ืนฐำน 
 ปีงบประมำณ 2564  ไตรมำส 2 ผ่ำนเกณฑ์ ระดับดีมำก  
 ปีงบประมำณ 2564  ไตรมำส 3 ผ่ำนเกณฑ์ ระดับดีมำก  
 ปีงบประมำณ 2564  ไตรมำส 4 ผ่ำนเกณฑ์ ระดับดีมำก  
 กำรด ำเนินงำนผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (คสจ.) จังหวัดสุโขทัย โดยจัดให้มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด(คสจ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564  ณ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีมติส ำคัญ ดังนี้ 
 1) เห็นชอบให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนและติดตำมก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535  ซึ่งได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่งเรียบร้อยแล้ว   
 2) เห็นชอบให้ก ำหนดประเด็นขับเคลื่อนกำรท ำงำนผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด

สุโขทัย ในปี 2563 จ ำนวน 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 “รณรงค์ลดกำรใช้สำรเคมีอันตรำยทำงกำรเกษตรแบบบูรณำกำร”  
  (โดยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร เชื่อมโยงกับนโยบำย 

ประชำชนสุขภำพดีวิถีสุโขทัย และเกษตรอินทรีย์) 
 ประเด็นที่ 2 “กำรแก้ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5” 

 3) กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรมร่วมกับส ำนักงำนสำธรณสุขมีกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเหตุ
เดือดร้อนร ำคำญและกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพร่วมกับศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 
2563-2564  อย่ำงบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำเหตุ
เดือดร้อนร ำคำญ และกิจกำรที่ เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ตำม
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พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้ำกลุ่มงำนอำ
ชีวเวชกรรม เป็นหนึ่งในกรรมกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 1. ลักษณะการด าเนินงาน (เช่น ปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน, มำตรกำร, โครงกำร และกิจกรรม) 
 ผลการด าเนินงาน กำรด ำเนินงำนผ่ำน Small Success ในไตรมำสที่ 1 และ ไตรมำส 2 จำกกำร
ประเมินตนเองของเครือข่ำยอ ำเภอศรีส ำโรง โดยใช้แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจังหวัดที่มีระบบจัดกำร
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ปี 2564   
 ไตรมำสที่ 1  ประเมินตนเอง ผ่ำนกำรประเมิน ระดับพ้ืนฐำน  
 ไตรมำสที่ 2  ประเมินตนเอง ผ่ำนกำรประเมิน ระดับดีมำก 
 
ตารางท่ี 30 สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

1) มกีำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์ และกำรเฝ้ำระวัง
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

ผ่ำน 

2) มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ในระดับ
พ้ืนที่ 

ผ่ำน 

3) มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำนระดับจังหวัดเพ่ือกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบ ต่อสุขภำพของพ้ืนที่ 

ผ่ำน 

4) มีกำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติกำรหรือทีมสอบสวนโรค
จำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 1 ทีม มีกำรจัดตั้งทีมทีมสอบสวนโรคของจังหวัด 

ผ่ำน 
 

5) มีกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ
ของประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอ้ือ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภำพ อย่ำงน้อย 2 ประเด็น  โดยจังหวัด
สุโขทัยก ำหนดประเด็นปัญหำของพ้ืนที่ 2 ประเด็น 

ผ่ำน 
 

6) ประชำชนในจังหวัดได้รับกำรดูแลจัดกำรปัจจัยเสี่ยง และ
คุ้มครองสุขภำพ   

ผ่ำน 

ผลการประเมิน ผ่านระดับดีมาก 

 ระดับการประเมินผล   
 ระดับพ้ืนฐำน ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1, 2 
 ระดับดี ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 
 ระดับดีมำก ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 



70 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 2. งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมำณ 
 3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 ปีงบประมำณ 2564 ไตรมำส 4 ผ่ำนเกณฑ์ ระดับดีมำก  
 4. ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์  
 
ตารางที่ 31 รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ภาพรวม 

ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีระบบ
จัดกำรปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
กระทบต่อสุขภำพ 
ผ่ำนเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

จัดท ำข้อมูลสถำนกำรณ์ และกำรเฝ้ำระวังด้ำนสิ่งแวดล้อม และ 
ส่งข้อมูลกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมในโรงพยำบำลให้ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทำงอินเตอร์เน็ตทุกเดือน 
2. มีแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระดับพื้นที่ 

เครือข่ำยอ ำเภอ มีกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรรองรับกำรด ำเนิน 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ในระดับพ้ืนที่มีแผนระดับจังหวัด 
และระดับหน่วยงำน โดยสอดคล้องกับมำตรกำรควบคุมโรค จำกกำร
ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 
3. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ หรือ
คณะท างานระดับจังหวัดเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบ ต่อสุขภาพของพื้นที่ ได้แก่ 

3.1. มีกำรด ำ เนินงำนกำรมีระบบจัดกำรปัจจัย เสี่ ย งด้ ำน
สิ่งแวดล้อมท่ีกระทบต่อสุขภำพ  ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
จังหวัด ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535  มีกำรจัดประชุม 
คสจ. จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี เมื่อ 15 กุมภำพันธ์ 2564 วิเครำะห์ปัญหำ
สุขภำพเพ่ือจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ 2 ประเด็น คือ กำรเฝ้ำระวัง
พิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร 

3.2. ตัวแทนกลุ่มงำนอำชีวเวชกรรมได้มีกลไกคณะกรรมกำร
ควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อมจังหวัด มี
กำรจัดประชุมกลไกคณะกรรมกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพและโรคจำกสิ่งแวดล้อมจังหวัด (1 ครั้ง/ปี) เมื่อวันที่ 24 
มีนำคม 2564 ประเด็นปัญหำที่น ำเข้ำวำระกำรประชุมกลไก
คณะกรรมกำรควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำก
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ครั้งที่ 1 มี 6 ประเด็น ได้แก่  

- โรคจำกฝุ่นซิลิกำ 

ผ่ำน 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
 
 
 

ผ่ำน 
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ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ภาพรวม 

 - โรคจำกภำวะอับอำกำศ  
-. โรคหรืออำกำรส ำคัญของพิษจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช (โดยบูรณำ

กำรร่วมกับประเด็นขับเคลื่อนของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
จังหวัดสุโขทัย)  

- โรคจำกแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็งที่เกิดจำกแอสเบส
ตอส 

- กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร (โดยบูรณำ
กำรร่วมกับประเด็นขับเคลื่อนของส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัดสุโขทัย)  

- โรคหรืออำกำรที่เกิดจำกกำรสัมผัสฝุ่นละออง ขนำดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน  (โดยบูรณำกำรร่วมกับประเด็นขับเคลื่ อนของ
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย) 

3.3 กลไกคณะกรรมกำรตำมกฏหมำย หรือ คณะท ำงำนอ่ืน ๆ
ได้แก่ นำยแพทย์คณิน  จินตนำปรำโมทย์ หัวหน้ำกลุ่มงำนอำชีวเวช
กรรมร่วมเป็นคณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อจังหวัด มีกำรประชุม
เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 2019 ในจังหวัด
สุโขทัยและแนวทำงกำรเฝ้ำระวังควบคุมกำรระบำดของโรค อย่ำง
ต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ 2564  

 4. มีการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการหรือทีมสอบสวนโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
ทีม  

นำยแพทย์คณิน  จินตนำปรำโมทย์ หัวหน้ำกลุ่มงำนอำชีวเวช
กรรมอยู่ในทีมสอบสวนโรคของจังหวัด และมีทีมสอบสวนโรคระดับ
อ ำเภอ 
5. มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอ้ือด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 2 ประเด็น  จังหวัดสุโขทัย
ก ำหนดประเด็นปัญหำของพ้ืนที่ 2 ประเด็น 

5.1 กำรจัดกำรเหตุร ำคำญ  กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรมเข้ำร่วมได้รับ
กำรร้องเรียนและจัดกำรเหตุร ำคำญ 

 5.2 กำรเฝ้ำระวังควบคุมกำรระบำดของโรคโรคติดเชื้อโควิด 
2019 และวัณโรคในโรงพยำบำล 

 
 

ผ่ำน 
 
 

ผ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
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ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ภาพรวม 
6. ร้อยละ 60 ของประชาชนในจังหวัดได้รับการดูแล จัดการปัจจัย
เสี่ยงฯ จังหวัดสุโขทัย จัดการปัจจัยเสี่ยงฯ  2 ประเด็น ได้แก่ 

6.1. เหตุร ำคำญ  ปี 2564 ได้รับกำรร้องเรียนและจัดกำรเหตุ
ร ำคำญ 

6.2 กำรเฝ้ำระวังควบคุมกำรระบำดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 
2019 ได้รับกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มป่วย  

 

ผลการประเมิน ผ่านระดับดีมาก 

 
 5. ความก้าวหน้า 
 กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม มีแผนในกำรของบประมำณสนันสนุนในเงินงบประมำณกองทุน
หลักประกันสุขภำพ เทศบำลอ ำเภอศรีส ำโรง เพ่ือด ำเนินกำรเฝ้ำระวังพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรโดย
กำรตรวจโดยใช้ reactive paper เพ่ือคัดกรองเอ็นไซม์ cholinesterase 
 6. ปัญหาที่พบ 
 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำรกำรเฝ้ำระวังพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร เนื่องจำกสถำนกำรณ์
โรคโควิด 2019   
 7. การแก้ปัญหา 
 เมื่อสถำนกำรณ์โรคโควิด 2019  ดีขึ้นจะด ำเนินกำรทันที 
 8. ข้อเสนอแนะ (ต่อพื้นที่/ต่อนโยบาย) 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 ท ำให้กำรจัดกำรโครงล่ำช้ำ  
  

 
ผลการด าเนินงาน งานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
1) งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สถานการณ ์
 - ยำอันตรำย ยำปฏิชีวนะ ยำชุด ในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 
 - เครื่องส ำอำงไม่ปลอดภัย ไม่มีฉลำกภำษำไทย ไม่มีเลขจดแจ้ง 
 - อำหำรไม่ปลอดภัย ไม่มีเลขสำรบบ หมดอำยุ 
 - ผู้บริโภค/ ผู้ประกอบกำร ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
 - โฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณเกินจริง 
 - กำรเข้ำถึงข้อมูลโลกออนไลน์ และ smart phone ที่มำกขึ้น 
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การด าเนินงาน 
 จำกสถำนกำรณ์ปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพในพ้ืนที่ พบมีกำรกระจำยของผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่
ปลอดภัยอยู่ในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ กำรด ำเนินงำนเชิงรุกในชุมชน เช่น กำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง ให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในชุมชน จึงถือเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรขับเคลื่อน 
 1.1 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในร้านค้า ร้านช า 
 ในปีงบประมำณ 2564 ทำงกลุ่มงำนเภสัชกรรม/ กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม ได้สุ่มลงพ้ืนที่ร้ำนค้ำ 
ร้ำนช ำ ในเขตรับผิดชอบ เพ่ือลงตรวจสอบ เฝ้ำระวัง ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่
ปลอดภัยจ ำนวน 17 แห่ง ผลกำรด ำเนินงำนดังตำรำงที่ 32 
ตารางท่ี 32 แสดงผลการด าเนินงานสุ่มตรวจสอบเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในร้านค้า ร้านช า 

จ านวน 17 แห่ง 

 
 จำกตำรำงที่ 32 พบว่ำ จำกกำรสุ่มลงตรวจสอบ เฝ้ำระวัง พบกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่ไม่ปลอดภัย 
มำกเป็นอันดับ 1 จ ำนวน 9 ร้ำนค้ำ คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมำพบ ยำอันตรำย 7 ร้ำนค้ำ คิดเป็นร้อยละ 
41.2 และยำปฏิชีวนะ 5 ร้ำนค้ำ คิดเป็นร้อยละ 29.4 ตำมล ำดับ 
 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยที่พบ 
 - รำยกำรยำอันตรำย เช่น Paracetamol 500 mg (ชนิด 100 เม็ด), ไอยำฟิน, ทิฟฟ่ี, ดีคอลเจน, 

คลอเฟนิรำมีน (ชนิดกระปุก 100 เม็ด), TA ป้ำยปำก, ไดฟีลีน, พำรำเซตำมอลไซรัปที่ไม่ใช่
ขนำด 120 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร, ทัมใจ,คำพิร้อก 

 - ยำปฏิชีวนะ เช่น Amoxicillin/ TCmycin/ Ampicillin 
 - เครื่องส ำอำงไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีฉลำกภำษำไทย ไม่มีเลขจดแจ้ง หมดอำยุ 
 - อำหำรไม่ปลอดภัย เช่น ไม่มีฉลำกภำษำไทย ไม่มีเลข อย. หมดอำยุ 
 
 
 
 

จ านวนร้านค้า 
ที่ตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ไม่ปลอดภัยที่พบ 

จ านวนร้านค้า 
ที่พบผลิตภัณฑ์

สุขภาพไม่
ปลอดภัย(แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

17 ร้ำนค้ำ 

ยำปฏิชีวนะ 5 29.4 ร้ำนค้ำ 1 แห่ง 
อำจพบผลิตภัณฑ์

สุขภำพ 
ไม่ปลอดภัยได้
หลำยอย่ำง 

ยำอันตรำย 7 41.2 

ยำชุด 1 5.9 

เครื่องส ำอำงไม่ถูกต้อง 1 5.9 

อำหำรไม่ปลอดภัย 9 52.9 
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1.2 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกระเช้าปีใหม่ที่วางจ าหน่ายในร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเทศกาล 

 กำรด ำเนินงำนตรวจสอบ เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพกระเช้ำปีใหม่ที่วำงจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำ ช่วง
เทศกำล ได้ให้ค ำแนะน ำในกำรเลือกผลิตภัณฑ์สุขภำพมำวำงจ ำหน่ำยแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนสะดวกซื้อ 
ให้มีควำมถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย และเพ่ือประชำชนในพ้ืนที่บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพได้อย่ำงปลอดภัย 
ผลกำรด ำเนินงำนดังตำรำงที่ 33 
ตารางท่ี 33 แสดงผลการด าเนินงานตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกระเช้าปีใหม่ที่วางจ าหน่ายใน

ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเทศกาล 

รายละเอียดการ
ตรวจสอบฉลาก 
(ตามประกาศ) 

หน่วย
วัด 

2561 2562 2563 2564 

แสดงชื่อทุกรำยกำร ร้อยละ 100 
(207/207) 

100 
(151/151) 

98 
(149/152) 

100 
(100/100) 

แสดง วัน/เดือน/ปี  
ที่หมดอำยุ หรือควร

บริโภคก่อนทุกรำยกำร 

100 
(207/207) 

100 
(151/151) 

98 
(149/152) 

100 
(100/100) 

คุณภำพสินค้ำในกระเช้ำ 100 
(207/207) 

100 
(151/151) 

100 
(152/152) 

98 (98/100) 

 
 จำกตำรำงที่ 33 ผลกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพกระเช้ำปีใหม่ ในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 
100 รำยกำร พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพกระเช้ำปีใหม่มีกำรแสดงชื่อทุกรำยกำร มีกำรแสดง วัน/เดือน/ปี ที่
หมดอำยุ หรือควรบริโภคก่อนทุกรำยกำร ร้อยละ 100 และคุณภำพสินค้ำในกระเช้ำ ร้อยละ 98 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรด ำเนินงำนตรวจสอบ เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพในพ้ืนที่ ยังพบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่อยู่ โดยเฉพำะอำหำรไม่ปลอดภัย และยำอันตรำย ซึ่งเหตุอำจมำจำก กำรขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภำพ เช่น กำรดูวันหมดอำยุ ประเภทยำตำมกฎหมำย ปัญหำสุขภำพ
ของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ (สำยตำ) เป็นต้น  
 
2) การพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 
สถานการณ ์
 จำกสถำนกำรณ์ กำรพบผลิตภัณฑ์สุขภำพในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ทำงกลุ่มงำนเภสัชกรรม มีแผนงำน
โครงกำรในกำรพัฒนำงำนเฝ้ำระวัง โดยเน้นกำรสร้ำงทักษะและองค์ควำมรู้แก่เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ รพ.สต. อสม. และร้ำนค้ำ ร้ำนช ำในชุมชน  
การด าเนินงาน  
 จัดโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมำณ 2564 เครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 2 เมษำยน 2564 กลุ่มเป้ำหมำย เจ้ำหน้ำที่  รพ.สต. อสม. และ
ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จ ำนวน 90 คน มีกำรใช้งบประมำณ QOF ในกำรจัด
แผนงำนโครงกำร เป็นเงินจ ำนวน 20,940 บำท 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมายโครงการ 
 เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัย 
ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มงำนเภสัชกรรม ได้ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร โดยจัดโครงกำรเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 
2564 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 80 คน (กลุ่มเป้ำหมำย รพ.สต./ สสอ. 21 คน, อสม. 44 คน, ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 10 
ร้ำน, รพ. 5 คน) โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 89 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัย 
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 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ในปีงบประมำณ 2564 ได้รับควำมร่วมมือจำกทำงเครือข่ำยเป็น
อย่ำงดี กลุ่มเป้ำหมำย รพ.สต. ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำร่วมโครงกำรครบทั้ง 19 แห่ง คิดเป็น 100% บรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงกำร เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ซึ่งจะช่วยในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 
 
3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
สถานการณ ์
 จำกตัวชี้วัดกำรพัฒนำกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง 
ไดม้ีกำรสร้ำง RDU community พ้ืนทีต่้นแบบขึ้น ในต ำบลบ้ำนนำ เพ่ือน ำร่องในกำรพัฒนำชุมชนให้เกิดควำม
ปลอดภัยด้ำนยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
การด าเนินงาน 

3.1 การ เฝ้ า ระ วั งความปลอดภั ยด้ านยา เชิ ง รุ ก ในชุ มชน  ( Active Community based 
Surveillance) ก่อนกำรด ำเนินงำน RDU Community ปีงบประมำณ 2564 มีกำรลงส ำรวจ และ
ได้สรุปปัญหำในพื้นที่ ดังนี้ 



77 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 - ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ/ เครือข่ำย อสม. ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ ไม่
ปลอดภัย เช่น รำยกำรยำบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถขำยในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ , กำรดูเลขสำรบบ
อำหำร, เลขจดแจ้ง, กำรดูวันหมดอำยุ 

 - พบผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย ในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 
 การแก้ไข 
 - วำงแผนลงพ้ืนที่ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และให้ตระหนักถึงกำรเฝ้ำระวัง

ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
 - เข้ำร่วมโครงกำรฯ กับโรงพยำบำลแม่ข่ำย  
 - จัดโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้งบประมำณจำกทำงท้องถิ่น 
 กำรด ำเนินงำนตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำ ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ในเขตต ำบลบ้ำนนำ ปีงบประมำณ 
2564 จ ำนวน 12 ร้ำนค้ำ (คิดเป็นควำมครอบคลุม 100% ของพ้ืนที่) รำยละเอียด ดังตำรำงที่ 34 
 
ตารางที่ 34 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานตรวจสอบและให้ค าแนะน าร้านค้า ร้านช า ในเขตต าบล   

บ้านนา อ าเภอศรีส าโรง 

  
 จำกกำรด ำเนินงำน เมื่อเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ก่อน/ หลัง พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่
ปลอดภัยที่พบลดลงจำกก่อนกำรด ำเนินงำน RDU Community 
 

   

จ านวนร้านค้า 
ที่ตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ไม่ปลอดภัยที่พบ 

จ านวนร้านค้าที่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 

ก่อนการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 1) 

หลังการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 2-4) 

12 ร้ำนค้ำ 
(ผลงำนร้อยละ 

100) 

ยำปฏิชีวนะ 5 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 41.7) 3 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 25.0) 

ยำอันตรำย 6 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 50.0) 4 ร้ำนค้ำ  (ร้อยละ 33.3) 

ยำชุด 1 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 8.3) 0 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 0.0) 

เครื่องส ำอำงไม่ถูกต้อง 9 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 75.0) 1 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 8.3) 

อำหำรไม่ปลอดภัย N/A 9 ร้ำนค้ำ (ร้อยละ 75.0) 
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3.2 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation) 
 พ้ืนทีต่ ำบลบ้ำนนำ ได้จัดท ำ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพร่วมใจสู้ภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Health 
Product) และอำหำรไม่ปลอดภัยในชุมชน โดยกำรสนับสนุนจำกท้องถิ่น (อบต.บ้ำนนำ)  มีกิจกรรมผลกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 3.2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน RDU community รพ.สต.ทุ่ง
หลวง อ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติวิทยำกรจำก รพ.สต.ทุ่งหลวง อ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2564 ได้แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 - อำศัยควำมร่วมมือกับทำงท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพในพ้ืนที่ ผ่ำน

ธรรมนูญสุขภำพ 
 - กำรสร้ำงเครือข่ำย อสม.นักวิทย์, อย.น้อย ในชุมชน 
 - โครงกำร บ้ำน-วัด-โรงเรียน 
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 3.2.2 กิจกรรมให้ควำมรู้และเยี่ยมเครือข่ำย ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ/ แผงลอย ในต ำบล รวมจ ำนวน 20 
ร้ำน เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2564  

   
 

 
 

 
 
 3.2.3 กิจกรรมให้ควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำย อสม. ต ำบลบ้ำนนำ (หมู่ 1-6) จ ำนวน 63 คน เมื่อวันที่ 
22 กันยำยน 2564 
 3.2.4 กิจกรรมให้ควำมรู้ กลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้ำนนำ จ ำนวน 30 คน 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 - ยังพบผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 
 - ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ/ เครือข่ำย อสม. ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่

ปลอดภัย เช่น รำยกำรยำบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถขำยในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ , กำรดูเลขสำรบบ
อำหำร, เลขจดแจ้ง, กำรดูวันหมดอำยุ 

 - กำรมีผลิตภัณฑ์สุขภำพใหม่ๆ ออกมำสู่ท้องตลำดที่มำกขึ้น  หรือกำรโฆษณำอวดอ้ำงเกินจริง
ผ่ำนโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง หรือขำยตรง รถเร่ 

 - สถำนกำรณ์โควิด – 19  
โอกาสพัฒนา/ แนวทางแก้ไข 
 - พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  เช่น 

กำรสร้ำงเครือข่ำย อสม.นักวิทย์, อย.น้อย ในชุมชน 
 - กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำเชิงรับในชุมชน เช่น กำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน กรณี

เครือข่ำยพบเบำะแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย/ กำรโฆษณำชวนเชื่อ/ รถเร่  
 - อำศัยควำมร่วมมือกับท้องถิ่น ในกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพในพ้ืนที่ เช่น 

ธรรมนูญสุขภำพ หรือ โครงกำร บ้ำน-วัด-โรงเรียน  
 
4) งานเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชน 
สถานการณ ์
 ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอศรีส ำโรง มีสถำนพยำบำลเอกชน/ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ที่ขออนุญำตไว้
ทั้งสิ้น จ ำนวน 32 แห่ง จึงควรมีกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังหลังกำรขออนุญำต เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
การด าเนินงาน 
 กลุ่มงำนเภสัชกรรม ร่วมกับ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง ในต ำแหน่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ระดับอ ำเภอตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล ได้ด ำเนินงำนตรวจสอบสถำนพยำบำลเอกชนในอ ำเภอศรี
ส ำโรง จ ำนวน 32 แห่ง ผลกำรด ำเนิน ดังตำรำงที่ 35 
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ตารางท่ี 35 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนในอ าเภอศรีส าโรง 

สถานพยาบาล 
เป้าหมาย 

(แห่ง) 
ตรวจสอบ 

(แห่ง) 

ผ่าน
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

คลินิกกำรพยำบำล 
และกำรผดุงครรภ์ 

10 8 8 100 ปิดท ำกำรถำวร 1 แห่ง
, แจ้งยกเลิกใบอนุญำต 

1 แห่ง 

คลินิกทันตกรรม 4 3 3 100 ปิดท ำกำร 1 แห่ง จำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 

คลินิกเวชกรรม/ 
เวชกรรมเฉพำะทำง 

14 13 13 100 ปิดท ำกำร 1 แห่ง จำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 

คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ 2 2 2 100  

สถำนประกอบกำร 
เพ่ือสุขภำพ (ร้ำนนวด) 

2 0 0 0 ปิดท ำกำรจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 

 
 จำกกำรด ำเนินงำนตรวจสอบสถำนพยำบำลเอกชนในอ ำเภอศรีส ำโรง พบว่ำ สถำนพยำบำล
เอกชน ร้อยละ 100 เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด (จำกที่ได้ด ำเนินกำรตรวจ ทั้งสิ้น 26 แห่ง) 

 
 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน พบว่ำ ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย มีกำรด ำเนินงำน
ตรวจสอบเฝ้ำระวังเป็นมำตรฐำนประจ ำปี ท ำให้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในควำมส ำเร็จ ท ำให้สถำนพยำบำล/ สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ได้มำตรฐำน  
โอกาสพัฒนา/ แนวทางแก้ไข : ควรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 40 : อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI และกำรให้กำรรักษำตำม

มำตรฐำนตำมเวลำที่ก ำหนด 
 40.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI เป้ำหมำย< ร้อยละ9 
 - ผลงำนระดับอ ำเภอศรีส ำโรง ผู้ป่วยSTEMI 16 คน เสียชีวิต 2 คน ได้รับยำ SK 11 คน ท ำ 

PPCI 4 คน 
 - ผลงำนระดับโรงพยำบำล (รวม รพช.โซนเหนือ) ผู้ป่วยSTEMI 39 คน เสียชีวิต 3 คน   คิด

เป็นร้อยละ  7.69 ผ่ำนเกณฑ์ 
 40.2 ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำที่ก ำหนด เป้ำหมำย ≥ ร้อยละ 60 
 - ผลงำนระดับอ ำเภอศรีส ำโรง  ผู้ป่วยได้ยำSK 11 คน ให้ทันเวลำ 4 คน  
 - ผลงำนระดับโรงพยำบำล 6/15 = 40 ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
สถานการณ ์

 ในปี 2561 - 2563 อัตรำตำยผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน ร้อยละ 10.93, 11.67 และ 
9.8 ตำมล ำดับ ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มงำนอำยุรกรรมโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของโรคดังกล่ำว
และได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรดูแลรักษำทั้งภำยในโรงพยำบำลและภำยนอกโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำม จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำแม้ผลลัพธ์ทำงกำรดูแลรักษำจะมีแนวโน้มลดลงและบรรลุตำมเกณฑ์เป้ำหมำย
ตำมแผนกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัดอัตรำตำยไม่ควรเกินร้อยละ10 อย่ำงไรก็
ตำมในปี2564 กระทรวงสำธำรณสุขตำมแผนกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพได้ปรับเกณฑ์ลดลงเป็นร้อยละ 9 จำก
กำรทบทวนกระบวนกำรดูแลรักษำในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยที่ผ่ำนมำ ยังพบโอกำสพัฒนำได้แก่ศักยภำพ
ของบุคลำกรที่ให้กำรดูแล ซึ่งเกิดจำกมีกำรหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่และมีบุคลำกรจบใหม่ทุกปีท ำให้ทักษะและ
ประสบกำรณ์กำรดูแลผู้ป่วยยังมีน้อยท ำให้กระบวนกำรวินิจฉัย และกำรให้ยำยังล่ำช้ำอยู่ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ผู้ป่วยมำโรงพยำบำลล่ำช้ำ 
 2. Delay diagnosis 
 3. กำรให้ยำSKล่ำช้ำ >30นำทีหลังจำกวินิจฉัย 
 สถำนกำรณ์ Covid 19 ท ำให้ผู้ป่วยได้รับกำรท ำ Intervention ล่ำช้ำเนื่องจำกต้องผ่ำนกำรคัด
กรองPUI  กำรตรวจ ATK ใช้เวลำนำน 30 นำที กำรตรวจ PCR for Covid 19 ใช้เวลำ 5 ชั่วโมงและมีกำร
ตรวจเพียงวันละ 2 รอบ และโครงกำรที่ได้ขออนุมัติจัดท ำในปี 2564 คือ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่สำมำรถจัดด ำเนินกำรได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid 19 เช่นกัน 
 

Service Plan สาขาหลอดเลือดและหัวใจ 
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แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดท าแผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาในปี 2565 
 1) อำยุรแพทย์สอนงำนแพทย์ใช้ทุนจบใหม่และมีกำรท ำ Case Conference มีระบบกำร 

Consult อำยุรแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) ทบทวนกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยให้กับพยำบำลเป็นระยะ 
ข้อเสนอแนะ 
 กำรประชำสัมพันธ์sign alert ที่ต้องมำโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่องผ่ำน รพสต. ,อสม. ,ผู้น ำชุมชน 
เสียงตำมสำย 
 

 
ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง จังหวัดสุโขทัย 
 ข้อมูลแสดงผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรบรรลุเป้ำหมำย 
 1) จ ำนวนและอัตรำกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมในสตรีอำยุ 30 – 70 ปี จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 2562 – 2564  
ตารางที ่36 จ านวนและอัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30–70 ปี จ าแนกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สตรีอาย ุ
30–70 ปี 

จ านวน 
คัดกรอง 

ร้อยละ 
สตรีอายุ 
30–70 ปี 

จ านวน 
คัดกรอง 

ร้อยละ 
สตรีอายุ 
30–70 ปี 

จ านวน 
คัดกรอง 

ร้อยละ 

เมืองสุโขทัย 24,599 18,243 74.16 23,766 17,762 74.74 22,073 18,408 83.40 

บ้ำนด่ำนลำนหอย 8,795 8,019 91.18 9,028 8,639 95.69 9,239 8,518 92.20 

คีรีมำศ 12,181 9,087 74.60 11,957 10,687 89.38 11,883 9,692 81.56 

กงไกรลำศ 14,636 13,516 92.35 15,047 13,103 87.08 16,659 12,575 75.48 

ศรีสัชนำลยั 22,073 20,430 92.56 20,712 20,062 96.86 21,039 18,844 89.57 

ศรีส ำโรง 15,320 13,943 91.01 17,614 14,465 82.12 17,297 14,199 82.09 

สวรรคโลก 17,717 14,493 81.80 17,788 12,764 71.76 17,906 10,456 58.39 

ศรีนคร 5,280 4,923 93.24 5,151 4,743 92.08 5,191 4,903 94.45 

ทุ่งเสลี่ยม 11,408 10,556 92.53 10,916 10,470 95.91 10,949 9,844 89.91 

รวม 132,009 113,210 85.76 131,979 112,695 85.39 132,236 107,439 81.25 

ที่มำ :  ข้อมูล HDC ณ วันท่ี 26 สิงหำคม 2564 

 
 จำกผลกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมในสตรีอำยุ 30 – 70 ปี จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 2562 – 2564 
ภำพรวมจังหวัดสุโขทัยปี ปี 2562 ร้อยละ 85.76  ปี 2563 ร้อยละ 85.39 และปี 2564 ร้อยละ 81.25 ซึ่งผลงำน
กำรคัดกรองสูงสุดคือศรีนคร ร้อยละ 94.45 รองลงมำคืออ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย ร้อยละ 92.20 และอ ำเภอทุ่ง
เสลี่ยม รอ้ยละ 89.91 ตำมล ำดับ  
 2) จ ำนวนและอัตรำกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 

2563-2567 (สะสมในช่วง 5 ปี ใน 1 ปีต้องไม่น้อยกว่ำน้อยละ 20) 

Service Plan สาขาโรคมะเร็ง 
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ตาราง 37 จ านวนและอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จ าแนกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 
ปี 2564 (ส่ง รพ.มะเร็งลพบุรี) ปี 2564 (ณ วันที่ 26/8/64) 

สตรีอายุ 30-60 ปี ผลงานสะสม ร้อยละ สตรีอายุ 30-60 ปี ผลงานสะสม ร้อยละ 

เมืองสุโขทัย 16,382 480 14.65 16,382 689 21.03 

บ้ำนด่ำนลำนหอย 8,988 445 24.76 8,988 319 17.75 

คีรีมำศ 12,755 524 20.54 12,755 225 8.82 

กงไกรลำศ 7,241 361 24.93 7,241 153 10.56 

ศรีสัชนำลยั 13,045 592 22.69 13,045 646 24.76 

ศรีส ำโรง 3,724 218 29.27 3,724 134 17.99 

สวรรคโลก 13,280 699 26.32 13,280 730 27.48 

ศรีนคร 8,259 418 25.31 8,259 473 28.64 

ทุ่งเสลี่ยม 15,872 774 24.38 15,872 1,032 32.51 

รวม 99,546 4,511 22.66 99,546 4,401 22.11 

ที่มำ :  ข้อมูล HDC ณ วันท่ี 26 สิงหำคม 2564 

 
 จำกผลกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 2563-2567 
ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้เข้ำร่วมโครงกำรกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธีดังกล่ำว เมื่อปลำยปีงบประมำณ 
2563 และเริ่มคัดกรองในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ 2564 จำกข้อมูล HDC พบว่ำภำพรวมจังหวัดสุโขทัย
ในปี 2564 (รอบแรก ส่งตรวจที่ รพ.มะเร็งลพบุรี) ได้ร้อยละ 22.66 และกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA Test ปี 2564 ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2564 นี้ ได้ร้อยละ 22.11 จำกผลกำรคัดกรองพบว่ำ
ผลงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือผลงำนในแต่ละปีต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ดังนั้น กำรด ำเนินงำนกำรคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test มีผลงำนตำมเป้ำหมำย  
 
 3) ผลกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชำชนอำยุ 50-70 ปี จังหวัดสุโขทัย 

ปีงบประมำณ 2564 
 
ตารางทึ ่38 ผลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชาชนอายุ 50 - 70 ปี (ตาม สปสช. เฉพาะ

สิทธิ UC) 

อ าเภอ 
เป้าหมาย
ภาพรวม
จังหวัด 

ผลงาน 
คัดกรอง 

 
ร้อยละ 

ผลคัดกรอง
เป็นลบ (-) 

ร้อยละ 
ผลคัดกรอง
เป็นบวก(+) 

ร้อยละ 

เมืองสุโขทัย 14,387 1,558 50.29 1,506 96.66 52 3.34 

บ้ำนด่ำนลำนหอย 0 0 0 0 0 

คีรีมำศ 913 875 95.84 38 4.16 

กงไกรลำศ 1,181 1,127 95.43 54 4.57 
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อ าเภอ 
เป้าหมาย
ภาพรวม
จังหวัด 

ผลงาน 
คัดกรอง 

 
ร้อยละ 

ผลคัดกรอง
เป็นลบ (-) 

ร้อยละ 
ผลคัดกรอง
เป็นบวก(+) 

ร้อยละ 

ศรีสัชนำลยั 32 32 100.00 0 0.00 

ศรีส ำโรง 1,464 1,338 91.39 126 8.61 

สวรรคโลก 1,060 986 93.02 74 6.98 

ศรีนคร 642 544 84.74 98 15.26 

ทุ่งเสลี่ยม 385 319 82.86 66 17.14 

รวม 14,387 7,235  6,727 92.98 508 7.02 

ที่มำ :  ข้อมูล HDC ณ วันท่ี 26 สิงหำคม 2564 

 
 จำกผลกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชำชนอำยุ 50 - 70 ปี จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมำณ 2564 (ตำม สปสช. เฉพำะสิทธิ UC) โดยได้รับงบประมำณสนับสนุน จำกส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ  เขต 2 ตำมโครงกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรง เขตสุขภำพ
ที่ 2 ปีงบประมำณ 2564 เพ่ือเป็นค่ำบริกำรตรวจอุจจำระ Fit test รำยละ 30 บำท /ค่ำตรวจยืนยันด้วย 
colonoscopy รำยละ 2,500 บำท และค่ำตรวจชิ้นเนื้อ ชิ้นละ 250 บำท โดยจังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมำณ
ในกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้  Fit test เป้ำหมำยจ ำนวน 14,387 รำย และท ำกำรคัดกรองด้วย Fit test 
7,235 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.29 และมีผลกำร คัดกรองเป็นลบ (-)  6,727 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.98 และมี
ผลกำรคัดกรองเป็นบวก (+) 508 รำย คิดเป็นร้อยละ 7.02 ซึ่งผู้ที่มีผลกำรตรวจ Fit test เป็นบวก (+) จะ
ด ำเนินกำรตรวจยืนยันด้วย colonoscopy ที่โรงพยำบำลทั่วไปทั้ง 2 แห่ง โดยโซนใต้จะด ำเนินกำรตรวจที่
โรงพยำบำลสุโขทัย และโซนเหนือจะด ำเนินกำรตรวจที่โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  และผู้ที่มีผลตรวจยืนยัน
ด้วย colonoscopy สงสัยว่ำเป็นมะเร็งจะด ำเนินกำรตรวจชิ้นเนื้อ และถ้ำเป็นมะเร็งล ำไส้จะเข้ำสู่ระบบกำร
รักษำตำมระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) สำขำโรคมะเร็ง 
 
ตารางที่ 39 ผลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชาชนอายุ 50 - 70 ปี จังหวัดสุโขทัย 

ปีงบประมาณ  2564 (ตามพื้นที่ type 1, 3 รวมทุกสิทธิ) 

อ าเภอ 
เป้าหมาย
ปชช. อายุ 
50 – 70 ปี 

ผลงาน 
คัดกรอง 

 
ร้อยละ 

ผลคัด
กรองเป็น
ลบ (-) 

ร้อยละ 
ผลคัด

กรองเป็น
บวก (+) 

ร้อยละ 
จ านวน 
colono 
scropy 

ร้อยละ 

เมืองสุโขทัย 24,266 1,766 7.28 1,705 96.55 61 3.45 24 39.34 

บ้ำนด่ำนลำนหอย 10,249 1 0.01 1 100.00 0 0.00 0 0 

คีรีมำศ 13,570 970 7.15 929 95.77 41 4.23 0 0 

กงไกรลำศ 17,563 1,483 8.44 1,421 95.82 62 4.18 0 0 

ศรีสัชนำลยั 23,999 34 0.14 34 100.00 0 0.00 0 0 

ศรีส ำโรง 18,819 1,666 8.85 1,525 91.54 141 8.46 34 24.11 

สวรรคโลก 20,023 1,258 6.28 1,172 93.16 86 6.84 0 0 
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อ าเภอ 
เป้าหมาย
ปชช. อายุ 
50 – 70 ปี 

ผลงาน 
คัดกรอง 

 
ร้อยละ 

ผลคัด
กรองเป็น
ลบ (-) 

ร้อยละ 
ผลคัด

กรองเป็น
บวก (+) 

ร้อยละ 
จ านวน 
colono 
scropy 

ร้อยละ 

ศรีนคร 6,154 651 10.58 549 84.33 102 15.67 0 0 

ทุ่งเสลี่ยม 12,934 729 5.64 618 84.77 111 15.23 0 0 

รวม 147,577 8,558 5.80 7,954 92.94 604 7.06 58 9.60 

ที่มำ :  ข้อมูล HDC ณ วันท่ี 26 สิงหำคม 2564 

 
 จำกผลกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชำชนอำยุ 50 - 70 ปี จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมำณ 2564 (ตำมพ้ืนที่ type 1,3 รวมทุกสิทธิ) โดยกำรตรวจด้วยชุดตรวจ Fit test พบว่ำภำพรวม
จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 8,558 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.80 มีผลกำรคัดกรองเป็นลบ (-)  7,954 รำย คิดเป็นร้อยละ 
92.94 และมีผลกำรคัดกรองเป็นบวก (+) 604 รำย คิดเป็นร้อยละ 7.06 ซึ่งผู้ที่มีผลกำรตรวจ Fit test เป็นบวก 
(+) จะด ำเนินกำรตรวจยืนยันด้วย colonoscopy และผู้ที่มีผลตรวจยืนยันด้วย colonoscopy สงสัยว่ำเป็น
มะเร็งจะด ำเนินกำรตรวจชิ้นเนื้อ และถ้ำเป็นมะเร็งล ำไส้จะเข้ำสู่ระบบกำรรักษำตำมระบบบริกำรสุขภำพ 
(Service Plan) สำขำโรคมะเร็งต่อไป 

 
จ านวนและอัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2562 – 2564  
ตารางที ่40 จ านวนและอัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

โรค 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

มะเร็งตับและท่อน้ ำดี (C22-C29) 151 25.22 142 23.81 103 17.31 

มะเร็งหลอดลมและปอด (C33 – 
C349) 

183 30.57 138 23.14 111 18.65 

มะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18 - 
C20) 

34 5.68 53 5.89 28 4.71 

มะเร็งเต้ำนม (C50) 43 7.18 55 9.22 35 5.88 

มะเร็งปำกมดลูก (C53) 21 3.51 22 3.69 13 2.18 

มะเร็งทุกชนิด (รหัส Cทั้งหมด) 802  814  290  

ที่มำ :  ส ำนักงำนนโยบำยและแผน กระทรวงสำธำรณสุข (ปี 2564 อัตรำตำย วันที่ 31 พ.ค. 2564  
ประมวลผล ณ วันที่ 26 ส.ค.2564 
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 จำกตำรำง แสดงจ ำนวนและอัตรำตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรคมะเร็ง ปีงบประมำณ 2562 – 
2564 ดังนี้ ในปี 2562 สำเหตุกำรตำยที่มำกที่สุดคือ โรคมะเร็งหลอดลมและปอด จ ำนวน 183 รำย คิดเป็น
อัตรำร้อยละ 30.57 ต่อแสนประชำกร ในปี 2563 สำเหตุกำรตำยที่มำกที่สุดคือ โรคมะเร็งตับและท่อน้ ำดี 
จ ำนวน 142 รำย คิดเป็นอัตรำร้อยละ 23.81 ต่อแสนประชำกร และในปี 2564 นี้ สำเหตุกำรตำยที่มำกที่สุด 
คือ โรคมะเร็งหลอดลมและปอด จ ำนวน 111 รำย อัตรำร้อยละ 18.65 ต่อแสนประชำกร 
 
 4) ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำโรคมะเร็ง ลดระยะเวลำรอคอย ผ่ำตัด เคมีบ ำบัด รังสีรักษำ 

ของมะเร็ง 5 อันดับแรก ปีงบ 2562-2564 ตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข ≥ 70% 
แผนภูมิที่ 8 ผลการด าเนินงาน ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 

ปีงบ 2562-2564 

 
ที่มำ : ข้อมูล TCB ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2564 และ RT รพ.พุทธชินรำช 

 
 จำกแผนภูมิแสดงถึง กำรด ำเนินงำน ลดระยะเวลำรอคอย ผ่ำตัด เคมีบ ำบัด รังสีรักษำ ของมะเร็ง 
5 อันดับแรก ปีงบ 2562-2564 ซ่ึงภำพรวมอยู่ในระดับสูงกว่ำตัวชี้วัด แต่มีแนวโน้มผลงำนลดลงเนื่องจำกผู้ป่วย
มีจ ำนวนมำกขึ้น เครื่อง RT เสียบ่อย จึงต้องมีกำรวำงแผนพัฒนำต่อไปเพื่อพัฒนำระบบบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

 
แนวทางการแก้ไข/สิ่งท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 
 จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบบริกำรผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดสุโขทัย เพ่ือผลลัพธ์ในกำรคัดกรองมะเร็ง
เต้ำนม มะเร็งปำกมดลูก และมะเร็งล ำไส้ได้ตรงตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 
 - ประชุมคณะท ำงำน Service Plan มะเร็งทุกไตรมำส 
 - คัดกรองมะเร็งเต้ำนม/มะเร็งล ำไส้ ชุดตรวจ (FIT Test) 
 - คัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี HPV DNA TEST 
 - Sukhothai Cancer Day รณรงค์ให้ควำมรู้ร่วมกับคัดกรองมะเร็ง 
 - ติดตำมกำรด ำเนินงำนคัดกรองมะเร็งล ำไส้ ส่องกล้องล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก จังหวัดสุโขทัย 

ปีงบประมำณ 2565 
 - ประชุมพัฒนำภำคีเครือข่ำยเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคัดกรองมะเร็งเต้ำนม สืบสำนพระรำช

ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 2565 
 - โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่ม

เสี่ยงและด้อยโอกำส มูลนิธิกำญจนบำรมี 
 

 
ชื่อตัวชี้วัด : อัตรำตำยของทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับอำยุ 28 วัน (Neonatal mortality Rate) 
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตรำตำยของทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับอำยุ 28 วัน น้อยกว่ำ 3.6 ต่อ 1,000 

ทำรกแรกเกิดมีชีพ 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรดูแลผู้ป่วยทำรกแรกเกิด ให้สำมำรถปฏิบัติกำรช่วย 
กู้ชีพทำรกแรกเกิด ช่วยทำรกที่มีปัญหำขำดออกซิเจนอย่ำงทันท่วงที รวมถึงมรีะบบกำรส่งต่อทำรกทีร่วดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ทำรกแรกเกิดได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยจำก
ภำวะแทรกซ้อน 
 

Service Plan สาขาทารกแรกเกิด 
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กิจกรรมการพัฒนา 
 1. ด้านการพัฒนาระบบบริการ  
 1) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลและมีกำรแก้ไขปัญหำ 
 2) เชื่อมโยงกับงำนสูติกรรม พัฒนำระบบกำรส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ มีระบบ Intrauterine transfer 

system มีกำรให้ค ำปรึกษำ และระบบพ่ีเลี้ยง มีระบบกำรประสำนงำนกำรดูแลทำรกใน
เครือข่ำยร่วมกันระหว่ำงสูติกรรมและกุมำรเวชกรรม ในกำรประเมินมำรดำและทำรกกลุ่ม
เสี่ยงเพ่ือกำรส่งต่อ (รับกำรปรึกษำทำงโทรศัพท์โดยสูติแพทย์ และกุมำรแพทย์ ในกำร
พิจำรณำให้กำรรักษำเบื้องต้นก่อนส่งต่อและขณะส่งต่ออย่ำงปลอดภัย พัฒนำแบบฟอร์ม 
STABLE Checklist และผ่ำนระบบ Call Center โดยตรงถึง NICU 

 3) ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันภำวะหำยใจล ำบำกในทำรกแรกเกิด ในกำรได้รับ Antenatal 
steroid ก่อนกำรคลอดในหญิงตั้งครรภ์ GA 24-34 wksอย่ำงน้อย 2 dose 

 4) ลดอัตรำกำรเสียชีวิตในทำรกแรกเกิด ที่มีภำวะหำยใจล ำบำก โดยกำรใช้ Non-invasive 
 5) พัฒนำระบบกำรส่งต่อ โดยอิงเกณฑ์ของเขต 
 6) มีกำรคัดกรองโรคหัวใจพิกำรแต่ก ำเนิด และคัดกรองกำรได้ยินทุกรำย 
 7) มี High Risk Clinic ที่ WBC โดยประเมินภำวะเสี่ยงแม่และลูก และจัดระบบกำรติดตำมทำรก

กลุ่มเสี่ยง 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลผู้ป่วยทำรกแรกเกิด  โดยเฉพำะ

พัฒนำศักยภำพในกำรช่วยกู้ชีพทำรกและส่งต่อผู้ป่วยทำรก 
 2) จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ส่งพยำบำลวิชำชีพอบรมเฉพำะทำงสำขำทำรกวิกฤต   
 3) ร่วมสัญจรเยี่ยมเสริมพลังโรงพยำบำลชุมชนในเครือข่ำยทั้งจังหวัด ร่วมกับงำนอนำมัยแม่และ

เด็กใช้กลยุทธ 6 โปรแกรมเด็กไทยคุณภำพ เพ่ือลดอัตรำกำรคลอดก่อนก ำหนด  
 4) ประชุม MCH Broad เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับมำรดำและทำรก ร่วมกับโรงพยำบำล

ชุมชนในเครือข่ำย 
3. แผนการบริหารจัดการด้านยา   
 จัดหำยำที่จ ำเป็นต้องมีในโรงพยำบำลที่มี NICU สำมำรถดูแลทำรกเกิดก่อนก ำหนดน้ ำหนักน้อย
กว่ำ 1,500 กรัม stabilized congenital heart disease รักษำ PPHN ได้แก่ Surfactant, Prostaglandin E, 
TPN ฯลฯ           
4. แผนการบริหารจัดการ  
 กำรใช้ทรัพยำกรที่มีร่วมกันระหว่ำง รพท. และ รพช ในจังหวัดสุโขทัย ยึดหลัก pool and  share 
ทั้งคน/เครื่องมือ/ควำมรู้ เกิดกำรเชื่อมโยงกำรให้บริกำรที่ไร้รอยต่อ และเป็นกำรร่วมแบ่งบันกำรใช้ทรัพยำกร
ต่ำง ๆ ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องมือทำงกำรแพทย์ กำรเตรียมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 1) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลทำรกและหน่วยบริกำรลูกข่ำยอย่ำง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถประเมินอำกำร วินิจฉัยโรค กำรให้กำรรักษำ และมีกำรส่งต่ออย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย 

 2) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเตียงเพ่ือกำรรองรับกำรส่งกลับไปรักษำต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยสำมำรถ
กลับไปดูแลต่อที่สถำนพยำบำลใกล้บ้ำนได้ (Step down bed for refer back) ทั้งนี้เพ่ือลด
ควำมแออัดของโรงพยำบำลระดับ A 

 3) เพ่ิมสมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพในหอผู้ป่วยทำรกวิกฤต โดยสนับสนุนส่งอบรมเฉพำะทำง
ผู้ป่วยทำรกวิกฤตทุกคน (วำงแผนส่งปีละ 1 คน) 

6. ผลการด าเนินงาน 
 อัตรำตำยของทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับอำยุ 28 วัน = 3.06 ต่อ 1,000 ทำรกแรก
เกิดมีชีพ 
 

  
ตารางที ่41 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562-2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 15.44 
(≤6.3 ต่อแสน 

ปชก.) 

11.27 
(≤6.3 ต่อแสน 

ปชก.) 

10.19 
(≤8.0 ต่อแสน 

ปชก.) 

2 ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำ
ร้ำยตัวเองซ้ ำในระยะเวลำ 1 ปี 

100 
(ร้อยละ 80) 

95 
(ร้อยละ 85) 

100 
(ร้อยละ 90) 

3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร
สุขภำพจิต 

84.41 
(ร้อยละ 63) 

52.88 
(ร้อยละ 68) 

96.58 
(ร้อยละ 71) 

4 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรรักษำ
และติดตำมดูแล Retention Rate 

53.33 
(ร้อยละ 20) 

56 
(ร้อยละ 50) 

57.93 
(ร้อยละ 55) 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินมีอำกำรก ำเริบรุนแรง จนเกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อนในกำรจัดกำรผู้ป่วยก่อน

เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ  
 - กำรติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน 
 
 

Service Plan สาขาสุขภาพจติ จิตเวช และยาเสพติด 
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แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 1. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรส ำหรับผู้ป่วยสำรเสพติด  
 2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ป่วยยำเสพติดด้ำนเชำวน์ปัญญำแบบบูรณำกำร  
 3. โครงกำรติดตำมผู้ป่วยสำรเสพติดแบบบูรณำกำร 
 โรงพยำบำลเป็นศูนย์เพ่ือกำรคัดกรอง  บ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ลดอันตรำยจำกกำรใช้สำร
เสพติด ทั้งระบบสมัครใจและบังคับบ ำบัด  สถำนบ ำบัดจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดให้มี
ประสิทธิภำพ  ผู้เสพและผู้ติดสำรเสพติดได้รับบริกำรลดอันตรำยจำกสำรเสพติดสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตได้ใน
สังคม รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำศักยภำพส่วนบุคคลและครอบครัวให้ควำมร่วมมือในกำรบ ำบัดรักษำ ติดตำมดูแล
ภำยหลังสิ้นสุดกำรบ ำบัดรักษำและยังคงมีแรงจูงใจที่จะไม่กลับไปใช้ซ้ ำ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง 

1 ปี (Retention Rate) 
 ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 57.93 ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำม

ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)                              
 4. โครงกำรกำรจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย 
 จ ำนวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทั้งจำกผู้ป่วยจิตเวชและผู้ใช้สำรเสพติดเพ่ิมข้ึนและมีควำมรุนแรง 
ก้ำวร้ำวจนเป็นอันตรำยต่อคนรอบข้ำง เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือจ ำเป็นต้องได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ และฝึก
ทักษะในกำรสงบ ควบคุมผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรงให้เข้ำรับกำรรักษำอย่ำงปลอดภัยและไม่เกิดควำมสูญเสียต่อ
ตัวเอง บุคคลรอบข้ำงและทรัพย์สิน 
ผลการด าเนินงาน 
 1) เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือมีควำมรู้และสำมำรถจัดกำรผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยได้ถูก

วิธ ีท ำให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ป่วยไม่ได้เกิดอันตรำย 
 2) ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยเข้ำถึงบริกำร 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
สุขภาพจิต 
 1) เจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณสุขขำดควำมมั่นใจในกำรจัดกำรผู้ป่วยจิตเวชที่มีอำกำรรุนแรง 

ก้ำวร้ำว 
 2) อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จยังสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย จ ำเป็นต้องให้ควำมเข้มแข็งกับกำรเฝ้ำ

ระวังในกลุ่มเสี่ยงและให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลในทุกบริบทที่จะมีส่วนท ำให้กำรฆ่ำตัวตำย
เพ่ิมมำกข้ึน 

ยาเสพติด 
 1) ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention 

Rate) ปฏิบัติงำนได้สูงกว่ำเกณฑ์ก ำหนด เนื่องจำกผู้มีปัญหำกำรใช้สำรเสพติดตะหนักถึง
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ผลกระทบของกำรไม่ติดตำมรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ประเด็นทำงด้ำนกฎหมำย กำรมี
ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินชีวิต 

 2) กำรตระหนักรู้ของผู้ช่วยเหลือผู้มีปัญหำด้ำนยำเสพติดมำกยิ่งข้ึน                 
            

แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2565 
1) โครงการ การจัดการผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอันตราย ปีงบประมาณ 2565 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ที่ประสบปัญหำกำรใช้สำรเสพติดที่มีอำกำรทำงจิตประสำทได้เข้ำรับกำรรักษำ 
 2. เพ่ือสร้ำงแนวทำงในกำรดูแลจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย  
 การด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติกำรยุทธวิธีกำรเจรจำต่อรองและจับกุมผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ
อันตรำยส ำหรับเครือข่ำยในชุมชน(อำสำสมัครรักษำดินแดน ,อพปร,ต ำรวจบ้ำน ,ผู้น ำชุมชนและแกนน ำชุมชน) 
 การประเมินผล  
 1) มีแนวทำงในกำรดูแลจัดกำรผู้ป่วยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำยใน

ชุมชน 
 2) สนับสนุนอุปกรณ์ในกำรสงบควำมรุนแรงและก้ำวร้ำวของผู้ป่วย เช่น เสื้อสงบควำมรุนแรง              

อุปกรณ์ผูกรัด 
 3) เจ้ำหน้ำที่และผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยปลอดภัยและเข้ำถึงบริกำร 
 
2) โครงการเยียวยาจิตใจกลุ่มเปราะบาง ปีงบประมาณ 2565 
 กำรเฝ้ำระวังและเยียวยำครอบครัวผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิตโดยเฉพำะในกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ 
ครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำกโควิด-19 (เสียชีวิต) ครอบครัวที่สูญเสียจำกกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ
รวมถึงกลุ่มโรคจิตเวชซับซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับกำรปฐมพยำบำลทำงด้ำนจิตใจและเยียวยำทำงด้ำนจิตใจ 
เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวต่อสถำนกำรณ์และสำมำรถกลับมำด ำเนินชีวิตได้ในรูปแบบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
 
ตารางท่ี 42 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านยาเสพติด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 อัตรำคงอยู่ในระบบกำรติดตำมกำร
รักษำผู้ติด Retention Rate 

ร้อยละ 20 
 

20.93 - - 

2 กำรหยุดเสพ 3 เดือนของผู้ใช้และผู้
เสพ Remission Rate 

ร้อยละ 40 
 

50.93 - - 

3 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับ
กำรบ ำบัดรักษำและติดตำมดูแล 
Retention Rate 

ร้อยละ 50 
 

- 49.47 - 



93 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

4 ร้อยละผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ควำมรุนแรงได้รับกำรประเมินและ
ติดตำมดูแล 

ร้อยละ 60 
 

- 40.74 - 

5 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับ
กำรรักษำและติดตำมดูแล 
Retention Rate 

ร้อยละ 55 
 

- - 47.71 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - ผู้ป่วยที่มีมีอำกำรทำงจิตประสำทมีอำกำรรุนแรง จนเกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อน ในกำรจัดกำร

ผู้ป่วยก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ 
 - เครือข่ำยผู้ดูแลช่วยเหลือยังต้องกำรองค์ควำมรู้และกำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติ ในกำรน ำผู้เสพผู้

ติดเข้ำรับกำรรักษำ 
แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 1. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรส ำหรับผู้ป่วยสำรเสพติด  
 2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ป่วยยำเสพติดด้ำนเชำวน์ปัญญำแบบบูรณำกำร  
 3. โครงกำรติดตำมผู้ป่วยสำรเสพติดแบบบูรณำกำร 
 โรงพยำบำลเป็นศูนย์เพ่ือกำรคัดกรอง บ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ลดอันตรำยจำกกำรใช้สำร
เสพติด ทั้งระบบสมัครใจและบังคับบ ำบัด สถำนบ ำบัดจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดให้มี
ประสิทธิภำพ ผู้เสพและผู้ติดสำรเสพติดได้รับบริกำรลดอันตรำยจำกสำรเสพติดสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตได้ใน
สังคม รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำศักยภำพส่วนบุคคลและครอบครัวให้ควำมร่วมมือในกำรบ ำบัดรักษำ ติดตำมดูแล
ภำยหลังสิ้นสุดกำรบ ำบัดรักษำและยังคงมีแรงจูงใจที่จะไม่กลับไปใช้ซ้ ำ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำมดูแล

ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
 ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 47.71 ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำม

ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)                              
 4. โครงกำรกำรจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย 
 จ ำนวนผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทั้งจำกผู้ป่วยจิตเวชและผู้ใช้สำรเสพติดเพ่ิมข้ึนและมีควำมรุนแรง 
ก้ำวร้ำวจนเป็นอันตรำยต่อคนรอบข้ำง เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือจ ำเป็นต้องได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ และฝึก
ทักษะในกำรสงบ ควบคุมผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรงให้เข้ำรับกำรรักษำอย่ำงปลอดภัยและไม่เกิดควำมสูญเสียต่อ
ตัวเอง บุคคลรอบข้ำงและทรัพย์สิน 
 ผลการด าเนินงาน 
 1) เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือมีควำมรู้และสำมำรถจัดกำรผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยได้ถูก

วิธี ท ำให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ป่วยไม่ได้เกิดอันตรำย 
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 2) ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยเข้ำถึงบริกำร 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
 สุขภาพจิต 
 เจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณสุขขำดควำมมั่นใจในกำรจัดกำรผู้ป่วยจิตเวชที่มีอำกำรรุนแรง ก้ำวร้ำว
อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จยังสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย จ ำเป็นต้องให้ควำมเข้มแข็งกับกำรเฝ้ำระวังในกลุ่มเสี่ยง
และให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลในทุกบริบทที่จะมีส่วนท ำให้กำรฆ่ำตัวตำยเพ่ิมมำกข้ึน 
 ยาเสพติด 
 ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
ปฏิบัติงำนได้สูงกว่ำเกณฑ์ก ำหนด เนื่องจำกผู้มีปัญหำกำรใช้สำรเสพติดตะหนักถึงผลกระทบของกำรไม่ติดตำม
รักษำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ประเด็นทำงด้ำนกฎหมำย กำรมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินชีวิตกำรตระหนักรู้ของผู้
ช่วยเหลือผู้มีปัญหำด้ำนยำเสพติดมำกยิ่งขึ้น    
 
แผนการด าเนนิงานปี 2565 

1) โครงการ การจัดการผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอันตราย ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ที่ประสบปัญหำกำรใช้สำรเสพติดที่มีอำกำรทำงจิตประสำทได้เข้ำรับกำรรักษำ 
 2. เพ่ือสร้ำงแนวทำงในกำรดูแลจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย  
 กำรด ำเนินงำน อบรมเชิงปฏิบัติกำรยุทธวิธีกำรเจรจำต่อรองและจับกุมผู้ที่ เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ
อันตรำย ส ำหรับเครือข่ำยในชุมชน(อำสำสมัครรักษำดินแดน ,อพปร,ต ำรวจบ้ำน ,ผู้น ำชุมชนและแกนน ำชุมชน) 
กำรประเมินผล  
 1. มีแนวทำงในกำรดูแลจัดกำรผู้ป่วยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำยใน

ชุมชน 
 2. สนับสนุนอุปกรณ์ในกำรสงบควำมรุนแรงและก้ำวร้ำวของผู้ป่วย เช่น เสื้อสงบควำมรุนแรง              

อุปกรณ์ผูกรัด 
 3. เจ้ำหน้ำที่และผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยปลอดภัยและเข้ำถึงบริกำร 
  

 
ชื่อตัวชี้วัด : อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 
ค านิยาม : กำรตำยมำรดำ หมำยถึง กำรตำยของมำรดำไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด ภำยใน 

42 วัน ไมวำอำยุครรภจะเป็นเท่ำใด หรือกำรตั้งครรภที่ต ำแหน่งใด จำกสำเหตุ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ก่อให้เกิดควำมรุนแรงขึ้นจำกกำรตั้งครรภและคลอดหรือกำรดูแลรักษำ ขณะตั้งครรภรวมถึงกำรฆ่ำ
ตัวตำย แต่ไม่ใฃ่จำกอุบัติเหตุ ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย : ไมเกิน 17 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 
วัตถุประสงค์  

Service Plan สาขาสูตกิรรม 
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 1. พัฒนำระบบบริกำรของสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับให้ได้มำตรฐำนอนำมัยแม่ และเด็ก
คุณภำพ 

 2. เฝ้ำระวังหญิงช่วงตั้งครรภ คลอดและหลังคลอดเพ่ือลดกำรตำยของมำรดำ จำกกำรตั้งครรภ
และกำรคลอดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3. จัดระบบกำรส่งต่อหญิงตั้งครรภภำวะฉุกเฉินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภำยใน 42 วัน 
กิจกรรม 
 สำเหตุกำรตำยของมำรกำไทยตำยที่พบในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยได้แก่ ตกเลือดหลังคลอด 
จำก Uterine Atony ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (PIH, DM)  
 1. ระยะก่อนตั้งครรภ์ 
 - เตรียมควำมพร้องก่อนกำรตั้งครรภ์ โรงพยำบำลมีคลินิกให้ปรึกษำก่อนกำรตั้งครรภ์ ในทุกวัน

จันทร์ เพ่ือคัดกรองควำมเสี่ยง และให้กำรแก้ไขควำมเสี่ยงเพื่อควำมพร้อมในกำรตั้งครรภ์ 
 - ในชุมชนมีกำรประชำสัมพันธ์ กำรเตรียมตัวก่อนกำรตั้งครรภ์ / คลินิกให้ค ำปรึกษำก่อนกำร

ตั้งครรภ์ในโรงพยำบำล โดย  รพ.สต.อสม. 
 2. ระยะฝากครรภ์ 
 2.1 ANC คุณภำพ  
 - ให้บริกำรฝำกครรภ์ฟรีทุกสิทธิ 
 - คัดกรองควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ประเมินควำมเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์(ในสมุดสีชมพู)หญิงตั้งครรภ์

พบภำวะเสี่ยงสูงส่งพบสูติแพทย์ทุกรำย ติดชื่อควำมเสี่ยงที่สมุดสีชมพู เพ่ือสื่อสำรให้ห้องคลอด
รับทรำบและเตรียมควำมพร้อมกำรดูแลกำรคลอด 

 - ให้บริกำรตรวจเลือดประเมินควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อ และโรคทำงพันธุกรรม ได้แก่ CBC  VDRL 
TPHA  HIV HbsAg Thalassemia Pap smear Urine culture ต่อกำรตั้งครรภ์ ทุกรำย 

 - screen down syndrome ทุกรำยหำกพบเสี่ยงสูง จะเจำะน้ ำคร่ ำส่งตรวจทุกรำย   
 - ให้บริกำรโรงเรียนพ่อแม่  ให้ควำมรู้ เรื่องอำหำร กำรออกก ำลังกำย กำรเจริญเติบโตของทำรก

ในครรภ์ อำกำรผิดปกติของมำรแลทำรกในครรภ์และกำรปฏิบัติตัวแก่หญิงตั้งครรภ์และสำมีใน
แต่ละช่วง ของกำรตั้งครรภ์ 

 - จ่ำยยำ triferdine caco3 ทุกรำย พร้อมติดตำมกำรกินยำของหญิงตั้งครรภ์ 
 - ไห้รับบริกำรตรวจอัลตร้ำซำวด์อย่ำงน้อย 3 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อมำฝำกครรภ์ครั้งแรก เพ่ือ

ประเมินกำรตั้งครรภ์และประเมินอำยุครรภ์ ครั้งที่ 2 เมื่ออำยุครรภ์ 14 สัปดำห์  เพ่ือประเมิน
ทำรกในกำรเตรียมส่งคัดกรอง down syndrome ครั้งที่ 3 ที่อำยุครรภ์ 18-20 สัปดำห์ เพ่ือ
ประเมินภำวะผิดปกติทำรกในครรภ์ 

 - หญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง DM PIH ได้พบนักโภชนำกรให้ค ำปรึกษำเรื่องอำหำร 
 - หญิงตั้งครรภ์ อำยุครรภ์ 38-40 สัปดำห์ ได้รับกำรตรวจสุขภำพทำรกในครรภ์  
 - รับปรึกษำ / รับส่งรักษำต่อจำกโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดสุโขทัย 
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 - ให้ค ำแนะน ำ คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ มำกกว่ำ 12 สัปดำห์ฉีดวัคซีนโควิด-19 
 3. ระยะก่อนคลอด 
 - แนะน ำอำกำรเจ็บครรภ์เตือน เจ็บครรภ์จริง ภำวะเด็กดิ้นน้อยลง 
 - แนะน ำอำกำรที่ต้องเฝ้ำระวัง และต้องมำพบแพทย์โดยเร็วในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะแทรกซ้อน

ขณะตั้งครรภ์ เช่น กำรนับลูกดิ้นในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบำหวำน อำกำรปวดศีรษะ จุกเสียด
หน้ำอก ตำพร่ำมัว ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น PIH ให้หญิงตั้งครรภ์ สำมี และบุคคลในครอบครัว
รับทรำบ  

 - แนะน ำสถำนบริกำรให้กำรรักษำในกรณีฉุกเฉิน 
4. ระยะคลอด 

 - เตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร โดยทบทวนวิชำกำรที่หน้ำงำน ทบทวน case ที่มีภำวะเสี่ยง 
ซ้อมกำรช่วยเหลือภำวะฉุกเฉินทำงสูติกรรมเช่น กำรประเมิน กำรป้องกันภำวะช็อกจำกกำรตก
เลือดหลังคลอด  กำรช่วยเหลือคลอดติดไหล่ กำรบริหำรยำ และท ำ RCA เมื่อมีอุบัติกำรณ์  

 - ทบทวนกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ทั้งมำรดำและทำรก ปีละ 1 ครั้ง 
 - เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ให้เพียงพอพร้อมใช้ เช่น ชุดท ำคลอด เครื่องมือช่วยคลอด  

ยำที่จ ำเป็นทำงสูติกรรม เลือด 
 - สอนและให้มำรดำคลึงสดลูกที่ถูกวิธี หลังรกคลอดเพ่ือป้องกันกำรตกเลือดหลังคลอด 
 5. ระยะหลังคลอด 
 - แนะน ำและช่วยเหลือกำรให้นมบุตร 
 - แนะน ำและฝึกปฏิบัติกำรท ำควำมสะดือบุตร กำรอำบน้ ำบุตร 
 - แนะน ำกำรสังเกตอำกำรผิดปกติของบุตรที่ต้องมำพบแพทย์ เช่น มีไข้ ตัวเหลือง ตำแฉะ สะดือ

แฉะ ไม่ดูดนม เป็นต้น 
 - แนะน ำอำกำรผิดปกติของแม่หลังคลอด เช่น มีไข้ น้ ำคำวปลำกลับมำเป็นสีแดงเข้ม น้ ำคำวปลำ

มีกลิ่นเหม็น 
 6. การดูแลต่อเนื่องหลังการจ าหน่าย 
 - ก่อนจ ำหน่ำยให้อธิบำยถึงภำวะเสี่ยง กำรเฝ้ำระวังสังเกตอำกำรของโรคที่ตนเองเป็นอยู่ เช่น

สำเหตุของกำรเกิดภำวะตกเลือดหลังคลอดให้ผู้คลอดและญำติจนเข้ำใจเพ่ือป้องกันในครรภ์
ต่อไป  

 - วำงแผนจ ำหน่ำยร่วมกับทีมเวชกรรมสังคมเพ่ือติดตำมดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน 
 - เน้นให้คนไข้ทรำบถึงภำวะแทรกซ้อน และอันตรำยที่อำจเกิดข้ึนในครรภ์ต่อไป 
 - ให้มำพบแพทย์ตำมนัด 
 7. ระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ 
 - เมื่อโรงพยำบำลชุมชน พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง ให้ส่งต่อเพ่ือฝำกครรภ์ต่อเนื่องที่

โรงพยำบำลทั่วไป 
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 - มีระบบกำรส่งต่อกรณีฉุกเฉิน โรงพยำบำลชุมชนสำมำรถปรึกษำสูติแพทย์โรงพยำบำลทั่วไปทำง
โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หำกต้องกำรผ่ำตัด สูติแพทย์มำรอรับผู้ป่วยที่ฆ้องฉุกเฉินและ
สำมำรถส่งผู้ป่วยเข้ำห้องผ่ำตัดได้เลย โดยไม่ต้องเข้ำห้องคลอด 

 8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - พัฒนำศักยภำพของชุมชนให้ค้นหำหญิงตั้งครรภ์และ  early ANC เพ่ือหำ ปัจจัยเสี่ยง 
 - พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับให้ early detection และรักษำได้ทันท่วงที 
 9. ผลการด าเนินงาน 
 - ปีงบประมำณ 2564 มำรดำไทยเสียชีวิต 1 รำย (ลูกปลอดภัย) จำกกำรติดเชื้อ COVID-19 คิด

เป็น 102.04 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 
 

 
สถานการณ ์
 สถิติ 3 ปีย้อนหลัง มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 3, 4, 5 ยังมีจ ำนวนผู้ป่วยเพิ่มมำกขึ้น 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 1. ลักษณะการด าเนินงาน 
 - เข้มข้นในกำรให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตัวป้องกันภำวะควำมเสื่อมของไตโดยทีมสหสำขำวิชำชีพ 
 - กำรติดตำมกำรปฏิบัติตัวของผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่องโดย จนท.รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
 - ติดตำมเยี่ยมบ้ำนเป็นระยะร่วมกับทีม วสค.ในผู้ป่วยที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึน 
 2. งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมำณ 
 3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :  
 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอตรำกำรลดลงของ eGFR < 5ml/min/1.73m2/Yr ≥ ร้อยละ 66  
 4. ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
ตารางท่ี 42 ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 

ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 
(ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564) หน่วยงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตรำกำรลดลงของ eGFR 
<5 ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ 66 A = 822 
B = 1,300 

A/B = 822/1,300 

63.23 Service plan 
สำขำไต 

 
 5. ความก้าวหน้า 
 - ทบทวนคณะกรรมกำร Service plan สำขำไต cup ศรีส ำโรงประจ ำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน 
 - กิจกรรมอยู่ในช่วงด ำเนินกำรอยู่เพรำะอยู่ในสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 

Service Plan สาขาไต 
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 6. ปัญหาที่พบ 
 - ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังพบปัญหำกำรปรับพฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนยำ และอำหำรไม่ถูกต้อง 

ไม่ค่อยใส่ใจในกำรปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และมีค่ำนิยมควำมเชื่อในกำรรับประทำนอำหำรและยำ
ตำมสังคมในชุมชน 

 - สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิดผู้ป่วยไม่ได้มำตำมนัดต่อเนื่อง เพรำะส่งยำไปที่บ้ำน 
 7. การแก้ปัญหา 
 - ร่วมกับทีมเวชกรรมสังคมลงเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในรำยที่มีพฤติกรรมกำรรับประทำน

อำหำรและยำไม่ถูกต้อง 
 - ประสำนงำนกับรพ.สต.ให้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมไม่ดูแลตนเองในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่องและมี

กำรรำยงำนปัญหำให้จนท.งำนไตเทียมท่ีรับผิดชอบ CKD Clinic ทรำบเพ่ือหำแนวทำงแก้ปัญหำ
ร่วมกัน 

 - ติดตำมใกล้ชิดในรำยที่มีพฤติกรรมและผลตรวจเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีโดยทีมสหสำขำวิชำชีพ 
 

 
 1) ร้อยละผู้สูงอำยุ 60 ปีได้รับกำรคัดกรองสำยตำ ≥95% 
 2) ร้อยละของ Blinding Cataract ได้รับกำรผ่ำตัดใน 30 วัน ≥85% 
 เป้าหมาย **ลดความชุกตาบอด** 
ตารางท่ี 43 สรุปผลการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง Service Plan สาขาตา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Plan สาขาตา 
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สถานการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (5 อ าเภอโซนเหนือ) 
 1) สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ ประชำชนมีอำยุยืนขึ้น จ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้น -> ต้อกระจก

เพ่ิมข้ึน 
 2) จ ำนวนผู้ป่วย Blinding Cataract ไม่ลดลง และมี  แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 3) ผู้ป่วยโรคจอประสำทตำ และต้อหิน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 4) โควิด-19 ระบำด เป็นอุปสรรคต่อกำรคัดกรองสำยตำและผ่ำตัดต้อกระจก 
 

   
 
ตารางท่ี 44 ผลการด าเนินงาน Cup ศรีส าโรง ปี 2562 - 2564    

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ร้อยละของประชำชนอำยุ 60 ปีข้ึนไป
ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ (เป้ำหมำย
ของ SPE ทั้ง 13 เขตสุขภำพ ≥75%) 

≥ร้อยละ95 99.07 97.04 84.26 

2 ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract 
ได้รับกำรผำ่ตัดภำยใน 30 วัน 

≥ร้อยละ85 90.63 90.29 74.84 

3 ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนไดร้ับกำร
ตรวจจอประสำทตำ 1 ครั้ง/คน/ป ี

≥ร้อยละ60 58.92 29.36 10.37 

4 ร้อยละของประชำชนอำยุ 60 ปีข้ึนไป
ได้รับกำรคัดกรองต้อหิน 

≥ร้อยละ30 27.39 25.20 27.96 
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สรุปสถานการณ์ 3 - 5 ปี 
 ปีงบประมำณ 2556 ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยหำรำยได้ ตำมแผนธุรกิจของโรงพยำบำล
ในช่วงที่เกิดวิกฤตทำงกำรเงินของโรงพยำบำล ปรับปรุงกำรเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรในเวลำรำชกำรและ
นอกเวลำรำชกำร ได้แก่ กำรนวดไทย กำรอบหรือประคบสมุนไพร กำรทับหม้อเกลือกำรให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
สุขภำพด้วยกำรสอนสำธิตด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรฝึกกำยบริหำรด้วยท่ำฤๅษีดัดตน กำรฝึกสมำธิบ ำบัด กำร
กดจุดบ ำบัด และกำรนวดปรับสมดุลโครงสร้ำงร่ำงกำย กำรรักษำด้วยยำแผนไทย เป็นต้น เพ่ิมอัตรำก ำลังหมอ
นวดแผนไทยมำเป็นลูกจ้ำงรำยคำบ 5 คน ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรนวดแผนไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 330 ชั่วโมง 
เพ่ือให้เพียงพอกับกำรพัฒนำงำนให้บริกำรผู้ป่วย โดยเปิดรับเป็นลูกจ้ำงเงินบ ำรุงรำยคำบ และให้ค่ำตอบแทน
ตำมระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุข ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับของแพทย์แผนไทย และมีกำร
ประเมินคุณภำพทุก 1 ปีจนพัฒนำอัตรำก ำลัง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำกเดิม 5 คนเป็น 7 คน ปรับปรุงสถำนที่
และจ ำนวนเตียงให้บริกำรให้เพียงพอ สวยงำม และได้มำตรฐำนตำมสถำนบริกำรแพทย์แผนไทยของกระทรวง
สำธำรณสุข และปี 2563 ปรับปรุงสถำนบริกำรให้ทันต่อโรคระบำดในยุคโควิด-19 และด ำเนินกำรจนมำถึง
ปัจจุบันได้พัฒนำงำนแพทย์แผนไทยด ำเนินกำรตำมนโยบำยแผนธุรกิจที่ตั้งไว้  
 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และกำรใช้ยำสมุนไพรยังไม่ได้ตำมที่กรมกำรแพทย์แผนไทย และ
กำรแพทย์ทำงเลือกก ำหนดไว้ จึงต้องมีแนวทำงเพ่ิมยอดผู้มำรับบริกำร กิจกรรมส่งเสริม กำรออกชุมชนรวมถึง
กำรจ่ำยยำสมุนไพร กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยในช่วงยุคโควิดที่ไม่สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มที่
เนื่องจำกข้อก ำหนด และผู้มำรับบริกำรไม่ประสงค์มำรับบริกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดยังไม่คงที่จึง
ช่วยงำนในหน่วยงำนอื่น และเป็นแผนพัฒนำต่อไป 
ปัญหาปัจจุบัน 
 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ผู้บริหำรสั่งกำร แต่ยอดผู้มำรับบริกำรตำมตัวชี้วัดของกรมกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่เพ่ิมขึ้นทุกปี อัตรำก ำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอสถำนกำรณ์ปัจจุบันยังมีกำรแพร่
ระบำดของโรคอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ผู้มำรับบริกำรไม่มำรับบริกำร ยอดผู้มำรับบริกำรลดลง และผู้ป่วยกลุ่มเดิม 
ไม่หลำกหลำย และจ ำนวนผู้มำรับบริกำรผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำลมีจ ำนวนมำก ท ำให้ร้อยละตัวชี้วัดผู้มำรับ
บริกำร และยอดกำรใช้ยำสมุนไพรยังไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
แนวทางการแก้ไข การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแกป้ัญหา 
 ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมยอดผู้มำรับบริกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1) สอนสุขศึกษำให้กับผู้ป่วย และญำติตำมคลินิกต่ำงๆ ในโรงพยำบำล ได้แก่คลินิกควำมดัน 

เบำหวำน จิตเวช คลินิกตำ คลินิกหูคอจมูก อำยุรกรรม เวชกรรมฟ้ืนฟู คลินิกไต สูตินรีเวช 
และฝำกครรภ์ เป็นต้น และผู้ป่วยใน ได้แก่ ศัลยกรรมหญิง ผู้ป่วยตึกโควิด เป็นต้น 

 2) จัดบริกำรผู้ป่วยทั้งใน และผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลให้บริกำรผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง เปิดท ำกำร
ตั้งแต่ 08.30 - 20.30 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสำร์เวลำ 08.30 - 16.30 น. วันพุธมี
บริกำรเท้ำเบำหวำน และเยี่ยมแม่หลังคลอดสัปดำห์ละ 2 ครั้ง ที่ตึกสูติกรรมจัดกิจกรรม

Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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บริกำรดูแลหลังคลอดให้กับมำรดำหลังคลอด และให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลสุขภำพมำรดำและ
ทำรกหลังจำกพักฟ้ืน 1 สัปดำห์ 

 3) ออกชุมชนใน รพ.สต.ของอ ำเภอศรีส ำโรง 13 รพ.สต. และเพ่ิมบริกำรทุกปีใน รพ.ส.ต. (ไม่เกิด
กำรระบำดโควิด-19) และออก อบต.วังใหญ่ ทุกวันพฤหัส 

 4) จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กิจกรรมวันปีใหม่เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย 

 5) มีกำรท ำงำนร่วมกันแบบสหวิชำชีพ 
 6) จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนในเครือข่ำย จัดตั้งกลุ่มไลน์ facebook และแจ้ง

กิจกรรม ปัญหำ แนวทำงแก้ไขท่ีทุกอ ำเภอศรีส ำโรงจะช่วยผลักดันให้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไป 
 7) แพทย์แผนปัจจุบันมำใช้ยำสมุนไพรมำกขึ้น และส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์แผนไทยมำกขึ้น 

ร่วมกันใช้สมุนไพรที่มีส่วนผสมกัญชำในกำรสั่งกำรรักษำให้กับผู้ป่วย 
 8) ได้รับควำมร่วมมือกับอปท./ชุมชน และทุกภำคส่วนที่ช่วยผลักดันดำนกำรแพทย์แผนไทยทุก

เรื่องท่ีจะด ำเนินกิจกรรม ที่สำมำรถด ำเนินกำร หรือเพ่ิมงำนในสถำนที่ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
และรำบรื่น 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมสอนสุขศึกษำให้กับผู้ป่วย และญำติทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ภำยในโรงพยำบำลเพ่ือเป็น

กำรเพ่ิมยอดผู้มำรับบริกำรในกำรส่งเสริมสุขภำพโดยกำรใช้รหัส U778 เป็นกำรส่งเสริม
สุขภำพด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เฉลี่ยไปสอนผู้ป่วยได้ยอดส่งเสริมวันละ 30-50 คน ตำม
จ ำนวนผู้ป่วยที่ไปรอรับบริกำรแต่ละคลินิก 

 
ตารางท่ี 45 สรุปการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2562 - 2564 

ปีงบประมาณ สถานที่ ยอดผู้ป่วยท้ังหมด ยอดผู้มารับบริการ ร้อยละที่ท าได้ ส่งเสริม 

2562 รพ. 222,858 39,568 17.75 7.81 

 รพ.สต. 86,557 47,719 55.13 1.11 

 รวม 309,415 87,287 28.21 5.94 

2563 รพ. 195,525 33,291 17.03 5.56 

 รพ.สต. 82,707 30,699 37.12 0.06 

 รวม 278,232 63,990 23.00 3.92 

2564 รพ. 169,977 35,906 21.12 0.84 

 รพ.สต. 80,366 45,596 56.74 0.08 

 รวม 250,343 81,502 32.56 0.6 
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 2. กำรเปิดบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยทุกกิจกรรมด้ำนกำรรักษำออกเยี่ยมบ้ำน นวดใน     
รพ.สต. บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยทุกประเภท แต่ไม่ได้นับรวมส่งเสริม 

 
ตารางท่ี 46 สรุปบริการด้านการแพทย์แผนไทยทุกกิจกรรมด้านการรักษาออกเยี่ยมบ้าน ปี 2561 - 2564 

ปี ร้อยละ สถานที่ 
ยอดผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ยอดผู้มารับบริการ 
ร้อยละผู้มารับบริการ

ด้านการแพทย์แผนไทย 

2561 18.0 รพ. 246,813 44,746 18.13 

  รพ.สต. 97,362 57,591 59.15 

  รวม 344,175 102,337 29.73 

2562 18.5 รพ. 222,858 22,163 9.94 

  รพ.สต. 86,557 46,754 54.02 

  รวม 309,415 68,917 22.27 

2563 19.5 รพ. 195,525 22,424 11.47 

  รพ.สต. 82,707 30,652 37.06 

  รวม 278,232 53,076 19.08 

2564 20.5 รพ. 169,977 34,470 20.28 

  รพ.สต. 80,366 45,537 56.66 

  รวม 250,343 80,007 31.96 

 
ปัญหา / อุปสรรค 
 1) ด้ำนข้อมูลในระบบโปรแกรมของ HosXP ในหัวข้อของแพทย์แผนไทยยังมีหลำยขั้นตอน ท ำ

ให้กำรท ำงำนเกิดควำมล่ำช้ำในระบบ แต่กำรบันทึกข้อมูลยังไม่พบ Error เหมือนในversion 
3 แต่กำรเชื่อมโยงในกำรเปิดโปรแกรมช้ำ และโปรแกรมหมุนนำน 

 2) ปัญหำโรคระบำดโรคโควิด-19 ท ำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมด ำเนินกำรยังไม่เต็มที่ ในปี 2563 
ถูกสั่งปิด 3 เดือน และงดกิจกรรมกำรส่งเสริม 6 เดือนท ำให้ยอดร้อยละกำรมำรับบริกำรยอด
ลดลงไปมำก และกำรระบำดในปี2564 ก็ลดกิจกรรมบำงอย่ำง ยังด ำเนินกำรไม่เต็มรูปแบบ
และช่วงเดือนเมษำยน 2564 ปิดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เนื่องจำกผู้ป่วยโควิด-
19 มำรับบริกำรนวดที่แผนก ปิดกำรท ำหัตถกำรตั้งแต่เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2564 งด
กิจกรรมที่ออกชุมชน แต่ยังสอนผู้ป่วย ขึ้นรำวผู้ป่วยท ำกิจกรรมได้ทุกอย่ำงยกเว้นกำรท ำ
หัตถกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยท่ีห้องหัตถเวช 

 3) แพทย์แผนไทยมี 2 ที่ในโรงพยำบำลและในรพ.สต.คลองตำล ท ำให้ภำพรวมทั้งอ ำเภอน้อย ผู้
มำรับบริกำรยังไม่ได้รับบริกำรทั่วถึง และเข้ำไม่ถึงกำรบริกำรแพทย์แผนไทย ด้วยกิจกรรม
แพทย์แผนไทยท่ีเข้ำใจในกำรนวด จึงท ำให้ภำพลักษณ์ที่ประชำชนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
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เข้ำใจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ส่งผลให้แพทย์แผนไทยต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ และสร้ำงภำพลักษณ์ด้ำนกำรรักษำให้ชัดเจนมำกข้ึน 

แผนงาน ในปีงบประมาณ 2565 
 1) เพ่ิมกำรลงรพ.สต.หลำยที่ จำกเดิม 9 เป็น 13 แห่ง 
 2) ด ำเนินกำรกิจกรรมเดิม และพัฒนำรูปแบบใหม่ให้มีเพ่ิมข้ึน 
 3) จัดอบรมกำรจัดกำรระบบขอ้มูล43แฟ้ม ในversion 4 
 4) พัฒนำระบบบริกำรงำนแพทย์แผนไทย รูปแบบ และมำตรฐำนงำนให้เป็นที่รู้จัก ได้มำตรฐำน

เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ และสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก 
 5) กำรเพ่ิมรำยกำรยำสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชำที่หลำกหลำย 
 6) เป็นแหล่งเพ่ิมพูนทักษะวิชำชีพแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ เพ่ือพัฒนำวิชำชีพ

แพทยแ์ผนไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

 
สรุปสถานการณ์ 3 - 5 ปีย้อนหลัง 
 ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสำธำรณสุขได้ริเริ่มและเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรรับบริจำคและปลูก
ถ่ำยอวัยวะ เริ่มด ำเนินกำรก่อตั้งศูนย์บริจำคอวัยวะ 38 แห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรับบริจำคอวัยวะ โดย
จัดเป็นระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan ) สำขำที่ 13 และพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย์ สำขำที่ 5 เพ่ือเป้ำหมำย “เพ่ิมกำรปลูกถ่ำย ลดกำรตำย ได้คิวเร็ว” ผลกำรวิจัยของกระทรวง
สำธำรณสุขร่วมกับสมำคมปลูกถ่ำยแห่งประเทศไทย พบว่ำ มีผู้ที่มีอวัยวะที่อยู่ในเงื่อนไขที่สำมำรถบริจำคอวัย
วะในโรงพยำบำลจ ำนวนมำก ที่ไม่ได้รับกำรวินิจฉัยภำวะสมองตำย ไม่ได้รับกำรเจรจำขอบริจำคอวัยวะ และ
ไม่ได้รับกำรดูแลอวัยวะอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้มีกำรบริจำคและน ำอวัยวะจำกผู้ป่วยเหล่ำนั้นมำท ำกำรปลูก
ถ่ำยให้กับผู้ป่วยได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่บำงประเทศมีระบบกำรจัดกำรที่ดี ท ำให้มีอัตรำกำรปลูกถ่ำย
อวัยวะสูงถึง ร้อยละ 30-50 (ประเทศสเปน) นอกจำกนี้ เรื่องควำมถูกต้องในกำรดูแลผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อ
คุณภำพของอวัยวะบริจำคก็ยังคงต้องพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และในปัจจุบัน ประเทศไทยพบกับภำวะ
แพร่กระจำยของไวรัส covid-19 ทั่วประเทศ ส่งผลต่อกำรรับบริจำคและกำรจัดเก็บอวัยวะเพ่ือกำรปลูกถ่ำย 
เบื้องต้นต้องตรวจหำเชื้อด้วยวิธีกำร ATK และ PCR ไม่พบเชื้อจึงจะสำมำรถจัดเก็บอวัยวะได้  
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ไปตอบสนองนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดตั้งศูนย์รับ
บริจำคอวัยวะ ในเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีพยำบำลประสำนงำนกำรปลูกถ่ำย (TC nurse) จ ำนวน 12 คน 
ผ่ำนหลักสูตรเฉพำะทำง จ ำนวน 1 คน ผ่ำนหลักสูตรอบรมกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ 3 วัน จ ำนวน 11 คน (ย้ำย
สถำนที่ท ำงำนไปประจ ำที่ รพ.ศรีสัชนำลัย 1 คน) มีศัลยแพทย์ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรจัดเก็บอวัยวะของ
สภำกำชำดไทย จ ำนวน 1 คน 
 
 
 

Service Plan สาขาการรับบรจิาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 
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ตารางท่ี 47 สรุปผลงานที่ผ่านมา 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ ำนวนผู้ป่วยที่ 
เสียชีวิต  (คน) 

769 706 532 603 540 602 

ผู้ป่วยที่มีภำวะ 
สมองตำย (คน) 

10 
 

8 12 9 15 23 

จัดเก็บอวัยวะ 
คิดเป็นร้อยละ 
ผ่ำน/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 

- ตับ 1, 
ไต 6 
0.99   
ผ่ำน 

ไต 2 
0.37  

ไม่ผ่ำน 

ไต 4 
0.28 

 ไม่ผ่ำน 

ไต 2 
0.37 

ไม่ผ่ำน 

- 

จัดเก็บดวงตำ 
คิดเป็นร้อยละ 
ผ่ำน/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

6 
   0.78 
ไม่ผ่ำน 

24 
3.39 
ผ่ำน 

17 
3.19 
ผ่ำน 

26 
4.31 
ผ่ำน 

4 
0.74 

ไม่ผ่ำน 

2 
0.33 

ไม่ผ่ำน 

KPI อวัยวะ 0.5:100 
Hospital 

Dead 

0.6:100 
Hospital 

Dead 

0.7:100 
Hospital 

Dead 

0.8:100 
Hospital 

Dead 

0.9:100 
Hospital 

Dead 

ร้อยละ 20ของ
ผู้บริจำคอวัยวะ 

ปี 2562 คิด
เป็น 0.4 

KPI ดวงตำ 1.1:100 
Hospital 

Dead 

1.2:100 
Hospital 

Dead 

1.3:100 
Hospital 

Dead 

1.4:100 
Hospital 

Dead 

1.5:100 
Hospital 

Dead 

1.6:100 
Hospital 
 Dead 

 
ตารางท่ี 48 ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปี พ.ศ. 2565 

การขาดแคลนอวัยวะบริจาค จำกปัญหำควำมเช่ือเรื่องกำรเกิดใหม่ 
ญำติกลัวอวัยวะไม่ครบ เกดิมำจะไม่
แข็งแรงสมบูรณ์ จึงไม่บริจำคอวัยวะ 
 
 

การแก้ไข  
รณรงค์และประชำสมัพันธ์ให้ประชำชน
ทั่วไปทรำบเรื่องกำรรับบริจำคเพือ่กำรปลูก
ถ่ำยอวัยวะ สำมำรถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ
,ตับ,ไตวำยระยะสุดท้ำยใหร้อดชีวิตได้ 
สำมำรถแก้ไขกระจกตำพิกำรแต่ก ำเนิดให้
มองเห็นไดด้้วยกำรปลูกถ่ำยกระจกตำ  ท ำ
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ ลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรรักษำพยำบำล และสิ่งส ำคัญ กำร
บริจำคอวัยวะเป็นบำรมีทำนสูงสดุในชำตินี้ 
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ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปี พ.ศ. 2565 

คุณภาพของอวัยวะบริจาคยัง
ไม่ด ี

Doner ส่วนใหญ่จะมโีรคประจ ำตวั 
ได้แก่ เบำหวำน ควำมดัน สบูบุหรี ่และ
ดื่มสรุำ lส่งผลต่ออวัวะที่ได้ รวมทัง้กำร 
Declared  Brain  Dead ต้องใช้
ระยะเวลำรอคอย อย่ำงน้อย 24-36 
ช่ัวโมง ยิ่งท ำให้คุณภำพของอวัยวะที่ได้
อำจไมส่มบูรณ์ 100% 

การแก้ไข   
ดูแลผูป้่วยท่ีพร้อมผ่ำตัดน ำอวัยวะออกให้มี
สภำพสมบูรณ์ ประสำนงำนกับทีมส่วนกลำง 
Havesting Team อย่ำงรวดเร็ว จัดส่ง
อวัยวะในระยะเวลำทีส่ั้นท่ีสุด เพื่อควำม
สมบูรณ์ของอวัยวะ 

 

  
รูปแบบการด าเนินการ 
 ปฏิบัติตำมนโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ พ.ศ.2554 และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ พ.ศ. 
2555-2559 ก ำหนดให้ยุทธศำสตร์กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล เป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำ
แห่งชำติ  และในปีงบประมำณ 2559 กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้
ยำอย่ำงสมเหตุสมผล เป็นแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) สำขำที่ 15 เพ่ือให้สถำนพยำบำล
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับ ด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล  มีกำร
ด ำเนินกำรน ำนโยบำยพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็น
รูปธรรมชัดเจน เกิดควำมตระหนักถึงปัญหำกำรใช้ยำ และสร้ำงระบบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน ดังนั้นกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลจึงเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องด ำเนินกำร 
เนื่องจำกส่งผลต่อกำรรักษำผู้ป่วยในด้ำนประสิทธิผลคุ้มค่ำปลอดภัย และสำมำรถลดกำรเกิดอำกำรไม่พึง
ประสงค์และปัญหำเชื้อดื้อยำมำกขึ้น  
 

 
 

 
 

Service Plan สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
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1. ผลการด าเนินการเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2564 
1.1 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 

ตารางท่ี 49 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ร้อยละของรำยกำรยำที่สั่งใช้ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
 

รพ.ระดับ 
A ≥ร้อยละ 75 
S ≥ร้อยละ 80 

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85 
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90 

89.53 90.19 89.81 88.48 89.87 89.87 

2 ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร PTC ใน
กำรชี้น ำสื่อสำรและส่งเสริมเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น
โรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 

ระดับ 3 2 3 3 3 3 3 

3 กำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำฉลำกยำมำตรฐำน ฉลำกยำ
เสริม และเอกสำรข้อมูลยำใน 13 กลุ่ม ที่มีรำยละเอียด
ครบถ้วน 

รำยกำรยำ 13 กลุ่ม 
ระดับ 3 

3 4 4 4 4 4 

4 รำยกำรยำที่ควรพิจำรณำตัดออก 8 รำยกำร ซึ่งยังคงมีอยู่
ในบัญชีรำยกำรยำของโรงพยำบำล 

≤ 1 รำยกำร 2 1 1 0 0 0 

5 กำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในกำรจัดซื้อและ
ส่งเสริมกำรขำยยำ 

ระดับ 3 3 3 3 3 3 3 

6 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบกำร
หำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วย
นอก 

ขั้น 2 ≤ ร้อยละ 20 
ขั้น 3 ≤ ร้อยละ 30 

43.12 38.64 28.01 24.66 18.76 19.37 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

7 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 31.54 31.69 18.34 15.38 16.75 18.74 

8 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ ขั้น 2 ≤ ร้อยละ 50 
ขั้น 3 ≤ ร้อยละ 40 

61.74 65.72 52.65 42.59 38.76 35.46 

9 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบ
ก ำหนดทำงช่องคลอด 

ขัน้ 2 ≤ ร้อยละ 15 
ขั้น 3 ≤ ร้อยละ 10 

94.47 92.49 32.76 8.23 6.02 6.07 

10 ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันเลือดสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS 
blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิด
ร่วมกันในกำรรักษำภำวะควำมดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 0.18 0.075 0.02 0.02 0 0 

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้Glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 

65 ปีหรือมีeGFRน้อยกว่ำ 60 มล./นำท/ี1.73 ตำรำง
เมตร 

≤ร้อยละ 5 

 

37.05 7.69 0.00 0.00 0 0 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ใช้ยำ metformin เป็นยำ
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยำอื่นเพ่ือควบคุมระดับน้ ำตำล 
โดยไม่มีข้อห้ำมใช้ 

(หำ้มใช้หำก eGFR<30 มล./นำที/1.73 ตร.ม.) 

≥ ร้อยละ 80 69.86 74.69 80.78 85.09 84.44 84.18 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกำรใช้ยำกลุ่ม NSAIDs ซ้ ำซ้อน ≤ ร้อยละ 5 9.76 0.83 0.75 0.83 0.86 1.95 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยำ 
NSAIDs 

≤ ร้อยละ 10 0.93 1.51 0.25 0.25 0.12 0.52 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยำ inhaled 
corticosteroid 

≥ร้อยละ 80 77.26 79.82 78.81 86.86 85.36 86.43 

16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอำยุ (มำกกว่ำ 65 ปี) ที่ใช้ยำกลุ่ม 
long-acting benzodiazepine ได้แก่
chlordiazepoxide, diazepam, 
dipotassiumchlorazepate 

≤ ร้อยละ 5 5.89 3.44 2.39 2.15 2.18 0.85 

17 จ ำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยำที่ห้ำมใช้ ได้แก่ ยำ 
warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่ำตั้งครรภ์แลว้ (* ยกเว้น
กรณีใส่ mechanical heart valve) 

0 คน 0 0 0 0 0 0 

18 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับกำรวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อ
ทำงเดินหำยใจ (ครอบคลุมโรคตำมรหัส ICD-10ตำม 
RUA-URI) และได้รับยำต้ำนฮิสตำมีนชนิด non-
sedating 

≤ ร้อยละ 20 12.36 18.32 17.75 13.76 11.09 15.43 
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1.2 ตัวช้ีวัดระดับ รพ.สต. 

ตารางท่ี 50 ตัวชี้วัดระดับ รพ.สต. 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

19 ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและหน่วย
บริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำยที่มีอัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะใน
โรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 
(ปี60 ≥ 40%) 

15.79 
(3/19) 

78.95 
(15/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

20 ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและหนว่ย
บริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำย ที่มกีำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรค
อุจจำระร่วงเฉียบพลัน   
≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 
(ปี60 ≥ 40%) 

36.84 
(7/19) 

57.89 
(11/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

94.74 
(18/19) 

100 
(19/19) 

21 ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและหนว่ย
บริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำย ที่มกีำรใช้ยำปฏิชีวนะใน RI 
และ AD ≤ ร้อยละ 20 
 ทั้ง 2 โรค 

เกณฑ์ขั้นที่1 (≥40%) 
เกณฑ์ขั้นที่2 (≥60%) 
เกณฑ์ขั้นที่3 (≥100%) 

10.53 
(2/19) 

52.63 
(10/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

94.74 
(19/19) 

100 
(19/19) 
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2. ผลการด าเนินการเปรียบเทียบภายในปีงบประมาณ 2564 (เฉพาะตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาล) 
ตารางท่ี 51 ผลการด าเนินการเปรียบเทียบภายในปีงบประมาณ 2564 (เฉพาะตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 2563  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ร้อยละของรำยกำรยำที่สั่งใช้ยำในบัญชียำ
หลักแห่งชำติ 
 

รพ.ระดับ 
A ≥ร้อยละ 75 
S ≥ร้อยละ 80 

M1-M2  
≥ร้อยละ 85 

F1-F3  
≥ร้อยละ 90 

89.90 89.02 89.89 90.19 89.85 89.84 89.70 90.21 89.98 90.09 90.05 89.85 

2 ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร PTC ในกำรชี้น ำสื่อสำรและ
ส่งเสริมเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นโรงพยำบำล
ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 

ระดับ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 กำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำฉลำกยำ
มำตรฐำน ฉลำกยำเสริม และเอกสำรข้อมูล
ยำใน 13 กลุ่ม ที่มีรำยละเอียดครบถ้วน 

รำยกำรยำ 
13 กลุ่ม 
ระดับ 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 รำยกำรยำที่ควรพิจำรณำตัดออก 8 รำยกำร 
ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรำยกำรยำของ
โรงพยำบำล 

≤ 1 รำยกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



111 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 2563  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 กำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในกำร
จัดซื้อและส่งเสริมกำรขำยยำ 

ระดับ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่
ระบบกำรหำยใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 

ขั้น 2 ≤ ร้อย
ละ 20 

ขั้น 3 ≤ ร้อย
ละ 30 

21.37 16.48 22.53 15.79 18.42 19.60 18.01 22.64 27.62 14.79 19.08 21.85 

7 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วง
เฉียบพลัน 

≤ ร้อยละ 20 15.22 12.22 21.55 23.53 16.42 25.74 19.35 15.49 16.92 19.61 27.12 11.48 

8 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำก
อุบัติเหตุ 

ขั้น 2 ≤ ร้อย
ละ 50 

ขั้น 3 ≤ ร้อย
ละ 40 

33.06 28.04 24.28 38.07 27.27 24.48 32.30 36.49 45.61 43.73 47.33 45.28 

9 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ
ครบก ำหนดทำงช่องคลอด 

ขั้น 2 ≤ ร้อย
ละ 15 

ขั้น 3 ≤ ร้อย
ละ 10 

2.78 12.12 0 0 28.57 4.0 0 10.53 7.69 10.34 0 4.55 

10 ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันเลือดสูงทั่วไป ที่
ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin 
inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในกำรรักษำภำวะ
ควำมดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 2563  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ Glibenclamideใน
ผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำ 
65 ปีหรือมี eGFRน้อยกว่ำ 60 มล./
นำท/ี1.73 ตำรำงเมตร 

≤ร้อยละ 5 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ใช้ยำ 
metformin เป็นยำชนิดเดียวหรือร่วมกับยำ
อ่ืนเพื่อควบคุมระดับน้ ำตำล โดยไม่มีข้อห้ำม
ใช้ 
(ห้ำมใช้หำก eGFR<30 มล./นำที/1.73 ตร.
ม.) 

≥ ร้อยละ 80 86.27 84.56 87.42 85.05 84.67 82.17 86.0 85.96 81.15 83.0 81.09 81.78 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกำรใช้ยำกลุ่ม NSAIDs 
ซ้ ำซ้อน 

≤ ร้อยละ 5 1.36 0.89 2.10 1.17 2.79 2.08 1.76 2.37 2.44 2.95 2.33 1.75 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่
ได้รับยำ NSAIDs 

≤ ร้อยละ 10 0.67 0.89 0.27 0.33 0.74 0.13 0.37 0.53 0.44 0.76 0.60 0.67 

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยำ 
inhaled corticosteroid 

≥ร้อยละ 80 89.07 87.64 84.53 83.33 86.89 87.84 89.23 85.71 82.44 88.08 84.33 87.30 

16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอำยุ (มำกกว่ำ 65 ปี) ที่
ใช้ยำกลุ่ม long-acting benzodiazepine 
ได้แก่chlordiazepoxide, diazepam, 
dipotassiumchlorazepate 

≤ ร้อยละ 5 1.02 0.77 1.16 0.96 0.66 1.07 0.91 1.05 0.81 0.71 0.58 0.68 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
 2563  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 จ ำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยำที่ห้ำมใช้ ได้แก่ 
ยำ warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่ำตั้งครรภ์
แล้ว (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart 
valve) 

0 คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับกำรวินิจฉัยเป็น
โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ (ครอบคลุมโรคตำม
รหัส ICD-10ตำม RUA-URI) และได้รับยำ
ต้ำนฮิสตำมีนชนิด non-sedating 

≤ ร้อยละ 20 10.0 19.10 10.31 14.89 33.33 19.74 11.63 15.0 0 17.65 10.0 8.33 
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3. เปรียบเทียบแนวโน้มผลการด าเนินงานภายในปีงบประมาณ 2564 (เฉพาะตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาล) 
3.1 ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (≥ ร้อยละ 85) 
 
แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (≥ ร้อยละ 85) 

 
 
 
3.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน

ผู้ป่วยนอก (≤ ร้อยละ 20) 
 
แผนภูมิที่ 10 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก (≤ ร้อยละ 20) 

 
 

ขั้นที่ 3 
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3.3 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (≤ร้อยละ 20) 
 
แผนภูมิที่ 11 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (≤ร้อยละ 20) 

 
 
 
3.4 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (≤ร้อยละ 40) 
 
แผนภูมิที่ 12 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (≤ร้อยละ 40) 

 
 

ขั้นที ่3 

ขั้นที่ 3 
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3.5 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (≤ร้อยละ 10) 
 
แผนภูมิที่ 13 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (≤ร้อยละ 10) 

 
 
 
3.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุมระดับ
น้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (≥ร้อยละ 80) 
 
แผนภูมิที่ 14 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อ

ควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (≥ร้อยละ 80) 

 
 
 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 3 
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3.7 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน (≤ร้อยละ 5) 
 
แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน (≤ร้อยละ 5) 

 
 
 
3.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs (≤ ร้อยละ 10) 

 
แผนภูมิที่ 16 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs (≤ รอ้ยละ 10 
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3.9 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid (≥ ร้อยละ 80) 
 
แผนภูมิที่ 17 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid (≥ ร้อยละ 80) 

 
 
 
3.10 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine (≤ร้อยละ 5) 
 
แผนภูมิที่ 18 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine 

(≤ร้อยละ 5) 

  

ขั้นที่ 3 
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3.11 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดิน และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-
sedating (≤ ร้อยละ 20) 

 
แผนภูมิที่ 19 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดิน และได้รับยาต้านฮิสตามีน

ชนิด non-sedating (≤ ร้อยละ 20) 

 
 
ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการ และโอกาสพัฒนา 
 1) ตัวชี้วัดบำงตัว เช่นอัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ  ร้อยละกำรใช้ยำใน

แผลสด และร้อยละกำรใช้ยำในท้องเสียเฉียบพลัน บำงเดือนไม่ผ่ำนเกณฑ์ มีกำรรำยงำน
ตัวชี้วัด RDU ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน และสะท้อนข้อมูลกลับให้กับ
แพทย์ และสหวิชำชีพ รับทรำบ เพื่อทบทวนกำรสั่งใช้   

 2) ปฐมนิเทศใหม่เจ้ำหน้ำที่เพื่อสื่อสำรนโยบำยกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
 3) มีกำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำรนโยบำยให้แก่บุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
การด าเนินงาน RDU Community ปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพ อ. ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 
พื้นที่ชุมชนต้นแบบ RDU Community ปี 2564 
 ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ข้อมูลทั่วไป 
 - ประชำกร 2,735 คน 
 - 823 หลังคำเรือน 
 - รับผิดชอบ 6 หมู่บ้ำน (หมู่ 1-6) 
 - จ ำนวนร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 12 ร้ำน 
 

ขั้นที่ 3 
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สถานการณ์ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน 
 พบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยง เช่น ยำอันตรำย ยำปฏิชีวนะ ยำชุด ยำสมุนไพร 
เครื่องส ำอำงที่ไม่ได้มำตรฐำน ไม่มีฉลำกภำษำไทย ไม่มีเลขจดแจ้ง อำหำรที่ไม่ได้มำตรฐำน ไม่มีฉลำกอำหำร 
(เลข อย.) เสื่อมสภำพ/ หมดอำยุ รวมถึงประชำชนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ข้อมูลจำกกำรส ำรวจกำรจ ำหน่ำยยำ
ในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ จ ำนวน 12 ร้ำนค้ำ ช่วงไตรมำส 1 ปีงบประมำณ 2564 พบกำรจ ำหน่ำยยำปฏิชีวนะในร้ำนค้ำ 
ร้ำนช ำ จ ำนวน 5 ร้ำนค้ำ (คิดเป็น 41.67%) ยำอันตรำย จ ำนวน 6 ร้ำนค้ำ (คิดเป็นร้อยละ 50.00) และยำชุด 
จ ำนวน 1 ร้ำนค้ำ (คิดเป็นร้อยละ 8.33) นอกจำกนี้ยังพบเครื่องส ำอำง หรือ อำหำร ที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วย 
การด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนนำ เครือข่ำย อสม. ออกตรวจสอบ ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ในเขตรับผิดชอบ โดยมีเภสัชกรจำกกลุ่ม
งำนเภสัชกรรม รพ. ศรีสังวรสุโขทัย เป็นพี่เลี้ยงและร่วมออกตรวจเฝ้ำระวังและให้ค ำแนะน ำ 
ผลการด าเนินงาน 
 1) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) 
 จำกกำรด ำเนินงำนตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำ ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ในเขตต ำบลบ้ำนนำ ปีงบประมำณ 
2564 จ ำนวน 12 ร้ำนค้ำ (คิดเป็นควำมครอบคลุม 100% ของพ้ืนที่) พบว่ำ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย
อยู่ในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ แต่พบน้อยลงก่อนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 52 

 
ตารางท่ี 52 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานตรวจสอบและให้ค าแนะน า ร้านค้า ร้านช า 

 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยที่พบ 
 - รำยกำรยำอันตรำย เช่น Paracetamol 500 mg (100 เม็ด) ไอยำฟิน ทิฟฟ่ี ดีคอลเจน CPM 

กระปุก TA ป้ำยปำก ไดฟีลีน 
 - ยำปฏิชีวนะ เช่น Amoxicillin/Tetracyclin/Ampicillin 
 - เครื่องส ำอำงไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีฉลำกภำษำไทย ไม่มีเลขจดแจ้ง 
 - อำหำรไม่ปลอดภัย เช่น ไม่มีฉลำกภำษำไทย ไม่มีเลข อย. 

จ านวนร้านค้าที่
ตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ไม่ปลอดภัยที่พบ 

จ านวนร้านค้าที่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 

ก่อนการด าเนินงาน หลังการด าเนินงาน 

12 ร้ำนค้ำ 
(ผลงำน 100%) 

ยำปฏิชีวนะ 5 ร้ำนค้ำ (41.7%) 3 ร้ำนค้ำ (25.0%) 

ยำอันตรำย 6 ร้ำนค้ำ (50.0%) 4 ร้ำนค้ำ  (33.3%) 

ยำชุด 1 ร้ำนค้ำ (8.3%) 0 ร้ำนค้ำ (0.0%) 

เครื่องส ำอำงไม่ถูกต้อง 9 ร้ำนค้ำ (75.0%) 1 ร้ำนค้ำ (8.3%) 

อำหำรไม่ปลอดภัย N/A 9 ร้ำนค้ำ (75.0%) 
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 2) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation) 
 2.1 โรงพยำบำลแม่ข่ำย ได้จัดท ำ “โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
ปีงบประมำณ 2564 เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย” จัดโดยกลุ่มงำนเภสัชกรรม รพ. 
ศรีสังวรสุโขทัย เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 มีตัวแทนจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำเข้ำร่วม
โครงกำร (ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 1 คน, อสม. ตัวแทนหมู่ละ 1 คน, ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 
จ ำนวน 7 ร้ำนค้ำ) 
 

       
 
 2.2 พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนนำ ได้จัดท ำ “โครงกำรส่งเสริมสุขภำพร่วมใจสู้ภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Health 
Product) และอำหำรไม่ปลอดภัยในชุมชน” 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน RDU community รพ.สต.ทุ่งหลวง 

อ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย  
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 - กิจกรรมให้ควำมรู้และเยี่ยมเครือข่ำย ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ/ แผงลอย ในต ำบล รวมจ ำนวน 20 ร้ำน 

   
 
 - กิจกรรมให้ควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำย อสม. ต ำบลบ้ำนนำ (หมู่ 1-6) จ ำนวน 63 คน 

  
 
 - กิจกรรมให้ควำมรู้ กลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้ำนนำ 

     
 

 
 
ปัญหา/ อุปสรรค 
 - ยังพบผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 
 - ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ/ เครือข่ำย อสม. ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่

ปลอดภัย เช่น รำยกำรยำบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถขำยในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ, กำรดูเลขสำรบบ
อำหำร, เลขจดแจ้ง, กำรดูวันหมดอำยุ 
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 - กำรมีผลิตภัณฑ์สุขภำพใหม่ๆ ออกมำสู่ท้องตลำดที่มำกขึ้น  หรือกำรโฆษณำอวดอ้ำงเกินจริง
ผ่ำนโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง หรือขำยตรง รถเร่ 

 - สถำนกำรณ์โควิด - 19  
โอกาสพัฒนา 
 - พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
 - กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำเชิงรับในชุมชนกรณีเครือข่ำยพบเบำะแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภำพไม่ปลอดภัย/ กำรโฆษณำชวนเชื่อ/ รถเร่ 
 - อำศัยควำมร่วมมือกับท้องถิ่น ในกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพในพ้ืนที่ ผ่ำน

ธรรมนูญสุขภำพ 
 - กำรสร้ำงเครือข่ำย อสม.นักวิทย์, อย.น้อย ในชุมชน 
 - โครงกำร บ้ำน-วัด-โรงเรียน  
 

 
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีระบบกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร  
 เป้ำหมำย : โรงพยำบำลมีกำรระบบกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำรระดับ intermediate ทุก

กิจกรรม ร้อยละ 70  
ตัวช้ีวัดที่ 2 : อัตรำกำรติดเชื้อในกระแสเลือด  
 เป้ำหมำย : ไม่เพ่ิมข้ึนจำกปี  2561  
สถานการณ ์
 1) เชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาส าคัญ 
 - เชื้อก่อโรคที่ตรวจพบจำกสิ่งส่งตรวจของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย พบมำกเป็นเชื้อ E.Coli 

รองลงมำเป็น A.baumannii และ K.pneumoniae  มีแนวโน้มลดลงจำกปี 2563 
  - ส่วนเชื้อดื้อยำที่พบสูงสุดเป็น Acinetobacter baumannii มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 87.1 

ใน    ปี 2563 เป็นร้อยละ 87.5 ในปี 2564 รองลงมำเป็นเชื้อ E.coli แนวโน้มเชื้อดื้อยำเพ่ิมขึ้น
จำก  ร้อยละ 10.9 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 18.6 ในปี 2564 

  - เชื้อ Acinetobacter baumannii ตอบสนองต่อยำ Meropenem ลดลงจำกร้อยละ 13.2 ในปี 
2563 เหลือร้อยละ 11.3 ในปี 2564 แต่ยังตอบสนองต่อ Colistin ร้อยละ 100   

   2) เชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 
 อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือดในปี 2563 อัตรำกำรติดเชื้อร้อยละ 37.5 และในปี 2564 
เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 44.13 ส่วนเชื้อที่พบเป็นสำเหตุกำรติดเชื้อในกระแสเลือดสูงสุดของทั้ง 2 ปี เป็นเชื้อ E.Coli 
สอดคล้องกับข้อมูลที่พบ E.Coli เป็นเชื้อก่อโรคที่พบสูงสุดในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ลองลงมำเป็น 
Acinetobacter baumannii 
  

Service Plan สาขาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
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 3) ผลการประเมิน AMR 
ตารางท่ี 53 ผลการประเมิน AMR 

 ผลการประเมิน AMR เกณฑ์ คะแนนประเมิน 

1 กลไกกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำอย่ำงบูรณำกำร 100 90 

2 กำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำทำงห้องปฏิบัติกำร 100 85 

3 กำรควบคุมก ำกับ ดูแลกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ 100 67 

4 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในร.พ. 100 85 

5 กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูลอย่ำงบูรณำกำร 100 80 

 รวม 500 407 

 สรุปผลการประเมิน ระดับ 4 มีกำรด ำเนินกำรขั้นสูง (Advance) 
 

 
 
 4) ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)  
 - กำรรักษำเชื้อดื้อยำมีควำมซับซ้อน และมีควำมแตกต่ำงกันในแพทย์แต่ละสำขำ 
 - ไม่ de-escalate antibiotic ตำมผลเพำะเชื้อ  
 - ไม่สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลจุลชีววิทยำกับโปรแกรมบริกำรของ ร.พ.  
 - ผู้ป่วยมีจ ำนวนมำก หอผู้ป่วยแออัด ไม่สำมำรถหรือจัด Zone ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยำ 
 - ไม่มีระบบสำรสนเทศที่เอ้ืออ ำนวยในกำรเฝ้ำระวังและค้นหำกำรระบำด 
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 5) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 54 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยา ค้นหาการระบาดและสนับสนุนการตัดสินในการ
เลือกใช้ยาไดเ้หมาะสม 

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้อ้ืออ านวยในการเฝ้า
ระวังค้นหาการระบาดและสนับสนุนการตัดสินใจใน
การเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมใช้ร่วมกันได้ทั่ว
ประเทศ 

 
 6) แผนพัฒนา ปี 2565  
 6.1) พัฒนำแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วย sepsis/septic shock    
 - ให้ควำมรู้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทุก 1 ปี  
 - ประชุมเครือข่ำย sepsis พร้อมทั้งให้ควำมรู้ ข้อมูล แนวทำงกำรจัดกำร AMR 
 - ประเมินผลกำรใช้ CPG และ record form   
 6.2) ลดอัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล 
 - ระยะเวลำ remide ยำ antibiotic จำก 14 วันเหลือ 10 วัน,  
               - เสนอแนะชนิด/ขนำด/วิธี/ระยะเวลำ กำรเลือกใช้ยำหลังทรำบผลเพำะเชื้อ ณ วันที่ 5 ของ

กำรใช้ empiric antibiotic  
 6.3) พัฒนำระบบ AMR เชื่อมโยงกับโรงพยำบำลชุมชน 
 6.4) พัฒนำระบบสำรสนเทศ: กำรรำยงำนผลห้องปฏิบัติกำรกับระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล 
 

 
อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community – acquired 
ตารางที่ 55 เกณฑ์เป้าหมายอัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community –acquired 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลงานปี 2564 อัตรา 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

อัตรำกำรตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community –
acquired 

 
 
 

<ร้อยละ 26 
ในกลุ่มผู้ป่วย 
community-

acquired 
sepsis 

(A+C)/Dx100 

A=63 
C= 17 

B=0 
D=170 

47.05 ไม่ผ่ำน 

Service Plan สาขาอายุรกรรม 
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ตารางท่ี 56 วิเคราะห์สถานการณ์/ผลงานข้อมูลที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

2560 2561 2562 2563 2564 

อัตรำตำย Sepsis ≤26% 45.7 52 52.27 45.98 47.05 

 

 
 
ตารางท่ี 57 วิเคราะห์สถานการณ์/ผลงานข้อมูลที่ผ่านมา 

KPI หลัก 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2 
 

198 200 186 170 

จ ำนวนผู้ป่วยตำยทั้งหมด (รวมปฎิเสธกำรรักษำที่กลับไป
เสียชีวิตที่บ้ำน) ICD 10 รหัส R 65.1 และ 57.2 
 

103 115 86 80 

อัตรำตำย ICD10 รหัส R 65.1และR 57.2 (goal <30%) 52 52.27 45.98 47.05 

 
ตารางท่ี 58 วิเคราะห์สถานการณ์/ผลงานข้อมูลที่ผ่านมา 

KPI ย่อย 2561 2562 2563 2564 

อัตรำกำรได้รับ Antibiotic ภำยใน 1 ชม.(นับจำก
เวลำได้รับกำรวินิจฉัย)  ร้อยละ 90 

95.62 94 95.21 97.67 

อัตรำกำรเจำะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  ร้อยละ 90 89.50 97 92.55 93.60 
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KPI ย่อย 2561 2562 2563 2564 

อัตรำกำรได้รับ IV 30 ml/kg (1,500 ml. ส ำหรับ
ผู้ใหญ่) ใน 1 ชม.แรก  ร้อยละ 90 (ในกรณีไม่มีข้อ
ห้ำม) 

92.09 85 75.53 95.93 

อัตรำที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบภำวะวิกฤต (ระดับ
กำรดูแล 2-3 ) ภำยใน 3 ชม.หลังได้รับกำรวินิจฉัย  
ร้อยละ 30 

21.91 28 41.48 50 

 
สถานการณ์/วิเคราะห์/GAP ดังนี้ 
 จำกกำรด ำเนินกำรพบ อัตรำตำย sepsis เกินเกณฑ์เป้ำหมำย ทีม PCT อำยุรกรรม ได้พัฒนำกำร
ดูแลโดยก ำหนด SIRS criteria/qSOFA  ตรวจ lab 24 ชม. 1-hour 6 bundle ที่ ER จัดท ำ Standing order, 
CPG และแนวทำงกำรเข้ำ ICU ในผู้ป่วย severe sepsis 
 Review sepsis case ปี 2564 (ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564) มีจ ำนวนผู้ป่วย severe sepsis ชนิด 
community (ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2) จ ำนวน 108 รำย ผู้ป่วยเสียชีวิต 51 รำย คิดเป็นร้อยละ 
47.22 Principle Dx : Septic shock, Pneumonia, Diarrhea โรคร่วมที่พบ ได้แก่ DM, HT, Old CVA, CKD, 
Cirrhosis หัวใจ และผู้ป่วย Bed ridden ในจ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตดังกล่ำวพบติดเชื้อดื้อยำใน ร.พ. ภำยหลังเข้ำ
รับกำรรักษำ 48 ช.ม. ร้อยละ 50.98 (26/51รำย) มีควำมรุนแรงติดเชื้อหลำยระบบได้แก่ VAP CAUTI H/C 
และ SSI พบว่ำ ในกระบวนดูแลพบกำรใช้ดูแลตำมแนวปฏิบัติ sepsis แบบบันทึก Sepsis monitoring ใน
ผู้ป่วยวิกฤตไม่ครอบคลุม มี Guideline Resuscitate fluid ใหม่ ตลอดจนมีบุคลำกรใหม่ หมุนเวียนทุกปี ท ำให้
กำรดูแลไม่ต่อเนื่อง   
 
มาตรการ แผนงาน โครงการด าเนินการ 
 1) ปรับปรุง Guideline Sepsis ให้เป็นเป็นปัจจุบัน และแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน  
 2) ทบทวนควำมรู้กำรดูแลผู้ป่วย sepsis เพ่ือให้บุคลำกรทำงแพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้อง update ควำมรู้ในกำรดูแลผู้ป่วย sepsis จัด Conference รพช เครือข่ำยที่
รับผิดชอบ ในโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำระบบเครือข่ำย กำรดูแลผู้ป่วยsepsis 

 3) ทบทวนกำรดูแลผู้ป่วย sepsis โดยเฉพำะDead case อุบัติกำรณ์ AE ระดับ G,H,I เพ่ือดู
แนวโน้มของปัญหำของกำรดูแลรักษำผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสโลหิต ตลอดจนติดตำมนิเทศ
งำน  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไป 
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 จ ำนวนเขตสุขภำพที่มีโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป  ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งคลินิกกำร
ให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์ผสมผสำนแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 
 
 ตารางท่ี 59 เกณฑ์การประเมิน ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1) มีแนวทำงกำร
จัดบริกำรคลินิกกัญชำ
แบบบูรณำกำร 

1) รพ.สังกัด สป. มี
แผนกำรจัดตั้งคลินิก
กัญชำฯแบบบูรณำกำร 

1) มีกำรจัดบริกำรกัญชำ
ฯแบบบูรณำกำร ใน รพ.
สังกัด สป. ร้อยละ 30 

1) มีกำรจัดบริกำรกัญชำ
ฯแบบบูรณำกำร ใน รพ.
สังกัด สป. ร้อยละ 50 

2) มีกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรอบรมควำมรู้ กำร
จดับริกำรคลินิกกัญชำฯ
แบบบูรณำกำร 

2) ผู้ให้บริกำรได้รับกำร
อบรมควำมรู้ ในกำร
จัดบริกำรคลินิกกัญชำฯ
แบบบูรณำกำร 

2) มีกำรจัดกำรบริกำร
คลินิกกัญชำฯแบบ
บูรณำกำร ใน รพ.สังกัด
กรมวิชำกำร สป. ร้อยละ 
30 

2) มีกำรจัดกำรบริกำร
คลินิกกัญชำฯแบบ
บูรณำกำร ใน รพ.สังกัด
กรมวิชำกำร สป. ร้อยละ 
50 

 3) มีระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนคลินิกบูรณำ
กำร ลดควำมซ้ ำซ้อน 

 3) มีกำรจัดกำรบริกำร
คลินิกกัญชำฯแบบ
บูรณำกำร ใน รพ.
เอกชนและ/หรือ คลินิก
เอกชน เขตสุขภำพละ 1 
แห่ง 

 4) มีแผนกำรเปิดคลินิก
กัญชำฯแบบบูรณำกำร 

  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ทีมสหวิชำชีพ มีคณะท ำงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยำบำล เภสัชกร 
แพทย์แผนไทยและวิชำชีพอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
สถานการณ ์
 เริ่มเปิดคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 ปัจจุบันมีกำรเปิดบริกำรแบบ
บูรณำกำรทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย โดยคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบัน เปิดให้บริกำรทุกวันอังคำร 
เวลำ 13.30-16.30 น. โดยมีบุคลำกรดังนี้คือ แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยำบำล 1 คน จัดให้บริกำร
แบบ One Stop Service ที่ห้องตรวจคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ ขอสนับสนุนสำรสกัดกัญชำจำกโรงพยำบำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร เป็นสูตร THC oil 1.7% 5 ml (0.5 mg/drop) เนื่องจำกมีกำรแผนเพ่ิมกำรเข้ำถึง
บริกำรผู้ป่วยกลุ่ม Intractable neuropathic pain ที่อำจมีควำมจ ำเป็นต้องใช้กัญชำเป็นระยะเวลำนำน ที่

Service Plan สาขาการให้บรกิารกัญชาทางการแพทย ์
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ประชุมคณะกรรมกำรกัญชำทำงกำรแพทย์และคณะท ำงำน จึงมีมติเปลี่ยนสูตรต ำรับมำเป็น THC:CBC สูตร 
1:1 มำแทนต ำรับเดิม   
 นอกจำกสูตรต ำรับกัญชำทำงกำรแพทย์แล้ว เพ่ิมต ำรับสมุนไพรที่มีกัญชำปรุงผสม 2 ต ำรับคือศุข
ไสยำศน์ ส ำหรับอำกำรเบื่ออำหำร นอนไม่หลับ และท ำลำยพระสุเมรุ ส ำหรับอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ ลมอัม
พฤกษ์อัมพำต เปิดบริกำรทุกวันอังคำรเวลำ 8.30-16.30 น. ที่หน่วยงำนแพทย์แผนไทย แต่ยังมีผู้ป่วยที่เข้ำถึง
บริกำรจ ำนวนน้อย จึงเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร ด้วยกำรเปิดบริกำรจ่ำย
สมุนไพรที่มีกัญชำปรุงผสม ทุกวันท ำกำร และแพทย์แผนไทยเสนอเพ่ิมสูตรน้ ำมันกัญชำทั้ง 5 สูตรใช้ภำยนอก 
มีสรรพคุณช่วยโรคเรื้อกวำงหรือเรื้อนมูลนก ตะโจพิกำรและบรรเทำอำกำรปวดเรื้อรัง เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกในกำร
รักษำแก่ผู้ป่วย  ปัจจุบัน มีบุคลำกรทำงแพทย์ผ่ำนกำรอบรมดังนี้ แพทย์ 8 คน  ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 5 
คน แพทย์แผนไทย 3 คน และพยำบำล 4 คน  
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ตารางท่ี 60 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ล าดับ 
ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์/ 
ผลสัมฤทธิ ์

ความก้าวหน้า ปัญหาท่ีพบ การแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ต่อพ้ืนที่ ต่อนโยบาย 

1 คลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์ 

2564 จ ำนวนคลินิก
กำรให้บริกำร
กัญชำทำง
กำรแพทย์แผน
ปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทย 

 มีคลินิกให้บริกำร
กัญชำทำงกำรแพทย์ 

มีผู้มำรับบริกำร 58 
ครั้ง 
คนได้รบัยำ 44 ครั้ง  
ให้ค ำปรึกษำ 14 
ครั้ง 

- มีกำรลงข้อมูล 2 
ระบบ C MOPH กับ 
สปสช. มีควำมซ้ ำซ้อน
กัน ท ำให้ต้องใช้
เวลำนำนในกำรลงข้อมูล 

- สปสช ได้ควบรวมกำร
ลงข้อมูลของ C MOPH 
มำแล้วให้ลงข้อมลูที่
เดียว แต่ยังพบปัญหำใน
กำรดึงขอ้มูล 

- - 

      - กลุ่มผู้ป่วยร้อยละ 90 
เป็นผู้ป่วยกลุ่ม 
palliative care ท ำให้มี
ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำร
กัญชำทำงกำรแพทย์
ปริมำณน้อย 

- เนื่องจำกมีแพทย์ออร์
โธปิดิกส์ ผ่ำนกำรสอบ
ขึ้นทะเบียน อำจเพิ่ม
กำรเข้ำถึงผู้ป่วยกลุ่ม 
intractable 
neuropathic pain ได้
เพิ่มขึ้น  
- ประสำนกับงำน 
palliative care เพื่อ
เพิ่มกำรเข้ำถึงผู้ป่วย
รักษำแบบ
ประคับประคองอื่น ท่ี
ไม่ใช่มะเร็งระยะสดุท้ำย 

- - 

      - สมุนไพรที่มีกญัชำปรุง
ผสม ท่ีได้รับกำร
สนับสนุนมำมีอำยสุั้น 

- ผู้ผลติบำงรำยก ำลังขอ
ยืดอำยุผลิตภัณฑ์ยำ 
มำกกว่ำ 1 ปี 

- - 
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ล าดับ 
ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์/ 
ผลสัมฤทธิ ์

ความก้าวหน้า ปัญหาท่ีพบ การแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ต่อพ้ืนที่ ต่อนโยบาย 
ท ำให้ยำกต่อกำรบริหำร
จัดกำร 

      - กำรให้บริกำรผู้ป่วย
รำยใหม่ใช้เวลำนำน 
เวลำเปดิบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์ 
เป็นช่วงบ่ำย หำกมี
ผู้ป่วยรำยใหม่และรำย
เก่ำมำในวันเดียวกัน
หลำยคนท ำใหผู้้ป่วย
ต้องรอนำน 

- กระจำยนัดผู้ป่วยอย่ำง
เหมำะสม เพื่อให้
สำมำรถดูแลผู้ป่วยท้ัง
รำยใหม่และรำยเก่ำ
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และผูป้่วยไม่ต้องรอนำน 

- - 

2 คลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์แผน
ไทย 

2564 จ ำนวนคลินิก
กำรให้บริกำร
กัญชำทำง
กำรแพทย์แผน
ปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทย 

มีคลินิกให้บริกำร
กัญชำทำงกำรแพทย์
แผนไทย 

มีผู้มำรับบริกำร 
211 ครั้ง 
แบ่งเป็นศุขไสยำศน์ 
96 ครั้ง ท ำลำยพระ
สุเมรุ 115 ครั้ง 

- กำรเข้ำถึงบริกำร
กัญชำทำงกำรแพทย์
แผนไทยยังมปีริมำณ
น้อย 

- ประชำสัมพันธ์ และ
แจกแผ่นพับบริกำร
ให้กับผู้ป่วยเพื่อให้เข้ำใจ
บริกำรมำกขึ้น 

- - 

      - รำยกำรยำสมุนไพรที่มี
ส่วนผสมของกัญชำยังไม่
มีงำนวิจัยรองรับ
แพร่หลำย 

- ทำงกรมกำรแพทย์
แผนไทยควรแนะข้อมลู
ยำที่มีงำนวิจัยรองรับ
เพิ่มขึ้น 

- - 

      - ขั้นตอนกำรซักประวตัิ
ผู้ป่วย 1 รำยใช้

- อยำกขอให้ส่วนกลำง
กระชับขั้นตอนกำร

- - 
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ล าดับ 
ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์/ 
ผลสัมฤทธิ ์

ความก้าวหน้า ปัญหาท่ีพบ การแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ต่อพ้ืนที่ ต่อนโยบาย 
เวลำนำนกว่ำจะ
ด ำเนินกำรเสร็จ 

ให้บริกำร เพื่อให้บริกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

      - สถำนกำรณ์ COVID 
19 ท ำให้ต้องปิดแผนก
แพทย์แผนไทยเป็น
เวลำนำนส่งผลใหผู้้ป่วย
ที่ได้รับสมุนไพรกัญชำมี
จ ำนวนน้อยลง 

- ขณะนี้แผนกแผนไทย
เปิดให้บริกำร ปฏิบัติ
ตำมนโยบำยควำม
ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วย
มั่นใจในกำรใช้บริกำร 

- - 

      - วัตถุดิบในกำรผลิต
สมุนไพรกัญชำยังมีน้อย 
ท ำให้บำงต ำรับขำด
ครำว เช่น ท ำลำยพระ
สุเมร ุ

- ส่งเสริมกำรปลูกกัญชำ
ในรูปแบบวิสำหกิจ
ชุมชนเพื่อส่งไปยัง
โรงพยำบำลทีผ่ลติ
สมุนไพรกัญชำ ให้มี
วัตถุดิบในกำรผลิตต ำรับ
ยำอย่ำงต่อเนื่อง 

- - 

 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 มีกำรจัดบริกำรแบบ One Stop Service 
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วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 

ปัญหา / สาเหตุ แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า / 
ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีปัญหำแออัดในแผนก
ศัลยกรรม อัตรำครองเตียง ร้อยละ 
65 - 75 ประกอบกับสถำนกำรณ์
กำรระบำด COVID-19 ต้องลดกำร
ผ่ำตัดในส่วน Elective ยอด
ผู้รับบริกำรจึงมีเพียง  
Colonoscipc Polypectomy ใน
โครงกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 

เป็นทำงเลือกให้ผู้ป่วยที่มีควำม
พร้อม ไม่สะดวกเข้ำพักรักษำใน 
รพ. ยินยอมเข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ  
ODS และในรำยผู้ป่วยโครงกำรคัด
กรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ภำยใต้
มำตรกำรแนวปฏิบัติในสถำนกำรณ์
ระบำด COVID-19 และมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร  ODS 

ผลกำรด ำเนินกำร ปี 2564 
- รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 61 รำย คิด

เป็นร้อยละ 100  
 

 
นวัตกรรม / ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี) 
 กำรติดตำมประเมินผู้ป่วยและเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับบริกำรล่วงหน้ำ 1 วันท ำกำร กำร
ประสำนงำนเชื่อมโยงทุกหน่วยงำนโดย Case Manager ประจ ำศูนย์กำรให้บริกำรผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ มี
ช่องทำงกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง (มีนำมบัตร) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 
สถานการณ ์
 ได้มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค สังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมหนังสือเวียน ที่ สธ 0201.032/ว 1707 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน  2560 
โดยจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังแต่ละหน่วยบริกำรอย่ำงชัดเจน ในเรื่องกำรกระจำยก ำลังคนให้เหมำะสมต่อภำระ
งำน มีเกณฑ์กำรพิจำรณำส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังของโรงพยำบำล จึงท ำให้ง่ำยต่อกำรบริหำร
จัดกำร มำกขึ้นกว่ำเดิม ซึ่งขณะนี้ในภำพเขตบริกำรสุขภำพที่ 2 และคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังในภำพ
จังหวัด ได้ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำในรูปแบบเดียวกัน มีคณะกรรมกำรระดับเขตพิจำรณำกำรขอจัดสรร
อัตรำก ำลัง และกำรขอใช้อัตรำว่ำงเพ่ือสรรหำบุคลำกร ซึ่งขณะนี้ในสำยงำนวิชำชีพภำพรวมมีจ ำนวน
อัตรำก ำลังอยู่ในเกณฑ์ ขั้นต่ ำของ FTE แต่ไม่เกินขั้นสูง 
 
 

Service Plan สาขา One Day Surgery : ODS 
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ตารางที่ 61 กระบวนการส าคัญ (Key Processes)  

กระบวนการส าคัญ 
(Key Processes) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง FTE 

1. มีกรอบควำมต้องกำรที่
ชัดเจนในแต่ละสำยงำน 

- แผน FTE  มีประสิทธิภำพ(เมื่อน ำมำใช้
จ ำนวนมีจริงต้องไม่เกินข้ันสูง 100% 
และมีจริงไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ) 

2. กำรจั ดท ำแผนควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลัง 

2. ท ำให้จ ำนวนบุคลำกรเพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

- อัตรำควำมพึงพอใจของหน่วยงำนด้ำน
อัตรำก ำลัง ≥ 90 % 

3. กำรบริหำรต ำแหน่งว่ำง 3. บรรจุแต่งตั้งบุคลำกรใน
ต ำแหน่งที่ว่ำงลงอย่ำงรวดเร็ว 

- เมื่อต ำแหน่งว่ำงอนุมัติให้ใช้  ต้องบรรจุ
แต่งตั้งภำยในระยะเวลำ 2 เดือน 

 
ปัญหาในปัจจุบัน 
 1) เมื่อน ำกรอบ FTE มำใช้ ท ำให้ต ำแหน่งที่มีอยู่ เดิมบำงต ำแหน่งเกินกรอบ เมื่อสูญเสีย

อัตรำก ำลังเนื่องจำกย้ำย ลำออก เสียชีวิต ไม่สำมำรถขอคนมำทดแทนได้  
 2) จ ำนวนกรอบ FTE ใช้ข้อมูลภำระงำนปี 2556 น ำมำคิดค ำนวณ ท ำให้เกิดปัญหำกรอบควรมี

ของ FTE ไม่มีควำมเหมำะสมในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 3) เมื่อจัดท ำแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง  ทรำบควำมขำดแคลน แต่ไม่สำมำรถเพ่ิมจ ำนวน

บุคลำกรได้ เนื่องจำกไม่มีต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร รองรับ 
จ ำเป็นต้องจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ประเภทอ่ืนที่ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงจำกเงินบ ำรุง คือ  ลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยวัน 

 4) เมื่อใช้กรอบ FTE ประกอบกำรขอใช้ต ำแหน่งว่ำง ท ำให้เกิดปัญหำมีจริงเกินขั้นต่ ำ เขตสุขภำพ
ไม่อนุมัติให้ใช้ต ำแหน่งว่ำง 

 5) มีเจ้ำหน้ำที่ประมำณร้อยละ 5 ที่ปฏิบัติงำนไม่ตรง จ 18 และไม่สำมำรถแก้ปัญหำน ำกลับมำ
อยู่ให้ตรง จ.ได้ เนื่องจำกปัญหำส่วนตัว ควำมถนัดในงำนนั้น ๆ  

 
แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา 
 1) หัวหน้ำกลุ่มงำนต้องบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังที่มีอยู่ให้เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนโดยต้อง

แบ่งภำระงำนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และจัดท ำ job description รำยบุคคล ส ำหรับต ำแหน่ง
ว่ำงที่เกินกรอบซึ่งไม่อนุมัติ ต้องแก้ปัญหำโดยกำรเปลี่ยนต ำแหน่งว่ำงให้เป็นสำยงำนอ่ืนที่ยัง
ไม่เกินกรอบ 

 2) เมื่ออัตรำก ำลังสูญเสียไป ต้องสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้เรียนรู้งำนเพ่ือปฏิบัติงำน
แทนคนเดิมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรสร้ำงระบบกำรเรียนรู้จำกผู้ปฏิบัติงำน และ
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 3) ต้องควบคุมต้นทุนค่ำแรงไม่เกินร้อยละ 60 ของค่ำใช้จ่ำยรวม  (LC ค่ำแรง  CC ค่ำเสื่อม MC 
ค่ำใช้สอย) ปัจจุบัน LC คิดเป็น 48% ของค่ำใช้จ่ำยรวม จำกกำรบริหำรอัตรำก ำลังที่มีอยู่ให้
พอเพียง มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 4) พัฒนำรูปแบบกำรเก็บข้อมูลภำระงำนของแต่ละหน่วยงำนต้องถูกต้องและชัดเจน เมื่อมีกำร
ปรับกรอบ FTE ใหม่ ภำระงำนย้อนหลังที่ถูกต้องจะมีผลต่อตัวเลขกำรก ำหนดกรอบใหม่ 

 5) ก ำกับติดตำมจ ำนวนคนที่ปฏิบัติงำนไม่ตรง จ .18 ไม่ให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ือลดปัญหำในทำงปฏิบัติ
ต้องหำรือคณะกรรมกำร HRM. เพ่ือหำวิธีแก้ไขให้กลับมำปฏิบัติงำนให้ตรง จ .18  

 
ตารางท่ี 62 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S 1 ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญกับเรื่องอัตรำก ำลังของ 
โรงพยำบำล 

W 1 นโยบำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และเมื่อหำรือไปยัง
ส่วนกลำง ยังขำดควำมชัดเจนจำกผู้ให้ค ำ
ปรีกษำเนื่องจำกเป็นผู้ปฏิบัติ 

S 2 หัวหน้ำงำนมีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน  

W 2 ปริมำณงำนที่มำกข้ึน ท ำให้ไม่มีเวลำสอนงำน
ผู้ปฏิบัติงำนใหม่  และกำรได้รับกำรพัฒนำเชิง
วิชำกำรยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

S 3 มีกำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจน (Job description) W 3 กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
ขำดกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนงำนที่ปฏิบัติ 
และกำรวัดผลส ำเร็จไม่ต่อเนื่อง 

S 4 - อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมใช้ ในกำรปฏิบัติงำน 
     - มีกำรจัดท ำแผนวัสดุและอุปกรณ์ประจ ำปี 
     - มีคณะกรรมกำรพิจำรณำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

W 4 กำรตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เชิงรุกและ
กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน ยังขำดควำม
ต่อเนื่อง  

S 5 สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำอำศัย (Happy 
workplace) 

W 5 มีกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่ และโครงสร้ำง
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัยของโรงพยำบำล แต่กำรพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไขอำจต้องอยู่ภำยใต้งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ 
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ตารางท่ี 63 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

โอกาส (Opportunity) สิ่งคุกคาม (Threat) 

O 1 ผู้บริหำรให้โอกำส สนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำ
อัตรำก ำลัง  

T 1 บำงคนอำจยังไม่สำมำรถไปอบรมหลักสูตรต่ำง 
ๆ ได้ทันที เนื่องจำกมีภำระงำนเร่งด่วน  

O 2 โครงสร้ำง อำคำร สถำนที่ เอื้อต่อผู้รับบริกำร T 2 แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำง อำคำร สถำนที่ อำจ
ไม่ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำ  

O 3 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพสถำนบริกำร (Hospital 
Accreditation) ครั้งที่ 3 รับรอง 3 ปี (พ.ศ.
2562-2565) 

T 3 กำรพัฒนำหลังกำรรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำลยังขำดควำมต่อเนื่อง และทีมผู้
ประสำนงำนคุณภำพ โรงพยำบำลมีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งประกอบกับทุกคนมีภำระ
งำนประจ ำค่อนข้ำงมำกภำยใต้ภำระงำน
ประจ ำที่เพ่ิมข้ึน 

O 4 บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่มีครบถ้วนทุกสำยวิชำชีพ 
รวมถึงสำยสนับสนุน 

T 4 อัตรำก ำลังบำงวิชำชีพขำดแคลน ไม่เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกน ำกรอบ FTE ที่ข้อมูล
ภำระงำนไม่อัพเดทมำใช้ค ำนวณกรอบ 

 
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยมีกำรก ำหนดระบบบริหำรจัดกำรแต่ละส่วนงำนไว้อย่ำงชัดเจน  ส่วน
ใหญ่ปัญหำที่พบจะมำจำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก ดังนั้น จึงต้องมีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึกเพ่ือ
น ำมำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของโรงพยำบำลฯ ที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และต้องมีกำรติดตำม ก ำกับ 
รวมถึงมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบ และพัฒนำ ปรับปรุง แก้ ไขอย่ำงต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขในปี 2565 
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำโดยใช้ SWOT Analysis ประเด็นปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำหำแนว
ทำงกำรแก้ไขในรูปแบบ SWOT Matrix ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 64 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขในปี 2565 

SO Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก) WO Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงพัฒนา) 

1. พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนเชิงรุก และ
พัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

2. บูรณำกำรกระบวนกำรปฏิบัติงำน เชื่อมโยง ทีม
คร่อมต่ำง ๆ ภำยในโรงพยำบำล 

ST Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ) WT Strategies (ยุทธ์ศาสตร์พลิกแพลง) 

3. พัฒนำระบบคุณภำพของข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

4. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยเชิงบูรณำกำร 
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 1) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเชิงรุก    
 กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนบุคลำกรทุกสำยวิชำชีพ ในด้ำนอ ำนวยกำรสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเริ่มตั้งแต่สรรหำ บรรจุแต่งตั้ง พัฒนำศักยภำพ เลื่อนระดับ สนับสนุน อ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ภำยใต้มำตรฐำนที่ก ำหนด ซึ่งกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ถือว่ ำมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดวิธีหนึ่ง คือ “กำรปฏิบัติงำนเชิงรุก” โดยเน้นกำรส ำรวจบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเพ่ือเลื่อน
ระดับท่ีสูงขึ้นภำยในต ำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และแจ้งเวียนผู้มีคุณสมบัติโดยตรง
เป็นรำยบุคคล เพ่ือท ำเอกสำรประเมินวิชำกำรในช่วงระยะเวลำที่สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ทันที  
 2) บูรณาการ เชื่อมโยงทีมภายในโรงพยาบาล  
 กำรที่จะตอบสนองพันธกิจของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ในด้ำนบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพแบบ
องค์รวม ด้ำนกำรรักษำส่งเสริม ควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสมรรถนะแก่ประชำชน โดยสอดคล้องกับปัญหำท้องถิ่น 
รวมถึงกำรสนับสนุนบริกำรที่จ ำเป็นต่ำง ๆ นั้น ต้องอำศัยกำรบูรณำกำร เชื่อมโยง รูปแบบของกำรปฏิบัติงำน
ของทีมน ำ ทีมคร่อมสำยงำน ทีมคุณภำพ และทีมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี กระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และผลลัพธ์ที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
อุปสรรค เชิงลึกเพ่ือเพ่ิมเติมส่วนขำดเพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป 
 3) พัฒนาระบบคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 กำรพัฒนำระบบข้อมูลเป็นปัจจัยหลักในกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลงำนบริกำรของ
โรงพยำบำลมีควำมน่ำเชื่อถือ และได้มำตรฐำน โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำง 
ๆ รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกับระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ส ำคัญ ต้องมีกำร
ก ำหนดแนวทำงที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร และสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ ำที่ทุกคนรับทรำบ และ
ยึดถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน ด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ นั้น ต้องมีกำรปฏิบัติงำนเชื่อมโยงหน้ำงำนสู่
ทีมที่รับผิดชอบตรวจสอบควำมถูกต้องเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในภำพรวมขององค์กร และพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้
สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำที่เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำร่วมกันเป็นศูนย์ข้อมูล Data Center 
โดยมีกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำน โดยกลุ่มงำน
ทรัพยำกรบุคคลต้องน ำข้อมูลบุคลำกรเสนอรำยงำนทุกเดือน 
 4) ด าเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ  
 โรงพยำบำลฯ ต้องมีควำมพร้อมเพ่ือตอบสนองนโยบำยที่เกิดขึ้น โดยต้องบูรณำกำรกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดขึ้น แก้ไขปัญหำให้
สอดคล้องกับปัญหำที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงให้เกิดงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดกระบวนงำนที่มีคุณภำพ ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ท่ีอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้านธรรมมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 61 : ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
สถานการณ์  
 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กระทรวงสำธำรณสุข ยังคงมีกำรขับเคลื่อน มำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก/
ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทกำรส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559 – 2564) กำรประเมิน ITA ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทำงที่ 1 ปลูกฝัง วิธีคิด ปลูกจิตส ำนึก ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรป้องปรำม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มีมำตรกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 1) ลักษณะกำรด ำเนินงำน 
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนโรงพยำบำล     
ศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
 2) งบประมำณ : ไม่ใช้งบประมำณ         
 3) ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย 
 - อัตรำกำรเข้ำร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย > ร้อยละ 90  
 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ > ร้อยละ 90 
 - อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักสูตรที่อบรม > ร้อยละ 90 
 4) ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์  
 - ไตรมำสที่ 1 = ระดับท่ี 5 
 - ไตรมำสที่ 3 - 4 = ร้อยละ 100 
 - อัตรำกำรเข้ำร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 61 คน (ร้อยละ 100) 
 - ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ระดับมำกที่สุด (3.28 คะแนน) 
 - อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักสูตรที่อบรม เพ่ิมขึ้น = ร้อยละ 35.74 
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 5. ควำมก้ำวหน้ำ 
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยมีกำรด ำเนินกำรประเมิน ITA อย่ำงต่อเนื่อง สิ้นปีงบประมำณ       
พ.ศ.2564 ต้องคงระดับกำรประเมินให้ผ่ำนเกณฑ์ที่กระทรวงฯ ก ำหนด (ร้อยละ 92) 
 
ตัวชี้วัดที่ 63 : ร้อยละของหน่วยรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน    

กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
สถานการณ์  
 จำกผลกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพระบบควบคุมภำยในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ  
(Electronics Internal Audit : EIA) ไตรมำสที่ 1-2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
(1) มิติด้ำนงบกำรเงิน ร้อยละ 100 
(2) มิติด้ำนกำรเงิน ร้อยละ 100   
(3)  มิติด้ำน-กำรจัดเก็บรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล รอ้ยละ 83.33  
(4) มิติด้ำนกำรบริหำรพัสดุ ร้อยละ 97.22  
(5) มิติด้ำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 97.42 
 โดยมิติด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ดังนั้น จึงต้องมี      
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรต่อไป 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 1) ลักษณะกำรด ำเนินงำน 
 โครงกำรตรวจสอบภำยในเครือข่ำยอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 2) งบประมำณ 
 3,000 บำท (เงินบ ำรุง รพ.)  
 3) ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย 
 - อัตรำหน่วยรับตรวจได้รับกำรตรวจสอบฯ = ร้อยละ 100 (19 แห่ง) 
 - อัตรำหน่วยรับตรวจผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 มิติ > ร้อยละ 90 (19 แห่ง) 
 - อัตรำกำรแก้ไขข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ = ร้อยละ 100 (19 แห่ง) 
 - หน่วยรับตรวจสำมำรถแก้ไขข้อตรวจพบภำยใน 45 วัน 
 - รพ.ผ่ำนกำรประเมินตรวจสอบภำยในจำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน = 5 คะแนน 
 4) ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (ข้อมูล ณ ไตรมำสที่ 3) 
 - อัตรำหน่วยรับตรวจได้รับกำรตรวจสอบฯ = 100 % (19 แห่ง) 
 - อัตรำหน่วยรับตรวจผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 มิติ = ร้อยละ 100 
 - อัตรำกำรแก้ไขข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ = ร้อยละ 100 (19 แห่ง) 
 - หน่วยรับตรวจสำมำรถแก้ไขข้อตรวจพบภำยใน 45 วัน = ร้อยละ 100 (19 แห่ง) 
 - รพ.ผ่ำนกำรประเมินตรวจสอบภำยในจำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน = 4.85 คะแนน 
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 5) ควำมก้ำวหน้ำ 
 หลังจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ รพ.สต.ได้มีกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน และ
จัดส่งรำยงำนผลกำร-แก้ไขมำให้ รพ. เรียบร้อยแล้ว    
 6) ปัญหำที่พบ 
 ข้อตรวจพบในบำงประเด็นยังคงเป็นปัญหำ/ควำมเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมำแล้ว แต่ยังมีกำรตรวจพบ
อีกในปีนี้อีกแต่ทำงผู้ตรวจสอบก็ได้มีกำรน ำและให้ควำมรู้แก่หน่วยรับตรวจเรียบร้อยแล้ว  
 7) กำรแก้ปัญหำ 
 พัฒนำกำรเรียนรู้ในประเด็นกำรตรวจสอบภำยในตำมกรอบของกระทรวงสำธำรณสุข 
 

 
ตารางท่ี 65 สถานภาพทั่วไป 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

ประเภท โรงพยำบำลทั่วไป 

ขนาด 307 เตียง 

สังกัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้อ านวยการ ผศ.(พิเศษ) นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ 

Chief Information Officer นำยแพทย์น ำชัย  จิตรน ำทรัพย์ 

หัวหน้าศูนย์ ICT นำยเกรียงไกร ชำติสุทธิ์ 

บุคลากรหน่วย ICT เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

 นักจัดกำรงำนทั่วไป 

 เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป 

ต าแหน่งงานที่มีในหน่วย IT IT Programmer, IT support  

โปรแกรมระบบอ่ืน Infinitt (ดูฟิล์มเอกซเรย์), LIS, IS Online, Thai Refer 

การพัฒนาโปรแกรมเอง ระบบ Queue, Tools เชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) 

IT Out Sourcing ไม่มีกำร out sourcing 
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กิจกรรม / รายการ 
1)  ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 
  ไม่เป็นค่าว่าง หรือตรงตามหลัก mod11 กรณีสัญชาติไทย 
 เลขที่บัตรประชำชนว่ำง โดยที่สัญชำติเป็นไทย : 198,457/0 = 0.0000 รำย 
 เลขที่บัตรประชำชนผิด MOD11 โดยที่สัญชำติเป็นไทย : 198,457/0 = 0.0005 รำย 
 1.2 ข้อมูลเพศ (sex) 
  เพศไม่เป็นชายหรือหญิง 
 เพศตรงตำมรหัสมำตรฐำน : เพศตรงตำมรหัสมำตรฐำน 
 เพศไม่ตรงตำมรหัสมำตรฐำน : 199,542/0 = 0.0000 รำย 
 1.3 ข้อมูลสัญชาติ (nation) 
  ตรงตามรหัสมาตรฐานหากสัญชาติไทย ต้องไม่มี labor และหากเป็นต่างด้าว ต้องมีข้อมูลใน 
labor ด้วย 
 ผู้รับบริกำรสัญชำติไทย แต่ชื่อ-นำมสกุลและเลขประชำชน ต้องสงสัยว่ำไม่ใช่คนไทย : 198,457/5 = 
0.0025 รำย 
  ผู้รับบริกำรไม่ใช่สัญชำติไทย แต่ไม่ระบุควำมเป็นต่ำงด้ำว : 1,085/239 = 22.0276 รำย 
 1.4 ข้อมูลวันเกิด (birth) 
  เมื่อค านวณอายุของผู้มารับบริการเทียบจากวันที่รับบริการ ต้องไม่มีค่าติดลบ และไม่เกิน 120 ปี 
  ประชำกรในเขต อำยุเกิน 100 ปี (ไม่เกิน 120 ปี) : 3,026/3 = 0.0991 รำย  
 1.5 ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย (discharge) 
  ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
  ข้อมูลกำรตำยในแฟ้ม DEATH  แต่แฟ้ม PERSON ไม่จ ำหน่ำยว่ำ ตำย : 462/215 = 46.5368 รำย 
  กรณีเป็นสถำนะ ยังไม่จ ำหน่ำย เมื่อตรวจสอบกับแฟ้ม DEATH ต้องไม่มีข้อมูลของบุคคลนั้น ก ำลัง
ตรวจสอบและปรับแฟ้มทะเบียน Person, Patient เพ่ิมเติม 
2) การด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสูการเป็น Smart Hospital 
 2.1 Smart Place 
 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนโรงพยำบำล Green and Clean & Digital Look : ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ระดับดี
มำก พลัส 
 2.2 Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
 Queue: มีหน้ำจอแสดงล ำดับคิวในจุดที่เหมำะสม เพ่ือลดควำมแออัด บริเวณจุดบริกำรและหน้ำห้องตรวจ 
 มีหน้ำจอแสดงล ำดับคิว 1 จุด หน้ำห้องตรวจกระดูกและข้อ เชื่อมต่อโปรแกรม HOSxP : Queue: มี
ช่องทำงออนไลน์ หรือ ช่องทำงแจ้งเตือนคิวรับบริกำรอย่ำงน้อย 1 จุด เช่น คิวพบแพทย์ 
  มีช่องทำงออนไลน์ หรือช่องทำงแจ้งเตือนคิวรับบริกำร ได้แก่แผนก หู คอ จมูก : Devices: มีกำร
เชื่อมข้อมูลของเครื่อง มือแพทย์ (Vital Sign) อย่ำงน้อย 1 อุปกรณ์ เข้ำสู่ HIS อัตโนมัติ 
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  มีกำรเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) 1 จุด ที่ OPD : เมื่อผู้มำรับบริกำรท ำกำรวัดข้อมูล
จะเข้ำสู่ระบบอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับโปรแกรม HOSxP 
 2.3 Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
 BPM : ยกเลิกกำรเรียกรับส ำเนำบัตรประชำชนและเอกสำรอ่ืนที่ออกโดยรำชกำรจำกผู้รับบริกำร
ยกเลิกกำรเรียกรับส ำเนำบัตรประชำชนแล้ว 
  BPM : มีกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical 
Records) มีกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) 
 BPM : มีกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) มีกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แต่ยังไม่ครบทุกห้องตรวจ (ร้อยละ 80) 
 BPM : มีข้อมูลระยะเวลำรอคอยรับบริกำร อย่ำงน้อย 1 จุดบริกำร OPD มีระบบแจ้งข้อมูล/จ ำนวน
ผู้รับบริกำรงำนศัลยกรรมกระดูก 
 BPM : มีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ หรือมีกำรจัดกลุ่มผู้รับบริกำรได้รับบริกำรตรงเวลำ หรือ
แตกต่ำงเล็กน้อยอย่ำงเหมำะสม มีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ แผนกศัลยกรรมกระดูก และแผนกหูคอ
จมูก    
3) มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา แผนกศัลยกรรมกระดูก และแผนกหูคอจมูก    
 3.1 มีกำรใช้ Application ส ำหรับ PCC ใน หน่วยบริกำรปฐมภูมิ ใช้ Application NUMed ใช้ใน PCU 
รพ.สต. ทุกแห่ง 
4) การก ากับดูแลควบคุมคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน 
 4.1 กำรเก็บข้อมูลประวัติ ผลกำรตรวจร่ำงกำย ค ำวินิจฉัยโรค กำรท ำหัตถกำร กำรให้ยำ กำรรักษำ และ
รหัส ICD ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกรำย ในระบบเวชระเบียน 
 - โรงพยำบำลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โปรแกรม HOSxP 
V.4) 
 - แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ มีหน้ำที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบ คอมพิวเตอร์ในส่วนที่
ตนเอง รับผิดชอบ เช่น แพทย์ เป็นผู้บันทึกผลกำรตรวจร่ำงกำย   ค ำวินิจฉัยโรค กำรท ำหัตถกำร กำรให้ยำ  
และกำรรักษำ 
 - แพทย์บันทึกค ำวินิจฉัยโรค (Diagtext) ส ำหรับผู้ป่วยนอก และเจ้ำหน้ำที่เวชสถิติ ให้รหัสโรคและ
บันทึก รหัส ICD10 บันทึกค ำวินิจฉัยโรค (Diagtext) ส ำหรับผู้ป่วยใน ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.2 ระบบตรวจสอบควำมครบถ้วน (สมบูรณ์) ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
 - มีกำรตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปีละ 1 ครั้ง และผู้ป่วยใน ปีละ 4 ครั้ง ก ำหนดให้ตรวจสอบเวช
 ระเบียนผู้ป่วยใน 100 แฟ้ม/ครั้ง  เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 50 แฟ้ม/ครั้ง  โดย คกก. ตรวจสอบเวช   
ระเบียนท ำหน้ำที่กำร Audit     
 sum Adj RW  = 22424.4413   (ปี 2563 = 22083.8482) 
 CMI ก่อน/หลัง  = 1.3439/1.4366 (ปี 2563 = 1.470/1.484) 
 หมำยเหตุ : ข้อมูล ตุลำคม 2563 - 31 สิงหำคม 2564 
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 -  ร้อยละของผลกำรตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียน ปี 2564 ดังนี้ 
 ผู้ป่วยนอก  = *  (ปี 2563 = 80.00) 
 ผู้ป่วยใน  = *  (ปี 2563 = 92.00) 
 หมำยเหตุ : * ก ำลังด ำเนินกำร 
 4.3 ระบบตรวจสอบคุณภำพรหัส ICD ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
 - ร้อยละของระบบกำร Audit ของ coder กำรตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียน 
 ผู้ป่วยนอก  = *  (ปี 2563 = 100.00) 
 ผู้ป่วยใน  = *  (ปี 2563 = 100.00)  
 หมำยเหตุ : * ก ำลังด ำเนินกำร 
5. แผนงำน/โครงกำร ปี 2564 
 5.1 แผนงำน/โครงกำร แผนงำน/โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้ว 
 1. ปรับปรุงระบบ WiFi ในกำรให้บริกำรผู้ป่วยครอบคลุมพ้ืนที่ใน กำรรักษำพยำบำล 
 2. ปรับระบบ HIS  จำก HOSxP V.3 เป็น V.4 
 3. ปรับปรุงห้อง SERVER ให้ได้ตำมมำตรฐำน HAIT   
 4. ปรับปรุงระบบ SERVER เพ่ือรองรับ ระบบ HIS ใหม่ 
 5. ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 6. พัฒนำระบบ IoT ในห้องควำมดันลบ และพัฒนำระบบ Teleconference 
 7. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยข้อมูลต่ำง ๆ  ส ำหรับ

สถำนพยำบำลของรัฐและโรงพยำบำลภำคสนำมของรัฐ ต่อสู้สถำนกำรณ์“ไวรัสโคโรนำ” สำย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (โรงพยำบำลสนำมไพลิน) 

6. จุดเด่น 
 1. โรงพยำบำลมีกำรตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีละ 4 ครั้ง โดยทีม Audito ตำมแบบฟอร์ม 

กยผ. 
 2. มีระบบแจ้งข้อมูล/จ ำนวนผู้รับบริกำรงำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน (โครงกำรปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ECS 

คุณภำพ) 
 3. โรงพยำบำลมีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ ได้แก่ แผนกศัลยกรรมกระดูก, แผนกหู คอ 

จมูก 
 4. มีกำรเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) กับระบบ HOSxP 
 5. พัฒนำระบบคิวใช้งำนเอง หน้ำห้องตรวจ กระดูกและข้อ 
7. ควำมท้ำทำยและโอกำสพัฒนำ 
 1. เริ่มระบบจัดกำรระบบคิว ช่องทำงออนไลน์ หรือ ช่องทำงแจ้งเตือนคิวรับ บริกำร 
 2. ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกปีละไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง (ตำมแบบฟอร์ม กยผ.) 
 3. ด ำเนินกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ OPD ทุกห้องตรวจ 
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 4. กำรพัฒนำ Line Bot (Line Official Account) มำให้เป็นบริกำร Messaging API (ส ำหรับ
กำรโต้ตอบ  และกำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริกำรที่ได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น ในกำรให้บริ กำรตอบ
ค ำถำม/ข้อสงสัยที่ถำมซ้ ำ ๆ และสนับสนุนเก็บข้อมูลของผู้รับบริกำรได้แบบอัตโนมัติ) 

8. สรุปร้อยละของควำมถูกต้องของข้อมูล 43 แฟ้ม 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
ตารางท่ี 66 สรุปร้อยละของความถูกต้องของข้อมูล 43 แฟ้ม 5 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

ที ่ เดือน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 ตุลำคม 99.90 99.44 99.22 99.16 99.73 

2 พฤศจิกำยน 99.81 99.42 99.25 99.89 99.59 

3 ธันวำคม 99.50 99.50 99.17 99.89 99.70 

4 มกรำคม 99.47 99.46 99.22 99.89 99.70 

5 กุมภำพันธ์ 99.83 99.14 99.15 99.88 98.20 

6 มีนำคม 99.13 99.1 99.3 99.89 99.70 

7 เมษำยน 99.21 99.31 99.86 99.86 99.70 

8 พฤษภำคม 98.9 99.13 99.8 99.88 99.70 

9 มิถุนำยน 98.16 99.5 99.76 99.89 99.71 

10 กรกฎำคม 99.85 99.82 99.13 99.91 99.72 

11 สิงหำคม 97.35 99.81 99.8 99.87 99.62 

12 กันยำยน 99.83 99.78 99.7 99.62 99.64 

ร้อยละความถูกต้อง/ปี 99.25 99.45 99.45 99.80 99.56 

หมำยเหตุ : ร้อยละ 43 แฟ้ม = ผ่ำน (จ ำนวนรำยกำร)/รวมทุกแฟ้ม (จ ำนวนรำยกำร) 
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 กำรเปรียบเทียบผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติกับสิ่งที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กิจกรรมเหล่ำนี้เป็ น
กิจกรรมที่กระท ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำทุกขั้นตอนนโยบำย ดังนั้นในกำรประเมินผลอย่ำงน้อยจะต้องทรำบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน และงบประมำณของโครงกำร ได้แก่ 
 1) กำรประเมินผลก่อนเริ่มโครงกำร เป็นกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรด้วยกำรประเมิน
นโยบำยก่อนลงมือด ำเนินกำร เพ่ือดูควำมเหมำะสมของโครงกำร 
 2) กำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินโครงกำร หรือระหว่ำงที่น ำโครงกำรไปปฏิบัติ เป็นกำร
ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ โดยวิธีกำรตรวจสอบติดตำมของโครงกำรแต่ละช่วงว่ำด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนของ
โครงกำรหรือไม่ เพียงใด และปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้โครงกำรส ำเร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 3) กำรประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงกำร เพ่ือทรำบผลของโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และ
แผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณฯ หรือไม่ 
 สรุปกำรใช้ประโยชน์จำกแบบประเมินโครงกำร CIPP Model ควำมสอดคล้องในกำรวำงแผน
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำ ก่อเป็นรูปแบบบทบำทของบริบท ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และ
ผลผลิต เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรนั้น เป็นตัวก ำหนดบทบำทของกำรประเมินโดยจ ำแนก
ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข (4Excellence) ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 

 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดสุโขทัย ปี 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : เคมีบ ำบัด 
 
ตารางท่ี 67 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
กำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ และปำกมดลูกได้ ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือป้องกันและคัดกรองมะเร็ง 
2. เพ่ือเข้ำถึงกำรรักษำท่ีรวดเร็ว  
3. เพ่ือกำรท ำงำนเป็นเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ 
เป้าหมาย 
- ลดป่วย ตำย แออัด และระยะรอคอยในกำร

รักษำ 

บุคลากร 
  คณะท ำงำนพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ และเจ้ำหน้ำที่
ในชุมชน 
งบประมาณ 
  งบส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุโขทัย 8,600 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- เวชระเบียนผู้ป่วย 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1. ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน ทุกไตร
มำส 
2. คัดกรองมะเร็งเต้ำนม/มะเร็งปำกมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA Test/มะเร็งล ำไส้ ใน
เดือน มกรำคม-กันยำยน 2564 
3. ติดตำมกำรด ำเนินงำนคัดกรองมะเร็ง
ล ำไส้ ส่องกล้องล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก
ในเดือน มกรำคม-กันยำยน 2564 
วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
- คัดกรองมะเร็งเต้ำนม ร้อยละ 81.25 
- คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ร้อยละ 
18.08 
- คัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
(ตำมพ้ืนที่ type 1,3 รวมทุกสิทธิ) โดย
กำรตรวจด้วยชุดตรวจ Fit test พบว่ำ
ภำพรวมจังหวัดสุโขทัยคัดกรองได้ 8,558 
รำย คิดเป็น 59.48%  
Outcome (ผลลัพธ์) 



148 | รายงานประจ าปี 2564 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

- พัฒนำระบบบริกำรทุกระดับและเชื่อมโยง
เครือข่ำยภำยในจังหวัดภำยในเขตบริกำรสุขภำพ 
เพ่ือให้จัดระบบบริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

- คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม 
Hosxp/HDC/TCB/TCB+/T
he One/Cancer any 
where เป็นต้น) 

   

- กำรคัดกรองประชำชนกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งเต้ำนม/มะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี 
HPV DNA Test/มะเร็งล ำไส้ ผ่ำนตำม
เป้ำหมำยที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดไว้ 
 

 - คัดกรองมะเร็งเต้ำนม ได้ตรงตำม
เกณฑ์ตัวชี้วัด ส่วนกำรคัดกรองมะเร็งปำก
มดลูก และมะเร็งล ำไส้ยังไม่ได้ตรงตำม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1) จ ำนวนผู้ป่วยที่มำรับบริกำรยำเคมีบ ำบัดของรพ.ศรีสังวรสุโขทัยมีจ ำนวนมำกขึ้นสถำนที่ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร วำงแผนขยำยหน่วยงำน ปี 2565 เป็น 25 

เตียง  
 2) กำรด ำเนินกำรคัดกรองโรคมะเร็งล่ำช้ำหยุดชะงักเนื่องจำกผลกระทบจำกโรค COVID-19 วำงแผนกำรด ำเนินกำรคัดกรองโรคมะเร็งต่อในกลุ่มท่ีไม่เสี่ยงต่อโรค 

COVID-19 
 3) ทะเบียนมะเร็งยังไม่สมบูรณ์ วำงแผนบริหำรจัดกำร มอบหมำยให้มีกำรคีย์ทะเบียนมะเร็งทุกโรงพยำบำล 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : โครงกำร SUKHOTHAI CANCER DAY, คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก, คัดกรองมะเร็งเต้ำนมและก ำกับติดตำมกำรคัดกรอง
, คัดกรองมะเร็งล ำไส้และกำรก ำกับติดตำมเพ่ือวำงแผน Colonoscopy, ศึกษำค้นหำผู้ป่วยรำยใหม่มะเร็งปอด 
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โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  
 ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
 2) ร้อยละกำรใช้ยำสมุนไพรเป้ำหมำย ร้อยละ 5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุง รพ. 
 
ตารางท่ี 68 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ด้วยกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือก ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดงำนวัน
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยแห่งชำติ และพระ
บิดำแห่งกำรแพทย์แผนไทย เพื่อคุ้มครองและใช้
ประโยชน์จำกภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ใน
วันท่ี 29 ตุลำคมของทุกปี งำนกำรแพทย์แผนไทย
ในโรงพยำบำลหลำยแห่งที่สำมำรถด ำเนินกำรจัด
งำนดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม โดยนโยบำยปี
นี้จะเน้น “ประชำชนทั่วไป ผู้สูงวัย กำรใช้ยำ
สมุนไพรอย่ำงปลอดภัย กำรบริโภคอำหำรอย่ำง
ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภำพ” แสดงให้เห็นถึง
ควำมส ำคัญในบทบำทของวิชำชีพแพทย์แผนไทย 

บุคลากร 
ผู้ป่วย บุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน

โรงพยำบำล และประชำชนที่มำรับบริกำร 
จ ำนวน 50 คน 
งบประมาณ 

2,175 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1) ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดงำน  
- ค่ำไวนิล 500 บำท 
- ค่ำรูปภำพ ร.3 500 บำท                                                         
2) ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ท ำน้ ำสมุนไพร  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ให้ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 

กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำสมุนไพร 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้พืช
สมุนไพร และยำสมุนไพรอย่ำง
ถูกต้องแก่ประชำชนที่มำรับบริกำร
ในโรงพยำบำล 

2) จัดแสดงบอร์ดเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับวิชำชีพด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทย 

3) ให้บริกำรน้ ำดื่มสมุนไพร  
4) แจกยำสมุนไพร 

Output (ผลผลิต) 
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำ
ร่วมงำน 100 %      
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
-  ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ของผู้มำร่วมงำนในระดับดีมำก 85 % 
- ผู้ป่วย บุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน 
โรงพยำบำล และประชำชนที่มำรับ
บริกำร เกินจ ำนวน 150 คนที่มำเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ทั้ ง ในด้ ำนกำรบริกำรกำรดูแลสุ ขภำพด้ำน
กำรแพทย์แผนไทยได้แก่กำรนวดรักษำ กำรรักษำ
ด้วยกำรพอกเข่ำ กำรใช้ยำสมุนไพรอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม กำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์และประชำชนที่มำรับบริกำรใน
โรงพยำบำล  
ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดทีไ่ด้รับบริกำร

ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพด้วย
ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก 

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทยแ์ผนไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อประชำสัมพันธ์บทบำทของงำนกำรแพทย์

แผนไทยให้เป็นทีรู่้จักแก่ประชำชนท่ีมำรับ
บริกำร 

2) เพื่อให้บคุลำกรทำงกำรแพทย์ และประชำชน
ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลเกดิควำมเข้ำใจ
ในกำรดูแลสุขภำพดำ้นกำรแพทยแ์ผนไทย       

3) เพื่อสรำ้งควำมตระหนักและส่งเสรมิประชำชน
ให้ใช้สมุนไพรเพิม่ขึ้น 

เป้าหมาย 
จ ำนวน 50 คน 

- แก่นฝำง 500 กรัม 2 ถุง ละ 100 บำท 
200 บำท 
- น้ ำตำล 5 ก.ก. ละ 25 บำท 125  บำท 
- แก้วพลำสติก จ ำนวน 10 แพ็คละ 70 
บำท 700  บำท 
- หลอดสั้น 5 แพ็คละ 10 บำท 50 บำท                                                        
- น้ ำแข็ง 1 ถุง ละ 100 บำท 100 บำท                                                          
 
สรุป  
*ควำมพึงพอใจผู้มำรับบริกำรร้อยละ 85 
*งบประมำณท่ีใช้ไป 2,175 บำท 
*กิจกรรมร่วมกับกลุ่มงำนอื่น ได้แก่
พยำบำล ทันตกรรม สังคมสงเครำะห์เป็น
ต้น 
*ผู้มำรับบริกำรและร่วมกิจกรรม 150 คน 

5) ให้ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำในกำร
ดูแลสุขภำพด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
แก่ประชำชนที่มำรับบริกำร 

วิธีการประเมินผล 
โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้มำร่วมงำน 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) เสนอกิจกรรมเข้ำแผนปีงบประมำณ 
2) ประชุมหำรือท ำกิจกรรมของโครงกำรนั้น 
3) วำงแผนด ำเนินงำนและด ำเนินงำนตำม

โครงกำร 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : มีกำรวำงแผน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของแพทย์แผนไทย งำนกิจกรรมบ ำบัดและโภชนศำสตร์ 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เป็นกำรจัดกิจกรรมช่วงต้นปีงบประมำณท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมได้ แต่ตัวโครงกำรเขียนภำยในปีงบประมำณใหม่อนุมัติไม่ทัน
ตำมระยะเวลำที่จะจัดกิจกรรมท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรอนุมัติวงเงิน จึงด ำเนินกำรเขียนโครงกำรก่อนหมดปีงบประมำณเป็นแผนของปีงบประมำณก่อนหน้ำที่จัดกิจกรรม 
 แนวทางที่จะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : เขียนโครงกำร และเสนอกิจกรรมก่อนสิ้นสุดปีงบประมำณ และเป็นกำรจัดกิจกรรมร่วมกับหลำยสหวิชำชีพเพ่ือรวม
กิจกรรมไว้ด้วยกันในเดือนนั้น ปีงบประมำณถัดไปจะขอร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกำรพยำบำล นักสังคมสงเครำะห์ และทันตกรรมเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่ หลำกหลำย เป็นกำรร่วม
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมัคคีของวิชำชีพในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ที่ให้กิจกรรมด ำเนินกำรร่วมกันซึ่งกิจกรรมต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเยี่ยมบ้าน ปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรติดตำมเยี่ยมและดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงสำยฝน เชิงคีรี (กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม) 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : จำกงบตำมเกณท์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ ( Quality and Outcome Framework : QOF ) เป็นจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 4,400 บำท (สี่พันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
 
ตารางท่ี 69 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ผลงำนกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ
ใน CUP ศรีส ำโรง ร้อยละ 75.2 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือพัฒนำศักยภำพพยำบำลเยี่ยมบ้ำนในกำร

ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้ำนให้มีประสิทธิภำพ 
2) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่

ในทีมเยี่ยมบ้ำน 
เป้าหมาย 
พยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในทุกต ำบลของ
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 40 คน 
 

บุคลากร 
วิทยำกร 7 ท่ำน (เป็นวิทยำกรจิตอำสำ
จำกทีมเยี่ยมบ้ำน Home health 
care และทีมหมอครอบครัว ไม่มีค่ำ
วิทยำกร) 
งบประมาณ 4,400 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
ไม่มี 
สรุป  
ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง   
110 บำท x 40 คน x 1 วัน   
เป็นเงิน 4,400 บำท 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรฯ 
ในวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. 2564 
จ ำนวน 1 วัน 
ณ.ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์  เทียม
สอำด ชั้น 4 อำคำร 50 ปี ศรีสังวร 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรี
ส ำโรง จ.สุโขทัย 
2) ติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยในเขต
รับผิดชอบใน CUP ศรีส ำโรง 
3) สรุปและประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
พยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลในทุกต ำบลของอ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีบทบำทในทีมเยี่ยม
บ้ำน จ ำนวน 40 คน ได้เข้ำโครงกำรครบ
ตำมแผน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ผลงำนกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยจำก
โปรแกรมThai coc ในเขตรับผิดชอบ 
ใน CUPศรีส ำโรง ปีงบประมำณ2564  
ได้ร้อยละ 80.5 (เกณฑ์ ร้อยละ 80) 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
ประเมินวิเครำะห์สภำพปัญหำร่วมกับทีมเยี่ยม
โดยเฉพำะพยำบำลเยี่ยมบ้ำนผู้มีบทบำทส ำคัญเขียน
โครงกำร ประสำนงำนและด ำเนินกำร 
 

วิธีการประเมินผล 
ผลงำนกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบใน CUP
ศรีส ำโรง ร้อยละ 80 (จำก
โปรแกรม Thai coc) 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : ถึงแม้ผลงำนในภำพรวมบรรลุเป้ำหมำย กำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยจำกโปรแกรม Thai coc ในเขตรับผิดชอบใน CUP ศรีส ำโรง 
ปีงบประมำณ 2564 ได้ร้อยละ 80.5 (เกณฑ์ ร้อยละ 80) ซึ่งบำงพ้ืนที่ผลงำนเกินเป้ำหมำย แต่ก็มีบำงพ้ืนที่ยังมีผลงำนไม่ถึงเป้ำหมำย  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ทุกทีมมีภำระงำนควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 เป็นหลัก ส่งผลให้งำนประจ ำผลงำนลดลง 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : ร่วมกันจัดทีมเยี่ยม 
 1) ให้ค ำแนะน ำ/ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ที่ยังมีผลงำนไม่ถึงเป้ำหมำย 
 2) เสริมพลังใจให้พ้ืนที่ที่ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี และหญิงหลังคลอด ปี 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของอำยุเด็ก 0-5 ปี  ทั้งหมดตำมช่วงกลุ่มอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่   
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่  จ ำนวน  8,200  บำท   
 
ตารางท่ี 70 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัญหำ ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจในกำรตรวจ
พัฒนกำรของลูก หลำน ตนเอง เนื่องจำกมี
ควำมเชื่อสมัยก่อน  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 85 เด็ก 0-6 ปี ได้รับกำร
ตรวจพัฒนำกำรและมีพัฒนำกำรสมวัย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือให้หญิงหลังหลอด และผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิด - 6 ปี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
ตรวจพัฒนำกำรเด็กท่ีถูกต้องและกำรใช้คู่มือ
กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
(DSPM)  พร้อมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทั้ง 5 
ด้ำน ด้ำนกำรเคลื่อนไหว สติปัญญำและ

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. จ ำนวน 5 คน  
อำสำสมัครสำธำรณสุข  
งบประมาณ 
จำกงบประมำณกองทุนหลักประกัน
สุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังใหญ่ 
จ ำนวน  8,200 บำท   
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่ำอำหำรกลำงวันพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่ำวิทยำกร จ ำนวน 2 คนๆ ละ  3 ชั่วโมงๆ  
ค่ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย  
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 200 แผ่น  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด - 6 ปี และหญิง
หลังคลอด ฝึกปฏิบัติกำรตรวจ
พัฒนำกำรเด็กท้ัง 5 ด้ำนแบบกลุ่ม   
วิธีการประเมินผล 
แบบทดสอบควำมรู้   
ประเมินกำรตรวจพัฒนำกำร 
 

Output (ผลผลิต) 
หญิงหลังหลอด และผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด - 6 ปี  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
กำร   
ตรวจพัฒนำกำรเด็กและกำรกระตุ้น
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กท้ัง 5 ด้ำน ด้ำน
กำรเคลื่อนไหว สติปัญญำและ
กล้ำมเนื้อมือมัดเล็ก กำร 
เข้ำใจภำษำ  กำรใช้ภำษำ กำรเข้ำสังคม
และเหลือช่วยตนเอง  
Outcome (ผลลัพธ์) 
หญิงหลังหลอด และผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด - 6 ปี  สำมำรถตรวจพัฒนำกำร
เด็ก และกระตุ้นเด็ก -6 ปีทุกกลุ่มวัย   
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

กล้ำมเนื้อมือมัดเล็ก กำรเข้ำใจ  ภำษำ  กำร
ใช้ภำษำ กำรเข้ำสังคมและช่วยเหลือตนเอง  
เป้าหมาย 
ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด - 6 ปี และหญิงหลัง
คลอด  จ ำนวน  50 คน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
ส ำรวจหญิงหลังคลอดและผู้ปกครองเด็ก 0 - 
6 ปี   

ชุดตรวจพัฒนำกำร 
สรุป  
ร้อยละ 100  หญิงหลังหลอด และ
ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด - 6 ปี  มีควำมรู้ใน
กำรตรวจพัฒนกำรเด็ก 

 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน :  ผูป้กครองเด็กอำยุ 0-6 ปี  ตั้งใจ และสนใจในกำรตรวจพัฒนำกำรเด็ก 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  ผู้ปกครองบำงคน ยังมีควำมคิดที่ผิด ในกำรกระตุ้นพัฒนำกำรให้เด็ก  
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 :  ต่อยอดให้ผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปี กระตุ้นพัฒนำกำร ให้กับลูกหลำน ได้ทุกคน  
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โครงการเจาะเลือดตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของกลุ่มเสี่ยงท่ีสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ปี 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  รำยงำนกำรตรวตคัดกรองเพ่ือหำควำมเสี่ยงจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่  
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่ จ ำนวน 2,547 บำท   
 
ตารางท่ี 71 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัญหำ  ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ใช้สำรเคมีตลอด ไม่มีกำร
ป้องกันตนเองขณะพ่นฉีดยำ ท ำให้
ประชำชนไม่ทรำบถึงระดับสำรเคมีตกค้ำงใน
ร่ำงกำย   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเสี่ยงรับรู้ระดับ
สำรพิษตกค้ำงในเลือดของตนเอง   
2) เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเสี่ยงมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรป้องกันและดูแลตนเองจำกกำร
ใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร 
 
 

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำที่สหวิชำชีพ จ ำนวน  5 คน 
อำสำสมัครสำธำรณสุข จ ำนวน 10 คน  
งบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่  จ ำนวน  
2,547  บำท                 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- กระดำษทดสอบหำปริมำณคลอรีน
เอสเตอเรส จ ำนวน 2 กล่อง 
- เข็มเจำะปลำยนิ้ว  จ ำนวน 200  
- แอลกอฮอล์ ขนำด 500 ml    
- capillary tube  จ ำนวน 2 ขวด 
- ค่ำดินน้ ำมัน จ ำนวน 1 ชุด  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกร
และประชำชนกลุ่มเสี่ยง 
2) เจำะเลือดตรวจหาเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบ
(Reactive Paper)    
3)  แจ้งผลกำรด ำเนินกำร  แนะน ำ
วิธีกำรเฝ้ำระวังและดูแลตนเองหลังจำก
กำรสัมผัสสำรเคมี 
วิธีการประเมินผล 
แบบทดสอบความรู้  
 

Output (ผลผลิต) 
1) ประชำกรกลุ่มเสี่ยงมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรป้องกันตนเองในกำรใช้
สำรเคมี 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1) ประชำชนกลุ่มเสี่ยงมีกำรป้องกัน
และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

เป้าหมาย 
เกษตรกรผู้สัมผัสสำรเคมีทำงกำรเกษตร  
จ ำนวน  200 คน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
ส ารวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร  

2) ค่ำป้ำยไวนิลโครงกำร  
3) ค่ำถ่ำยเอกสำรสี ขนำด A4   
สรุป  
จำกกำรเจำะเลือดตรวจหำสำรพิษตกค้ำง 
ประชำชนกลุ่มเสี่ยง 200 คน  
พบ ระดับ ปกติ 0 คน  
ระดับ ปลอดภัย 130 คน ร้อยละ  65  
ระดับ เสี่ยง   50 คน  ร้อยละ 25  
ระดับไม่ปลอดภัย  20 คน  ร้อยละ 10  
ประชำชนกลุ่มเสี่ยง 200 คน มีควำมรู้  
ควำมเข้ำในในกำรป้องกันตนเองมำกขึ้น  

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน :  ประชำชนกลุ่มเสี่ยงให้ควำมส ำคัญในกำรเจำะเลือดเพ่ือตรวจหำสำรพิษตกค้ำง  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  กำรอ่ำนค่ำของระดับสำรพิษตกค้ำง บำงครั้งไม่แน่ใจในระดับของแผ่นกระดำษ   
 แนวทางที่จะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 :  เจำะเลือดซ้ ำส ำหรับประชำชนที่มีระดับเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย ว่ำระดับสำรพิษคตกค้ำงยังอยู่ระดับเท่ำไร  และ
ส ำรวจกลุ่มเสี่ยงรำยอื่นมำเจำะเลือดเพ่ือหำสำรพิษตกค้ำง  
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โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test ปี 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภสพต ำบลวังใหญ่ 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่ จ ำนวน 14,150 บำท   
 
ตารางท่ี 72 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัญหำ สตรีอำยุ 30-60 ปี ยังไม่เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรตรวจมะเร็งโดยวิธี HPV DNA 
Test กลัวเจ็บ อำย ไม่กล้ำกำรตรวจมะเร็ง   
ตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 สตรีอำยุ 30-60 ปี มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกแบบวิธี HPV DNA Test   
2) ร้อยละ 20 สตรีอำยุ 30-60 ปีรำยใหม่  
ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
แบบวิธี HPV DNA Test   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือให้ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยใน
พ้ืนที่มีควำมรู้และเห็นควำมส ำคัญในกำร

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำทีส่หวิชำชีพ จ ำนวน 4 คน 
อำสำสมัครสำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน 
งบประมาณ 
กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่  จ ำนวน
เงิน 14,150 บำท   
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1) ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม  
2) ค่ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย 
3) ค่ำแผ่นพับพิมพ์สี ขนำด A 4   
4) ค่ำเครื่องมือตรวจภำยใน (speculum) 
 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่สตรีอำยุ 
30-60 ปี ในกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปำกมดลูกแบบวิธี HPV DNA Test 
2) ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกแบบ
วิธี HPV DNA Test แก่สตรีอำยุ 30-60 
ปี  โดยเจ้ำหน้ำที่และส่งต่อในรำยที่
ควำมผิดปกติ  
วิธีการประเมินผล 
แบบทดสอบควำมรู้ 
  
 
 
 

Output (ผลผลิต) 
สตรีอำยุ 30 -60 ปี มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก
แบบวิธี HPV DNA Test  
Outcome (ผลลัพธ์) 
สตรีอำยุ 30 - 60 ปี ได้รับกำรตรวจ
มะเร็งปำกมดลูกแบบวิธี HPV DNA 
Test จ ำนวน 19 คน  
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปำกมดลูกแบบ 
HPV DNA Test 
2) เพ่ือค้นหำโรคมะเร็งปำกมดลูกใน
ระยะแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็งโดยมี
ระบบส่งต่อกำรวินิจฉัยและกำรรักษำอย่ำง
ครบวงจร 
เป้าหมาย 
สตรีอำยุ 30-60 ปี รำยใหม่ จ ำนวน 74 คน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
ส ำรวจสตรีอำยุ 30 - 60 ปี รำยใหม่ ที่ยังไม่
เคยตรวจมะเร็งปำกมดลูก 

สรุป 
1) สตรีอำยุ  30 -60 ปี รำยใหม่ มีควำมรู้
ในกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกโดยวิธ ีHPV 
DNA Test  ร้อยละ 100  
2) สตรีอำยุ 30 -60 ปี ได้รับกำรตรวจ
มะเร็งปำกมดลูกโดยวิธี  HPV DNA Test  
ร้อยละ 20 ผลปกติทุกคน 
 
 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : สตรีอำยุ 30 - 60 ปี มีควำมรู้ในกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกโดยวิธี  HPV DNA Test มำกขึ้น   
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์โควิด จึงไม่ได้ตรวจมะเร็งให้กับสตรีอำยุ 30 - 60 ปี ต่อ   
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : ติดตำม สตรีอำยุ 30-60 ปี รำยใหม่มำตรวจมะเร็งปำกมดลูกต่อไป 
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โครงการดูแลป้องกันโรคเรื้อรัง  
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดันโลหิตสูง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไร่  จ ำนวน 99,500 บำท 
 
ตารางท่ี 73 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
เนื่องจำกพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไร่ตรวจค้นคัด

กรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังให้บริกำรลงพื้นที่
ค้นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วย แต่เครื่องมือ
ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อเจ้ำหน้ำที่และอสม.
จ ำเป็นต้องจัดโครงกำรเพ่ือจัดสรรส ำหรับ
แก้ไขปัญหำ 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ประชำชนกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน

ได้รับกำรตรวจวัดระดับน้ ำตำลในเลือด
ซ้ ำและในรำยที่ผิดปกติได้รับกำรส่งต่อ
เพ่ือรับกำรวินิจฉัยโรค 

2) ร้อยละ 80 ประชำชนกลุ่มเสี่ยงควำมดัน
โลหิตสูงแบบ Home BP และในรำยที่

บุคลากร 
1) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขรพ.สต.จ ำนวน 7 

คน 
2) อสม.ต ำบลบ้ำนไร่ จ ำนวน 171 คน 
งบประมาณ 
จ ำนวน 99,500 บำท  
1) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

จ ำนวน 24 เครื่องๆละ 3,000 บำทรวม
เป็นเงิน 72,000 บำท 

2) เครื่องวัดระดับน้ ำตำลในเลือด จ ำนวน 
11 เครื่องๆละ 2,500 บำท รวมเป็นเงิน 
27,500 บำท 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
แบบคัดกรองเบำหวำนและควำมดันโลหิต 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) จัดตั้งทีมสุขภำพประกอบด้วย

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข,อสม.,ผู้น ำ
ชุมชนและคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

2) อสม.นัดให้บริกำรประชำชนตำมวัน
เวลำที่ก ำหนด 

3) ให้บริกำรเจำะเลือดและวัดควำมดัน
โลหิตในพ้ืนที่ 

4) อสม.ติดตำมให้บริกำรผู้เสี่ยงและ
สงสัยป่วย พร้อมส่งต่อมำรพ.สต. 

5) จนท.ด ำเนินกำรสรุปผลงำนพร้อม
คืนข้อมูลแก่ชุมชน 

6) ในรำยต้องรักษำส่งต่อรพ.ศรีสังวร
สุโขทัยต่อไป 

Output (ผลผลิต) 
เจ้ำหน้ำที่และอสม.มีเครื่องมือคือ
เครื่องวัดควำมดันโลหิตและเครื่องวัด
ระดับน้ ำตำลในเลือดจ ำนวน เพียงพอ
กับกำรลงพ้ืนที่ในกำรให้บริกำร 
Outcome (ผลลัพธ์) 
 ประชำชนได้รับกำรดูแลสุขภำพใกล้ชิด
มำกขึ้น ได้รับกำรส่งต่อเข้ำรักษำ
โรคเบำหวำน จ ำนวน 12 คน และ
ควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 4 คน ซึ่งท ำ
ให้ประชำชนตระหนักและสนใจในกำร
เข้ำรับบริกำรป้องกันโรคเรื้อรังมำกขึ้น 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ผิดปกติได้รับกำรส่งต่อเพ่ือรับกำร
วินิจฉัยโรค 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือดูแลค้นหำกลุ่มเสี่ยงเบำหวำนและ

ควำมดันโลหิตสูงให้ได้รับบริกำรอย่ำง
ทั่วถึงและได้ส่งต่อกำรรักษำโรคอย่ำง
รวดเร็ว 

2) เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอ
ส ำหรับกำรใช้งำนกับกลุ่มเป้ำหมำย 

เป้าหมาย 
ประชำชน กลุ่มอำยุ 35 ปีขึ้นไป จ ำนวน 

2,275 คน ประชำชนกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน 
จ ำนวน 468 คน กลุ่มควำมดันโลหิตสูง 
จ ำนวน 166 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องใน

กำรด ำเนินโครงกำร ขอรับสนับสนุน
งบประมำณ 

2) แต่งตั้งทีมสุขภำพส ำหรับออกด ำเนินงำน 
 
 

เครื่องวัดควำมดันโลหิต เครื่องวัดระดับ
น้ ำตำลในเลือด 
สรุป  
1) ติดตำมกำรมำตำมนัดของผู้เสี่ยง  จำก

กำรประเมินผลกิจกรรมพบว่ำ  
   - ผู้เสี่ยงโรคเบำหวำน จ ำนวน 468 คน 
ได้รับกำรติดตำมตรวจซ้ ำ จ ำนวน 456 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.44และได้รับกำรวินิจฉัย
เป็นโรคเบำหวำน  12  คน เข้ำรับกำรักษำ
ตำมกระบวนกำรต่อไป 
   - ผู้เสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 
166 คน  ได้รับบริกำร Home BP  จ ำนวน 
163 คน   คิดเป็นร้อยละ 98.79 พบผู้ป่วย
โรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่  4 คน   เข้ำ
รับกำรักษำตำมกระบวนกำรต่อไป 
2) กำรติดตำมผู้ป่วยในชุมชนโดยให้บริกำร

แจกยำที่บ้ำน ตำมสถำนกำรณ์โรค
ระบำด Coronavirus disease 

  - ผู้ป่วยโรคเบำหวำน จ ำนวน 217 คน (ท่ี
รักษำ รพ.สต.บ้ำนไร่) ได้รับกำรบริกำรที่
บ้ำน จ ำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ  

วิธีการประเมินผล 
1) แบบคัดกรองเบำหวำนและควำมดัน

โลหิตสูง โดยมีแบ่งกลุ่มปกติ ,กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วย น ำมำ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบคิดเป็น
อัตรำร้อยละ  

2) แบบบันทึกข้อมูลHome BP ของอ
สม.รวบรวมลงในโปรแกรม JHCIS 
และประมวลตำมโปรแกรมกลุ่มต่ำงๆ 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

98.61  ได้ส่งต่อไปโรงพยำบำลศรีสังวร 3 
คน 
  - ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 
466 คน(ที่รักษำ รพ.สต.บ้ำนไร่) ได้รับกำร
บริกำรที่บ้ำน จ ำนวน 457 คน คิดเป็นร้อย
ละ  98.07  ได้ส่งต่อไปโรงพยำบำลศรี
สังวร 9 คน 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน :  จำกโครงกำรฯ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่และอสม. มีเครื่องมือที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์กับประชำชนได้เพียงพอมำกขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น ท ำให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้มำกข้ึน 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เครื่องวัดระดับน้ ำตำลในเลือด เป็นรุ่นใหม่ และแผ่นตรวจน้ ำตำลมีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร อำสำสมัครจึงขำด
ควำมรู้ในกำรใช้งำน 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 :จัดให้มีกำรอบรมควำมรู้และภำคปฏิบัติแก่อำสำสมัครสำธำรณสุข  และมีกำรเตรียมเบิกแผ่นตรวจระดับน้ ำตำลจำก
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย หำกไม่เพียงพอจัดท ำแผนของบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไร่  
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โครงการเกษตรกรรู้เท่าทันสารเคมี ปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  รำยงำนกำรตรวตคัดกรองเพ่ือหำควำมเสี่ยงจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำวต้นจันทร์ 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำวต้นจันทร์ จ ำนวน 10,333 บำท   
 
ตารางท่ี 74 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัญหำ ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบ

อำชีพเกษตรกรรม ใช้สำรเคมีตลอด ไม่มีกำร
ป้องกันตนเองขณะพ่นฉีดยำ ท ำให้ประชำชน
ไม่ทรำบถึงระดับสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำย   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและประชำกร
กลุ่มเสี่ยงประชำชนกลุ่มเสี่ยงมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้อง มีกำรดูแลป้องกันตัวเอง และ
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นจำกกำรสัมผัส
สำรเคมีได้อย่ำงถูกต้อง  
2) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและประชำชน
กลุ่มเสี่ยงใช้น้ ำหมักชีวภำพแทนกำรใช้
สำรเคมี 

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำที่สหวิชำชีพ จ ำนวน 3 คน 
อำสำสมัครสำธำรณสุข จ ำนวน 5 คน  
งบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่ จ ำนวน  
10,333 บำท                 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1) กระดำษทดสอบหำปริมำณคลอรีน
เอสเตอเรส จ ำนวน 3 กล่อง 
2) เข็มเจำะปลำยนิ้ว  จ ำนวน 300 อัน  
3) ดินน้ ำมัน จ ำนวน 2 ก้อน   
4) capillary tube  จ ำนวน 2 ขวด 
5) แผ่นพับพิมพ์สี 200 ใบ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกร
และประชำชนกลุ่มเสี่ยง 
2) เจำะเลือดตรวจหาเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบ
(Reactive Paper)    
3) แจ้งผลกำรด ำเนินกำร รักษำด้วยยำ
แคปซูลรำงจืด แนะน ำวิธีกำรเฝ้ำระวัง
และดูแลตนเองหลังจำกกำรสัมผัส
สำรเคมี 
วิธีการประเมินผล 
แบบทดสอบความรู้  
 

Output (ผลผลิต) 
1) ประชำกรกลุ่มเสี่ยงมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรป้องกันตนเองในกำรใช้
สำรเคมี 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1) ประชำชนกลุ่มเสี่ยงมีกำรป้องกัน
และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

3) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและประชำชน
กลุ่มเสี่ยงที่มีระดับสำรเคมีระดับเสี่ยง และ
ร ะดั บ ไ ม่ ป ล อด ภั ย ทุ ก ค น  ไ ด้ รั บ ก ำ ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรักษำด้วยยำ
แคปซูลผสมรำงจืด 
เป้าหมาย 
เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเสี่ยง  จ ำนวน  
200 คน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
ส ำรวจประชำชนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสสำรเคมี
ทำงกำรเกษตร  

6) ยำแคปซูลผสมรำงจืด 40 กระปุก  
สรุป  
จำกกำรเจำะเลือดตรวจหำสำรพิษตกค้ำง 
ประชำชนกลุ่มเสี่ยง 200 คน  
พบ ระดับ ปกติ 26 คน ร้อยละ 13 
ระดับ ปลอดภัย 74 คน ร้อยละ 37  
ระดับ เสี่ยง 79 คน ร้อยละ 39.5  
ระดับไม่ปลอดภัย 21 คน ร้อยละ 10.5  
ประชำชนกลุ่มเสี่ยง 200 คน มีควำมรู้  
ควำมเข้ำในในกำรป้องกันตนเองมำกขึ้น  

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน :  ประชำชนกลุ่มเสี่ยงให้ควำมส ำคัญในกำรเจำะเลือดเพ่ือตรวจหำสำรพิษตกค้ำง  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  กำรอ่ำนค่ำของระดับสำรพิษตกค้ำง บำงครั้งไม่แน่ใจในระดับของแผ่นกระดำษ   
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 :  เจำะเลือดซ้ ำส ำหรับประชำชนที่มีระดับเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย ว่ำระดับสำรพิษคตกค้ำงยังอยู่ระดับเท่ำไร และ
ส ำรวจกลุ่มเสี่ยงรำยอื่นมำ เจำะเลือดเพ่ือหำสำรพิษตกค้ำง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

 
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย   
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : งำนวิชำกำรและพัฒนำระบบยำ กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : งบเงินบ ำรุงโรงพยำบำล ปีงบประมำณ 2564  
 
ตารางท่ี 75 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือเผยแพร่บทบำทของเภสัชกรใน
โรงพยำบำล 
เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชน
เกิดควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ 
 
 
 

บุคลากร 
บุคลำกรในกลุ่มงำนเภสัชกรรม จ ำนวน20 
คน  
งบประมาณ 
7,990 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ปำกกำ / สมุดบันทึก / ถุงผ้ำ 35 ใบ /  
ไวนิลประชำสัมพันธ์ / ตลับใส่แอลกอฮอล์ 
/ สติ๊กเกอร์ติดตลับ 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ยำและกำร
ติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกวัคซีน 
กำรเผยแพรบ่ทบำทวิชำชีพเภสัชกรรม
ในบอร์ดป้ำยไวนิลและเสียงตำมสำย 
วิธีการประเมินผล 
ใช้แบบประเมินผลผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 
 

Output (ผลผลิต) 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบทีมสห
สำขำเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ 
ประชำชนได้เห็นบทบำทของเภสัชกร
ในช่วงโควิดและควำมรู้จำกวัคซีนโควิด 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

เป้าหมาย 
ตัวแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ
ประชำชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 
คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
เตรียมจัดหำสถำนที่จัดกิจกรรม เตรียมป้ำย
ไวนิล เตรียมเอกสำรแผ่นพับ แอลกอฮอล์
สเปรย์ 

สรุป  
ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมก ำหนด 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ตำมก ำหนด 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำกช่วงก ำหนดจัดกิจกรรม มีสถำนกำรณ์โควิดเกิดข้ึน จึงมีกำรปรับรูปแบบและลดขนำดกำรจัดกิจกรรมลงจำกเดิม  
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : ถ้ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคปกติ จะด ำเนินจัดกิจกรรมตำมก ำหนดเป็นประจ ำทุกปี  
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โครงการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : งบตำมเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) 
 
ตารางท่ี 76 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(ส่ิงท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำในเครือข่ำยบริกำร

สุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง มีกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย เช่น ยำ
อันตรำย ยำปฏิชีวนะ เครื่องส ำอำงที่ไม่ได้
มำตรฐำน ไม่มีฉลำกภำษำไทย หรือพบสำร
ห้ำมใช้ในเครื่องส ำอำง กำรจัดร้ำนที่ไม่เป็น
ระเบียบ ซึ่งอำจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
เกิดกำรปนเปื้อน เสื่อมสภำพ หรือหมดอำยุ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือให้เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำในชุมชน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภำพมำกข้ึน 

บุคลากร 
1) วิทยำกรในหน่วยงำน (กลุ่มงำนเภสัช

กรรม) 
2) วิทยำกรนอกหน่วยงำน (กลุ่มงำน

คุ้มครองฯ สสจ.สุโขทัย) 
งบประมาณ 

งบตำมเกณฑ์คุณภำพและผลงำน
บริกำรปฐมภูมิ (Quality and Outcome 
Framework : QOF) จ ำนวน 20,940 
บำท   
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1) ค่ำประกำศนียบัตร 900 บำท  
2) ค่ำถ่ำยเอกสำร/ ค่ำพิมพ์เอกสำร และ
สิ่งพิมพ์ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) จัดอบรมควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรแก่
เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ 
2) ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ 
ลงพื้นที่ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำหลังให้ควำมรู้เชิง
ปฏิบัติกำร 
วิธีการประเมินผล 
เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัย 
 
 

Output (ผลผลิต) 
เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย มำกกว่ำร้อยละ 80 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่
ปลอดภัย 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ในเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง พบผลิตภัณฑ์
สุขภำพไม่ปลอดภัยที่ลดลง 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(ส่ิงท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

2) เพ่ือเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ได้
มำตรฐำนในชุมชน กำรโฆษณำชวนเชื่อ 
กำรเฝ้ำระวังรถเร่ขำยยำหรือผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ไม่ได้มำตรฐำนในชุมชน 

3) เพ่ือกำรพัฒนำเครือข่ำยงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอ
ศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 

เป้าหมาย 
เครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภค ร้ำนค้ำ 

ร้ำนช ำ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรี
ส ำโรง จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 90 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

เภสัชกรแม่ข่ำย/ เครือข่ำยงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค สุ่มส ำรวจร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ในเขต
รับผิดชอบ เพื่อค้นหำปัญหำจำกผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และสอบถำมร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ที่
พร้อมเข้ำร่วมโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

- เอกสำรประกอบกำรอบรม 2,700 
บำท 
- แบบส ำรวจ 540 บำท 
- ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,000 บำท 

3) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 3,600 บำท  
4) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
   - ในหน่วยงำน 750 บำท 
   - นอกหน่วยงำน 900 บำท            
5) ค่ำอำหำร 7,200 บำท  
6) ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
   - ปำกกำ 500 บำท       
   - แฟ้มกระดุม 1,350 บำท 
   - สมุดบันทึก 900 บำท 
   - คลิปบอร์ดขนำด A4 200 บำท 
   - กระดำษ A4 255 บำท 
   - ลวดเสียบกระดำษ 25 บำท 
   - คัตเตอร์ใหญ่ 40 บำท 
   - กรรไกรขนำดใหญ ่80 บำท 
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 วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ พบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีมำกข้ึน และเม่ือลงพ้ืนที่ ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำย 
สำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำกโครงกำรฯ ไปใช้ในงำนเฝ้ำระวัง เช่น เครือข่ำย อสม. ลงพ้ืนที่ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ให้ค ำแนะน ำกำรดูสินค้ำหมดอำยุในร้ำนค้ำที่ตนเองรับผิดชอบ หรือ ร้ำนค้ำ 
ร้ำนช ำ สำมำรถดูเลขวันหมดอำยุของสินค้ำในร้ำนตนเองได้/ มีควำมรู้เรื่องรำยกำรยำที่สำมำรถขำยได้ในร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ ซึ่งช่วยในกำรเลือกผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัยเข้ำมำขำย
ในร้ำนค้ำตนเอง 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1) ยังมี ร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ/ เครือข่ำยงำนคุ้มครองบำงรำย ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัย เช่น ยำบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถขำยในร้ำนค้ำ 
ร้ำนช ำ, กำรดูเลข, สำรบบอำหำร, เลขจดแจ้ง, กำรดูวันหมดอำยุ 
 2) กำรมีผลิตภัณฑ์สุขภำพใหม่ๆ ออกมำสู่ท้องตลำดที่มำกขึ้น  หรือกำรโฆษณำอวดอ้ำงเกินจริงผ่ำนโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง หรือขำยตรง รถเร่ 
 3) สถำนกำรณ์โควิด - 19  
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 
 1) พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังของร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ และเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้เพิ่มขึ้น และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 2) กำรประสำนร่วมกับท้องถิ่น  
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โครงการการจัดการผู้ทีเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอันตราย 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับทีมสุขภำพ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 
 
ตารางท่ี 77 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
กลุ่มผู้ติดรุนแรงเริ่มมีอาการทางจิตและ
ประสาท ก่อผลกระทบสร้างความเดือดร้อน
ต่อสังคมอย่างมาก ยุ่งยากซับซ้อนในการ
น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้ผู้ที่ประสบปัญหำกำรใช้สำรเสพติด

ที่มีอำกำรทำงจิตประสำทได้เข้ำรับกำรรักษำ 

2) เพ่ือสร้ำงแนวทำงในกำรดูแลจัดกำรผู้ที่

เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย  

เป้าหมาย 

บุคลำกรในโรงพยำบำล 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

ประสำนกลุ่มกำรพยำบำลและฝ่ำยบริหำร 

บุคลากร 

บุคลำกรในโรงพยำบำล 
งบประมาณ 

9,100 บำท 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
วัสดุส ำนักงำนท่ัวไป 

สรุป  
ใช้งบประมำณท้ังหมด
จำกเงินบ ำรุง รพ.

(โครงกำรตำมแผนปี 
63) 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 

-อบรม จนท.โดยใช้ยุทธวิธีกำรเจรจำ
ต่อรองและกำรจับกุมแบบต ำรวจ 
-จัดท ำแนวทำงปฎิบัติร่วมกันในกำร
น ำผู้ทีเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย
เขำ้รับกำรรักษำหรือส่งต่อ 

-เทคนิคกำรจับกุมโดยกำรใช้อุปกรณ์
ช่วย เพื่อลดอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ 
วิธีการประเมินผล 
- เกิดแนวทำงปฎิบัติและสำมำรถน ำ
ผู้ทีเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยเข้ำ
รับกำรรักษำหรือส่งต่อได้โดย
ปลอดภัย 

Output (ผลผลิต) 
บุคลำกรในโรงพยำบำลได้รับกำรอบรมโดยใช้ยุทธวิธีกำร
เจรจำต่อรองและกำรจับกุมแบบต ำรวจรวมไปถึงสำมำรถ
ปฏิบัติจับกุมได้อย่ำงถูกต้อง 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1) ผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชจำกสำรเสพติดได้รับ

กำรดูแล ช่วยเหลือสนับสนุน หรือส่งต่อเพ่ือกำรรักษำ

จำกภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ และสำมำรถปรับตัว  ด ำเนิน

ชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่ำงปกติสุข 

2) เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลสำมำรถให้กำรช่วยเหลือดูแล

ผู้ป่วยหรือส่งต่อให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงปลอดภัย และ

ต่อเนื่อง 
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 วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลโดยเฉพำะผู้ที่เก่ียวข้อมีแนวทำงปฎิบัติในกำรน ำผู้ทีเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยเข้ำรับกำรรักษำหรือ
ส่งต่อได้ 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : กำรจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยภำยในโรงพยำบำล 
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โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : 1) ประเมินควำมพึงพอใจผู้มำรับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 13 แห่ง 

 2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนก่อนและหลังกำรจัดโครงกำรตำมตัวชี้วัดของกระทรวงสำธำรณสุข 
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือกท่ีได้มำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
- ร้อยละกำรใช้ยำสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 5  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : ไม่มีกำรใช้งบประมำณ 
 
ตารางท่ี 78 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
งำนกำรแพทย์แผนไทย โรงพยำบำลศรีสังวร

สุโขทัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำระบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
จึงได้จัดโครงกำรกำรพัฒนำระบบบริกำรด้ำน
แพทย์แผนไทยสัญจรสู่ชุมชนขึ้น เพื่อรณรงค์และ
กระตุ้นให้ประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญและ
คุณค่ำของกำรแพทย์แผนไทยสำมำรถเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยได้มำกขึ้น เช่น 
กำรให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำในกำรดูแล
สุขภำพตำมวิธีทำงกำรแพทย์แผนไทย กำร
ให้บริกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรบ ำบัดรักษำโรค

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำที่รพ.สต.และประชำชนในเขต

อ ำเภอศรีส ำโรง  
งบประมาณ 

จัดกิจกรรม ด ำเนินกำรตั้งแต่ต้น
ปีงบประมำณและด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
ไม่ได้ใช้งบประมำณเงินบ ำรุงโรงพยำบำล
ศรีสังวรสุโขทัย 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
          -                                                   
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) คัดเลือกโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล 13 แห่ง ที่มีควำม
พร้อมด้ำนสถำนที่ บุคลำกร สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกและประชำชน
อยู่ห่ำงไกลสถำนบริกำรด ำเนินงำน
ให้บริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล   13 แห่ง เดือนละ 
1 ครั้ง โดยหมุนเวียนไปที่เดือนละ
ครั้ง เริ่มด ำเนินกำรเดือนมิถุนำยน 
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และ

Output (ผลผลิต) 
1) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับ

บริกำร ร้อยละ 80     
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนก่อนและ

หลังกำรจัดโครงกำรตำมตัวชี้วัด
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำร
กำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์
ทำงเลือกท่ีได้มำตรฐำน คิดเป็นร้อย
ละ 20.5 
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ด้วย ยำสมุนไพร กำรนวดไทย กำรประคบ
สมุนไพร กำรอบสมุนไพร กำรดูแลมำรดำหลัง
คลอดบริกำรตรวจธำตุเจ้ำเรือนและแนะน ำกำร
รับประทำนอำหำรตำมธำตุเพื่อปรับสมดุลของ
ร่ำงกำยรวมทั้งกำรแนะน ำกำรใช้สมุนไพรใกล้ตัว
เป็นต้นส่งผลให้กำรแพทย์แผนไทยได้รับกำร
ยอมรับและมีผู้มำรับบริกำรที่เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 
1) ประเมินควำมพึงพอใจผู้มำรับบริกำรดำ้น

กำรแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 13 แห่ง 
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนก่อนและหลังกำรจัด

โครงกำรตำมตัวช้ีวัดของกระทรวงสำธำรณสุข 
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์
แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 20.5 
- ร้อยละกำรใช้ยำสมุนไพร คิดเปน็ร้อยละ 5 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรูด้้ำนแพทย์แผนไทยแก่

ชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรดูแลสุขภำพ 

ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
2) เพื่อให้บริกำรด้ำนแพทย์แผนไทยโดยกำร

ส่งเสริม ป้องกัน รักษำและฟื้นฟสูขุภำพแก่
ประชำชนในชุมชน 

สรุป  
*ควำมพึงพอใจผู้มำรับบริกำรร้อยละ 80 
*ผู้มำรับบริกำรด้วยอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละรพ.สต.แพทย์
แผนไทยจึงรักษำโดยกำรนวด ประคบ 
กำรอบสมุนไพร กำรเผำยำ และจ่ำยยำ
สมุนไพร จ ำนวนทั้งหมด 1,053 คน 
1,234 ครั้ง  
*มีกำรสนับสนุนอุปกรณ์หม้อนึ่งลูก
ประคบให้กับรพ.สต.ที่ลงให้บริกำรจ ำนวน 
11 ชุด 

ก ำหนดกำรลงข้อมูลโปรแกรมกำร
รักษำ เพื่อเพ่ิมกำรให้บริกำรและ
กระจำยผู้ป่วยในชุมชน เป็นกำร
ด ำเนินงำนกำรแพทย์แผนไทย
เคลื่อนที่โดยมีตำรำงกำรให้บริกำร
ดังเอกสำรแนบ 

2) กำรบริกำรตรวจวินิจฉัยโรค จ่ำยยำ
สมุนไพร และแนะน ำสมุนไพรที่
เหมำะสมส ำหรับโรคหรืออำกำร 
กำรรักษำด้วยกำรนวด ประคบ
สมุนไพร และอบสมุนไพร ตำม
ควำมเหมำะสม กับผู้มำรับบริกำร
และประชำชน 

3) สำธิตและฝึกปฏิบัติกำรท ำฤๅษีดัด
ตนและกำรบริหำรกล้ำมเนื้อโดย
ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย และให้
ควำมรู้ทำงด้ำนสมุนไพรแก่
ประชำชนผู้มำรับบริกำร 

4) กำรบริกำรตรวจธำตุเจ้ำเรือนและ
แนะน ำอำหำรประจ ำธำตุเจ้ำเรือน 
เพ่ือช่วยส่งเสริมสุขภำพให้
ประชำชนมีสุขภำพที่ดีขึ้น         

     

- ร้อยละกำรใช้ยำสมุนไพร คิดเป็น
ร้อยละ 5  

Outcome (ผลลัพธ์) 
1) ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของผู้มำรับบริกำร ร้อยละ  80  
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนก่อนและ

หลังกำรจัดโครงกำรตำมตัวชี้วัด
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำร
กำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์
ทำงเลือกท่ีได้มำตรฐำน คิดเป็นร้อย
ละ 51 

- ร้อยละกำรใช้ยำสมุนไพร คิดเป็น
ร้อยละ 2.61 
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3) เพื่อพัฒนำระบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยในชุมชน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยได้อย่ำงท่ัวถึง 

4) เพื่อพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกับทมีสหสำขำ
วิชำชีพในรูปแบบเครือข่ำยของบุคลำกร
สำธำรณสุขในชุมชน 

5) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมำรับบริกำรดำ้น
กำรแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น  

เป้าหมาย 
ประชำชนในเขตอ ำเภอศรีส ำโรง 10-15 คน / 
วันท่ีไปเปิดบริกำร 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) เสนอกิจกรรมเข้ำแผนปีงบประมำณ 
2) ประชุมหำรือท ำกิจกรรมของโครงกำรนั้น 
3) วำงแผนด ำเนินงำนและด ำเนินงำนตำม

โครงกำร 

วิธีการประเมินผล 
โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้มำรับบริกำร 
 
 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : มีกำรวำงแผน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของแพทย์แผนไทย ร่วมกับเครือข่ำยสุขภำพภำยในอ ำเภอศรีส ำโรงแต่ละแห่งท่ี
ลงไปให้บริกำร 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด 19 ท ำให้กลุ่มงำนแพทย์แผนไทยต้องหยุดกำรให้บริกำรเชิงรุกในชุมชนเพื่อ
ป้องกันกำรแพร่กระจ่ำยของเชื้อโรคตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 จนถึงปัจจุบัน  
และจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชน 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : ประชุมคัดเลือกรพ.สต.ที่มีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและประชำชนอยู่ห่ำงไกลสถำน
บริกำรภำยในอ ำเภอศรีส ำโรง วำงแผนก ำหนดวันให้บริกำรตำมกิจกรรมโครงกำร เขียนโครงกำร และเสนอกิจกรรมก่อนสิ้นสุดปีงบประมำณ  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
กำรให้บริกำร 
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โครงการค้นหา และคัดกรองประชาชนที่มีสายตาผิดปกติ 5 อ าเภอโซนเหนือ จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของผู้ป่วย Blinding cataract (BC) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน (≥85%) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจักษุวิทยำ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 12,000 บำท (เบิกจริง 2,040 บำท) 
 
ตารางท่ี 78 ประเมินโครงการตาม CIPP Model  

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา  
1) สังคมผู้สูงอำยุ ประชำชนอำยุยืนขึ้น 
2) ผู้สูงอำยุ 1 คนมี 2 ตำ ต้องผ่ำตัด 2 ข้ำง/
คน 
ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของผู้ป่วย Blinding cataract (BC) 

ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน (≥85%) 
2) ผู้สูงอำยุได้รับกำรคัดกรองสำยตำ ≥95% 
3) ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรตรวจจอตำ 
≥60% 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือค้นหำและคัดกรองสำยตำในผู้สูงอำยุ
และผู้ป่วยเบำหวำน ท ำให้ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำร

บุคลากร 
1) ทีมจักษุโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
2) บุคลำกรของ รพช. รพ.สต. และ อสม. 
งบประมาณ 
   เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
จ ำนวน 12,000 บำท (เฉพำะทีมจักษุ) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช ้
1) เครื่องมือต่ำงๆ ได้แก่ Fundus 

Camera, เครื่องวัดควำมดันตำ, 
Snellen chart, แผ่นตัว E, 
Occluder 

2) เอกสำรส ำหรับบันทึกผลกำรตรวจ  
 
  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) อสม.คัดกรองสำยตำผู้สูงอำยุที่บ้ำน 
2) รพ.สต./รพช.ติดตำมผู้สู งอำยุที่มี

สำยตำผิดปกติมำวัดสำยตำ (VA) 
3) ทีมจักษุออกหน่วยฯ 

- คัดกรองสำยตำผู้สูงอำยุที่มี 
VA≤10/200  

- ตรวจจอตำในผู้ป่วยเบำหวำนที่มี
ควำมผิดปกติของ 4 อ ำเภอโซนเหนือ  

- ตรวจจอตำผู้ป่วยเบำหวำนในเขต
อ ำเภอศรีส ำโรง ≥60% 

วิธีการประเมินผล  
ประเมินจำกจ ำนวนผู้สู งอำยุและ

ผู้ป่วยเบำหวำนที่ได้รับกำรตรวจคัดกรอง

Output (ผลผลิต) 
1) ผู้สูงอำยุได้รับกำรคัดกรองสำยตำ

โดย อสม. 84.24%   
2) ผู้ป่วย BC ได้รับกำรผ่ำตัดใน 30 

วัน  = 75.69% (464 รำย จำก 
613 รำย) 

3) ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรตรวจจอ
ตำ 9.38% 

Outcome (ผลลัพธ์) 
1 )  ผู้ ป่ ว ย  BC ที่ ไ ด้ รั บกำ รผ่ ำตั ด

ทั้งหมด (613 รำย) มีระดับสำยตำ 
(VA) ดีขึ้น ≥3 แถว ร้อยละ 100.00 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ได้รวดเร็ว ลดระยะเวลำรอคิวผ่ำตัด และได้รับ
กำรส่งต่อกำรรักษำในเวลำที่เหมำะสม 
เป้าหมาย 
1) ผู้สูงอำยุใน 5 อ ำเภอโซนเหนือ  
2) กำรผ่ำตัดผู้ป่วย BC ภำยใน 30 วัน 
3) ผู้ป่วยเบำหวำน อ ำเภอศรีส ำโรง  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ประชุมชี้แจง และก ำหนดวันออกหน่วยฯ 
2) จัดเตรียมอุปกรณ ์และเอกสำรให้พร้อม 
3) นัดกลุ่มเป้ำหมำยมำตรวจตำมนัด 

สรุป  
   เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ที่
ระบำดอย่ำงรุนแรง ท ำให้ไม่สำมำรถคัด
กรองสำยตำผู้สูงอำยุได้ครอบคลุม (ทีม
จักษุออกหน่วยฯเพียง 8 ครั้ง) และกำร
งดผ่ ำ ตั ดผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ เ ร่ ง ด่ ว น  ท ำ ให้
ระยะเวลำรอคอยผ่ำตัดนำนขึ้น ซึ่งอำจ
ส่งผลให้ปีหน้ำมีผู้ป่วย BC มำกขึ้น และ
อำจมีผู้ป่วยต้อกระจกท่ีมีภำวะแทรกซ้อน
เพ่ิมข้ึน (Phacomorphic glaucoma) 

สำยตำ, ระยะเวลำที่ผู้ป่วย BC ได้รับกำร
ผ่ำตัดนับจำกวันที่จักษุแพทย์นัดคิว และ
ระดับสำยตำของผู้ป่วยหลังผ่ำตัดต้อ
กระจก 6-8 สัปดำห์ ซึ่งจะบอกถึงคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ป่วย  

2) ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเอง และปฏิบัติ 
กิจวัตรประจ ำวันได้ดีขึ้น ร้อยละ 
100.00 

 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : ในกำรออกหน่วยคัดกรองสำยตำต้องนัดกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำมำวัดสำยตำในรพช.หรือรพ.สต.ประมำณ 100-250 รำย/วัน ซึ่งไม่สำมำรถท ำ
ได้ในช่วงที่โควิด-19 ระบำด เนื่องจำกเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ประกอบกับบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับต้องเร่งด ำเนินกำรควบคุมกำรระบำดของโควิด-19 เป็นงำนหลัก
เร่งด่วนก่อนเป็นอันดับแรก    จึงท ำให้คัดกรองสำยตำได้ไม่เต็มที่ และนโยบำยของโรงพยำบำลที่ให้งดผ่ำตัด Case elective จึงเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้กำรผ่ำตัด Blinding 
Cataract ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย และอำจส่งผลให้ปีหน้ำมีจ ำนวนผู้ป่วย Blinding Cataract มำกขึ้น และอำจพบผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนจำกกำรผ่ำตัดต้อกระจกล่ำช้ำ 
(Phacomorphic glaucoma) มำกขึ้น 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  
 ปัญหา อุปสรรค : จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ทวีควำมรุนแรงขึ้น ท ำให้ไม่สำมำรถรวมกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือคัดกรองสำยตำได้เกิน 50 คน/วัน ประกอบกับนโยบำยที่
ให้งดผ่ำตัด Case elective จึงเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้ทีมจักษุไม่สำมำรถคัดกรองสำยตำและผ่ำตัด Blinding Cataract ได้ตำมเป้ำหมำย ส่งผลให้ระยะเวลำรอคอยผ่ำตัดนำน
เกิน 30 วัน ซึ่งเปน็สถำนกำรณ์ทีสุ่ดวิสัย และไม่สำมำรถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้  
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 ข้อเสนอแนะ : เร่งกำรคัดกรองสำยตำ และผ่ำตัดต้อกระจกเมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19 ดีขึ้น ถ้ำมีผู้ป่วย Blinding Cataract รอคิวผ่ำตัดจ ำนวนมำก วำงแผนเพ่ิม
จ ำนวนกำรผ่ำตัด/วัน หรืออำจผ่ำตัดนอกเวลำรำชกำร กรณีท่ีไม่มีเตียง Admit ปรับกำรผ่ำตัดต้อกระจกเป็นแบบ One Day Surgery (ODS) 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 :  
 1) เร่งกำรคัดกรองสำยตำ และผ่ำตัดต้อกระจกทันทีเม่ือสถำนกำรณ์โควิด-19 ดีขึ้น 
 2) ติดตำมผู้ป่วย Blinding Cataract ที่ตกค้ำงมำรับกำรผ่ำตัดโดยเร็ว 
 3) กรณีที่มีกำรปิดหอผู้ป่วยเพ่ือรับผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่มีเตียงส ำหรับ Admit ผู้ป่วยต้อกระจก ปรับกำรผ่ำตัดต้อกระจกเป็นแบบ One Day Surgery (ODS) เพ่ือ
แก้ไขปัญหำกำรงด/เลื่อนผ่ำตัด ซึ่งจะส่งผลให้คิวผ่ำตัดนำนขึ้น 
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โครงการพัฒนาระบบบริการส าหรับผู้ป่วยสารเสพติด โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 

 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับทีมสุขภำพ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุม่งำนจิตเวชและยำเสพติด 
 
ตารางท่ี 79 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
การเพ่ิมจ านวนของผู้ใช้สารเสพติดจาก
หลายระบบ เช่น สมัครใจ สมัครใจ
ภายใต้ คสช108 สนง.คุมประพฤติ ศาล
และสถานพินิจเด็กและเยาวชน ถูกส่งมา
เพ่ือการบ าบัดรักษาและปรับพฤติกรรม 
จ ำเป็นต้องเพ่ิมศักยภำพและทรัพยำกร
ในกำรบริกำร 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดได้รับกำร
ตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวัง   
2) เพ่ือผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดได้รับกำร
บ ำบัด รักษำ ฟ้ืนฟูสภำพผู้เสพ ผู้ติดสำร
เสพติด 

บุคลากร 

ผู้ที่ใช้สำรเสพติด 
งบประมาณ 

82,600 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ยำ ชุดตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะและ
วัสดุส ำนักงำนท่ัวไป 

สรุป  
ใช้งบประมำณท้ังหมดจำกงบยำเสพติด
จังหวัด 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 

1) กำรบ ำบัดรักษำและลดอันตรำยจำก
กำรใช้ในผู้ป่วยสำรเสพติด 
2) ตรวจปัสสำวะ 

3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
วิธีการประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้สำรเสพติด
ที่เข้ำรับกำรบ ำบัด 
-ตรวจปัสสำวะเพ่ือยืนยันสำรเสพติด 

Output (ผลผลิต) 
ผู้ที่ใช้สำรเสพติดได้รับกำรบ ำบัดตำม
มำตรำฐำน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
- ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับ
กำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี  
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

3) เพ่ือผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดได้รับ
บริ ก ำ รลด อันตรำยจำกยำ เสพติ ด
สำมำรถกลับไปใช้ชี วิ ต ในสั ง คม ได้
ตำมปกติ 
เป้าหมาย 

ผู้ใช้สำรเสพติดในทุกระบบ 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

ประสำนส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และ
ฝ่ำยพัสดุ/ฝ่ำยกำรเงิน  

 
 วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : กำรใช้งบประมำณท่ีเร่งรีบ และข้อจ ำกัดในกำรใช้ 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : บริหำรงบประมำณเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริกำรผู้ใช้สำรเสพติด 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยยาเสพติดด้านเชาวน์ปัญญาแบบบูรณาการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับทีมสุขภำพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 
 
ตารางท่ี 80 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ผู้ใช้สำรเสพติดที่เข้ำรับบริกำร ขำด
ทักษะ กระบวนกำรคิด ล่ำช้ำกว่ำปกติ 
ส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
กำรท ำกิจกรรมกลุ่มบ ำบัด จึงจ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรคัดกรองทำงด้ำนเชำว์ปัญญำ 
เพ่ือให้กำรท ำกิจกรรมบ ำบัดสอดคล้อง
และเหมำะสมกับผู้รับบริกำรแต่ละรำย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้ผู้ป่วยยำเสพติดได้รับกำรคัด
กรองเชำวน์ปัญญำก่อนกำรบ ำบัดรักษำ
ฟ้ืนฟู เพ่ือเพ่ิมศักยภำพผู้ป่วยยำเสพติด
และลดอันตรำยจำกสำรเสพติด 
2) เ พ่ือให้ผู้ป่วยยำเสพติดได้ รับกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนเชำวน์ปัญญำและ

บุคลากร 

ผู้ที่ใช้สำรเสพติด 
งบประมาณ 

86,600 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำงจิตวิทยำ
คลินิก 
สรุป  
ใช้งบประมำณท้ังหมดจำกงบยำเสพติด
จังหวัด 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 

1) คัดกรองด้ำนเชำวน์ปัญญำตำม
มำตรฐำน 
2) จัดกิจกรรมบ ำบัดให้เหมำะสมกับผู้ใช้
สำรเสพติด 
 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลด้ำนเชำว์ปัญญำของผู้ใช้
สำรเสพติดที่เข้ำรับกำรบ ำบัด 
 

Output (ผลผลิต) 
ผู้ใช้สำรเสพติดได้รับกำรคัดกรองด้ำน
เชำวน์ปัญญำตำมมำตรฐำน และจัด
โปรแกรมกำรบ ำบัดรักษำตำมควำม
เหมำะสม 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยำเสพติดที่เข้ำสู่
กระบวนกำรบ ำบัดรักษำได้รับกำรดูแล
อย่ำงมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องจนถึงกำร
ติดตำม (Retention Rate) 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

สำมำรถปรับตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
ตำมปกติ 
เป้าหมาย 

ผู้ใช้สำรเสพติดในทุกระบบ 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

ประสำนส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และ
ฝ่ำยพัสดุ/ฝ่ำยกำรเงิน  

 
 วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : กำรใช้งบประมำณที่เร่งรีบ และข้อจ ำกัดในกำรใช้ 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : บริหำรงบประมำณเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริกำรผู้ใช้สำรเสพติด 
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โครงการติดตามผู้ป่วยสารเสพติดแบบบูรณาการ  
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับทีมสุขภำพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 
 
ตารางท่ี 81 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 
(COVID-19 ) เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำด ซึ่งรพ.ศรีสังวรฯจึง
จ ำเป็นต้องปรับรูปแบบกำรติดตำม 
ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด จ ำนวน 4 - 7 ครั้ง 
ใน 1 ปี เป็นแบบติดตำมทำงโทรศัพท์  
กำรติดตำมผ่ำนระบบโซเชียลมีเดีย  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดได้รับกำร
ติดตำมหลังกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 1 ปี และสำมำรถกลับไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้ตำมปกติ 

บุคลากร 

ผู้ที่ใช้สำรเสพติด 
งบประมาณ 

13,920 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ค่ำวัสดุใช้สอย/ค่ำบริกำรทำง
อินเตอร์เน็ต 
สรุป  
ใช้งบประมำณท้ังหมดจำกงบยำเสพติด
จังหวัด 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 

1) ติดตำมทำงโทรศัพท์ 
2) กำรติดตำมผ่ำนระบบโซเชียลมีเดีย  
 วิธีการประเมินผล 
- ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดได้รับติดตำม 
ช่วยเหลือ จ ำนวน 4 - 7 ครั้ง ใน 1 ปี 
 

Output (ผลผลิต) 
ผู้ใช้สำรเสพติดได้รับกำรติดตำมอย่ำง
น้อย 4 - 7 ครั้ง ใน 1 ปี 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยำเสพติดที่เข้ำสู่
กระบวนกำรบ ำบัดรักษำได้รับกำรดูแล
อย่ำงมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องจนถึงกำร
ติดตำม (Retention Rate) 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

2) เพ่ือพัฒนำกลไกติดตำมกำรช่วยเหลือ
ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำอย่ำงเป็นระบบ 
โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้ง
หน่วยงำนรำชกำรและภำคประชำชน 
เป้าหมาย 

ผู้ใช้สำรเสพติดในทุกระบบ 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

ประสำนส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และ
ฝ่ำยพัสดุ/ฝ่ำยกำรเงิน  

 
 วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : กำรใช้งบประมำณที่เร่งรีบ และข้อจ ำกัดในกำรใช้ 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : บริหำรงบประมำณเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริกำรผู้ใช้สำรเสพติด 
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โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจ าปี2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : งำนผู้ป่วยนอก 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 20,000.00 บำท 
 
ตารางท่ี 82 ประเมนิโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
      โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย มี
ผู้รับบริกำรประเภทผู้ป่วยนอก ใน
ปีงบประมำณ 2562 – 2563 จ ำนวน 
298,169 ครั้งและ 244,847ครั้ง  ในจ ำนวน
นี้เป็นชำวต่ำงชำติจ ำนวน 816 และ 869 
ครั้งตำมล ำดับ (ข้อมูลจำก HDC สสจ.
สุโขทัย 19ก.พ.64)   และเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019( โควิด-19)ยังมีกำร
ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำะบ
บบริกำรชำวต่ำงชำติให้รู้สึกเป็นมิตรและมี
ควำมปลอดภัย  

บุคลากร  
เจ้ำหน้ำที่งำนผู้ป่วยนอก 
งบประมาณ 
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี2564 งบ
ด ำเนินงำนงวดที่1/2564 เพ่ือสนับสนุน
และพัฒนำระบบบริกำรชำวต่ำงชำติ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ฉำกกั้นป้องกันเชื้อแผ่นอคริลิกโต๊ะซัก
ประวัติและโต๊ะตรวจ7ชุด รวมเงิน 20,000
บำท( สองหมื่นบำทถ้วน) 
สรุป  
 จัดโครงกำรรหัส64-2-SE-07ด ำเนินตำม
แผนโดยจัดท ำฉำกกั้นป้องกันเชื้อแผ่นอค

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ส ำรวจควำมต้องกำร 
2) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
3) ด ำเนินกำรตำมแผน 
4) ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนตำม

แผน 
5) สรุปและประเมินผลโครงกำร 
วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลจำกจ ำนวนผู้รับบริกำร

ชำวต่ำงชำติที่มำรับบริกำรประเภท
ผู้ป่วยนอก ปี2564 

2) ประเมินจ ำนวนฉำกกั้นโต๊ะซัก
ประวัติและโต๊ะตรวจ    

 

Output (ผลผลิต) 
  มีโต๊ะซักประวัติคัดกรองและโต๊ะตรวจ
แบบมีฉำกก้ันป้องกันกำรติดเชื้อ 
แผ่นอคริลิกใส จ ำนวน 7 จุดบริกำร 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
   กำรให้บริกำรมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถป้องกันกำร 
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนปลอดภัยจำก
กำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 = 100% 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

    จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพชำวต่ำงชำติโรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัยประจ ำปี 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   เพ่ือพัฒนำระบบบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
ช่วยควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
กลุ่มเป้าหมาย 
    สำมำรถรองรับกำรใช้บริกำรของ
ชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำรับบริกำรใน
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยในปี2564ได้
มำกกว่ำร้อยละ5ของปีที่ป่ำนมำ 
พื้นที่เป้าหมาย 
   มีฉำกกั้นจุดซักประวัติคัดกรองและโต๊ะ
ตรวจงำนผู้ป่วยนอกจ ำนวน 7 จุด 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ส ำรวจควำมต้องกำร 

ริลิกใสโต๊ะซักประวัติและโต๊ะตรวจ7ชุด 
รวมเงิน 20,000บำท( สองหมื่นบำทถ้วน) 
เสร็จสิ้นในระยะเวลำที่ก ำหนดเดือน
มีนำคม-พฤษภำคม 2564  
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

2) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
3) ด ำเนินกำรตำมแผน 
4) ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
5) สรุปและประเมินผลโครงกำร 

 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : กำรจัดท ำเครื่องป้องกันยังไม่ครอบคลุมทุกจุดบริกำร ควรติดตั้งเพิ่มให้ครบทุกจุดบริกำร 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : ปรับจุดบริกำรชำวต่ำงชำติพร้อมป้ำยสื่อสำรเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและป้องกันกำร 
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ (Service Excellence)  
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ผู้ป่วยเบำหวำนควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดีมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 40 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขเพ่ิมเติมส ำหรับกำรบริกำรระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ ำครอบครัว ปี 2563 จ ำนวน 11,480 บำท 
 
ตารางท่ี 83 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context  
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
(สิ่งที่ใช้ในโครงการ) 

P = Process  
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด คลินิกหมอครอบครัว
คลองตำล มีผู้ป่วยเบำหวำนที่มำรับกำร
รักษำทั้งหมด 173 คน ในจ ำนวนนี้มี
ผู้ป่วยที่สำมำรถควบคุมระดับ HbA1C 
ได้น้อยกว่ำ 7 mg% เพียง 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.08 เท่ำนั้น เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพในกำรดูแลผู้ป่วยให้สำมำรถ
ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดีขึ้นและลดกำร
เกิดภำวะแทรกซ้อน จึงได้จัดท ำ
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วย
เบำหวำนในคลินิกของหน่วยบริกำรปฐม
ภูมิ โดยกำรให้ควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนสุขภำพ
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และ

บุคลากร แพทย์ พยำบำล และ
เจ้ำหน้ำที่ในคลินิกหมอ
ครอบครัวคลองตำล 
งบประมาณ เงินค่ำบริกำร
สำธำรณสุขเพ่ิมเติมส ำหรับกำร
บริกำรระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์
ประจ ำครอบครัว ปี 2563 
จ ำนวน 11,480 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ กระดำษ A4, 
กระดำษ A4 สี, สติ๊กเกอร์สี  
สรุป ผู้ป่วยเบำหวำนในคลินิก
หมอครอบครัวคลองตำลเข้ำ
ร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 173 คน ใช้

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม  
1) ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท ำแบบทดสอบ

ควำมรู้ก่อนให้ควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำน ใน
หัวข้อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรออก
ก ำลังกำย และกำรจัดกำรควำมเครียด และ
เมื่อจบโครงกำรจะมีกำรทดสอบควำมรู้หลัง
เข้ำร่วมโครงกำรอีกครั้ง 

2) ให้ควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำน อธิบำยถึง
ควำมส ำคัญในกำรดูแลควบคุมระดับน้ ำตำล
แต่ละกลุ่ม รวมถึงเป้ำหมำยในกำรรักษำ 
ส่งเสริมให้ควำมรู้และกระตุ้นกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ กำรออก
ก ำลังกำย กำรจัดกำรควำมเครียด กำรเลือก
อำหำรและกำรปฏิบัติตัว  

Output (ผลผลิต) 
1) ผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 

101.76 (173 คน) โดยทั้งหมดมีควำมรู้
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจำกก่อนเข้ำร่วม
โครงกำร  

2) ผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนระดับปำนกลำงและสูง 
(HbA1C ≥ 7 mg%) และได้รับกำรเจำะ 
HbA1C ซ้ ำ พบว่ำร้อยละ 53.33 (24 คน 
จำก 45 คน) มีระดับ HbA1C ลดลง
หรือไม่เพ่ิมขึ้นจำกเดิม  

3) ผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนระดับต่ ำ (HbA1C < 7 
mg%) มีระดับ Fasting capillary 
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C = Context  
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
(สิ่งที่ใช้ในโครงการ) 

P = Process  
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

แต่งตั้งบุคคลต้นแบบในกำรดูแลตนเอง
ให้เป็นตัวอย่ำงที่มองเห็นได้จริงเพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้กับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำนมีควำมรู้

เกี่ยวกับโรคเบำหวำนและกำรดูแล
ตนเองเพ่ือควบคุมระดับน้ ำตำลให้อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมำะสม 

2) เพ่ือให้ผู้ป่วยเบำหวำนมีกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในทำงท่ี
เหมำะสม 

เป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบำหวำนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัยที่รับบริกำรที่คลินิกหมอ
ครอบครัวคลองตำลจ ำนวน 170 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ จัด
ประชุมแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์
ปัญหำของผู้ป่วยโรคเบำหวำน เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และ

งบประมำณท้ังสิ้น 9,830 บำท 
(คงเหลือ 1,650 บำท) 
 

3) กำรสร้ำงบุคคลต้นแบบด้ำนสุขภำพ และ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ 
หรือควำมคิดเห็นในกำรควบคุมระดับ
น้ ำตำล เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีระดับ 
HbA1C ครั้งล่ำสุด มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 7 
mg% จะมีกำรเจำะซ้ ำ  

วิธีการประเมินผล  
1) ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่รับบริกำรในคลินิก

หมอครอบครัวคลองตำลเข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 80 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
คะแนนควำมรู้เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบจำกก่อนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

3) ผู้ป่วยเบำหวำนมีระดับน้ ำตำลอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมำะสม 

3.1 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำม
เสี่ยงในกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนระดับต่ ำ 
(HbA1C < 7 mg%) มีระดับ Fasting 
capillary blood glucose น้อยกว่ำ 130 

blood glucose น้อยกว่ำ 130 mg/dl 
โดยประเมินจำกระดับน้ ำตำล 2 ครั้ง
ล่ำสุดก่อนสิ้นสุดโครงกำรร้อยละ 41.40 
(53 คน จำก 128 คน)  

Outcome (ผลลัพธ์) 
ผู้ป่วยเบำหวำนในคลินิกหมอครอบครัว
คลองตำลมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน
และควำมรู้ในกำรดูแลตนเองเพ่ิมมำกข้ึน 
แต่จ ำนวนผู้ป่วยที่คุมระดับน้ ำตำลได้ตำม
เกณฑ์ที่เหมำะสมนั้นยังไม่ถึงเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้  
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(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
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(กระบวนการ/กิจกรรม) 
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(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

น ำข้อมูลผู้ป่วยโรคเบำหวำนมำแบ่งกลุ่ม
ตำมระดับ HbA1C เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่ีมีควำมเสี่ยงในกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนในระดับต่ ำ ปำนกลำง 
และสูง  

mg/dl โดยประเมินจำกระดับน้ ำตำล 2 
ครั้งล่ำสุดก่อนสิ้นสุดโครงกำร 

3.2 ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำม
เสี่ยงในกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนระดับปำน
กลำงและสูง (HbA1C ≥ 7 mg%) ได้รับ
กำรเจำะ HbA1C ซ้ ำมีระดับ HbA1C 
ลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้น 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้ต้องจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยตำมวันที่ผู้ป่วยมีนัดตรวจโรคเบำหวำนที่คลินิ กหมอ
ครอบครัวคลองตำล เพ่ือไม่ให้เกิดกำรรวมกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ป่วยเบำหวำนสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ครบทุกคนแต่เจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรห ลำยครั้ง นอกจำกนี้กำรที่ผลกำร
ควบคุมระดับน้ ำตำลไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ทั้งที่ผู้ป่วยทุกคนมีระดับควำมรู้ที่ดีขึ้นนั้นอำจเป็นเพรำะว่ำยังมีสำเหตุและปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำล ซึ่งควร
ต้องวิเครำะห์และวำงแผนแก้ไขปัญหำต่อเนื่อง  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำกตอนแบ่งกลุ่มก่อนเข้ำร่วมโครงกำรนั้นเป็นกำรแบ่งตำมระดับ  HbA1C แต่เมื่อสิ้นสุดโครงกำรได้มีกำรแยกวิเครำะห์
คนไข้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ติดตำมด้วยระดับ HbA1C กับกลุ่มที่ติดตำมด้วยระดับน้ ำตำลปลำยนิ้ว เพรำะไม่สำมำรถท ำกำรเจำะระดับ HbA1C  ในทุกคนได้ ท ำให้กำรแปลผลใน
กลุ่มท่ีติดตำมด้วยระดับน้ ำตำลปลำยนิ้วนั้นอำจไม่เหมำะสม 
 แนวทางที่จะด าเนินงานต่อไปในปี 2565 : ควรจัดกิจกรรมที่บุคคลในครอบครัวหรือผู้ดูแลมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้กำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนในทุก ๆ มิติ เพ่ือให้
ครอบครัวเกิดควำมตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วย และเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน เมื่อพ้นจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
ควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งอำจใช้ช่วงเวลำที่ผู้ป่วยรอตรวจในกำรส่งเสริมควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก เสริมสร้ำงแรงจูงใจ และก ระตุ้นให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based training) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินงบประมำณหมวดอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนที่เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรวุฒิบัตรแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัว จ ำนวน 59,650 บำท 
 
ตารางท่ี 82 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context  
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
(สิ่งที่ใช้ในโครงการ) 

P = Process  
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด ด้วยโรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัยได้เข้ำร่วมเป็นหนึ่งในสถำบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์
ครอบครัวแบบใช้ชุมชนเป็นฐำน 
(Community-based training) เครือข่ำย
โรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้แพทย์ประจ ำ
บ้ำนมีควำมรู้ ทักษะ และควำมมั่นใจใน
กำรดูแลโรคหรือภำวะของผู้ป่วยทั้งใน

บุคลากร อำจำรย์แพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย กลุ่ม
งำนเวชกรรมสังคมและบริกำรปฐมภูมิ
โรงพยำบำลน่ำน 
งบประมาณ เงินงบประมำณหมวดอุดหนุน
ทั่วไป ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนที่เข้ำรับ
กำรศึกษำหลักสูตรวุฒิบัตรแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัว จ ำนวน 59,650 บำท 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม  
ให้ควำมรู้เชิงวิชำกำร ในลักษณะกำร
บรรยำยและกำรอภิปรำยกลุ่มระหว่ำง
แพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์แพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัวในหัวข้อต่ำงๆ ทั้งหมด 
19 ครั้ง และไปศึกษำดูงำนที่กลุ่มงำนเวช
กรรมสังคมและบริกำรปฐมภูมิ
โรงพยำบำลน่ำน จ ำนวน 2 วัน 
 

Output (ผลผลิต) 
แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมได้มำกกว่ำร้อยละ 80 
ของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
จัดขึ้น และสอบผ่ำนเกณฑ์เลื่อน
ชั้นปีของโรงพยำบำลพุทธชินรำช 
พิษณุโลก ได้ร้อยละ 100 
นอกจำกนี้จำกกำรประเมิน 360 
องศำ โดยเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำงำน
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C = Context  
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
(สิ่งที่ใช้ในโครงการ) 

P = Process  
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

บริบทโรงพยำบำล บ้ำน และชุมชน จึงได้
จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำม

เชี่ยวชำญในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์
รวม โดยเป็นผู้เชื่อมต่อควำมรู้ทำง
กำรแพทย์ให้เข้ำกับองค์ประกอบ
ส ำคัญอ่ืนๆ คือ สุขภำพกำย ใจ จิต
วิญญำณ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2) เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมรอบ
รู้ทำงด้ำนงำนส่งเสริมสุขภำพ งำน
ป้องกันโรค งำนรักษำพยำบำล งำน
ฟ้ืนฟูสุขภำพ และงำนดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำย 

3) เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีทักษะใน
กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้รับบริกำร
สุขภำพและครอบครัว ผู้ร่วมงำนใน
วิชำชีพเดียวกันและต่ำงสำขำวิชำชีพ 
เพ่ือกำรประสำนงำนในกำรดูแล
สุขภำพผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ กระดำษ A4  
สรุป แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์
ครอบครัวจ ำนวน 3 คน และอำจำรย์
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวจ ำนวน 3 คน 
เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 100 ใช้
งบประมำณท้ังสิ้น 34,150 บำท (คงเหลือ 
25,500 บำท) 
 

วิธีการประเมินผล  
1) แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่

ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดข้ึน 
2) แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถสอบผ่ำน

เกณฑ์เลื่อนชั้นปีของโรงพยำบำลพุทธ
ชินรำช พิษณุโลก ได้ร้อยละ 100 

3) แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถให้บริกำร
สุขภำพระดับปฐมภูมิ และ/หรือ 
ทุติยภูมิแก่บุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยไม่จ ำกัดโรค เพศ อำยุ
และวัย โดยประเมินจำกแบบ
ประเมิน 360 องศำ โดยทีมสห
วิชำชีพ 

4) แพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์
แพทย์เข้ำร่วมศึกษำดูงำนร้อยละ 80 

 

ร่วมกับแพทย์ประจ ำบ้ำนในด้ำน
กำรท ำงำน พฤติกรรม ทักษะกำร
สื่อสำร และทักษะในกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืน พบว่ำแพทย์ประจ ำ
บ้ำนร้อยละ 100 ได้คะแนนใน
ระดับดีข้ึนไปในทุกด้ำน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1) แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมรู้และ

ทักษะในกำรดูแลโรคหรือภำวะ
ของผู้ป่วย  

2) เกิดกำรพัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนที่เหมำะสม ทั้งต่อ
แพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
เพ่ือตอบสนองกับกำรท ำงำนใน
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
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C = Context  
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
(สิ่งที่ใช้ในโครงการ) 

P = Process  
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

4) เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำม
เข้ำใจในระบบบริกำรสำธำรณสุข 
และกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ
เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงกำรบริกำรได้
อย่ำงสะดวกและทั่วถึง 

5) เพื่อให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมเป็น
ผู้น ำทำงวิชำกำร มีควำมสำมำรถใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือเป็นที่
ปรึกษำและสอนผู้อ่ืนได้  

เป้าหมาย แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวช
ศำสตร์ครอบครัวจ ำนวน 3 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ จัด
ประชุมแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว เพื่อ
วำงแผนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
รวมถึงกิจกรรมดูงำนเพ่ือเรียนรู้ระบบ
บริกำรสำธำรณสุข ระบบกำรท ำงำน
ปฐมภูมิ และระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำย 
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 วิเคราะห์การด าเนินงาน : ในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันพุธที่เป็นวัน Academic activity ของแพทย์ประจ ำบ้ำนอยู่แล้ว ท ำให้
แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น แต่เนื่องจำกกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นในลั กษณะของกำรบรรยำยและกำรอภิปรำยกลุ่มเฉพำะ
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและอำจำรย์แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวเท่ำนั้น ท ำให้กำรเรียนรู้อำจยังไม่หลำกหลำยและครอบคลุมในทุกมิติ  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำกมีกำรระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้ต้องงดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนที่โรงพยำบำลน่ำน ส่งผลให้แพทย์ประจ ำบ้ำนอำจ
ยังไม่ได้เรียนรู้กำรด ำเนินงำนปฐมภูมิของโรงพยำบำลต้นแบบ ซึ่งหำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคดีข้ึนแล้วอำจจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนอีกครั้ง  
 แนวทางที่จะด าเนินงานต่อไปในปี 2565 : ควรมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับแพทย์เฉพำะทำงสำขำอ่ืนๆ และสหวิชำชีพทั้งใน
โรงพยำบำลและในชุมชน เพ่ือเรียนรู้กำรท ำงำนในแต่ละบริบท รวมถึงน ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหลำยๆมิติ มำพัฒนำกำรด ำเนินงำนปฐมภูมิต่อไป 
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โครงการรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 9,000 บำท 
 
ตารางท่ี 83 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1) อัตรำกำรเข้ำร่วมประชุมของ

กลุ่มเป้ำหมำย มำกกว่ำร้อยละ 90 
2) อัตรำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

ประชุม มำกกว่ำร้อยละ 90 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อให้บุคลำกรเครือข่ำยสุขภำพ
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำร
นิเทศงำน ควบคุม ก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย  

2) เพื่อให้บุคลำกรเครือข่ำยสุขภำพ
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ที่เข้ำรับ
กำรนิเทศงำน ได้ทรำบและท ำควำมเข้ำใจ 

บุคลากร 
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน

โครงกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 
งบประมาณ 

9,000 บำท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- 
 
สรุป ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับกำรนิเทศงำนฯ 
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ติดตำมและรวบรวมสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวง
สำธำรณสุข รอบที่ 1 ปี 2564 

2) จัดท ำเอกสำรและงำนน ำเสนอ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
กระทรวงสำธำรณสุข รอบที่ 1 ปี 
2564 

3) น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ตำมประเด็นกำรนิเทศ
ฯ รอบที่ 1 ปี 2564 

Output (ผลผลิต) 
วัตถุประสงค์ที่ 1 
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขเข้ำร่วม

ประชุมรับนิเทศงำนฯ จ ำนวน 109 คน 
ได้แก่ 

1.1) ผู้นิเทศจำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 20 
คน 

1.2) ผู้รับกำรนิเทศงำนฯ เจ้ำหน้ำที่ 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง และ รพ.
สต. จ ำนวน 89 คน 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

สำมำรถวิเครำะห์ประเด็นปัญหำกำร
ปฏิบัติงำน และระบบงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) เพื่อให้บุคลำกรเครือข่ำยสุขภำพ
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย น ำผลกำร
ประเมินไปใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
พัฒนำระบบงำน และให้ผู้บริหำรทรำบถึง
ข้อบกพร่อง ปัญหำ อุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนได้ 
 
เป้าหมาย 

1) กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุข จ ำนวน 100 คน ได้แก่ 

1.1) ผู้นิเทศจำกส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 25 คน 

1.2) เจ้ำหน้ำที่จำก รพ.สต. และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 
จ ำนวน 20 คน 

1.3) เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัย จ ำนวน 55 คน 

จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมำณ 
2564 แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ควำมพึงพอใจด้ำนข้อมูลน ำเสนอ
กำรรับนิเทศฯ รอบที่ 1 ปีงบประมำณ 
2564 ร้อยละ 93.05 

2) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำข้อมูล กำร
รับนิเทศฯ รอบที่ 1 ปีงบประมำณ 2564 
ร้อยละ 91.75 

3) ควำมพึงพอใจด้ำนประชำสัมพันธ์
และสถำนที่กำรรับนิเทศฯ รอบที่ 1 
ปีงบประมำณ 2564 ร้อยละ 93.68 

4) ควำมพึงพอใจด้ำนเอกสำร
ประกอบกำรรับนิเทศฯ รอบที่ 1 
ปีงบประมำณ 2564 ร้อยละ 93.19 
 

4) ชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะ และสรุป
กำรนิเทศฯ รอบที่ 1 ปี 2564 โดย
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 
วิธีการประเมินผล 

แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับ
กำรนิเทศงำนฯ เครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 
รอบท่ี 1 ปีงบประมำณ 2564 

1) อัตรำกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กลุ่มเป้ำหมำย มำกกว่ำร้อยละ 90 

2) อัตรำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุม มำกกว่ำร้อยละ 90 
 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2)  
ผู้รับกำรนิเทศงำนฯ เจ้ำหน้ำที่ 

โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง และ รพ.
สต. ทรำบและท ำควำมเข้ำใจ สำมำรถ
วิเครำะห์ประเด็นปัญหำกำรปฏิบัติงำน 
และระบบงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 93.16 

วัตถุประสงค์ที่ 3)  
บุคลำกรเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอศรี

ส ำโรง จังหวัดสุโขทัย น ำผลกำร
ประเมินไปใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
พัฒนำระบบงำน และให้ผู้บริหำร
ทรำบถึงข้อบกพร่อง ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำนได้ ร้อยละ 90.81 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 

1) อัตรำกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 109.00 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

2) พ้ืนทีเ่ป้ำหมำย คือ โรงพยำบำลศรี
สังวรสุโขทัย และโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล จ ำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สต.
บ้ำนไร่ และ รพ.สต.บ้ำนท่ำมักกะสัง 
 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

1) ติดตำมและรวบรวมสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวง
สำธำรณสุข รอบที่ 1 ปี 2564 

2) จัดท ำเอกสำรและงำนน ำเสนอสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกระทรวง
สำธำรณสุข รอบที่ 1 ปี 2564 

2) อัตรำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุม ร้อยละ 92.81 
 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : จำกกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง ในปีงบประมำณ 2564 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 75 ตัวชี้วัด สำมำรถ
ด ำเนินงำนบรรลุผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยอยู่ 22 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 29.33) ไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยอยู่ 12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.00) ไม่ส่งผลกำรด ำเนินงำนอยู่ 22 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 29.33) 
ทั้งนี้เป็นข้อมูลระดับเขตสุขภำพและระดับประเทศอยู่ 19 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25.33) แสดงให้เห็นว่ำผลกำรด ำเนินงำนยังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข และตอบสนองนโยบำยส ำคัญ 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง หรือชะลอกำร
ด ำเนินงำนไป ผลลัพธ์จึงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไปในปี 2565 : จ ำเป็นอย่ำงยิ่งจะต้องด ำเนินงำนเชิงรุก ทั้งงำนควบคุม ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลโครงกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
สำธำรณสุข เพ่ือให้ตอบสนองกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญทุกระดับ บรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน อันจะน ำไปสู่กำ รแก้ไขปัยหำด้ำน
สุขภำพอนำมัยของประชำชนในพื้นท่ีให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่ำงทั่วถึงต่อไป 
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โครงการพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : เวชกรรมสังคม 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินงบตำมเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ (QOF) จ ำนวน 7,670 บำท 
 
ตารางท่ี 84 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context  
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input  
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process  
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product  
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีควำมส ำคัญ
เนื่องจำกท ำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนมำกมำยที่
ส่งผลเสียต่อสุขภำพ และงบประมำณในกำรดูแล 
กำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็น prevention ซ่ึง
เป็นงำนของระบบปฐมภูมิ ดังนั้นบุคลำกรใน
ระบบปฐมภูมิ ควรมีศักยภำพ ควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรดูแลโรคในกลุ่มนี้เช่นกัน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในอ ำเภอศรีส ำโรง 
 

บุคลากร  
วิทยำกำรบรรยำยให้ควำมรู้ เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และ
เจ้ำหน้ำทีง่ำนปฐมภูมิ 
งบประมาณ  
เงินงบตำมเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำร
ปฐมภูมิ (QOF) จ ำนวน 7,670 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
สมุด ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร  
สรุป  
เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 35 คน 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 32 คน (รวมวิทยำกร) 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
และเจ้ำหน้ำที่เวชกรรมโรงพยำบำลศรีสังวร

กิจกรรม  
ให้ควำมรู้เชิงวิชำกำร ในกำรดูแล
รักษำผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดัน 
และไขมันในเลือดผิดปกติ 
วิธีการประเมินผล  
วัดควำมรู้เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
80 

Output (ผลผลิต)  
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 32 คน 
จำกเป้ำหมำย 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.43 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำม
พึงพอใจ 20 คน จำก 21 คนคิดเป็น
ร้อยละ 95.24 โดยมีอีก 1 คน รู้สึก
เฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 4.76 เมื่อท ำ
กำรทดสอบควำมรู้เฉลี่ยก่อนเริ่ม
โครงกำรได้ท่ำกับร้อยละ 53.80 
เมื่อหลังจำกสิ้นสุดโครงกำรควำมรู้
เฉลี่ยได้เท่ำกับ 88.00     
Outcome (ผลลัพธ์)  
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถดูแลผู้ป่วยด้วย
ควำมรู้ควำมมั่นใจ และผู้ป่วยได้รับ
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เป้าหมาย  
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หรือ
เจ้ำหน้ำที่งำนปฐมภูมิ ที่อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัด
สุโขทัย จ ำนวน 35 คน 

จ ำนวน 21 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้อง
ประเมินควำมรู้และควำมพึงพอใจ 

กำรดูแลเกี่ยวกับโรคเบำหวำน 
ควำมดันและไขมันได้ดีขึ้น 
 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : มีกำรระบำดของโควิดท ำให้มีกำรเลื่อนกำรประชุมหลำยครั้ง  
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไปในปี 2565 : ควรมีกำรจัดทบทวนควำมรู้เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกปี เนื่องจำกควำมรู้โรคเบำหวำน ควำมดัน 
และไขมันมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ลืมควำมรู้ที่ได้รับไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้านธรรมมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

 
โครงการตรวจสอบภายในเครือข่ายอ าเภอศรีส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 63 : ร้อยละของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์  กำรประเมินกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงสุนทรี กิจกำร ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุง รพ. จ ำนวน 3,000 บำท (ค่ำเบี้ยเลี้ยง) 
 
ตารางท่ี 85 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตรำ รพ.สต. ได้รับกำรตรวจสอบ 
ภำยใน ครบถ้วน 100 % (19 แห่ง) 
- ผลกำรตรวจสอบทั้ง 5 มิติ ผ่ำนเกณฑ์  
85 % 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ปฏิบัติตำม พรบ.วินัยกำรเงินกำรคลัง 
ของรัฐ พ.ศ.2561 มำตรำ 79 
 

บุคลากร 
- คณะกรรมกำรฯ รพ. และ สสอ. 
ศรีส ำโรง 
งบประมาณ 
3,000 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ไม่มี 
สรุป  
- 3,000 บำท 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- ลงตรวจสอบภำยใน รพ.สต. ตำม 
แผนที่ก ำหนด  
 
วิธีการประเมินผล 
- แบบประเมิน 5 มิติ (เฉพำะของ รพ.
สต.) 
 

Output (ผลผลิต) 
- รพ.สต.ได้รับกำรตรวจสอบ 100 % 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
- ผลกำรประเมินภำพรวม > 85 % 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

เป้าหมาย 
- รพ.สต. 19 แห่ง ได้รับกำรตรวจสอบ 
ครบถ้วน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย 
- ลงตรวจสอบ รพ.สต. 19 แห่ง 

 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : ใช้แบบประเมิน 5 มิติ จำกกลุ่มตรวจสอบภำยในกระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำ กำรด ำเนินงำนในแต่ละมิติของ รพ.สต.จะเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน แต่ต้องเพ่ิมกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำก แบบประเมินมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งจึงอำจจะท ำให้ผู้ปฏิบัติเกิดควำมคลำดเคลื่อนในควำมเข้ำใจ จึงต้องอำศัยกำร
สร้ำง ทบทวนจำกเครือข่ำยทั้งระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัดสุโขทัย  
 แนวทางที่จะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : น ำแบบประเมิน 5 มิติ ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำกกลุ่มตรวจสอบกระทรวงสำธำรณสุข มำทบทวน และพัฒนำเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นกว่ำที่ผ่ำนมำ 
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โครงการระบบการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 61 : ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงสุนทรี กิจกำร ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมำณ 
 
ตารางท่ี 86 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตรำกำรเข้ำร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย > 90% 
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ > 

90% 
- อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักสูตรที่

อบรม > 90% 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ในกำร 
ประเมิน ITA 
- เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจทำงด้ำน

จริยธรรม, กำรกระท ำผิดวินัย, ผลประโยชน์
ทับซ้อน, จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” 

เป้าหมาย 
- รพ.ผ่ำน ITA ทุกไตรมำส = 100 % 

บุคลากร 
- หัวหน้ำกลุ่มงำนหรือตัวแทน จ ำนวน 

50-100 คน 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมำณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม่ใช้ 
สรุป  
1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร : 61 คน (100 

%) 
2) ควำมพึงพอใจ 
  - รูปแบบของโครงกำร : ระดับมำก 

(3.24)   
  - กำรได้รับควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วม

กิจกรรม : ระดับมำกท่ีสุด (3.28) 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้สใจ 
- ทดสอบควำมรู้ก่อน – หลัง กำร

อบรม 
วิธีการประเมินผล 
- ประเมินควำมรู้ก่อน – หลัง กำรให้

ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ รพ. 
- ประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ  
 

 

Output (ผลผลิต) 
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำร : 61 คน (100 %) 

150 คน (78.86 %) 
Outcome (ผลลัพธ์) 
 1. ควำมพึงพอใจ 
  - รูปแบบของโครงกำร : ระดับมำก 
(3.24)   
  - กำรได้รับควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม : ระดับมำกท่ีสุด (3.28) 
  - กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรมมำ
ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนั : ระดับมำกที่สุด 
(3.28) 
  - กำรสื่อสำรควำมเข้ำใจในเนือ้หำกิจกรรม
ของผู้เข้ำร่วมจัดกิจกรรม : ระดับมำก (3.20) 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- ประชุม 
- เขียนโครงกำรฯ 
- เสนอโครงกำรฯ 
- ด ำเนินกำร 
- ประเมินผล 

  - กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรมมำ
ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนั : ระดับมำก
ที่สุด (3.28) 

  - กำรสื่อสำรควำมเข้ำใจในเนือ้หำ
กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมจดักิจกรรม : 
ระดับมำก (3.20) 

  - พฤติกรรมของผู้ร่วมจัดกิจกรรม : 
ระดับมำกท่ีสุด (3.33) 

  - ควำมพึงพอใจรวม: ระดับมำกที่สุด 
(3.28) 

3) อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
หลักสูตรที่อบรม 
  - ก่อนกำรอบรม: 263 คะแนน 
  - หลังกำรอบรม  : 357 คะแนน 
  - เพ่ิมข้ึน : 35.74 % 

  - พฤติกรรมของผู้ร่วมจัดกิจกรรม : 
ระดับมำกท่ีสุด (3.33) 
  - ควำมพึงพอใจรวม: ระดับมำกที่สุด 
(3.28) 
2. อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักสูตรที่
อบรม 
  - ก่อนกำรอบรม: 263 คะแนน 
  - หลังกำรอบรม  : 357 คะแนน 
  - เพ่ิมข้ึน : 35.74 % 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รพ.ก ำหนดผู้เข้ำร่มอบรมเป็ตหัวหน้ำกลุ่มงำน/ผู้แทน ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เบื้อ งต้นโดยจะขยำยผลกำร
ด ำเนินงำนไปยังผู้ปฏิบัติในหน่วยงำนต่อไป  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจำก สำระและเนื้อหำของกำรประเมิน ITA ค่อนข้ำงซับซ้อนจึงอำจท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมยังไม่สำมำรถเกิดควำมเข้ำใจ
ได้ทันที จึงต้องอำศัยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะกำรปยะยุกต์กับงำนประจ ำที่ปฏิบัติ 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2565 : สร้ำงกำรพัฒนำกำรประเมิน ITA ในรูปแบบของเครื่อข่ำยระดับหน่วยงำน และระดับจังหวัด 
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โครงการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 
 สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  - 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงภัทรำวดี โตอุ่นเพ็ชร ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุง รพ. จ ำนวน 38,000 บำท 
 
ตารางท่ี 87 ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตรำกำรเข้ำร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย>90% 
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ >90% 
- อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักสูตรที่อบรม 

> 90% 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้พื้นฐำน 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีบุคลำกร และ 
อุปกรณ์ป้องกันที่สำมำรถใช้ในกำรระงับอัคคีภัย

ที่ถูกต้อง 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีกำรเตรียมควำม 
พร้อม 
- เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำร 
ด ำเนินกำรตำมแผน 

บุคลากร 
- จนท.รพ = 118 คน จำกทั้งหมด 

150 คน(78.66%) 
 
งบประมาณ 

38,000 บำท                       
ใช้จ่ำยจริง  33,385  บำท 

 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- อุปกรณ์พิเศษ, แก๊ส, เคมีดับเพลิง 
สรุป  
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ = 118 คน 
- ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร = 

97.5% 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- อบรมให้ควำมรู้เบื้องต้นแก่ 
เจ้ำหน้ำที่ รพ. 
- ซ้อมกำรโรยตัวจำกที่สูง           
ณ อำคำร 50 ปี ศรีสังวร 
 
วิธีการประเมินผล 
- ประเมินควำมรู้ก่อน – หลัง  
กำรให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ รพ. 
- ประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ 
 

 

Output (ผลผลิต) 
- จนท.รพ เข้ำร่วม = 118 คนจำก

ทั้งหมด 150 คน (78.66%) 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
- ควำมพึงพอใจภำพรม = 95.94 % 
- อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
- คะแนนดีขึ้น = 80% 
- คะแนนคงที่ = 6.7 % 
- คะแนนลดลง = 13.3 % 
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C = Context 
(บริบทก่อนท าโครงการ) 

I = Input 
(สิ่งท่ีใช้ในโครงการ) 

P = Process 
(กระบวนการ/กิจกรรม) 

P = Product 
(ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

- บุคลำกรตำมแผนฉุกเฉินสำมำรถปฏิบัติงำน
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องได้ 

เป้าหมาย 
- เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- เตรียมกำร 
- กำรด ำเนินกำร 
- กำรประเมินผล 

- ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ = 
95.00 %  

- ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำม
เข้ำใจ =86.25 % 

- ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้
ไปใช้ = 93.13 % 

 
 วิเคราะห์การด าเนินงาน : กำรซ้อมแผนในครั้งนี้เน้นกำรอพยพ เคลื่อนย้ำย เจ้ำหน้ำที่โดยกำรโรยตัวจำกที่สูง และกำรใช้อุปกรณ์ในกำรดับเพลิงเบื้องต้น พบว่ำ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และน ำไปใช้ประโยชน์กรณีเกิดเหตุกำรณ์จริงได้  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : (1) พ้ืนที่ภำยใน รพ. ค่อนข้ำงจ ำกัดจึงท ำให้ขณะซ้อมแผนฯ ดับเพลิงไหม้จึงเกิดควันค่อนข้ำงมำก อำจสร้ำงควำมร ำคำญให้แก่
ผู้ป่วย และญำติในบริเวณข้ำงเคียง (2) เจ้ำหน้ำที่ให้ควำสนใจค่อนข้ำงน้อย จึงท ำให้กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร 
 แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : ปี พ.ศ.2564 จะมีกำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยโดยกำรจ ำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริงอำจจะซ้อมบริเวณอำคำรหอผู้ป่วย 
หรืออำคำรสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและเข้มมุ่ง รพ. 
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จัดท าโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละแผนงานโครงการ 

โรงพยาบาลศรสีังวรสุโขทัย 

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.คลองตาล ถ.จรดวิถีว่อง 

อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 64120 

โทรศัพท์ : 0–5568–2030 – 42 ต่อ 1319 
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