
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2565 | 2022 



 
 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ จัดทำรายงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถ
นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของเครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอศรีสำโรง ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง ได้เชื่อมโยงกับ
นโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเขตสุขภาพที่ 2 นโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย รวมถึงนโยบายของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1) ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 3) พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ 4) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
อย่างมีธรรมาภิบาล  
 ทั้งนี้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง และเครือข่าย ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประจำปีเล่มนี้ ในการทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานใน
สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยต่อไป 
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 อำเภอศรีสำโรงได้ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นแห่งแรก ที่บ้านนาหลุก ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้ าน หมู่ที่ 5 
ตำบลนาขุนไกร ต่อมาจะเป็น พ.ศ. ใดยังค้นหาหลักฐานไม่พบ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งท่ีบ้านปากแก่ง ตำบล
เกาะตาเลี้ยงเป็นครั้งที่ 1 แล้วย้ายไปตั้งท่ีบ้านวังทอง ตำบลวังทอง เป็นครั้งที่ 2 แล้วย้ายมาจากตำบลวังทองไป
ตั้งที่บ้านคลองตาล ตำบลวัดเกาะ เป็นครั้งที่ 3 และย้ายไปตั้งที่บ้านคลองตาล ตำบลคลองตาล ซึ่งเป็นสถาน
ที่ตั้งท่ีว่าการอำเภอศรีสำโรงในปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4 
 คำว่า “ศรีสำโรง” ซึ่งเป็นชื่ออำเภอได้ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ยังตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านนาหลุก บ้าน
ปากแก่ง และบ้านวังทอง ต่อเมื่อย้ายไปตั้งที่อยู่ที่บ้านคลองตาล ตำบลวัดเกาะ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอคลอง
ตาล” ตามนามบ้านและหลังจากท่ีได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอครั้งหลังสุด มาตั้งท่ีบ้านคลองตาล ตำบลคลองตาล 
จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากอำเภอคลองตาลมาใช้ชื่อเป็น “ศรีสำโรง” ตามเดิม เพ่ือรักษาประวัติดั้งเดิมไว้ 
 คำว่า “ศรีสำโรง” ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านของตำบลตามท่ีทั่วไปนิยมใช้กัน เพราะปรากฏจากปากคำของ
คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าลือสืบต่อ ๆ กันมา “ศรีสำโรง” ซึ่งเป็นชื่ออำเภอแต่เดิมมานั้นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ    
ที่บ้านนาหลุกเมื่อครั้งตั้งอยู่นั้นมีต้นสำโรงอยู่ต้นหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่โตมาก ผู้ก่อตั้งที่ว่าการ
อำเภอครั้งนั้นคงจะเห็นเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จึงได้ขอใช้ชื่ออำเภอโดยอาศัยชื่อของต้นไม้
ดังกล่าวเป็นหลัก และเพ่ือที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง จึงได้เติมคำว่า “ศรี” เข้าไว้ข้างหน้าอีกคำหนึ่ง 
 
 
 
 

 



 
 เนื้อที่อำเภอศรีสำโรง มีประมาณ 567.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 353,562.5 ไร่ 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 อำเภอศรีสำโรง มีพ้ืนที่ 565.73 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน
ตอนกลางของอำเภอ ผ่านตำบลสามเรือน  ตำบลวัดเกาะ ตำบลคลองตาล ตำบลบ้านนา ตำบลวังทอง ตำบลวัง
ใหญ่และตำบลทับผึ้ง มีลำคลองสำคัญที่อยู่บริเวณฝั่งลำน้ำยมด้านขวา คือ คลองระกำ และคลองชัด หนองน้ำ
สำคัญสำหรับทำการเกษตร ได้แก่ หนองน้ำไอ้ข่อง หนองควาย หนองโพ และหนองยุบ ตำบลบ้านซ่าน หนอง
ลาดหอยโข่ง และหนองหมื่นอิน ตำบลบ้านไร่ หนองกระสา ตำบลเกาะตาเลี้ยง 
 

 
 อำเภอศรีสำโรง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 13 แห่ง โดยเป็นเทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 1 แผนที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
 



 การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอศรีสำโรงแบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น 13 ตำบล          
118 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ตำบลคลองตาล (Khlong Tan)     
2. ตำบลวังลึก (Wang Luek)     
3. ตำบลสามเรือน (Sam Ruean)     
4. ตำบลบ้านนา (Ban Na)     
5. ตำบลวังทอง (Wang Thong)     
6. ตำบลนาขุนไกร (Na Khun Krai)     
7. ตำบลเกาะตาเลี้ยง (Ko Ta Liang) 
8. ตำบลวัดเกาะ (Wat Ko) 
9. ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai) 

 10. ตำบลทับผึ้ง (Thap Phueng) 
 11. ตำบลบ้านซ่าน (Ban San) 
 12. ตำบลวังใหญ่ (Wang Yai) 
 13. ตำบลราวต้นจันทน์ (Rao Ton Chan) 
 
 การปกครองส่วนท้องถิ ่น ท้องที ่อำเภอศรีสำโรงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
13 แห่ง ได้แก่ 
 1. เทศบาลตำบลศรีสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตาลทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบล  

วังลึกและตำบลสามเรือน 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังลึก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบล  

ศรีสำโรง) 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเรือน (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

ตำบลศรีสำโรง) 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลวังทองทั้งตำบล 
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลนาขุนไกรทั้งตำบล 
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลเกาะตาเลี้ยงทั้งตำบล 
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลวัดเกาะทั้งตำบล 
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล 
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลทับผึ้งทั้งตำบล 
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบ้านซ่านทั้งตำบล 
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลวังใหญ่ทั้งตำบล 
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลราวต้นจันทน์ทั้งตำบล 
 



 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะปลูก พบว่ามีการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใน
การทำนาและปลูกพืชไร่ ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าวเจ้า ยาสูบ และข้าวโพด 
 เกษตรกรมีรายได้จากการทำนาและทำไร่ใบยาสูบ หลายหมู่บ้านมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มี
รายได้พิเศษเพิ ่มขึ ้น ได้แก่ ทำไม้กวาด ทำแชมพูด้วยสมุนไพร การจักสาน การทอผ้า และน้ำสมุนไพร 
นอกจากนี้สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวศรีสำโรงและเป็นที่นิยม คือ ถั่วทอดศรีสำโรง หรือถั่วทอด 200 ปี 
ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยและนักท่องเที่ยว 
 

 
 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 41 แห่ง 
(ขยายโอกาส 9 แห่ง) โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 แห่ง  
 การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 37 แห่ง สำนักสงฆ์ 14 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง 
 

 
 อำเภอศรีสำโรงตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 447 กิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 101 ตัดผ่าน (ถ.จรดวิถีถ่อง) และอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รูปที่ 2 ท่านเจ้าคุณพระสังวรกจิโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก 

 
 ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยาบาลขึ้น 
เนื่องจาก “ท่านเคยป่วยมาก่อน มีความสงสารประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครได้ คนยากจนจะได้รับ
การรักษาบ้างก่อนตายหรือรอดชีวิต โรงพยาบาลและหมอเท่านั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยามเจ็บป่วยและให้กำลังใจกับ
พี่น้องคนยากจน ความเมตตาต่อบุคคลอ่ืนที่ด้อยโอกาสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพิงได้” ท่านเจ้า
คุณพระสังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้าประชาชน สร้างโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการให้บริการประชาชน  
 

 
รูปที่ 3 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
 



 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเดิมเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 - 2506 
เป็นเวลา 15 ปี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัย และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ในเขตสุขภาพที่ 2 
ต่อมาจังหวัดสุโขทัยเห็นสมควรให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของ
หน่วยราชการ จึงได้สร้างโรงพยาบาลสุโขทัยขึ้น โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยได้เปิดทำการรักษาพยาบาลครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 307 เตียง มีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 
ตารางวา เป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อภายในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะศัลยกรรมและอุบัติเหตุ ปัจจุบัน
มีแพทย์ 72 คน มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา สามารถทำการรักษาผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นแหล่ง
ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และโรงพยาบาลไม่มีวิกฤติการเงิน 
 การดำเนินกิจการของโรงพยาบาลก่อนเข้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) มีผล
ประกอบการที่ดี มีเงินบำรุงคงเหลือเกินกว่า 100 ล้านบาท หลังจากเข้าระบบ UC เมื่อปีงบประมาณ 2545 
เงินบำรุงเริ่มลดลงตามลำดับ จนเกิดวิกฤติทางการเงิน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร การบริหารจัดการ และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงพยาบาล 
ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และสามารถแก้ไขวิกฤติทางการเงินได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการมีผลงานก้าวหน้าเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ และโรงพยาบาลได้พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้
ทันสมัย เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ทำ
เครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาระบบบัญชี การเงิน พัสดุ และการตรวจสอบภายใน 
ตั ้ง PCU (Primary Care Unit) ในพื้นที ่ พร้อมทั ้งพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไป 
 

 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง เดิมเรียกว่าอนามัยอำเภอศรีสำโรง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
สถานที่ ที่ตั้งสำนักงานอนามัยอำเภออยู่ภายในอาคารสุขศาลา หมู่ 1 ตำบลคลองตาล เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 
โดยมีนายพวน  ก้อนแก้ว เป็นอนามัยอำเภอเป็นคนแรกของอำเภอศรีสำโรง และต่อมารุ ่น นายบัณฑิต 
อินทรมาศ ได้มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งอนามัยศรีสำโรงเป็นสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง ซึ่งใช้สถานที่ปฏิบัติงาน
เดียวกับสถานีอนามัยตำบลคลองตาลมาโดยตลอดจนถึงสมัย นายประกอบ แก้วทุ่ง เป็นสาธารณสุขอำเภอศรี
สำโรง ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากสถานีอนามัยตำบลคลองตาล มาปฏิบัติงานที่อาคารพัสดุซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกันกับสถานีอนามัยตำบลคลองตาล ตั้งแต่ มีนาคม 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปที่ 4 วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 - 2565 

 

 



 
รูปที่ 5 วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

 
 
 



 
 ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยาบาลขึ้น 
เนื่องจาก “ท่านเคยป่วยมาก่อน มีความสงสารประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครได้ คนยากจนจะได้รับ
การรักษาบ้างก่อนตายหรือรอดชีวิต โรงพยาบาลและหมอเท่านั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยามเจ็บป่วยและให้กำลังใจกับ
พี่น้องคนยากจน ความเมตตาต่อบุคคลอื่นที่ด้อยโอกาสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพิงได้” ท่านเจ้า
คุณพระสังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้าประชาชน  สร้างโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการให้บริการประชาชน 
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเปิดทำการรักษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491 
มีอาคารรักษาพยาบาลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจำ 1 คน ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล
ทั่วไป ขนาด 307 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 101) 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
50 ไร่ 22.4 ตารางวา 
 การดำเนินกิจการของโรงพยาบาลก่อนเข้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) มีผล
ประกอบการที่ดี มีเงินบำรุงคงเหลือเกินกว่า 100 ล้านบาท หลังจากเข้าระบบ UC เมื่อปีงบประมาณ 2545 
เงินบำรุงเริ่มลดลงตามลำดับ จนเกิดวิกฤติทางการเงิน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร การบริหารจัดการ และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงพยาบาล 
ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และสามารถแก้ไขวิกฤติทางการเงินได้ตั ้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานการณ์ทางการเงินของ
โรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 3 อัตราส่วน คือ 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน ส่งผลทำให้
สถานการณ์วิกฤติทางการเงินลดลงไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน และไม่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับสูงถึงรุนแรง 
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการ โดยวางมาตรการเพิ่มรายรับมี
การทบทวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล มาตรการลดรายจ่ายมีการควบคุมกำกับแผนงานโครงการทุกไตรมาส 
ตามความจำเป็นเร่งด่วนและระดับความสำคัญ ส่งผลทำให้ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล จึงทำให้โรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพทางการเงินเพิ่มขึ้น 
 
 
 



 
 

   

 
ผศ. (พิเศษ) นพ.รเมศ  ว่องวิไลรัตน ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

 

   

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 

นางสาวรุจีพร  เพ็ญศรี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 

นางสุนทรี  กิจการ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

   



 
 

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ 
นางสาวรุจีพร  เพ็ญศรี 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
นางสุนทรี  กิจการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ 

   

   
นายแพทย์นำชัย  จิตรนำทรัพย์ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
นายแพทย์วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ 



 

   
 

 

 

 
 

 

 

     
นางสุนทรี  กิจการ 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.1 งานสารบรรณและธุรการ 
1.2 งานยานพาหนะ 
1.3 งานสนาม 
1.4 งานรกัษาความสะอาด และขยะติดเชื้อ 
1.5 งานรักษาความปลอดภัย 
1.6 งานซักฟอกและตัดเย็บ 
1.7 ระบบบ้าบัดน้ำเสีย 
1.8 งานประชาสัมพันธ ์

2. กลุ่มงานพัสดุ 
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ

วิศวกรรมทางการแพทย ์
3.1 งานไฟฟ้า 
3.2 ระบบปรับอากาศภายใน 
3.3 งานซ่อมบ้ารุงทั่วไป 
3.4 อาคารสถานที ่
3.5 งานโยธาสขุาภบิาล 
3.6 ช่างเครื่องมือแพทย์ 

4. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
5. กลุ่มงานการเงิน 
6. กลุ่มงานบัญช ี

นพ.วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 
1. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
2. กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

3.1 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศสม. 
3.2 งานป้องกันควบคุมและระบาดวิทยา 
3.3 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย 
3.4 งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟ ู
3.5 งานคุ้มครองผู้บริโภค 

4. กลุ่มงานสุขศึกษา 
5. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

5.1 งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน 
5.3 งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค 
5.4 งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5.5 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
5.6 งานตรวจสุขภาพ 

6. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
6.1 งานการพยาบาลที่บา้นและชุมชน 
6.2 งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน 
6.3 งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน 
6.4 งานการพยาบาลชุมชนในการบำบัดรักษายาเสพติด 

นพ.นำชัย จิตรนำทรัพย ์
1. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ์
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการ 
4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ

มาตรฐาน 

นพ.สุนทร อินทพิบูลย์ 
1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
2. กลุ่มงานอายุรกรรม 
3. กลุ่มงานศัลยกรรม 
4. กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
5. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
6. กลุ่มงานนิติเวช 
7. กลุ่มงานจักษวุิทยา 
8. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
9. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
10. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 
11. กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม 
12. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
13. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
14. กลุ่มงานทันตกรรม 
15. กลุ่มงานรังสีวิทยา 
16. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ

วิทยาคลีนิก 
17. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
18. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
19. กลุ่มงานเภสัชกรรม 

นางสาวรุจีพร  เพ็ญศร ี
1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน 
2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
3. กล่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
5. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด 
6. กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 
7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 
8. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 
9. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช 
10. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช 
11. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยกุมารเวชกรรม 
12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยออร์โธปดิิกส์ 
13. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยโสต ศอ นาสิก จักษ ุ
14. กลุ่มงานการพยาบาลดา้นการควบคุมและ

ป้องกันการติดเช้ือ 
15. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ  
16. กลุ่มงานวิจยัและพฒันาการพยาบาล 

หมายเหต ุ: 1. ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนกรอบขั้นต่ำ-ขั้นสูง  2. ปรับปรุง ธ.ค. 60 



 
 

 

 

 นางศศิพร บัวหงษ์ 
สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง 

 

   

   
นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง 

 นายบรรเจิด  นวลใย 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง 

   

   
นายธีรวัฒน์  เข็มพล 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นางสุนีรัตน์  เชิดชูไทย 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นางสาวสุภัทรา  เปี่ยมอ่อน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
 
 
 



 
 จำนวนประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัด
สุโขทัย ที่มีเชื้อสายจีนเข้ามาอยู่ในอำเภอศรีสำโรง ยังมีวิถีการใช้ชีวิต การทำใบยาสูบ ส่งเข้าโรงงาน โรงบ่มยา
ในพื้นที่ สำหรับในปีงบประมาณ 2565 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยมีประชากร ณ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 
2565 จำแนกตามรายตำบล และจำแนกตามเพศและอายุ ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำแนกตามรายตำบล ณ มิถุนายน  2565 

ตำบล 
เพศ 

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

ตำบลคลองตาล 2,660 3.89 3,173 4.64 5,833 8.54 

ตำบลวังลึก 2,539 3.72 2,816 4.12 5,355 7.84 

ตำบลสามเรือน 3,231 4.73 3,518 5.15 6,749 9.88 

ตำบลบ้านนา 1,206 1.76 1,330 1.95 2,536 3.71 

ตำบลวังทอง 1,876 2.75 2,062 3.02 3,938 5.76 

ตำบลนาขุนไกร 3,563 5.21 3,568 5.22 7,131 10.44 

ตำบลเกาะตาเลี้ยง 3,348 4.90 3,740 5.47 7,088 10.37 

ตำบลวัดเกาะ 2,107 3.08 2,441 3.57 4,548 6.66 

ตำบลบ้านไร่ 2,463 3.60 2,718 3.98 5,181 7.58 

ตำบลทับผ้ึง 4,087 5.98 4,337 6.35 8,424 12.33 

ตำบลบ้านซ่าน 1,890 2.77 2,022 2.96 3,912 5.73 

ตำบลวังใหญ่ 1,752 2.56 1,874 2.74 3,626 5.31 

ตำบลราวต้นจันทร์ 1,905 2.79 2,103 3.08 4,008 5.87 

ยอดรวมทั้งหมด 32,627 47.75 35,702 52.25 68,329 100.00 
ที่มา : สำนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จาก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ณ มิถุนายน 2565 

 

 



 จากตารางที่ 1 พบว่า จำนวนประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำแนกตามรายตำบล    
ณ มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 68,329 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 35,702 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
และเป็นเพศชาย 32,627 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 และตำบลที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ 
ตำบลทับผึ้ง จำนวน 8,424 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 อันดับที่ 2 คือ ตำบลนาขุนไกร จำนวน 7 ,131 คน     
คิดเป็นร้อยละ 10.37 และอันดับที่ 3 คือ ตำบลเกาะตาเลี้ยง จำนวน 7,088 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำแนกเพศและช่วงอายุ ณ มิถุนายน 2565 

ช่วงอายุ (ปี) 
เพศ 

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

0 - 4 ปี 1,300 1.90 1,234 1.81 2,534 3.71 

5 - 9 ปี 1,707 2.50 1,567 2.29 3,274 4.79 

10 - 14 ปี 1,804 2.64 1,814 2.65 3,618 5.29 

15 - 19 ปี 1,979 2.90 1,760 2.58 3,739 5.47 

20 - 24 ปี 1,886 2.76 1,965 2.88 3,851 5.64 

25 - 29 ปี 2,306 3.37 2,255 3.30 4,561 6.68 

30 - 34 ปี 2,160 3.16 2,120 3.10 4,280 6.26 

35 - 39 ปี 2,227 3.26 2,181 3.19 4,408 6.45 

40 - 44 ปี 2,471 3.62 2,482 3.63 4,953 7.25 

45 - 49 ปี 2,781 4.07 2,982 4.36 5,763 8.43 

50 - 54 ปี 2,663 3.90 3,031 4.44 5,694 8.33 

55 - 59 ปี 2,682 3.93 3,095 4.53 5,777 8.45 

60 - 64 ปี 2,306 3.37 2,876 4.21 5,182 7.58 

65 - 69 ปี 1,660 2.43 2,218 3.25 3,878 5.68 

70 - 74 ปี 1,257 1.84 1,728 2.53 2,985 4.37 

75 - 79 ปี 691 1.01 1,005 1.47 1,696 2.48 

80 - 84 ปี 456 0.67 761 1.11 1,217 1.78 

85 - 89 ปี 207 0.30 431 0.63 638 0.93 

90 - 94 ปี 71 0.10 149 0.22 220 0.32 

95 - 99 ปี 7 0.01 44 0.06 51 0.07 

100 ปีขึ้นไป 6 0.01 4 0.01 10 0.01 

รวม 32,627 47.75 35,702 52.25 68,329 100.00 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จาก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ณ มิถุนายน 2565 

 



 จากตารางที่ 2 พบว่า จำนวนประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำแนกเพศและช่วงอายุ  
ณ มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 68,329 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 35,702 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
และเป็นเพศชาย 32,627 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 และช่วงอายุที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ ช่วง
อายุ 55 – 59 ปี จำนวน 5,777 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 อันดับที่ 2 คือ ช่วงอายุ 45 – 49 ปี จำนวน 5,763 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.43 และอันดับที่ 3 คือ ช่วงอายุ 50 – 54 ปี จำนวน 5,694 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 

 
แผนภูมิที่ 1 พีระมิดจำนวนประชากร จำแนกเพศและอายุ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ณ มิถุนายน 2565 
 (หน่วย : คน) 

 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จาก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565 
 

 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า พีระมิดจำนวนประชากร จำแนกเพศและอายุ อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย ณ มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 35 ,702 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 และเป็น
เพศชาย 32,627 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 และช่วงอายุที่มีประชากรมากท่ีสุดอันดับที่ 1  ได้แก่ ช่วงอายุ 55 – 
59 ปี จำนวน 5,777 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 เป็นเพศชาย จำนวน 2 ,682 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 และเป็น
เพศหญิง จำนวน 3,095 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 อันดับที่ 2 คือ ช่วงอายุ 45 – 49 ปี จำนวน 5,763 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.43 เป็นเพศชาย จำนวน 2,781 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 และเป็นเพศหญิง จำนวน 2,982 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.36 และอันดับที่ 3 คือ ช่วงอายุ 50 – 54 ปี จำนวน 5,694 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 เป็นเพศ
ชาย จำนวน 2,663 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 และเป็นเพศหญิง จำนวน 3,031 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 
 



 
ตารางท่ี 3 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559 – 2565 

ปี 
อัตราการเกิด อัตราการตาย 

จำนวน 
อัตรา 

ต่อพันประชากร 
จำนวน 

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 

2565 877 / 68,329 12.83 670 / 68,329 9.81 

ที่มา : 1) อัตราเกิด ; งานสูติกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
 2) อัตราตาย ; งานเวชระเบียนและสถิติ กลุม่งานสารสนเทศทางการแพทย์ รพ.ศรสีังวรสโุขทัย 
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรเป็นจำนวนประชากรกลางปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2565 

 
แผนภูมิที่ 2 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2559 – 2565 

 
ที่มา : 1) อัตราเกิด ; งานสูติกรรม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
 2) อัตราตาย ; งานเวชระเบียนและสถิติ กลุม่งานสารสนเทศทางการแพทย์ รพ.ศรสีังวรสโุขทัย 
หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนประชากร เป็น จำนวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2559 - 2565 

 
 
 



 จากตารางที่ 3 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จากจำนวน
ประชากรกลางปี พ.ศ. 2559 - 2565 พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 มีอัตราการเกิด อยู่ที่ 12.83 ต่อพันประชากร โดย
มีอัตราการเกิดขยายตัวลดลงเมื่อเทียบจากปีที่แล้ว อยู่ที่ร้อยละ 10.51 และ มีอัตราการตาย อยู่ที่ 9.81 ต่อพัน
ประชากร โดยมีอัตราการตายขยายตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบจากปีที่แล้ว อยู่ที่ร้อยละ 11.30 
 

  
ตารางท่ี 4 การพยากรณ์จำนวนประชากร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2566 

เดือน 

 ปี พ.ศ. (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
2566 

(ค่าพยากรณ์) 

มกราคม 71,273 71,053 70,835 68,882 68,543 68,142 

กุมภาพันธ ์ 71,256 71,010 70,826 68,854 68,498 68,116 

มีนาคม 71,228 70,989 70,776 68,802 68,459 68,091 

เมษายน 71,221 71,019 70,759 68,771 68,467 68,065 

พฤษภาคม 71,259 70,970 70,780 68,774 68,387 68,040 

มิถุนายน 71,234 70,961 70,817 68,713 68,329 68,015 

กรกฎาคม 71,244 70,901 70,784 68,675 68,298 67,989 

สิงหาคม 71,230 70,891 70,799 68,627 68,251 67,964 

กันยายน 71,186 70,875 69,474 68,609 68,255 67,939 

ตุลาคม 71,154 70,911 69,077 68,573 68,219 67,914 

พฤศจิกายน 71,127 70,874 69,022 68,572 68,204 67,888 

ธันวาคม 71,110 70,805 68,914 68,574 68,161 67,863 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
หมายเหตุ : พยากรณ์โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรรายเดือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย ปี พ.ศ. 2550 – 2565 (16 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่ 3 แนวโน้มการเพิ่มจำนวนประชากร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2566 

 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จาก https://stat.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ : พยากรณ์โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรรายเดือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย ปี พ.ศ. 2550 – 2565 (16 ปี) 

 
 จากตารางที่ 4 การพยากรณ์จำนวนประชากร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 
2566 พบว่า จำนวนประชากร ณ ตุลาคม พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 68,219 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร 
ณ ตุลาคม ของปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวของประชากรลดลง อยู่ที่ร้อยละ 0.60 และจากการพยากรณ์
จำนวนประชากร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (12 เดือน) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2566 และได้
ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าจริง 
(Actual value) และค่าที่ประมาณได้ (Estimated value) ของประชากรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พบว่า
มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 93.44 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก และผลการพยากรณ์จากแบบจำลอง
แสดงตามตารางดังกล่าว คาดว่าอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 
อยู่ที่ร้อยละ 0.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีรายงานลำดับโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต โรคผู้ป่วยนอก        
10 อันดับแรก และโรคของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก ของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 จำนวนและอัตราการตายผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค 5 อันดับแรก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

ปีงบประมาณ 2565 

อันดับ รหัส ชื่อโรค จำนวน (ราย) 
อัตรา 

ต่อพันประชากร 

1 J128 Other viral pneumonia 18 0.2634 
  โรคปอดอักเสบจาการตดิเช้ือ   
2 I500 Congestive heart failure 10 0.1464 
  โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง   
3 J181 Lobar pneumonia, unspecified 9 0.1317 
  โรคปอดบวมทั้งกลีบ   
4 N185 Chronic kidney disease, stage 5 6 0.0878 
  โรคไตวายเรื้อรัง ระดับ 5   
 I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical 6 0.0878 
  โรคเลือดออกในซีกของสมองใหญ ่   
5 J180 Bronchopneumonia, unspecified 5 0.0732 
  โรคปอดบวมชนิดบร็องโค   
 C349 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified 5 0.0732 
  โรคมะเร็งปอด   
 A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of 

infectious origin 
5 0.0732 

  กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้ใหญ่อักเสบจากการ
ติดเชื้อ 

  

ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 
หมายเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 2) จำนวนประชากรเปรียบเทียบ เป็นจำนวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2565 

  
 จากตารางที่ 5 จำนวนและอัตราการตายผู้ป่วยในตายตามกลุ่มโรค 5 อันดับแรก อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีจำนวนผู ้เสียชีวิตมากที ่ส ุดอันดับที ่ 1 ได้แก่ Other viral 
pneumonia (โรคปอดอักเสบจาการติดเชื ้อ) จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.2634 อันดับที ่ 2 ได้แก่ 
Congestive heart failure (โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง) จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1464 และ
อันดับที่ 3 ได้แก่ Lobar pneumonia, unspecified (โรคปอดบวมทั้งกลีบ) จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.1317 ตามลำดับ 



ตารางที่ 6 รายงานโรคของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

อันดับ รหัส ชื่อโรค จำนวน (ราย) ร้อยละ 

1 I10 Essential (primary) hypertension 33,633 12.5573 
  โรคความดันโลหิตสูง   
2 N185 Chronic kidney disease, stage 5 16,970 6.3360 
  โรคไตวายเรื้อรัง ระดับ 5   
3 E789 Disorder of lipoprotein metabolism,unspecified 14,080 5.2569 
  ความผิดปกติแบบอ่ืนของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่

ระบุชนิด 
  

4 E119 NIDM Without complications 10,996 4.1055 
  โรคเบาหวาน   
5 E785 Hyperlipidemia, unspecified 6,466 2.4142 
  ภาวะไขมันในเลือดสูง   
6 H401 primary open angle glaucoma 3,833 1.4311 
  ต้อหินชนิดมุมเปดิแบบปฐมภูม ิ   
7 N183 Chronic kidney disease, stage 3 3,311 1.2362 
  โรคไตวายเรื้อรัง ระดับ 3   
8 N40 Hyperplasia of prostate 2,388 0.8916 
  การเจรญิเกินของต่อมลูกหมาก   
9 K30 Functional dyspepsia 2,387 0.8912 
  อาหารไม่ย่อย   

10 R42 Dizziness and giddiness 2,283 0.8524 
  เวียนศีรษะ   

ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

หมายเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 2) เปรียบเทียบจากจำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2565 

 
 จากตารางที่ 6 รายงานโรคของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคมากที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ Essential (primary) 
hypertension (โรคความดันโลหิตสูง) จำนวน 33,633 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5573 อันดับที ่ 2 ได้แก่ 
Chronic kidney disease, stage 5 (โรคไตวายเรื้อรัง ระดับ 5) จำนวน 16,970 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3360 
และอันดับที่ 3 ได้แก่ Disorder of lipoprotein metabolism,unspecified (ความผิดปกติแบบอื่นของเมตะ
บอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่ระบุชนิด) จำนวน 14,080 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.2569 ตามลำดับ 
 
 
 
 



ตารางที่ 7 รายงานโรคของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 

อันดับ รหัส ชื่อโรค จำนวน(ราย) ร้อยละ 

1 H251 Senile nuclear cataract 246 1.5262 
  โรคต้อกระจกในวัยชราชนิดนิวเคลียส   
2 J128 Other viral pneumonia 214 1.3277 
  โรคปอดบวมที่เกิดจากไวรสัอื่น   
3 Z290 Isolation 183 1.1354 
  การแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ   
4 A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of 

infectious origin 
167 1.0361 

  โรคกระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบจากการตดิเช้ือ   
5 O800 Spontaneous vertex delivery 131 0.8128 
  การคลอดเองท่าศีรษะ   
6 J180 Bronchopneumonia, unspecified 115 0.7135 
  โรคปอดบวมชนิดบร็องโค   
7 I500 Congestive heart failure 105 0.6514 
  โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง   
8 N185 Chronic kidney disease, stage 5 104 0.6452 
  โรคไตวายเรื้อรัง ระดับ 5   
9 N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 78 0.4839 
  โรคหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่ออักเสบเฉียบพลัน   

10 J068 Other acute upper respiratory infections of 
multiple sites 

76 0.4715 

  การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน   
 I639 Cerebral infarction,unspecified 76 0.4715 
  โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด   

ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

หมายเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 2) เปรียบเทียบจากจำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 
 

 จากตารางที่ 7 รายงานโรคของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของอำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย ปี 2565 พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยในตามกลุ่มโรคมากที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ Senile nuclear cataract 
(โรคต้อกระจกในวัยชราชนิดนิวเคลียส) จำนวน 246 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5262 อันดับที่ 2 ได้แก่ Other 
viral pneumonia (โรคปอดบวมที่เกิดจากไวรัสอื่น) จำนวน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3277 และอันดับที่ 3 
ได้แก่ Isolation (การแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ) จำนวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.1354 ตามลำดับ 
 
 



 

 
ตารางท่ี 8 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

ปีงบประมาณ อัตรากำลัง เตียง 
ผู้ป่วยใน 
(ราย) 

วันนอน
รวม 

อัตรา 
ครองเตียง 

Sum 
Adj.RW 

CMI 
Active 
bed 

2561 748 307 17,588 84,512 75.42 25,797.60 1.4668 232 
2562 765 307 16,189 79,024 70.52 24,124.30 1.4902 216 
2563 770 307 14,881 71,589 63.89 22,083.80 1.4840 196 
2564 780 307 17,081 92,920 82.92 24,790.90 1.4514 255 
2565 802 307 16,118 86,281 76.99 26,686.90 1.6557 236 

ที่มา : 1) อัตรากำลัง ; กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
 2) กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จาก http://cmi.moph.go.th 

 
แผนภูมิที่ 4 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 – 2565 

 
ที่มา : 1) อัตรากำลัง ; กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
 2) กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จาก http://cmi.moph.go.th 

 
 จากตารางที่ 8 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 ขนาด 
307 เตียง โดยปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีอัตราครองเตียงอยู่ที่ ร้อยละ 76.99 ค่า CMI (Case Mix Index) 
ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน อยู่ที่ 1.66 โดยมีจำนวนผู้ป่วยใน (Admission) 16,118 ราย 
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในของปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวลดลงเพียงร้อยละ 6.44 
 

 



 
ตารางท่ี 9 ผลการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล ปี งบประมาณ 2561 – 2565 

ประเภทผู้ป่วย หน่วยวัด 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ผู้ป่วยนอก       

1.1 ผู้มารับบริการทุกประเภท ครั้ง 282,667 298,169 244,847 239,053 348,311 
- ผู้ป่วยใหม่ ราย 56477 55,201 45,786 44,654 66,908 
- ผู้ป่วยเก่า ราย 50499 55,274 60,982 53,841 101,333 
- จำนวนเฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน 988 1,042 856 836 1,218 

1.2 ผู้ป่วยนอก ครั้ง 268,851 277,087 229,490 221,582 267,836 
- ผู้ป่วยใหม่ ราย 50,063 50,527 42,345 39,290 42,539 
- ผู้ป่วยเก่า ราย 45,667 53,388 57,901 49,010 69,447 
- จำนวนเฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน 940 967 802 775 936 

1.3 จำนวนผู้ป่วยตาย ราย 103 142 167 144 152 
- อัตราตาย : ผู้ป่วยนอกพัน

ราย 
 0.38 0.51 0.73 0.65 0.57 

1.4 อัตราการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน 
(ผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยใน) 

 15:1 18:1 15:1 14:1 17:1 

2. ผู้ป่วยใน       

2.1 จำนวนผู้ป่วยในท้ังหมด 
(ไม่รวมทารกแรกคลอด) 

ราย 16,852 15,513 13,929 16,616 15,238 

2.2 จำนวนเฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน 231 205 172.21 217 236 
2.3 จำนวนผู้ป่วยในท้ังหมด ราย 17,588 16,189 14,881 17,081 16,118 
2.4 จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย ราย/วัน 48 44 39 47 44 
2.5 จำนวนวันนอนเฉลี่ย วัน/ราย 4.81 4.88 4.82 4.63 5.35 

 วันนอน 
อัตราครองเตียง 

80,299 
71.66 

79,034 
70.53 

69,071 
61.64 

79,137 
70.62 

86,281 
76.99 

2.6 จำนวนผู้ป่วยตาย ราย 579 603 540 602 670 
2.7 อัตราตาย ร้อยละ 3.43 3.72 3.63 3.52 4.16 

3. ความสมบูรณ์เวชระเบียน 
(MRA) 

ร้อยละ 87.55 90.08 90.50 91.05 N/A 

4. ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ CMI  1.47 1.49 1.48 1.45 1.66 

ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
  

 
 



 
ตารางท่ี 10 อัตรากำลังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ณ ตุลาคม 2565 

ตำแหน่ง 
จำนวน 
(รวม) 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

พกส. 
ลูกจ้างชั่วคราวฯ 

รายเดือน รายวัน รายคาบ 

1. แพทย์ 72 71 - - - - - 1 

2. ทันตแพทย์ 8 8 - - - - - - 

3. เภสัชกร 19 18 - - - - - - 

4. พยาบาล 250 243 - - 2 - 1 - 

5. นักเทคนิคการแพทย์ 25 18 - 4 - - 2 - 

6. นักกายภาพบำบัด 7 5 - 2 - - - - 

7. รังสีการแพทย์ฯ 7 6 - 1 - - - - 

8. แพทย์แผนไทย 2 2 - - - - - - 

9. นักสังคมสงเคราะห ์ 3 3 - - - - - - 

10. นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก 

1 1 - - - - - - 

11. อื่น ๆ 414 52 14 32 188 - 128 - 

รวม 802 427 14 39 190 0 131 1 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565 

 
 จากตารางที่ 10 อัตรากำลังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ณ ตุลาคม 2565 มีอัตรากำลังทั้งหมด 
802 คน โดยจำแนกเป็น ข้าราชการ จำนวน 427 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 14 คน พนักงานราชการ จำนวน 
39 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 190 และลูกจ้างชั่วคราวฯ (รายเดือน / รายวัน / รายคาบ) 
จำนวน 132 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 11 จำนวนแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
 

 ปฏิบัติงาน 
อยู่ระหว่าง 
ลาศึกษา 

ปีที่จบ 

1 ผู้อำนวยการ 1 0  

2 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย ์ 1 0  

3 (ด้านเวชกรรม สาขาสตูิ-นรีเวชกรรม) 3 0  

4 (ด้านเวชกรรม สาขามะเร็งนรเีวชวิทยา) 1 0  

5 (ด้านเวชกรรม สาขาศลัยกรรม) 5 1 ปี 2566 (1) 

6 (ด้านเวชกรรม สาขาศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์) 3 2  ปี 2566 (1) ปี 2568 (1) 

7 (ด้านเวชกรรม สาขาอายรุกรรม) 7 2 ปี 2566 (2) 

8 (ด้านเวชกรรม สาขาอายรุศาสตรโ์รคไต) 1 0  

9 (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 4 0  

10 (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) 3 2 ปี 2566 (2) 

11 (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 1 0  

12 (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร)์ 1 0  

13 (ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินจิฉัย) 3 1 ปี 2567 (1) 

14 (ด้านเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา) 3 2 ปี 2566 (1) ปี 2568 (1) 

15 (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตรค์รอบครัว) 3 0  

16 (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 2 1 ปี 2566 (1) 

17 (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ปอ้งกัน (แขนงอาชีว
เวชศาสตร์) 

1 0 
 

18 (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู) 1 0  

19 (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 3 0  

20 (ด้านเวชกรรม สาขาศลัยศาสตรย์โูรวิทยา) 1    

21 (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศลัยศาสตร์)   1  

22 แพทย์โครงการ Inservice Training fmedD ปีท่ี 1-3 4 0  

23 เพิ่มพูนทักษะ 8 0  

 รวม 60 12  

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 12 จำนวนสถานบริการสุขภาพ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

ลำดับ พื้นที่ ขนาด 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง M 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน M 

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร ่ M 

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง M 

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน M 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุนไกร M 

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตว็ดนอก M 

8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก M 

9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล M 

10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะตาเลี้ยง M 

11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกาะ M 

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล S 

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุเต่า S 

14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามักกะสัง S 

15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราวต้นจันทร ์ S 

16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระบัว S 

17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา S 

18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ S 

19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง S 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย 

 
 จากตารางที ่ 12 จำนวนสถานบริการสุขภาพ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  มีจำนวน
โรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพตำบล จำนวน 19 แห่ง จำแนกเป็น ขนาด M จำนวน 11 แห่ง และขนาด S จำนวน 
8 แห่ง 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี 13 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

ลำดับ สถานบริการ จำนวน อสม. (คน) 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล 44 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน 143 

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก 107 

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะตาเลี้ยง 113 

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวงฆ้อง 49 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก 72 

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง 94 

8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ 48 

9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระบัว 48 

10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกาะ 89 

11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 63 

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง 120 

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน 105 

14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร ่ 171 

15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราวต้นจันทร ์ 55 

16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามักกะสัง 45 

17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุนไกร 66 

18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล 44 

19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุเต่า 35 

20 โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 78 

21 สาธารณสุขอำเภอศรสีำโรง 0 

 รวมทั้งสิ้น 1,589 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย 

 
 จากตารางที่ 13 จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มี
จำนวนทั้งหมด 1,589 คน หน่วยบริการที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมากที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จำนวน 171 คน อันดับที่ 2 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สามเรือน จำนวน 143 คน และอันดับที่ 3 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง จำนวน 120 คน 
 



 
ตารางท่ี 14 สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2560 - 2565 

กระแสเงินสด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

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

รายรับ 671,858,173.90 692,834,703.91 696,717,279.94 770,740,415.02 850,404,982.78  1,116,396,351.67 

รายจ่าย 663,979,066.33 636,695,301.84 712,236,109.40 781,811,094.28 825,559,216.72  981,069,985.67 

รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย 7,879,107.57  56,139,402.07  (15,518,829.46) (11,070,679.26) 24,845,766.06  135,326,366.00 

เงินสดฯ คงเหลือปลายงวด 138,342,803.72 194,482,205.79 178,963,376.33 167,892,697.07 192,738,463.13  328,064,829.13 

เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้* 15,005.61 65,966,993.94 62,653,619.50 87,345,557.53 108,105,593.30 258,983,063.64 

       
สภาพคล่องทางการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Cash ratio > 0.8 (เงินสดฯ / หน้ีสินหมุนเวยีน) 1.01 1.61 1.73 2.40 2.53 5.26 

Quick ratio > 1.0 (เงินสดฯ+ลูกหนี้ / หน้ีสินหมุนเวียน) 1.61 2.07 2.54 3.56 4.84 6.47 

Current ratio > 1.5 (สนิทรพัย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมุนเวยีน) 1.72 2.20 2.93 3.87 5.30 6.88 

สรุประดับวิกฤต ระดับ 0 0 0 0 0 0 

 
 

 



เงินทุนหมุนเวียนสุทธ ิ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

สินทรัพย์หมุนเวียน 222,269,430.74 258,788,113.61 281,108,482.01 259,719,661.13 388,874,668.45  426,011,733.41 

หนี้สินหมุนเวียน 118,384,135.60 108,327,648.53 85,521,825.68 62,482,202.03 70,834,039.08  60,746,475.52 

ทุนสำรองสุทธิ (NWC) 103,885,295.14 150,460,465.08 195,586,656.33 197,237,459.10 318,040,629.37  365,265,257.89 

ทุนสำรองสุทธิหกังบลงทนุและเงนิบริจาค (NWC) 85,441,615.63 130,265,001.76 164,798,725.18 179,172,521.59 304,233,998.62  356,929,967.92 

       

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รายได ้ 570,212,871.26 564,550,397.07 602,875,577.27 824,847,522.84 1,060,163,630.53  1,080,748,427.28 

ค่าใช้จ่าย 546,968,221.76 557,903,594.75 585,541,761.38 751,859,791.81 879,095,647.20  919,787,150.27 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 23,244,649.50 6,646,802.32 17,333,815.89 72,987,731.03 181,067,983.33  160,961,277.01 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (EBITDA) 32,049,116.01 37,424,497.25 38,300,587.97 26,576,004.13 155,111,238.27  73,521,225.86 

       
เงินที่มีภาระผูกพัน ได้แก ่ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

- งบลงทุน UC    5,461,088.56 5,386,327.46 9,377,815.87 5,815,846.08 3,986,549.74  5,708,106.66 

- เงินรับฝากและเงินประกัน 25,451,690.66 27,224,282.40 42,676,427.35 9,105,543.24 10,139,930.87  13,087,410.33 

- เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค ์ 12,982,590.95 14,809,135.86 21,410,115.28 12,249,091.43 9,820,081.01  2,627,183.31 

- รายได้ งปม.เงินอุดหนุน - - - - - - 

รวม 43,895,370.17 47,419,745.72 73,464,358.50 27,170,480.75 23,946,561.62  21,422,700.30 

 



*เงินบำรุงคงเหลือ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

- งบลงทุน UC    5,461,088.56 5,386,327.46 9,377,815.87 5,815,846.08 3,986,549.74 5,708,106.66 

- เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค ์ 12,982,590.95 14,809,135.86 21,410,115.28 12,249,091.43 9,820,081.01 2,627,183.31 

- เงินงบประมาณ 1,531,777.00 - - - - - 

- หนี้สิน (**) 118,352,341.60 108,319,748.53 85,521,825.68 62,482,202.03 70,826,239.08 60,746,475.52 

รวม 138,327,798.11 128,515,211.85 116,309,756.83 80,547,139.54 84,632,869.83 69,081,765.49 

       

**รายการหักหนี้สิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล 31,794.00 7,900.00 29,400.00 24,900.00 12,400.00 16,400.00 

เจ้าหนี้งบลงทุน UC - - - - - - 

เจ้าหนี้เงินงบประมาณ - - 2,438,305.50 - - - 

เงินรับฝากกองทุน UC งบลงทุน - - - - - - 

รวม 31,794.00 7,900.00 2,467,705.50 24,900.00 12,400.00 16,400.00 

ลูกหนี ้ 72,815,433.03 49,823,001.96 68,830,227.96 64,401,429.37 163,559,022.89 73,305,414.19 

เจ้าหนี้ 42,901,009.44 45,216,714.38 32,388,439.37 43,182,802.46 47,072,127.52 36,202,281.60 

ที่มา : กลุ่มงานบัญชี  โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion 

Prevention & Protection Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้านธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางท่ี 15 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

โครงการในแผนปฏิบัติการ โครงการนอกแผนปฏิบัติการ รวมโครงการในแผน+นอกแผน 
ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น 

ขอยกเลกิ
โครงการ 

รวมโครงการ 
ในแผน 

ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น 

ขอยกเลกิ
โครงการ 

รวมโครงการ
นอกแผน 

ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น 

ขอยกเลกิ
โครงการ 

รวมโครงการ 
ทั้งหมด 

PP & P 18 8 26 5 3 8 23 11 34 
Service 25 8 33 6 0 6 31 8 39 
People 2 0 2 2 0 2 4 0 4 

Governance 8 4 12 3 1 4 11 5 16 
รวม 53 20 73 16 4 20 69 24 93 

ร้อยละ 56.99 21.51 78.49 17.20 4.30 21.51 74.19 25.81 100.00 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

 
ตารางท่ี 16 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

งบประมาณตามเล่ม
แผนปฏิบัติการฯ 

(บาท) 

โครงการในแผนปฏิบัติการ โครงการนอกแผนปฏิบัติการ รวมโครงการในแผน+นอกแผน 
เขียนโครงการ  

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) 

เขียนโครงการ  
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) 
เขียนโครงการ  

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) 

PP & P 402,056.00 176,160.00 118,770.00 78,795.00 39,450.30 254,955.00 158,220.30 
Service 821,415.00 791,725.00 711,766.00 426,135.00 253,956.50 1,217,860.00 965,722.50 
People 100,000.00 26,600.00 21,600.00 189,070.00 158,725.00 215,670.00 180,325.00 

Governance 300,889.00 230,216.00 222,421.00 86,580.00 82,012.00 316,796.00 304,433.00 

รวม 1,624,360.00 1,224,701.00 1,074,557.00 780,580.00 534,143.80 2,005,281.00 1,608,700.80 

ร้อยละ   87.74  68.43  80.22 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย



 จากตารางที่ 15 และ ตารางที่ 16 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการเครือข่าย
บริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มีโครงการรวมทั้งหมด 93 โครงการ 
(โครงการตามแผนฯ จำนวน 73 โครงการ และโครงการนอกแผนฯ จำนวน 20 โครงการ) ดำเนินโครงการแล้ว
เสร็จ จำนวน 69 โครงการ เป็นโครงการที่ยกเลิก จำนวน 24 โครงการ เป็นเงินตามแผนงานโครงการ ทั้งสิ้น 
2,005,281.00 บาท และได้เบิกจ่ายใช้จริงอยู ่ที ่ 1,608,700.80 บาท ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการดำเนิน
โครงการ CIPP Model โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 24 โครงการ (จาก 69 โครงการ) จำแนกตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4Excellence) ดังต่อไปนี้ 
 

 

 จากแผนปฏิบัติการฯ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปี
งบประมาณ 2565 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มี
โครงการรวมทั้งหมด 93 โครงการ (โครงการตามแผนฯ จำนวน 73 โครงการ และโครงการนอกแผนฯ จำนวน 
20 โครงการ) จำแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4Excellence) และตามแหล่งงบประมาณ
โครงการ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion 
Prevention & Protection Excellence) โครงการรวมจำนวน 34 โครงการ (โครงการตามแผนฯ จำนวน 
26 โครงการ และโครงการนอกแผนฯ จำนวน 8 โครงการ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 23 โครงการ และ
ขอยกเลิก จำนวน 11 โครงการ ทั้งนี้ เป็นเงินตามแผนงานโครงการ ทั้งสิ้น 254,955.00 บาท และได้เบิกจ่ายใช้
จริงอยู่ที่ 158,220.30 บาท โดยที่เป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการ CIPP Model โครงการที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้น จำนวน 7 โครงการ (จาก 23 โครงการ) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 17 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบ

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยท่ีเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 

 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและลดอตัราการเกิด
โรคฟันผุในเด็กนักเรยีนอายุ 6 ปี 

                 2,250.00  กลุ่มงานทันตกรรม 

2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์และผู้คลอดติดเชื้อโควิด                    900.00  สูติกรรม 

3 โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย 3 ดี ปีงบประมาณ 
2565 

 ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

4 กิจกรรมวันนักกำหนดอาหารอาเซยีน ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

5 งานวันการได้ยินโลก (World Hearing Day)                  1,875.00  หน่วยงานโสต ศอ นาสิก 

6 ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน เพื่อควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือด

ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานสุขศึกษา 



 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

และป้องกันการเกดิโรคแทรกซ้อน 
ปีงบประมาณ 2565 

7 ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส.  ของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ปี 
2565 

ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานสุขศึกษา 

8 การอบรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
ห่างไกล Office Syndrome ปีงบประมาณ 
2565 

                 5,415.00  กายภาพบำบัด 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

9 เฝ้าระวังการเกดิโรค (Silicosis) ของพนักงาน
ในโรงโม่หินศลิาพัฒนา 

                 6,465.00  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

10 เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของพนักงานบริษัทไซ
แอมโทแบคโคเอกซปอร์ตคอร์ปอเรชั่นสุโขทัย 

               38,725.00  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

11 พัฒนาการให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน 
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

               13,000.00  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

12 ให้ภูมิคุ้มกันไวรสัตับอักเสบบี แกบุ่คลากรใน
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

 ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

13 ตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก/เชิงรบั ปี 2565  ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

14 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย ประจำปี 2565 

 ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

15 ตรวจประเมินสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความ
ร้อน) ในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 

               15,800.00  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

16 ควบคุมคุณภาพน้ำดืม่และน้ำเสียใน
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

               26,400.00  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

17 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนในอายุ 
50 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2565 

ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

18 ผู้บริโภคปลอดภัยและพัฒนาภาคีเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคตำบลคลองตาล 
ปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายบรกิารสุขภาพ
อำเภอศรสีำโรง จังหวัดสุโขทัย 

                 7,940.00  งานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

19 คัดกรองสารโคลีนเอสเตอเรสในรา่งกายของ
เกษตรกรเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 

                 4,720.00  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

20 ความปลอดภัยดา้นอาหาร ปีงบประมาณ 
2565 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

                 2,985.30  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 



 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

21 คนศรีสำโรงร่วมใจ บ้านปลอดภัยไร้
ไข้เลือดออก 

                 7,430.00  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

22 อสม. น้อย ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 อำเภอ  ศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

               16,360.00  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

23 พัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีและเครือขา่ยผู้
ให้บริการศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 

                 7,955.00  คณะกรรมการศูนย์พึ่งได ้

 
 2) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
โครงการรวมจำนวน 39 โครงการ (โครงการตามแผนฯ จำนวน 33 โครงการ และโครงการนอกแผนฯ จำนวน 
6 โครงการ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 31 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 8 โครงการ ทั้งนี้ เป็นเงินตาม
แผนงานโครงการ ทั้งสิ้น 1,217,860.00 บาท และได้เบิกจ่ายใช้จริงอยู่ที่ 965,722.50 บาท โดยที่เป็นการ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ CIPP Model โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 15 โครงการ (จาก 31 
โครงการ) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 18 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 

 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 แลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนาระบบเครือข่าย
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

                 8,100.00  PCT อายุกรรม 

2 รับการประเมินมาตรฐานสถานบรกิารโรคหลอด
เลือดสมอง Standard Stroke Center  
Certify (SSCC) ของโรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย 

                 3,600.00  PCT อายุรกรรม 

3 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย                  9,600.00  กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

4 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย
ฉุกเฉินในระบบ HosXp 

                 4,500.00  กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง 
(ACLS) 

               21,587.00  กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอ้มแผน
อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย (MCI)  

               26,700.00  กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

7 ลดการบาดเจ็บและเสยีชีวิตจากอบุัติเหตุทาง
ถนน (Road Traffic Injury : RTI) 

                 3,900.00  กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 



 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8 การดูแลท่อเจาะคอ (Tracheostomy tube 
care) 

                 2,544.00  หน่วยงานโสต ศอ นาสิก 

9 การป้องกันและควบคมุการแพร่กระจายเชื้อดื้อ
ยาในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 

                 3,100.00  คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
10 ส่งเสริมการใช้ยา Antibiotic อย่างเหมาะสม ไม่ใช้งบประมาณ    คณะอนุกรรมการการจดัการการ

ดื้อยาต้านจลุชีพ (AMR) 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยกู้ชีพทารก                  9,150.00  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

12 Training of the Trainer in Palliative Care 
Nurse 

ไม่ใช้งบประมาณ    ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

13 การพัฒนาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยใน
ชุมชน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย  

ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

14 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเครือข่ายบรกิารสุขภาพ
อำเภอศรสีำโรง 

                 3,895.00  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

15 การเฝา้ระวังการฆ่าตัวตายกลุ่มเปราะบาง 
ปีงบประมาณ 2565  

                 4,740.00  กลุ่มงานสุขภาพจิตและจติเวช 

16 พัฒนาศักยภาพการดูแลโรคตดิเช้ือท่ีเนื้อเยื่อ
และการดูแลแผลโรคหนังเน่า ปีงบประมาณ 
2565 (Overview of soft tissue 
infection&Necrotizing fasciitis 
management) 

                 2,700.00  PCT ศัลยกรรม 

17 แลกเปลีย่นเรยีนรู้พัฒนาระบบเครอืข่ายการ
ดูแลผูป้่วย Sepsis 

ไม่ใช้งบประมาณ    PCT อายุรกรรม 

18 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเครือข่ายโซนเหนือจังหวัดสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2565 

                 3,000.00  PCT อายุรกรรม 

19 คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการสอ่งกล้องลำไส้
ใหญ่ 

               27,510.00  Endoscope/EST 

20 พัฒนาระบบริการผู้ป่วยมะเร็ง จ.สุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 

                 5,900.00  เคมีบำบัด 

21 คัดกรองและป้องกันไตเสื่อมในชุมชน ไม่ใช้งบประมาณ    หน่วยไตเทียม 

22 คัดกรองสายตาในผูสู้งอายุและผู้ปว่ยเบาหวาน 
ปีงบประมาณ 2565 

                 9,240.00  กลุ่มงานจักษุวิทยา 

23 การจัดการผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอันตราย 
ปีงบประมาณ 2565 

               12,000.00  กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

24 ธนาคารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความผู้
พิการเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน 

             550,000.00  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

25 พัฒนาการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานเภสัชกรรม 



 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

26 “คลินิกนอนกรน” โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 

ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 

27 พัฒนาระบบบริการบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบ
บูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 

             204,376.50  กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

28 เด็กไทยสายตาดี                  2,400.00  กลุ่มงานจักษุวิทยา 

29 3 หมอ Meeting ปีงบประมาณ 2565                19,080.00  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

30 คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม
เคลื ่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ ่มเสี ่ยง
และด ้ อย โอกาส  ใน โอกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอย ู ่ห ั วทรงพระ
ชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
โดยมูลนิธิกาญจนบารมี 

               18,500.00  สำนักงานสาธารณสุข 
อำเภอศรสีำโรง 

31 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูล
ผ ู ้ป ่วยโรคเบาหวาน-ความด ันโลห ิตส ู ง” 
เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 

                 9,600.00  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) โครงการ
รวมจำนวน 4 โครงการ (โครงการตามแผนฯ จำนวน 2 โครงการ และโครงการนอกแผนฯ จำนวน 2 โครงการ) 
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 โครงการ และไม่มีโครงการขอยกเลิก ทั้งนี้ เป็นเงินตามแผนงานโครงการ 
ทั้งสิ้น 215,670.00 บาท และได้เบิกจ่ายใช้จริงอยู่ที่ 180,325.00 บาท โดยที่ไม่มีโครงการการประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ CIPP Model ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 19 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร

จัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 

 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 2 ไม่ใช้งบประมาณ    กลุ่มงานการพยาบาล 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ปีงบประมาณ 2565 

               21,600.00  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยโรงพยาบาลศรี

สังวรสุโขทัย 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหัวหน้างานสู่การ
เป็นผู้นำมืออาชีพ (Leadership 

103,725.00 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 



 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

Development Program) และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปการจดัทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ระยะ 5 ปี 
ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 (Phase 3) 

4 Srisangworn Virtual Run 2022 สำหรับ
ประชาชนท่ีมีระดับดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน
มาตรฐาน ปี 2565 

55,000.00 คณะกรรมการจัดกจิกรรม 
Srisangworn Virtual Run 

2022 

 
 4) ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) โครงการรวมจำนวน 16 โครงการ (โครงการตามแผนฯ จำนวน 12 โครงการ และโครงการนอก
แผนฯ จำนวน 4 โครงการ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 11 โครงการ และขอยกเลิก จำนวน 5 โครงการ 
ทั้งนี้ เป็นเงินตามแผนงานโครงการ ทั้งสิ้น 316,796.00 บาท และได้เบิกจ่ายใช้จริงอยู่ที่ 304,433.00 บาท โดย
ที่เป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการ CIPP Model โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ 
(จาก 11 โครงการ) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 20 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ   

1 พัฒนาระบบการสร้างเสรมิคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลศรสีังวร
สุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 

                 1,625.00  กลุ่มภารกิจอำนวยการ 

2 ตรวจสอบภายในเครือข่ายอำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

                 2,760.00  กลุ่มภารกิจอำนวยการ 

3 รับการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอศรสีำโรง จังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) 

               28,800.00  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ระยะ 5 ปี 
ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 

               77,000.00  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
และมาตรฐาน 

5 รับตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบ
ที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2 
จังหวัดสุโขทัย 

               13,800.00  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 

6 มหกรรมคุณภาพเครือข่าย รพ.โซนเหนือ                58,066.00  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
และมาตรฐาน 

7 พัฒนา Application ตรวจสอบข้อมูลส่งออก 
43 แฟ้ม 

ไม่ใช้งบประมาณ    ศูนย์ ICT 



 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารปูแบบบริการสู่
ความเป็นเลิศและมาตรฐานบริการ 

               40,370.00  กลุ่มงานการพยาบาล 

 โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ   

9 พัฒนาศักยภาพการจดัการฐานข้อมูลหน่วย
บริการของบุคลากร เครือข่ายบรกิารสุขภาพ
อำเภอศรสีำโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 
2565 

               45,432.00  สำนักงานสาธารณสุข 
อำเภอศรสีำโรง 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Quality document to 
4th Re-acc รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 
2565" 

               31,580.00  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
และมาตรฐาน 

11 รับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรบัระบบ
บริการ (Patient Experience Program : PEP) 
ปีงบประมาณ 2565 

                 5,000.00  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
และมาตรฐาน 

 



 
ตารางท่ี 21 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 

 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP & P Excellence      

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

0/641 0.00  ✓ 

2 เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย         
 2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 

ปี 
ร้อยละ 64 847/1,517 55.83   

 2.2 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 1,352/1,427 94.74   
3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไมต่่ำกว่า 100 ระดับสติปญัญาเฉลี่ยไมต่่ำกว่า 

100 
- - ข้อมูลระดับจังหวัด - 

       
       

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญงิ
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

ไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 28/1,521 18.41  ✓ 

5 ร้อยละของผูสู้งอายุและผู้ที่มภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan 

ร้อยละ 90 287/318 90.25  ✓ 

6 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคไ์ดร้ับการดแูลทั้งในสถาน
บริการและในชุมชน 

       ✓ 

 6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมพีฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ ร้อยละ 45 1,991/2,622 75.93   
 6.2 ร้อยละของตำบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 98 13/13 100.00   



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมหรือ ภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอาย ุ

        ✓ 

 7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่า เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อม และได้รับการดแูลรักษาในคลินิกผู้สูงอาย ุ

≥ร้อยละ 27.5 23/34 
(คัดกรอง 10,709/14,126 
คน พบผิดปกติ 34 คน) 

67.65 คัดกรองผูสู้งอายุ 
10,709 คน พบผิดปกติ 
34 คน ได้รับการรักษา
ในคลินิกผูสู้งอายุจำนวน 

23 คน 

 

 7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่า เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะหกล้ม และไดร้ับการดูแลรักษาในคลินิกผูสู้งอายุ 

≥ร้อยละ 27.5 43/129 
(คัดกรอง 10,569/14,126 
คน พบผิดปกติ 129 คน) 

33.33 คัดกรองผูสู้งอายุ 
10,569 คน พบผิดปกติ 
129 คน ได้รับการดูแล

ในคลินิกผูสู้งอายุ 
จำนวน 43 คน 

 

8 จำนวนคนมีความรอบรูสุ้ขภาพ 10,401 คน 
(คปสอ.ศรสีำโรง) 

8,370/10,401 80.47 ลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น 10 แพ็ค

เก็จ 

✓ 

9 ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค ์ ร้อยละ 80 229/276 82.97 ผลงาน ณ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2565 เวช

กรรม 

✓ 

10 กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัตติามมาตรการ ร้อยละ 90 498/540 92.22   ✓ 
11 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่มี

คุณภาพ 
ร้อยละ 75 1/1 100.00   ✓ 

12 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจังหวัด 

ร้อยละ 100 (77 จังหวัด) - -  ข้อมูลระดับประเทศ - 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

13 ร้อยละการตรวจตดิตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
และ/หรือความดันโลหิตสูง 

         

 13.1 ร้อยละการตรวจตดิตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

≥ร้อยละ 60 319/807  
(ตรวจตดิตามภายใน 3 

เดือน) 

39.53 377/807= 46.72% 
 (ตรวจติดตามหลัง 3 

เดือน) รวม 
696/807=86.25% 

 

 13.2 ร้อยละการตรวจตดิตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

≥ร้อยละ 70 1,894/1,898 99.79    

14 ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 1/1 100.00   ✓ 

15 ร้อยละของจังหวัดทีส่ามารถควบคุมสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 

ร้อยละ 100 
(7 คลัสเตอร์ : อำเภอศรสีำโรง) 

7/7 100.00 จำนวนเหตุการณ์ที่เกดิ
การระบาดของโรคโควิด 
- 19 ในอำเภอศรีสำโรง 

✓ 

16 ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยไดร้ับการสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 

≥ร้อยละ 70 กลุ่มประชาอายุ 18 ปีขึ้นไป 
เข็มที่ 1 38,311/41,506 
เข็มที่ 2 37,534/41,506 
เข็มที่ 3 23,127/41,506 

กลุ่ม 608  
เข็มที่ 1 16,268/17,637 
เข็มที่ 2 15,919/17,637 

เข็มที่ 3  
9,844/17,637 

กลุ่มประชาอายุ 
18 ปีขึ้นไป 

เข็มที่ 1 : 92.30 
เข็มที่ 2 : 90.43 
เข็มที่ 3 : 55.72 

กลุ่ม 608 
เข็มที่ 1 : 92.24 
เข็มที่ 2 : 90.26 
เข็มที่ 3 : 55.81 

เวชกรรม (ในกลุ่ม
ประชากรทั่วไป ข้อมลู
จาก ระบบรายงานสาน
สนเทศ จังหวัดสุโขทัย 
ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 

พ.ศ.2565 

✓ 

17 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพรอ้มและตอบโต้การระบาดโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระดับดีมาก ร้อยละ 100 
(76 จังหวัด และ กทม.) 

1/1 100.00   ✓ 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

18 จำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพกลุม่เป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถไดร้ับการอนุญาต 

อย่างน้อย 1 ผลิตภณัฑ ์
ต่อเขตสุขภาพ 

(รวม 12 ผลิตภัณฑ์) 

- - ข้อมูลระดับประเทศ - 

19 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

จังหวัดมีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพ จำนวน 76 
จังหวัด 

     ✓ 

 19.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 5 แห่ง 1/1 100.00   
 19.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)  พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 1 แห่ง ไม่มีในอำเภอศรสีำโรง -   
 19.3 ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus)  จังหวัดละ 5 แห่ง ไม่มีในอำเภอศรสีำโรง -   

20 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 

       ✓ 

 20.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑฯ์ ระดบัดีมาก
ขึ้นไป 

ร้อยละ 98 รพ.ยังคงอยู่ท่ีระดับการ
พัฒนา ดีมาก Plus 

-   

 20.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑฯ์ ระดบัดีมาก 
Plus 

ร้อยละ 60 รพ.ยังคงอยู่ท่ีระดับการ
พัฒนา ดีมาก Plus 

-   

21 ร้อยละของจังหวัดจดัการปจัจัยเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ
ลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 60 ของจังหวัดจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ท่ี
ส่งผลต่อการลดลง ของอัตรา
ป่วยด้วยโรค ที่เกี่ยวข้องกับ

สุขอนามัยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

1/1 100.00 รพ.ศรสีังวรสุโขทัยมีการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมและมี
มาตรการส่งเสรมิให้เกิด

ปัจจัยเอื้อด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 
 

✓ 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)      

22 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

- PCU 1 ทีม 
NPCU 6 ทีม 

100.00 ม ีNPCU รอขึ้นทะเบยีน 
1 ทีม 

✓ 

23 จำนวนประชาชนคนไทย มหีมอประจำตัว 3 คน  - 54,814/57,073 96.04 - หมอครอบครัว จำนวน 
1 : 8,761 คน / 3,231 

หลังคาเรือน 
  - หมอสาธารณสุข 

จำนวน 1 : 817 คน / 
301 หลังคาเรือน 

  - หมออสม. จำนวน 1 
: 38 คน / 14 หลังคา

เรือน 

✓ 

24 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้าน มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ 75 อสม.หมอประจำบา้น 
จำนวน 118 คน มี
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล
จำนวน 1,248 คน 

- การวัดคณุภาพชีวิตดี ไม่
สามารถวัดได้ เพราะอ
สม.หมอประจำบ้าน ทำ
หน้าท่ีเพียงแค่เช็คลสิต์
ไปแนะนำกลุ่มที่มภีาวะ
พึ่งพิงเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ประเมินคุณภาพชีวิต 

 

25 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และไดร้ับการรักษาใน 
Stroke Unit 

        ✓ 

 25.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) น้อยกว่าร้อยละ 7 9/144 6.25    
 25.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 

72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 
 

≥ ร้อยละ 75 111/144 77.08    



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

26 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่          
 26.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ ≥ ร้อยละ 88 6/9 66.67 อีก 3 รายที่ยังรักษาไม่

สำเรจ็ Durg induced 
2 ราย ดื้อยา 1 ราย 

 

 26.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวณัโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ำ 

≥ ร้อยละ 88 72/103 69.90    

27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของทั้งประเทศ 

< ร้อยละ 1.55 15/1,874 0.80  ✓ 

28 ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั A, S, M1, M2 มีการพัฒนาศักยภาพ
รองรับผู้ป่วย โควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ   

≥ ร้อยละ 80 มีการพัฒนา -   ✓ 

29 ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 50 ของจังหวัดทั้งหมด 
(38 จังหวัด) 

- - ข้อมูลระดับจังหวัด - 

30 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลอืด อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือดไม่เพิ่มขึ้นจากปีปฏิทินที่

ผ่านมา 

ปี 64 = 41.91 
ลดลง 43.50% 

23.68  ✓ 

31 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.60 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

0/577 0.00  ✓ 

32 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care 
Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

≥ร้อยละ 50 105/176 59.66  ✓ 

33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 20.5 66,414/216,577 30.67  ✓ 

34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต ≥ร้อยละ 74 1,360/1,495 90.97  ✓ 
35 อัตราการฆ่าตัวตายสำเรจ็         

 35.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤8.0 ต่อประชากรแสนคน 7/68,713 10.19   



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 35.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน

ระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 90 13/15 86.67   

36 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

<ร้อยละ 26 95/166 57.23   

37 Refracture Rate <ร้อยละ 20 0/34 0.00  ✓ 
38 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

และการให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 
        

 38.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI 

<ร้อยละ 8 6/23 26.09   

 38.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่กำหนด 

  - -   

 38.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดไดต้าม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด 

≥ร้อยละ 60 10/15           66.67   

 38.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

≥ร้อยละ 60 0 0.00   

39 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบรกิารผ่าตัดเคมีบำบัด รังสีรักษา 
ภายใน 4, 6 และ 6 สัปดาห ์

       ✓ 

 39.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

≥ร้อยละ 75 89/89 100.00   

 39.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

≥ร้อยละ 75 94/101 93.07   

 39.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

≥ร้อยละ 60 8/8 100.00   

40 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่าน
โปรแกรม TCB Plus 

≥ร้อยละ 60 212/282 75.18  ✓ 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

41 ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่มี Cancer Coordinator  

ร้อยละ 100 ม ี 100.00  ✓ 

42 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 
ml/min/1.73 m2/yr  

≥ร้อยละ 66 โครงการคดักรองและ
ป้องกันไตเสื่อมในชุมชน 

71.94  ✓ 

43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน 

≥ร้อยละ 85 356 ดวงตา จาก 498 
ดวงตา 

71.49   

44 อัตราส่วนของจำนวนผูบ้ริจาคอวัยวะสมองตายที่ไดร้ับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชวีิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล 
A, S)  

เพิ่มขี้นร้อยละ 20 
จากอัตราส่วนของจำนวน 
ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่

ได้รับการผา่ตัดนำอวัยวะออก 
ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล ปี 2562 ของแต่ละ
เขตสุขภาพ 

   - 

45 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รบัการ
ดูแลอย่างมีคณุภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) 

58 (Retention Rate 
ระบบสมัครใจ) 

52/105 49.52   

46 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้น
สภาพและตดิตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน 

≥ร้อยละ 70 65/84 77.38  ✓ 

47 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัแบบ One Day Surgery ≥ร้อยละ 20 Polypectomy 
จำนวน 87 ราย / 109 ราย 

79.82  ✓ 

48 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วใน
ถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS) 

<ร้อยละ 5 0/62 0.00  ✓ 

49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจดับริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ 

       ✓ 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 49.1 ร้อยละของ รพ. สังกัด สป.สธ.ท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชา

ทางการแพทย์ 
ร้อยละ 70        

 49.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการทีม่ีการจดับริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย ์

ร้อยละ 70        

 49.3 จำนวนสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ในแต่ละเขตสุขภาพ  

เขตสุขภาพละ 3 แห่ง        

 49.4 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

ร้อยละ 5 17 ราย จากผู้ป่วย DX 
palliative care 176 ราย 

ร้อยละ 9.66 17/176 x 100  

  49.5 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ปี 2564 137 ราย ปี 2565 
9 เดือน 180 ราย 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
31.39 

(137-180)/137 x 100  

50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 
24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

<ร้อยละ 12 162/1,139 14.22   

51 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 26.5 

371/2,062 17.99   

52 ร้อยละของโรงพยาบาลศนยู์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER 
คุณภาพ 

       ✓ 

 52.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย ์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 100       
 52.2 ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80 100/100 100.00   

53 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเปา้หมายมีมาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเกาะตามที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการ
ใน 11 จังหวัด 

 - -  - 

54 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพท่ีไดร้ับมาตรฐานตามทีก่ำหนด 

ร้อยละ 5  - -  - 

55 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมนุไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพ 
เพิ่มขึ้น 

        

 55.1 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมอืงสมุนไพร  ร้อยละ 3       
 55.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ  ร้อยละ 2 1,798,684.50 1.68   



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

56 มูลค่าการบรโิภคผลติภณัฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา  

ร้อยละ 5 -  -  - 

57 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

ร้อยละ 10  - -  - 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 People Excellence      

58 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบรหิารจัดการกำลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ตำแหน่งว่างคงเหลือ 
ไม่เกินร้อยละ 4 

 - -  - 

59 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสูต่ำแหน่งท่ีสูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -  -  - 

60 องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพ        ✓ 
 60.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของ

คนทำงาน (Happinometer) 
ร้อยละ 70 ของบุคลากรใน
หน่วยงานมีการประเมิน

ความสุขบุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข (Happinometer) 

757/757 100.00   

 60.2 ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพ 

-  -   

 60.2.1 ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง) ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง) 
หน่วยงานละ 1 แห่ง 

-  -   

 60.2.2 ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวดั  หน่วยงานละ 1 
แห่ง 

-  -   

 60.2.3 ระดับจังหวัด ระดับจังหวดั  หน่วยงานละ 1 
แห่ง 

 - -   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence)      

61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 92 100/100 100.00  ✓ 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 92 100/100 100.00  ✓ 

63 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(สิ้นสุดการประเมิน 31 ส.ค.

65) 

100.00  ✓ 

64 ร้อยละความสำเรจ็ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีดำเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

       ✓ 

 64.1 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนนิการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด (กองส่วนกลาง) 

ร้อยละ 100  - -   

 64.2 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนนิการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดั) 

ร้อยละ 100  - -   

 64.3 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนนิการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ) 

ร้อยละ 100 100/100 100.00   

65 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคีุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

       ✓ 

 65.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคณุภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
Re-acc ครั้งท่ี 3 

-   



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 65.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย์ กรมควบคมุโรค 

และ กรมสุขภาพจติมีคณุภาพมาตรฐานผา่นการรับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ 100 -  -   

 65.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผา่นการ
รับรอง HA ขั้น 3 

ร้อยละ 90  - -   

66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว ร้อยละ 75 19/19 100.00  ✓ 
67 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ตามนโยบาย EMS  
-      ✓ 

 67.1 ร้อยละของสถานบริการสังกดัสำนักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพ้ืนฐาน (The must)  

-  - -   

 67.1.1 ร้อยละสถานบริการ ระดบั รพศ./รพท. ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)  

ร้อยละ 50 ไตรมาสที ่2-3 
1. ประเมินตนเอง ผ่าน

เกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน = 100 % 
2. ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์

ขั้นสูง = 88.46% 
3. สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผน EMS ไตรมาสที่ 

3/2565 
4. จัดทำแผนพัฒนา EMS 

(เพิ่มเติม) 

-    

 67.1.2 ร้อยละสถานบริการ ระดบั รพช. ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 
ขั้นพื้นฐาน (The must)  

ร้อยละ 50  - -   

 67.2 จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินข้ันสูง (The best)  

≥เขตสุขภาพละ 1 แห่ง  - -   

68 ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล ร้อยละ 80 20/20 100.00  ✓ 
69 ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ

ประชาชน 
ร้อยละ 60 1/1 100.00  ✓ 



 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

70 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มบีริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription) 

ร้อยละ 12 ยังไม่ได้ดำเนินการ -   

71 ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผูม้ีสิทธิใน
ระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 

≤112,800 ครั้ง  - -  - 

72 ระดับความสำเร็จของการปรับปรงุสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐม
ภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์
กลางการดูแลปฐมภูมิของ 3 

ระบบ 

- -  - 

73 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน        ✓ 
 73.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ระดับ 7 
ระดับ 7 ≤ ร้อยละ 2 1/1 

(ระดับ 0) 
100.00   

 73.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ระดับ 6 

ระดับ 6 ≤ ร้อยละ 4 1/1 
(ระดับ 0) 

100.00   

74 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด 

จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนา

ต่อยอด อย่างน้อย 12 เรื่อง 

6 -    

75 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการขยายผลนวตักรรมการจัดการบริการ
สุขภาพ 

ร้อยละ 100 -  -  - 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

 
 
 
 



ตารางที่ 22 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยท่ีเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่
ดำเนินการ 

ผ่าน (✓) ไม่ผ่าน () 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

PP & P 1-21 18 16 2 2 
  (24.00) (21.33) (2.67) (2.67) 

 
 จากตารางที่ 22 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ตาม
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ ่มวัยที ่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 2 ตัวชี้วัด 
  
ตารางที่ 23 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่
ดำเนินการ 

ผ่าน (✓) ไม่ผ่าน () 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

Service  22-57 36 20 10 6 
Excellence  (48.00) (26.67) (13.33) (8.00) 

 
 จากตารางที่ 23 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด 
มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/
ประเทศ 8 ตัวชี้วัด 
 
ตารางที่ 24 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

กำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่
ดำเนินการ 

ผ่าน (✓) ไม่ผ่าน () 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

People 58-60 3 1 - 2 
Excellence  (4.00) (1.33) (0.00) (2.67) 



 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริหารจัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) ตัวชี ้วัดทั ้งหมด 3 ตัวชี ้วัด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 2 ตัวชี้วัด 
 
ตารางที่ 25 สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 
4Excellence 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่
ดำเนินการ 

ผ่าน (✓) ไม่ผ่าน () 
ข้อมูลระดับ

จังหวัด 
/เขต/ประเทศ 

Governance 61-75 15 10 2 3 
Excellence  (20.00) (13.33) (2.67) (4.00) 

 
 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และข้อมูลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 3 
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1) สถานการณ์ปัจจุบัน 
 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาะรณสุข ตามนโยบายการ
ปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่เพ่ิมขึ้น และการเกิดโรคอุบัติใหม่ใน
อนาคต ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และ
เป็นไปตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ , มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ (Hospital and Healthcare Standard) เป็นต้น  
2) ปัญหา และอุปสรรค 
 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลฯ ให้เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable and Ecology Sanitation) ถือเป็นประเด็นการพัฒนาที่ต้องได้รับการปรับปรุง ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องอาศัยกลยุทธ์ CLEAN 
และกิจกรรม GREEN  
3) แนวทางการแก้ไข : พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอแนะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2563 ดีมาก Plus ดีมาก Plus 

2564 ดีมาก Plus ดีมาก Plus 

2565 ดีมาก Plus ดีมาก Plus 

5) ปัญหา อุปสรรค  
5.1 การบริหารจัดการการใช้พลังงานในองค์กรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าไฟฟ้าสูง) 
5.2 การพัฒนา GREEN & CLEAN Community ยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

6) แนวทางการแก้ไข ปี 2566 
6.1 ทบทวนคำมั่นคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6.3 จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5.4 สำรวจ ตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมภายใน โรงพยาบาลฯ (ส่วนขาด) (ENV.Round) อย่างน้อย 1 

ครั้ง/เดือน 

 



6.5 รายงานผลการประเมินสิ่งแวดล้อมต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง 
6.6 ร ับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก

หน่วยงานภายนอก (สสจ.สุโขทัย และกรมอนามัยเขตสุขภาพที่ 2) 
6.7 จัดทำแผนพัฒนาฯ ตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 ในปีงบประมาณ 2564 เริ่มมีแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์มาประจำที่โรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย จึงทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มงานคลินิกอาชีวเวชกรรมในวันที่ 2 กันยายน 2563 จำนวน 1 คน และ
กำลังส่งแพทย์เข้าอบรมแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 2 เดือน จำนวน 1 คน มีรายละ เอียดการ
ดำเนินงานดังนี้ 

ภารกิจกลุ่มงาน ลักษณะงาน 

1) งานคลินิกอาชีวเวชกรรม - ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม 
- ประเมินสุขภาพก่อนจ้างงาน 
- ประเมินสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 
- ใบรับรองแพทย์เฉพาะทางอาชีวอนามัย/ใบรับรองแพทย์ อื่น ๆ  
- ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อออกใบรับรองแพทย์และบัตร

ประกันสุขภาพ 
- ประเมินการสญูเสยีสมรรถภาพทางกายและจิต 

2) งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัย
ทำงาน 

- มีการออกตรวจสุขภาพ  
- ประเมินความเสี ่ยงเดินสำรวจสถานประกอบการในหน่วยงาน

โรงพยาบาลและภายนอก 
- ผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มผูป้ระกันตน และบุคลากร รพ. 

3. งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค - การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ 
- ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

4. งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม - มีการและเฝ้าระวังตรวจวินิจฉัยสารพิษในเลือดในเกษตรกรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

- เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- สื่อสารความเสีย่งต่อสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
- สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

5. งานอาชีวอนามัยความปลอดภยัและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- สำรวจประเมินความเสี่ยง/ตรวจประเมินค่าสิ่งแวดล้อม/ออกแบบ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 



ภารกิจกลุ่มงาน ลักษณะงาน 

- การตรวจประเมินสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน) ใน
โรงพยาบาล  เพ ื ่อสร ้างกระบวนการแก ้ไขส ิ ่ งแวดล ้อมใน
สภาพแวดล้อมการทำงาน 

- การจัดการและดำเนินการสุขาภิบาลน้ำดื่ม มีการตรวจคุณภาพน้ำ
ดื่มและน้ำเสียในโรงพยาบาล 

- สนับสนุน/เป็นท่ีปรึกษาในการดูแลและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
- สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝ้าระวังสิ ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ 
6. งานตรวจสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี เชิงรุก/เชิงรับ 

- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการ 
- ประเมินสมรรถภาพคนทำงาน โดยตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอา

ชีวเวชศาสตร์ 
- ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ ่มโรคทั่วไป/กลุ ่มโรคจากการ

ทำงาน 

2) ปัญหาปัจจุบันในปัจจุบัน/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
2.1) สถานที่ห้องตรวจสุขภาพประจำปี ใช้สถานที่รวมกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คลินิกตรวจ

เท้าเบาหวาน คลินิกส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ คลินิกวัยรุ่น  ซึ่งมีความแออัดและไม่
คล่องตัว 

2.2) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ที่เคยรับการสนับสนุนมาจาก รพ.พุทธชินราช จั งหวัด
พิษณุโลก ความละเอียดของภาพเอกซเรย์มีอยู่จำกัด และมีสภาพเก่า ทรุดโทรมอายุการใช้
งานรถโดยประมาณ 20 ปี 

2.3) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ส่งผลต่อผลประกอบการของกลุ่มงานอา
ชีวเวชกรรม 

2.4) มีบุคลากรมีอยู่อย่างจำกัด จากข้อจำกัดทางด้านอัตรากำลังของโรงพยาบาลระดับ M1 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดทำแผนงาน / โครงการแก้ไขปัญหา 
 มีการจัดตั้งกลุ่มงานคลินิกอาชีวเวชกรรมเข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานและได้รับเงิน
สนับสนุนจากสถาบันราชประชาสมาศัย กรมควบคุมโรค  
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1 ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม 61 ราย 

2 ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination) 50 ราย 

 
2.1 ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์อับอากาศ ก่อนเข้า

ทำงานในท่ีอับอากาศ 
39 ราย 



ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

 
2.2 ตรวจประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานจากโรคหรืออุบตัิเหตุ

ตามแนวทางของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน 
11 ราย 

3 ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เพื่อออกใบรับรองแพทย์และบัตร
ประกันสุขภาพ 

68 ราย 

4 บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพนัธุ์ ในผู้ประกันตนอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป  
**เรียกเก็บค่าวัคซีนกับ สนง.ประกันสังคม ในราคา 450 บาท ต่อวัคซีน  

678 ราย 

5) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป  
 มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ 6 งานแต่บุคลากรมีจำกัด แนวทางการแก้ปัญหาขอเพ่ิมผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาล เพ่ือให้เพียงพอในงานที่รับผิดชอบ 
6) แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 6.1) เสนอแนวทางในการจัดตั้งสถานที่ถาวรสำหรับคลินิก และจัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่คันใหม่ 

เนื่องจากสถานที่เดิมมีความแออัด และรถเอกซเรย์มีอายุการใช้งานที่สูง และความละเอียด
ของภาพเอกซเรย์มีอยู่จำกัด 

 6.2) ขอสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเพ่ิมในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามอัตรากำลัง 
 

งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพวัยทำงาน 
1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 วัคซีน เป็นหนึ่งในวิธีในการป้องกันโรคติดต่อ โรคไข้หวัดใหญ่เป็นหนึ่งในโรคที่มีการระบาดตาม
ฤดูกาล และ สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
ฟรี 1 ครั้งต่อปี ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ประกันตนและ
ลดภาระการรักษาของโรงพยาบาล และการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข  
 นอกจากนี้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ยังให้บริการการฉีดวัคซีนตับอักเสบบี และบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค ในเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทุกราย 
2) ปัญหาปัจจุบัน 

ผู้ที่ฉีดวัคซีนในโครงการประกันสังคมและมีระยะห่างกับวัคซีนเข็มก่อนหน้าน้อยกว่ า 6 เดือน 
โรงพยาบาลไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดทำแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 

มีการตรวจสอบระยะเวลาการฉีดวัคซีนว่าเกิน 6 เดือนหรือยังก่อนให้บริการ และมีการจัดทำ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้า
งาน การตรวจสุขภาพประจำปีในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพ่ือดำเนินการฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบีใน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทุกราย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
ที่เลือกสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 2 ,800 คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัยรายใหม่ได้รับฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบีทุกราย 
 



4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

 งานสร้างเสริมสุขภาพ   

1 จัดโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบสร้างเสริมสุขภาพ
และปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

วางแผนดำเนินการ ในปี 
2566 จำนวน 2 โครงการ 

1) โครงการรักษ์สุขภาพรัก
ดัชนีมวลกายความท้า
ทายของบุคลากรศรีสังวร
สุโขทัย 

2) โครงการ ลด หวาน มัน 
เค็ม  

2 ผลิตสื่อเพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพ 6 รูปแบบ  

3 นวัตกรรมใหม่ด้านอาชีวอนามัย   
 

ฟ้ืนฟูสภาพวัยทำงาน   

1 ประเมิน/ให้คำแนะนำปรึกษา /ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/ประเมินผลตดิตามการกลับเข้าทำงาน 

  

 
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

1 บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพนัธุ์ ในผู้ประกันตน
อายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (เริ่ม 15 ตค 65**) 
**เรียเก็บค่าวัคซีนกับ สนง.ประกนัสังคม ในราคา 
450 บาท 

678 ราย ขยายเวลาดำเนินการ ถึง 
ธ.ค. 2565 

2 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหดัในกลุ่มบุคลากร
สาธารณสุข 

142 ราย 
25 ราย 

รพ. 
สสอ. 

3 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากร
สาธารณสุข 

797 ราย 
 

4 บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุม่บุคลากร
สาธารณสุข 

604 ราย ร้อยละ 74.57 

5 บริการฉีดวัคซีน(ให้ภูมิคุม้กัน)โรคตับอักเสบบีในกลุ่ม
เสี่ยงก่อนเข้าทำงาน 

31 ราย 
 

5) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไข ในปี 2566 
 มีการตรวจสอบระยะเวลาการฉีดวัคซีนว่าเกิน 6 เดือนหรือยังก่อนให้บริการ และมีการจัดทำ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีการวางระบบการให้ข้อมูล
รายชื่อเจ้าหน้าที่ เข้างานใหม่ระหว่างงานการเจ้าหน้าที่ถึงกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1) ผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 ครั้ง/ปี 
 6.2) ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 6.3) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยรายใหม่ได้รับฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบีทุกราย 



งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค 
1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 หัวใจของการดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมการประสบอันตรายหรือเกิดโรคจากการ
ทำงาน คือการจัดบริการอาชีวอนามัย ประกอบด้วย 
 1.1) ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้ทำงานจากอันตรายในการทำงาน 
 1.2) ปรับปรุงสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับผู้ทำงาน 
 1.3) ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ทำงาน 
 1.4) รักษาและฟ้ืนฟูสภาพของผู้ทำงานจากการบาดเจ็บหรือป่วยเป็นโรคจากการทำงาน 
 1.5 ให้บริการทางสุขภาพท่ัวไปแก่ผู้ทำงาน 
2) ปัญหาปัจจุบัน 
 อุปกรณ์ในการตรวจประเมินสุขศาสตร์อุตสาหกรรมยังไม่ครบถ้วน บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัด 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดทำแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 มีโครงการพัฒนาการให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 3.1) เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกโรคจาการทำงาน 
 3.2) เพ่ือพัฒนาการทำงานและสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้รับบริการคลินิกโรคจากการทำงาน 
 3.3) เพ่ือส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานในสถานประกอบกิจการ 
4) เป้าหมาย 
 เดินสำรวจสถานประกอบการ อย่างน้อย 3 สถานประกอบการต่อปี ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
 4.1) ประเมินความเสี่ยงของสิ่งคุกคามจากการทำงาน 
 4.2) ควบคุมและจัดการความเสี่ยงในการทำงาน รวมทั้งดูแลในเรื่องสุขอนามัยอ่ืนๆ 
 4.3) ประเมินและเฝ้าระวังทางสุขภาพแก่ผู้ทำงาน 
 4.4) ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 
5) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 เฝ้าระวังและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทำงานในสถาน
ประกอบการ 

351 ราย  

2 ประเมินปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงาน /ตรวจประเมินด้วยเครื่องมือ
อาชีวเวชศาสตร์ /ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ/ตรวจ
สิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยเครือ่งมือทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

138 ราย 
25 ราย 
36 ราย 
152 ราย 

โคลีนเอสเตอเรส 
โรงโม่หินศลิาพัฒนา 
บริษัทไซแอม โทแบคโค 
โรงพยาบาลศรสีังวร
สุโขทัย 



ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

3 การเฝา้ระวังสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ 351 ราย  

4 จัดบริการตรวจประเมินสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ
ที่มีความเสี่ยง 
และพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการทำงาน 

138 ราย 
25 ราย 
36 ราย 
152 ราย 

โคลีนเอสเตอเรส 
โรงโม่หินศลิาพัฒนา 
บริษัทไซแอม โทแบคโค 
โรงพยาบาลศรสีังวร
สุโขทัย 

5 การป้องกันและควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพ 351 ราย  

6 ป้องกันควบคุมโรคจากการทำงานและสร้างพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

138 ราย 
25 ราย 
36 ราย 
152 ราย 

โคลีนเอสเตอเรส 
โรงโม่หินศลิาพัฒนา 
บริษัทไซแอม โทแบคโค 
โรงพยาบาลศรสีังวร
สุโขทัย 

7 สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝา้ระวังสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ 

วางแผนดำเนินการใน
ปี 2566 

 

8 สอบสวนโรคจากการทำงานในสถานประกอบการวเิคราะห์
สาเหตุการเกดิโรคร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/เฝ้าระวัง 
สอบสวน และติดตามผู้ป่วยท่ีบ้านและที่ทำงาน 

กำลังดำเนินการ  
รอผล ILO  

6) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ  
 หน่วยงานที่ได้รับการเดินสำรวจสถานประกอบการ และ/หรือให้ความรู้ในสถานประกอบการ   
โรงโม่หินศิลาพัฒนา 
 6.1) บริษัทรับซื้อใบยาสูบไซแอม โทแบคโค 
 6.2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงบริการ  
 6.3) สำนักงานยาสูบสุโขทัย 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานในสถานประกอบกิจการ 
7) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 การเข้าไปสำรวจสถานประกอบการ ในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการทำงานเป็นได้ยาก 
เนื่องจากความเกรงกลัวว่าจะเข้าไปจับผิดสถานประกอบการ 
8) แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 ดำเนินการประสานแบบสหสาขาวิชาในการร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจกับ
นายจ้าง ว่าการเข้ามาช่วยเดินสำรวจสถานประกอบการเป็นการเข้ามาช่วยในการวางแผน 

งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 กลุม่งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เห็นความสำคัญของสุขภาพเกษตรกรในเขต
รับผิดชอบจึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสารโคลีนเอสเตอเรสในร่างกายของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลศรี



สำโรง เพื่อค้นหาเกษตรกรที่มีสารเคมีตกค้างและประเมินความเสี่ยงในการทำงานของประชากรจากการใช้และ
สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
2) ปัญหาปัจจุบัน 
 เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงไม่มารับการตรวจคัดกรองสารโคลีนเอสเตอเรสในร่างกาย ในเวลาที่นัดหมาย
ทำให้ต้องนัดหมายหลายครั้ง 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดทำแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 เขียนแผนเสนอโครงการของบสนับสนุนกับทางเทศบาล  รายละเอียดแนวทาง/แผนการ
ดำเนินงานและความสำคัญของกิจกรรม 
 3.1) จัดทำโครงการ และขอเสนออนุมัติโครงการ 
 3.2) ประชุมวางแผนการดำเนินงานในกลุ่มงาน 
 3.3) ประชุมชี้แจงโครงการ ประสานงานกับผู้นำชุมชนและ อสม. 
 3.4) ลงไปสำรวจเกษตรกรกลุ ่มเป้าหมายและทำแบบประเมินความเสี ่ยงในการทำงานของ

เกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (แบบสอบถาม นบก.1-56) 
 3.5) เจาะเลือดตรวจหาสารเคมีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี  
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานปี 2565 

ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 

 งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
  

1 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

138 ราย โคลีนเอสเตอเรส 

2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสีย่งของ
ชุมชน 

- 
 

3 จัดบริการเฝา้ระวังสุขภาพ ตรวจสขุภาพท้ังเชิงรุก
ละเชิงรับ 

138 ราย โคลีนเอสเตอเรส 

4 สื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยง 

138 ราย โคลีนเอสเตอเรส 

5 สร้างภาคเีครือข่ายและการมสี่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ประชุมกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

2 ครั้ง 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

6 สอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อมท้ังเชงิรุกและเชิงรับ ประชุมและลงสอบสวนโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง 

(Asbestosis, Silicosis) 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

7 ให้ความเห็นด้านวิชาการในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHIA) 

- 
 

8 จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยงและข้อมลู
สุขภาพ 

- 
 



5) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปี 2566 
 ขาดอุปกรณ์ตรวจเป็นของหน่วยงาน เช่น เครื่องปั่นเลือด (Hematocrit) ต้องขอยืมกับทาง รพ.
สต.อำเภอคลองตาล 
6) แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 จัดทำโครงการคัดกรองสารโคลีนเอสเตอเรสในร่างกายของเกษตรกรเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 2566 และให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง 
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
 - เกษตรกรมีผลเลือดระดับปกติและปลอดภัยมากขึ้น 
 - เกษตรกรมีความตระหนักถึงการป้องกันการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 

โรงพยาบาลเป็นสถานบริการที่มีภารกิจต่อสุขภาวะของบุคลากรในโรงพยาบาล และผู้รับบริการ ซึ่งมิติ
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เพ่ือความปลอดภัย ของบุคลากรในโรงพยาบาลผู้ป่วย และผู้รับบริการของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
2) ปัญหาปัจจุบัน 
 1. เพ่ือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยโรคจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   
 2. เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน และเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย  
  3. เพ่ือตรวจวัดระดับแสง ความเข้มเสียง และ ระดับความร้อนในแต่ละแผนกของโรงพยาบาล 
  4. เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานในโรงพยาบาล 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดทำแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมีการขับเคลื่อนในการพัฒนามาตรฐานสถานที่ทำงาน จึงได้ประกาศ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ทางกลุ่ม
งานอาชีวเวชกรรม  จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ และจัดทำโครงการตรวจ
ประเมินสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน) ในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
4) ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ 
รายการตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน  

เฝ้าระวังและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

1 สำรวจประเมินความ
เสี่ยง/ตรวจประเมินค่า
สิ่งแวดล้อม/ออกแบบ
ตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยง 

สมรรถภาพการไดย้ิน 
ผลปกติ ร้อยละ 45.98 
สมรรถภาพการมองเห็น  
ผลปกติ ร้อยละ 28.41  

โครงการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์
ความเสีย่ง จนท.รพ. 
ปีงบประมาณ 2565 



ลำดับ 
รายการตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน  

2 สร้างกระบวนการแกไ้ข
สิ่งแวดล้อมใน
สภาพแวดล้อมการ
ทำงาน 

มีการตรวจความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมจากการทำงาน 
จากทีม สคร. 2 พิษณโุลก และไดแ้ก้ไขแสงสว่างท่ี  
1) หน่วยงานโรงครัว  
2) ทางเดินหน้าตึกพิเศษ 6 รอบ  
3) บริเวณโถงด้านหนา้ กง.พยาธิวิทยาคลินิค 

โครงการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อม (แสง เสียง 
ความร้อน) ในโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 
2565 

3 การจัดการและ
ดำเนินการสุขาภิบาลน้ำ
ดื่ม 

ดำเนินการตรวจคณุภาพน้ำดื่มที่ตูน้้ำดื่มใน
โรงพยาบาล จำนวน 25 จุด พบมีความเสีย่ง 3 จุด
ได้แจ้งให้ดำเนินการแกไ้ข้ทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม 
และแนะนำการเติมน้ำและการรักษาความสะอาดตู้
น้ำดื่ม  

โครงการควบคมุคณุภาพน้ำดืม่
และน้ำเสียในโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย ประจำปี 2565 

4 สนับสนุน/เป็นที่ปรึกษา
ในการดูแลและจดัการ
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

ได้รับการมอบโล่ประกาศเกยีรติคณุ แหล่งกำเนดิ
มลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบรหิารจัดการน้ำเสีย 
ระดับทอง 

 

5) ปัญหา / อุปสรรค 
 อุปสรรคทางการสื่อสารความเสี่ยงให้ตระหนักถึงการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
6) แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 6.1) บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมารับการตรวจร้อยละ 80 
 6.2) บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษา
โรค และส่งต่อเพ่ือรับการรักษาร้อยละ 100 
 

งานตรวจสุขภาพ 
1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล และส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาล
ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง  

ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ตรวจสุขภาพประจำปี (Annually health examination) 

1 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในโรงพยาบาล (กลุ่มเล็ก 
และ Walk in) 

1448 ราย  

2 ให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพในหน่วยงานภายนอกและ
สถานประกอบการ 

1927 ราย  

3 ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาต ิ 68 ราย  
 

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการ 

1 จำนวนสถานประกอบการ 6 สปก. โรงโม่หินสุวรรณ/ร้านเงิน 
ร้านทอง/ 

รพ.ศว./บ.ไซแอมฯ/ 



ลำดับ รายการตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

บ.ศรีประภาพรรณ/โรงโม่หิน
ศิลาพัฒนา 

2 จำนวนพนักงาน 378 ราย  
 

ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยตรวจพิเศษด้วยเคร่ืองมือทางอาชีวเวชศาสตร์ 

1 การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 180 ราย โรงโม่หินสุวรรณ/รพ.ศว./บ.
ไซแอมฯ/ 

บ.ศรีประภาพรรณ/โรงโม่หิน
ศิลาพัฒนา 

2 การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 135 ราย โรงโม่หินสุวรรณ/รพ.ศว./บ.
ไซแอมฯ/ 

บ.ศรีประภาพรรณ/โรงโม่หิน
ศิลาพัฒนา 

3 การตรวจสมรรถภาพปอด 99 ราย โรงโม่หินสุวรรณ/รพ.ศว./บ.
ไซแอมฯ/ 

บ.ศรีประภาพรรณ/โรงโม่หิน
ศิลาพัฒนา 

4 ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไป/กลุม่โรคจากการ
ทำงาน 

3,500 ราย  

 
เฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร   

1 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 0  

2 ตรวจสุขภาพประจำป ี 784 ราย  

3 พัฒนาระบบรายงานการเจบ็ป่วยและอุบัตเิหตุจาการทำงาน  วางแผนดำเนินการ
ในปี 2566 

 

 
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค   

1 ให้ภูมิคุ้มกันโรคตบัอักเสบบีในกลุม่เสี่ยงก่อนเข้าทำงาน 31 ราย  

2 สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล/สร้างพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำงาน 

50 ราย  

3 สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝา้ระวังสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

ประชุมกรรมการ
ควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 2 ครั้ง 

 

4 ควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

วางแผนดำเนินการ
ในปี 2566 

 

2) ปัญหาปัจจุบัน 
 บุคลากรบางกลุ ่มยังไม่เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี และไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง  



3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดทำแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  และใส่ใจในสุขภาพของตนเอง 
 3.2) เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของ

ตนเอง             
 3.3) เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100 
 

 
5) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 ปัญหา / อุปสรรค : บุคลากรบางกลุ่มยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพ 
 แนวทางแก้ไขปีต่อไป : กระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการตรวจสุขภาพประจำปี โดยอาศัยการ
ประยุกต์ทฤษฎีการเสริมสร้างแรงจูงใจ มีการจัดโครงการในปี 2566 โครงการรักษ์สุขภาพรักดัชนีมวลกาย
ความท้าทายของบุคลากรศรีสังวรสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1) วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 ตัวชี้วัด ผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ (Acute cholecystitis, Acute cholangitis, Acute 
pancreatitis, Acute gut obstruction,Peptic ulcer perforation) ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ จากการทบทวน
รายโรคพบผู้ป่วย Acute cholangitis อัตราตายร้อยละ 11.54  ผู้ป่วย Gut obstruction อัตราตายร้อยละ 
10.34 ผู้ป่วย Peptic ulcer perforation อัตราตายร้อยละ 7.34 และผู้ป่วย Acute pancreatitis อัตราตาย
ร้อยละ 5.88 เป็นผู้ป่วยสูงอายุ (อายุ 65 - 92 ปี) ร่วมกับมีโรคประจำตัว (DM, CKD, HT) และมารักษาที่
โรงพยาบาลล่าช้า รวมทั้งเป็นผู้ป่วยรับ Refer 
 ตัวชี้วัด อัตราการตัดขาตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา เท่ากับร้อยละ 28.57 
จากการทบทวนผู้ป่วยพยาธิสภาพโรครุนแรง 
2) ผลการดำเนินงาน 
ลำดับ ตัวชี้วัด  2563 2564 2565 

1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ
<10% 

เป้าหมาย 427 420 375 

ผลงาน 37 15 16 
ร้อยละ 8.67 3.57 4.27 

2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสยีชีวิตภายในรพ. 
ของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน5 ภาวะ
<2.5% 

เป้าหมาย 275 266 288 
ผลงาน 12 16 18 
ร้อยละ 4.36 6.02 6.25 

3 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสยีชีวิตภายในรพ. 
ของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา 
หรือแขน <10% 

เป้าหมาย 3 3 9 
ผลงาน 2 1 0 
ร้อยละ 66.67 33.33 0 

4 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดบั 
ข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด 
ที่ขา<20%  

เป้าหมาย 3 3 7 
ผลงาน 0 1 2 
ร้อยละ 0 33.33 28.57 

5 อัตราตายภาพรวมNF<6% เป้าหมาย 69 42 50 
ผลงาน 10 2 3 
ร้อยละ 14.49 4.76 6.0 

3) แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
 3.1) ผู้ป่วย รับ Refer ส่วนมาก มีโรคร่วม อาการหนักและเป็นผู้ป่วยสูงอายุ 
 - โรงพยาบาลในจังหวัด consult กับศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยได้โดยตรง 

 



 - มีแนวทางการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด ก่อนส่งตัวมารักษาให้ทุกโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 - มีการประชุมคณะกรรมการในจังหวัด ทำให้ทราบผลการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาร่วมกัน 
 3.2) ศัลยแพทย ์
 - โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีศัลยแพทย์ 4 ท่าน รับ Refer case ทั้งจังหวัด 
 - โรงพยาบาลสุโขทัย ไม่มีศัลยแพทย์ (ปัจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีศัลยแพทย์ 2 ท่าน) 
 - โรงพยาบาลสวรรคโลก มีศัลยแพทย์ 1 คน แต่ไม่มีวิสัญญีแพทย์ ผู้ป่วย ASA 3 ต้องส่งต่อ 
 3.3) อัตรากำลังด้านศัลยกรรม กรอบ M1 เพ่ิมไม่ได้ วิสัญญีพยาบาลและพยาบาลช่วยผ่าตัด ภาระงานมาก 
 - เตรียมความพร้อม ส่งเรียน วิสัญญีพยาบาล 2 คน/ปี 
 - พยาบาลช่วยผ่าตัด เพิ่มผู้ช่วยพยาบาล มาช่วยผ่าตัดแทน 
 3.4) จัดโครงการประชุมผ่านระบบ ZOOM (Telemedicine) เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล

โรคติดเชื้อที่เนื้อเยื่อและการดูแลแผลโรคหนังเน่าวันที่ 1 เมษายน 2565 8.00-16.00 น. 
4) แผนการดำเนินงาน ปี 2566 
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลแผล (Wound care & modern dressing) 
 

 

One Day Surgery (ODS) 
1) สถานการณ์  
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ผ่านการประเมินการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโดยกรมการ
แพทย ์ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
2) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 2.1) ลักษณะการดำเนินงาน (เช่น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน, มาตรการ, โครงการ, กิจกรรม) 

ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ตามมาตรฐานกรมการแพทย์ โดยมี Case manager เป็น
ผู้ประสานงานให้บริการทั้งหมด 

 2.2) งบประมาณ : ไม่มี 
 2.3) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery : ≥ รอย

ละ 20 ของจํานวนผูปวยทั้งหมดตอปในกลมุโรคท่ีใหบริการ ODS 
 2.4) ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 - 4 : ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) 
 2.5) ร้อยละ  87.57 (155/177) : Colonoscopic polypectomy   
 2.6) ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง 

หัตถการ 2563 2564 2565 

Colonoscopic polypectomy 
(โครงการคดักรอง CA colon ประจำปี) 

98 54 
(Covid-19 ระบาด) 

155 

Gastroscope with EVL 2 4 3 



หัตถการ 2563 2564 2565 

Wide excision breast mass 0 3 5 

Excision of pterygium with corneal graft 0 0 22 

 2.7) ปัญหาที่พบ : ไม่พบปัญหาแออัด อัตราครองเตียงไม่สูง, งดผ่าตัดราย Elective เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 

 2.8) การแก้ปัญหา : เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกนอนค้าง รพ.  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
 

Minimally Invasive Surgery (MIS) 
1) สถานการณ์  
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ผ่านการประเมินการให้บริการผาตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดี
อักเสบผานการผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) โดยกรมการแพทย์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 
2) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 2.1) ลักษณะการดำเนินงาน (เช่น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน, มาตรการ, โครงการ, กิจกรรม) 

ให้บริการตามมาตรฐานกรมการแพทย์  โดยมี  case manager  เป็นผู้ประสานงาน
ให้บริการทั้งหมด 

 2.2) งบประมาณ : ไม่มี 
 2.3) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

กรณี 1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด Massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้น
ไประหว่างผ่าตัดหรือ Hollow viscus organ injury (น้อยกว่าร้อยละ 1) 

 กรณี 2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น Delay detect CBD injury หรือ 
Delay detect hollow viscus organ injury หรือ Surgical site infection : SSI) น้อย
กว่าร้อยละ 5) 

 2.4) ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 - 4 : ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) 
 - กรณี 1 : ร้อยละ 0.00 (0/90) 
 - กรณ ี2 : ร้อยละ 0.00 (0/90)   
 2.5) ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง 

หัตถการ 2563 2564 2565 

MIS : Laparoscopic cholecystectomy 66 60 90 

 2.6) ปัญหาที่พบ : งดผ่าตัดราย Elective  เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
 2.7) การแก้ปัญหา : ให้บริการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  หากมีผู้ป่วย

ต้องเข้ารับการผ่าตัด 
 
 



3) แผนขออนุมัติหัตถการ MIS เพิ่ม ในปี 2565 - 2566 
 การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Appendectomy) (เฉพาะในผู้ป่วย BMI 
> 35 และ Uncertain Dx.In Female) 
 

 

1) ตัวช้ีวัด 
 1.1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่า
ร้อยละ 26  
ผลดำเนินงานตัวช้ีวัดหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) ไม่ผ่านเกณฑ์  

ลำดับ KPI หลัก จำนวน/คน 

1 จำนวนผู้ป่วยท้ังหมด ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2 244 

2 จำนวนผู้ป่วยตายทั้งหมด (รวมปฎเิสธการรักษาท่ีกลับไปเสียชีวิตที่บา้น) ICD 10 รหัส R 
65.1 และ R 57.2 

119 

3 อัตราตาย ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2 48.77 

 1.2) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90  
 1.3) อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90  
 1.4) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90  
 1.5) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30  
ผลดำเนินงาน ตัวช้ีวัดรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) ผ่านเกณฑ์ 

ลำดับ KPI ย่อย จำนวน (ราย) ทั้งหมด (ราย) ร้อยละ 

1 อัตราการไดร้ับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.
(นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 

228 207 90.78 

2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic≥ 
ร้อยละ 90 

228 211 92.54 

3 อัตราการไดร้ับ IV 30 ml/kg(1,500ml
สำหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชม.แรก≥ ร้อยละ 90 
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

228 210 92.10 

4 อัตราที่ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลแบบภาวะวิกฤต
(ระดับการดูแล 2-3 ) ภายใน 3 ชม.หลัง
ได้รับการวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 30 

228 72 31.57 

2) วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 Sepsis เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 3 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 พบอัตราตาย ร้อยละ 50.0, 52.51, 45.98 และ 36.41 มีการพัฒนาระบบบริการ
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวแต่ยังไม่ผ่านตามกำหนดตัวชี้วัดอัตราตายไม่ควรเกินร้อยละ 26 (ป ี2565) 
 



ปัญหา / สาเหตุ แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า / 
ผลการดำเนินงาน 

1) สถานการณร์ะบาดโควิด ส่งผล
ภาระงานท่ีเพิ่ม เกิดความไม่
ต่อเนื่องพัฒนาระบบเครื่อข่าย 
รพช. 4 แห่ง  

1.1) ให้ความรู้ ภาวะตดิเช้ือใน
กระแสเลือด แนวทางการดูแล
การรักษาปัจจุบันในโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนา
ระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย 
Sepsis โดย พญ.วิชชุตา แก่งศิริ  
นายแพทย์เช่ียวชาญ อายุร-
แพทย ์วันท่ี 24 ก.พ 2565 
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

  

1.1) ดำเนินแผนงาน ตามโครงการ 
เป็นตามวัตถุประสงค์ ผู้ร่วม
อบรม 63 คน ประกอบด้วย 
แพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
มีแนวทางการดูแลเชื่อมโยงดูแล
ส่งต่อ รพช เครือข่าย ตาม
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยภาวะ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis) 

 1.2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ช่องทาง 
LineApplication Group  

1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งข้อมูล
ย้อนกลับ ในกรณผีู้ป่วยเสียชีวิต
ภาวะตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง 

2) แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis มี
การปรับเปลี่ยนใหม่ ล่าสุด 
Update Sepsis 2021 

2) ปรับปรุง CPG  Guideline 
Sepsis ให้เป็นปัจจุบัน และ
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน        

2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งโครง
ร่างงานครั้งท่ี 1 (ม.ค. 2565)    
อายุรแพทย์พิจารณา 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้น 
Rapid Response Team : 
Interesting Case 

3) ทบทวนการดูแลผู้ป่วย Sepsis 
โดยเฉพาะ Dead case 
อุบัติการณ์ AE ระดับ G, H, I เพื่อ
ดูแนวโน้มของปัญหาของการดูแล
รักษาผู้ป่วยท่ีตดิเช้ือในกระแส
โลหิต ตลอดจนติดตามนเิทศงาน 

3) ติดตามผลงาน ในระบบเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง ทางคลินิก ทุก 3 เดือน 
(ม.ีค. 2565) 

 

 

1) สถานการณ์ (เชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสำคัญ) 
 เชื้อดื้อยาที่พบสูงสุดเป็น Acinetobacter baumannii มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.5 ในปี 
2564 เป็นร้อยละ 96.1 ในปี 2565 และพบว่าเชื้อ P.aeruginosa กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2564 
ร้อยละ 8.1 เพิ่มเป็นร้อยละ 10.5 ในปี 2565  อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ในปี 2564 อัตราการติด
เชื้อร้อยละ 41.91 ปี 2565 ลดลงเหลือ ร้อยละ 23.68 ส่วนเชื้อที่พบเป็นสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือดสูงสุด
ของทั้ง 2 ปี เป็นเชื้อ Acinetobacter baumannii  
2) โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (กิจกรรมที่ดำเนินการ)  
 2.1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง AMR, แพทย์, กลุ่มงานเภสัชกรรม, กลุ่มงานพยาธิวิทยา, IC  
 2.2) ประชุมร่วมกับทีม AMR และ Sepsis และโรงพยาบาลเครือข่ายโซนเหนือ 
 2.3) ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 



 2.4) อบรมเรื่องเชื้อดื้อยา/การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา บุคลากรโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลเครือข่าย  

 2.5) จัดทำ Antibiogram เผยแพร่หน้า Web โรงพยาบาล 
 2.6) เฝ้าระวังการใช้ยา/ประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ/ปรับการ Remind ยาปฏิชีวนะเหลือ 10 วัน 
3) ตัวชี้วัด อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพ่ิมข้ึนจากปีปฏิทินที่ผ่านมา เป้าหมาย  ไม่เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 

 
4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 - การรักษาเชื้อดื้อยามีความซับซ้อน และมีความแตกต่างกันในแพทย์แต่ละสาขา 
 - ยังพบการใช้ยาไม่เหมาะสม เช่น ขนาดยาไม่เหมาะสม ไม่ De-escalate antibiotic ตามผล

เพาะเชื้อ ฯ 
 - ผู้ป่วยมีจำนวนมาก หอผู้ป่วยแออัด ไม่สามารถแยกหรือจัด Zone ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
 - ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยากับโปรแกรมบริการของโรงพยาบาล  
5) แผนพัฒนา ปี 2566  
 5.1) ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
 5.2) ลดอัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ร่วมกับทีม Sepsis  
 5.3) ลดอัตราการติดเชื้อ Sepsis ในโรงพยาบาล ตำแหน่ง HAI, VAP, CAUTI, Bed sore 
 5.4) พัฒนาความเชื่อมโยงโปรแกรมข้อมูลจุลชีววิทยากับโปรแกรมบริการโรงพยาบาล 

 

ตัวช้ีวัดด้านการจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
ตัวช้ีวัด ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
1) สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 เขตอำเภอศรีสำโรงมี รพ.สต. ในความรับผิดชอบจำนวน 19 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล
ประจำอยู่ 7 แห่ง ภาพรวมการจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ภาพรวมการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 พบ รพ.สต. 13 แห่งจาก 19 แห่ง ได้ผ่านเกณฑ์การ
ให้บริการประชาชนจำนวน 200 คนต่อพันประชากร อย่างไรก็ตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม พบ 
รพ.สต. ผ่าน 7 แห่งจาก 19 แห่ง  
 ปีงบประมาณ 2564 พบ รพ.สต. 12 แห่ง จาก 19 แห่ง ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์จำนวนมากกว่า
ร้อยละ 60  ซึ่งเกินเกณฑ์เป้าหมายคือร้อยละ รพ.สต./ศสม. ที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   



 ปีงบประมาณ 2565 พบ รพ.สต. ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนร้อยละ 100  ซึ่งเกินเกณฑ์
เป้าหมายคือร้อยละ 60 โดยรพ.สต./ศสม. ในเขตอำเภอศรีสำโรงทั้งหมด 19 แห่ง ผ่านทั้ง 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์
การให้บริการประชาชนจำนวน 200 คนต่อพันประชากร และเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม  
2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2564 และ 2565 เป็นไปตามเกณฑ์ จากการทำงาน
ภายในเครือข่ายของทันตาภิบาลร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ทำให้ รพ .สต. ส่วนใหญ่ดำเนิน
กิจกรรมได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินการเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ รพ.สต. ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลประจำ 
3) ปัญหาในปัจจุบัน 
 3.1) ปัญหาด้านเครื่องมือและครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันตกรรมในบาง รพ .สต. ซึ่งเกิดจากระบบน้ำ 

ระบบไฟฟ้า ที่ต้องได้รับการแก้ไขบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถทำหัตถการได้ ปัญหาการ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้จำเป็นต้อง
หลีกเลี ่ยงการทำหัตถการที ่เกิดการฟุ ้งกระจาย การให้บริการจึงไม่สามารถทำได้เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 3.2) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลที่ยังไม่ครอบคลุมจำนวน รพ.สต. 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล 

4) แนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.1)  แจ้งทาง รพ.สต. ให้ทำการเสนอแผนปรับปรุงสถานที่เพื่อของบประมาณในการปรับปรุง 

โดยให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาด้านเครื่องมือและครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันตกรรมต่างๆ เพ่ือ
รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยระหว่างรอการปรับปรุง มีช่องทางในการทำหัตถการที่
เกิดการฟุ้งกระจายในสถานที่ที ่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางทันตกรรม
มากกว่า คือ รพ.สต. วังทอง และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  

 4.2) ด้านบุคลากร ประสานกับสาธารณสุขอำเภอเพื่อรับทราบถึงปัญหาและเสนอความต้องการ
ด้านบุคลากรต่อไป 

5) การวางแผนในปีต่อไป 
 5.1) ปรับปรุงสถานที่ในส่วนของ รพ.สต. รองรับกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

รวมทั้งการจัดสรรครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) ในรพ .สต. ที่ยังไม่มีห้องทำ
ฟัน เพ่ิมขีดความสามารถในให้บริการทางทันตกรรม 

 5.2) ทำแผนเสนอความต้องการเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลเพ่ิม 
 
ตัวช้ีวัด อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
1) สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 ภาพรวมการใช้บริการสุขภาพช่องปากย้อนหลัง 3 ปี พบอัตราการใช้บริการของประชาชนใน
อำเภอศรีสำโรงอยู่ที่ร้อยละ 30-39 จากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยประมาณร้อยละ 63 ของผู้มารับบริการ



เป็นผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนการให้บริการทันตกรรมแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยคิด
เป็นร้อยละ 50 - 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด โดยรวมอัตราการใช้บริการของประชาชนในช่วง 3 ปี ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงมากนัก  
2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 จากเกณฑ์เป้าหมายประชากรในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ใช้บริการสุขภาพช่องปาก ถือว่าผล
การดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย อย่างไรก็ตามแม้ ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ทำให้ต้องงดการทำหัตถการฟุ้งกระจายไประยะหนึ ่ง แต่อัตราการใช้บริการโดยรวมไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ซึ่งอาจเกิดจากผู้มารับบริการยังคงหวาดกลัวต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่
ยังคงมีการระบาดเรื่อย ๆ ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลาย จะช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการ
ของประชาชนได้ตามเป้าหมาย 
3) ปัญหาในปัจจุบัน 
 3.1) ปัญหาผู้ป่วยไม่มาตามนัด โดยเฉพาะการนัดหมายการให้บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ 
 3.2) ปัญหาการออกให้บริการเชิงรุก เพื่อเพิ่มอัตราการใช้บริการของประชาชน และสถานที่ส่วน

ของ รพ.สต. ยังคงมีขีดความจำกัดในหัตถการที่ฟุ้งกระจาย 
4) แนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.1) ด้านการนัดหมาย จัดระบบให้มีผู้รับผิดชอบการโทรติดตามการนัดหมาย รวมทั้งจัดระบบคิว 

ให้มีผู้ป่วยรองรับอย่างเหมาะสม 
 4.2) ด้านการให้บริการเชิงรุก ประสานงานร่วมออกหน่วยคัดกรองกับหน่วยงานอื่นในลักษณะ 

สหสาขาวิชาชีพ และให้ รพ.สต. จัดทำแผนปรับปรุงสถานที่ และระบบระบายอากาศ  
5) การวางแผนในปีต่อไป 
 การจัดสรรครุภัณฑ์พ้ืนฐานทางทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) เพ่ิมที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และ 
รพ.สต เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 
ตัวช้ีวัด  อัตราการให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร 
1) สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 ภาพรวมการให้บริการตรวจสุขภาพและขัดทำความสะอาดฟันในกลุ ่มหญิงตั้ งครรภ์ใน
ปีงบประมาณ 2563 - 2565 พบว่ามีร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความ
สะอาดฟัน เป็นร้อยละ 5, 4 และ 10 ตามลำดับ ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดให้อัตราการให้บริการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 -2565 พบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟันมีร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากการทำ
หัตถการในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้อย่างปลอดภัยในช่วงอายุครรภ์ 4 ถึง 6 เดือน ทำให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ที่มาทำการตรวจฝากครรภ์จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพียงอย่างเดียวเนื่องจากอายุครรภ์ยังไม่ถึง
กำหนดที่สามารถทำหัตถการทางทันตกรรมได้ จึงได้ทำการนัดหมายผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ไว้เพื่อเข้ารับบริการ



ทางทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม แต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมา เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ต้องงดการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน ซึ่งเป็นหัตถการท่ีมีการฟุ้งกระจาย ทำให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ
ครรภ์ถึงกำหนดการเข้ารับบริการต้องเลื่อนการรักษาออกไป  
3) ปัญหาในปัจจุบัน 
 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องได้รับการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน  จะสามารถทำได้อย่างปลอดภัยอยู่
ในช่วงอายุครรภ์ 4 ถึง 6 เดือน ซึ่งครั้งแรกท่ีมาตรวจ บางที่จะได้รับการตรวจฟันเพียงอย่างเดียว อีกทั้งการนัด
หมาย ผู้ป่วยสะดวกให้นัดวันเดียวกับที่เข้ามารับบริการตรวจครรภ์ แต่ในบางกรณีทันตบุคลากรไม่สามารถ
ให้บริการในวันดังกล่าวได้ ทำให้ต้องเลื่อนการรักษาออกไป และใน รพ.สต. ที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมนั้น 
ห้องทำฟันไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายเพียงพอสำหรับการทำหัตถการที่ฟุ้งกระจาย 
จึงยังไม่สามารถรับบริการทางทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจายได้ 
4) แนวทางแก้ไขปัญหา 
 จัดระบบการนัดหมายในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้แน่นอนในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม หากในบาง
กรณีวันนัดที่ผู้ป่วยต้องการไม่สามารถนัดได้ จะแจ้งให้ทราบถึงผลเสียหากไม่ได้รับการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน 
รวมทั้งขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่ รพ.สต. 
5) การวางแผนในปีต่อไป 
 ปรับปรุงระบบระบายอากาศเพื่อสามารถทำหัตถการฟุ้งกระจายในผู้ป่วยได้ และนัดหมายกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากแล้ว ให้มาเข้ารับบริการขูดหินน้ำลายและขัดฟันให้มากขึ้น 
 
ตัวช้ีวัด อัตราการให้บริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ใน
กลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี 
1) สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 สถานการณ์การให้บริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอายุ 4 - 12 ปีในปีงบประมาณ 2563 
พบอัตราได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ร้อยละ 24.88 สำหรับปีงบประมาณ 2564 อัตราการให้บริการเคลือบ/
ทาฟลูออไรด์อยู่ที่ร้อยละ 28.14 และในปีงบประมาณ 2565 อัตราการให้บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์อยู่ที่ร้อย
ละ 42.20 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดอัตราได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในเด็กอายุ 6 - 12 ปีในปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ร้อย
ละ 12.61 สำหรับปีงบประมาณ 2564 อัตราการเคลือบหลุมร่องฟันอยู่ที่ร้อยละ 10.20 และในปีงบประมาณ 
2565 อยู่ที่ร้อยละ 6.13 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดอัตราได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 อัตราการบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 
สาเหตุอาจเกิดจากจำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบของทั้งโรงพยาบาลและรพ.สต.มีจำนวนมาก และในแต่ละ
โรงเรียนต้องมีการจัดสรรและแบ่งเวลาในการเรียนการสอนมาเพื่อเข้ารับบริการ ซึ่งในบางโรงเรียนไม่สามารถ
จัดสรรเวลาได้ รวมทั้งการตรวจคัดกรองกลุ่มเด็กเพื่อรับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ที่เร็วหรือช้าเกินไป 
พบว่าฟันขึ้นไม่เต็มซี่หรือพบการผุ ทำให้ไม่ได้เข้ารับบริการ 



3) ปัญหาในปัจจุบัน  
 3.1) การเกิดโรคระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคในการให้บริการ

เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุมร่องฟัน คือการนัดกลุ่มเด็กมารับบริการ เพ่ือเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจำเป็นต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างผู้เข้ารับบริการ
ทางทันตกรรม ทำให้ไม่สามารถนัดกลุ่มเด็กมารับบริการทันตกรรมได้จำนวนมาก 

 3.2) ในบางพื้นที่เขตรับผิดชอบของรพ.สต.ไม่มีครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันตกรรม เช่น ยูนิตทำฟัน 
ทำให้กลุ่มเด็กในเขตรับผิดชอบที่จะต้องได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์หรือได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟันต้องรับบริการในรพ.สต.อื่นที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ ซึ่งในบาง
พ้ืนที่มีความห่างไกล อาศัยเวลาในการเดินทาง  

4. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.1) กำหนดจำนวนผู้ที่จะมาเข้ารับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ หรือ เคลือบหลุมร่องฟันในแต่

ละครั้ง โดยเพิ่มความถี่ในการนัดแทน   
 4.2) ขอจัดสรรกำลังคนเพิ่มในตำแหน่งทันตบุคลากรและขอจัดสรรครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันต -

กรรมในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน 
 4.3) มีการออกหน่วยในพื้นที่ที่ขาดแคลนทันตบุคลากรและขอจัดสรรครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันต -

กรรมเพ่ือให้กลุ่มเด็กสามารถเข้ารับบริการในพ้ืนที่ได้ 
5) การวางแผนในปีต่อไป 
 5.1) กำหนดตารางนัดหมายเด็กผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรมให้ชัดเจน และกำหนดจำนวนที่

แน่นอนในการเข้ารับบริการ รวมทั้งขอจัดสรรครุภัณฑ์พื้นฐานทางทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) 
เพ่ิมใน รพ.สต พ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการให้บริการ 

 5.2) เพ่ิมความถี่ในการนัดเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ หรือ เคลือบหลุมร่องฟัน 
 
 

 

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปี 
 ปีงบประมาณ 2565 ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการหารายได้ ตามแผนธุรกิจของ
โรงพยาบาล ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาล ปรับปรุงการเปิดให้บริการ เปิดให้บริการในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ได้แก่ การนวดไทย การอบหรือประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือการให้
คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน การ
ฝึกสมาธิบำบัด การกดจุดบำบัด และการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย การรักษาด้วยยาแผนไทย การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเท้าเบาหวาน รวมถึงการออกหน่วยในรพ.สต.ภายในอำเภอศรีสำโรง เป็นต้น  เพ่ิม
อัตรากำลังหมอนวดแผนไทยมาเป็นลูกจ้างรายปริมาณจำนวน 10 คน ที่ผ่านการอบรมการนวดแผนไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 330 ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอกับการพัฒนางานให้บริการผู้ป่วย โดยเปิดรับเป็นลูกจ้างเงินบำรุงราย
ปริมาณงาน และให้ค่าตอบแทนตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของ



แพทย์แผนไทย และมีการประเมินคุณภาพทุก 1 ปีจนพัฒนาอัตรากำลังผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากเดิม 5 คนเป็น 
10 คน ปีงบประมาณ 2556 ปรับปรุงสถานที่และจำนวนเตียงให้บริการให้เพียงพอ สวยงาม และได้มาตรฐาน
ตามสถานบริการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข และปีงบประมาณ 2563 ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดจากโรคโควิด-19 ปิดทำการรักษา ไป 2 เดือน ในปีงบประมาณ 2564 ปิดให้บริการไป 2 
เดือนเช่นกัน และปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับและป้องกันโรคโควิด -19 ระบาด และดำเนินการจน
มาถึงปัจจุบันได้พัฒนางานแพทย์แผนไทยดำเนินการตามนโยบายแผนธุรกิจที่ตั้งไว้  
 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการใช้ยาสมุนไพรยังไม่ได้ตามที่กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกกำหนดไว้ จึงต้องมีแนวทางเพิ่มยอดผู้มารับบริการ กิจกรรมส่งเสริม การออกชุมชนรวมถึง
การจ่ายยาสมุนไพร การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในช่วงยุคโควิดที่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากข้อกำหนด และผู้มารับบริการไม่ประสงค์มารับบริการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดยังไม่คงที่จึง
ช่วยงานในหน่วยงานอื่น และเป็นแผนพัฒนาต่อไป 
2) ปัญหาปัจจุบัน 
 ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ผู้บริหารสั่งการ แต่ยอดผู้มารับบริการตามตัวชี้วัดของกรมการแพทย์-
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นทุกปี อัตรากำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่
ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้มารับบริการไม่มารับบริการ ยอดผู้มารับบริการลดลง และเป็นผู้ป่วยกลุ่ ม
เดิมไม่หลากหลาย และจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมีจำนวนมาก งานแพทย์แผนไทยได้
เล็งเห็นถึงประโยชบน์ต่อผู้ที่มารับริการในโรงพยาบาลจึงให้บริการส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมแก่ผู้มารับบริการ
ตามคลินิกโรคภายในโรงพยาบาลตอนเช้าทุกวันเวลา 07.30 – 08.30 น. ทำให้ร้อยละตัวชี้วัดผู้มารับบริการ
เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงกำหนดตามตัวชี้วัดของประเทศ แต่ยอดการใช้ยาสมุนไพรยังไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากมูลค่าการจ่ายยาแผนปัจจุบันมีการจ่ายที่หลากหลาย และยาแผนปัจจุบันมีความ
หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มโรคมากกว่ายาสมุนไพร จึงทำให้การจ่ายยาสมุนไพรยังมียอดการใช้ที่น้อย แต่ทาง
โรงพยาบาลมีการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร 
3) แนวทางการแก้ไข การจัดทำแผนงาน / โครงการ วิธีแก้ปัญหา 
 กิจกรรมเพื่อเพ่ิมยอดผู้มารับบริการให้ได้ตามเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
 3.1) สอนสุขศึกษาให้กับผู้ป่วย และญาติตามคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาล ได้แก่คลินิกความดัน 

เบาหวาน จิตเวช คลินิกตา คลินิกหูคอจมูก อายุรกรรม เวชกรรมฟื้นฟู คลินิกไต สูตินรีเวช 
และฝากครรภ์ เป็นต้น และผู้ป่วยใน ได้แก่ ศัลยกรรมหญิง ผู้ป่วยตึกโควิด เป็นต้น 

 3.2) จัดบริการผู้ป่วยทั้งใน และผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เปิดทำการ
ตั้งแต่ 08.30 - 20.30 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา  08.30 - 16.30 น. วันพุธมี
บริการเท้าเบาหวาน และเยี่ยมแม่หลังคลอดสัปดาห์ละ 2 ครั้งและปรับเป็นทุกวันต่อสัปดาห์
ที่ตึกสูติกรรมจัดกิจกรรมบริการดูแลหลังคลอดให้กับมารดาหลังคลอด และให้คำแนะนำใน
การดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังจากพักฟ้ืน 1 สัปดาห์ ถ้าผ่าคลอดพัก 1 เดือนถึงนัดทำ
อยู่ไฟหลังคลอด 



 3.3) ออกชุมชนใน รพ.สต. ของอำเภอศรีสำโรง 13 รพ.สต. และเพิ่มบริการทุกปีใน รพ.ส.ต. (ไม่
เกิดการระบาดโควิด-19) ออก อบต.วังใหญ่ทุกวันพฤหัสบดี และประสานกับ อบต. หลาย ๆ 
แห่งเพ่ือเพ่ิมสถานที่การให้บริการ 

 3.4) จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กิจกรรมวันปีใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 

 3.5) มีการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ 
 3.6) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในเครือข่าย จัดตั้งกลุ่มไลน์ Facebook และ

แจ้งกิจกรรม ปัญหา แนวทางแก้ไขท่ีทุกอำเภอศรีสำโรงจะช่วยผลักดันให้สามารถดำเนินการ
ต่อไป 

 3.7) แพทย์แผนปัจจุบันใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น และส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์แผนไทยมากขึ้น  
ร่วมกันใช้สมุนไพรที่มีส่วนผสมกัญชาในการสั่งการรักษาให้กับผู้ป่วย 

 3.8) ได้รับความร่วมมือกับอปท./ชุมชน และทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันการดำเนินการการแพทย์
แผนไทยทุกเรื่องที่จะดำเนินกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการ หรือเพิ่มงานในสถานที่ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และราบรื่น 

4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 4.1) กิจกรรมสอนสุขศึกษาให้กับผู้ป่วย และญาติทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ ภายในโรงพยาบาลเพ่ือ

เป็นการเพ่ิมยอดผู้มารับบริการในการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้รหัส U778 เป็นการส่งเสริม
สุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย เฉลี่ยไปสอนผู้ป่วยได้ยอดส่งเสริมวันละ 30 -50 คน ตาม
จำนวนผู้ป่วยที่ไปรอรับบริการแต่ละคลินิก 

ปีงบประมาณ สถานที ่
ยอดผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ยอดผู้มารับ
บริการ 

ร้อยละที่ทำได้ 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 

2565 รพ. 183,573 39,755 21.66 0.05 

 รพ.สต. 100,187 45,608 45.52 0.08 

 รวม 283,760 85,453 30.11 0.03 

 4.2) การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยทุกกิจกรรมด้านการรักษาออกเยี่ยมบ้าน นวดใน      
รพ.สต. บริการด้านการแพทย์แผนไทยทุกประเภท แต่ไม่ได้นับรวมส่งเสริม 



ปี ร้อยละ สถานที ่ ยอดผู้ป่วยท้ังหมด ยอดผู้มารับบริการ 
ร้อยละผู้มารับบริการด้าน

การแพทย์แผนไทย 

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 

2565 20.5 รพ. 183,573 39,676 21.61 

  รพ.สต. 100,187 45,687 45.60 

  รวม 283,760 85,363 30.08 

 4.3) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในอำเภอศรีสำโรง 

ปี ร้อยละ สถานที ่ ยาแผนปัจจุบัน(บาท) ยาแผนไทย(บาท) ร้อยละมูลค่าสมุนไพร 

2563 5.0 รพ. 96,345,095.86 1,920,440 1.99 

  รพ.สต. 10,803,170 371,351 3.44 

  รวม 107,148,265.57 2,291,791 2.14 

2564 5.0 รพ. 96,615,219.76 1,819,644.25 1.88 

  รพ.สต. 110,216,193 2137753.55 1.94 

  รวม 206,831,413.19 3,957,398 1.91 

2565 5.0 รพ. 106,518,045.51 1,985,016.50 1.83 

  รพ.สต. 15,174,234.11 4561,153.55 3.01 

  รวม 121,692,279.62 2,441,170.05 1.97 

5) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 

 ปัญหา / อุปสรรค 
 5.1) ด้านข้อมูลในระบบโปรแกรมของ HosXP ในหัวข้อของแพทย์แผนไทยมีหลายขั้นตอน แต่

สามารถปรับใช้งานจนทำได้อย่างดี แต่ระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความล่าช้าในระบบ  แต่
การบันทึกข้อมูลยังไม่พบ Error เหมือนใน Version 3 การเชื่อมโยงในการเปิดโปรแกรมช้า 
และโปรแกรมหมุนนาน 



 5.2) ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินการยังไม่เต็มที่ ในปี 2563 ถูก
สั่งปิด 3 เดือน และงดกิจกรรมการส่งเสริม 6 เดือน ทำให้ยอดร้อยละการมารับบริการลดลง
ไปมาก และการระบาดในปี2564 ก็ลดกิจกรรมบางอย่าง ยังดำเนินการไม่เต็มรูปแบบ และ
ช่วงเดือนเมษายน 2564 ปิดการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 
มารับบริการนวดที่แผนก ปิดการทำหัตถการตั ้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 งด
กิจกรรมที่ออกชุมชน แต่ยังสอนผู้ป่วย ขึ้นราวผู้ป่วยทำกิจกรรมได้ทุกอย่างยกเว้นการทำ
หัตถการด้านการแพทย์แผนไทยที่ห้องหัตถเวช และหลังจากนั้นเปิดดำเนินการในเดือน
กรกฎาคม 2564 จนถึงเดือนเมษายน 2565 และเปิดกิจกรรมเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 
2565 จนถึงปัจจุบัน แต่ปีงบประมาณ 2564 ยอดผู้มารับบริการได้เกินเป้าหมายที่กำหนด
ร้อยละ 20.5 การใช้ยาสมุนไพรร้อยละ 5 ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากมูลค่าการ
ใช้ยาสมุนไพรมีจำนวนน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน 

 5.3) การให้บริการแพทย์แผนไทยมี 2 ที่ในโรงพยาบาล และในรพ.สต.คลองตาล ทำให้ภาพรวม
ทั้งอำเภอน้อย ผู้มารับบริการยังไม่ได้รับบริการทั่วถึง และเข้าไม่ถึงการบริการแพทย์แผน
ไทย ด้วยกิจกรรมแพทย์แผนไทยที่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าใจในการนวด
เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เข้าใจผิด ส่งผลให้แพทย์แผนไทยต้องสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที ่ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการรักษาให้ชัดเจนมากขึ ้น เพื ่อนำไ ป
การแพทย์แผนไทยท่ีสามารถให้การรักษาควบคู่กับคนในอำเภอต่อไป 

6) แผนงาน ในปี 2566 
 6.1) เพิ่มการลงรพ.สต.ทุกแห่ง ยกเว้นที่มีแพทย์แผนไทยแล้ว และในอบต.ที่มีความประสงค์

ต้องการให้แพทย์แผนไทยไปเปิดให้บริการ 
 6.2) ดำเนินการกิจกรรมเดิม และพัฒนารูปแบบใหม่ให้มีเพ่ิมข้ึน 
 6.3) จัดอบรมการจัดการระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ใน Version 4 
 6.4) พัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทย รูปแบบ และมาตรฐานงานให้เป็นที่รู้จัก ได้มาตรฐาน

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก 
 6.5) การเพ่ิมรายการยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาที่หลากหลาย และยาสมุนไพรที่มีอยู่ให้

เกิดความหลากหลายในการรักษากลุ่มโรคต่าง ๆ 
 6.6) เป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

แพทย์-แผนไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปี ย้อนหลัง 

ข้อมูล 2562 2563 2564 2565 

1) จำนวนผู้ป่วยท้ังหมด (ราย) 497 499 376 233 

2) จำนวนผู้ป่วย ในเขต (ราย) 287 264 218 62 

3) ACP (HDC) (%) 61 (N/A) 67 (20) 73 (48) 65 (53) 

4) อัตราการได้รับยา Opioids (HDC) (%) 26 (18) 27 (22) 40 (32) 41 (36) 

5)  กัญชา  (%) N/A 18 (3.6) 17 (4.5) 25 (11.7) 

6) การเยี่ยมบ้าน (ราย) 119 135 118 28 

 จำนวนผู้รับบริการ ปี 2562 มีจำนวน 497 ราย ปี 2565 มีจำนวน 233 ราย แนวโน้มผู้รับบริการ
ลดลง อัตราการได้รับการวางแผนดูแลล่วงหน้าผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 ปี 2565 จากรายงานข้อมูลของ 
HDC พบ ร้อยละ 53 การได้รับกัญชาทางการแพทย์ในปี 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5 ผลการดำเนินงานพบ ร้อย
ละ 11.7 อัตราการได้รับยากลุ่ม Opioids ยังไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากรายงานข้อมูลของ HDC 
พบ ร้อยละ 36 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้านลดลงจากปี 2562 มีจำนวน 119 ราย ปี 2565 มีจำนวน 28 
ราย 
2) ปัญหา/อุปสรรค  

ปัญหา / สาเหตุ แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า / 
ผลการดำเนินงาน 

1) อัตรากำลังในการดูแล 
    ผู้ป่วยไม่เพียงพอ 

1.1) มีพยาบาล 5 คน รับปรึกษา
ประจำวันจันทร์ถึงศุกร ์

1.1) ร้อยละ 80 บางวันที่พยาบาล
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบไม ่อย ู ่ ไม ่ม ีคน
ปฏ ิบ ัต ิ งานแทน พยาบาลที่
ร ับผิดชอบ 2 ใน 5 คน ยังไม่
สามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้
เต็มเวลา 

1.2) มีแพทย์ 4 คนรับปรึกษา
หมุนเวียนคนละ 2 สัปดาห ์

1.2 ร้อยละ 100  

2) จำนวนผู ้ป่วยที ่ได้รับการเยี ่ยม
บ้านลดลง 

2.1) ประชุมทีมวางแผนเยี่ยมบ้าน 
2.2) ประสานพ้ืนท่ีติดตามเยี่ยม 

2) อยู ่ในระหว่างดำเนินการ และ
วางแผนต่อเนื่องไป ในปี 2566 

3) แนวทางการแก้ไขปีต่อไป ในปี 2566 
 3.1) ปัญหาเรื่องอัตรากำลังของพยาบาล ในปี 2566 ขอรับการสนับสนุนให้มีพยาบาลในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 3.2) จัดทำโครงการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู ้ป่วยแบบ

ประคับประคอง  เครือข่ายอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  
 



 

หมวด : ส่งเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุ้มครองผูบริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
คำนิยาม : การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ ขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด ภายใน 

42 วัน ไมวาอายุครรภจะเป็นท่าใด หรือการตั้งครรภที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้
เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภและคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภรวมถึงการฆ่าตวัตาย 
แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1) สถานการณ์ 

ลำดับ รายการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

1 มารดาไทยตาย  (ไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกดิมีชีพ (รง) 0 0 0 

2 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ 32.08 38.89 19.51 
 อายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ (เกณฑร์้อยละ 16)    

3 ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์รั้งแรก 72.76 73.26 68.84 
 ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (เกณฑ์ร้อยละ 75)    

4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ด้รับการฝากครรภ์ 64.16 63.1 63.55 
 ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  (เกณฑ์ร้อยละ 75)    

ข้อมูล : จาก HDC 27 ตุลาคม 2565 
2) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
วิเคราะห์ผลการ

ดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน 

1) มารดาไทยเสยีชีวิต ใน
รอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี
มารดาในเขตเสียชีวิต 

 
 

- นำแนวทางการดูแล 6 
โปรแกรมคุณค่า สรา้ง
เด็กไทยคณุภาพ มาปฏิบตั ิ

- การดำเนินงาน 
โปรแกรม 2 4 และ 5 มี
แนวทางการดำเนินงาน 
กิจกรรม ที่ชัดเจน 

- ปรับปรุง พัฒนางาน 
ทบทวนความรู้ของ
เจ้าหน้าท่ี เตรียมอุปกรณ์ให้
เพียงพอพร้อมใช้ จัดสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อกับการ
ปฏิบัติงาน 

2) ภาวะโลหติจางในหญิง
ตั้งครรภ์ อยู่ท่ีร้อยละ 
19.51 ยังสูงกว่าเกณฑ์
(ร้อยละ 16) 

- เจาะ CBC ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ครั้งแระ 
- พบภาวะซีดจ่ายยาเสริม
ธาตุเหล็ก และเจาะ Hct 
ซ้ำที่ อายุครรภ์ 32-34 
สัปดาห ์

- ยังไม่ไดต้รวจแยกหา
สาเหตุการซดีของผู้ป่วย 

- ทำการแยกหญิงตั้งครรภ์
ซีดเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
ซีดจากธาลสัซเีมีย (เป็นโรค
หรือเป็นพาหะ) และ 2) ซีด
จากการขาดธาตุเหล็ก โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี ้



ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
วิเคราะห์ผลการ

ดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน 

- กรณี MCV และDCIP 
ผิดปกติ จะตรวจ 
Hb.Typing เพิ่มโดย
อัตโนมัติ และให้การรักษา
ต่อ 

1) Hct. น้อยกว่าร้อยละ 33  
หรือ Hb น้อยกว่า 11 
ผิดปกติอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
ส่งพบแพทย์ 
2) แพทย์ส่งตรวจ serum 
ronI/TIBC/Feritin ค่า
ผิดปกติ ซดีจริง เพิ่มยา 
FeSo4 1x2 
3) MCV DCIP ผิดปกติ ให้
ปฏิบัติตามแนวทางเดิม 
4) case ที่ส่งจาก รพช.เจาะ 
CBC ใหม ่
5) case ที่เพ่ิมยา ให้ ตรวจ 
CBC ซ้ำหลังกินยาไปแล้ว 1 
เดือน 

3) การฝากครรภ์ ท่ีอายุ
ครรภ์น้อยกว่า 12 
สัปดาห์ และฝากครรภ์ 
5 ครั้งตามเกณฑ์ อยู่
ในช่วง 60-70% ซึ่งไม่
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 75% 

- ทุกหน่วยงานท่ีนำ
แนวทาง 6 โปรแกรม
คุณค่า สร้างเด็กไทย
คุณภาพ มาปฏิบัติ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

- การดำเนินงานใน
โปรแกรม 1 และ 3 การ
ดำเนินงาน กิจกรรม ผล
การดำเนินงานยังไม่
ชัดเจน 

- โอการพัฒนาของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ฝากครรภ์ on line โดย 
QR Code 

 

 

1) วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลบริการทารกแรกเกิด พบปัญหา ดังนี้ 
 1.1) อัตราการเกิด LBW ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 7) ข้อมูลปี 2562 - 2564 คิด

เป็นร้อยละ 7.66, 9.01 และ 10.31 ตามลำดับ 
 1.2) ยังพบภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อใน 6 เรื่องตามหลักการของ STABLE เช่นการเกิด Hypo-

Hyperthermia การเกิด Hypo-Hyperglycemia          
 1.3) ยังขาดแคลนแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางทารกวิกฤต  

ปัญหา / สาเหตุ แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ผลการดำเนินงานปี65 

อัตราการเกิด LBW ไม่ผ่าน
เกณฑ์ (เกณฑ์ < น้อยกว่า
ร้อยละ 7) 

1) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมารดากลุ่มเสี่ยง 
ตั้งแต่ก่อนท้อง ขณะท้อง และหลงัคลอด มีการ
ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย มี
ระบบ Intrauterine transfer system โดยส่ง

1) อัตราการเกิด LBW เพิม่ชึ้น 
= 11.54 (102/884) 

2) อัตราการเสียชีวิตของทารก
อายุ <28 วัน = 0 (0/884) 



ต่อมารดากลุ่มเสีย่งตั้งแต่ รพช. โดยมีระบบการ
ประสานงานการดูแลทารกในเครอืข่าย ร่วมกัน
ระหว่างสตูิกรรมและกุมารเวชกรรม 

2) กำหนดแนวทางการป้องกันภาวะหายใจ
ลำบากในทารกแรกเกิด ในการไดร้ับ 
Antenatal steroid ก่อนการคลอดในหญิง
ตั้งครรภ์ GA 24-34 wksอย่างน้อย 2 dose 

3) ลดอัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด จาก
ภาวะหายใจล้มเหลว โดยการใช้ Non-invasive
และการให้ Surfactant ในทารกคลอดก่อน
กำหนด น้ำหนักน้อยท่ีมีภาวะ RDS 

4) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพการช่วยกู้ชีพทารกและสง่ต่อผู้ป่วย
ทารก 

5) พัฒนาระบบการส่งต่อ โดยอิงเกณฑ์ของเขต 
6) ส่งพยาบาลวิชาชีพอบรมเฉพาะทางสาขาทารก

วิกฤต   
7) สัญจรเยี่ยมเสรมิพลังโรงพยาบาลชุมชนใน

เครือข่ายทั้งจังหวัด ร่วมกับงานอนามัยแม่และ
เด็ก 

 

2) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขในปี 2566 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1) อัตราการเกิด LBW มีแนวโน้มเพิ่มสูงช้ึน ประสาน/เชื่อมโยง Service plan สาขาสูติกรรม  
ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมารดากลุ่มเสี่ยง 
ตั้งแต่ ANC คุณภาพ ห้องคลอดคณุภาพฯลฯ 

2) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลทารก มี
อายุการใช้งานนาน ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย 

จัดทำแผนงบประมาณ สนับสนุนครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลทารก 

3) ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลทารก VLBW 
& ELBW ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการดูแล
รักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต ซึ่งตามเกณฑ์ฯ ต้องมี 
Neonatal nurse practitioner (NNP) เวรละ 1 คน 
(ร่วมกับมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน) ต่อผู้ป่วยทารกวิกฤต 
2 คน และการดูแล Sick newborn NNP 1 คนต่อ 
ผู้ป่วย Sick newborn 4 คน และโรงพยาบาลทั่วไป 
(M1) ต้องมี NNP ร้อยละ 80 ของพยาบาลวิชาชีพ
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน NICU มี RN 9 คน จบ NNP 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.55 

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษา
ในหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาทารกวิกฤตอย่างต่อเนื่อง 

 



  

ตัวชี ้วัด : อัตราตายของผู ้ป่วยโรคกล้ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 
38.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI เป้าหมาย < ร้อยละ 8 
- ผลงานระดับอำเภอศรีสำโรง ผู้ป่วยSTEMI 16 คน เสียชีวิต 3 คน ได้รับยา SK 10 คน ทำPPCI 6 คน 
- ผลงานระดับโรงพยาบาล(รวมรพช.โซนเหนือ) ผู้ป่วยSTEMI 51 คน เสียชีวิต 7 คน   คิดเป็นร้อย
ละ  13.72  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
38.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 
- ผลงานระดับอำเภอศรีสำโรง  ผู้ป่วยได้ยาSK 16 คน ให้ทันเวลา 5 คน คิดเป็นร้อยละ  50 
- ผลงานระดับโรงพยาบาล 12/18  คิดเป็นร้อยละ  66.67 ผ่านเกณฑ ์

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 ในปี 2562 - 2564 อัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระดับโรงพยาบาลเท่ากับ 
ร้อยละ 11.67, 9.8 และ 7.69 ตามลำดับ ในปี 2564 ผู้ป่วย STEMI ในเขตอำเภอศรีสำโรงอัตราตายผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเท่ากับร้อยละ 12.5 (2/16) ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าวและได้มีการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาทั้งภายในโรงพยาบาล
และภายนอกโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาแม้ผลลัพธ์ทางการดูแล
รักษาจะมีแนวโน้มลดลงและบรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ในปี 2564 ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดอัตราตายไม่ควรเกินร้อยละ 9 อย่างไรก็ตามในปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขตาม
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพได้ปรับเกณฑ์ลดลงเป็นร้อยละ 8 ซึ่งอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเท่ากับร้อยละ 13.72 ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี ้วั ด จากการทบทวน
กระบวนการดูแลรักษาในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยที่ผ่านมา พบโอกาสพัฒนาได้แก่ศักยภาพของบุคลากรที่
ให้การดูแล ซึ่งเกิดจากมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่และมีบุคลากรจบใหม่ทุกปีทำให้ทักษะ และประสบการณ์การ
ดูแลผู้ป่วยยังมีน้อยทำให้กระบวนการวินิจฉัย และการให้ยายังล่าช้าอยู่ 
2) ปัญหา 
 2.1) ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลล่าช้า 
 2.2) Delay diagnosis 
 2.3) การให้ยา SK ล่าช้า >30 นาทหีลังจากวินิจฉัย 
3) อุปสรรค 
 สถานการณ์ Covid-19 ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการทำ PCI ภายหลังจากการได้รับยา SK แล้วหลอด
เลือดไม่เปิด โรงพยาบาลแม่ข่ายรอให้รักษา Covid-19 ก่อนแต่ผู้ป่วยอาการหนักจึงเสียชีวิตก่อนที่จะได้ทำ 
4) แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาในป ี2566 
 4.1) ประชาสัมพันธ์Sign Alert ให้ประชาชนเข้ารับบริการรวดเร็ว ทันเวลา 
 4.2) Mapping กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ 



 4.3) อายุรแพทย์สอนงานแพทย์ใช้ทุนจบใหม่ทุกปีเกี ่ยวกับแนวทางวินิจฉัย การรักษา  ACS 
รวมถึงระบบการดูแลต่อเนื่อง/การส่งต่อในเครือข่าย  

 4.4) ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยให้กับพยาบาลเป็นระยะ 
 4.5) ทบทวนเคส STEMI ทุก 1-3 เดือนภายในโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพยกเว้น เคส

STEMI ที่มีปัญหานัดประชุมทันท ี
 4.6) ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนโซนเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาระบบ/แก้ไข

ปรับปรุง/รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาแต่ละพ้ืนที่ 
 4.7) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ 
5) ข้อเสนอแนะ 
 การประชาสัมพันธ์ Sign alert ที่ต้องมาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องผ่าน รพ.สต. ,อสม. ,ผู้นำชุมชน 
เสียงตามสาย 
 

 

1) สถานการณ์ 
 โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมาอย่างต่อเนื่อง  มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 
600 รายต่อปี  งบประมาณปี 2562 – 2564 พบอัตราตายร้อยละ 9.73, 10.22 และ 11.30 ตามลำดับ พบ
อัตราตายสูงในชนิดหลอดเลือดสมองแตกซึ่งพบถึงร้อยละ 25.53, 22.58 และ 27.1 ส่วนอัตราตายชนิดหลอด
เลือดตีบหรืออุดตันพบร้อยละ 3.25, 5.46 และ 4.2 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราตายยังเกินเป้าหมายที่
กรมการแพทย์กำหนดนั่นคืออัตราตายโดยรวมควรน้อยกว่าร้อยละ 7 ส่วนอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีภูมิลำเนาเขตอำเภอศรีสำโรง ปีงบประมาณ 2562 – 2564 พบร้อยละ 12.71, 12.63 และ 7.74 จากการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านมา ยังพบปัญหาอุปสรรคอีกหลายประการ ได้แก่ การ
เข้ารับบริการยังล่าช้า มีสาเหตุมาจากผู้ป่วยและญาติไม่ทราบอาการสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมา
คือไม่มีผู้นำส่งโรงพยาบาล ซึ่งในปี 2561 - 2564 มีอัตราการมาทันเวลาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการเพียง
ร้อยละ 32.2, 24.9, 32.3 และ 37.84 ตามลำดับ และอัตราได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพียงร้อยละ 8.3, 5.9, 7.8 
และ 8.12 ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยเขตอำเภอศรีสำโรงที่มาทันเวลาในปี 2564 เพียงร้อยละ 22.5    
2) ปัญหาในปัจจุบัน/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา แผน/การดำเนินการแก้ไข 

1) Pre-hospital 
    1.1) การเข ้าถ ึงบร ิการหล ัง เกิด

อาการล่าช้า 
    1.2) การใช้บริการ EMS น้อย 
 
 
 

 
1) ประชาสัมพันธ์ Sign alert ให้กับชุมชน:ผ่านวิทยุชุมชนและให้ความรู้

แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงท้ัง 17 ตำบลในเขตรับผิดชอบ 
2) ให้ความรู้กลุ่มเสี ่ยง (DM,HT) ที ่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดย

เช ื ่อมโยงก ับคล ิน ิก NCD โดยให ้ความร ู ้ รายกล ุ ่ม โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ แจกการ์ด Sign alert  



ปัญหา แผน/การดำเนินการแก้ไข 

3) ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทางเสียงตาม
สายของโรงพยาบาล 

2) In-hospital 
     2.1) จำนวนเตียง Stroke unit ไม่

เพียงพอ 
     2.2) โรงพยาบาลแม่ข่ายยังมี

ข้อจำกัดในการรับผู้ป่วยส่งต่อ 
กรณี Cerebral infarction ที่
ควรรับการผ่าตัด 
Craniotomy หรือ Cerebral 
hemorrhage ที่ควรไดร้ับการ
ผ่าตัด  

 
1) กำหนดเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้า Stroke unit 
2) จัดทำแนวทางการรักษาและการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใน

สมองให้ชัดเจน 
3) ส่งแพทย์ศึกษาต่อเฉพาะทางระบบประสาท  
4) พัฒนาระบบ Tele-consultation การให้คำปรึกษาและการรับ-ส่งต่อ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

3) Post-hospital 
    3.1) การดูแลตนเองหลังจำหน่ายไม่

มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปฏิบัติตัว
ไม่ถูกต้อง  

   3.2) การตอบกลับข้อมูลเยี่ยมบ้านไม่
ครอบคลุม 

 
1) การเช่ือมโยงโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วย IMC 
2) พัฒนา Care plan /discharge plan และการประสานงานกับชุมชน

และความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย  
 
 

3) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองอำเภอศรีสำโรง 

 
 จากการดำเนินงานพบว่า ปี 2565 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองภาพรวมมีแนวโน้มลดลง 
อย่างไรก็ตามอัตราตายภาพรวมยังเกินเกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดหลอดเลือดสมองแตก จากการทบทวน  
พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มีพยาธิสภาพที่รุนแรงโดยพบ GCS <9 ตั้งแต่แรกรับ ส่วนกลุ่มชนิดขาดเลือด 
พบว่าอัตราตายยังอยู่ในเกณฑ์ (น้อยกว่าร้อยละ 5) ทั้งนี้เนื่องจากทีม PCT อายุรกรรมได้ดำเนินการจัดตั้ง 



Stroke unit ม ี  Care Protocol ช ัดเจน ท ีมสหสาขาม ีความเช ี ่ยวชาญในการด ูแล สามารถช ่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต พบว่ามีพยาธิสภาพรุนแรง  (NIHSS 
> 20, GCS <9) ซึ่งเสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์  
4) แนวทางแก้ไขในปี 2566 
 4.1) เชื่อมโยงหน่วยปฐมภูมิในการประชาสัมพันธ์ Sign alertให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 4.2) จัดโครงการ Mapping กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 
 4.3) ร่วมพัฒนาระบบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในการส่งทำ Mechanical Thrombectomy 
 4.4) เชื่อมโยงกับ NCD เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงดูแลตนเอง ควบคุมโรคได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
 4.5) ส่งแพทย์ศึกษาต่อเฉพาะทางระบบประสาท 
 

 

1) สรุปสถานการณ์ 
 สรุปสถานการณ์โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อำเภอศรีสำโรง ปีงบประมาณ 2565 
สถานการณ์โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรงมีประชากรทั้งหมด 68 ,574 คน 
ชาย 32,763 คน หญิง 35,811 คน ผลการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นได้ ได้ผลงานร้อยละ 94.91 พบ
เบาหวานรายใหม่จำนวน 332 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์รายใหม่ร้อยละ 484.49/แสนประชากร  อัตราความชุก
1,055.57 ต่อแสนประชากรผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 69.81 คุมระดับน้ำตาลได้ดี ร้อย
ละ 34.98 มีระดับไขมันในเลือด LDL < 100 mg/dl ร้อยละ 54.68 ผู้ป่วยเบาหวานคุมระดับความดันโลหิตสูง
ได้ร้อยละ 56.40 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 60.33 
 การคัดกรองความดันโลหิตสูงผลงานร้อยละ 93.61 พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จำนวน 
677 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์รายใหม่ร้อยละ 987.89 ต่อแสนประชากร อัตราชุก 2,519.14 ต่อแสนประชากร 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดีร้อยละ 77.10 
 ผู้ป่วยเบาหวาน และหรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังร้อยละ 
74.4  ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ร้อยละ 4.6 รอยืนยันเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
รายใหม่ร้อยละ 13.82 
 
อัตราอุบัติการณ์รายใหม่ต่อแสนประชากรด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

โรค 

2563 2564 2565 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

โรคเบาหวาน 394 556.47 358 519.71 332 484.49 

โรคความดันโลหิตสูง 911 1,286.67 827 1,200.57 677 987.89 



 จากตารางแสดงให้เห็นว่าอัตราป่วย/แสนประชากรผู ้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมี
แนวโน้มลดลง 
อัตราชุกต่อแสนประชากรผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

โรค 

2563 2564 2565 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

โรคเบาหวาน 5,327 948.52 5,330 1,033.66 5,459 1,055.57 
โรคความดันโลหิตสูง 13,010 2,316.55 1,2988 2,518.81 13,028 2,519.14 

 จากตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าอัตราชุก/แสนประชากรผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากว่าเรามีการคัดกรองผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ โดยปี  2563 - 2565 คัดกรองผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้ ร้อยละ 96.88, 95.13 และ 94.91 คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 95.70, 
94.02 และ 93.70 ตามลำดับ จะเห็นว่าอุบัติการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน อำเภอศรีสำโรง มี
แนวโน้มลดลงเมื่อเทียบ 3 ปี ย้อนหลังเนื่องจากว่าเรามีการคัดกรองและมีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงไม่ให้เป็นกลุ่มป่วย โดยการจัดคัดกรองพร้อมกันทั้งอำเภอ มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรท้องถิ่นในการช่วยสนับสนุน มีการใช้การออกกำลังกาย การทำสมาธิบำบัด
SKT การมีหมู่บ้านนำร่องลดเค็มลดโรค 
2) ปัญหาในปัจจุบัน/อุปสรรค 
 2.1) เรื่องข้อมูล NCD ยังไม่ครบถ้วนแต่มีการจัดการได้ดีขึ้น มีการประสานงานระหว่าง รพ. กับ

ทาง สสอ. และ รพ.สต 
 2.2) การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานบางอย่างอาจยังมีการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วน ทำให้การ

ดำเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ได้มีการดำเนินงานแก้ไขประสานงานเฉพาะราย 
3) แนวทางแก้ไขต่อไป ในป ี2566  
 3.1) เตรียมจัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบงาน NCD 
 3.2) ดำเนินงานการใช้ Motivation Interviewing ในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับสมาธิ

บำบัด SKT อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดผลลัพธ์คุณภาพการบริการผู้ป่วยเบาหวานอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 
ปี 2563 - 2565 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ อ.ศรีสำโรง 

จังหวัด
สุโขทัย 

เขต ประเทศ 

2563 2564 2565 

1) ร้อยละของประชากรอายุ 
35 ปีข้ึนไปที่ได้รับการคัด
กรองเพื่อวินิจฉัย
เบาหวาน 

> 90 96.88 95.13 94.85 92.87 87.8 85.32 

2) ร้อยละของประชากรอายุ 
35-59 ปีท่ีได้รับการคัด
กรองเพื่อวินิจฉัย
เบาหวาน 

> 80 NA 94.37 94.23 92.92 87.82 85.52 

3) ร้อยละของประชากร
กลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน
พื้นที่รับผิดชอบของปีท่ี
ผ่านมาได้รบัการตรวจ
น้ำตาลซำ้ 

> 90 98.58 97.72 97.58 97.02 94.54 92.75 

4) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานปีท่ีผ่านมา 
(Pre-DM) 

< 1.75 1.42 1.64 1.47 1.64 2.16 2.32 

5) ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุม่สงสยั
ป่วยโรคเบาหวาน 

> 67 NA NA 68.93 66.01 72.72 70.73 

6) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มสงสัย
ป่วยท่ีได้รับการตรวจ
ยืนยัน 

17.31 16.05 18.68 14.67 22.21 19.14 17.89 

7) อัตราป่วยรายใหม่ของ
โรคเบาหวานต่อแสน
ประชากรใน
ปีงบประมาณ 

ลดลงจาก
ปีท่ีผ่าน

มา 

556.47 519.71 557.42 563.87 550.89 537.14 

8) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ลดลง 

> 5 -20.12 9.14 -6.70 -14.42 -12.24 -7.61 

9) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ขึ้นทะเบียน และไดร้ับ

> 90 62.72 55.46 71.64 70.65 63.05 52.32 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ อ.ศรีสำโรง 

จังหวัด
สุโขทัย 

เขต ประเทศ 

2563 2564 2565 

การตรวจติดตามและ
รักษาท่ีเหมาะสม 

10) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีภาวะอ้วนลงพุง 

< 60 66.62 67.04 69.81 71.01 67.5 61.06 

11) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีมีภาวะอ้วน 
[BMI >= 25 กก./ตร.
ม.)] ลดลงจาก
งบประมาณที่ผ่านมา 

> 5 -4.55 -8.23 -23.78 -8.98 -7.77 -8.02 

12) ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีไดร้ับ
การตรวจ HbA1c 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

> 70 NA 72.21 78.12 75.16 75.17 67.93 

13) ร้อยละผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับน้ำตาลไดด้ ี

> 40 33.68 40.02 34.98 34.13 36.22 30.27 

14) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีมีความดัน
โลหิตควบคุมได้ตาม
เกณฑ ์

> 60 67.13 44.78 56.40 56.02 51.66 46.02 

15) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจไขมัน LDL 

> 65 NA NA 86.19 88.24 86.83 81.84 

16) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจไขมัน LDL และมี
ค่า LDL < 100 mg/dl 

> 55 NA NA 54.68 57.07 55.4 52.08 

17) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางตา 

> 60 29.36 11.69 59.47 64.89 58.49 45.47 

18) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีไดร้ับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางเท้า 

> 60 57.01 48.48 76.10 73.19 61.31 49.52 

19) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ียังไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
ได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 

< 60 NA NA 74.64 70.16 62.38 54.58 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ อ.ศรีสำโรง 

จังหวัด
สุโขทัย 

เขต ประเทศ 

2563 2564 2565 
20) ร้อยละของผู้ป่วย

เบาหวานได้รับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางไต 

- NA NA 60.33 50.95 45.32 38.4 

21) ร้อยละของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผู้ป่วย
เบาหวาน 

< 2 1.43 1.11 1.96 2.07 2.11 2.24 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพการบริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี 2563 - 2565 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ อ. ศรีสำโรง 

จังหวัด
สุโขทัย 

เขต ประเทศ 

2563 2564 2565 

1) ร้อยละของประชากร
อายุ 35 ปีข้ึนไปที่ได้รับ
การคัดกรองเพื่อ
วินิจฉัยความดันโลหติ
สูง 

> 90 95.7 94.02 93.61 92.31 88.0 85.48 

2) ร้อยละของประชากร
อายุ 35-59 ปีขึ้นไปท่ี
ได้รับการคัดกรองเพื่อ
วินิจฉัยความดันโลหติ
สูง 

> 80 NA 93.56 93.01 92.19 87.83 85.37 

3) ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

> 80 NA NA 99.58 94.58 94.47 91.58 

4) ร้อยละของผู้ป่วยความ
ดันโลหติสูงรายใหม่จาก
กลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับ
การตรวจติดตาม 

- NA NA 6.44 6.58 6.14 6.39 

5) ร้อยละของผู้ป่วยความ
ดันโลหติสูงรายใหม่จาก
ผู้ที่มีระดับความดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑเ์กือบ

- 5.22 5.68 4.58 4.66 4.93 4.91 



ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ อ. ศรีสำโรง 

จังหวัด
สุโขทัย 

เขต ประเทศ 

2563 2564 2565 

สูง(กลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูง) 

6) ร้อยละของผู้ที่มีความ
ดันโลหติ ≥ 180/110 
มม.ปรอท จากการคัด
กรอง ได้รับการวินิจฉัย 

- NA NA 13.95 17.08 19.1 16.61 

7) อัตราป่วยรายใหม่ของ
โรคความดันโลหิตสูง
ต่อแสนประชากรใน
ปีงบประมาณ 

- 1,286.67 1,200.57 1,160.88 1,010.01 - - 

8) ร้อยละผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน 
และมารับการรักษาใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

> 90 55.07 49.62 74.34 66.48 59.18 45.99 

9) ร้อยละของผู้ป่วยความ
ดันโลหติสูงรายใหม่
ลดลง 

2.5 -1.0 9.22 3.87 7.51 1.64 3.31 

10) ร้อยละผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดัน
โลหิตไดด้ ี

> 60 60.53 56.35 77.10 72.01 63.27 53.61 

 

 

1) ตัวช้ีวัด 
 1.1) ให้การวินิจฉัยและการรักษาในกลุ่มเป้าหมายได้ มากกว่าร้อยละ 80 
 ในอำเภอศรีสำโรงมี รพ.สต. ทั้งหมด 19+1 แห่ง ทั้งนี้ได้ออกชุมชนทั้ง 19 แห่ง ตั้งแต่เดือน 
มกราคม - กันยายน 2565 ได้ออกตรวจไปแล้ว 9  แห่ง จาก 19  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.36 จำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 7,279 ราย ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา จำนวน 3,548 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.74 
 1.2) อัตราการลดลงของ eGFR < 5ml/min/1.73m2 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ปีงบ 2565 ≥ 

ร้อยละ 66) 
 A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยในรอบปัจจุบัน ที่มารับบริการที่

โรงพยาบาลได้รับการตรวจ Creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง< 5 



 B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยในรอบปัจจุบัน ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ Creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ 
A/Bx100  = 900/1251x100 = ร้อยละ 73.36 

2) ปัญหาและอุปสรรค 
 2.1) การจำกัดจำนวนคนไข้เจาะเลือดส่งตรวจที่ห้องชันสูตรสัปดาห์ละ 300 
 2.2) การประสานงานแจ้งผลตรวจเลือดผ่านหลายขั้นตอนคือแจ้งแพทย์เวชกรรมสังคมประจำ  

รพ.สต. แล้วแพทย์เวชกรรมจึงแจ้งอายุรแพทย์ต่อทำให้ได้รับทราบผลตรวจเลือดล่าช้า 
 2.3) การออกตรวจของอายุรแพทย์โรคไตตรวจในช่วงเช้าของวันศุกร์ใช้เวลา 3 ชม. มีเวลาน้อย 
3) แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
 3.1) คนไข้ได้รับการตรวจเลือดล่าช้าเนื่องจากผู้ป่วยใน 20 รพ.สต. มีจำนวนทั้งหมด 6,880 ราย

ห้องชันสูตรตรวจเลือดได้สัปดาห์ละ 300  รายใช้เวลาในการตรวจ 6 เดือน  
 การแก้ไข ขอเพ่ิมจำนวนการตรวจเลือดเพ่ิมเป็นสัปดาห์ละ 450 รายทำให้ตรวจเลือดครบในเวลา 

3 เดือน ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 
 3.2) การประสานงานแจ้งผลการตรวจเลือดหลายขั้นตอน 
 การแก้ไข ให้แจ้งผลการตรวจเลือดมาที่อายุรแพทย์โรคไตโดยตรงเช่นเดียวกับแพทย์เวชกรรม

สังคมประจำ รพ.สต. เพื่อการวางแผนตรวจและรักษาอย่างรวดเร็ว(ประสานงานกับทีมเวชกรรม
สังคมท่ีรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว) ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 

 3.3) การออกตรวจ รพ.สต. ของอายุรแพทย์โรคไต 
 การแก้ไข วางแผนเพิ่มระยะเวลาการตรวจรักษาเพ่ิมจาก 3 ชม. เป็น 6 ชม.เดิมออกตรวจช่วงเช้า

วันศุกร์เพิ่มเป็นตรวจช่วงบ่ายวันศุกร์ ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 
4) ปัญหาที่ยังพบอยู ่
 4.1) ข้อมูลระบบรายงานผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับรพ.สต. ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ 
 4.2) ยาบางตัวไม่มีใน รพ.สต. 
 

 

ตัวช้ีวัด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของ
มะเร็ง 5 อันดับแรก 

 - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75  
 - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75 
 - ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 
1) วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ให้บริการผ่าตัด ยาเคมีบำบัด มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็ง
นรีเวชได้ในทุกระยะของโรค ปัจจุบันรับผู้ป่วยมะเร็งทางศัลยกรรมทั้งจังหวัดวางแผนขยายหน่วยงานเคมีบำบัด
ในปี 2566 การฉายแสงในจังหวัดไม่มีให้บริการต้องส่งไปรับบริการที่โรงพยาบาลพุทธชินราช  มะเร็งลำไส 



มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับพบมากตามลำดับ 1-3 อัตราตายพบในมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้
ตามลำดับ ผู ้ป่วยมะเร็งปอด และมะเร็งตับในจังหวัดสุโขทัยจะส่งต่อไปโรงพยาบาลพุทธชินราช และ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทาง และเกินศักยภาพ 
 การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการคัดกรองมะเร็งอยู่ในช่วงดำเนิ นการ นโยบาย 
Cancer Anywhere โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยให้บริการได้ตามมาตรฐาน มีผู้รับบริการรายใหม่ ที่เบิกเงิน
จาก E-claim 439 ราย  
2) ผลงานการคัดกรอง  

 
อัตราการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ในสตรีอายุ 30–60 ปี อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 
 

 



 
3) ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด  

 
4) นโยบายมุ่งเน้นที่ 5 ระบบบริการก้าวหน้า 
 4.1) โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเข้าสู่ระบบ TCB Plus (ไม่มีการใช้ใบส่งตัว) ร้อย
ละ 60 เทียบกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-Claim (ที่มา : TCB 11/10/2565) 



จังหวัด โรงพยาบาล 
จำนวนผู้ป่วย

รายใหม ่
(สะสม) 

จำนวนผู้ป่วยราย
ใหม ่(จาก e-

Claim) ที่มีอยู่ใน 
TCB Plus 

จำนวนผู้ป่วย
รายใหม่จาก e-

Claim 

ร้อยละผู้ป่วยรายใหม ่
(จาก TCB Plus) ที่มีอยู่
ใน e-Claim เทียบกับ
จำนวนที่ส่ง e-Claim 

พิษณุโลก รังสีรักษาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร 

0 163 218 74.77 

พิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช 1,026 1,428 3,588 39.80 

พิษณุโลก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวร 

476 186 402 46.27 

สุโขทัย โรงพยาบาลศรสีังวร
สุโขทัย 

957 439 650 67.54 

ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช 

329 232 471 49.26 

สุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย 392 169 249 67.87 

อุตรดิตถ ์ โรงพยาบาลอตุรดติถ ์ 1,534 830 1,053 78.82 

เพชรบูรณ ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์ 1,640 460 547 84.10 

ตาก โรงพยาบาลแม่สอด 774 256 269 95.17 

ภาพรวมเขต ภาพรวมระดับเขต 8,118 3,199 5,973 53.56 

 4.2)  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย และ รพ.สุโขทัย ได้ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยมะเร็งในกองทุน สปสช. มีผู้
ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Coordinator) ในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยตรงตามเกิน ร้อยละ 100 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แผน/กิจกรรมแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน                  

(ไตรมาส3 มิ.ย.2565) 

1) จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการยาเคมี
บำบัดของ รพ.ศรีส ังวรสุโขทัยมี
จำนวนมากขึ้น 

ขยายหน่วยงานเคมบีำบัด  
รพ.ศรสีังวรสุโขทัยเป็น 20 เตียง 

อยู่ในช่วงวางแผนการดำเนินการ 

2) การดำเนินการคัดกรองโรคมะเร็ง
ล่าช้า หยุดชะงักเนื่องจากผลกระทบ
จากโรค COVID-19 

วางแผนการดำเนินการคดักรอง
โรคมะเร็งต่อในกลุ่มที่ไม่เสีย่ง
ต่อโรค COVID-19 

คัดกรองมะเร็งลำไส้ ร้อยละ 88 
มะเร็งเต้านม ร้อยละ 84.49 
มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 36.91  

3) ทะเบียนมะเร็งยังไมส่มบรูณ ์ วางแผนบริหารจัดการให้มีการ
คีย์ทะเบียนมะเร็งนอกเวลางาน 

อยู่ในช่วงวางแผนการดำเนินการ 

5) ข้อเสนอแนะ 
 5.1) การคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ด้วยการทำ Colonoscopy ที่มียอดค้างสะสมประมาณ 200 
ราย วางแผนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565 
6) แผนการดำเนินงานปี 2566 
 - ประชุมคณะทำงาน Service Plan มะเร็งทุกไตรมาส 
 - คัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งลำไส้ ชุดตรวจ (FIT Test) 



 - คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA TEST 
 - Sukhothai Cancer Day รณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับคัดกรองมะเร็ง 
 - ติดตามการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  
 

 

ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
 ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง              

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)  (เป้าหมาย < ร้อยละ 12) 
(Trauma < ร้อยละ 12, Non - Trauma < ร้อยละ 12) 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน > ร้อยละ 26.5 
 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80 
1) วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 ปีงบประมาณ 2564 มีผู้มารับบริการที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล S, M1 ทั้งหมด 
30,241 ครั้ง อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง แยกเป็นผู้ป่วย 
Trauma ร้อยละ 9.4 และ Non-Trauma ร้อยละ 12.8 รวมเป็น ร้อยละ 12.4 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กระทรวง
กำหนดเล็กน้อย  
 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มีผู ้มารับบริการที ่งานผู ้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล S, M1 ทั้งหมด 26,710 ครั้ง มีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมารับบริการ 15,360 ราย 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง โดยรวม ร้อยละ 13.8 แยกเป็น 
ผู้ป่วย Trauma ร้อยละ 21.55 และ Non-Trauma ร้อยละ 13.16  ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กระทรวงกำหนด
เล็กน้อย พบว่าโรคที่เสียชีวิต จำแนกเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุ อันดับที่ 1 ได้แก่ Severe HI with Traumatic Shock 
รองลงมา Hemothorax with Respiratory failure ผู้ ป ่ วยฉ ุก เฉ ิน  อ ันด ับท ี ่  1  ได ้ แก่  Pneumonia, 
Hemorrhagic Stroke, STEMI, Arrhythmia และ UGIH with Shock ตามลำดับ จึงต้องมีการวางแผน พัฒนา
แตกต่างกันตามบริบทของโรงพยาบาล  
 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาล S, M1 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 26.5 ใน
อำเภอศรีสำโรง ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) พบว่าผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 
1+2) มารักษาที่ห้องฉุกเฉิน (ER visit) 2,848 ครั้ง มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 518 ครั้ง  ดังนั้นการ
เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาล S, M1ของอำเภอศรีสำโรง เท่ากับ ร้อยละ 18.18 ต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กระทรวงกำหนดมาก วิเคราะห์จากโรคสำคัญผู้ป่วยฉุกเฉินมาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด 518 ราย 
โรคสำคัญ ได้แก่ ผู ้ป่วย Stroke มารับบริการทั ้งหมด 1,037 ราย เป็น Ischemic stroke 360 ราย เป็น 
Hemorrhagic stroke 124 ราย มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผู ้ป่วยกลุ่ม
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่มารับบริการทั้งหมด 51 ราย วินิจฉัยว่า ผู้ป่วย Acute STEMI 16 ราย เสียชีวิต 3 
ราย ได้รับยา SK จำนวน 10 ราย ทำ PPCI จำนวน 6 ราย พบว่าไม่ได้มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คิดเป็น



ร้อยละ 0.00 ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งหมด 1,070 ราย เป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป 
591 ราย เป็นผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร 318 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุวิกฤตฉุกเฉิน 116 ราย มาด้วย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด 25 ราย 
 สถานการณ์ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจรของอำเภอศรีสำโรงทั้งหมด 1,243 ราย เพศชายมีอัตราการ
บาดเจ็บมากกว่าเพศหญิง (เพศชาย ร้อยละ 60.01, เพศหญิงร้อยละ 39.9) เป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
12 ราย คิดเป็น 17.46 ต่อแสนประชากร ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ  รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ
81.65) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. (ร้อยละ 73.00) บนถนนทาง
หลวง (ร้อยละ 55.00) มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 35.00)  ไม่สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 
55.75) จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของจังหวัดสุโขทัย 
 จากตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (S, M1) ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพร้อย
ละ 80 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 92.85 
 ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและ
ป้องกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพ ประกอบด้วยการดูแลก่อนถึง
โรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral system) การ
จัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) การบริหารจัดการด้านข้อมูลนับว่ามีความสำคัญ การรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบ Health Data center จะทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที เพ่ือนำมาประกอบการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาได้  
2) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

Trauma 21.05 11.27 9.4 21.55 

Non-Trauma 6.68 11.82 12.8 13.16 

รวม 7.44 11.78 12.4 13.8 

3) กิจกรรม / มาตรการ 
ตัวช้ีวัดหลัก : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage  Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

ระดับ 
กิจกรรม/มาตรการหลักที่สำคัญ 

การบริการ/การบริหารจัดการ บุคลากร/โครงสร้าง/มาตรฐาน 

ต้นน้ำ 1) ประชาสัมพันธ์หมายเลขฉุกเฉิน 1669 
2) พ ัฒนาระบบบร ิการการแพทย ์ฉ ุกเฉ ินม ีแนว  

ทางการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
3) มีการดำเนินการร่วมกับ อปท. ในพ้ืนท่ี 

1)  ทบทวนแนวทางการส ั ่ งการปฏ ิบ ัติ
จัดระบบส่งต่อที่มีมาตรฐาน 

2) ประเม ิน ECS คุณภาพและวิเคราะห์
ข้อมูล 

3) มีแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายระดับ
จังหวัด 



ระดับ 
กิจกรรม/มาตรการหลักที่สำคัญ 

การบริการ/การบริหารจัดการ บุคลากร/โครงสร้าง/มาตรฐาน 

4) บุคลากรห้องฉุกเฉินผ่านการอบรมการกู้
ชีพข้ันสูง 

กลางน้ำ 1) พัฒนาระบบให้คำปรึกษา 
2) มีการให้บริการ OPD นอกเวลา/ห้องทำแผล  
  ฉีดยา/คลีนิก SMC 
3) MOPH ED Triage ร่วมกับผู้ป่วยนอก 
4) การส่งต่อผ่านระบบ AOC 

1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉิน/   
ฝึกอบรมทักษะพยาบาล 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3) มีการทบทวน/รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ป่วยวิกฤติที่เสียชีวิตใน 24 ชม. 

ปลายน้ำ 1) มีระบบ Investigate ที่เข้าถึงง่าย 
2) พัฒนาระบบ Fast track 
3) Specialist Consultation 
4) ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤติ 

1) ปรับปรุงโครงสร้างห้องฉุกเฉิน รพท. 
2) มีคณะกรรมการห้องฉุกเฉินคุณภาพระดับ

โรงพยาบาล 
3) จัดทำ Trauma Audit/TEA Unit   
  วิเคราะห์ข้อมูล         
4) มีแผนกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนา 

4) แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณ 

ลำดับ แผน/โครงการ วันที่จัดโครงการ 

1 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย 11 พฤษภาคม 2565 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
(ACLS) 

21 - 22 มิถุนายน 2565 

3 ประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการ เร ื ่องการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย (MCI)  

20 พฤษภาคม 2565 

4 ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน (Road traffic injury-RTI) 

13 เมษายน 2565 

 
5) ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 – 2565  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2564 2565 

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
Triage Level 1 ภายใน 24 ช ั ่ ว โมงใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

< ร้อยละ 12 12.4 13.8 

2) ร้อยละของการเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  

> ร้อยละ 26.5 13.06 18.18 

3)  ร ้ อ ยละของ โ ร งพยาบาลศ ู นย ์ และ
โรงพยาบาลทั่วไปผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ  

ร้อยละ 80 80 92.80 

6) ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข และข้อเสนอแนะ 



ปัญหา/สาเหตุ กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่อ 

ผู้นิเทศ/ส่วนกลาง 

1) แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) มี
ไม่เพียงพอ 

สนับสนุนวางแผนเพิ่มอัตรากำลัง
แพทย์ EP 

พัฒนาแหล่งฝึกภายในเขต 

2) ห้องฉุกเฉินมีความแออัดจากการ
มีผู้ใช้ บริการไม่ฉุกเฉินจำนวน
มากมารับบริการ 

เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดบั 
M2 

 

3) ผู้ป่วยมีภาวะวิกฤติการส่งต่อ
ผู้ป่วยไม่ได้ใช้ระบบ
Telemedicine 

พัฒนาการส่งต่อผูป้่วยผ่านระบบ 
AOC 

 

4) สาเหตุการเสยีชีวิต Trauma 
Hemorrhagic shock, Multiple 
injury 

- วิเคราะหส์าเหตุการเสียชีวิต 
- Trauma Fast Track 
- การส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ AOC 
- พัฒนาทักษะบุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วย ATLS , PHTLS 

 

5) นโยบายกฎหมายไม่ไดด้ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง (อุบัติเหตุจราจร) 

มีการบูรณาการใช้ข้อมูล 3 ฐานใน
การแก้ไขจุดเสีย่งของการเกิด
อุบัติเหตุจราจรร่วมกัน 

นำเข้า/กระตุ้นให้มีการกำกับ 
ติดตามในระดับคณะกรรมการ
จังหวัด 

6) ความรุนแรงของการเกิดอุบัตเิหต ุ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในพื้นที่ ด้วยทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ 

 

7) การเข้าถึงระบบ 1669  - โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์
- การประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 

 

8) ไม่มีแพทย์ EP ประจำห้องฉุกเฉิน   
ทุกเวร 

- พัฒนาทักษะบุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วยได้รวดเร็วและถูกต้องตามหลัก 
ATLS 
- พัฒนาระบบ consult 
- วางแผนเพิ่มแพทย์ EP 

 

9) ประเด็น TEA Unit การนำข้อมูล
ไปใช้ทางวิชาการไม่ต่อเนื่อง 

มีการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการรักษา 

มีเวทีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้งาน ER 
ในระดับจังหวัด 

10) TEA Unit ยังไมไ่ดม้าตรฐาน
ตามเกณฑ์ (อยู่ระหว่างการ
พัฒนา) 

มีพยาบาล TEA Nurse 
Coordinator บริหารจัดการ
กิจกรรมคณุภาพโดยใช้ข้อมลูและ
สารสนเทศมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 

 



ปัญหา/สาเหตุ กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่อ 

ผู้นิเทศ/ส่วนกลาง 

- มีกิจกรรมคณุภาพ ER Audit 
/Refer Audit เพื่อนำข้อมลูไปใช้ใน
การขับเคลื่อน ECS คุณภาพ 
- เชื่อม Soft ware ในการนำเข้า
ข้อมูลTEA Unit กับฐานข้อมลูหลกั
ของโรงพยาบาล 

 

 

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มและเล็งเห็นความสำคัญของการรับบริจาคและปลูก
ถ่ายอวัยวะ เริ่มดำเนินการก่อตั้งศูนย์บริจาคอวัยวะ 38 แห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับบริจาคอวัยวะ โดย
จัดเป็นระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที ่ 13 และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ สาขาที่ 5 เพื่อเป้าหมาย “เพิ่มการปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว ” ผลการวิจัยของกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายแห่งประเทศไทย พบว่า มีผู้ที่มีอวัยวะที่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถบริจาค
อวัยวะในโรงพยาบาลจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตาย ไม่ได้รับการเจรจาขอบริจาคอวัยวะ 
และไม่ได้รับการดูแลอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการบริจาคและนำอวัยวะจากผู้ป่วยเหล่านั้นมาทำการ
ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่บางประเทศมีระบบการจัดการที่ดี ทำให้มีอัตราการปลูกถ่าย
อวัยวะสูงถึง ร้อยละ 30-50 (ประเทศสเปน) นอกจากนี้ เรื ่องความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพของอวัยวะบริจาคก็ยังคงต้องพัฒนาให้ดียิ ่งขึ ้นต่อไป และในปัจจุบัน ประเทศไทยพบกับภาวะ
แพร่กระจายของไวรัสcovid-19 ทั่วประเทศ ส่งผลต่อการรับบริจาคและการจัดเก็บอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย 
เบื้องต้นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK และ PCR ไม่พบเชื้อจึงจะสามารถจัดเก็บอวัยวะได้  
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีพยาบาลประสานงานการปลูกถ่าย (TC nurse) จำนวน 12 คน ผ่าน
หลักสูตรเฉพาะทาง จำนวน 1 คน  ผ่านหลักสูตรอบรมการปลูกถ่ายอวัยวะ 3 วัน จำนวน 11 คน (ย้ายสถานที่
ทำงานไปประจำที่ รพ.ศรีสัชนาลัย 1 คน) มีศัลยแพทย์ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดเก็บอวัยวะของสภากาชาดไทย 
จำนวน 1 คน  
ผลงานที่ผ่านมา 

 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวนผู้ป่วยท่ี 
เสียชีวิต (คน) 

769 706 532 603 540 602 

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ 
สมองตาย (คน) 
 

10 
 

8 12 9 15 23 



 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จัดเก็บอวัยวะ 
คิดเป็นร้อยละ 
ผ่าน/ไมผ่่านเกณฑ ์
 

- ตับ 1, ไต 6 
0.99   
ผ่าน 

ไต 2 
0.37  

ไม่ผา่น 

ไต 4 
 0.28 

 ไม่ผ่าน 

ไต 2 
  0.37 
ไม่ผา่น 

- 

จัดเก็บดวงตา 
คิดเป็นร้อยละ 
ผ่าน/ไมผ่่านเกณฑ ์
 

6 
0.78 

ไม่ผา่น 
 

24 
3.39 
ผ่าน 

17 
3.19 
ผ่าน 

26 
4.31 
ผ่าน 

4 
0.74 

ไม่ผา่น 

2 
0.33 

ไม่ผา่น 

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 20
ของผู้บริจาค
อวัยวะ ปี 
2562 คิด
เป็น 0.4 

KPI ดวงตา 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 

2) ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  

ปี พ.ศ. 2565 

การขาดแคลนอวัยวะบริจาค จากปัญหาความเช่ือเรื่องการเกิด
ใหม่ ญาติกลัวอวัยวะไม่ครบ เกดิมา
จะไม่แข็งแรงสมบรูณ์ จึงไม่บริจาค
อวัยวะ การแก้ไข : รณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไป
ทราบเรื่องการรับบริจาคเพื่อการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถช่วยชีวิต
ผู้ป่วยโรคหัวใจ,ตับ,ไตวายระยะ
สุดท้ายใหร้อดชีวิตได้ สามารถแก้ไข
กระจกตาพิการแต่กำเนิดให้มองเห็น
ได้ด้วยการปลูกถ่ายกระจกตา  ทำ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
และสิ่งสำคัญ การบริจาคอวัยวะเป็น
บารมีทานสูงสุดในชาตินี ้

 

คุณภาพของอวัยวะบริจาคยังไม่ดี Donerส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว 
ได้แก่ เบาหวาน ความดัน สูบบุหรี่ 
และดื ่มสุรา lส่งผลต่ออวัยวะที่ได้ 
รวมทั้งการ Declared  Brain  Dead 

 
 
 



ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  

ปี พ.ศ. 2565 

ต้องใช้ระยะเวลารอคอย อย่างน้อย 
24-36 ชั่วโมง ยิ่งทำให้คุณภาพของ
อวัยวะที่ได้อาจไม่สมบูรณ์ 100% 
ดูแลผู้ป่วยที่พร้อมผ่าตัดนำอวัยวะ
ออกให้มีสภาพสมบูรณ์ ประสานงาน
กับทีมส่วนกลาง Havesting Team 
อย ่ างรวดเร ็ ว  จ ัดส ่ งอว ัยวะใน
ระยะเวลาที ่ส ั ้นที ่ส ุด เพื ่อความ
สมบูรณ์ของอวัยวะ 

 
 
 
 
 
 
 

ทีม Harvest ส่วนกลางมีภาระงาน
เพิ่มขึ้น มีปัญหาการออกมาจดัเกบ็
อวัยวะ 

เขต 2 ประชุมหารือกันแล้ว ได้ตกลง
จัดตั้ง ReginalHavesting Team มี
ทีมส่วนกลางเป็นพ่ีเลี้ยง แบ่งทีมดงันี้ 
รพ.พุทธชินราช 
รพ.อุตรดติถ ์
รพ.เพชรบูรณ ์
รพ.ศรสีังวร 
ให้จัดเก็บอวัยวะโดยแบ่งอวัยวะให้
ส่วนกลาง 1 ข้าง เข้าท่ีสภากาชาด
ไทย 

 

ขาดแคลนแพทย์และบุคลากรที่เขา้
มามีส่วนร่วมในการ 
Declared  Brain  Dead 

เสนอปัญหานี้ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร รพ.รับทราบ 
และเสนอเข้าที่ประชุม กลุ่มการ
พยาบาล หากพยาบาลที่ดูแลไม่พอ 
ขอเบิก OT มาเพิ่มอีก  คน 

 

 

 

1) สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 3-5 ป ี
ผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ภายใน 30 วัน ปีงบประมาณ 2563-2565 

โรงพยาบาล 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ผ่าตัด
ทั้งหมด 

ผ่าตัด
ใน 30 
วัน 

ร้อยละ 
ผ่าตัด
ทั้งหมด 

ผ่าตัดใน 
30 วัน 

ร้อยละ 
ผ่าตัด

ทั้งหมด 
ผ่าตัดใน 
30 วัน 

ร้อยละ 

สุโขทัย 836 529 63.28 788 690 87.56 676 575 85.06 

ศรีสังวร 278 251 90.29 646 485 75.08 703 467 66.43 

สวรรคโลก 73 73 100.00 74 48 64.86 50 50 100.00 

รวม 1,187 853 71.86 1,508 1,223 81.10 1,429 1,092 76.42 

 
 



จำนวนจักษุแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

จักษุแพทย ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวนที่มีอยู ่ 1 2 3 

จบใหม่ (ทำงาน ก.ค. 2565) 1 1 1 

เรียนต่อ (ก.ค. 2565) 0 0 1 

ย้ายหน่วยงาน (ก.ค. 2565) 0 0 1 

รวม 2 3 2 

 
จากสถานการณ์ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) พบว่า  
 1) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยผ่าตัด Blinding Cataract ได้เพิ่มขึ้น คือ จำนวน 278, 646 และ 
703 ดวงตา ตามลำดับ โดยปีงบประมาณ 2565 ผ่าตัดได้ 2.5 เท่าของปีงบประมาณ 2563  ในขณะที่ร้อยละ
ของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันลดลงตามลำดับ คือ ร้อยละ 90.29, 75.08 และ 
66.43 (ตารางที่ 1) 
 2) จำนวนจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีจำนวนลดลง คือ 2 ท่าน, 3 ท่าน และ 2 
ท่าน ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) ในขณะที่ปีงบประมาณ 2565 ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดมีจำนวน
มากถึง 703 ดวงตา  
 3) เดือนธันวาคม 2562 เริ ่มมีการระบาดของโควิด-19 และทวีความรุนแรงขึ้นถึงขั้นมีผู้ป่วย
เสียชีวิตจำนวนมาก การเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ยังทำได้น้อย ทำให้ประชาชนกลัวติดโควิด-19 ไม่ออกจากบ้าน 
และผู้ป่วยต้อกระจกไม่ยินยอมผ่าตัด ประกอบกับในขณะนั้นรัฐบาลเองก็มีนโยบายงดการรวมกลุ่มกันเกิน 20-
100 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทำให้ทีมจักษุ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยไม่
สามารถออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกได้ และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเองก็มีนโยบายลดการผ่าตัด Elective 
case และลด Period การผ่าตัดในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 รุนแรง 
 4) ผลตรวจ RT-PCR ของผู้ป่วยต้อกระจก Positive ในวันที่นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต้อ
กระจก 2-3 ราย/วัน ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด/วันลดลง และผู้ป่วยต้องถูกเลื่อนผ่าตัดออกไปก่อน
อย่างน้อย 1 เดือน    
 5) ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้อกระจก
เพ่ิมมากข้ึน 
2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานผ่าตัด Blinding Cataract โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2563-
2565 พบว่า ผู้ป่วย Blinding ได้รับการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยมีจำนวน 278, 646 และ 703 ดวงตา 
ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วย Blinding Cataract เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิม
มากขึ้น และสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยต้อกระจกที่กลัวติดโควิด-19 และไม่ยินยอม
ผ่าตัดในปีงบประมาณ 2563 เริ่มเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมากขึ้น เนื่องจากต้อกระจก
สุกมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยตามัวลงมากจนปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองไม่ได้ จึงยินยอมเข้ามารับการผ่าตัด 



โดยพบว่าปีงบประมาณ 2565 มีผู้ป่วยผ่าตัด Blinding Cataract มากเป็น 2.5 เท่าของปีงบประมาณ 2563 
ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2564-2565 ระยะเวลารอคอยผ่าตัด Blinding Cataract นานเกิน 30 วัน ซึ่งมีสาเหตุ
จากจำนวนผู้ป่วยต้อกระจกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่จำนวนจักษุแพทย์ลดลงเหลือเพียง 2 ท่าน ประกอบกับการ
ตรวจพบว่า ผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดต้อกระจกติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่นัดมานอนโรงพยาบาล 2-3 ราย/วัน ทำให้
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องถูกเลื่อนผ่าตัดออกไปอย่างน้อย 30 วันหรือมากกว่าถ้าคิวผ่าตัดขณะนั้นนานเกิน 30 วันไปแล้ว 
ส่งผลให้ผู้ป่วย Blinding Cataract ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันต่ำกว่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564-
2565 คือ ทำได้เพียงร้อยละ 75.08 และ 66.43 ตามลำดับ 
3) ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา/จัดทำแผน/โครงการแก้ไขปัญหา ปี 2566 

ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไขปัญหา แผน/โครงการแก้ไขปัญหา 

1) พบผู้ป่วยต้อกระจกทุกชนิด 
โดยเฉพาะBlinding cataract & 
Severe low vision cataract 
เข้ามารับการตรวจรักษาที่ OPD 
จักษุมากข้ึน ทำให้มีผู้ป่วยรอคิว
ผ่าตัดนานขึ้น 

1) เพิ่มจำนวนการผ่าตัดให้มากข้ึน 
2) มีทีมจากภายนอกมาช่วยผ่าตัด 

เช่น พอ.สว. มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา 
หรือทีมอื่นๆ 

1) เพิ ่มการผ ่าต ัดให้ได ้มากที ่สุด 
อย่างน้อย 7-8 ราย/วัน 

2) เพิ่มวันผ่าตัดเป็น 5 วัน 
3) วางแผนเปิดบริการผ่าตัดนอก

เวลา (SMC) ในปีงบประมาณ 
2566 

4) กรณีที่ทีมพอ.สว.มาช่วยผ่าตัดต้อ
กระจกในรพช. ให้ความร่วมมือ
โดยช่วยออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วย
ต้อกระจกแทนทีมจากภายนอก  

5) เป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำแก่
เจ ้าหน ้าท ี ่รพช.ในการเตร ียม
สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการผ่าตัดต้อกระจก 

6) ร ับ Refer และให้การร ักษาใน
กรณีที ่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด 

7) ร่วมจัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก
เมื่อมีทีมจากภายนอกอาสาสมัคร
มาช่วย 

2) ผู ้ป่วยต้อกระจกที่นัดผ่าตัดติด  
โควิด-19 ต้องเลื่อนผ่าตัด ทำให้
ระยะเวลารอคอยผ่าตัดนานข้ึน 

1) ลดการเสียคิวผ่าตัดต้อกระจก 
2) สร้างภูม ิค ุ ้มกัน และลดความ

รุนแรงของโรคหลังติดโควิด 

1) ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยต้อกระจกและ
ญาติ เกี ่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันการติดโควิด-19 ตั ้งแต่
วันท่ีจักษุแพทย์นัดผ่าตัด 

2) ติดตามผู้ป่วยรายอื่นมาผ่าตัดแทน 
Case ที ่ถ ูกเล ื ่อนผ ่าต ัด  (กรณี
ทราบล่วงหน้า) 



ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไขปัญหา แผน/โครงการแก้ไขปัญหา 

3) Admit ผู้ป่วยต้อกระจกที่มาตรวจ
ในวันนั ้นแทน (ถ้าผู ้ป ่วยพร้อม
และยินยอมผ่าตัด) 

4) รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 
3-4 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

 

 

ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (เป้าหมายไม่เกิน 8 ต่อแสนปชก.) 
1) สถานการณ์ 
 ปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จยังสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีความซับซ้อนของปัญหา 
ยังคงต้องดำเนินงานแก้ไขอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  

 
2) ผลการดำเนินงาน 
 ปี 2565  
 - อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ 11.64 ต่อแสนปชก. 
 - ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี = 90.48 
3) ปัญหาอุปสรรค 
 - ความซับซ้อนของปัญหาฆ่าตัวตาย ต้องแก้ไขเชิงระบบ และอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ 
 - การรับรู้ความไวต่อสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย 
 - ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์และปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน 
 
 
 
 



4) แนวทางการแก้ไข / แผนพัฒนา 

แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า / 
ผลการดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 

1) ระบบคัดกรอง เฝา้ระวังกลุม่เสีย่ง 
Mental Health Check In ใน
กลุ่มเปราะบาง (ติดเตียง 
/stroke/พิการ /มะเร็ง) 

2) การบูรณาการภาคเีครือข่าย (คนื
ข้อมูล/สร้างความตะหนัก) แก่
ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญบ่้าน) 

3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพจติ 
จิตเวช การสอบสวนการฆ่าตัว
ตายทุกรายที่ทำร้ายตนเองสำเร็จ 

4) เสริมสร้างความเข็มแข็งทางใจใน
ชุมชน ในกลุ่ม 
- ครู จนท.สาธารณสุข 
- ปชช.กลุ่มเสี่ยง 10 ราย/ต. 

5) โครงการเยี่ยมเสริมสร้างความ
เข็มแข็งทางใจ ในกลุ่มเปราะบาง 
(ครอบครัวผูสู้ญเสียจากโควิท/ฆ่า
ตัวตายสำเรจ็/จติเวชซับซ้อน) 

1) มีระบบคัดกรอง โดยคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 5,171 คน ผู้ที่มีความ
เสี่ยง 31 คน ได้รับการตดิตาม
ดูแลครบถ้วน 

2) คืนข้อมูล/สร้างความตะหนัก แก่
ผู้นำชุมชน ใน 13 ตำบล  

3) ดำเนินการสอบสวนการฆ่าตัว
ตายสำเร็จทุกราย ในปี 2565 

4) ครูก.จนท.สาธารณสุข ไดร้ับการ
อบรม ธ.ค. 2564 และจัดอบรม
ปชช.กลุ่มเสี่ยง (10ราย/ต.) ม.ค.
2565 

5) กลุ่มเสี่ยงได้รับการเยียวยาจติใจ 
สามารถปรับตัวกับสภาพปญัหาได้
และสามารถดำเนินชีวิตได้
ตามปกต ิ

- ญาติผู้เสียชีวิตโควิด-19 ราย พบ
MDD 1 ราย รักษาทางยาและนัด
ติดตามผล 

- ดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวังกลุม่
เสี่ยง Mental Health Check In 
ในกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง 

 - ใช้ระบบการสอบสวนการฆ่าตัว
ตายสำเร็จทุกราย   

- จัดทำโครงการ เสรมิสร้างพลังใจ
เพื่อป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ใน
กลุ่มเสี่ยง 2 ตำบล (คลองตาล
และเกาะตาเลี้ยง) ปี 2566 

- การบรูณาการภาคีเครือข่ายใน
ระดับ พชอ.ศรสีำโรง 

 
 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (ผู้เข้ารับการบำบัด
ต้องได้รับการติดตามช่วยเหลือ อย่างน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ปี ) 

ปัญหา / สาเหตุ/ 
สถานการณ์ 

แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า / 
ผลการดำเนินงาน 

อำเภอศรสีำโรงมี ปัญหายาเสพตดิที่
มีการขยายตัว ท้ังผู้เสพติดรายใหม่ที่
เข้าสู่วงจร ผูเ้สพติดที่ยังไม่สามารถ
เลิกยาเสพตดิได้ และกลุ่มผู้ติด
รุนแรงเริม่มีอาการทางจติและ
ประสาท มีกระบวนการที่ซับซ้อนใน
การนำผูเ้สพผูต้ิดเข้ารับการรักษา
และตดิตามต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  
ยังคงมีผู้เข้ารบัการบำบดัออกจาก
ระบบการบำบัดและการติดตามจาก
หลายสาเหตุ เช่น ย้ายที่อยู่ ย้ายที่

1) โครงการพัฒนาระบบบริการ
สำหรับผู้ป่วยสารเสพตดิ 
(ระยะเวลา/รูปแบบ/ระบบการ
นัดมารายงานตัวที่สถานบำบดั 
การติดตามทางโทรศัพท์  การ
ติดตามผ่านระบบโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ) 

2) โครงการจัดการผู้ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะอันตราย  

 

- ปี 2564 : (Retention Rate) =
ร้อยละ 61.90 (เกณฑ์ 55) 

- ปี 2565 : (Retention Rate) =           
ร้อยละ 45.71 (เกณฑ์ 58) 

- มีแนวทางการนำส่งจากชุมชน
มายังหน่วยบำบัด รวมถึงระบบ
การติดตามต่อเนื่องในชุมชน 

 
 
 



ปัญหา / สาเหตุ/ 
สถานการณ์ 

แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า / 
ผลการดำเนินงาน 

ทำงาน อยู่ในสถานท่ีมีการระบาด
โรคโควดิ หรือกลบัไปเสพซ้ำ 

5) ปัญหาและอุปสรรค 
 - ความยุ่งยากซับซ้อน ในการจัดการผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตประสาทรุนแรง ให้เข้าสู่กระบวนการ

บำบัดรักษาและติดตามให้อยู่ในระบบการรักษาอย่างน้อย 1 ปี 
 - เครือข่ายผู้ดูแลช่วยเหลือยังต้องการองค์ความรู้และการฝึกทักษะการปฏิบัติในการนำผู้เสพผู้ติด

เข้ารับการรักษา 
6) นวัตกรรม / ตัวอย่างท่ีดี  
 ไม้ง่ามและแห (อุปกรณ์อยู่ที่ศูนย์เปลและเจ้าหน้าที่ รปภ+กลุ่มงานจิตเวช) เพื่อ ใช้ในการสงบ
ผู้ป่วยก้าวร้าวหรือมีอาการทางจิตร่วมด้วยในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่  
7) แผนระยะยาว 5 ปี 
 - มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสงบผู้ป่วยก้าวร้าวหรือมีอาการทางจิตร่วมด้วยในทุก รพ.สต. ในเขตอำเภอ

ศรีสำโรงและภาคีเครือข่ายในชุมชนอำเภอศรีสำโรง 
 - ภาคีเครือข่ายทั้ง 13 ตำบล ของอำเภอศรีสำโรง ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการผู้ที่

เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ร้อยละ 100 
 - มีแนวทางการนำส่งจากชุมชนมายังหน่วยบำบัด รวมถึงระบบการติดตามต่อเนื่องในชุมชน 
 

 

1) สถานการณ์ 
 คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ปัจจุบัน เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีบุคลากรในคลินิก ดังนี้ แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 
1 คน จัดการให้บริการแบบ One Stop Service ที่ห้องตรวจคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีน้ำมันกัญชาทาง
การแพทย์ สูตรสารสกัด THC : CBC (1 : 1) ให้บริการสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคองและผู้ป่วยปวด
ประสาทที่รักษาด้วยการรักษามาตรฐานไม่ได้ผล 
 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. มี
สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของกัญชา ทั้งสิ้น 3 ตำรับ ได้แก่ ศุขไสยาศน์ ทำลายพระสุเมรุ และน้ำมันกัญชาทั้ง 5 
สูตรใช้ภายนอก 
 ปัจจุบัน มีบุคลากรทางแพทย์ผ่านการอบรมดังนี้ แพทย์ 8 คน  ทันตแพทย์ 1 คน (ลาศึกษาต่อ) 
เภสัชกร 6 คน แพทย์แผนไทย 3 คน และพยาบาลวิชาชีพ 4 คน  
 
 
 



2) ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ปี 2565  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉยัระยะ
ประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากญัชาทางการแพทย ์

ร้อยละ 5 18 ราย จาก ผู้ป่วย 
Dx Palliative 203 

ราย 

8.87 
 

ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการรกัษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ปี 2564 137 ราย 
ปี 2565 201 ราย 

46.72 

 จากการดำเนินงานในคลินิก จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 
จำนวน 203 ราย ได้รับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.87 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) และจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ได้รับการ
รักษาด้วยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ ้น 201 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 137 ราย พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.72 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5) (ข้อมูลจาก 
HDC 10 ตุลาคม 2565) 
 พบอาการไม่พึงประสงค์ 10 ราย ได้แก่ เวียนศีรษะ 8 ราย ใจสั่น 1 ราย AST, ALT เพ่ิมขึ้น 1 ราย  

ปัญหา/ อุปสรรค 
แผนงานโครงการ/  

กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 

ยาขาดคราว : นำ้มันกัญชาทั้ง 5 
สูตรใช้ภายนอก มีแหล่งผลิตเดยีว
คือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อ
หยุดการผลิตทำให้ผูป้่วยขาดยา 

รอให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรผลิต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยัง
ไม่เร่ิมผลิต 

สถานการณ์ในปัจจบุัน พบว่ามกีาร
ใช้กัญชาเสรีอย่างแพร่หลาย แต่
ประชาชนทั่วไป ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้กัญชา
ทางการแพทยท์ี่ถูกต้อง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง 
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและ
อาการไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 
2566 

เร่ิมดำเนินการปีงบ 66 

 

 

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปี ย้อนหลัง 

รายการ 
ปี 2556  

(10 เดือน) 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวนหน่วยงานที ่
รับบริการ : ตอ่ปี 

35 67 74 62 78 94 83 62 65 103 
จำนวนผู้รับบรกิาร 

(ราย) : ตอ่ปี 
1,240 2,793 4,833 3,528 7,837 6,610 5,210 3,257 2,649 3,500 

รายได้ (บาท) ตอ่ปี 955,155 2,323,890 3,681,680 2,945,303 4,206,250 3,703,824 3,262,434 1,853,690 1,894,513 2,647,980 
รายได้ (บาท) ตอ่หัว 770 832 762 835 537 560 626 569 715 785 



 
 เนื ่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เริ ่มต้นขึ ้นในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทำให้สถานการณ์รายได้การตรวจสุขภาพในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ลดลง ดังกราฟที่
แสดง 
2) ปัญหาในปัจจุบัน/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - ด้วยงานตรวจสุขภาพ ได้พัฒนาเป็นกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทั้งหมด 6 

ด้าน และเริ่มดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรม คลินิกโรคจากการทำงาน ทำให้บุคลากรสำหรับ
ให้บริการไม่เพียงพอ  

 - สถานทีห่้องตรวจสุขภาพประจำปี ใช้สถานที่รวมกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คลินิกตรวจเท้า
เบาหวาน คลินิกส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ คลินิกวัยรุ่น ซึ่งมีความแออัดและไม่คล่องตัว 

 - ยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงานต่าง ๆ และการปรับปรุงสถานที่ห้องตรวจสุขภาพ 
 - รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ได้ขอรับการสนับสนุนมาจาก รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

อายุการใช้งานรถโดยประมาณ 20 ปี 
 - การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ส่งผลต่อผลประกอบการของกลุ ่มงาน 

อาชีวเวชกรรม 
3) แนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปัญหา  
 - การจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน และสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน  

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ทำให้ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์งบไม่
เกินจำนวนเงิน 5,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

 - สถานที่ถาวร และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลเสนอให้ผู ้บริหารรับทราบเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 - บุคลากรสำหรับให้บริการมีอยู่อย่างจำกัด แนวทางการแก้ปัญหาขอเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พยาบาลเพ่ิมในหน่วยงาน 

4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรม คลินิกโรคจากการทำงาน คลินิกรักษ์
สุขภาพ (wellness center) มีงานรับผิดชอบดังนี้ 
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ภารกิจกลุ่มงาน ลักษณะงาน 

1. งานคลินิกอาชีวเวชกรรม - ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม 
- ประเมินสุขภาพก่อนจ้างงาน 
- ประเมินสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 
- ใบรับรองแพทย์เฉพาะทางอาชีวอนามัย/ใบรับรองแพทย์ อื่น ๆ  
- ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพือ่ออกใบรับรองแพทย์และบัตร
ประกันสุขภาพ 
- ประเมินการสญูเสยีสมรรถภาพทางกายและจิต 

2. งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัย
ทำงาน 

- มีการออกตรวจสุขภาพ  
- ประเมินความเสีย่งเดินสำรวจสถานประกอบการในหน่วยงาน
โรงพยาบาลและภายนอก 
- ผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มผูป้ระกันตน และบุคลากร รพ. 

3. งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค - การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ 
- ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

4. งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม - มีการและเฝ้าระวังตรวจวินิจฉัยสารพิษในเลือดในเกษตรกรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
- เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- สื่อสารความเสีย่งต่อสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
- สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

5. งานอาชีวอนามัยความปลอดภยัและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- สำรวจประเมินความเสี่ยง/ตรวจประเมินค่าสิ่งแวดล้อม/ออกแบบ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
- การตรวจประเมินสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน) ใน
โรงพยาบาล เพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขสิ่งแวดล้อมใน
สภาพแวดล้อมการทำงาน 
- การจัดการและดำเนินการสุขาภบิาลน้ำดืม่ มีการตรวจคณุภาพน้ำ
ดื่มและน้ำเสียในโรงพยาบาล 
- สนับสนุน/เป็นที่ปรึกษาในการดแูลและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
- สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝา้ระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

6. งานตรวจสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี เชิงรุก/เชงิรับ 
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการ 
- ประเมินสมรรถภาพคนทำงาน โดยตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอา
ชีวเวชศาสตร ์
- ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุม่โรคทั่วไป/กลุ่มโรคจากการ
ทำงาน 

5) ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป ในปี2566 
 - เพ่ิมจำนวนบุคลากรให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 



 - เสนอแนวทางในการจัดตั้งสถานที่ถาวรสำหรับคลินิก และจัดซื้อรถเอกซเรย์ เนื่องจากสถานที่
เดิมมีความแออัด และรถเอกซเรย์มีอายุการใช้งานที่สูง และความละเอียดของภาพเอกซเรย์มี
อยู่จำกัด 

 

 

1) สถานการณ์ข้อมูลดำเนินงาน 
 อำเภอศรีสำโรงได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จำนวนผู้สูงอายุ (>60 ปี) ทั้งหมดในอำเภอศรีสำโรง = 
14,126 ราย   
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะสมองเสื่อม  

ปีงบประมาณ จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
จำนวนผู้สูงอายุ 

ที่ได้รับการคัดกรอง 
จำนวนผู้สูงอายุ 

ที่ผลการคัดกรองผิดปกติ 

2562 11,969 7,788 46 

2563 13,425 10,163 24 

2564 13,329 10,032 37 

2565  14,126 10,709 34 

 ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะสมองเสื่อม 10,709 คน ผลการคัดกรองผิดปกติ 34 คน 
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  31 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17(ดูแลในรูปแบบติดตามเยี่ยมบ้าน) พบว่า
จากการดูแลในคลินิกผู้สูงอายุมีป่วยเข้าเกณฑ์สมองเสื่อมจริง 7 ราย(ประเมินจากMMSE) พบว่ามีผู้ป่วย 1 ราย
เป็นผู้สูงอายุติดเตียงต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนที่เหลือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกลุ่มผู้ป่วย
เหล่านี้มักจะมีโรคประจำตัว เช่น Parkinson จิตเวช พิษสุราเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด
สูง เป็นต้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน MMSE เพราะว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอยู่
บ้านเฉยๆ ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไร นั่งๆนอนหรือช่วยงานบ้านเล็กน้อยๆ ทำให้ไม่ได้สนใจเรื่องราวปัจจุบัน ไม่ได้
ทำการฝึกสมอง ไม่ได้เขียนหนังสือ ไม่ได้จำวันเดือนปี ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ยังสามารถประกอบ
ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย 
ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะหกล้ม 

ปีงบประมาณ จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
จำนวนผู้สูงอายุ 

ที่ได้รับการคัดกรอง 
จำนวนผู้สูงอายุ 

ที่ผลการคัดกรองผิดปกติ 

2562 11,969 7,786 165 

2563 13,425 10,380 634 

2564 13,329 10,034 511 

2565 14,126 10,569 129 

 ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะหกล้ม 1481 คน ผลการคัดกรองผิดปกติ 129 คน ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 43 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความหลากหลาย มีทั้งติดเตียง 
ติดสบ้าน และติดสังคม  ลักษณะการดูแลของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะทำการเยี่ยมบ้านเช่นเดียวกับผู้ป่วยเสี่ยงต่อการ



เกิดภาวะสมองเสื่อม โดยจะแบ่งให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ้าน โดยพื้นฐานจะมีการ
ดูแลเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องหกล้ม เช่น ความผิดปกติทางสมอง การได้ยิน  การมองเห็น การทรงตัว 
การขับถ่ายปัสสาวะ กำลังกล้ามเนื้อ ภาวะกลัวการหกล้ม เป็นต้น แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ป่วยและแพทย์แต่
ละท่านเห็นสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นการเยี่ยมบ้านและแนะนำมากกว่าการใช้ยา 
2) ปัญหาและอุปสรรค 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เดินทางเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยยาก เนื่องจากข้อจำกัด
ทางด้านร่างกาย การเดินทาง และผู้ที่มาดูแลขณะเดินทางเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล ทำให้นัดเข้าคลินิกที่
รพ.ศรีสังวรสุโขทัยหรือจัดโครงการที่จำเป็นต้องรวมตัวผู้ป่วยได้ยาก  
3) แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการพัฒนา 
 ออกตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือตรวจที่บ้านของผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
โดยทีมคลินิกผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมงานจากเวชกรรมสังคม 
 

 

1) สถานการณ์ 3 - 5 ปี ย้อนหลัง 
 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูให้บริการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันโดยในปี 2563 – 2564 
เป ็นการดูแลต่อเน ื ่องในผ ู ้ป ่วย Stroke, Traumatic brain injury และ Spinal cord injury ไปจนครบ
ระยะเวลา 6 เดือน จนกระท่ังปัจจุบันปี 2565 ได้มีการเพิ่มกลุ่มผู้ป่วย Hip Fracture เข้ามาอีกหนึ่งกลุ่มโรค 
 ทั้งนี้กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูมีผู้ป่วย Stroke เป็น Clinical population ในอันดับต้น ๆ ของทุกปี 
จึงเป็นความท้าทายสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้ขาดการติดตาม หรือให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง Golden period หรือ 6 เดือนแรกหลังการป่วย กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูจึงได้พัฒนา
ระบบการให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรับการฟ้ืนฟูต่อใน
โรงพยาบาลใกล้บ้าน และการติดตามผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลให้เข้ารับการฟ้ืนฟูต่อเนื่อง  
 การดำเนินการดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันทุกกลุ่มโรค กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
ให้การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และ
ช่างกายอุปกรณ์ โดยในปี 2563 - 2564 เป็นการให้บริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) และการ
เยี่ยมบ้าน  
 แต่ในช่วงที่มีการระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 - 2564 ทำให้เกิดปัญหาในการ
ติดตามผู้ป่วย และได้มีการงดเยี่ยมบ้านไป งด IMC ward ไปบางช่วง ส่งผลให้ผลงานตามตัวชี้วัดลดลง ถึงแม้
จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทน เช่น Home program application การเยี่ยมบ้านโดยการใช้ระบบ VDO 
call ของ LINE application ก็ไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน  
 ปัจจุบันในปี 2565 ได้มีการกลับมาใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
ตามเดิม โดยมีการให้บริการในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ IMC ward มีการเยี่ยมบ้าน และเพิ่มเติมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไร่ 



2) กระบวนการดำเนินงานปัจจุบัน 
 - IPD based program: ได้รับการฟื้นฟูโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

3 วัน (อย่างน้อยโรงพยาบาลละ 2 เตียง)  
 - OPD based program: ได้รับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 45 นาที/ครั้ง, 1-3 ครั้ง/

สัปดาห์ จนครบ 6 เดือน 
 - Outreach program: ได้รับการฟื้นฟูในชุมชนอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน ในช่วง 6 เดือน หลังจาก

ติดตามจนครบ 6 เดือนแล้ว หากผู้ป่วยยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือคะแนน BI < 11 ส่งต่อทีม 
Long term care ดูแลต่อไป 

 - IMC CBR (Community based rehabilitation) : จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนที่ รพ.สต.
บ้านไร่ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ออกไปให้บริการ
ทุกวันอังคาร  

3) ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 70) ผลงาน ร้อยละ 77.38 
4) ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขต่อไปในปี 2566 

ปัญหา / สาเหตุ 
แผน / กิจกรรมการแก้ไข

ปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
แนวทางแก้ไข 
ในปี 2566 

1) ผู้ป่วยมารับบริการที่ 
รพ. จำนวนมาก และ
บางรายมีปญัหาการ
เดินทาง ไมส่ามารถ
มารับบริการที่ รพ. ได้  

จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในชุมชน เพื่อให้บริการทั้ง
กายภาพบำบัด และ
กิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วย
ที่มีปัญหาการเดินทาง ไม่
สามารถมารับการฝึกท่ี รพ 
และเพื่อลดความแออัดใน 
รพ.  

ขณะนี้ได้ออกให้บริการที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.
สต. บ้านไร่ ทุกวันอังคาร มี
ผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 12 คน 
ทั้งผู้ป่วยกลุ่มระบบ
ประสาท และกลุ่มลด
อาการปวด  

พัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ รพ.สต. 
บ้านไร ่

2) ผู้ป่วยยังขาดอุปกรณ์
และเครื่องช่วยความ
พิการที่จำเป็น เช่น 
เตียงนอน ท่ีนอน
ป้องกันแผลกดทับ 
รถเข็นนั่งสำหรับ
เคลื่อนย้าย ทำให้
ผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ตามมา เช่น ข้อติด 
แผลกดทับ  

 

จัดทำโครงการธนาคารกาย
อุปกรณ์และเครื่องช่วยความ
พิการเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในชุมชน เพื่อให้ยืมอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการใน
กลุ่มเป้าหมาย และให้
สามารถใช้อุปกรณ์ในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่
บ้านได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ลดภาระคา่ใช้จ่าย
ของครอบครัวผู้ป่วย 

โครงการดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว ได้ผลตอบรับดี 
ผู้ป่วยได้รับอุปกรณไ์ปใช้ที่
บ้าน  
 

ดำเนินการในโครงการ
ธนาคารกายอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยความพิการ
เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
ชุมชน ต่อเนื่อง 



ปัญหา / สาเหตุ 
แผน / กิจกรรมการแก้ไข

ปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
แนวทางแก้ไข 
ในปี 2566 

3) ผู้ป่วยไม่ถูกส่งมาที่
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ก่อนจำหน่าย ทำให้บาง
รายหลุดการติดตามก่อน
กลับบ้าน  

พัฒนาระบบการติดตาม
ผู้ป่วยใน  จัดทำแนวทาง
ปฏิบัติในการส่งผู้ป่วยในเพื่อ
มาฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีกลุ่ม
งานเวชกรรมฟื้นฟู  

พยาบาลหอผู้ป่วย
ประสานงานแจ้งเจ้าหน้าท่ี
เพื่อส่งผู้ป่วยทุกรายที่
จำหน่ายมาที่กลุ่มงานเวช
กรรมฟื้นฟูก่อนกลับบ้าน 

พัฒนาระบบ IMC ward 

 

 

1) วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลบริการโสต ศอ นาสิก พบปัญหา  ดังนี้ 
 1) การตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด (OAE)  ยังไม่ผ่านเกณฑ์    
 2) ผู้ป่วย Head & neck cancer ได้รับการวินิจฉัยและส่งต่ออย่างรวดเร็วภายใน 4 สัปดาห์ ยัง

ไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย > ร้อยละ 80)  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ผู้ป่วย Head & neck cancer ไดร้ับ
การวินิจฉัยและส่งต่ออย่างรวดเร็ว
ภายใน 4 สัปดาห ์

> 80 % N/A N/A 59.18 
(29/49) 

79.63 
(43/54) 

ความครอบคลุมในการตรวจคดักรอง
การไดย้ินทารกแรกเกิด (UNHS)    

> 95 % 96.45 
(1059/1098) 

97.79 
(931/952) 

99.62 
(948/951) 

92.75 
(819/883) 

ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ตรวจคัดกรองการได้ยิน (High risk) 

> 95 % 83.14 
(74/89) 

91 
(91/100) 

99.32 
148/149) 

91.09  
(92/101) 

ทารกแรกเกิดทีผ่ลการตรวจคัดกรอง
การไดย้ิน “ไมผ่่าน” ก่อนออกจาก
โรงพยาบาล 

< 4 % 0.73 
(8/1098) 

3.36 
(32/952) 

3.57 
(34/951) 

13.19 
(108/883) 

ทารกแรกเกิดไดร้ับการตรวจคดักรอง
การไดย้ิน “ไมผ่่าน” กลับมาตรวจซ้ำ
ตามนัด 

> 95 % N/A 75 
(24/32) 

79.41 
(27/34) 

75.92 
(82/108) 

ทารกแรกเกิดไดร้ับการตรวจวินิจฉัย
ความผิดปกติทางการได้ยินภายใน
ช่วงอายุ 3 เดือน  

> 90 % 
 

N/A 62.5 
(5/8) 

90 
(4/5) 

85.71 
(18/21) 

 
 
 
 
 



2)แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงาน/ โครงการแกป้ัญหาต่างๆ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา / สาเหตุ แผน / กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ผลการดำเนินงานปี2565 

1) ผู้ป่วย Head & neck 
cancer ได้รับการวินิจฉัย
และส่งต่ออย่างรวดเร็ว
ภายใน 4 สัปดาห์ ยังไม่
ผ่านเกณฑ์  (เป้าหมาย > 
ร้อยละ 80)   
 

1) จัดทำตารางคิวผ่าตัดออนไลน์ เพื่อท่ีจะให้
แพทย์และพยาบาลได้ทราบตารางผ่าตัดทุกคน 
และสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานท่ี 

2) มี Urgency OR  สำหรับผ่าตดัส่องกล้องตัดช้ิน
เนื้อ 

3) ระบุความเร่งด่วนในการส่งช้ินเนื้อ และมี
ช่องทางด่วนติดตามผลช้ินเนื้อทางเว็บไซต ์

4) โทรแจ้งผู้ป่วยมาตรวจฟังผลช้ินเนื้อเร็วที่สดุโดย
ไม่จำเป็นพบแพทย์เจ้าของไข ้

1) ผู้ป่วย Head & neck 
cancer ได้รับการวินิจฉัยและ
ส่งต่ออย่างรวดเร็วภายใน 4 
สัปดาห์ คดิเป็นร้อยละ 79.63 
ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น 

2) การตรวจคัดกรองการ
ได้ยินทารกแรกเกดิ 
(OAE) 
 

1) จัดให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีประจำตกึเพื่อช่วยในการ
ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด 

2) เพิ่มจำนวนวันในการตรวจคดักรองในกรณีที่
ผู้ป่วยจำหน่ายแล้วกลับมาตรวจซำ้ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับมารดามากข้ึน 

3) วางแผนการติดตามมาตรวจซำ้โดยการโทร
ติดตาม และพัฒนาเครือข่ายการสง่ไปตรวจท่ี 
รพช. ใกล้บ้าน 

4) พัฒนาระบบการเก็บ รายงานข้อมูลระหว่าง
เครือข่าย 

5) ส่งพยาบาลวิชาชีพอบรมการตรวจคัดกรองการ
ได้ยินระยะสั้น 3 วัน 

6) วางแผนการซื้อเครื่องตรวจเครือ่งตรวจคัดกรอง
การไดย้ินเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานและ
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 

1) ความครอบคลุมในการตรวจ
คัดกรองการได้ยินทารกแรก
เกิด  คิดเป็นร้อยละ 92.75 
ซึ่งสอดคล้องกับ 

2) ทารกแรกเกิดที่ผลการตรวจ
คัดกรองการได้ยิน “ไม่ผ่าน” 
ก่อนออกจากโรงพยาบาล คดิ
เป็นร้อยละ 13.19 จากการ
วิเคราะหป์ัญหาพบว่าเกิดจาก
การขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ในการตรวจคดักรอง 
เนื่องจากพยาบาลที่รับผิด
ขอบหลักในการตรวจไปเรียน
เฉพาะทางและความชำนาญ
ของพยาบาลวิชาชีพประจำ
ตึกในการตรวจคัดกรองการ
ได้ยิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ 2566 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1) ความครอบคลุมในการตรวจคดักรองการได้ยิน
ทารกแรกเกิด  

 ประสาน/เชื่อมโยง กับทุกหอผู้ปว่ยท่ีดูแลทารกแรกเกิด 
ให้มีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรองการไดย้ินทารกแรกเกิด 
และการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน  
 

2) เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปีและไม่เพียงพอกับการใช้งานเวลา
เครื่องเสยีส่งซ่อมใช้เวลานานไมม่ีเครื่องทดแทน 

วางแผนการซื้อเครื่องตรวจคดักรองการได้ยิน            
(อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการรอรับเครื่อง) 

3) ผู้ป่วย Head & neck cancer ได้รับการวินิจฉัย
และส่งต่ออย่างรวดเร็วภายใน 4 สัปดาห์ การเก็บ
ข้อมูลเป็นการศึกษาเวชระเบียนยอ้นหลัง อาจไม่มี
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 

 
 

วางแผนการเก็บข้อมลูโดยทำประจำทุกเดือน และทำแบบ 
ออนไลน์เพื่อทุกคนสามารถเก็บและใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

 

 

 

1) สถานการณ์ 
 ได้มีการจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือเวียน ที่ สธ 0201.032/ว 1707 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2560 
โดยจัดทำกรอบอัตรากำลังแต่ละหน่วยบริการ และทุกสายงาน  รวมถึงสายงานสนับสนุนอย่างชั ดเจน ในเรื่อง
การกระจายกำลังคนให้เหมาะสมต่อภาระงาน มีเกณฑ์การพิจารณาสำหรับคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล จึงทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้ในภาพเขตบริการ
สุขภาพที่ 2 และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในภาพจังหวัด ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาในรูปแบบเดียวกัน มี
คณะกรรมการระดับเขตพิจารณาการขอจัดสรรอัตรากำลัง และการขอใช้อัตราว่างเพื่อสรรหาบุคลากร ซึ่ง
ขณะนี้มีจริงตามกรอบ FTE ในสายงานวิชาชีพหลักและสายวิชาชีพเฉพาะภาพรวมมีจำนวนอัตรากำลังอยู่ใน
เกณฑ์ไม่เกินขั้นสูง (ร้อยละ 87.43)  สายงาน Back office มีจำนวนอัตรากำลังอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินขั้นสูง (ร้อย
ละ 87.43) สายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ มีจำนวนอัตรากำลังอยู่ในเกณฑ์ไม่ถึงขั้นต่ำ (ร้อยละ 
67.17) และสายงานจ้างเหมาบริการ(ก.บริหารทั่วไป) มีจริงร้อยละ 42.22  สรุปภาพรวมโรงพยาบาล มีจริง 
ร้อยละ 74.65 
 

 



2) กระบวนการสำคัญ (Key Processes)  
กระบวนการสำคัญ 
(Key Processes) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดสำคัญ 
(Performance Indicator) 

1) การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
FTE 

1) มีกรอบความต้องการที่ชัดเจน
ในแต่ละสายงาน 

- แผน FTE  มีประสิทธิภาพ(เมื่อนำมาใช้
จำนวนมีจริงต้องไม่เกินข้ันสูง ร้อยละ 100 
และมีจริงไมต่่ำกว่าขั้นต่ำ) 

2) การจัดทำแผนความ
ต้องการอัตรากำลัง 

2) ทำให้จำนวนบุคลากรเพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 

- อัตราความพึงพอใจของหน่วยงานด้าน
อัตรากำลัง ≥ ร้อยละ 90 

3) การบริหารตำแหน่งว่าง 3) บรรจุแต่งตั้งบุคลากรใน
ตำแหน่งท่ีว่างลงอย่างรวดเร็ว 

- เมื่อตำแหน่งว่างอนุมัติให้ใช้  ต้องบรรจุ
แต่งตั้งภายในระยะเวลา 2 เดือน 

3) ปัญหาในปัจจุบัน 
 3.1) เมื ่อนำกรอบ FTE มาใช้ ทำให้ตำแหน่งที ่มีอยู ่เดิมบางตำแหน่งเกินกรอบ เมื ่อสูญเสีย

อัตรากำลังเนื่องจากย้าย ลาออก เสียชีวิต ไม่สามารถขอคนมาทดแทนได้  
 3.2) จำนวนกรอบ FTE ใช้ข้อมูลภาระงานปี 2556 จึงไม่มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3.3) เมื่อจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลัง  ทราบความขาดแคลน แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวน

บุคลากรได้ เนื ่องจากไม่มีตำแหน่งว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และพนักงานราชการ รองรับ จำเป็นต้องจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทอื่นที่ต้อง
จ่ายค่าจ้างจากเงินบำรุง คือ  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่ง เจ้าหน้าที่รู้สึกไม่มีความมั่นคง และ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังได้รับน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระงาน จึงมีการลาออกค่อนข้างสูง 

 3.4) เมื ่อใช้กรอบ FTE ประกอบการขอใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการ บางตำแหน่งเมื ่อรวมกับ
เจ้าหน้าที่ประเภทอื่น ทำให้เกิดปัญหามีจริงเกินขั้นสูง เป็นผลให้เขตสุขภาพไม่อนุมัติให้ใช้
ตำแหน่งว่างข้าราชการ 

 3.5) มีเจ้าหน้าที่ประมาณร้อยละ 4.7 ที่ปฏิบัติงานไม่ตรง จ 18 และยังไม่สามารถแก้ปัญหานำ
กลับมาอยู่ให้ตรง จ.18 ได้ เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ความถนัดในงานนั้น ๆ  

 3.6) โรงพยาบาลยังไม่ถูกยกระดับเป็นระดับ S ทำให้กรอบอัตรากำลังถูกจัดสรรอยู่ที่ระดับ M1  
4) แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพือ่แก้ไขปัญหา 
 4.1) หัวหน้ากลุ่มงานต้องบริหารจัดการอัตรากำลังที่มีอยู่ให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานโดย

ต้องแบ่งภาระงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และจัดทำ job description รายบุคคล สำหรับ
ตำแหน่งว่างที่เกินกรอบซึ่งไม่อนุมัติ ต้องแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนตำแหน่งว่างให้เป็นสาย
งานอื่นที่ยังไม่เกินกรอบโดยผ่านมติคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เมื่อ
อัตรากำลังสูญเสียไป ต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เรียนรู้งานเพื่อปฏิบัติงานแทน
คนเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบการเรียนรู ้จากผู ้ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 



 4.2) พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลภาระงานของแต่ละหน่วยงานต้องถูกต้องและชัดเจน เมื่อมีการ
ปรับกรอบ FTE ใหม่ ภาระงานย้อนหลังที่ถูกต้องจะมีผลต่อตัวเลขการกำหนดกรอบใหม่  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบ FTE ใหม ่

 4.3) ต้นทุนค่าแรงต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายรวม  (LC ค่าแรง CC ค่าเสื่อม MC ค่าใช้
สอย) ปัจจุบัน LC คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายรวม ต้องบริหารอัตรากำลังที่มีอยู ่ให้
พอเพียง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  และต้องมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นและ
สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือจูงใจไม่ให้คนลาออก 

 4.4) ไม่จัดสรรตำแหน่งทดแทนประเภทอ่ืน ในกรณีที่จำนวนมีจริงเกินกรอบในตำแหน่งนั้นๆ 
 4.5) กำกับจำนวนคนที่ปฏิบัติงานไม่ตรง จ .18 ไม่ให้เพ่ิมข้ึน  และหาวิธีแก้ไขให้กลับมาปฏิบัติงาน

ให้ตรง จ.18   
 4.6) เมื่อโรงพยาบาลถูกยกระดับเป็นระดับ S จะทำให้กรอบอัตรากำลังควรมีถูกปรับขึ้น 
5) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S 1 ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับเรื่องอัตรากำลังของ 
โรงพยาบาล 

W 1 นโยบายและระเบียบที่เกีย่วข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และเมื่อหารือไปยัง
ส่วนกลาง ยังขาดความชัดเจนจากผู้ให้
คำปรึกษาเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบตัิ ไม่ใช่หัวหน้า
กลุ่มงาน และโทรตดิต่อประสานงานยากมาก 

S 2 หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบตังิานเดิมมีประสบการณ์ 
มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงาน  

W 2 ปริมาณงานท่ีมากขึ้น ทำใหไ้ม่มีเวลาสอนงาน
ผู้ปฏิบัติงานใหม่  และการได้รับการพัฒนาเชิง
วิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 
S 3 มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน (Job description) W 3 การวัดผลการปฏิบัติงานผา่นตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน 

ขาดการกำหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนงานท่ีปฏิบัติ 
และการวดัผลสำเร็จไมต่่อเนื่อง 

S 4 - อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมใช้ ในการปฏิบัติงาน 
     - มีการจัดทำแผนวัสดุและอุปกรณ์ประจำป ี
     - มีคณะกรรมการพิจารณาวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

W 4 การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เชิงรุกและการ
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ยังขาดความต่อเนื่อง  

S 5 สถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าอาศัย (Happy workplace) W 5 มีการตรวจสอบอาคารสถานที่ และโครงสร้างต่าง 
ๆ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาล แต่การพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขอาจต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

S 6 เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานมีความรกั ความสามัคคี 
ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน สามารถทำแทนกันได ้

 

 
 



6) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

โอกาส (Opportunity) สิ่งคุกคาม (Threat) 

O 1 ผู้บริหารใหโ้อกาส สนับสนุนเพื่อการพัฒนา
อัตรากำลัง  

T 1 บางคนอาจยังไม่สามารถไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ได้ทันที เนื่องจากมีภาระงานเร่งดว่น  

O 2 โครงสร้าง อาคาร สถานท่ี เอือ้ต่อผู้รับบริการ T 2 แผนการพัฒนาโครงสร้าง อาคาร สถานท่ี อาจ
ไม่ได้รับการดำเนินการตามระยะเวลา  

O 3 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยผา่นการรับรองคุณภาพ
สถานบริการ (Hospital Accreditation) ครั้งท่ี 3 
รับรอง 3 ปี (พ.ศ.2562-2565) 

T 3 การพัฒนาหลังการรับรองคณุภาพสถานพยาบาล
ยังขาดความต่อเนื่อง และทีมผู้ประสานงาน
คุณภาพ โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ประกอบกับทุกคนมีภาระงานประจำค่อนข้างมาก
ภายใต้ภาระงานประจำที่เพิม่ขึ้น 

O 4 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มีครบถ้วนทุกสายวิชาชีพ 
รวมถึงสายสนับสนุน 

T 4 อัตรากำลังบางวิชาชีพขาดแคลน ไมเ่พียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากนำกรอบ FTE ที่ข้อมูล
ภาระงานไม่อัพเดทมาใช้คำนวณกรอบ และ
ปัจจุบันไมส่ามารถเพิ่มสายงานอื่นที่
นอกเหนือจากกรอบเดมิได ้

 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมีการกำหนดระบบบริหารจัดการแต่ละส่วนงานไว้อย่างชัดเจน  ส่วน
ใหญ่ปัญหาที่พบจะมาจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกเพ่ือ
นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลฯ ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และต้องมีการติดตาม กำกับ 
รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
7) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขในปี 2566 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้ SWOT Analysis ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาหาแนว
ทางการแก้ไขในรูปแบบ SWOT Matrix ดังนี้ 

SO Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก) WO Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชงิพัฒนา) 

1. พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานเชิงรุก และ
พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร 

2. บูรณาการกระบวนการปฏิบตัิงาน เชื่อมโยง ทีมคร่อม
ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 

ST Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ) WT Strategies (ยุทธ์ศาสตร์พลิกแพลง) 

3. พัฒนาระบบคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้

4. ดำเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ 

8) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเชิงรุก    
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ให้บริการด้านบุคลากรทุกสายวิชาชีพ ในด้านอำนวยการสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเริ่มตั้งแต่สรรหา บรรจุแต่งตั้ง พัฒนาศักยภาพ เลื่อนระดับ สนับสนุน อำนวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีสังวรสุ โขทัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้มาตรฐานที ่กำหนด ซึ ่งกระบวนการดำเนินงานที ่ถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง คือ “การปฏิบัติงานเชิงรุก” โดยเน้นการสำรวจบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อน



ระดับท่ีสูงขึ้นภายในตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง และแจ้งเวียนผู้มีคุณสมบัติโดยตรง
เป็นรายบุคคล เพ่ือทำเอกสารประเมินวิชาการในช่วงระยะเวลาที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที  
9) บูรณาการ เชื่อมโยงทีมภายในโรงพยาบาล  
 การที่จะตอบสนองพันธกิจของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ในด้านบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบ
องค์รวม ด้านการรักษาส่งเสริม ควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถนะแก่ประชาชน โดยสอดคล้องกับปัญหาท้องถิ่น 
รวมถึงการสนับสนุนบริการที่จำเป็นต่าง ๆ นั้น ต้องอาศัยการบูรณาการ เชื่อมโยง รูปแบบของการปฏิบัติงาน
ของทีมนำ ทีมคร่อมสายงาน ทีมคุณภาพ และทีมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี กระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค เชิงลึกเพ่ือเพ่ิมเติมส่วนขาดเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป 
10) พัฒนาระบบคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 การพัฒนาระบบข้อมูลเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลงานบริการของ
โรงพยาบาลมีความน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง 
ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ต้องมีการ
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และ
ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ด้านการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ นั้น ต้องมีการปฏิบัติงานเชื่อมโยงหน้างานสู่
ทีมที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภาพรวมขององค์กร และพื้นที่ที่รับผิดชอบให้
สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาร่วมกันเป็นศูนย์ข้อมูล Data Center 
โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน โดยกลุ่มง าน
ทรัพยากรบุคคลต้องนำข้อมูลบุคลากรเสนอรายงานทุกเดือน 
11) ดำเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ  
 โรงพยาบาลฯ ต้องมีความพร้อมเพื ่อตอบสนองนโยบายที ่เกิดขึ ้น โดยต้องบูรณาการการ
ดำเนินงานตามพันธกิจให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้น แก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ภายใต้การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงให้เกิดงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดกระบวนงานที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
 

 

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2562 (ปี 2563 - 2564 กระทรวงสาธารณสุขไม่มีการดำเนินสำรวจ Happinomiter) 
ผลลัพธ์ระดับองค์กร 
 1) การประเมินสุขภาวะองค์กร ค่าคะแนนการประเมิน N/A 
ผลลัพธ์ระดับบุคลากร 
 1) การประเมินความสุขระดับบุคคล ค่าคะแนนการประเมิน 63.5 
 2) ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเท่ากับ 63.5 โดยมิติที ่มี



ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สุขภาพดี (Happy Body) ค่าเฉลี่ย) Mean   (เท่ากับ  69.67 รองลงมา
ได้แก่ จิตวิญญาณดี) Happy Sould   (ค่าเฉลี่ย) Mean   (เท่ากับ  69.53 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 2 อันดับท้ายได้แก่ สุขภาพการเงินดี) Happy Money   (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  55.43 และผ่อน
คลายดี) Happy Relax  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  54.21   

ปี 2565   
 1) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยให้เป็น 

องค์กรแห่งความสุขในระดับจังหวัด ปี 2565 
 2) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinomiter) ผล

การดำเนินงาน บุคลากรโรงพยาบาลได้รับการประเมินความสุขของคนทำงานร้อยละ 100  
ผลลัพธ์ระดับองค์กร 
 1) การประเมินสุขภาวะองค์กร ค่าคะแนนการประเมิน 66.9 
ผลลัพธ์ระดับบุคลากร 
 1) การประเมินความสุขระดับบุคคล ค่าคะแนนการประเมิน 62.6 
 2) ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเท่ากับ 62.68 อยู่ในระดับ 

Happy โดยมิติที ่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จิตวิญญาณดี Happy Sould   (ค่าเฉลี่ย ) Mean (
เท่ากับ   67.69 รองลงมาได้แก่ น้ำใจดี) Happy Heart   (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  67.6  ,ครอบครัวดี   )  

Happy Family  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  66.02 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 อันดับท้ายได้แก่ ผ่อน
คลายดี) Happy Relax   (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ  55.66 และสุขภาพการเงินดี) Happy Money (
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  55.09) 

 จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พัฒนาสู่องค์กรมีความสุขที่มี
คุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพซึ่งองค์กรแห่งความสุข มีการดำเนินการขับเคลื่อน องค์กรแห่ง
ความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้น ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer) และสุขภาวะ

องค์กร (HPI) 
 ขั้นที่ 3 การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ขั้นที่ 4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม  
โดยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มุ่งเน้นการดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้ง
สุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ 
 1) คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มี

ศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อื่น  
 2) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงาน

ของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน และ 



 3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) 
2) แผนและกิจกรรมแก้ไขปัญหา  
 2.1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักและผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 2565  
 - วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล พบปะ แลกเปลี่ยน  และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาล และสวัสดิการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  

 - กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 771 คน  
 - ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-ธันวาคม 2565 (จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง)  
 - ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรจำนวน 9 ครั้ง จำนวน 578 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.9 คงเหลือการจัดกิจกรรมอีก 3 ครั้ง เป้าหมายบุคลากร ร้อยละ 100  
 2.2) โครงการ Srisangworn Virtual Run 2022 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล 100 วัน 150 กิโลเมตร  
 - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ  มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มี

รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในสถานการณ์  ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

 - ผลการดำเนินงาน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  558  คน สามารถลด BMI ได้จำนวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  

 2.3) โครงการ Srisangworn Virtual Run 2022 สำหรับประชาชนที่มีระดับดัชนีมวลกาย (BMI) 
เกินมาตรฐาน ปี 2565  

 - วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในกลุ่มที่มีระดับดัชนีมวลกาย (BMI) เกินกว่ามาตรฐาน มีการออก

กำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง และเป็นการสร้างบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 
(Health Model)  

 2) เพ่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปที่มีระดับ BMI เกินมาตรฐาน ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 450 คน  
 - ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2565  
 - ผลการดำเนินงาน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 308 คน สามารถลด BMI ได้จำนวน 201 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 
 - สามารถลด BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ (<25) จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  
3) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปี 2565 
 - กิจกรรม “Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ 5 ส.ด้วยกัน” (ร่วมกับกลุ่มงานบริหารฯ กลุ่มการ

พยาบาล) 
 - โครงการพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (กลุ่มง่านบริหารฯ) 
 - กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” (กลุ่มงานบริหารฯ) 



 - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจจังหวัดสุโขทัย (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) 

 - ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพการเงิน
ดี Happy Money เรื่องการช่วยเหลือสมาชิกด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 เดือน 

4) ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหา ในปี 2566 
 การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ต้องใช้ข้อมูลจากการสำรวจ Happinomiter ของบุคลากรใน
ปี 2566 ซึ่งต้องรอกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสำรวจ จึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะองค์กรและ
ความสุขระดับบุคคลได้ ซึ่งอาจมีความล่าช้าต่อการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
 แนวทางแก้ไข ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานที่มีแผนงาน/โครงการประกอบการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในประเด็นต่างๆ เช่น งานได้ผล คนเป็นสุข บุคลากรปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากร
ให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน  
 

 

 

1) สถานการณ์ปัจจุบัน 
        ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption perception Index : CPI) 
มีแนวโน้มที่ไม่คงที่ (พ.ศ. 2560 = 37 คะแนน, พ.ศ. 2561 = 36 คะแนน พ.ศ. 2562 = 36 คะแนน และ พ.ศ. 
2563 = 36 คะแนน และ พ.ศ. 2564 = 35 คะแนน) โดยจะทรงตัวอยู่ในช่วง 40 คะแนน ประเทศไทยอยู่
ระหว่างอันดับที่ 96 – 110 ซึ่งเป็นระดับกลาง ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้มาตรการ Three 
Pronged measure (มาตรการหอก 3 แฉก : LPL)  
2) ปัญหา และอุปสรรค 
 การทุจริตยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน การทุจรติที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมิใช่มี
รูปแบบเดียว แต่มีหลากหลาย อาทิ การติดสินบาน การยักยอก การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และพร้อมที่จะมี
รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลา เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางจิตใจในตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรมอันดีเป็นผลให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการกระจำทุจริตต่าง ๆ  
 

 



3) แนวทางการแก้ไข  
 3.1 ปลูกฝั่งวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 3.2 การป้องกันการทุจริต 
 3.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2563 90% 100 % 

2564 92% 100 % 

2565 92% 100 % 

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% ทุกไตรมาส 

5) ปัญหา อุปสรรค  
 รายละเอียดเกณฑ์การประเมินฯ มีการพัฒนา ปรับปรุงทุกปี ส่งผลให้ต้องมีการทำความเข้าใจ 
และทบทวนการสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
6) แนวทางการแก้ไข ปี 2566  
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
 6.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 6.3 จัดโครงการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 6.4 ประเมิน ITA ทุกไตรมาสตามแนวทางของ ศปท. 
 6.5 พัฒนาเครือข่ายในองค์กร และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 

 

1) สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 3 – 5 ปี  
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 3 ระยะเวลารับรอง

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลฯ ได้ยื่น
หนังสือแสดงเจตจำนง และส่ง Hospital profile เพื่อขึ้นทะเบียนรับการประเมินรับรองขั้นที่ 3 ครั้งที่ 4 และ
ในปี 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานได้มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 1.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 ในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 13, 17, 
20 มิถุนายน 2565 เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจะหมดอายุ
ในปีงบประมาณ 2565 



 1.2) โครงการทบทวน Service Profile โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ 

 1.3) โครงการ นำเสนอ Service Profile โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ 

 1.4) มหกรรมคุณภาพเคร ือข ่าย รพ.โซนเหนือ ในว ันที ่  27 ม ิถ ุนายน 2565 และว ันที่   
11 กรกฎาคม 2565 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ 

 1.5) โครงการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program: 
PEP) ปีงบประมาณ 2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการ 

 1.6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Quality document to 4th Re-Acc รพ.ศรีสังวรสุโขทัย” 
ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 18 และ 29 เมษายน 2565 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ 

2) ปัญหาในปัจจุบัน/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค บุคลากรไม่เพียงพอ ภาระงานมาก ขาดขวัญกำลังใจ ขาดความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ และขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์ ขาดความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ สวัสดิการ
ไม่เท่าเทียมกัน 
 ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านมาตรฐานคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
และควรจัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา 
 ในปี 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน จะเตรียมการ ดังนี้ 
 3.1) โครงการ Quality improvement & Get ready Re-accredited HA 4th โรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย ประกอบด้วย 
 - External Pre-survey 
 - Site visit หน่วยงาน โดย (1) ผู้บริหาร และ (2) ทีม FA กลาง 
 - Presentation โดย (1) Unit และ (2) Cross Functional Team 
 - Refresh to 4th Re-Acc for safety hospital โดย (1) จัดนิทรรศการ PCT&CFT (2) จัดตลาด

นัดคุณภาพ (3) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และ (4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - Patient Experience Program 
 - ประเมิน HA Scoring โดย (1) ทีม FA กลาง และ (2) หน่วยงาน 
 - Update เอกสารคุณภาพประจำปี (1) SAR (2) Service Profile (3) 12 Activity และ (4) 

เอกสารคุณภาพ 5 ระดับ 
 - Digital platform 
 3.2) มหกรรมคุณภาพศรีสังวรสุโขทัย 
 - บรรยายการพัฒนาองค์กร 
 - เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation & Poster Presentation 
 3.3) โครงการ Re-accreditation Survey HA ขั้นที่ 3 ต่ออายุ (RS) ครั้งที่ 4 การเยี่ยมสำรวจ
เพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 



4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ตารางตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วยโดยรวม 10 ตัวชี้วัด 

10 ตัวชี้วัด 
เกณฑ์
ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. อัตราตาย Pneumonia <10% 18.18 17.33 9.87 5.85 9.74 

2. อ ั ต ร า ต า ย ผ ู ้ ป ่ ว ย  Mild to 
moderate TBI 

0% 0.24 0.43 0.64 1.63 2.97 

3. อัตราตายผู้ป่วย NF <6 % 8.91 9.23 14.28 4.76 0.00 

4. อัตรามารดาเสียชีวิต 17: แสน
มารดาคลอด 

0 1.21 0 2.09 0 

5. อัตราตาย Pneumonia ในเด็ก 0% 0.54 0 0 0.52 0 

6. อัตราตาย Neonatal Sepsis 0% 0.84 0 0 1.04 0 

7. อัตราการเกิด Birth Asphyxia ≤25: พันการ
เกิดมีชีพ 

12.63 17.32 18.85 14.58 20.41 

8. อัตราการ Re admit ใน COPD <10% 36 31 36 29 18 

9. อ ั ต ร า ก า ร  Re admit 
pneumonia ในเด็ก 

<2% 0.54 2.53 0 0 0 

10. อัตราตาย Stroke <7% 11.02 9.77 10.22 11.3 10.76 

ผลการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด(ร้อยละ)  30 40 60 50 70 
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คุณภาพการดูผู้ป่วยโดยรวม 10 ตัวชี้วัดส าคัญ ปี 2561-2565



 จากกราฟคุณภาพการดูผู้ป่วยโดยรวม 10 ตัวชี้วัดสำคัญ ปี 2561-2565 พบว่า  คุณภาพการดู
ผู้ป่วยโดยรวมมีแนวโน้มมีคุณภาพสูงขึ้นเนื่องจาก  

1. อัตราตายผู้ป่วย 
Pneumonia 

มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินเกณฑ์ตวัช้ีวัดที่กำหนดไว้ จึงไดม้ ี
การพัฒนาการดูแลผูป้่วย Pneumonia โดยมีการจัดทำ CPG Standing order 

2. อัตราตายผู้ป่วย Mild to 
moderate TBI 

เริ่มสูงขึ้น ในปี 2563 - 2565 เนื่องจากญาติผูป้่วยปฏิเสธการรักษาโดยการผ่าตดั 

3. อัตราตายผู้ป่วย NF มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้พัฒนาปรับปรุง และทบทวน CPG ปี 2565 มีการใช้
ระบบ Zoom meeting ในการดำเนินโครงการเพื่อให้เหมาะสมในสถานการณ์ 
Covid-19 พบว่าไม่มีอัตราการเสยีชีวิต 

4. อัตรามารดาเสียชีวิต พบอุบัติการณม์ารดาเสียชีวิต 2 รายในปี 2564 จากการ Delayed Treatmentใน 
PPH with DIC และ severe covid-19 pneumonia with pulmonary edema 
และการส่งต่อข้อมลูกลุ่มเสี่ยงเพื่อสื่อสารเฝ้าระวังไม่เพียงพอระหว่าง       สหสาขา
วิชาชีพ 

5. อัตราตายผู้ป่วย 
Pneumonia ในเด็ก 

มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการ Early Detection, Early Diagnosis and 
Treatment 

6. อัตราตาย Neonatal 
Sepsis 

ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มภีาวะ Neonatal 
Sepsis และในระหว่างการรักษาหากทารกมีอาการเปลีย่นแปลง มกีารขอคำปรึกษา
ในการรักษาทารกตดิเช้ือในกระแสเลือด จาก รพ. แม่ข่าย เพื่อการรักษาท่ีเหมาะสม 
รวดเร็ว ลดอัตราการตายของทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. อัตราการเกดิ Birth 
Asphyxia 

พบผู้ป่วยท่ีเสยีชีวิต 1 ราย PCT สตูิกรรมได้พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
ตั้งแต่ขณะฝากครรภ์ จนถึงระยะคลอด ประเมินและจดัการความเสีย่งรายบุคคล 
ดำเนินการป้องกันและควบคุมการคลอดก่อนกำหนด และมีการใช้ Admission 
Record ในการประเมินความเสี่ยง Birth Asphyxia 

8. อัตราการ Re admit ใน 
COPD 

มีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากโรงพยาบาลมีนโยบายนำยา LAMA มาใช้โดยแพทย์ 
มีดุลยพินิจการใช้ยาเหมาะสมช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคมุ อาการหอบกำเริบได้ ลด
อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลช้ำใน 28 วันได้ดีขึ้น 

9. อัตราการ Re admit 
pneumonia ในเด็ก 

ให้ความรู้ผูป้่วยและผูดู้แลในการปฏิบัติตัวตาม Discharge Plan การฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด ส่งเสริมให้ผูป้่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ครบ 
100% เสริมพลัง(Empowerment) แก่ผู้ดูแล และตดิตามการดูแลตอ่เนื่องที่บ้าน 

10. อัตราตาย Stroke ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบว่าผู้ป่วยท่ีเสยีชีวิตส่วนใหญ่มีพยาธสิภาพที่รุนแรงโดย
พบ GCS<9 ตั้งแต่แรกรับ ทีม PCT อายุรกรรมจึงไดด้ำเนินการจัดตัง้ Stroke unit 
มี Care Protocol ชัดเจน ทีมสหสาขามีความเช่ียวชาญในการดูแล สามารถช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้ และยังคงจัดทำแผนพัฒนาต่อเนื่องโดยการร่วมพัฒนา
กับโรงพยาบาลแม่ข่ายในการส่งทำ Mechanical Thrombectomy เชื่อมโยงกับ 
NCD เพื่อส่งเสรมิให้กลุ่มเสี่ยงดูแลตนเอง ควบคุมโรคไดไ้มเ่กิดภาวะแทรกซ้อน 

5) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในปี 2566 
 จากปัญหาและอุปสรรคที่ได้กล่าวไปข้างต้น กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน มี
แนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2566 โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านมาตรฐานคุณภาพในการ



ปฏิบัติงาน และควรจัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนงานและโครงการ เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ 
6) ตัวช้ีวัดที่สำคัญของทีมนำของโรงพยาบาล 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 

1. สภาพคล่องทางการเงิน (Risk score)  
- Current ratio  

2.2 2.93 3.87 5.24 5.7 

- Quick ratio 2.07 2.54 3.56 4.78 5.4 

- Cash ratio 1.61 1.73 1.78 2.51 4.15 

2. การประเม ินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

100 100 100 100 100 

- ดัชนีความโปร่งใส 100 100 100 100 100 

- ดัชนีความพร้อมรับผิด 100 100 100 100 100 

- ดัชนีการปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน 100 100 100 100 100 

- ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 100 100 100 100 100 

- ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน 100 100 100 100 100 

 

 

1) สถานการณ์ 

รายการ 2563 2564 2565 

Current Ration > 1.5 3.87 2.53 6.88 

Quick Ration > 1.0 3.56 4.84 6.47 

Cash Ration > 0.8 2.40 5.30 5.26 

ระดับวิกฤต ิ 0 0 0 

ทุนสำรองสุทธิ 179,172,521.59 304,233,998.62 356,929,967.92 

ผลประกอบการ (NI) 72,987,731.03 181,067,983.33 160,961,277.01 

ผลประกอบการ (EBITDA) 26,576,004.13 155,111,238.27 73,521,225.86 

2) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 กิจกรรมดำเนินงานของ รพ.คือการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และส่งเสริม
ป้องกันโรค   โดยได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาล 2 ลักษณะ คือ แบบเหมาจ่ายรายหัวต่อจำนวนประชากร และ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งรายได้หลักของโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากกองทุน UC เขต
ให้บริการของ รพ. มีจำนวนประชากรน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของ รพ. จึงทำให้ได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวต่อ
จำนวนประชากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  
 
 



3) แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหา 
 รพ. มีแพทย์ที่มีศักยภาพหลายด้าน จึงเพิ่มบริการผู้ป่วยในโดยรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพช.ใน
จังหวัด เพิ่มบริการคลินิคพิเศษนอกเวลา 
 เพิ่มรายได้จากแผน Business Plan ดังนี้ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม/ตรวจสุขภาพ
ประจำปีเชิงรุก/บริการห้องพิเศษโรงพยาบาล/Cancer any where/การเปิดตรวจทางอณูชีวโมเลกุล/แก้ไข
และลดการติด Error กรณีเบิกชดเชยผ่าน สกส. สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
 พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ให้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วน ทันเวลา โดยใช้โปรแกรม
บริหารลูกหนี้ค่ารักษา AAA (Automatic Accounting Application) 
 จัดทำแผน Planfin แผนเงินบำรุง พร้อมทั้งติดตามควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน 
4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ในปี 2563-2565 มีการระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 รพ.ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 
19 เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2563-2565 ดีขึ้น โดยค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน (EBITDA) 
ในช่วงปี 2557-2562 อยู่ที่ 23 ล้านบาทเศษ ส่วนค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน (EBITDA) ในช่วงปี 2563-2565 
อยู่ที่ 85 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้คงเหลือ  258,983,063.64 บาท 
5) ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 ในปี 2566 รพ.มีการเปิดให้บริการอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (อาคารสิริวรารักษ์) โดยเริ่มให้บริการ
ห้องผ่าตัดเป็นอันดับแรก ในการเปิดให้บริการอาคารฯ ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือการลงทุน
เป็นจำนวนมาก เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ้างเหมาปรับปรุง จ้างบุคคลากรเพิ่ม  
 เพ่ิมบริการผู้ป่วยในโดยรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพช.ในจังหวัด เพ่ิมบริการห้องผ่าตัด (เช่น ข้อเข่า
เทียม ตา) เพิ่มบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา เพิ่มรายได้จากแผน Business Plan วางแผนบริหารการเงินการ
คลังตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566-2568 และจัดทำแผน Planfin แผนเงินบำรุง พร้อมทั้ง
ติดตามควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน 
 

 

กิจกรรม / รายการ 
1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน (cid) ไม่เป็นค่าว่าง หรือตรงตามหลัก mod11 กรณี

สัญชาติไทย 
 - เลขที่บัตรประชาชนว่าง โดยที่สัญชาติเป็นไทย 205,723/0 = 0.0000 ราย 
 - เลขที่บัตรประชาชนผิด MOD11 โดยที่สัญชาติเป็นไทย 205,723/0 = 0.0000 ราย 
 1.2 ข้อมูลเพศ (sex) เพศไม่เป็นชายหรือหญิง 
 - เพศตรงตามรหัสมาตรฐาน 206,894 ราย เพศตรงตามรหัสมาตรฐาน 
 - เพศไม่ตรงตามรหัสมาตรฐาน  206,894/0 = 0.0000 ราย 



 1.3 ข้อมูลสัญชาติ (nation) ตรงตามรหัสมาตรฐานหากสัญชาติไทย ต้องไม่มี labor และ
หากเป็นต่างด้าวต้องมีข้อมูลใน labor ด้วย 

 - ผู ้ร ับบริการสัญชาติไทย แต่ชื ่อ–นามสกุลและเลขประชาชน ต้องสงสัยว่าไม่ใช่คนไทย
205,723/0 = 0.0000 ราย 

 - ผู้รับบริการไม่ใช่สัญชาติไทย แต่ไม่ระบุความเป็นต่างด้าว 1,171/0 = 0.0000 ราย 
 1.4 ข้อมูลวันเกิด (birth) เมื ่อคำนวณอายุของผู ้มารับบริการเทียบจากวันที ่รับบริการ

 ต้องไม่มีค่าติดลบ และไม่เกิน 120 ปี 
 - ประชากรในเขต อายุเกิน 100 ปี (ไม่เกิน 120 ปี) 3,353/0 = 0.0000 ราย  
 1.5 ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจำหน่าย (discharge) ตรงตามรหัสมาตรฐาน 
 - ข้อมูลการตายในแฟ้ม DEATH แต่แฟ้ม PERSON ไม่จำหน่ายว่า ตาย 747/560 = 74.9665 ราย 
 - กรณีเป็นสถานะ ยังไม่จำหน่าย เมื่อตรวจสอบกับแฟ้ม DEATH ต้องไม่มีข้อมูลของบุคคลนั้น

187 ราย = ร้อยละ 25.0335 กำลังตรวจสอบและปรับแฟ้มทะเบียน Person, Patient เพ่ิมเติม 
2) การดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
 2.1 Smart Place การผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล Green and Clean & Digital 

Look ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก พลัส (รับรองผล 30 กันยายน 2563–30 กันยายน 
2565) 

 2.2 Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงลำดับ) 
 Queue : มีหน้าจอแสดงลำดับคิวในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัด บริเวณจุดบริการและ

หน้าห้องตรวจ มีหน้าจอแสดงลำดับคิว 1 จุด หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ เชื่อมต่อ
โปรแกรม HOSxP 

 Queue : มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการอย่างน้อย 1 จุด เช่น คิว
พบแพทย์ มีช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ ได้แก่แผนก หู คอ 
จมูก 

 Devices : มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่อง มือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู่ 
HIS อัตโนมัติ มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) 1 จุด ที่ OPD เมื่อผู้
มารับบริการทำการวัดข้อมูลจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับโปรแกรม HOSxP 

 2.3 Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงลำดับ) 
 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื ่นที ่ออกโดยราชการจาก

ผู้รับบริการ ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนแล้ว 
 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (EMR : Electronic 

Medical Records) มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(EMR) 

 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) มีการใช้ใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังไม่ครบทุกห้องตรวจ (ร้อยละ 80) 



 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุดบริการ OPD มีระบบแจ้งข้อมูล/
จำนวนผู้รับบริการงานศัลยกรรมกระดูก 

 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการได้รับบริการตรงเวลา
หรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม มีบริการนัดหมายแบบเหลื ่อมเวลา แผนก
ศัลยกรรมกระดูก และแผนกหูคอจมูก    

3) มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา 
 3.1 มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา แผนกศัลยกรรมกระดูก และแผนกหูคอจมูก    
 3.2 มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้ Application NUMed 

ใช้ใน PCU รพ.สต. ทุกแห่ง 
4) การกำกับดูแลควบคุมคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน 
 4.1 การเก็บข้อมูลประวัติ ผลการตรวจร่างกาย คำวินิจฉัยโรค การทำหัตถการ การให้ยา การ

รักษา และรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกราย ในระบบเวชระเบียน 
 - โรงพยาบาลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โปรแกรม 

HOSxP V.4) 
 -  แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบคอมพิวเตอร์ในส่วน

ที ่ตนเองรับผิดชอบ เช่น แพทย์เป็นผู้บันทึกผลการตรวจร่างกาย คำวินิจฉัยโรค การทำหัตถการ
การให้ยาและการรักษา เป็นต้น 

 -  แพทย์บันทึกคำวินิจฉัยโรค (Diagtext) สำหรับผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ ให้รหัสโรค
และบันทึกรหัส ICD10 บันทึกคำว ิน ิจฉ ัยโรค (Diagtext) สำหรับผ ู ้ป ่วยใน ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 4.2 ระบบตรวจสอบความครบถ้วน (สมบูรณ์) ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
 - มีการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปีละ 1 ครั้ง และผู้ป่วยใน ปีละ 4 ครั้ง กำหนดให้

ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน 100 แฟ้ม/ครั้ง  เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 50 แฟ้ม/ครั้ง  โดย 
คกก. ตรวจสอบเวชระเบียนทำหน้าที่การ Audit     

 sum Adj RW  = 26772.6281  (ปี 2564 = 22424.4413) 
 CMI ก่อน/หลัง  = 1.57/1.66  (ปี 2564 = 1.3439/1.4366) 
 - ร้อยละของผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 2564 ดังนี้ 
 ผู้ป่วยนอก = 82.35   (ปี 2564 N/A / ปี 2563 = 80.00) 
 ผู้ป่วยใน = 91.50   (ปี 2564 N/A / ปี 2563 = 92.00) 
 4.3 ระบบตรวจสอบคุณภาพรหัส ICD ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
 - ร้อยละของระบบการ Audit ของ coder การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
 ผู้ป่วยนอก = 98.50   (ปี 2564 N/A / ปี 2563 = 100.00) 
 ผู้ป่วยใน = 99.76  (ปี 2564 N/A / ปี 2563 = 100.00)  
5) แผนงาน/โครงการ ปี 2565 
 แผนงาน/โครงการ : แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้ว 



 5.1) ปรับปรุงระบบ WiFi ในการให้บริการผู้ป่วยครอบคลุมพ้ืนที่ใน การรักษาพยาบาล 
 5.2) ปรับปรุงห้อง SERVER ให้ได้ตามมาตรฐาน HAIT / HS4 
 5.3) ปรับปรุงระบบ SERVER เพ่ือรองรับ ระบบ HIS ใหม ่
 5.4) ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 5.5) พัฒนาระบบ IoT และพัฒนาระบบ Teleconference 
 5.6) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลต่าง ๆ  
6) จุดเด่น 
 6.1) มีการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีละ 4 ครั้ง โดยทีม Audito ตามแบบฟอร์ม กยผ. 
 6.2) มีระบบแจ้งข้อมูล/จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ECS 

คุณภาพ) 
 6.3) โรงพยาบาลมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา ได้แก่ แผนกศัลยกรรมกระดูก , แผนกหู คอ 

จมูก 
 6.4) มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) กับระบบ HOSxP 
 6.5) พัฒนาระบบคิวใช้งานเอง หน้าห้องตรวจกระดูกและข้อ 
7) ความท้าทายและโอกาสพัฒนา 
 7.1) เริ่มระบบจัดการระบบคิว ช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับ บริการ 
 7.2) ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ตามแบบฟอร์ม กยผ.) 
 7.3) ดำเนินการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ OPD ทุกห้องตรวจ 
 7.4) การพัฒนา Line Bot (Line Official Account) มาเป็นบริการ Messaging API (สำหรับ

โต้ตอบ และการให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการที่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในการให้บริการตอบคำถาม/
ข้อสงสัยที่ถามซ้ำ ๆ และสนับสนุนเก็บข้อมูลของผู้รับบริการได้แบบอัตโนมัติ) 

 7.5) พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่าน App หมอพร้อม  
 7.6) พัฒนาระบบ NHSO Authen Code 
 7.7) พัฒนาระบบ Telemedicine 
8) สรุปร้อยละของความถูกต้องของข้อมูล 43 แฟ้ม 5 ปีย้อนหลัง 
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 หมายเหตุ : ร้อยละความถูกต้อง 43 แฟ้ม = ผ่าน (จำนวนรายการ)/รวมทุกแฟ้ม (จำนวนรายการ) 

ปี งปม. 
เดือน 

ร้อยละ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

2561 99.44 99.42 99.50 99.46 99.14 99.10 99.31 99.13 99.50 99.82 99.81 99.78 99.45 

2562 99.22 99.25 99.17 99.22 99.15 99.30 99.86 99.80 99.76 99.13 99.80 99.70 99.45 

2563 99.16 99.89 99.89 99.89 99.88 99.89 99.86 99.88 99.89 99.91 99.87 99.62 99.80 

2564 99.73 99.59 99.70 99.70 98.20 99.70 99.70 99.70 99.71 99.72 99.62 99.64 99.56 

2565 99.80 99.80 99.60 99.60 99.70 99.70 99.50 99.50 99.40 99.50 99.50 99.60 99.60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การเปรียบเทียบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรม
ที่กระทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกข้ันตอนนโยบาย ดังนั้นในการประเมินผลอย่างน้อยจะต้องทราบประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
และงบประมาณของโครงการ ได้แก่ 
 1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วยการประเมิน
นโยบายก่อนลงมือดำเนินการ เพ่ือดูความเหมาะสมของโครงการ 
 2) การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ หรือระหว่างที ่นำโครงการไปปฏิบัติ เป็นการ
ประเมินผลความก้าวหน้า โดยวิธีการตรวจสอบติดตามของโครงการแต่ละช่วงว่าดำเนินงานเป็นไปตามแผนของ
โครงการหรือไม่ เพียงใด และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพ่ือให้โครงการสำเร็จตามกำหนดเวลา 
 3) การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เพ่ือทราบผลของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ หรือไม่ 
 สรุปการใช้ประโยชน์จากแบบประเมินโครงการ CIPP Model ความสอดคล้องในการวางแผน
และแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนา ก่อเป็นรูปแบบบทบาทของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต เพื ่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารนั ้น เป็นตัวกำหนดบทบาทของการประเมินโดยจำแนก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4Excellence) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รหัสโครงการ : SSR1-PP&P-65-002 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 2,500 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัจจุบันปัญหาฟันผุในเด็กประถมศึกษา

เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ จาก
การสำรวจปัญหาทันตสาธารณสุขใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่ามีปัญหาโรคฟัน
ผุและเหงือกอักเสบอยู่ในเกณฑส์ูงเกินร้อย
ละ 50 ของตัวช้ีวัดเด็ก 6 ปีท่ีปราศจากฟันผุ 
(Caries free) โดยปัจจัยที่มผีลโดยตรงต่อ
สภาวะโรคฟันผุและเหงือกอักเสบคือ
พฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการ
บริโภคทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งจาก

บุคลากร 
ครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธารามฯ จำนวน 50 คน 
งบประมาณ 

เงินบำรุง รพ. จำนวน 2,500 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- ชุดแปรงสีฟัน จำนวน 50 ชุด 
- โมเดลแปรงฟัน จำนวน 2 ชุด 
- แบบทดสอบ จำนวน 50 ชุด 

สรุป  
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน โดย 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ทันตสุข

ศึกษาแก่ครูและนักเรยีน 
กิจกรรมที่ 2 จัดปฏิบัตฝิึกการแปรงฟัน และ

ตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน
เด็กนักเรยีน 

กิจกรรมที่ 3 ออกติดตามและประเมินผล 3 
เดือน และ 6 เดือน 

วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
1) ผู้เข้าร่วมมีความรูด้้านทันตสุขภาพหลัง

การเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 
2) ผู้เข้าร่วมสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี 
Outcome (ผลลัพธ)์ 

ผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมด้านการดูแล
สุขภาพช่องปากท่ีดีมากข้ึน ส่งผลให้การเกิด
คราบจลุินทรียล์ดลงและทำให้การเกิดโรค
ฟันผุใหม่ลดน้อยลงตามไปด้วย 
 

 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

การตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัยแล้ว จงึได้
คัดเลือกโรงเรยีนวัดโพธาราม (บุญมาก
พิทยาคาร) เป็นโรงเรียนนำร่องในการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อใหค้รูและเด็กนักเรียนวดัโพธารามฯ 

มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
เบื้องต้นได ้

2) เพื่อให้เด็กนักเรียนวัดโพธารามฯ 
สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ  

3) เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุใหม่ในเด็ก
นักเรียนวัดโพธารามฯ 

เป้าหมาย 
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน
ได ้

2) นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถ
ดูแลและส่งเสรมิสุขภาพช่องปากของ
ตนเองได ้

3) นักเรียนสามารถแปรงฟันได้อยา่งถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ 

1) จากการทดสอบหลังเรียนผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ด้านทันตสุขภาพเพิ่มขึ้น 

2) ผู้เข้าร่วมสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีมี
ประสิทธิภาพ และมีคราบจุลินทรยี์ลดลง
ทุกคน  

4) จากการเปรียบเทียบสภาวะช่องปาก
ผู้เข้าร่วมมีอัตราการเกิดโรคฟันผุใหม่
เพิ่มขึ้น 3 คนจากท้ังหมด 50 คน  

1) ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการไดร้ับ
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ครูและนักเรียน 

2) เด็กนักเรียนแปรงฟันได้อย่างถกูวิธีและมี
ประสิทธิภาพจากการตรวจคราบจุลินทรีย์
หลังแปรงฟัน 

3) อัตราการเกิดโรคฟันผุใหม่ในนกัเรียน
น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบสภาวะช่อง
ปากก่อนและหลังดำเนินโครงการ 

 
 
 
 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

4) อัตราการเกิดโรคฟันผุใหม่ในนกัเรียน
น้อยกว่า ร้อยละ 10 

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนิน

โครงการ 
2) ติดต่อประสานงานกับครโูรงเรยีนวัดโพ

ธารามฯ 
3) จัดเตรียมสถานท่ีจดัอบรม 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน โดย 
 - จากการทดสอบหลังเรียนผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีความรู้ด้านทันตสุขภาพเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 97.50 
 - ผู้เข้าร่วมสามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ และมีคราบจุลินทรีย์ลดลงทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
 - จากการเปรียบเทียบสภาวะช่องปากผู้เข้าร่วมมีอัตราการเกิดโรคฟันผุใหม่เพ่ิมข้ึน 3 คนจากทั้งหมด 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 6  
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้การลงไปทำโครงการและเก็บข้อมูลมีการเลื่อนเวลาไปจากที่วางแผนไว้ 
เนื่องจากทางโรงเรียนพบกลุ่มเสี่ยง และทำให้ต้องมีการปิดโรงเรียน 
 สรุปปัญหา 
 - โรงเรียนมีการปิดโรงเรียนทำให้การทำงานเลื่อนเวลาออกไปและล่าช้า 
 - การจัดทำโครงการมีเวลาน้อย เร่งรีบและกระชั้นชิด 
 - สมาชิกจัดทำโครงการเหลือน้อยลง 
 วิธีการแก้ปัญหา 
 - กำหนดระยะเวลาให้แน่นอน ประชุมกันภายในกลุ่มและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกันเพ่ือให้ทราบหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน 
 - ใช้เวลาในการจัดเตรียมโครงการที่มีเวลาน้อยให้คุ้มค่าเพ่ืองานที่มีประสิทธิภาพ 
 - ขอความอนุเคราะห์ทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาล 



4) ข้อเสนอแนะ : การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นนั้น ผู้เข้าร่วมทุกคนควรนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดกับบุคคลอ่ืนในครอบครัว 
5) แนวทางที่จะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : สามารถนำแบบแผนการดำเนินโครงการในครั้งนี้ไปปรับใช้ในกลุ่มวัยต่าง  ๆ ได้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มวัยมีปัญหาเรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากที่แตกต่างกัน หากสามารถนำไปปรับใช้ได้ จะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ค่อนข้างดี เพราะ การดูแลสุขภาพช่องปากถ้าทุกกลุ่มวัยสามารถทำได้ดี สามารถส่งผล
ให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดีในระยะยาวได้ 

 

รหัสโครงการ : SSR1-PP&P-65-006-Pract 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1) เมนูอาหารที่ปรุงประกอบสำหรับผู้ป่วย

ในโรงพยาบาล ปรับลดโซเดียมลงอย่าง
น้อยร้อยละ  15 

2) ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาล  
ต้องมีการปรับลดโซเดียมลงร้อยละ 15 
ในเมนูยอดนิยม 1 รายการ 

3) ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาล 
ต้องมีเมนูอาหารสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน 
ลดเคม็อย่างน้อย 1 รายการ 

บุคลากร 
1) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานโภชนศาสตรจ์ำนวน 

17 คน 
2) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ร้านอาหารใน

โรงพยาบาลจำนวน 4 คน 
งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- 
สรุป  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการ

ดำเนินการ 
2) สุ่มตรวจวัดปริมาณโซเดยีมในอาหาร 

วิเคราะหผ์ล และแจ้งใหผู้้ประกอบอาหาร
ทราบ 

3) กำหนดให้ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรับ
เมนูอาหารลดโซเดียมลง 15% ใน 1 เมนู
ยอดนิยมและมเีมนูอาหารสุขภาพอย่าง
น้อย 1 รายการ  

Output (ผลผลิต) 
1) เมนูอาหารที่ปรุงประกอบสำหรับผู้ป่วย

ในโรงพยาบาล ปรับลดโซเดียมลงอย่าง
น้อยร้อยละ 15 จากสูตรเดิมร้อยละ 80 

2) ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาล 
มีการปรับลดโซเดียมลงร้อยละ 15 ในเมนู
ยอดนิยม 1 รายการร้อยละ 100 

3) ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาล
เมนูอาหารสุขภาพ ลดหวาน ลดมนั ลด
เค็มอย่างน้อย 1 รายการร้อยละ 100 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรม

การบริโภคอาหารโซเดียมต่ำแก่เจา้หน้าท่ี
และผูร้ับบริการในโรงพยาบาล 

2) สร้างความตระหนักและเสรมิทักษะให้
ผู้เกี่ยวข้องที่รับผดิชอบในการประกอบ
อาหารในโรงพยาบาล สามารถปรงุอาหาร 
ลดเคม็  ลดโซเดยีม ให้ถูกต้องและยังคง
ความอร่อยได ้

3) สร้างและขยายภาคเีครือข่ายความ
ร่วมมือลดการบริโภคโซเดียมสู่ชุมชน 

เป้าหมาย 
1) ผู้รับผิดชอบในงานการประกอบอาหาร

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั  
2) ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารใน

โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย   
3) ผู้ประกอบการที่นำอาหารมาจำหน่ายใน

ร้านค้าสวสัดิการโรงพยาบาล 
4) บุคลากรโรงพยาบาล ผูป้่วย ญาติผู้ป่วย

และประชาชนท่ัวไป  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) สุ่มตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซเดยีมใน

อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ร้านอาหารในโรงพยาบาล 

รูปแบบกิจกรรมมีการนำเสนอ
เมนูอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ได้แก่
เมนู น้ำสับปะรด สังขยาฟักทองไข่ขาว และ
ยำหัวปลีหมูสับ  

4) สาธิตเทคนิคการปรุงประกอบอาหาร
สุขภาพ 

5) จัดทำสื่อเผยแพร่และจัดกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้ โดยแสดงประเด็นสาระสำคัญ 
“ลดเคม็  ลดโซเดยีม ลดโรค NCD อร่อย
ได้” 

วิธีการประเมินผล 
1) ใช้แบบประเมินพฤตกรรมการบริโภค

อาหารหวาน มัน เคม็ 
2) ใช้เครื่องตรวจวัดหาปรมิาณโซเดียมใน

อาหาร และโปรแกรม ThaiNuti Survey 
คำนวณหารปริมาณโซเดยีมในอาหารและ
คำนวณสารอาหาร 

 
 

Outcome (ผลลัพธ)์ 
1) ผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้รับ

อาหารที่มีโซเดียมต่ำ 
2) ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมทีางเลือก

ในการเลือกรับประทานอาหารที่มโีซเดียม
ต่ำจากสตูรเดิมที่รบัประทาน 

3) ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมเีมนูอาหาร
สุขภาพให้เลือกรับประทาน 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

2) ตั้งคณะทำงานและกำหนดนโยบายการ
ดำเนินงาน 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : อาหารผู้ป่วยและอาหารที่จำหน่ายในร้านค้าของโรงพยาบาลมีการปรับลดปริมาณโซเดียมลง ร้อยละ 15 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  สถานที่จัดโครงการคับแคบทำให้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : ดำเนินการต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดโซเดียม และ
สนับสนุนให้ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีเมนูสุขภาพมากกว่า 2 รายการ และทุกรายการควรมีการปรับโซเดียมลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15  
 

 

รหัสโครงการ : SSR1-PP&P-65-008 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : งานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 3,260 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
ด้วยองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้

กำหนดให้วันท่ี 3 มีนาคม ของทุกปีเป็น 
“วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day)  
จากรายงานข้อมลูสถานการณด์้านคนพิการ
ในประเทศไทยคนพิการที่ได้รับการออกบัตร
ประจำตัวผู้พิการมีจำนวนถึง 2,096,931 
คน (ร้อยละ 3.17 ของประชากรทั้งประเทศ) 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

บุคลากร  
- เจ้าหน้าโรงพยาบาล  70 ราย 
- ประชาชนท่ัวไป  17 ราย 
   รวม 87 ราย 
งบประมาณ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 75 ชุด ๆ ละ 25 
บาท เป็นเงิน 1,875 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) การตรวจสุขภาพช่องหูละให้คำแนะนำ

พร้อมกันไป 
2) กิจกรรมสนทนาถามตอบเกี่ยวกับการได้

ยิน 
3) กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพช่องหูและการป้องกันการ
สูญเสียการได้ยิน 

วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
เจ้าหน้าโรงพยาบาลและประชาชนเข้า

ร่วมโครงการ รวม 87 ราย พบช่องหูอักเสบ 
2 ราย และการได้ยินลดลง 2 ราย 
 
Outcome (ผลลัพธ)์ 

พบประชาชนมีช่องหูอักเสบ 2 ราย 
และเจา้หน้าท่ีมีการไดย้ินลดลง 2 ราย 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ของมนุษย:์ 2564) โดยความพิการทางการ
ได้ยินหรือสื่อความหมาย เป็นลำดบัท่ี 2 
จำนวน 393,826 คน (ร้อยละ 18.78) 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564)  
หน่วยงานโสตศอนาสิกได้เล็งเห็นถึง
ความสำคญัของการได้ยินจึงได้จัดกิจกรรม
วันการไดย้ินโลกขึ้น เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับ
สุขภาพของช่องหูและการได้ยินแก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและประชาชนท่ัวไป รวมถึงการ
ตรวจสุขภาพช่องหูและประเมินการไดย้ิน
เบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของช่องหู

และการไดย้ินแก่ประชาชนท่ัวไป 
2) เพื่อตรวจสุขภาพช่องหูเบื้องตน้ 
3) เพื่อประเมินการไดย้ินเบื้องต้น 
เป้าหมาย 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
และประชาชนท่ัวไป 100 ราย 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- จัดประชุมหน่วยงานโสต ศอ นาสิกเพื่อ

ช้ีแจง การจัดทำโครงการ 
- แต่งตั้งผู้รับผดิชอบโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

- เครื่องตรวจช่องหู (ENT 
Opthamological Eqipment  

- ป้ายไวนิลให้ความรู้เกี่ยวกับการได้ยิน 
สรุป 

โครงการวันการได้ยินโลก จัดวันที ่14 
มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โถง
อาคารเวชกรรมฟื้นฟู มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
87 ราย พบมีช่องหูอักเสบ 2 ราย และการ
ได้ยินลดลง 2 ราย แนะนำให้มารกัษาและ
ตรวจการไดย้ินที่แผนกโสต ศอนาสิก วัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. 
 
 

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องหูและการประเมินการได้ยิน
เบื้องต้น 
 
 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน: การดำเนินการเรื่องการตรวจคัดกรองด้วย Application ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการก่อสร้างเสียงดังรบกวน 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ด้วยสถานการณ์โควิดและการก่อสร้างต่าง ๆ พ้ืนที่ในการจัดงานอยู่ในพ้ืนที่ที่ประชาชนไม่ค่อยผ่าน ไม่เป็นจุดสนใจ ครั้งต่อไปอาจใช้พ้ืนที่

บริเวณโถง  OPD เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : จัดโครงการต่อเนื่อง ปรับพื้นที่ในการจัดโครงการ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 



 

รหัสโครงการ : SSR1-PP&P-65-017 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 13,500 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัยไดจ้ัดตัง้ 

"คลินิกโรคจากการทำงาน" เพื่อให้มีการดูแล
ลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
กระบวนการตรวจรักษา วินิจฉัยโรคจากการ
ทำงาน และให้การรักษาพยาบาลที่มี
มาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลด
อันตราย ความเจ็บป่วย/พิการรวมทั้งการ
ทำงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
วัยทำงาน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อประชาสมัพันธ์คลินิกโรคจาการ
ทำงานและพัฒนาแนวทางการใหบ้ริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในวัยทำงาน 
/ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกันตนที่
บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยจากการทำงาน 

บุคลากร 
1) นายแพทย์ 1 คน 
2) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 1 คน 
3) นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน 
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 คน 
งบประมาณ 

สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 
13,500 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

เอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
สมุด ปากกา รถเข็นเอนกประสงค ์ปลั๊กไฟ  
สรุป  

ได้ดำเนินการประชาสมัพันธ์คลินกิโรค
จาการทำงาน และให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในวัยทำงาน 
 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การให้บริการ

คลินิกโรคจากการทำงาน 
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคในวัยทำงาน ตรวจ
วินิจฉัยโรคจากการทำงาน 
ตรวจพิเศษทางด้านอาชีวอนา
มัย ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 
และให้คำปรึกษาและส่งเสริม
สุขภาพด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยแพทย์
เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์  

วิธีการประเมินผล 
1) ความสำเรจ็ของการจัดตั้งจดุใหบ้ริการ

คลินิกโรคจากการทำงานในสถานบริการ
ตามตัวช้ีวัดโครงการ 

Output (ผลผลิต) 
ผู้ประกันตนได้รับบริการส่งเสริม 

ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย รักษา ตรวจพิเศษ
ทางด้านอาชีวอนามัย ตรวจสุขภาพก่อนเข้า
ทำงาน และให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1) ความสำเรจ็ของการจัดตั้งจดุใหบ้ริการ

คลินิกโรคจากการทำงานในสถานบริการ
ตามตัวช้ีวัดโครงการ 

2) ลูกจ้างเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคจาก
การทำงานและเข้ารับการรักษาพยาบาล 

3) ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนอายุตัง้แต่ 50 ปี
ขึ้นไป ไดร้ับสิทธิประโยชน์การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกโรค
จากการทำงานผู้ประกันตน ได้รบัการ



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

เป้าหมาย 
กลุ่มประชาชนวัยทำงานท่ีเลือก

โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย เป็น
สถานพยาบาล หลักในการรักษา จำนวน 
13,511 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) เขียนโครงการ 
2) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
4) ประชุมและชี้แจงเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้อง  
5) ประชาสัมพันธ์กลุม่เป้าหมายเพื่อให้

ทราบและเข้าร่วมโครงการ 

2) ลูกจ้างเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคจาก
การทำงานและเข้ารับการรักษาพยาบาล 

3) ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนอายุตัง้แต่ 50 ปี
ขึ้นไป ไดร้ับสิทธิประโยชน์การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกโรค
จากการทำงาน 

 
 

ตรวจวินิจฉัยรักษาตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดความ
เจ็บป่วย/พิการ 

5) ผู้ประกันตนได้รบัวัคซีนไข้หวดัใหญ่ 
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันให้รา่งกายและยังช่วย
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขห้วัดใหญ ่

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : พัฒนาการให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โดยกลุ่มงานอาชีวเวช
กรรมได้จัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานขึ้น ณ ห้องตรวจโรคชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร ให้บริการวันจันทร์ และ พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในวัยทำงาน ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ตรวจพิเศษทางด้านอาชีวอนามัย ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แล ะให้คำปรึกษาและส่งเสริม
สุขภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
 

รหัสโครงการ : SSR1-PP&P-65-021-Pract 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 



1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
บุคลากรโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย

ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี รอ้ยละ 100 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสโุขทัย ทุก

คน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 1 
ครั้ง/ป ี

2) บุคลากรที่ตรวจพบความผดิปกติ ไดร้ับ
การตรวจวินจิฉัย รักษา อย่างถูกตอ้ง 
ต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
บุคลากรโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย ทุกคน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) จัดเตรียมเอกสารในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัยทุกคนได้
รับทราบ 

3) ประชุมคณะทำงานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจสุขภาพ 

 

บุคลากร 
1) แพทย์ 1 ราย 
2) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2 ราย 
3) นักวิชาการสาธารณสุข 2 ราย 
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ราย 
5) อื่น ๆ 2 ราย 
งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- สิทธิข้าราชการ อายุต่ำกว่า 35 ปี คนละ 

310 บาท อายุ 35 ปีข้ึนไป คนละ 780 
บาท 

- สิทธิอนุเคราะห์ อายตุ่ำกว่า 35 ป ีคนละ 
390 บาท อายุ 35 ปีขึ้นไป คนละ 990 
บาท  

สรุป  
- สิทธิข้าราชการ  306,960 บาท 
- สิทธิประกันสังคม 147,530 บาท 
- สิทธิอนุเคราะห์ 155,120 บาท 
รวมท้ังสิ้น 609,610 บาท 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมประชุมวาง

แผนการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการตรวจสุขภาพ 

2) จัดเตรียมเอกสารในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัยทุกคนได้
รับทราบ 

4) นัดหมายการตรวจให้บุคลากรทุกคน
ทราบ วันตรวจผ่านหัวหน้างานแตล่ะ
หน่วยงาน 

5) ตรวจสุขภาพตามแนวทางที่กำหนดเป็น
มติจากท่ีประชุมคณะทำงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

6) ติดตามผลตรวจและวินิจฉัยรักษาตาม
ปัญหาสุขภาพรายบุคคล 

วิธีการประเมินผล 
1) บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสโุขทัยทุก

คนได้รบัการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อย
ละ 100 

2) บุคลากรที่พบความผดิปกติหรอืพบโรค
ได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 100 

Output (ผลผลิต) 
บุคลากรโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัยทุก

คนได้รบัการตรวจสุขภาพประจำปีร้อยละ
100 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ผลตรวจสุขภาพดี ร้อยละ 30 
- ผลตรวจสุขภาพเสีย่ง ร้อยละ 34.7 
- ผลตรวจสุขภาพป่วย ร้อยละ 35.3 
 



 
2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับ
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี สร้างการรับรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงและ
สุขภาพของตนเองเมื่อพบความผิดปกติได้รับการวินิจฉัย รักษาอย่างรวดเร็วถูกต้องบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีร้อยละ100 ผลตรวจ
สุขภาพดี ร้อยละ 30 ผลตรวจสุขภาพเสี่ยง ร้อยละ 34.7 ผลตรวจสุขภาพเจ็บป่วย ร้อยละ 35.3 
3) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ในปีงบประมาณ 2566 
 

 

รหัสโครงการ : SSR1-PP&P-65-024-Pract 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : กองทุนประกันสังคม อัตราการเรียกเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
ผู้ประกันตนอายุตั้งแต ่50 ปี ขึ้นไป

ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีข้ึนไป
ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 ครั้ง/ป ี
เป้าหมาย 

บุคลากร 
1) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 1 ราย 
2) นักวิชาการสาธารณสุข 1 ราย 
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ราย 
งบประมาณ 
กองทุนประกันสังคม 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ ์

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมประชุมวาง

แผนการดำเนินงาน 
2) จัดทำแผนทางการดำเนินงานในการ

ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
3) ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเอกชน/

รัฐบาล/รัฐวสิาหกิจ ตามประกาศ
คณะกรรมการแพทย์ ผู้ประกันตนที่มีอายุ

Output (ผลผลิต) 
ผู้ประกันตนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

Outcome (ผลลัพธ)์ 
ผู้ประกันตนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อ

สร้างภมูิคุ้มกันให้รา่งกายและยังช่วยป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปท่ี
เลือกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็น
สถานพยาบาลหลัก 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานอาชีวเวช

กรรม และคณะทำงานโครงการใหว้ัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้ประกนัตน
อายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 

2) จัดทำแผนทางการดำเนินงานในการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

3) ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเอกชน/
รัฐบาล/รัฐวสิาหกิจ 

สรุป 
ต้นทุน 
- ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ์ุ 
ราคา 267.50 บาท/dose จำนวนที่ใช้ไป 
600 dose เป็นจำนวนเงิน 268,704 บาท 
โดยเรียกเก็บจากสำนักงานประกนัสังคม 
 
 

ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มีสิทธิรับวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ ณ สถานพยาบาลทีส่ถานพยาบาลที่
สำนักงาน ประกันสังคมกำหนด ปลีะ 1 
ครั้ง 

4) นัดหมายให้ผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไปเข้ารับวัคซีนในวันพฤหัสบดี เวลา 
13.00 น. ณ คลินิกอาชีวเวชกรรมอาคาร 
50 ปี ศรีสังวร 

วิธีการประเมินผล 
ผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป

ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 
 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนในอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2565 มีขอบเขตการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการกลุ่ม
ประชากรที่เป็นผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2563 มีผลบังคับตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ิม
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนได้รับสิทธิส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง และ สถานพยาบาลสามารถเบิกเงิน
ค่าบริการได ้
3) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : เร่งรัดให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
 
 
 
 



 

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-001 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : คณะทำงานโรคหลอดเลือดสมองและทีมนำทางคลินิกด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : จากงบพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม จำนวน 8,100 บาท  
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 600 รายต่อปี ซึ่ง
อัตราตาย ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
ร้อยละ 9.73, 10.22 และ 11.30 ตามลำดับ 
พบอัตราตายสูงในชนิดหลอดเลือดสมอง
แตกซึ่งพบถึงร้อยละ 25.53, 22.58 และ 
27.1 ส่วนอัตราตายชนิดหลอดเลอืดตีบหรือ
อุดตันพบร้อยละ 3.25, 5.46 และ 4.2 
ตามลำดับ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

บุคลากร 
จำนวนผู้เข้าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

66 คน 
งบประมาณ 

จำนวน 8,100 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- 
สรุป  
1) เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะบบการดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- บรรยายความรู้เรื่องโรคหลอดเลอืดสมอง  

ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน (Stroke 
fast track) 

- นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมของ
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย และเครือข่าย
โซนเหนือ 

วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
- ได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง 
- รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ของเครือข่าย 
Outcome (ผลลัพธ)์ 

มีการปฏิบตัิตามแนวทางร้อยละ 100 

 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

2) เพื่อประยุกต์องค์ความรูแ้ละแนวทาง
ปฏิบัติไปพัฒนากระบวนการ
รักษาพยาบาลตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพและบริบทโรงพยาบาล 

เป้าหมาย 
พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลศรีสงัวร

สุโขทัย เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล  คณะทำงานโรคหลอดเลือด
สมองโรงพยาบาลศรสีังวรสุโขทัย แพทย์
และพยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล
ชุมชน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัต ิ
- ประชุมคณะกรรมการมอบหมายงาน 
- เตรียมความพร้อมของบุคลากร  อาคาร  

สถานท่ี 
- กำหนดเนื้อหาและศึกษาค้นคว้า 
- จัดเตรยีมเอกสารประกอบการอบรม 

อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ ์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

2) ได้องค์ความรู้และแนวทางปฏบิัติไป
พัฒนากระบวนการรักษาพยาบาลตาม
ความเหมาะสมกับศักยภาพและบริบท
โรงพยาบาล 

ติดตามและประเมินผลการให้การ
พยาบาลตามแนวปฏิบตัิ CPG การดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 



รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-003 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : คณะทำงานโรคหลอดเลือดสมองและทีมนำทางคลินิกด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,600 บาท  
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ได้รับการประเมินมาตรฐานสถาน

บริการโรคหลอดเลือดสมอง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอด
เลือดสมองและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลศรสีังวรสุโขทัยใหม้ี
ประสิทธิภาพไดต้ามมาตรฐานสถานบริการ
โรคหลอดเลือดสมองระดับสากล 
เป้าหมาย 

ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานบริการ
โรคหลอดเลือดสมอง (SSCC) อย่างน้อยใน
ระดับ 2 ดาว 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

บุคลากร 
คณะทำงานโรคหลอดเลือดสมองและ

บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
งบประมาณ 

เงินบำรุงโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,600 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- 
สรุป  
รับการประเมินมาตรฐานสถานบริการโรค
หลอดเลือดสมอง 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- นำเสนอผลดำเนินงาน 
- คณะผูต้รวจเยี่ยม ตรวจเยี่ยมหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลศรสีังวรสุโขทัย 
ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลอืด
สมอง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

วิธีการประเมินผล 
เข้ากระบวนการตรวจเยี่ยมประเมนิ

มาตรฐานสถานบริการโรคหลอดเลือดสมอง 
 
 

Output (ผลผลิต) 
ได้รับการตรวจเยีย่มวันที่ 23 

พฤษภาคม 2565   
Outcome (ผลลัพธ)์ 

ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานบริการ
โรคหลอดเลือดสมอง (SSCC) อย่างน้อยใน
ระดับ 5 ดาว 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

1) ประชุมคณะทำงานโรคหลอดเลือดสมอง
ของโรงพยาบาลศรสีังวรสุโขทัยเพือ่เตรียม
ความพร้อมก่อนรับการประเมินมาตรฐาน
สถานบริการโรคหลอดเลือดสมอง 
2) มอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบในการ
เตรียมรับการประเมินให้แก่สมาชกิทีมฯ 
3) ประสานงานสถาบันประสาทและส่งแบบ
ประเมินตนเองของหน่วยงานเพื่อขอรับการ
ประเมิน  

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : พัฒนาต่อเนื่องเพ่ือรับการประเมิน Re-acc ครั้งที ่1 ในปี 2568 

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-005 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ 
ER และ Admit) < ร้อยละ 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : งบสนับสนุน สสจ.สุโขทัย จำนวน 10,520 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  บุคลากร 
- พยาบาลวิชาชีพและผูเ้กี่ยวข้อง 50 คน 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม Output (ผลผลิต) 
 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ยังพบปัญหาในการตดิต่อประสานงาน
และการดูแลผู้ป่วยระหว่างการนำส่ง   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อผู้รับการอบรมมีความรู้ในการดูแล

ช่วยเหลือการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ตั้งแต่การประเมิน การวิเคราะห์ปญัหา  
การช่วยเหลือและการจัดการพยาบาล 
การประเมินผล อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage  Level 1) 
ภายใน 24 ช่ัวโมงน้อยกว่า ร้อยละ 12 

2) เพื่อให้มีการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย 
และข้อมลูของผู้ป่วย ผ่านศูนย์รับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยด้วยโปรแกรม Thai Refer  ของแต่
ละโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสโุขทัย                   

3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเครอืข่าย
จังหวัดสุโขทัย 

4) เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเครือข่ายจังหวดั
สุโขทัย                   

เป้าหมาย  
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติใหก้าร

พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระหวา่งการส่ง
ต่อ-ส่งกลับ เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานการ

งบประมาณ  
- งบอุดหนุน สสจ.สโุขทัย จำนวน 10,520 
บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
สรุป  
- 10,520 บาท 

1) จัดประชุมวิชาการทีมเครือข่ายเขตศรี
สำโรง และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2) ประสานงานทุกรายก่อนส่งต่อ เพื่อให้
ผู้ป่วยมาตรงตามวันท่ีและเวลาที่แพทย์
ออกตรวจ ประเภท IPD Case 

3) ขอความร่วมมือใช้เทคโนโลยีการส่งต่อ
และโปรแกรม Thairefer ให้สามารถส่ง
ต่อ สื่อสารกันทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
เครือข่าย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) การทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น พรอ้มเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

วิธีการประเมินผล 
 
 
 
 

Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในการ

พัฒนาระบบส่งต่อเครือข่ายจังหวดัสุโขทัย 
- นำความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ได้จริง 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผูป้่วย 

และแก้ไขปญัหาระบบส่งต่อ 
- มีข้อมูลวิชาการใหม่ ๆ  
- ได้รับความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้กับผูป้่วยในการปฏิบตังิานได้
จริง  

- นำความรู้ที่ถูกต้อง กลับไปใช้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีมีการประเมินผล ปัญหา  
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ในการนำมา
ปรับปรุงการพัฒนาระบบส่งต่อ 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้ง 9 แห่ง จำนวน 
50  คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ขั้นเตรียมการ 
1.1 จัดทำและขออนุมัตโิครงการ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายงาน 
1.3 เตรียมความพร้อมของบุคลากร อาคาร 

สถานท่ี 
1.4 กำหนดแนวทางและเนื้อหาวชิาและ

ศึกษาค้นคว้าจากตำราเอกสาร 
1.5 ประสานงานวิทยากรภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 
1.6 จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และ

โสตทัศนูปกรณ ์
2) ขั้นดำเนินการ 

กิจกรรมบรรยายแนวทางการส่งตอ่
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย การ
ดูแลผูป้่วยส่งต่อ-ส่งกลับ และข้อผดิพลาด
ระหว่างส่งต่อผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ ในการ
ดูแลผูป้่วยส่งต่อ และการใช้ ระบบ AOC 
และระบบ telemedicine  ในรถพยาบาล            
การใช้โปรมแกรมระบบ Thai Refer ของ
จังหวัดสุโขทัย จดัทำแนวทางหรือนวัตกรรม
การพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

 



2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการพัฒนาระบบส่งต่อในจังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการประชุมตลอดระยะเวลาการ
ประชุม มีการตอบข้อซักถามระหว่างการประชุม และมีการเสนอประเด็นปัญหาขณะปฏิบัติงานจริงเพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : 
 - วิทยากรเตรียมความรู้สำหรับการสอนมาอย่างดีเยี่ยม 
 - เน้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
 - เนื้อหาการบรรยายเหมาะสมดีมีประโยชน์มาก 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : การพัฒนาระบบส่งต่อ จังหวัดสุโขทัย  

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-006 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ 
ER และ Admit) < ร้อยละ 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5,420 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
การบันทึกเวชระเบยีน เป็นมาตรฐานทาง

วิชาชีพและใช้สำหรับสื่อสารข้อมลูในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากน้ียังใช้เป็น
หลักฐานทางการแพทย์ หลักฐานทาง
กฎหมาย ในด้านของกองทุนการตรวจสอบ

บุคลากร 
1) พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสังวร

สุโขทัย ทั้งส่วนผู้ป่วยนอกและงานผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2) เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติ ท่ีเกี่ยวข้องการตรวจ
ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ด้านทฤษฎี : ดำเนินการเสรมิความรู้ โดย

การบรรยาย และศึกษาคู่มือตรวจสอบเวช
ระเบียน 

2) ด้านปฏิบัติ : เลือกเวชระเบียนงานผู้ป่วย
นอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำการตรวจสอบ

Output (ผลผลิต) 
1) ความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรมครัง้นี้มาก
ที่สุด ร้อยละ 80 
2) การนำความรูไ้ปใช้ในการปฏิบตัิจริงมาก
ที่สุด ร้อยละ 80 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของระบบควบคุมคณุภาพการดูแล
ผู้ป่วย ที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพให้บริการ
ผู้ป่วยผ่านมุมมองของผู้ตรวจสอบ เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับบริการเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ 
โดยใช้คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน หรือ Medical Record 
Audit Guideline (MRA) ฉบับปี 2563 ท่ี
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)และ
สภาการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย ตระหนักถึง
ความสำคญัดังกลา่ว ร่วมกับมีการปรับใช้
โปรแกรม HosXP version 4 พรอ้มท้ังการ 
Lean การบันทึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์
อย่างเดียว สำหรับลงหตัถการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับบุคลากรของ
หน่วยงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเรว็แล้วยัง
ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
นำไปใช้ประโยชน์ได ้
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

งบประมาณ 
- 5,420 บาท งบประมาณจากเงินบำรุง
โรงพยาบาล 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- 
สรุป  
- 4,500 บาท 

ตามคู่มือ โดยมีวิทยากรร่วม แนะนำการ
ตรวจสอบ 
การประเมินผล 
การตรวจสอบเวชระเบียน หลังการอบรม 

3) วิธีการประชุมเหมาะสมมากท่ีสดุ ร้อยละ 
100 
4) วิทยากรสามารถอธิบายเข้าใจได้ชัดเจน
มากที่สุด ร้อยละ 100 
5) วิทยากรสามารถตอบคำถามไดชั้ดเจน
มากที่สุด ร้อยละ 100 
6) เนื้อหาการอบรมเหมาะสมมากที่สุด ร้อย
ละ 80 
7) ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมมากที่สุด 
ร้อยละ 100 
8) สถานท่ีประชุม/บรรยากาศ/
โสตทัศนูปกรณเ์หมาะสมมากท่ีสดุ100% 
9) อาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
เพียงพอมากท่ีสุด ร้อยละ 100 
10) การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ขณะอบรมมากท่ีสดุ ร้อยละ 100 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ในการ

บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
- ผู้เข้ารับการอบรมประเมินคุณภาพการ

บันทึกเวชระเบียน (MRA ปี 2563) และ
สามารถตรวจสอบเวชระเบียนได ้  
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1) เพื่อพัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่บุคลากร
ทางการพยาบาล ในการบันทึกเวชระเบียน
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
2) เพื่อฝึกทักษะ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียน ตามคูม่ือการตรวจ
ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
(MRA ปี 2563) และสามารถตรวจสอบเวช
ระเบียนได ้
เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 30 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ขั้นตอนเตรียมการ 

1.1) จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2) ประชุมทีมทำงาน มอบหมายงาน 
1.3) เตรียมความพร้อมของบุคคลากร 

อาคาร สถานท่ี  
1.4) กำหนดแนวทางและเนื้อหาวชิาทั้ง

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ
1.5) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์  

2) ขั้นตอนดำเนินการ 
2.1) ด้านทฤษฎี ดำเนินการเสรมิความรู้ 

โดยการบรรยาย และศึกษาการใช้
คู่มือการตรวจสอบเวชระเบยีน 

2.2) ด้านปฏิบัติ เลือกเวชระเบียนงาน
ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำ
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การตรวจสอบตามคู่มือ โดยมีวิทยากร
ร่วมแนะนำการตรวจสอบ 

3) เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี 
3.1) แนวทางการตรวจประเมินคณุภาพ

การบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยนอกและ
ฉุกเฉนิ (Medical record Audit 
Guideline 2563) 

3.2) เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้
คะแนนคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน 

3.3) การใช้แบบตรวจประเมินคณุภาพ
การบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วยนอกและ
ฉุกเฉิน 

3.4) แบบตรวจประเมินคณุภาพการ
บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและ
ฉุกเฉิน : Medical Record Audit 
Form (OPD/ER) 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้ เพื่อนำมาพัฒนา
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : 
 - งานเวชสถิติ ต้องประสานชี้แจง เจ้าหน้าที่ดูส่วนขาดหน้า Patient Profile เรื่องญาติ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และประสานเจ้าหน้าที่ ICT ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องเลือด

ลง Blood group คนไข้ท่ีมีประวัติจอง/รับเลือดที่โรงพยาบาล และการพิมพ์เอกสารตรวจสอบให้พิมพ์หน้า Patient Profile และใบ Clinical Summary   
 - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ควรปรับใบเซ็นยินยอนผ่าตัด และใบ OP Note ให้รวมเป็นหน้าเดียว A4 เพ่ือ Scan เอกสารเน้นใบเดียวและถ้า Scan ทันให้ทำเองที่ ER 

และ list รายการโรคที่พบบ่อย 5 โรค หรือทำหัตถการ เพ่ือเขียนในใบยินยอม 



 - OPD ดูช่องการตรวจร่างกายของแพทย์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องดูวัน Follow up และพิมพ์ใบออกมาด้วย และให้เจ้าหน้าที่ในตึกฝึกตรวจสอบเวชระเบียนตาม
คู่มือ   

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-007 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ 
ER และ Admit) < ร้อยละ 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : กองทุนประกันสังคมจังหวัด งบประมาณ 24,000 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 
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ปัญหา/ตัวชี้วัด  
การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยภาวะหวัใจ

หยุดเต้นและหยุดหายใจอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ โดย
การช่วยฟื้นคืนชีพแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ การ
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการฟื้นคนืชีพข้ันสูง  
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วย 
ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรทางสาธารณสุขเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง อาจสามารถช่วยลดอัตราตายของ
ผู้ป่วยได ้

บุคลากร 
- พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีสงัวร

สุโขทัย 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในเครือข่ายอำเภอ     

ศรีสำโรง  
- พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเครอืข่าย

จังหวัดสุโขทัย    
งบประมาณ 
- 24,000 บาท งบประมาณจากกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ด้านทฤษฎี    
- ดำเนินการเสรมิความรู้ โดยการบรรยาย 

อภิปราย และชมวิดีโอเทปการช่วยฟื้นคืน
ชีพ 

- Basic Life Support update 2020 
- Advanced Cardiac Life Support 

update 2020 
2) ด้านปฏิบัติ    
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิกับหุ่นจำลองมี ครู ก.

เป็นผู้แนะนำ 
วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
1) ประเมินผลตามแบบทดสอบความรู้ก่อน
การอบรมและหลังการอบรม 
- ก่อนการอบรม ร้อยละ 69.38 
- หลังการอบรม ร้อยละ 96.25 
2) ประเมินผลจากการฝึกภาคปฏบิัติ โดย
ปฏิบัติกับหุ่นจำลอง โดยมีครู ก. เป็นผู้
ฝึกสอนทักษะ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรูใ้นการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง สามารถ
ปฏิบัติ ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อพัฒนาทักษะ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ แก่

บุคลากรทางการพยาบาล เจ้าหนา้ที่
สาธารณสุขใหม้ีความสามารถปฏบิัติการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพื่อลดอัตราการตายและความพิการทาง
สมอง ทำให้ผู้ป่วยฟื้นกลับสู่สภาพปกติได้
อย่างปลอดภัย 

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 80 คน 

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ขั้นตอนเตรียมการ 

1.1) จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2) ประชุมคณะกรรมการมอบหมายงาน 
1.3) เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

อาคาร สถานท่ี 
1.4) กำหนดแนวทางและเนื้อหาวชิาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
1.5) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และ

โสตทัศนูปกรณ ์
1.6) ดำเนินการอบรม ครู ก. จำนวน 20 

คน 
2) ขั้นตอนดำเนินการ 

สรุป  
- 20,400 บาท 

ทดสอบก่อนและหลังการอบรม สามารถประสานงานในทีมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลใหผู้้รับบริการไดร้บับริการที่
มีคุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยกลับคืนสูส่ภาพปกติ
ได้อย่างปลอดภัย  
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ด้านทฤษฎี : ดำเนินการเสริมความรู้ โดย
การบรรยาย อภิปราย และชม
วิดีโอเทปการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
สูง 

ด้านปฏิบัติ : โดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกับ
หุ่นจำลองมี ครู ก.เป็นผู้แนะนำ 

3) เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี 
- Basic Life Support 
- Advanced cardiac life support  
- Airway management  
- Basic ECG and Defibrillator  
- การใช้เครื่อง CPR อัตโนมัต ิ
- Drugs for CPR  

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยงานสนับสนุนของ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายอำเภอศรีสำโรง เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ให้มีความเชื่อมั่นและมีศักยภาพในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดประชุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเข้าร่วมประชุมในส่วนของภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เข้า
ร่วมในภาคปฏิบัติด้วยหลายสาเหตุอาจทำให้การทำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงเ กิดความติดขัดหรือไม่คล่องตัวเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้รับความรู้
ภาคทฤษฎีเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและข้ันสูงซึ่งทำให้น่าจะให้การช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้องและม่ันใจมากขึ้น 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนต้องปฏิบัติงานในช่วงเวรบ่ายและเวรดึกข้อเสนอแนะ  
 - เพ่ิมระยะเวลา ในการจัดโครงการให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2565 : จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (BLS) ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตอำเภอศรีสำโรง 
 



รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-008 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ 
ER และ Admit) < ร้อยละ 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : กองทุนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย (สปส.สท.)  เป็นเงิน 29,700 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย โดยเฉพาะ

อุบัติเหตุจราจร เป็นสถานการณ์ทีร่้ายแรงท่ี
เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งมีผู้บาดเจ็บเป็น
จำนวนมาก จนเกินอัตรากำลังของเจ้าหน้าท่ี
ปกติ โดยมีการปรับเปลี่ยนสภาวะการ
ปฏิบัติงานปกติใหส้ามารถรับสถานการณ์
อุบัติเหตไุด้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นในการขอความช่วยเหลือ
และส่งต่อการรักษา ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความชำนาญในการรองรับ
การเกิดอุบัตเิหตหุมู่และสาธารณภัย
เนื่องจากขาดการซักซ้อมจนขาดความ
คล่องตัวในการปฏิบตัิงาน 
 

บุคลากร 
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวช

ปฏิบัติฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เวรเปล กู้
ชีพ/กู้ภัย เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น ศูนย์สั่งการ
จังหวัดสุโขทัย ทีมกูภ้ัยในจังหวัดสโุขทัย 
ตำรวจจราจร  ป้องกันสาธารณภยั (ปภ.) 
งบประมาณ 
- 29,700  บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
- ค่าอาหาร  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของโรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย  โดยแบ่งเป็นประเภทของแต่ละ
ภัย อย่างชัดเจน เช่น แผนเฉพาะกิจ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภยั 
สารเคมี/เพลิงไหม้ อุบัติเหตุหมูจ่าก
การจราจร เป็นต้น   

2) กำหนดพื้นที่อพยพ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดการของแตล่ะ
หน่วยงาน  

3) กำหนดขั้นตอนและการปฏิบตัทิั้งก่อน
เกิดภัย ขณะเกดิภัย และภายหลังภัย  

4) กำหนดผังการตดิต่อสื่อสารโดยจัดตั้ง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS system) 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

Output (ผลผลิต) 
- มีการซ้อมแผน อุบัติเหตุหมู่และสาธารณ

ภัย เสมือนจริง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 
- ผ่านการประเมินจากผู้สังเกตการณ์จาก

การฝึกภาคปฏิบัติร้อยละ 93.5 
Outcome (ผลลัพธ์) 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงแนวทาง
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่และสาธารณ
ภัย 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ โดยลดอัตราตาย

และพิการของผู้ประสบภัย ให้มากที่สุด 
2) จัดรูปแบบการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บ

ที่มีจำนวนมากในคราวเดียวกัน จาก
อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

3) ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รับรูบ้ทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง มีทักษะและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์อุบัติเหตุ
หมู่และสาธารณภัยขึ้น 

4) ทุกหน่วยงานมีความพร้อม เตรยีม
สถานท่ี บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาเครือข่ายระหว่าง โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบ 
โรงพยาบาลศูนย์ และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยกู้ชีพต่างๆของ
จังหวัดสุโขทัย ใหส้ามารถประสานงาน
และสนบัสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 

- ค่าตอบแทน  
- ค่าวัสด ุ
สรุป  
- 29,700  บาท 

5) กำหนดสถานการณ์จำลอง ดำเนินการ
ฝึกซ้อมจริงทีล่านบรเิวณวัดโสภาราม 

วิธีการประเมินผล 
- ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 95 
- ผ่านการประเมินจากผูส้ังเกตการณ์จาก

การฝึกภาคปฏิบตัิจากสถานการณจ์ำลอง
อุบัติเหตุจราจร มากกว่าร้อยละ 80 
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6) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ในสถานการณ์
อุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัยของ
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

เป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับของโรงพยาบาลศรี

สังวรสุโขทัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอศรสีำโรง
และเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย รวม 200 คน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ขั้นเตรียมการ 
1.1) เสนอโครงการแกผู่้อำนวยการ

โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 
1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการดำเนินการ และ
คณะกรรมการประเมินผล เสนอแก่
นายอำเภอศรีสำโรง 

1.3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.4) ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
1.5) ประชุมชี้แจงหัวหน้าหรือตัวแทนของ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
1.6) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ ์
1.7) เตรียมสถานท่ี 
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1.8) เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารและ
เครือข่ายศูนยร์ับแจ้งข่าวและสั่งการ 
1.9) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
2) ขั้นดำเนินการ 

กำหนดสถานการณ์ จำลอง ดำเนนิการ
ฝึกซ้อมอุบัติเหตุจราจร ณ บริเวณลานวัด
โสภาราม 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในและนอกโรงพยาบาลให้
ความร่วมมือในการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยถูกจัดแบ่งหน้าที่ความ รบัผิดชอบตามแผนเฉพาะ
กิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ซึ่งจากผลการประเมินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจจากการอบรม,การนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริง,การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 79.5, 79 และ79 ตามลำดับ 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : 
 - ศูนย์สั่งการจังหวัดสุโขทัย :  มีการตั้งรับที่รพ.สุโขทัย  มีการสื่อสารสองทางทั้งต้นทางและศูนย์สั่งการ 
 - ทีม EMS : เมื่อมีผู้บาดเจ็บฉุกเฉินเร่งด่วน(สีแดง) จำนวนรักษาเบื้องต้นไม่ทัน ทีม ALS รพ./รพช. เข้าร่วมทีมเคลื่อนย้ายไม่เพียงพอ ประสานงานรับคำสั่งจาก 

Commander ไม่ชัดเจน 
 - Triage sort : มีการประเมินผู้ป่วยตามความเร่งด่วน มีผู้ป่วยจำนวนมาก สถานที่จุดคัดกรองไม่มีหลังคากันฝนที่ตกลงมา ไม่มีการจัดระเบียบรถ  Refer มีความ

สับสนระหว่างรถส่งคนไข้จริงและคนไข้ซ้อมแผน 
 - จุดสีแดง : หัวหน้าเวรและคนช่วยประสานงาน ไม่พอ หัวหน้าเวรรับคำสั่งแพทย์ไม่ทัน แต่ทีมรักษาพยาบาลเพียงพอ ป้ายข้อมือลำดับผู้บาดเจ็บ จากจุดเกิดเหตุและ

จุดคัดกรอง ไม่เหมือนกัน และศูนย์เปลไม่พอในการเข็นผู้บาดเจ็บ 
 - จุดสีเหลือง :  ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่นโทรศัพท์ หรือวิทยุ  ศูนย์เปลเข็นผู้บาดเจ็บไปแล้วไม่เข็นกลับมาที่จุดเดิม 
 - จุดสีเขียว : การสื่อสารล่าช้า 
 - สีดำ : ไม่มีใบชันสูตรศพตามระบบ 



 - ฝ่ายสนับสนุน : ใบขอเลือดไม่ระบุความด่วนในการใช้เลือดและไม่ระบุหมู่เลือด เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ไม่มีใครเป็นผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ของคนไข้ให้ทราบ ห้องยาแจ้ง
จุดสีเขียว ไม่มีชื่อ – สกุล ในเอกสารการรับยา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - แนะนำ เขียนเบอร์โทรที่ใบสั่งยา จะได้รู้ว่าจุดไหนส่งไปเจาะเลือด 
 - แนะนำให้มีงานประกันสุขภาพร่วมในการเบิกจ่ายค่ารักษา 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยแบบเต็มรูปแบบ (Scenario) 

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-009 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ 
ER และ Admit) < ร้อยละ 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4,000 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
อุบัติเหตุจราจรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างกะทันหัน การสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนเป็นนโยบายสำคญัที่มุ่งเน้นการป้องกัน
และ  ลดความสูญเสียจากอุบตัิเหตุ ทาง
ถนน ตลอดจนเสรมิสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย ของประชาชน 

บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 

งบประมาณ  
งบบำรุงโรงพยาบาล 4,000 บาท 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ

บนท้องถนนสร้างความปลอดภัย  บริเวณ
หน้าโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

2) นำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล

Output (ผลผลิต) 
- อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทาง
ถนน ปี 2564= 39.5 
- อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทาง
ถนน ปี 2565=13.1 
Outcome (ผลลัพธ)์ 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญที่ประชาชน
เดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่ให้
ดำเนินการอยา่งต่อเนื่องตลอดไป  
 เป้าหมาย การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้เหลือน้อยท่ีสุด  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ผู้ขับข่ี
ยานพาหนะ มีวินัยจราจรและปฏบิัติตาม 
กฎหมาย และเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน (Safety 
Thailand)   

2) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

3) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
จังหวัดสุโขทัย                   

เป้าหมาย  
ประชาชนผู้เดินทางสัญจรบนถนนสาย

หลัก (ถนนทางหลวงแผ่นดิน ถนนทางหลวง
ชนบท) และถนนสายรอง (ถนนทางหลวง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในพ้ืนท่ี
อำเภอศรสีำโรง เดือนละ 1,000 คน รวม
ทั้งหมด 6,000 คน  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ขั้นเตรียมการ 

ค่าวัสดุทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตทุาง
ถนน จำนวน 3 ป้าย  (ขนาด 1.50 x 3.50 
เมตร) 
สรุป  

3,900 บาท 

สงกรานต์ บรเิวณด่านชุมชนตำบลคลอง
ตาลและตำบลวัดเกาะ 

3) ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์กับภาคี
เครือข่าย อำเภอศรีสำโรง   

วิธีการประเมินผล 
ติดตามอัตราการตายของ RTI 

เปรียบเทยีบในระยะเวลาเดยีวกัน 
 
 
 

1) ลดอุบัติเหตุทางถนนใน อำเภอ ศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย           

2) สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ให้ผู้ขับข่ียานพาหนะ มีวินัย
จราจรและปฏิบัตติาม กฎหมาย และเป็น
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัทาง
ถนน (Safety Thailand)   

   



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

1.1) จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2) ประชุมคณะกรรมการมอบหมายงาน 
1.3) เตรียมความพร้อมของบุคลากร อาคาร 

สถานท่ี 
1.4) กำหนดแนวทางและเนื้อหาของป้าย

โดยศึกษาค้นคว้าจากตำราเอกสาร 
1.5) ประสานผูเ้กี่ยวข้องภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 
1.6) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และ

โสตทัศนูปกรณ ์
2) ขั้นดำเนินการ 
2.1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ

บนท้องถนนสร้างความปลอดภัย  
บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสังวรสโุขทัย 

2.2) นำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ บรเิวณด่านชุมชน
ตำบลคลองตาลและตำบลวดัเกาะ 

2.3) ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์กับ
ภาคีเครือข่ายอำเภอศรีสำโรง   

3) ขั้นประเมินผล 
3.1) ติดตามการเก็บข้อมูลอตัราการบาดเจ็บ

และอัตราการตายของ RTI เปรียบเทียบ
ในระยะเวลาเดียวกัน 



2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : จากการทำโครงการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (Road Traffic Injury : RTI) ประจำปี 2565 ประชาชน ผู้เดินทางสัญจรบน
ถนนสายหลัก (ถนนทางหลวงแผ่นดิน ถนนทางหลวงชนบท) ในช่วงเทศกาลให้ความร่วมมือ ในการให้ความรู้ และตระหนักในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : การดำเนินการต้องร่วมกับเครือข่ายภาคีที่เก่ียวข้องของ อำเภอ ศรีสำโรง   
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : ทำโครงการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (Road Traffic Injury : RTI) ประจำปี 2566  

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-011 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 4,025 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะโรคทางระบบประสาทหรือ

ผู้ป่วยบางรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นระยะ
เวลานาน ญาติจะมีความวิตกกังวลในการ
ดูแลผูป้่วยเนื่องจากไม่มีความรู้และทักษะใน
การดูแล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมแก่
ญาตผิู้ป่วยก่อนกลับบ้านเพื่อให้ญาติมีความ
พร้อมและลดความวิตกกังวลในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีมีท่อเจาะคออย่างถูกต้อง และไม่
กลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

บุคลากร  
พยาบาลวิชาชีพผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน 
งบประมาณ 
จำนวนเงิน 2,544 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
- ค่าถ่ายเอกสาร 120 ชุดๆละ 7 แผ่นๆละ

เป็นเงิน 294 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 ชุดๆละ 25 

บาท เป็นเงิน 2,250 บาท  
สรุป  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ประเมินความรู้ก่อนการอบรมและหลัง
การอบรม 
2) ให้ความรู้โดยการบรรยายและการฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เห็นของจริง (work shop) 
วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินความรู้หลังการอบรม 
2) ติดตาม RM เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยท่ีได้รับการเจาะคอ 

Output (ผลผลิต) 
1) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร

ทางการแพทย์  
- ประเมินความรู้ก่อนการอบรม รอ้ยละ

47.86 
- ประเมินความรู้หลังการอบรม รอ้ยละ

73.34 
- ประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ

และการนำไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม
เท่ากับ ร้อยละ 90.06 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

1) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ 

2) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับ
การเจาะคอ 

3) บุคลากรสามารถให้ความรู้การดูแลรักษาการ
เจาะคอแกญ่าติเพื่อให้ญาติมสี่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วย 

4) เพื่อลดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ
จากภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะคอ 

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายพยาบาลวิชาชีพ 120 ราย 

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- จัดประชุมหน่วยงานโสต ศอ นาสิกเพื่อ

ช้ีแจงการจัดทำโครงการ 
- แต่งตั้งผู้รับผดิชอบโครงการ ประเมิน

ความรู้ก่อนการอบรม 

   ผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลวิชาชีพผู้เข้า
อบรม จำนวน 50 คน ใช้งบประมาณเงิน
บำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน 2,544 บาท มี
ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจและการ
นำไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมเท่ากับ ร้อย
ละ 90.06 
  
 
 

3) ติดตาม RM เกี่ยวกับการกลับมานอน
โรงพยาบาลซ้ำจากภาวะแทรกซ้อนจากการ
เจาะคอ 
 
 
 
 

2) บุคลากรสามารถให้ความรู้การดูแลรักษาการ
เจาะคอแก่ญาติเพื่อให้ญาติมสี่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วย 

Outcome (ผลลัพธ)์ 
1) ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับ

การเจาะคอ (อยู่ระหว่างการติดตาม) 
2) ผู้ป่วยไม่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะคอ (อยู่
ระหว่างการติดตาม) 

 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน: การจัดโครงการเป็นไปตามระยะเวลาของแผนการดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โควิดในวันจัดโครงการทำให้ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อและกักตัว และมีภาระงานเพ่ิมขึ้น จึง
ได้นำเอกสารประกอบการบรรยายแจกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการเอกสารการสอนโดยลงข้อมูลให้ในกลุ่มไลน์ศรีสังวรและกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : การให้ความรู้แก่บุคลากรในทุก ๆ ปี โดยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการให้ความรู้โดยการสอน สาธิตในแต่ละหน่วยงานแทน 



รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-021 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 30 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพ่ิมข้ึนจากปีปฏิทินที่ผ่านมา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,100 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model  

Context (บริบทก่อนทำโครงการ) Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P=process (กระบวนการ/กิจกรรม) P=Product (ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา 
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศรสีังวรมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และอัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1) การปฏิบัติตามมาตรฐานการปอ้งกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาใน
โรงพยาบาล 

2) ผลการประเมินการอบรม 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรูค้วาม

เข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยาตา้นจุลชีพ สามารถ
ดูแลผูป้่วยให้ปลอดภัยจากการตดิเชื้อดื้อ
ยาต้านจลุชีพและไม่เกดิการแพร่กระจาย
เชื้อดื้อยาต้านจลุชีพ 

2) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัยและโรงพยาบาลชุมชนในเขต

บุคลากร :  
1) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2) คณะอนุกรรมการการจัดการดือ้ยาต้าน

จุลชีพ โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 
(AMR) 

งบประมาณ :  2,480 บาท  
วัสดุ/อุปกรณ์ ไม่ม ี
สรุป 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาใน
บุคลากรโรงพยาบาลศรสีังวร รพช รพ.สต.
ในเครือข่าย 
วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลวิทยากร สื่อการสอนและ

อาคารสถานท่ีการจัดอบรม 
2) ประเมินผลการปฏิบัตติามมาตรฐานการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ
ดื้อยาในโรงพยาบาล 

 
 
     
 

ผลผลิต 
อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและ

ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาในบุคลากร 
รพ.ศรสีังวรและ รพช, รพสต เครอืข่าย 124 
คน   
ผลลัพธ ์
1) การปฏิบัติตามมาตรฐานการปอ้งกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาใน
โรงพยาบาล กำลังดำเนินการ 

2) ผลการประเมินการอบรม 
- คะแนนความพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ใน
ระดับมาก 

- เนื้อหาตรงตามวตัถุประสงค์ นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

- วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมระดับมาก  



Context (บริบทก่อนทำโครงการ) Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P=process (กระบวนการ/กิจกรรม) P=Product (ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

รับผิดชอบได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้และมีแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยเป็นแนวทางเดยีวกัน 

เป้าหมาย : 
ผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 131 คน 

รวมทั้งสิ้น 262 คน 
1) พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล ศรีสังวร

สุโขทัย 230 คน  
2) พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลชุมชนใน

เขตรับผิดชอบ 12 คน  
3) พยาบาลวิชาชีพจาก รพ.สต.ในเขต

อำเภอศรสีำโรง 20 คน 

2) วิเคราะห์การดำเนินการ : การประชุมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย รพชและรพสต. 
3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ : บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากติดภารกิจการดูแลผู้ป่วย 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินการในปี 2566 :  ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติ 

รหัสโครงการ : SSR1-service-65-022-pract 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service excellence)  
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 30 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพ่ิมข้ึนจากปีปฏิทินที่ผ่านมา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะอนุกรรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 
 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model  

Context (บริบทก่อนทำโครงการ) Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P=process (กระบวนการ/กิจกรรม) P=Product (ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

ปัญหา 
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศรสีังวรมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และอัตราการติดเชื้อดื้อ
ยาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะ 4 ชนิด 
Meropenem, Vencomycin, 
Cefoperazone/Sulbactam, Colistin 
เหมาะสม 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม 
2) เพื่อให้สหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องมีการ

ดำเนิน การร่วมกันในการส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- องค์กรแพทย์   
- กลุ่มงานเภสัชกรรม  
- กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 
- งานป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือใน

โรงพยาบาล 

บุคลากร 
1) คณะอนุกรรมการการจัดการดือ้ยาต้านจุล

ชีพ โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย (AMR)  
ประกอบด้วย  

- แพทย,์ เทคนิคการแพทย,์ เภสัชกร, ICN , 
sepsis term 

2) ผู้รับผิดชอบงาน Sepsis โรงพยาบาล     
ศรีสังวรสุโขทัย, โรงพยาบาลชุมชน
เครือข่าย 4 แห่ง 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
(การจัดอบรมใช้งบประมาณร่วมกบังาน IC) 
วัสดุ/อุปกรณ์  
ไม่ม ี
สรุป 

มีการดำเนินการครอบคลมุกิจกรรมตาม
โครงการ มีการทำงานเป็นทีมแบบสหสาขา
วิชาชีพ ทำให้มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ดื้อยา การควบคมุ/เฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ
และการวเิคราะห์การใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ มีการทำงาน

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ประชุมคณะกรรมการ AMR เพื่อ     

กำหนดแนวทางการดำเนินงาน   
2) กลุ่มงานเภสัชกรรมทบทวนกระบวนการ     

ใช้ยาปฏิชีวนะและยากลุ่มควบคุม  
3) เฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะกลุม่ควบคุม   

4) ปรับการ Remide ยาปฏิชีวนะจาก        
14 วัน เหลือ 10 วัน  

5) กลุ่มงานพยาธิเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาจากสิ่ง     
ส่งตรวจและรายงานผลการเฝ้าระวังใน     
กรรมการ AMR 

6) กลุ่มงานพยาธิวิทยาจัดทำ Antibiogram 
ปีละ 2 ครั้ง และเผยแพร่ให้แพทยแ์ละ
ผู้สนใจหน้า web โรงพยาบาล และ
หน่วยงานในเขตสุขภาพ    

7) ให้ความรู้ เรื่องการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ        
ในแพทย์เพิ่มพูนทักษะ     

8) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกบั Sepsis 
team โรงพยาบาลชุมชน เครือข่าย จังหวัด 
โซนเหนือ 4 โรงพยาบาล      

9) อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาใน     

ผลผลิต 
1) ประชุมคณะอนุกรรมการการจดัการดื้อยา

ต้านจุลชีพ โรงพยาบาลศรสังวรสุโขทัย 
AMR 4 ครั้ง 

2) ประชุมร่วมกับ sepsis team รพช ใน
เครือข่าย 1 ครั้ง 

3) ให้ความรู้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 ครั้ง 10 
คน 

4) อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคมุและ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาใน
บุคลากร รพ.ศรสีังวรสโุขทัย และ รพช, รพ.
สต. เครือข่าย 124 คน   

5) กลุ่มงานเภสัชกรรม มรีะบบติดตาม 
ควบคุมกำกับการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
ควบคุม  

6) กลุ่มงานเภสัชกรรมมีการดำเนนิการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

7) มีการวิเคราะห์การใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

ผลลัพธ ์
1) ร้อยละความเหมาะสมด้านข้อบ่งใช้ยากลุ่ม

ควบคุม ปี 2565  



Context (บริบทก่อนทำโครงการ) Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P=process (กระบวนการ/กิจกรรม) P=Product (ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ) 

- คณะอนุกรรมการการจัดการดื้อยาต้านจลุ
ชีพ(AMR) โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

- ผู้รับผดิชอบ Sepsis โรงพยาบาลศรสีังวร 
และ รพช.ในเครือข่าย 

 

เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลศรสีงัวร 
โรงพยาบาลชุมชน และรพสต ในเครือข่าย 

บุคลากรโรงพยาบาลศรสีังวร รพช รพ.สต.      
ในเครือข่าย 

วิธีการประเมินผล 
1) ติดตามการดำเนินการในการสง่เสริมการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในสหสาขา
วิชาชีพ 

2) ติดตามและวิเคราะห์การใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

3) มีระบบติดตาม ควบคมุและประเมินการใช้
ยาปฏิชีวนะกลุม่ควบคุม ได้แก่ 
Meropenem 
Cefoperazone/Sulbactam, 
Vencomycin, Colistin 

- Meropenem ร้อยละ 97.6 
- Vencomycin ร้อยละ 99.13 
- Cefoperazone/Sulbactam ร้อยละ 

98.63 
- Colistin ร้อยละ 98.68 
2) ร้อยละความเหมาะสมของขนาดการสั่งใช้

ยากลุ่มที่ควบคมุ ปี 2565 
- Meropenem ร้อยละ 97.5 
- Vencomycin ร้อยละ 97.74 
- Cefoperazone/Sulbactam ร้อยละ 100 
- Colistin ร้อยละ 92.86 
3) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ปี 

2564 ร้อยละ 41.91 ลดลงเหลือรอ้ยละ 
23.68 

2) วิเคราะห์การดำเนินการ : การดำเนินการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพและมีความเชื่อมโยงสู่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 
3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ : การรักษาเชื้อดื้อยามีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันในแพทย์แต่ละสาขา, ยังพบการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม  
4) แนวทางท่ีจะดำเนินการในปี 2566 : ติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มควบคุม, รณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-025-Pract 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ : ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้าในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : คณะทำงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : ไม่ใช้เงินงบประมาณ 



1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาพบว่ายงัไม่

บรรลเุป้าหมายที่ อัตราการบรรเทาอาการ
ปวดและการจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย 
opioids ในผู้ป่วยประคับประคอง ในปี 
2562 – 2564 พบร้อยละ 19, 21 และ 33 
ตามลำดับ   ผู้ป่วยและครอบครัวมีการ
ประชุมวางแผนดูแลล่วงหน้าร้อยละ 49 
ผู้ป่วยท่ีจำหน่ายกลับบ้านร้อยละ 50 ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน เจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานต่างๆ
ยังปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ยแบบ
ประคับประคองได้น้อย ประกอบกับปัญหา
ด้านอัตรากำลังทำให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคอง
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีความรู้ความเข้าในการดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคองจะช่วยให้การดำเนินงาน
บรรลเุป้าหมายได้  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองจึงไดจ้ัดทำโครงการฝึก
พยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลแบบ
ประคับประคอง (training of the trainers 
in palliative care nurse) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถให้

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
2) เพื่อศึกษาผลของการของกดำเนินงานใน

การจัดทำโครงการฝึกพยาบาลผูส้อนเพื่อ

บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย  20 คน แบ่งเป็น  

- เจ้าหน้าท่ีหอผู้ป่วยใน  18  คน 
- เจ้าหน้าท่ีงานผู้ป่วยนอก  1  คน 
- เจ้าหน้าท่ีงานอุบัติเหตุและฉุกเฉนิ จำนวน 

1  คน 
  - เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 9 หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- เอกสารบันทึกการดูแลผู้ป่วย 
- อุปกรณ์ในการให้ยาทางใตผ้ิวหนัง เครื่อง

ผลิตออกซเิจน 
 
 
    

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) ช้ีแจงแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 
2) ดำเนินการเยีย่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยลง
เยี่ยมหน่วยงานในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 2565  

3) สอน สาธิต การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และรับปรึกษาปญัหาใน
การดูแลผู้ป่วยในวันจันทร์ พธุ ศุกร์ เวลา
ราชการ ในช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือน
มีนาคม 2565 

4) สรุปผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือน 
เมษายน ถึง พฤษภาคม 2565  

5) รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทราบ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง และผู้บรหิาร
รับทราบในเดือน มิถุนายน 2565 

วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินความสามารถของเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานในการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว วางแผนดูแลล่วงหน้าและ
จัดการอาการรบกวนอาการต่าง ๆ 

2) ติดตามอัตราการไดร้ับการจดัการอาการ
รบกวนต่างๆ ด้วย opioids การให้ข้อมูล
กับผู้ป่วยและครอบครัวในการวางแผนดู 
โดยดูข้อมลูจากฐานข้อมลูของ
โรงพยาบาล และข้อมลูที่ส่งให้

Output (ผลผลิต) 
1) เจ้าหน้าท่ี จำนวน 12 คน จาก 6 

หน่วยงาน ที่สามารถให้ข้อมลูกับผูป้่วย
และครอบครัว วางแผนดูแลล่วงหน้าและ
จัดการอาการรบกวนอาการต่าง ๆ ได ้

2) จำนวนผู้ป่วย 176 ราย ท่ีได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง 

Outcome (ผลลัพธ)์ 
1) ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ี

สามารถให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัว 
วางแผนดูแลล่วงหน้าและจัดการอาการ
รบกวนอาการต่าง ๆ ≥ ร้อยละ 60 

2) อัตราการได้รับการจัดการอาการรบกวน
ต่างๆ ด้วย opioids ≥ ร้อยละ 41 

3) อัตราการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวในการวางแผนดู ≥ ร้อยละ 60 

4) อัตราการส่งข้อมลูเยี่ยมบ้านให้
ผู้รับผิดชอบในพ้ืน ≥ ร้อยละ 23 

5) อัตราการเยีย่มบ้าน ≥ ร้อยละ 82 
 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

การดูแลแบบประคับประคองต่ออัตราการ
บรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการ
ต่าง ๆ ด้วย opioids ในผู้ป่วย
ประคับประคอง การประชุมวางแผนดูแล
ล่วงหน้าร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว และ
อัตราการส่งเยี่ยมบ้าน 

เป้าหมาย 
1) ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ี

สามารถให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัว 
วางแผนดูแลล่วงหน้าและจัดการอาการ
รบกวนอาการต่าง ๆ ≥ ร้อยละ 80 

2) อัตราการได้รับการจัดการอาการรบกวน
ต่าง ๆ ด้วย opioids ≥ ร้อยละ 50 

3) อัตราการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวในการวางแผนดู ≥ ร้อยละ 50 

4) อัตราการส่งข้อมลูเยี่ยมบ้านให้
ผู้รับผิดชอบในพ้ืน ≥ ร้อยละ 50 

5) อัตราการเยีย่มบ้าน ≥ ร้อยละ 50 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อ

วางแผนการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนมกราคม 2565 

2) ช้ีแจงแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
มกราคม 2565 

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ีที่ผู้ป่วยกับไปดูแลที่
บ้าน 

 
 
 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดการดำเนินโครงการพบว่าเกิดการระบาดของเชื้อโควิด 10 จำนวนมากทั้งในและนอกโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วย การคัดกรองผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง และออกฉีดวัคซีน ประกอบกับมาตรการในการควบคุมการจำกัดพ้ืนที่เข้าออก ทำให้การให้ความสำคัญกับงาน



ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองลดลง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานได้  พื้นที่ไม่มีเวลาและไม่สามารถเยี่ยมบ้านได้ การติดตามดูแลที่บ้านจึงใช้การติดต่อทาง
โทรศัพท์และการติดต่อผ่านแอบพลิเคชันไลน์ ทำให้ขาดการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดจึงไม่ตรงกับข้อมูลที่ปฏิบัติจริง 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเวลาการปฏิบัติงานของทีม เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง  และ
ทำให้แพทย์ส่งปรึกษาลดลง ได้แก้ปัญหาโดยจัดให้มีพยาบาลในการรับปรึกษาครบทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ มีแพทย์ 5 ท่านหมุนเวียนมารับปรึกษาคนละ 2 สัปดาห์ 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : การพัฒนาทีมพยาบาลในการดูแลที่เข้มแข็ง การกำกับและติดตามกระบวนการดูแล การติดตามดูแลครอบครัวหลังการสูญเสีย 

 

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-026-Pract 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละผู้ป่วยนอกที่มารับบริการการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นางสาวทัชชิรพรรณ เทียนมั่น กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : - 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1) ร้อยละผูม้ารับบริการด้านการแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์ทางเลือกไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 20.5 

2) ร้อยละสมุนไพรที่ใช้ในสถานพยาบาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรูด้้านแพทย์แผน

ไทยแก่ชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ สร้างความ

บุคลากร 
ประชาชนในเขตอำเภอศรีสำโรง 10-15 คน 
งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ลูกประคบสมุนไพร ยาอบสมุนไพร ยาพอก
สมุนไพร และยาเผา 
สรุป  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 15 

แห่ง ดำเนินการต่อเนื่อง และเพิ่ม รพ.สต.
อีก 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 
และ รพ.สต.เตว็ดนอก ที่มีความพร้อม
ด้านสถานท่ี บุคลากร สิ่งอำนวยความ
สะดวก และประชาชนอยู่ห่างไกลสถาน
บริการดำเนินงานให้บริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 
แห่ง เดือนละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวยีนไปที่

Output (ผลผลิต) 
- ยอดผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น                
- ยอดการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น  
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ยังไม่ได้ลงไปทำกิจกรรมนวดและประคบ

ต่อเนื่อง แต่ไดล้งไปหตัถการใน รพ.สต. 2 
แห่ง รพ.สต.คลองตาล และ รพ.สต.วังลึก
รวม 6 ราย และท้องถิ่น อบต.ทับผึ้ง 
อบต.ย่านยาว และ อบต.ราวต้นจนัทร์ได้
ยอดผู้ป่วย 70 ราย 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

เชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์
แผนไทย 

2) เพื่อให้บริการด้านแพทย์แผนไทยโดยการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟสูขุภาพ
แก่ประชาชนในชุมชน  

3) เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์
แผนไทยในชุมชน ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยได้อย่างท่ัวถึง 

4) เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพในรูปแบบเครือข่ายของบุคลากร
สาธารณสุขในชุมชน 

5) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมารับบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยเพิม่ขึ้น  

เป้าหมาย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง 
อำเภอศรสีำโรงเพิ่ม รพ.สต.เกาะตาเลี้ยง 
และรพ.สต.เตว็ดนอก ประชาชนในเขต
อำเภอศรสีำโรง 10-15 คน / วันที่ไปเปิด
บริการ 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) เสนอแผนในปีงบประมาณ 2565 เพื่อ

ดำเนินการจัดกิจกรรมใน รพ.สต. ที่ยังไม่
มีแพทย์แผนไทยไปให้บริการ 

2) จัดตารางการออกรพ.สต.เวียนกันทุก รพ.
สต. ภายใน 1 เดือนท่ีออกทำกิจกรรม 

1) ปี 2565 สถานการณ์การระบาดโรค    
โควิด-19 ทำให้ผู้มารับบริการกลัวการ
แพร่ระบาด  

2) ไม่สามารถเปิดกจิกรรมได้ตามปกติ 
3) ยอดผู้มารับบริการไมไ่ดต้ามเปา้หมาย 

เดือนละครั้ง เริม่ดำเนินการเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และ
กำหนดการลงข้อมูลโปรแกรมการรักษา 
เพื่อเพ่ิมการให้บริการและกระจายผู้ป่วย
ในชุมชน เป็นการดำเนินงานการแพทย์
แผนไทยเคลื่อนที่โดยมตีารางการ
ให้บริการดังเอกสารแน 

2) การบริการตรวจวินิจฉัยโรค จ่ายยา
สมุนไพร และแนะนำสมุนไพรที่เหมาะสม
สำหรับโรคหรืออาการ การรักษาด้วยการ
นวด ประคบสมุนไพร และอบสมนุไพร 
ตามความเหมาะสม กับผู้มารับบรกิาร
และประชาชน 

3) สาธิตและฝึกปฏิบตัิการทำฤาษดีัดตนและ
การบริหารกล้ามเนื้อโดยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และให้ความรู้
ทางด้านสมุนไพรแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ    

วิธีการประเมินผล 
1) ผู้มารับบริการด้านแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น 

ยอดมารับบริการอยู่ที่ไมต่่ำกว่าร้อยละ
20.5  

2) ยอดการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาล
เพิ่มมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 



วิเคราะห์การดำเนินงาน : การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน รพ.สต. ทีมงานแพทย์แผนไทย และ รพ. 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : 
 - การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ไม่สามารถออกให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
 - ผู้มารับบริการกลัวการระบาดของโรคทำให้มีผู้มารับบริการน้อย 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยบริการที่ลงพื้นที่ 
แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : 
 - ขยายงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในรพ.สต. ให้ครบทั้งหมด 18 แห่ง 
 - ขยายกิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน 
 

รหัสโครงการ : SSR1-Service-65-017 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละของผู้ป่วย Blinding cataract (BC) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (≥ ร้อยละ 85) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9,240 บาท (ไม่เบิก) 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model  

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา  
1) สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนอายุยืนขึ้น 
2) ผู้สูงอายุ 1 คนมี 2 ตา ต้องผ่าตัด 2 ข้าง/

คน 
3) สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น พบผู้ป่วยต้อ

กระจกจำนวนมากขึ้น 
ตัวชี้วัด  

บุคลากร 
1) ทีมจักษุโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
2) บุคลากรของรพช./รพ.สต./อสม. 
งบประมาณ 

เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
จำนวน 9,240 บาท (เฉพาะทีมจักษุ) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
1) อสม.คัดกรองสายตาผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
2) รพ.สต./รพช.ติดตามผู้สูงอายุที่มีสายตา

ผิดปกติมาวัดสายตา (VA) 
3) ทีมจักษุออกหน่วยฯ 
- คัดกรองสายตาผู้สูงอายุท่ีมี VA≤10/200  

Output (ผลผลิต) 
1) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาโดย อส

ม. ร้อยละ 98.44   
2) ผู้ป่วย BC ได้รับการผ่าตัดใน 30 วัน = 

ร้อยละ 71.26 (419 ราย จาก 588 ราย) 
3) ผู ้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอตา 

ร้อยละ 56.20 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

1) ร ้อยละของผ ู ้ป ่วย Blinding cataract 
(BC) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (≥ 
ร้อยละ 85) 

2) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา ≥95% 
3) ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอตา ≥ 

ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ ื ่ อค ้นหาและค ัดกรองสายตาใน
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้ผู ้ป่วย
เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคิว
ผ่าตัด และได้รับการส่งต่อการรักษาในเวลา
ที่เหมาะสม 
เป้าหมาย 
1) ผู้สูงอายุใน 5 อำเภอโซนเหนือ  
2) การผ่าตัดผู้ป่วย BC ภายใน 30 วัน 
3) ผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอศรีสำโรง  
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) ประชุมชี้แจง และกำหนดวันออกหน่วยฯ 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสารให้พร้อม 
3) นัดกลุ่มเป้าหมายมาตรวจตามนัด 

1) เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Fundus Camera, 
เครื ่องวัดความดันตา, Snellen chart, 
แผ่นตัว E, Occluder 

2) เอกสารสำหรับบันทึกผลการตรวจ   
สรุป  

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มดีขึ้น
ในไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2565) ทำให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจักษุสามารถ
คัดกรองสายตาผู้สูงอายุได้มากขึ้น พบผู้ป่วย
ต้อกระจกระยะบอดและสายตาเลือนราง
จำนวนมากขึ้น ทำให้ระยะเวลารอคอยผา่ตดั
นานขึ ้น จ ักษุแพทย์จ ึงต ้องเพิ ่มจำนวน 
Period ผ่าต ัด และผ่าต ัด/ว ันให้มากขึ้น 
เฉลี่ย 7-9 ราย/วัน  

- ตรวจจอตาในผู ้ป่วยเบาหวานที ่มีความ
ผิดปกติของ 5 อำเภอโซนเหนือ  

- ตรวจจอตาผู้ป่วยเบาหวานในเขตอำเภอศรี
สำโรง ≥60% 

วิธีการประเมินผล  
ประเมินจากจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วย

เบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา, 
ระยะเวลาที่ผู้ป่วย BC ได้รับการผ่าตัดนับ
จากวันที่จักษุแพทย์นัดคิว และระดับสายตา
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก 6-8 สัปดาห์ 
ซึ่งจะบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย  

( ข ้ อม ู ล จาก  Vision2020thailand และ 
HDC ณ วันท่ี 22 ส.ค. 2565) 
Outcome (ผลลัพธ์) 
1) ผู ้ป ่วย BC ที ่ได ้ร ับการผ่าตัดทั ้งหมด  

(613 ราย) มีระดับสายตา (VA) ดีขึ้น ≥3 
แถว ร้อยละ 100.00 

2) ผ ู ้ป ่วยช่วยเหลือต ัวเอง และปฏิบ ัติ  
กิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น ร้อยละ 100.00 

 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง แต่ทีมจักษุดำเนินการออกหน่วยคัดกรองผู้สูงอายุแบบ New normal โดย
เริ่มออกหน่วยคัดกรองอำเภอศรีสำโรงก่อนเป็นอำเภอแรก เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 อำเภอศรีสำโรงเป็นอำเภอที่ทีมจักษุออกหน่วยคัดกรองได้ น้อยที่สุด และพบว่า มี
ผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอดและสายตาเลือนรางที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดจำนวนมาก (ผู้ป่วยกลัวโควิด-19 ไม่ยอมเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล) ทำให้มีผู้ป่วยรอคิวผ่าตัด
จำนวนมาก และระยะเวลารอคอยผ่าตัดของผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอดนานเกิน 30 วัน จักษุแพทย์แก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิม Period และเพ่ิมจำนวนการผ่าตัดในเวลาราชการ 
(7-9 ราย/วัน) 

3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  
ปัญหา อุปสรรค : จำนวนจักษุแพทย์ลดลงเหลือเพียง 2 ท่าน ทำให้ปริมาณการผ่าตัดลดลง ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยผ่าตัดนานเกิน 30 วัน  



ข้อเสนอแนะ : เพ่ิม Period และเพ่ิมจำนวนการผ่าตัดในเวลาราชการ (7-9 ราย/วัน) หรืออาจผ่าตัดนอกเวลาราชการ (SMC)  
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 :  
 - เร่งการคัดกรองสายตา และผ่าตัดต้อกระจกตกค้างตั้งแต่ไตรมาสที่ 1  
 - พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพ่ือลดความแออัด 

 

รหัสโครงการ : SSR1-People-65-002 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 26,600 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา / ตัวชี้วัด  
1) อัตราการเข้าร่วมของกลุ่มเปา้หมาย > 

ร้อยละ 90 
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ > 

ร้อยละ 90 

บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล = 145 คน จาก

ทั้งหมด 150 คน (ร้อยละ 96.66) 
งบประมาณ 

เงินบำรุงโรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 
จำนวน 26,600 บาท 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
อบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหนา้ที่

โรงพยาบาล 
วิธีการประเมินผล  
- ประเมินความรู้ก่อน – หลัง การให้ความรู้

เจ้าหน้าท่ี รพ. 

Output (ผลผลิต) 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล เข้าร่วม = 145

คน จากกลุ่มเปา้หมาย 150 คน (ร้อยละ 
96.66) 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1) ความพึงพอใจภาพรวม = ร้อยละ 90 

 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

3) อัตราความรู้ ความเข้าใจ ในการอบรม >  
ร้อยละ 90 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรูพ้ื้นฐาน 
2) เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีบุคลากร และ

อุปกรณ์ป้องกันท่ีสามารถใช้ในการระงับ
อัคคีภัยที่ถูกต้อง 

3) เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเตรยีมความ
พร้อม 

4) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินการตามแผน 

5) บุคลากรตามแผนฉุกเฉินสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องได ้

เป้าหมาย 
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
อุปกรณ์พิเศษ, แกส๊, เคมดีับเพลิง 

สรุป  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ = 145 คน 
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร = ร้อยละ 92 
- ความพึงพอใจด้านสถานที่ = ร้อยละ 95   
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ = 

ร้อยละ 85 
- ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ = 

ร้อยละ 90 

- ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ 2) อัตราความรู้ ความเข้าใจ 
- คะแนนดีขึ้น = ร้อยละ 75 
- คะแนนคงที่ = ร้อยละ 15 
- คะแนนลดลง = ร้อยละ 10 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : การซ้อมแผนในครั้งนี้เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพ เคลื่อนย้าย และการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้น 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์จริงได้  
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : 
 (1) พ้ืนที่ค่อนข้างจำกัดทำให้ขณะซ้อมแผนฯ ดับเพลิงไหม้จึงเกิดควันค่อนข้างมาก อาจสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วย และญาติในบริเวณข้างเคียง 
 (2) เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย จึงทำให้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าที่ควร 
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : จัดทำทีมกู้ภัยกรณีเกิดอัคคีภัยและให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเชิงรุกให้กับหน่วยงานย่อยภายในโรงพยาบาล 



 

รหัสโครงการ : SSR1-Gov-65-001 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,300 บาท 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตราการเข้าร่วมของกลุม่เป้าหมาย > 

ร้อยละ 100 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ > 

ร้อยละ 100 
- อัตราความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่

อบรม > ร้อยละ 95 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหนา้ที่ในการ

ประเมิน ITA 

บุคลากร 
หัวหน้ากลุ่มงานหรือตัวแทน จำนวน 65 คน 
งบประมาณ 
เงินบำรุง จำนวน 1,300 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
สรุป  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ : 65 คน (ร้อยละ 
100) 
2) ความพึงพอใจ 
- รูปแบบของโครงการ : ระดับมาก (3.31)   

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- ให้ความรู้ และทำความเข้าใจ 
- ทดสอบความรู้ก่อน – หลัง การอบรม 
วิธีการประเมินผล 
- ประเมินความรู้ก่อน – หลังการใหค้วามรู้

เจ้าหน้าท่ี รพ. 
- ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

 
 

Output (ผลผลิต) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ : 65 คน (ร้อยละ 100) 
150 คน (ร้อยละ 78.86) 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1) ความพึงพอใจ 
- รูปแบบของโครงการ : ระดับมาก (3.31)   
- การได้รบัความรูจ้ากการเข้าร่วมกิจกรรม : 

ระดับมากที่สุด (3.22) 
- การนำความรู้ทีไ่ด้รบัจากกจิกรรมมาปรับใช้

ในชีวิตประจำวัน : ระดบัมากทีสุ่ด (3.09) 
- การสือ่สารความเข้าใจในเนื้อหากจิกรรมของ

ผู้เขา้ร่วมจดักิจกรรม : ระดบัมาก (3.17) 

 



C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจทางด้าน
จริยธรรม, การกระทำผิดวินัย, 
ผลประโยชน์ทับซ้อน, จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

เป้าหมาย 
รพ.ผ่าน ITA ทุกไตรมาส = ร้อยละ 100 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- ประชุม 
- เขียนโครงการฯ 
- เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินการ 
- ประเมินผลการดำเนินงาน 

- การได้รบัความรูจ้ากการเข้าร่วมกิจกรรม : 
ระดับมากที่สุด (3.22) 

- การนำความรู้ทีไ่ด้รบัจากกจิกรรมมาปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน : ระดบัมากทีสุ่ด (3.09) 

- การสือ่สารความเข้าใจในเนื้อหากจิกรรมของ
ผู้เขา้ร่วมจดักิจกรรม : ระดบัมาก (3.17) 

- พฤติกรรมของผู้ร่วมจัดกิจกรรม : ระดับ
มากที่สุด (3.22) 

- ความพึงพอใจรวม: ระดับมากท่ีสุด (3.17) 
3) อัตราความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่

อบรม > ร้อยละ 90 

- พฤติกรรมของผู้ร่วมจัดกิจกรรม : ระดับ
มากที่สุด (3.22) 

- ความพึงพอใจรวม: ระดับมากท่ีสุด (3.17) 
2) อัตราความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่

อบรม > ร้อยละ 90 
 

2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รพ.กำหนดผู้เข้ารว่มอบรมเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นโดยจะขยายผลการดำเนินงาน
ไปยังผู้ปฏิบัติในหน่วยงานต่อไป  
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจาก สาระและเนื้อหาของการประเมิน ITA ค่อนข้างซับซ้อนจึงอาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถเกิดความเข้าใจได้ทันที จึง
ต้องอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะการประยุกต์กับงานประจำที่ปฏิบัติ 
4) แนวทางที่จะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : สร้างการพัฒนาการประเมิน ITA ในรูปแบบของเครื่อข่ายระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด, สร้างการเรียนรู้สู่หน่วยงานย่อยใน 
รพ. 
 

รหัสโครงการ : SSR1-Gov-65-002 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 



สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ตัวชี้วัดที่ 63 : ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,760 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง) 
1) ประเมินโครงการตาม CIPP Model 

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ) I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ) P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม) P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตรา รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน 

ครบถ้วน ร้อยละ 100 (19 แห่ง) 
- ผลการตรวจสอบทั ้ง 5 มิติ ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ปฏิบัติตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 
เป้าหมาย 
- รพ.สต. 19 แห่ง ได้ร ับการตรวจสอบ

ครบถ้วน  
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะครบถ้วน ถูกต้อง 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
- จัดทำโครงการ และเสนอโครงการ 
- ลงตรวจสอบ รพ.สต. 19 แห่ง 
- สรุปผลตรวจสอบ 
- แจ้งผลตรวจสอบ 
- จัดทำแผนการพัฒนาปี 2566 

บุคลากร 
คณะกรรมการฯ รพ. และ สสอ.ศรีสำโรง 
งบประมาณ 
เงินบำรุง 2,760 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ไม่มี 
สรุป   
- แบบประเมิน 5 มิติ (ปรับปรุงให้เหมาะกบั 

รพ.สต.) 
- ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง ของ รพ. 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม 
- ลงตรวจสอบภายใน รพ.สต. ตามแผนที่

กำหนด  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สรุปผลการตรวจสอบ 
- แจ้งผลการตรวจสอบ 
วิธีการประเมินผล 
แบบประเมิน 5 มิติ (เฉพาะของ รพ.สต.) 
 

Output (ผลผลิต) 
- รพ.สต.ได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100 
- ผลการดำเนินงานครบถ้วน ถูกต้อง 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ผลการประเมินภาพรวม > ร้อยละ 90 

 



2) วิเคราะห์การดำเนินงาน : ใช้แบบประเมิน 5 มิติ จากกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข พบว่า การดำเนินงานในแต่ละมิติของ รพ.สต.จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แต่ต้องเพ่ิมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : เนื่องจาก แบบประเมินมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งจึงอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ จึงต้องอาศัยการสร้าง 
ทบทวนจากเครือข่ายทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัดสุโขทัย  
4) แนวทางท่ีจะดำเนินงานต่อไป ในปี 2566 : ผลักดันให้ทุก รพ.สต. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 


