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 อ ำเภอศรีส ำโรง แบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 13 ต ำบล 118 หมู่บ้ำน มีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 13 แห่ง โดยเป็นเทศบำลต ำบล 1 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 12 แห่ง ดังต่อไปนี้ 

 
การปกครองส่วนภูมิภาค อ ำเภอศรีส ำโรงแบ่งเขตกำรปกครองย่อย ออกเป็น 13 ต ำบล 118 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

 1. ต ำบลคลองตำล (Khlong Tan)     

 2. ต ำบลวังลึก (Wang Luek)     

 3. ต ำบลสำมเรือน (Sam Ruean)     

 4. ต ำบลบ้ำนนำ (Ban Na)     

 5. ต ำบลวังทอง (Wang Thong)     

 6. ต ำบลนำขุนไกร (Na Khun Krai)     

 7. ต ำบลเกำะตำเลี้ยง (Ko Ta Liang) 

 8. ต ำบลวัดเกำะ (Wat Ko) 

 9. ต ำบลบ้ำนไร ่(Ban Rai) 

 10. ต ำบลทับผึ้ง (Thap Phueng) 

 11. ต ำบลบ้ำนซ่ำน (Ban San) 

 12. ต ำบลวังใหญ่ (Wang Yai) 

 13. ต ำบลรำวต้นจันทน์ (Rao Ton Chan) 
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การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อ ำเภอศรีส ำโรงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ 

1. เทศบำลต ำบลศรีส ำโรง ครอบคลุมพื้นที่ต ำบลคลองตำลทั้งต ำบล รวมทั้งบำงส่วนของต ำบลวังลึกและ

ต ำบลสำมเรือน 

2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังลึก ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังลึก (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลศรีส ำโรง) 

3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสำมเรือน (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบล

ศรีส ำโรง) 

4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนนำทั้งต ำบล 

5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังทองทั้งต ำบล 

6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำขุนไกร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลนำขุนไกรทั้งต ำบล 

7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะตำเลี้ยง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเกำะตำเลี้ยงทั้งต ำบล 

8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดเกำะ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวัดเกำะทั้งต ำบล 

9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไร่ทั้งต ำบล 

10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทับผึ้งทั้งต ำบล 

11. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนซ่ำน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนซ่ำนทั้งต ำบล 

12. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังใหญ่ทั้งต ำบล 

13. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำวต้นจันทร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลรำวต้นจันทน์ทั้งต ำบล 

 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอทุ่งเสลี่ยม และอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับอ ำเภอเมืองสุโขทัย และอ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย และอ ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 อ ำเภอศรีส ำโรง มีพ้ืนที่ 565.731 ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำยมไหลผ่ำน

ตอนกลำงของอ ำเภอ ผ่ำนต ำบลสำมเรือน  ต ำบลวัดเกำะ ต ำบลคลองตำล ต ำบลบ้ำนนำ ต ำบลวังทอง ต ำบลวัง

ใหญ่และต ำบลทับผึ้ง มีล ำคลองส ำคัญที่อยู่บริเวณฝั่งล ำน้ ำยมด้ำนขวำ คือ คลองระก ำ และคลองชัด หนองน้ ำ

ส ำคัญส ำหรับท ำกำรเกษตร ได้แก่ หนองน้ ำไอ้ข่อง หนองควำย หนองโพ และหนองยุบ ต ำบลบ้ำนซ่ำน หนอง

ลำดหอยโข่ง และหนองหมื่นอิน ต ำบลบ้ำนไร่ หนองกระสำ ต ำบลเกำะตำเลี้ยง 
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สังคมและเศรษฐกิจ 

 ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ด้ำนกำรเพำะปลูก พบว่ำมีกำรใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในกำรท ำ

นำและปลูกพืชไร่ ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมำก ได้แก่ ข้ำวเจ้ำ ยำสูบ และข้ำวโพด 

 เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรท ำนำและท ำไร่ใบยำสูบ หลำยหมู่บ้ำนมีกำรส่งเสริมอำชีพเพ่ือให้ มีรำยได้

พิเศษเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ท ำไม้กวำด ท ำแชมพูด้วยสมุนไพร กำรจักสำน กำรทอผ้ำ และน้ ำสมุนไพร นอกจำกนี้สินค้ำ

พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของชำวศรีส ำโรงและเป็นที่นิยม คือ ถั่วทอดศรีส ำโรง หรือถั่วทอด 200 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักของ

คนไทยและนักท่องเที่ยว  

 

การศึกษาและการนับถือศาสนา 

 มีสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษำ 4 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษำ 41 แห่ง 

(ขยำยโอกำส 9 แห่ง) โรงเรียนอนุบำล 1 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20 แห่ง  

 กำรนับถือศำสนำส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวัด 37 แห่ง ส ำนักสงฆ์ 14 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง 

 

การคมนาคม 

 อ ำเภอศรีส ำโรงตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ระยะทำง 447 กิโลเมตร โดยมีถนนทำงหลวงแผ่นดิน

หมำยเลข 101 ตัดผ่ำน (ถ.จรดวิถีถ่อง) และอยู่ห่ำงจำก อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นระยะทำง 20 กิโลเมตร 
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 ท่ำนเจ้ำคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้ำอำวำสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยำบำลขึ้น เนื่องจำก 

“ท่ำนเคยป่วยมำก่อน มีควำมสงสำรประชำชนที่เจ็บป่วย ไม่รู้ว่ำจะไปพ่ึงใครได้ คนยำกจนจะได้รับกำรรักษำ

บ้ำงก่อนตำยหรือรอดชีวิต โรงพยำบำลและหมอเท่ำนั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยำมเจ็บป่วยและให้ก ำลังใจกับ พ่ีน้องคน

ยำกจน ควำมเมตตำต่อบุคคลอ่ืนที่ด้อยโอกำสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยำบำลเป็นที่พ่ึงพิงได้ ” ท่ำนเจ้ำคุณพระ

สังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้ำประชำชน สร้ำงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อย

แล้วจึงส่งมอบให้กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุขรับไปด ำเนินกำรให้บริกำรประชำชน  

 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยเดิมเป็นโรงพยำบำลประจ ำจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ.  2491 - 2506 เป็น

เวลำ 15 ปี เป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัย และเป็นโรงพยำบำลแห่งที่ 3 ในเขตสุขภำพท่ี 2 ต่อมำ

จังหวัดสุโขทัยเห็นสมควรให้โรงพยำบำลประจ ำจังหวัดตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมือง เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงของหน่วย

รำชกำร จึงได้สร้ำงโรงพยำบำลสุโขทัยขึ้น โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยได้เปิดท ำกำรรักษำพยำบำลครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2491 ปัจจุบันเป็นโรงพยำบำลทั่วไป ขนำด 307 เตียง มีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 ตำรำงวำ 

จังหวัดสุโขทัยมีโรงพยำบำลทั่วไป 2 แห่ง โดยโรงพยำบำลสุโขทัยดูแล 4 อ ำเภอ ประชำกร 274,517 คน (ร้อย

ละ 46) และโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยดูแล 5 อ ำเภอ ประชำกร 325,518 คน (ร้อยละ 54) เป็นโรงพยำบำล

หลักในกำรรับส่งต่อภำยในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพำะศัลยกรรมและอุบัติเหตุ ปัจจุบันมีแพทย์ 49 คน มีแพทย์

เฉพำะทำงครบทุกสำขำ สำมำรถท ำกำรรักษำผู้ป่วยที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศำสตร์

ครอบครัว และโรงพยำบำลไม่มีวิกฤติกำรเงิน 

 กำรด ำเนินกิจกำรของโรงพยำบำลก่อนเข้ำระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) มีผลประกอบกำรที่

ดี มีเงินบ ำรุงคงเหลือเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท หลังจำกเข้ำระบบ UC เมื่อปีงบประมำณ 2545 เงินบ ำรุงเริ่มลดลง

ตำมล ำดับ จนเกิดวิกฤติทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์ 

เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร กำรบริหำรจัดกำร และเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลำกรของโรงพยำบำล ปรับเปลี่ยนระบบ

ให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) และสำมำรถ

แก้ไขวิกฤติทำงกำรเงินได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ โดยได้ด ำเนินกำรมีผลงำนก้ำวหน้ำเป็นไปตำมแผน

ยุทธศำสตร์ เป็นที่พอใจของผู้รับบริกำร และโรงพยำบำลได้พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ทำงกำรแพทย์ให้ทันสมัย 

เสำะแสวงหำแพทย์เฉพำะทำงที่มีควำมสำมำรถ ให้ทุนกำรศึกษำแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ท ำเครือข่ำยกับ

โรงพยำบำลต่ำง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภำพ พัฒนำระบบบัญชี กำรเงิน พัสดุ และกำรตรวจสอบภำยใน ตั้ง PCU 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

(Primary Care Unit) ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรของโรงพยำบำลให้มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม มี

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อไป 

 

 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง เดิมเรียกว่ำอนำมัยอ ำเภอศรีส ำโรง ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีสถำนที่ 

ที่ตั้งส ำนักงำนอนำมัยอ ำเภออยู่ภำยในอำคำรสุขศำลำ หมู่ 1 ต ำบลคลองตำล เป็นอำคำรไม้ชั้นเดียว โดยมีนำย

พวน  ก้อนแก้ว เป็นอนำมัยอ ำเภอเป็นคนแรกของอ ำเภอศรีส ำโรง และต่อมำรุ่น นำยบัณฑิต อินทรมำศ ได้มี

กำรเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งอนำมัยศรีส ำโรงเป็นสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง ซึ่งใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนเดียวกับสถำนี

อนำมัยต ำบลคลองตำลมำโดยตลอดจนถึงสมัย นำยประกอบ แก้วทุ่ง  เป็นสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง ได้ย้ำย

สถำนที่ปฏิบัติงำนจำกสถำนีอนำมัยต ำบลคลองตำล มำปฏิบัติงำนที่อำคำรพัสดุซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ

สถำนีอนำมัยต ำบลคลองตำล ตั้งแต่ มีนำคม 2553 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์  

 “เป็นองค์กรคุณธรรมที่น้อมน ำพระรำชด ำรัส พัฒนำสุขภำพอ ำเภอ” 

  

พันธกิจ 

 1. บริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

 2. บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆในกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอ 

 3. สนับสนุน ก ำกับดูแล ติดตำมประเมินผล หน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 

 

นโยบายสาธารณสุขอ าเภอศรีส าโรง  

 "กำรท ำงำนได้เกียรติและเคำรพซึ่งกันและกัน พร้อมกับกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร 

MOPH เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งขององค์กร" 
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 ท่ำนเจ้ำคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้ำอำวำสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยำบำลขึ้น เนื่องจำก 

“ท่ำนเคยป่วยมำก่อน มีควำมสงสำรประชำชนที่เจ็บป่วย ไม่รู้ว่ำจะไปพ่ึงใครได้ คนยำกจนจะได้รับกำรรักษำ

บ้ำงก่อนตำยหรือรอดชีวิต โรงพยำบำลและหมอเท่ำนั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยำมเจ็บป่วยและให้ก ำลังใจกับพ่ีน้องคน

ยำกจน ควำมเมตตำต่อบุคคลอ่ืนที่ด้อยโอกำสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยำบำลเป็นที่พ่ึงพิงได้” ท่ำนเจ้ำคุณพระ

สังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้ำประชำชน  สร้ำงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อย

แล้วจึงส่งมอบให้กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุขรับไปด ำเนินกำรให้บริกำรประชำชน 

 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยเปิดท ำกำรรักษำพยำบำลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2491 มีอำคำร

รักษำพยำบำลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจ ำ 1 คน ปัจจุบันเป็นโรงพยำบำลทั่วไป 

ขนำด 307 เตียง สังกดัส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตั้งอยู่ที่ตัวอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ห่ำงจำก

จังหวัดสุโขทัยไปทำงทิศเหนือ ตำมถนนจรดวิถีถ่อง (ทำงหลวงหมำยเลข 101) 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 50 ไร่ 

22.4 ตำรำงวำ 

 กำรด ำเนินกิจกำรของโรงพยำบำลก่อนเข้ำระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) มีผลประกอบกำรที่

ดี มีเงินบ ำรุงคงเหลือเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท หลังจำกเข้ำระบบ UC เมื่อปีงบประมำณ 2545 เงินบ ำรุงเริ่มลดลง

ตำมล ำดับ จนเกิดวิกฤติทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์ 

เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร กำรบริหำรจัดกำร และเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลำกรของโรงพยำบำล ปรับเปลี่ยนระบบ

ให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) และสำมำรถ

แก้ไขวิกฤติทำงกำรเงินได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 
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นายแพทย์สมชาย  แก้วเขียว 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 

   

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย ์

นางสมพร  บรรลุพันธุนาถ 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล 

นางสุนทรี  กิจการ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

   

 

 

 
นายแพทย์พรชัย  สินคณารักษ์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนเตรียมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

 นายแพทย์สมชัย  รองวิริยะพานิช 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนประสำนงำนผู้ปว่ยในและผู้ป่วยนอก 

   

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนปฐมภูม ิ

นายแพทย์เกตุ  ชูพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

นายแพทย์วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนพัสดุกำรแพทย์ 

   

 

 

 
นายแพทย์น าชัย  จิตรน าทรัพย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ด้ำนพัฒนำระบบบรกิำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

 นายแพทย์ณัฐพล  เดชะปรากรม 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ด้ำนรับเร่ืองรำวร้องทุกข ์
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รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร 

1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (20-24) 
1.1 งำนสำรบรรณและธุรกำร 
1.2 งำนยำนพำหนะ 
1.3 งำนสนำม 
1.4 งำนรักษำควำมสะอำด และขยะติดเชื้อ 
1.5 งำนรักษำควำมปลอดภัย 
1.6 งำนซักฟอกและตัดเย็บ 
1.7 ระบบบ้ำบัดน้ ำเสีย 
1.8 งำนประชำสัมพันธ ์

2. กลุ่มงำนพัสดุ (11-14) 
3. กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

วิศวกรรมทำงกำรแพทย ์(17-21) 
3.1 งำนไฟฟ้ำ 
3.2 ระบบปรับอำกำศภำยใน 
3.3 งำนซ่อมบ้ำรุงทั่วไป 
3.4 อำคำรสถำนที ่
3.5 งำนโยธำสขุำภบิำล 
3.6 ช่ำงเครื่องมือแพทย์ 

4. กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล (5-6) 
5. กลุ่มงำนกำรเงิน (10-13) 
6. กลุ่มงำนบัญชี (5-7) 

นพ.สุนทร อินทพิบูลย์ 
1. กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก (1-1) 
2. กลุ่มงำนแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

(3-4) 
3. กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม (27-30) 

3.1 งำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศสม. 
3.2 งำนป้องกันควบคุมและระบำดวิทยำ 
3.3 งำนพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและสนับสนุน

เครือข่ำย 
3.4 งำนส่งเสริมสุขภำพและฟื้นฟ ู
3.5 งำนคุ้มครองผู้บริโภค 

4. กลุ่มงำนสุขศึกษำ (2-2) 
5. กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม (17-17) 

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

6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลชุมชน (5-5) 
6.1 งำนกำรพยำบำลที่บำ้นและชุมชน 
6.2 งำนพยำบำลผู้จัดกำรสุขภำพชุมชน 
6.3 งำนพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลชุมชน 
6.4 งำนกำรพยำบำลชุมชนในกำรบ้ำบัดรกัษำยำเสพ

ติด 

นพ.น าชัย จิตรน าทรัพย ์
1. กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย ์(17-

20) 
2. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ (7-7) 
3. กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน

โครงกำร (2-2) 
4. กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (7-7) 
5. กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพบริกำรและ

มำตรฐำน (4-4) 

นพ.พรชัย สินคณารักษ ์
1.. กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน (12-15) 
2. กลุ่มงำนอำยุรกรรม (7-8) 
3. กลุ่มงำนศัลยกรรม (6-7) 
4. กลุ่มงำนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (4-5) 
5. กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม (3-4) 
6. กลุ่มงำนนิติเวช (0-0) 
7. กลุ่มงำนจักษวุิทยำ (2-3) 
8. กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก (2-2) 
9. กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ (2-3) 
10. กลุ่มงำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค (2-2) 
11. กลุ่มงำนสูติ - นรีเวชกรรม (4-5) 
12. กลุ่มงำนวิสัญญีวิทยำ (3-4) 
13. กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด (7-9) 
14. กลุ่มงำนทันตกรรม (9-11) 
15. กลุ่มงำนรังสีวิทยำ (8-11) 
16. กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิ

วิทยำคลีนิก (19-23) 
17. กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู (12-15) 
18. กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ (2-3) 
19. กลุ่มงำนเภสัชกรรม (28-35) 

รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล 
1. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน 

(17-21) 
2. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก (13-16) 
3. กล่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก (19-24) 
4. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด (10-12) 
5. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยห้องผ่ำตัด (14-17) 
6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลวิสัญญ ี(10-12) 
7. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอำยุรกรรม (35-44) 
8. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยศัลยกรรม (18-22) 
9. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช (12-15) 
10. กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวช (3-4) 
11. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยกุมำรเวชกรรม (14-

18) 
12. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยออร์โธปดิิกส์ (10-

13) 
13. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ยโสต ศอ นำสิก จักษ ุ

(8-10) 
14. กลุ่มงำนกำรพยำบำลดำ้นกำรควบคุมและ

ป้องกันกำรติดเช้ือ (1-1) 
15. กลุ่มงำนกำรพยำบำลตรวจรักษำพิเศษ (10-13) 
16. กลุ่มงำนวิจยัและพฒันำกำรพยำบำล (2-3) 

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขในวงเล็บคือจ ำนวนกรอบขั้นต่ ำ-ขั้นสูง  2. ปรับปรุง ธ.ค. 60 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
 

 

 

 

 นางปรียา  ภาชนะพรรณ 

สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 

 

   

   
นายประสิทธิ์  เนียมก าเนิด 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 

 นางธารินี  สุรเชาว์ตระกูล 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง 
   

   
นายธีรวัฒน์  เข็มพล 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
นางสุนีรัตน์  เชิดชูไทย 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
นางสาวสุภัทรา  เปี่ยมอ่อน 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร จ าแนกเพศ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2562 

อ าเภอศรีส าโรง ชาย หญิง รวม 

ต ำบลคลองตำล 461 570 1,031 

ต ำบลวังลึก 2,220 2,471 4,691 

ต ำบลสำมเรือน 3,009 3,239 6,248 

ต ำบลบ้ำนนำ 1,236 1,357 2,593 

ต ำบลวังทอง 1,927 2,122 4,049 

ต ำบลนำขุนไกร 3,554 3,568 7,122 

ต ำบลเกำะตำเลี้ยง 3,364 3,752 7,116 

ต ำบลวัดเกำะ 2,185 2,511 4,696 

ต ำบลบ้ำนไร่ 2,508 2,776 5,284 

ต ำบลทับผึ้ง 4,130 4,407 8,537 

ต ำบลบ้ำนซ่ำน 1,932 2,061 3,993 

ต ำบลวังใหญ่ 1,797 1,913 3,710 

ต ำบลรำวต้นจันทร์ 1,965 2,166 4,131 

ยอดรวมทั้งหมด 30,288 32,913 63,201 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 

หมำยเหตุ : ข้อมูล รำยปี ณ ธันวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากร จ าแนกเพศและช่วงอายุ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ณ ธันวาคม 2562 

อายุ ชาย หญิง รวม 

0-4 ปี 1,326 1,257 2,583 

5-9 ปี 1,667 1,611 3,278 

10-14 ปี 1,669 1,593 3,262 

15-19 ปี 1,816 1,606 3,422 

20-24 ปี 1,880 1,950 3,830 

25-29 ปี 2,009 2,030 4,039 

30-34 ปี 2,020 1,889 3,909 

35-39 ปี 2,163 2,135 4,298 

40-44 ปี 2,535 2,562 5,097 

45-49 ปี 2,517 2,817 5,334 

50-54 ปี 2,557 2,837 5,394 

55-59 ปี 2,491 2,929 5,420 

60-64 ปี 1,808 2,185 3,993 

65-69 ปี 1,485 1,951 3,436 

70-74 ปี 979 1,343 2,322 

75-79 ปี 647 909 1,556 

80-84 ปี 415 726 1,141 

85-89 ปี 206 380 586 

90-94 ปี 68 144 212 

95-99 ปี 18 41 59 

100 ปีขึ้นไป 12 18 30 

รวม 30,288  32,913   63,201  

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 

หมำยเหตุ : ข้อมูล รำยปี ณ ธันวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
แผนภูมิที่ 1 พีระมิดจ านวนประชากร จ าแนกเพศและอายุ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ณ ธันวาคม 2562 

 
ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง จำก https://stat.bora.dopa.go.th 

หมำยเหตุ : ข้อมูล รำยปี ณ ธันวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
ตารางท่ี 3 อันดับโรคผู้ป่วยในตายตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรกอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2563 

รหัส ชื่อโรค ราย คน 

I610 Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical 27 27 
 เลือดออกในสมอง   

J180 Bronchopneumonia, unspecified 26 26 
 ปอดบวมขนิดบร็องโค   

N10 Acute tubulo-interstitial nephritis 19 19 
 หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่ออักเสบเฉียบพลัน   

N185 Chronic kidney disease, stage 5 15 15 
 โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5   

A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of 
infectious origin 

14 14 

 ล ำไส้อักเสบติดเชื้อ   

J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute 
lower respiratory infection 

12 12 

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับกำรติดเชื้อเฉียบพลันของทำงเดิน
หำยใจส่วนล่ำง 

  

I639 Cerebral infarction, unspecified 12 12 
 เนื้อสมองตำยเพรำะขำดเลือด   

I214 Acute subendocardial myocardial infarction 12 12 
    

I500 Congestive heart failure 11 11 
 หัวใจล้มเหลว   

J690 Pneumonitis due to food and vomit 11 11 
 ปอดอักเสบจำกอำหำรและอำเจียน   

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ตารางท่ี 4 อันดับโรคของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรกอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2563 

รหัส ชื่อโรค ราย 

I10 Essential (primary) hypertension 36,763 
 ควำมดันโลหิตสูง  

E789 Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified 20,187 
 ควำมผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน (ไขมันในเลือดผิดปกติ)  

N185 Chronic kidney disease, stage 5 18,882 
 โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5  

E119 NIDM Without complications 16,538 
 โรคเบำหวำน แบบที่ 2  

M4806 Spinal stenosis: lumbar region  4,731 
 ช่องไขสันหลังตีบ  

N183 Chronic kidney disease, stage 3 3,347 
 โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3  

M1099 Gout, unspecified: site unspecified 3,147 
 โรคเกำต์  

N40 Hyperplasia of prostate  2,814 
 โรคต่อมลูกหมำก  

H401 Primary open-angle glaucoma 2,807 
 ต้อหินชนิดมุมเปิดแบบปฐมภูมิ  

J304 Allergic rhinitis, unspecified 2,735 
 โรคภูมิแพ้  

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ตารางท่ี 5 อันดับโรคของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรกอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2563 

รหัส ชื่อโรค ราย คน 

K353 Acute appendicitis with localized peritonitis 386 385 

 โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน   

A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of 
infectious origin 

365 350 

 ล ำไส้อักเสบติดเชื้อ   

O800 Spontaneous vertex delivery 297 297 

 กำรคลอดเองครรภ์เดี่ยว   

J180 Bronchopneumonia, unspecified 290 272 

 ปอดบวมขนิดบร็องโค   

H251 Senile nuclear cataract 275 252 

 ต้อกระจกวัยชรำชนิดนิวเครียส   

N185 Chronic kidney disease, stage 5 247 181 

 โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5   

I639 Cerebral infarction,unspecified 246 245 

 เนื้อสมองตำยเพรำะขำดเลือด   

D561 Beta thalassaemia 243 57 

 ทำลำสซีเมียแบบเบตำ   

N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 224 202 

 หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่ออักเสบเฉียบพลัน   

I500 Congestive heart failure 208 176 

 หัวใจล้มเหลว   

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 
ตารางท่ี 6 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 - 2563 

ปีงบประมาณ อัตราก าลัง 
อัตราครองเตียง 
(M1 : 307 เตียง) 

CMI 
ผู้ป่วยนอก 
(OPD) คร้ัง 

ผู้ป่วยใน 
(Admission) ราย 

2555 714 63.66 1.12 206,834 15,648 

2556 700 63.86 1.29 215,813 15,989 

2557 683 69.21 1.34 224,646 15,593 

2558 729 65.95 1.32 245,798 15,394 

2559 737 71.58 1.41 242,681 16,477 

2560 739 74.83 1.44 261,105 17,293 

2561 748 75.42 1.47 268,851 17,588 

2562 765 70.52 1.49 277,087 16,189 

2563 770 63.89 1.48 229,490 14,881 

ที่มำ : 1) อัตรำก ำลัง ; กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 2) ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ; งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 3) อัตรำครองเตียง และค่ำ CMI ; กองบริหำรกำรสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข จำก http://cmi.moph.go.th 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

แผนภูมิที่ 2 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 - 2563 

 
 

แผนภูมิที่ 3 ศักยภาพโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ 2555 - 2563 

 
 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
ตารางท่ี 7 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ปี 
อัตราการเกิด อัตราการตาย 

จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

2559 4 / 1,376 2.91 5.00 

2560 2 / 1,145 1.75 4.24 

2561 3 / 1,188 2.53 3.43 

2562 0 / 1,097 0.00 3.72 

2563 2 / 955 2.09 3.63 

ที่มำ :  1) อัตรำเกิด ; งำน NICU 2) อัตรำตำย ; งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

แผนภูมิที่ 4 อัตราการเกิด และอัตราการตาย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

 
 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
ตารางท่ี 8 ผลการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล ปี งบประมาณ 2559 - 2563 

ประเภทผู้ป่วย หน่วยวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

1. ผู้ป่วยนอก       

1.1 ผู้มำรับบริกำรทุกประเภท ครั้ง 262,470 279,748 282,667 298,169 244,847 
- ผู้ป่วยใหม่ รำย 49,261 52,940 56477 55,201  
- ผู้ป่วยเก่ำ รำย 52,070 51,999 50499 55,274  
- จ ำนวนเฉลี่ยต่อวัน รำย/วัน 918 969 988 1,042 856 

1.2 ผู้ป่วยนอก ครั้ง 242,681 261,105 268,851 277,087 229,490 
- ผู้ป่วยใหม่ รำย 43,399 50,662 50,063 50,527  
- ผู้ป่วยเก่ำ รำย 45,228 49,448 45,667 53,388  
- จ ำนวนเฉลี่ยต่อวัน รำย/วัน 850 910 940 967 802 

1.3 จ ำนวนผู้ป่วยตำย รำย 85 79 103 142 167 
- อัตรำตำย : ผู้ป่วยนอก

พันรำย 
 0.35 0.30 0.38 0.51 0.73 

1.4 อัตรำกำรรับไว้เป็นผู้ป่วยใน
 (ผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยใน) 

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

2. ผู้ป่วยใน       

2.1 จ ำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด 
(ไม่รวมทำรกแรกคลอด) 

รำย 15,365 16,616 16,852 15,513 13,929 

2.2 จ ำนวนเฉลี่ยต่อวัน รำย/วัน 220 220 231 205 172.21 
2.3 จ ำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด รำย 16,477 17,293 17,588 16,189 14,881 
2.4 จ ำนวนผู้ป่วยจ ำหน่ำย รำย/วัน 45 47 48 44 39 
2.5 จ ำนวนวันนอนเฉลี่ย วัน/รำย 5.25 5.14 4.81 4.88 4.82 

 วันนอน 
อัตรำครองเตียง 

80,209 
71.58 

83,851 
74.83 

80,299 
71.66 

  79,034 
  70.53 

 69,071 
  61.64 

2.7 จ ำนวนผู้ป่วยตำย รำย 769 706 579 603 540 
2.8 อัตรำตำย ร้อยละ 5.00 4.24 3.43 3.72 3.63 

3. ความสมบูรณ์เวชระเบียน
(MRA) 

ร้อยละ 90.89 87.21 87.55 90.08 90.50 

4. ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ CMI  1.41 1.44 1.47 1.49 1.48 

ที่มำ : งำนเวชระเบียนและสถิติ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
ตารางท่ี 9 จ านวนสถานบริการสุขภาพ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ พื้นที่ ขนาด 

1 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับผึ้ง M 

2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนซ่ำน M 

3 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่ M 

4 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังทอง M 

5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมเรือน M 

6 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขุนไกร M 

7 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตว็ดนอก M 

8 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังลึก M 

9 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองตำล M 

10 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะตำเลี้ยง M 

11 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดเกำะ M 

12 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังพิกุล S 

13 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุเต่ำ S 

14 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำมักกะสัง S 

15 รพ.สต.รำวต้นจันทร์ S 

16 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระบัว S 

17 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำ S 

18 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังใหญ่ S 

19 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงฆ้อง S 

ที่มำ : กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(รวม) 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจ้างชั่วคราวฯ 

รายเดือน รายวัน 

1. แพทย์ 54 54 - - - - - 

2. ทันตแพทย์ 8 8 - - - - - 

3. เภสัชกร 19 19 - - - - - 

4. พยำบำล 251 246 - - 5 - - 

5. นักเทคนิคกำรแพทย์ 18 16 - 2 - - - 

6. นักกำยภำพบ ำบัด 6 5 - - - - 1 

7. รังสีกำรแพทย์ฯ 6 5 - - - - 1 

8. แพทย์แผนไทย 3 2 - - 1 - - 

9. นักสังคมสงเครำะห์ 3 3 - - - - - 

10. นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก 

1 1 - - - - - 

11. อื่น ๆ 401 55 45 25 181 2 93 

รวม 770 414 45 27 187 2 93 

ที่มำ : กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 

 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างลาศึกษา นายแพทย์ (intern) รวม 

1. นำยแพทย์ 44 14 10 68 

2. ทันตแพทย์ 8 1 - 9 

3. เภสัชกร 19 - - 19 

4. พยำบำล 251 - - 251 
ที่มำ : กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
 ปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่าง 
ลาศึกษา 

ปีท่ีจบ 

1 ผู้อ ำนวยกำร 1 -   

2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ 1 -   

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

4 (ด้ำนเวชกรรม สำขำมะเร็งนรีเวชวิทยำ) 1 -  

5 (ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรม) 4 2 ปี 2564(1),ปี 2566(1) 

6 (ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 4 1  ปี 2566(1) 

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

8 (ด้ำนเวชกรรม สำขำอำยุรศำสตร์โรคไต) 1 -   

9 (ด้ำนเวชกรรม สำขำกุมำรเวชกรรม) 4 -   

10 (ด้ำนเวชกรรม สำขำจักษุวิทยำ) 2 3 ปี 2564(1), ปี 2565(1),
ปี 2566(1) 

11 (ด้ำนเวชกรรม สำขำจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 1 -   

12 (ด้ำนเวชกรรม สำขำจิตเวชศำสตร์) 1 -   

13 (ด้ำนเวชกรรม สำขำรังสีวิทยำวินิจฉัย) 3 -  

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

15 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว) 3 1 ปี 2565(1) 

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

17 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ป้องกัน 
(แขนงอำชีวเวชศำสตร์) 

1 -  

18 (ด้ำนเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ฟื้นฟู) 1 -   

19 (ด้ำนเวชกรรม สำขำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ) 2 -   

20 แพทย์โครงกำร Inservice Training fmedD 
ปีที่ 2 

3 -   

21 เพ่ิมพูนทักษะ 10 -    

 รวม 54 14  

ที่มำ : กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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ข้ำรำชกำร 75 คน (ลำออก 1 คน มีผล 1 ม.ค. 64 จะเหลือ 74 คน)  : ปฏิบัติงำนจริง 74 คน (73) ลำศึกษำต่อ 1 คน 

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 1 คน  ลูกจ้ำงชั่วครำว 26 คน (รำยเดือน 16 คน, รำยวัน 10 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 

 
1. ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (5 กลุ่มวัย) 
2. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.) 
4. อุบัติเหตุจราจรสรุปสถานการณ์ RTI 
5. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ Green & Clean HOSPITAL 
6. งานอาชีวอนามัย 
7. การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 1.1 สุขภาพแม่และเด็ก 

 พบปัญหำส ำคัญจำกกำรได้รับยำเม็ดไอโอดีน เหล็กและโฟลิกไม่ครอบคลุม 100% จำกกำรด ำเนินงำนใน

ปีงบประมำณ 2561 – 2563 มีผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 33.57, 44.82 และ 90.58 ซึ่งพบว่ำมีผลกำรด ำเนินงำน

ที่เพ่ิมขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลุม 100% ในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ำรับบริกำรฝำกครรภ์ นอกจำกนั้นยังพบกำรด ำเนินงำน

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตที่ไม่ครอบคลุมจึงท ำให้เด็กอำยุ 0 – 5 ปี มีกำรด ำเนินงำนตรวจประเมิน

พัฒนำกำรไม่ครอบคลุม ขำดกำรติดตำมโดยในปีงบประมำณ 2561 ถึง 2563 จะพบว่ำมีพัฒนำกำรสมวัยร้อยละ 

70.80, 25.17 และ 63.67 แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนที่ขำดควำมครอบคลุม รวมไปถึงกำรได้รับวัคซีนที่ไม่

ครอบคลุมในบำงชนิดกลุ่มเป้ำหมำย โดยจะเห็นได้จำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2561 – 2563 ที่มีร้อยละ



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ของควำมครอบคลุมในกำรได้รับวัคซีน อำยุ 1 ขวบ ร้อยละ 82.48, 90.99 และ 85.95 อำยุ 2 ขวบ ร้อยละ 

81.91, 91.44 และ 83.27 อำยุ 3 ขวบ ร้อยละ 82.14, 86.27 และ 85.19 อำยุ 5 ขวบ ร้อยละ 61.54, 85.91 

และ 85.13 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำวะโภชนำกำรในปีงบประมำณ 2561 – 2563 ร้อยละ 46.47, 58.04 และ 

59.23 ดังนั้น จึงต้องมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขโดยผลักดันนโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตใน MCH 

Board ระดับอ ำเภอเพ่ือควำมครอบคลุมของกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกร,อสม.หรือครูอนำมัยโรงเรียนให้มีกำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและมีกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงที่

เหมำะสมและได้มำตรฐำน 

 1.2 วัยท างาน 

 กำรสร้ำงควำมรอบรู้ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถด ำเนินงำนวัดควำมรอบรู้ของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง

เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยเป็นวัยท ำงำนและมีเวลำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ใ น

ปีงบประมำณ 2563 มีผู้ที่ลงทะเบียน 10 ล้ำนครอบครัวไทย ออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพทั้งหมด 1,107 ครอบครัว 

ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2564 จึงมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพผ่ำนระบบออนไลน์ใน

สื่อ Social Media ต่ำง ๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของกลุ่มเป้ำหมำย 

 1.3 วัยสูงอายุ 

 ในอ ำเภอศรีส ำโรงมีผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุกปีสอดคล้องกับปัจจุบันที่เริ่มก้ำวเข้ำสู่สังคม

ผู้สูงอำยุ จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนผู้สูงอำยุในปีงบประมำณ 2560 มีจ ำนวน 11,561 คน ปีงบประมำณ 2561 มีจ ำนวน 

11,996 คน ปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 12,189 คน และปีงบประมำณ 2563 มีจ ำนวน 13,564 รำย ซึ่งพบว่ำ

มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้สูงอำยุที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพจำก

ทีมสหสำขำวิชำชีพของหน่วยบริกำรด้ำนสุขภำพและจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำผู้สูงอำยุที่ติดบ้ำนจำก

จ ำนวนกำรคัดกรองพบว่ำ ในปีงบประมำณ 2560 – 2563 1.85, 1.85 และ 3.33 ติดเตียง ร้อยละ 0.47, 0.43 

และ 0.44 โดยจำกแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นท ำให้ต้องมีกำรด ำเนินงำนที่ต้องส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุให้มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 5 มิติ เป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีและที่ผ่ำนมำพบว่ำมีผู้สูงอำยุที่มีพฤติกรรมสุขภำพในด้ำน

กิจกรรมทำงกำยไม่ผ่ำนเกณฑ์ ดังนั้น จึงมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยจัดโครงกำรสร้ำงควำมรอบรู้แก่ผู้สูงอำยุ

ให้มีกำรดูแลตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม รวมไปถึงผลักดันกำรด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุในแต่ละต ำบล

เพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสขุ 

C= Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหำ/ตัวช้ีวัด 
-มีเหตุกำรณ์หลำยอยำ่ง 
ซึ่งแต่ละท่ำนมคีวำมช ำนำญ
แตกต่ำงกัน 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
-เพื่อให้ทุกหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องตระหนักและมี
ส่วนร่วมในกำรพร้อมรับ 
และตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
เป้ำหมำย 
-จ ำนวนครั้งของส่วนร่วมใน
กำรพร้อมรับ 
และตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
(2P2R) 
กำรเตรียมกำรก่อนจัด
โครงกำร 
-ประสำนขอเชิญผู้เกีย่วข้อง
ทุกหน่วยงำนส่วนระดม
สมองหำวิธีกำรช่วยกันกำร
พร้อมรับและตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉิน(2P2R) 

บุคลำกร 
-เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบทุก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมและ
เตรียมควำมพร้อม 
งบประมำณ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัย 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-ซ้อมแผนสถำนกำรณจ์ ำลอง 
สรุป 
-กำรมีส่วนร่วมทุกหน่วยงำน
มีส่วนร่วมและเตรียมควำม
พร้อม 
-ทบทวนเหตุกำรณส์ ำคญั 
ปัญหำอุปสรรค 
 -ไม่ตระหนัก,ไม่เห็น
ควำมส ำคญั 
 -ขำดงบประมำณ 
-  แผนไม่เป็นปัจจุบัน  ควร
มีกำรทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 

ลักษณะกระบวนกำรที่ใช้/
กิจกรรม 
-บรรยำยประชุมแบ่งกลุม่
ย่อยประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
 
วิธีกำรประเมินผล 
-ติดตำมประเมินผลทุก 3 
เดือนอย่ำงต่อเนื่อง ฯลฯ 

Output (ผลผลิต) 
-กำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉิน 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
-กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้รับผิดชอบหน่วยงำน 

 

 

 ในปี 2563 มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 8 ประเด็น และได้จัดล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 1. ยำเสพติด 
 2. โรคไม่ติดต่อ 
 3. ควำมยำกจน 
 4. ขยะและสิ่งแวดล้อม 
 5. อุบัติเหตุ 
 6. กำรใช้สำรเคมีในเกษตรกร 
 7. ไข้เลือดออก 
 8. กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
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 โดยเลือกจำกประเด็นปัญหำในพ้ืนที่ และคัดเลือกประเด็นที่จะด ำเนินกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำเร่งด่วน 
จ ำนวน 2 ประเด็น คือ 1) ยำเสพติด และ 2) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยจำกกำรด ำเนินงำนมำแล้วนั้นพบปัญหำที่
เกิดจำกกำรด ำเนินงำนคือควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของแต่ละภำคส่วนยังไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกันและ
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำร
ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และก ำหนดระยะเวลำในกำรประชุมติดตำมประ เมินผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและชัดเจน 
 

 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนผู้รับบาดเจ็บ ต้ังแต่ปี 2559 – 2563 แผนภูมิที่ 6 จ านวนผู้เสียชีวิต ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

 
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสขุ 

C= Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหำ/ตัวช้ีวัด 
-มีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต
จำกอุบัติเหตจุรำจรเป็น
จ ำนวนมำ กรำฟ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
-เพื่อให้ทุกหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องตระหนักและมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจร 
 
เป้ำหมำย 
-จ ำนวนครั้งกำรเกิด
อุบัติเหตุจรำจรลดลง 5% 

บุคลำกร 
-เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบทุกภำค
ส่วน,หน่วยกู้ชีพมหำดไทย 
ต ำรวจ ฯลฯ 
 
งบประมำณ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัย 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-ไวนิล รณรงค ์
-ซ้อมแผนสถำนกำรณจ์ ำลอง 
สรุป 

ลักษณะกระบวนกำรที่ใช้/
กิจกรรม 
-บรรยำยประชุมแบ่งกลุม่
ย่อยประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
 
วิธีกำรประเมินผล 
-ติดตำมประเมินผลทุก 3 
เดือนอย่ำงต่อเนื่อง ฯลฯ 

Output (ผลผลิต) 
-อัตรำตำยลดลง 
-กิจกรรม 
 
Outcome (ผลลัพธ์) 
-กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้รับผิดชอบชุมชน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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C= Context I = Input P = Process P = Product 

ในระยะเวลำเปรียบเทยีบ
เดียวกัน ท้ัง 9 อ ำเภอ 
 
กำรเตรียมกำรก่อนจัด
โครงกำร 
-ประสำนขอเชิญผู้เกีย่วข้อง
ทุกภำคส่วนระดมสมองหำ
วิธีกำรช่วยกันลดป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุจรำจร  

-กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และจำกภำคส่วนในกำร
ป้องกันอุบัติเหต ุ
-ทบทวนเหตุกำรณส์ ำคญั 
ปัญหำอุปสรรค 
 -ไม่ตระหนัก,ไม่เห็น
ควำมส ำคญั 
 -ขำดงบประมำณ 
ปัญหำและอุปสรรค 
-เปลี่ยนประธำน,เจ้ำหน้ำท่ี
รับผิดชอบ ไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรเห็นควำมส ำคญัโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
-ป้องกันตนเองในชุมชน
ต่อเนื่องยั่งยืน 

 

 

 สถานการณ ์
 ตำมที่กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำรงสิ่งแวดล้อมให้สมดุลโดยกำรให้
ประชำชนมีสุขภำพที่ดีทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ภำยใต้ภำวะสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภำพที่ดี จึงได้ก ำหนดขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นโครงกำร/กิจกรรมด้ำนสำธำรณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน 
(Green & Clean) นั้น              
 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โรงพยบำลศรีสังวรสุโขทัยได้รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน Green & Clean Hospital จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย และศูนย์อนำมัยที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนเบื้องต้นอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่ก็ยังคงมีประเด็นควำมเสี่ยงที่ต้องน ำไป
ปรับปรุง/แก้ไขต่อไป โดยคณะท ำงำน Green & Clean รพ. ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมค ำแนะน ำดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินในครั้งต่อไป 
 ปีงบประมำณ 2561 คณะท ำงำนฯ รพ. ได้มีกำรทบทวนกำรประเมินตนเองตำมแบบประเมิน Green & 
Clean ปรับปรุงคณะท ำงำนฯ และจัดท ำแผนพัฒนำฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กระทรวง
สำธำรณสุข ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมโดยอำศัยมำตรกำร PIRAB 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ได้ปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรสถำนที่หอผู้ป่วยใน 
ห้องน้ ำ-ผู้ป่วย IPD OPD และสถำนที่อ่ืนๆ ที่มีอำยุกำรใช้งำนนำน สภำพทรุดโทรม เช่น กำรสร้ำงบ ำบัดน ำเสีย
ใหม่เพ่ือรองรับปริมำณน้ ำเสียที่เกิดจำกกิจกรรมกำรให้บริกำร และสนับสนุนที่ เพ่ิมขึ้น กำรตอบสนองตำม
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นโยบำยโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัยกระทรวงสำธำรณสุข โครงกำร  1 รพ. 1 วัด โครงกำรเกษตรสัญจร กำร
ปลูกผักปลอดสำรพิษ และกำรสร้ำงนวัตกรรมสีเขียวเชื่อมโยงสู่ชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม จำกกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน Green & Clean Hospital ที่ผ่ำนมำ “อยู่ในระดับดี” 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ได้เข้ำรับกำรประเมิน Green & Clean Hospital 
ในวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ.2562 ซึ่งโรงพยำบำลฯ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอำหำรปลอดภัยร่วมกับเครือข่ำยใน
พ้ืนที่ และในวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ.2562 ได้เข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผ่ำนมำตรฐำนในระดับเริ่มต้นข้ึนไป 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ได้เข้ำรับกำรประเมิน Green & Clean Hospital 
ในระดับดีมำก Plus อย่ำงไรก็ตำมยังต้องพัฒนำระบบบขนย้ำยขยะติดเชื้อของ รพ.สต.ให้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด (1 ครั้ง/สัปดำห์) และต้องก ำกับ ดูแล ผลน้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียชั่วครำวให้ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจทุก
ครั้ง   
 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของโรงพยำบำลที่

พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำม
หลักเกณฑ์ Green & Clean 
HOSPITAL 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อยกระดับกำรพัฒนำอนมัย

สิ่งแวดล้อมใน รพ. ตำม
หลักเกณฑ์ Green & Clean 
HOSPITAL 

เป้าหมาย 
- รพ.ได้เข้ำรับกำรประเมิน 

Green & Clean Hospital 
ในระดับดมีำก Plus 

การเตรียมรับการประเมิน HA  
- ประชุมชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ

คณะท ำงำนฯ  
- ส ำรวจสภำพแวดล้อมภำยใน 

รพ. ตำมเกณฑ์กำรประเมินฯ 
16 ข้อ 

- ประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำร
ประเมินฯ 

- รับกำรตรวจประเมิน 
- พัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 

บุคลากร 
- คณะท ำงำน Green & 
Clean HOSPITAL 
งบประมาณ  
- กิจกรรม 25 กิจกรรม 
งบประมำณ 107,000 บำท 
ใช้ไป 44,600 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- 
สรุป  
- ระดับดมีำก plus 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- กิจกรรมพัฒนำฯ 

สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมิน Green & Clean 
HOSPITAL 

วิธีการประเมินผล 
- แบบประเมินฯ 16 ข้อ 

ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
Green & Clean 
HOSPITAL 

 
 

Output (ผลผลิต) 
- ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำย

ข้อ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ระดับดมีำก plus 
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วิเคราะห์การด าเนินงาน  
 ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ โรงพยำบำลฯ ได้รับกำรประเมินในระดับ ดีมำก plus แต่ยังต้องมีกำรก ำกับ 
ติดตำม ผลคุณภำพจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียชั่วครำว และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะติดเชื้อทั้งภำยใน 
และภำยนอก รพ.  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 (1) กำรขนเก็บและย้ำยขยะติดเชื้อ รพ.สต.ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (4 ครั้ง/สัปดำห์)  
 (2) ก ำกับ ติดตำม คุณภำพน้ ำเสียจำกระบบบ ำบัดชั่วครำว   
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไปในปี 2564 
 (1) ก ำหนดข้อตกลงใหม่ให้แก่ผู้รับจ้ำงเก็บ และขนย้ำนขยะติดเชื้อ รพ.สต.ภำยใน อ ำเภอศรีส ำโรง จ.สุโขทัย  
 (2) ก ำกับ ติดตำม คุณภำพน้ ำเสียจำกระบบบ ำบัดชั่วครำวระหว่ำงกำรก่อสร้ำงระบบ ำบัดใหม่   

 

1) งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง  

 มีแพทย์วุฒิบัตรเวชศำสตร์ป้องกัน(อำชีวเวชศำสตร์) มำประจ ำที่โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ก่อให้เกิด
กำรจัดตั้งกลุ่มงำนคลินิคอำชีวเวชกรรม 

 ได้รับกำรส่งมอบอุปกรณ์กำรแพทย์ส ำหรับกำรตรวจร่ำงกำยทำงอำชีวอนำมัย 
ปัญหาปัจจุบัน 

 กำรเปิดหน่วยงำนใหม่ยังขำดแคลนทั้ง บุคลำกร อุปกรณ์ และ สถำนที่ รวมถึง งบประมำณ  

 กำรสรุปผลกำรตรวจสุขภำพท ำได้ค่อนข้ำงช้ำ เนื่องจำกปัญหำด้ำนกำรแปลผลด้ำนคอมพิวเตอร์ 

 โรงพยำบำลไม่ใช่เขตอ ำเภอเมือง ท ำให้มีผู้เข้ำใช้บริกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงอยู่จ ำกัด 
แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 

มีการจัดตั้งกลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม และเข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างานศูนย์พัฒนา
วิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค ซึ่งจะท าให้ได้รับเงินสนับสนุนจาก
โครงการคลินิกโรคจากการท างาน 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงำนคลินิกอำชีวเวชกรรมมีงำนรับผิดชอบ 
1) งำนคลินิกอำชีวเวชกรรม มีกำรจัดตั้งกลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม และจัดตั้งคลินิกโรคจำกกำรท ำงำน 
2) งำนส่งเสริมสุขภำพและฟ้ืนฟูสภำพวัยท ำงำน มีกำรออกตรวจสุขภำพเคลื่อนที่และตรวจสุขภำพ

เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำล และค้นหำควำมเสี่ยงในหน่วยงำนโรงพยำบำลและภำยนอก 
3) งำนอำชีวป้องกันและควบคุมโรค มีกำรตรวจคุณภำพน้ ำดื่มในโรงพยำบำล  
4) งำนพิษวิทยำและเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม มีกำรและเฝ้ำระวังตรวจคัดกรองเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีแผนกำรด ำเนินงำนตรวจสถำนประกอบกำร ที่อับอำกำศ(บ่อ
บำดำล) 
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5) งำนอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและอนำมัยสิ่ งแวดล้อม เดินส ำรวจและประเมินควำมเสี่ยงใน
หน่วยงำนเพื่อก ำหนดรำยกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งตรวจสุขภำพหน่วยงำนภำยนอก  

6) งำนตรวจสุขภำพ มีกำรตรวจสุขภำพในเจ้ำหน้ำที่  
 

 
 
ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 

 มีงำนที่รับผิดชอบหลำกหลำยแต่บุคลำกรไม่เพียงพอ แนวทำงกำรแก้ปัญหำขอเพ่ิมผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรพยำบำลเพ่ิมในหน่วยงำนเพ่ือให้เพียงพอในงำนที่รับผิดชอบ (ในปีงบประมำณ 2564 ได้รับโอน
พยำบำลมำปฏิบัติงำน 1 ต ำแหน่ง) 

 มีกำรด ำเนินงำนผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่ำนโปรแกรม HosXP เวอร์ชั่น 4 ท ำให้ได้กำรสรุปรูปเล่ม
ที่รวดเร็วขึน้ 

 มีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรตรวจสุขภำพเชิงรุก ในสถำนประกอบกำร และ หน่วยงำนรำชกำร 
เช่น ส ำนักงำนประกันสังคม 

แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
ขอบุคลำกรด้ำนกำรพยำบำลเพ่ิมและเพ่ิมศักยภำพในบุคลำกร และอำจได้รับเงินสนับสนุนงบประมำณ

จำกส ำนักงำนประกันสังคม ในกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน 
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2) งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพวัยท างาน 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง  

 ได้รับเครื่องมือในกำรตรวจหู ตำ ปอด ทำงอำชีวอนำมัย  

 มีนักศึกษำฝึกงำนเข้ำมำฝึกงำนในกลุ่มงำน 

 มีแผนจะตรวจแสง เสียง ควำมร้อน แต่แผนถูกระงับในกำรพิจำรณำครั้งแรก เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำน
งบประมำณ 

ปัญหาปัจจุบัน 
เครื่องมือในกำรตรวจสภำพแวดล้อม (แสง เสียง ควำมร้อน) มีไม่ครบ และบำงชิ้นไม่อยู่ในสถำนะที่

สำมำรถใช้งำนได ้รวมถึงบุคลำกรมีจ ำกัด 
แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 มีแผนกำรขอควำมอนุเครำะห์กำรตรวจ แสง เสียง ควำมร้อน จำกส ำนักงำนป้องกันโรคที่ 2 พิษณุโลก  
โครงกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงทำงสุขภำพในสถำนประกอบกำรแบบครบวงจร 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมกำรจัดท ำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกำร 

2) เพ่ือติดตำมและพัฒนำกำรจัดท ำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร 

3) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำรให้เกิดควำม
ปลอดภัย ก ำหนดรำยกำรตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยง 

เป้าหมาย 

 ด ำเนินกำรตรวจ แสง เสียง ควำมร้อน โดยขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักงำนควบคุมโรคที่ 2 
เดินส ำรวจประเมินควำมเสี่ยงและส ำรวจสถำนประกอบกำรอย่ำงน้อย 3 แห่งต่อป ี

 ลักษณะกระบวนกำรที่ใช้/กิจกรรม 
1) ส ำรวจควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกกำรท ำงำน 
2) เฝ้ำคุมและจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรท ำงำน รวมทั้งดูแลในเรื่องสุขอนำมัยอ่ืนๆ 
3) ประเมินและเฝ้ำระวังทำงสุขภำพแก่ผู้ท ำงำน 
4) ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำร หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ควำมรู้ในปีงบประมำณ 2563 มีดังนี้ 

1) โรงโม่หินสุวรรณ 
2) บริษัทรับซื้อใบยำสูบไซแอม 
3) โครงกำรส่งน้ ำชลประทำนที่ 2 
4) บริษัทน้ ำตำลทิพย์สุโขทัย 
เพ่ือส่งเสริมกำรจัดท ำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนใน

สถำนประกอบกำร 
ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 

กำรเข้ำไปส ำรวจควำมเสี่ยงและส ำรวจสถำนประกอบกำรเป็นเรื่องใหม่ ท ำให้สถำนประกอบกำรอำจไม่
ยินยอมให้เข้ำส ำรวจประเมินควำมเสี่ยง จึงต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบกำรตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรเดินส ำรวจ และตรวจประเมินควำมเสี่ยงในสถำนประกอบกำร  
 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

กำรเข้ำด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถูกระงับออกไป เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 กำรขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนที่มีเครื่องมือตรวจประเมิน แสง เสียง ควำมร้อน 
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3.งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง  

เพ่ือให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ได้รับบริกำรน้ ำอุปโภค ที่มีคุณภำพ สะอำด ปลอดภัย และ รักษำคุณภำพ
น้ ำที่ไดใ้ห้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 100 
ปัญหาปัจจุบัน 
 ชุดตรวจน้ ำ อ11 ไม่เพียงพอกับกำรตรวจจุดบริกำรน้ ำดื่มได้ทุกจุด และกำรส่งตรวจซ้ ำทำงห้องปฏิบัติกำร 
เสียค่ำใช้จ่ำย ใช้เวลำนำน 
แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 

โครงกำรกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำและ เก็บตัวอย่ำงน้ ำเสียตรวจวิเครำะห์ด้ำนชีวภำพและกำยภำพ (ใช้ชุด
ตรวจ อ.11 และส่งห้องเพำะเชื้อ รพ.) 
 1) เฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้ และน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียของรพ. 
 2) เฝ้ำระวัง และป้องกันไม่ให้น้ ำทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑค์ุณภำพลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะในชุมชน 

เป้าหมาย ตรวจคุณภำพของน้ ำในโรงพยำบำล 100 % ทุก 6 เดือน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) สุ่มตรวจคุณภำพน้ ำตู้น้ ำดื่มผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 
2) สุ่มตรวจคุณภำพน้ ำอุปโภคในหน่วยงำนโรงพยำบำล 
3) เก็บตัวอย่ำงน้ ำประปำปลำยท่อและน้ ำดื่มศรีสังวร 
เป้าหมาย ตรวจคุณภำพของน้ ำในโรงพยำบำล 100 % ทุก 6 เดือน 
การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
1) สุ่มตรวจตู้น้ ำดื่มผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 
2) สุ่มตรวจน้ ำอุปโภคในหน่วยงำนโรงพยำบำล 
3) เก็บตัวอย่ำงน้ ำประปำปลำยท่อและน้ ำดื่มศรีสังวร 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
Output (ผลผลิต) 

1) สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดื่มผู้ป่วยนอก 5 จุด 
2) สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดื่มผู้ป่วยใน 5 จุด 

Outcome (ผลลัพธ์) 
1) สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดื่มผู้ป่วยนอก 5 จุด พบผลผิดปกติ 2 จุดได้รับกำรตรวจสอบซ้ ำและแก้ไขแล้ว 
2) สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดื่มผู้ป่วยใน 5 จุด   พบผลผิดปกติ 1 จุดได้รับกำรตรวจสอบซ้ ำและแก้ไขแล้ว 

ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 กำรตรวจตู้บริกำรน้ ำดื่มได้ไม่ได้ 100 % ใช้กำรสุ่มตรวจ และถังน้ ำที่ใช้งำนมำนำนมีสภำพเก่ำและยำกใน
กำรท ำควำมสะอำด มีกำรตั้งแผนจัดหำอุปกรณ์ในกำรตรวจคุณภำพน้ ำเพ่ิมให้พอกับจุดให้บริกำร ประสำนตรวจ
ซ้ ำทำงห้องปฏิบัติกำรของโรงพยำบำลอีกครั้ง  
แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 มีแผนกำรจัดซื้อชุดตรวจเพ่ิมให้ครอบคลุมตู้บริกำรน้ ำดื่มที่บริกำรในโรงพยำบำล และจัดซื้อถังน้ ำดื่ม
เปลี่ยนใหม่ 
 

 
 
4) งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง  
 เพ่ือป้องกันโรคและภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีควำมเสี่ยงจำกกำรใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชในกำรประกอบอำชีพของเกษตรกรชำวไร่ยำสูบและในเขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลศรีสังวร
สุโขทัย ได้แก่ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 8 ได้รับกำรเจำะเลือดเพ่ือคัดกรองระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสเกิน
เกณฑ์มำตรฐำนหรือไม ่
ปัญหาปัจจุบัน 
 ขำดงบสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจคัดกรองสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในกำรประกอบอำชีพของ
เกษตรกรในปีงบประมำณถัดไป 
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แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 เขียนแผนเสนอโครงกำรของบสนับสนุนกับทำงเทศบำล รำยละเอียดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนและ
ควำมส ำคัญของกิจกรรม 

1) จัดท ำโครงกำร และขอเสนออนุมัติโครงกำร 
2) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกลุ่มงำน 
3) ประชุมชี้แจงโครงกำร ประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนและ อสม. 
4) ลงไปส ำรวจเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยและท ำแบบประเมินควำมเสี่ยงในกำรท ำงำนของเกษตรกรจำกกำร

สัมผัสสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช (แบบสอบถำม นบก.1-56) 
5) เจำะเลือดตรวจหำสำรเคมีเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงจำกกำรใช้สำเคมี  
6) สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 

1) ร้อยละของเกษตรกรได้รับกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในเลือด  
2) ร้อยละของเกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้อง  

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
1) เกษตรกรมีผลเลือดระดับปกติและปลอดภัย  
2) เกษตรกรมีพฤติกรรมกำรป้องกันกำรใช้สำรเคมีได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย  

        การประเมินผล  
1) จ ำนวนเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรตรวจหำปริมำณสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในกระแส

โลหิต  (พบผลระดับไม่ปลอดภัย 5 คน) 
2) ประเมินผลจำกผลกำรตรวจสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในกระแสโลหิต  

ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 เขียนโครงกำรของบสนับสนุนและขอเสนออนุมัติโครงกำร 

ปัญหา / อุปสรรค 
 ขำดงบสนับสนุนและไม่มีอุปกรณ์ตรวจเป็นของหน่วยงำน เช่น เครื่องปั่นเลือดฮีมำโตคริต ต้องขอยืมกับ
ทำงสำธำรณสุขอ ำเภอคลองตำล 

แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
1. จัดท ำโครงกำร และขอเสนออนุมัติโครงกำร 
2. ประชุมชี้แจงโครงกำร ประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนและ อสม. 
3. วำงแผนในกำรให้ควำมรู้ และตรวจยืนยันสำรโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยง 

 
5) งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง  
 เพ่ือเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้และน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโรงพยำบำล และเพ่ือเฝ้ำระวังและ
ป้องกันน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดไม่ได้คุณภำพลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะในชุมชน 
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ปัญหาปัจจุบัน 
ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงทิ้งงำนท ำให้ต้องใช้ระบบถังบ ำบัดชั่วครำวจนปัจจุบันนี้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนโรงพยำบำล กำร

เฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้ในน้ ำเสียในโรงพยำบำล 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้ และน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโรงพยำบำล 
2) เพ่ือเฝ้ำระวังและป้องกันน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดไม่ได้คุณภำพลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะในชุมชน 

 เป้าหมาย 
1) น้ ำดื่มน้ ำใช้ใน รพ.ต้องได้คุณภำพ ไม่ตกเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำดื่ม-น้ ำใช้ ร้อยละ 100  
2) น้ ำทิ้งที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียต้องได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนทุกตัวชี้วัด 

 

 
 
 การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 

เพ่ือเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้ และน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโรงพยำบำล และเพ่ือเฝ้ำระวังและ
ป้องกันน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดไม่ได้คุณภำพลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณในชุมชน 
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 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำร คุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้ในและน้ ำทิ้งที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ส่งตรวจศูนย์
ห้องปฏิบัติกำรกรมอนำมัย 3 ครั้ง  
 Outcome (ผลลัพธ์) 

1) น้ ำดื่มน้ ำใช้ในโรงพยำบำลมีคุณภำพ ไม่ตกเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำดื่ม-น้ ำใช้ ร้อยละ 100  
2) น้ ำทิ้งที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนบำงตัวชี้วัดได้แก่ และได้รับกำรแก้ไขให้ผ่ำน

เกณฑ์แล้ว 

 
 
ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 มีกำรส่งตรวจน้ ำเสียที่ผ่ำนระบบบ ำบัดเดือนละ 1 ครั้ง และส่งตรวจมำตรฐำนแบบเต็มระบบทุก 4 เดือน 
ปัญหา / อุปสรรค 

1) กระบวนกำรท ำงำนในกำรจัดส่งยำกข้ึน มีกำรท ำงำนในกำรจัดส่งที่ข้ันตอนมำกข้ึน และนำนขึ้น 
2) ติดปัญหำโรคระบำดโควิด 19 ท ำให้มีกำรส่งน้ ำตรวจช้ำออกไปไม่ตำมแผนที่ก ำหนด 
3) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโรงพยำบำลเป็นระบบชั่วครำว  

แนวทางแก้ไขปีต่อไป 
  ปัจจุบันมีกำรวำงแผนจัดซื้อจัดจ้ำงท ำระบบบ ำบัดใหม่   
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6) งานตรวจสุขภาพ 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง  
 เพ่ือเฝ้ำระวังภำวะสุขภำพของบุคลำกรในโรงพยำบำล และส่งเสริมให้บุคลำกรในโรงพยำบำลตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพตนเอง  
ปัญหาปัจจุบัน 
 บุคลำกรบำงกลุ่มยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  และไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
กำรดูแลสุขภำพของตนเอง  
แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีบุคลำกรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และใส่ใจในสุขภำพของตนเอง 
2) เพ่ือให้บุคลำกรในโรงพยำบำลทรำบปัจจัยเสี่ยงในกำรที่จะเกิดภำวะเจ็บป่วยในอนำคตของตนเอง และ

วำงแผนด ำเนินกำรป้องกัน            
3) เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรดูแลสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภำพ 

1) บุคลำกรโรงพยำบำลได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
2) บุคลำกรโรงพยำบำลมีควำมตระหนักรู้ถึงปัญหำสุขภำพ  

เชิงปริมำณ 
 บุคลำกร จ ำนวน 772 คน ในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ร้อยละ 100 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำร บุคลำกรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ ร้อยละ 99.10 
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สรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจ าปี 2563 
 จำกกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 2563บุคลำกรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ระหว่ำง วันที่ 6มิ.ย. 63 ถึง 
วันที่ 31 ส.ค. 63 สรุปผลได้ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไป 
 จำกกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ประจ ำปี 2563 พบว่ำ จ ำนวนบุคลำกรของ
โรงพยำบำลทั้งหมด 778 รำย (ณ เดือน ก.ค. 2563) (ข้อมูลนี้ไม่นับรวมลำศึกษำต่อจ ำนวน 1 รำย) บุคลำกรเข้ำ
รับกำรตรวจสุขภำพจ ำนวน 772 รำย (ข้อมูลนี้ไม่นับรวมเข้ำรับกำรรักษำใน รพ. 2 รำย / ลำคลอด 1 รำย / ติด
รำชกำร 3 รำย) คิดเป็น ร้อยละ 99.22 โดยจำกข้อมูลทั่วไปพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 607 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 78.62 ของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและเป็นเพศชำย จ ำนวน 165 คนคิดเป็นร้อยละ 
21.37 ของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพภำพรวมอำยุเฉลี่ยคือ 41.70 ปี 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจ านวนของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

20-24 10 6.06 43 7.08 53 6.87 

25-29 20 12.12 53 8.73 73 9.46 

30-34 20 12.12 67 11.04 87 11.27 

35-39 24 14.55 70 11.53 94 12.18 

40-44 23 13.94 122 20.10 145 18.78 

45-49 19 11.52 85 14.00 104 13.47 

50-54 25 15.15 89 14.66 114 14.77 

55-59 20 12.12 66 10 86 11.14 

60 ปีขึ้นไป 4 2.42 12 1.97 16 2.07 

รวม 165 100.00 607 100.00 772 100.00 

 
แผนภูมิที่ 1 พีระมิดประชากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563  
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2) ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 
 2.1) ผลการตรวจร่างกาย (จ านวน 723 ราย) 
 กำรตรวจร่ำงกำยโดยกำรชั่งน้ ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดรอบเอว เพ่ือหำค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) พบว่ำส่วนใหญ่มี
ค่ำดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 316 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.93 รองลงมำคือ อ้วนระดับที่ 1 จ ำนวน 206 รำย 
คิดเป็น 26.68 รอบเอวส่วนใหญ่ในกลุ่มเพศหญิงและเพศชำยมีรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ และพบว่ำรอบเอวเพศ
หญิงและเพศชำยที่เกินเกณฑ์ มีจ ำนวน 256 รำย คิดเป็นร้อยละ 42.60 และ จ ำนวน 56 รำย คิดเป็นร้อยละ 
34.15 ตำมล ำดับ รวมมีผู้ที่รอบเอวเกินทั้งสิ้นจ ำนวน 312 รำย คิดเป็นร้อยละ 41.16 
 ส ำหรับกำรตรวจสัญญำณชีพ พบว่ำ ค่ำควำมดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ (BP≤120/80mmHg) จ ำนวน 
435 รำยคิดเป็นร้อยละ 56.35ค่ำควำมดันโลหิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีค่ำควำมดันโลหิตเกือบสูง (BP121-139/81-
89mmHg) จ ำนวน 261 รำย คิดเป็นร้อยละ 33.81 เมื่อพิจำรณำในกลุ่มที่มีค่ำควำมดันโลหิตผิดปกติ   
(BP≥140/90mmHg) จ ำนวน 76 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.84 ได้ติดตำมวัดและเฝ้ำระวังค่ำควำมดันโลหิตสม่ ำเสมอ 
(รำยละเอียดตำมตำรำง 2) 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลการตรวจร่างกายของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

รายการการตรวจร่างกาย 
ข้อมูลป ี2563 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
- ดัชนีมวลกำยต่ ำกว่ำเกณฑ์ (< 18.5) 
- ดัชนีมวลกำยเกณฑ์ปกติ (18.5-22.99) 
- ดัชนีมวลกำยเกินเกณฑ์ (23-24.99) 

- ดัชนีมวลกำยระดับอ้วน (≥ 30) 
-อ้วนระดับ 1 (25-29.99) 
-อ้วนระดับ 2 (ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป) 

รวม 
2. ความดันโลหิต (BP) 

- ควำมดันโลหิตปกติ (BP≤120/80mmHg) 
- กลุ่มเสี่ยง (BP131-139/81-89mmHg) 
- ควำมดันโลหิตผิดปกติ (อำจเป็น) (BP≥140/90mmHg) 
รวม 

3. การติดตามการรักษา : ความดันโลหิต 
- ควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ 
- เป็นควำมดันโลหิตสูงเดิม 

 
35 
316 
141 

 
206 
74 
772 

 
435 
261 
76 
772 

 
12 
91 

 
4.53 
40.93 
18.26 

 
26.68 
9.59 

100.00 
 

56.35 
33.81 
9.84 

100.00 
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 2.2) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ผลการตรวจเลือด 
 ผลกำรตรวจเลือดดูควำมเข้มข้นของเม็ด เลือด ในจ ำนวนผู้ตรวจ 771 รำย  ค่ำHeamatocrit  
พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 718 รำย คิดเป็นร้อยละ 93.12 รองลงมำคือ ซีดเล็กน้อย จ ำนวน 37 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 4.80 แนะน ำกำรปรับพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรและกำรดูแลสุขภำพ และได้รับยำบ ำรุง
เ ลื อด  และซี ดต้ อ งหำสำ เหตุ  จ ำนวน  16  ร ำยคิ ด เป็ น ร้ อยละ  2 . 08  ในจ ำนวนผู้ ที่ มี ภ ำ วะซี ด 
ต้องหำสำเหตุเป็นผู้ที่มีโรคประจ ำตัวโรคเลือด จ ำนวน 3 รำย และผู้ทีมีภำวะซีดต้องหำสำเหตุเพ่ิมเติม  
ในรำยที่ไม่มีประวัติโรคประจ ำตัวโรคเลือด จ ำนวน 13 รำย รำยละเอียดตำมตำรำง 3 
 
ตาราง 12 แสดงผลการตรวจเลือดความเข้มข้นของเม็ดเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

รายการการตรวจ 
ข้อมูลป ี2563 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. Heamatocrit 

-ปกติ  (เพศชำย 36-51% และเพศหญิง 33-47%) 
-ซีดเล็กน้อย (เพศชำย 30- 35.99% และเพศหญิง 30-32.99%) 
-ซีดต้องหำสำเหตุ (Hct<30%) 
รวม 

2. การติดตามการรักษา (Hct) 
-Anemia รำยใหม่ 
-Anemia เดิม 

 
718 
37 
16 
771 

 
6 
11 

 
93.12 
4.80 
2.08 

100.00 
 
 

 
 ผลการตรวจสารเคมีในเลือด 
 กำรตรวจสำรเคมีในเลือด พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ยกเว้น กำรตรวจระดับไขมันในเลือด ระดับ
ไขมันคลอเรสเตอรอลผิดปกติ 318 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44 โดยเป็นผู้ที่มีระดับไขมันคลอเรสเตอ- 
รอลสูงเล็กน้อย จ ำนวน 216 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของจ ำนวนคนที่ตรวจ 564 รำยควบคุมโดย  
Diet control และที่มีระดับไขมันคลอเรสเตอรอลสูงมำก จ ำนวน 102 รำย ซึ่ งในจ ำนวนผู้ที่ยังไม่มี 
โรคประจ ำตัวนั้นมีระดับไขมันคลอเรสเตอรอลสูงมำก จ ำนวน 66 รำย จำกจ ำนวนผู้ไม่มีโรคประจ ำตัวทั้งหมด 
342 รำย จำกกำรติดตำมกำรรักษำ พบว่ำได้รับกำรรักษำโดยกำรให้ยำลดระดับไขมันในเลือด 3 รำยส ำหรับใน
กลุ่มที่มีค่ำระดับน้ ำตำลในเลือดผิดปกติ จ ำนวน 154 รำย ทั้งชนิดกลุ่มเสี่ยง จ ำนวน 157 รำยและกลุ่มที่
เข้ำเกณฑ์เบำหวำน 33 รำยซึ่งในจ ำนวนผู้ที่ยังไม่มีโรคประจ ำตัวนั้นมีค่ำระดับน้ ำตำลในเลือดผิดปกติ 
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีภำวะก่อนเบำหวำน จ ำนวน 60 คน รำย โดยให้ควบคุมด้วย Diet control และตรวจเลือดซ้ ำ
เป็นระยะ ๆ และเป็นกลุ่มที่ เข้ำเกณฑ์เบำหวำน จ ำนวน 8 รำย จำกจ ำนวนผู้ไม่มีโรคประจ ำตัวทั้งหมด  
342 รำย ไดม้ำติดตำมกำรรักษำ 3 รำย 
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ตาราง 13 แสดงผลการตรวจสารเคมีในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

รายการการตรวจ 
ข้อมูลป ี2563 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. ค่าระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) 
-ระดับน้ ำตำลในเลือดปกติ (≤100 mg%) 
-ระดับน้ ำตำลในเลือดผิดปกติ 
-กลุ่มเสี่ยง (101-125 mg%) 
-เกณฑ์เบำหวำน (≥126 mg%) 
รวม 

2. ค่าระดับไขมันคลอเรสเตอรอล (Chol) 
-ระดับไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ (≤200 mg%) 
-ระดับไขมันคลอเรสเตอรอลผิดปกติ 
-สูงเล็กน้อย (201-240 mg%) 
-สูง (≥241 mg%) 
รวม 

3. ค่าระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) 
-ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ปกติ (≤150 mg%) 
-ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติ 
-สูงเล็กน้อย (151-200 mg%) 
-สูง (≥201 mg%) 
รวม 

4. ค่าการท างานของไต (BUN) 
-ค่ำปกติ (≤20.2mg%) 
-ค่ำผิดปกติ (≥20.3 mg%) 
รวม 

5. ค่าการท างานของไต ( Creatinine) 
-ค่ำปกติ (เพศชำย≤1.3 mg%,เพศหญิง≤0.9 mg%) 
-ค่ำผิดปกติ (เพศชำย≥1.4 mg%,เพศหญิง≥1.0 mg%) 
รวม 

6. ระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid) 
-ค่ำปกติ (เพศชำย3.6-8.2 mg% ,เพศหญิง2.3-6.1 mg%) 
-ค่ำผิดปกติ 
รวม 

7. การตรวจสมรรถภาพการท างานของตับ 
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157 
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33 
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246 
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216 
102 
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131 
67 
64 
564 
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23 
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72.12 
27.88 
22.02 
5.86 

100.00 
 

43.62 
54.44 
38.30 
18.09 
100.00 

 
89.15 
23.23 
11.88 
11.35 
100.00 

 
96.61 
3.39 

100.00 
 

95.89 
7.09 

100.00 
 

87.82 
12.47 
100.00 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

รายการการตรวจ 
ข้อมูลป ี2563 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

7.1 SGOT 
-ค่ำปกติ (เพศชำย 0-35 mg%, เพศหญิง 0-44 mg%) 
-เกินเกณฑ์ 
รวม 
7.2 SGPT 
-ค่ำปกติ (เพศชำย 0-45 mg%, เพศหญิง 0-34 mg%) 
-เกินเกณฑ์ 
รวม 
7.3 Alkaline phosphatase 
-ค่ำต่ ำกว่ำปกติ (≤29 mg%) 
-ค่ำปกติ (30-120 mg%) 
-เกินเกณฑ์ 
รวม 

8. การติดตามการรักษา 
-เบำหวำนรำยใหม่ 
-เป็นเบำหวำนเดิม 
-ไขมันในเลือดสูงรำยใหม่ 
-ไขมันในเลือดสูงเดิม 

 
529 
32 
561 

 
494 
67 
561 

 
3 

535 
23 
561 

 
7 
26 
3 
85 

 
94.29 
5.70 

100.00 
 

88.05 
11.40 
100.00 

 
0.53 
95.37 
4.10 

100.00 

 
 ผลการตรวจปัสสาวะและอุจจาระ 
 ในปี 2563 ผู้ตรวจปัสสำวะทั้งหมด 660 รำย ผลตรวจปัสสำวะส่วนใหญ่ พบว่ำ ปกติ จ ำนวน 426 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 64.55 รองลงมำ คือ แปลผลไม่ได้เนื่องจำกปนเปื้อน จ ำนวน 195 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.55 
ผิดปกติจ ำนวน 39 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.91 ในส่วนของปัสสำวะที่พบว่ำผิดปกติส่วนใหญ่ พบเม็ดเลือดแดง/เม็ด
เลือดขำวในปัสสำวะ จ ำนวน 22 รำย คิดเป็นร้อยละ 56.41 รองลงมำ คือ พบโปรตีนรั่วในปัสสำวะ จ ำนวน 9 
รำย คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพท่ีพบว่ำผลปัสสำวะผิดปกติ 
 ส ำหรับผู้ตรวจอุจจำระทั้งหมด 160 รำยผลตรวจอุจจำระปกติ จ ำนวน 156 รำย คิดเป็นร้อยละ 97.50 
และผลตรวจอุจจำระผิดปกติ จ ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ซึ่งผลอุจจำระผิดปกติทั้งหมดเป็นเพศหญิง 
รำยละเอียดตำมตำรำง 5 
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ตารางที ่14 แสดงข้อมูลผลการตรวจปัสสาวะและอุจจาระของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

รายการการตรวจ 
ข้อมูลปี 2563 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. ผลตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ 
1.1 ผลตรวจปกติ 
1.2 ผลตรวจผิดปกติ 
1.3 แปลผลไม่ได้จำกกำรปนเปื้อน 
รวม 

2. ผลตรวจอุจจาระ 
2.1 ผลปกติ 
2.2 ผลผิดปกติ 
รวม 

(N=660) 
426 
39 
195 
660 

 
156 
4 

160 

 
64.55 
5.91 
29.55 
100.00 

 
97.50 
2.50 

100.00 

 
 ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและหัวใจ 
 กำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและหัวใจมีผู้เข้ำรับกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและหัวใจ จ ำนวน 757 รำย คิด
เป็นร้ อยละ  98 .05 ของจ ำนวนผู้ เ ข้ ำรับตรวจสุขภำพทั้ งหมด พบควำมผิดปกติ จ ำนวน 15  รำย 
คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของผู้เข้ำรับกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและหัวใจในผลกำรตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและหัวใจ
ที่ผิดปกติ พบพยำธิสภำพที่ปอด จ ำนวน 12 รำยโดยในจ ำนวนนี้มีรอยโรคเดิม 4 รำย พบควำมผิดปกติใหม่ 8 
รำย นัดตรวจเพ่ิมเติมทั้งหมดและให้สังเกตอำกำรผิดปกติร่วมด้วย พบหัวใจโต จ ำนวน 3 รำย โดยในจ ำนวนนี้มี
หั ว ใ จ โ ต เ ดิ ม  ไ ม่ มี ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ฟิ ล์ ม เ อ ก ซ เ ร ย์ เ ก่ ำ จ ำ น ว น  1  ร ำ ย  
พบควำมผิดปกติใหม่ 2 รำย รำยละเอียดตำมตำรำง 6 
 
ตารางที ่15 แสดงผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก 
ข้อมูลปี 2563 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก 
1. ผลปกต ิ
2. ผลผิดปกต ิ

2.1  มีพยำธิสภำพที่ปอด 
2.2  หัวใจโต 

รวม 

 
742 
15 
12 
3 

757 

 
98.02 
1.98 
80.00 
20.00 
100.00 

 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
ปัญหา / อุปสรรค : บุคลำกรบำงกลุ่มยังไม่เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพตนเอง 
แนวทางแก้ไขปีต่อไป : กระตุ้นให้บุคลำกรมีแรงจูงใจในกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี โดยอำศัยกำร

เสริมสร้ำงแรงจูงใจ 

 

 เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 งำนคุ้มครองผู้บริโภค โดยกลุ่มงำนเภสัชกรรม งำนอำหำรปลอดภัย กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม และ
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง ได้ออกสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่ำงยำ อำหำร เครื่องส ำอำงกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้
ค ำแนะน ำร้ำนค้ำ ผู้ประกอบกำร โดยผลงำนคุ้มครองผู้บริโภคตำมตัวชี้วัด ปีงบประมำณ 2563 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด บรรลุตำมเป้ำหมำย >ร้อยละ 80 ข้อมูล
ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
 
ตารางท่ี 16 รายงานข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
พบปลอดภัย (A) 

จ านวนผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

ทั้งหมด (B) 

ผลงาน 
(A/B)x100 

ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ได้รับกำร
ตรวจสอบได้มำตรฐำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

>ร้อยละ 80 626 ตัวอย่ำง (ยำ 
10, อำหำร 616) 

677 ตัวอย่ำง (ยำ 
30, อำหำร 647) 

92.47 

 

  
 

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกระเช้าปีใหม่ในท้องตลาด 
 งำนคุ้มครองผู้บริโภค โดยกลุ่มงำนเภสัชกรรม งำนอำหำรปลอดภัย กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม และ
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง ด ำเนินงำนตรวจสอบกระเช้ำสุขภำพในช่วงก่อนเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 7 ร้ำนค้ำย่อย
ในเขตรับผิดชอบโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ต ำบลคลองตำล รำยละเอียดตังตำรำงที่ 2 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ตารางที ่17 แสดงรายละเอียดการตรวจสอบฉลากกระเช้าสุขภาพในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

สถานที่
ตรวจสอบ 

รายละเอียดการตรวจสอบฉลาก (ตามประกาศ) 

คุณภาพสินค้าใน
กระเช้า แสดงช่ือทุกรายการ 

แสดง วัน/เดือน/ปี  
ที่หมดอายุ หรือควรบริโภค

ก่อนทุกรายการ 

ผู้ประกอบกำร
รำยย่อย 7 แห่ง 

ถูกต้อง 
   จ ำนวน 75 กระเช้ำ 
   จ ำนวน 77 ชุดของขวัญ  
ไม่ถูกต้อง  
   จ ำนวน 3 กระเช้ำ 
   จ ำนวน 0 ชุดของขวัญ 

ถูกต้อง  
   จ ำนวน 75 กระเช้ำ 
   จ ำนวน 77 ชุดของขวัญ  
ไม่ถูกต้อง  
   จ ำนวน 3 กระเช้ำ 
   จ ำนวน 0 ชุดของขวัญ 

สภำพปกติ 
   จ ำนวน 75 กระเช้ำ 
   จ ำนวน 77 ชุด
ของขวัญ  
สภำพช ำรุด  
   จ ำนวน 0 กระเช้ำ 
   จ ำนวน 0 ชุดของขวัญ 

คิดเป็นร้อยละ 98 
(149/152) 

98 
(149/152) 

100 
(152/152) 

 

 
 

ข้อร้องเรียน 
 กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 
ด ำเนินกำรออกตรวจร้ำนขำยยำไพศำลเวชภัณฑ์ อ ำเภอศรีส ำโรง หลังพบกำรเปิดขำยยำโดยไม่ได้รับอนุญำต 
(หลังจำกถูกด ำเนินคดีแล้วและอยู่ในระหว่ำงรอลงอำญำ) พบเป็นกำรกระท ำซ้ ำ จึง ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ตำม พรบ.ยำ 2510 ขำยยำแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญำต 
  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
 
 การพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 วิทยำกรอบรมโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยงำนคุ้มครองผู้บริโภค 

- กลุ่มเป้ำหมำย อย.น้อย ได้แก่ โครงกำร อย.น้อย สุขภำพดี เริ่มที่โรงเรียน ปี 2563 
- กลุ่มเป้ำหมำย อสม. ได้แก่ โครงกำร หมอหมู่บ้ำน ปี 2563 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 

 เริ่มเปิดคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 เริ่มแรกเป็นเป็นคลินิกให้ค ำปรึกษำ เปิด

ให้บริกำรในวันอังคำรสัปดำห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลำ 13.30-15.30 น. โดยมีบุคลำกรดังนี้คือ แพทย์ 1 คน 

เภสัชกร 1 คน และพยำบำล 1 คน จัดให้บริกำรแบบ One Stop Service ที่ห้องตรวจคลินิกกัญชำทำง

กำรแพทย์ ได้รับกำรสนับสนุนสำรสกัดกัญชำจำก รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จ ำนวน 200 ขวด เป็นสูตร THC oil 

1.7% 5 ml (0.5 mg/drop) หมดอำยุ 20 สิงหำคม 2563 จ่ำยให้แก่ผู้ป่วย 27 ขวด เหลือ 173 ขวด ได้รับคืน

กรณีผู้ป่วยคืนยำ/เสียชีวิต 6 ขวด รอกำรท ำลำย 179 ขวด อยู่ในช่วงด ำเนินกำรขอท ำลำย และปัจจุบันได้รับ

สนับสนุนยำรุ่นใหม่มำจ ำนวน 40 ขวด หมดอำยุ 30 มีนำคม 2564 

 ปัจจุบัน มีแพทย์ผ่ำนกำรอบรม 5 คน เภสัชกรผ่ำนกำรอบรม 5 คน แพทย์แผนไทย 3 คน พยำบำลผ่ำน

กำรอบรม 4 คน เปิดให้บริกำร 2 โรคหลักคือ มะเร็งระยะสุดท้ำยและภำวะปวดประสำทที่รักษำด้วยวิธีอ่ืน ๆ 

แล้วไม่ได้ผล 

 

 
รูปที่ 1 เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 5 พฤศจิกายน 2562 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
รูปที่ 2 1.7% THC oil ได้รับการสนับสนุนจาก 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
รูปที่ 3 สมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมได้รับการสนับสนุนจาก

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ก่อนพบแพทย ์
 ส ำหรับผู้ป่วยที่นัดเข้ำคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ จะจัดท ำข้อมูลของผู้ป่วย โดยต้องมีผลกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร LFT, eGFR ในระยะเวลำ 3 เดือน และตรวจสอบรำยกำรยำเดิมของผู้ป่วย เพ่ือคัดกรองข้อ
ห้ำมใช้และอันตรกิริยำระหว่ำงยำกับน้ ำมันกัญชำในเบื้องต้น  
กำรคัดกรอง 

 เภสัชกรคัดกรองข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวังตำมแบบฟอร์มกำรคัดกรอง C MOPH และให้ควำมรู้เรื่องน้ ำมัน
กัญชำแก่ผู้ป่วยและญำติเบื้องต้น 
หลังพบแพทย์ 

เมื่อแพทย์เห็นควรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ เภสัชกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ วิธีใช้ยำ อันตรกิริยำจำกยำ
และผลข้ำงเคียง มีระบบกำรติดตำมผู้ป่วยแบบ Intensive monitoring 
ระบบกำรติดตำมผู้ป่วย 

1. มีกำรบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรำยที่ได้รับกำรให้ค ำปรึกษำ ร่วมกับกำรใช้ประโยชน์จำกโปรแกรม 
HOSxP ในกำรสร้ำง pop-up alert เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในกำรแจ้งเตือนว่ำเป็นผู้ป่วยที่ต้องติดตำมต่อเนื่อง  

2. ผู้ป่วยจะได้รับสมุดประจ ำตัวและติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์ แบบ Intensive Monitoring โดยเภสัช
กรจะโทรศัพท์สอบถำมอำกำรในวันที่ 0,1,3,7,14,21 และ 28 เมื่อพบอำกำรไม่พึงประสงค์ทั่วไป เช่น มึนศีรษะ 
ง่วงนอน เภสัชกรจะแนะน ำเบื้องต้น แต่หำกพบอำกำรที่ต้องหยุดยำ เภสัชกรจะแนะน ำให้มำพบแพทย์ 

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1. แบบฟอร์มกำรคัดกรอง C-MOPH และแบบฟอร์มกำรคัดกรองเบื้องต้น 
2. Informed consent form 2 ฉบับ 
3. ใบ ยส.5 เฉพำะกัญชำ 
4. แผ่นพับและสมุดประจ ำตัวผู้ป่วย 
5. แฟ้มคู่มือกำรให้ควำมรู้วิธีกำรบริหำรยำ ข้อควรระวัง อำกำรข้ำงเคียง 
6. โปรแกรม C- MOPH, สปสช 
7. Computer ที่มีระบบ Hos’XP 
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รูปที่ 4 ห้องให้ค าปรึกษา คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

 

 ผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ ผลการด าเนินงาน 

1. การคัดกรองและให้ค าปรึกษา 

ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

- ผ่านการคัดกรอง และได้รับยา 
- ผ่านการคัดกรอง ได้รับค าปรึกษา 

แพทย์ไม่ให้ยา 
- ไม่ผ่านการคัดกรอง ได้รับค าปรึกษา 

แพทย์ไม่ให้ยา 

- 26 รำย 
 
- 19 รำย 
- 1 รำย (ผู้ป่วยมีภำวะ pneumonia แพทย์ให้รักษำภำวะติด

เชื้อ ยังไม่ให้ยำ) 6 รำย (มีข้อห้ำมใช้ 2 รำย และมีควำมเสี่ยง
มำกกว่ำได้รับประโยชน์ 4 รำย) 

 

2. ผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ แบ่งตามรายโรคดังนี้ 

- Palliative care co mobid Malignant neoplasm of colon = 7 รำย 
- Palliative care co mobid malignant neoplasm of esophagus = 4 รำย 
- Palliative care co mobid Malignant neoplasm of cervix uteri = 2 รำย 
- Palliative care co mobid malignant neoplasm of ovary = 1 รำย 
- Intractable neuropathic pain = 1 รำย 
- Palliative care co mobid Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive 

organ = 1 รำย 
- Palliative care co mobid Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile duct = 1 รำย 
- Palliative care co mobid malignant neoplasm of stomach = 1 รำย 
- Palliative care co mobid malignant neoplasm of breast = 1 รำย 

รวม 19 ราย 

3. ผลจากการติดตามแบบ Intensive monitoring 

- ผู้ป่วยเสียชีวิต 9 รำยด้วยโรคประจ ำตัว 
- ผู้ป่วยหยุดยำ 3 รำย  
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- ผู้ป่วยได้รับยำเคมีบ ำบัด แพทย์ให้หยุดยำ 1 รำย  
- ผู้ป่วยใช้แล้วคลื่นไส้ อำเจียน 1 รำย  
- ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจำยอำกำรแย่ลง 1 รำย 

- อำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีพบ  
- คลื่นไส้ อำเจียน 1 รำย (หยุดยำ)  
- มึนศีรษะ 1 รำย (เป็นช่วงแรกที่มีกำรใช้ หลังจำกนั้นอำกำรหำยไป) มึนศีรษะ 1 รำย เปลี่ยนเวลำหยด

ยำมำเป็นก่อนนอน อำกำรหำยไป  

4. คุณภาพชีวิตจากแบบประเมิน EQ-5D-5L 

ผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม 9 รำย เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนกำรรักษำ มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม เพ่ิมข้ึน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม และ 
คงท่ี 2 รำยคิดเป็นร้อยละ 22.22 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม 

5. การประเมินความรุนแรงของอาการปวด 

ผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม 8 รำย เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนกำรรักษำ มีคะแนนลดลง 5 รำย คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม คงท่ี 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม และ 
เพ่ิมข้ึน 2 รำยคิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรติดตำม 

 
แผนภูมิที่ 7 การใช้กัญชาทางการแพทย์ แยกตามข้อบ่งใช้ 

 
 

 

 

 

 

ผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ ตามข้อบ่งใช้
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แผนภูมิที ่8 จ านวนผู้ป่วยมารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

 
 

แผนภูมิที ่9 การติดตามผลการรักษา 

 
 

ตารางท่ี 18 การพัฒนากระบวนการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

ล าดับ ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

1 ระบบส่งต่อผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเกิดอำกำร
ข้ำงเคียงจำกกำรใช้น้ ำมันกัญชำ 

ทบทวนแนวทำงระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยทั้งในผู้ป่วยที่มำ
ด้วยอำกำรไม่พึงประสงค์ที่ห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่พบ
อำกำรข้ำงเคียงทำงจิตมำปรึกษำที่คลินิกจิตเวช  

2 แพทย์ต้องกำรเริ่มน้ ำมันกัญชำในผู้ป่วย
นอนโรงพยำบำล 

จัดท ำแนวทำงกำรจ่ำยน้ ำมันกัญชำในผู้ป่วยนอน
โรงพยำบำล 

3 3.1 กำรจัดคลินิกผสมผสำนระหว่ำง
แพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย 
3.2 กำรวำงแผนกำรรักษำ ระยะเวลำใน
กำรให้ยำเพ่ือป้องกันกำรติดจำกยำที่ใช้ 

3.1 มีกำรจัดตั้งคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย 
ให้บริกำรทุกวันอังคำร เวลำ 8.30-16.30 น. 
3.2 จ่ำยยำไม่เกิน 2 สัปดำห์ในช่วงแรกที่เริ่มยำ และ
ติดตำมแบบ intensive monitoring 

พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

จ านวนผู้มารับบริการ (ราย)

ได้รับน้ ามันกัญชา ให้ค าปรึกษาไม่ได้รับยา

ยังไม่มียา
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ล าดับ ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

4 กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำรสกัดจำก
กัญชำสำร THC/CBD ทำง
ห้องปฏิบัติกำร 

ส่งตรวจศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เขต 2 พิจำรณำเป็น
รำย ๆ ไป 

5 กำรเพ่ิมสูตรต ำรับยำกัญชำทำง
กำรแพทย์ 

ที่ประชุมพิจำรณำว่ำ กลุ่มผู้ป่วยยังไม่มำก ขอคงต ำรับ
ตำมเดิมก่อน 

 

จุดเด่นของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
1. ได้รับกำรสนับสนุนนโยบำยจำกผู้บริหำร ผลักดันให้เกิดคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์และกัญชำทำง

กำรแพทย์แผนไทย 
2. จัดท ำคู่มือคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แก่สหวิชำชีพผู้ให้กำรดูแล/รักษำคลินิกกัญชำ 
3. กำรจัดบริกำรในคลินิกมีควำมเป็นสัดส่วน เหมำะกับกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยในประเด็นที่อ่อนไหว 
4. จัดด ำเนินกำรแบบ one stop service โดยสหวิชำชีพในคลินิกประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยำบำล 1 

คน และเภสัชกร 1 คน 
5. ปัจจุบันมีสหวิชำชีพผ่ำนกำรอบรมดังนี้ แพทย์ 5 คน เภสัชกร 5 คน พยำบำล 4 คน และ แพทย์แผน

ไทย 3 คน 
6. ด ำเนินกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยแบบผสมผสำน โดยเปิดบริกำรทุกวันอังคำร เวลำ    

8.30 น. ถึง 16.30 น. 
โอกาสพัฒนา 

1. ระบบกำรลงข้อมูล C-MOPH ยังไม่รองรับกำรให้ผู้บริกำรผู้ป่วยใน ในกำรดึงข้อมูลจำกส่วนกลำงจึง
อำจจะไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ซึ่งทำง C-MOPH แจ้งว่ำ อยู่ในกระบวนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำร
ผู้ป่วยใน 

2. สร้ำงแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย (CPG) ให้เป็นแนวทำงของโรงพยำบำลโดยยึดตำมข้อบ่งชี้หลัก เพ่ือให้
สะดวกในกำรดูแลผู้ป่วยและเพ่ือปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน 

3. สื่อสนับสนุน ประเภทสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ  ได้รับกำรสนับสนุนมำในปริมำณน้อย ไม่เพียงพอ 
4. จัดอบรมควำมรู้แก่ เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต และกลุ่ม อสม. เพ่ือให้สำมำรถให้ควำมรู้

กับผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
5. เพ่ิมแพทย์ผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรสั่งจ่ำยกัญชำทำงกำรแพทย์โดยหลักสูตรที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง

อีก 4 คน 
6. เพ่ิมการเข้าถึงการบริการกัญชาทางการแพทย์ โดย เพ่ิมจ านวนวันเปิดท าการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์เป็นทุกวันอังคาร จากเดิมจัดสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน และเปิดบริการจ่ายสมุนไพร
กัญชาทุกวันท าการ โดยแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
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ตารางที่ 19 สรุปผลการด าเนินงาน Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2563 

ปัญหา แผน/การด าเนินการแกไ้ข 

1. Stroke fast track 
    1.1 กำรใช้บริกำร EMS น้อย 
    1.2 กำรเข้ำถึงบริกำรหลังเกิดอำกำรล่ำช้ำ 
2. จ ำนวนเตียง Stroke unit ไม่เพียงพอ 
3. ขำดแพทย์ Neuro med, Neuro surg 
4. กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมและมี
ผู้ป่วยรำยใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี 

1. ประชำสัมพันธ์สัญญำณเตือนโรคหลอดเลือด
สมองอย่ำงทั่วถึง 
2. กำรเชื่อมโยงโรงพยำบำลชุมชนในกำรดูแล
ผู้ป่วย IMC 
3. จัดท ำแนวทำงกำรรักษำและกำรรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยที่มีภำวะเลือดออกในสมองให้ชัดเจน 
4. เพ่ิมกำรคัดกรอง CVD risk ให้ครอบคลุมมำก
ยิ่งขึ้น 
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แผนภูมิที่ 10 อัตราตาย Stroke อ าเภอศรีส าโรงแยกตาม Subtype 

 
  

A/Bx100 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

A 15 23 23 22 23 

B 151 183 192 185 184 

 

ตารางท่ี 19 ผลการด าเนินงาน Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด ปี 2563 

สุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด 

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ = 11.27 ต่อแสน
ประชำกร 
(เป้ำหมำย < 6.3 ต่อแสนประชำกร) 

ร้อยละ 56 ของผู้ติดยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำม
เกณฑ์และได้รับกำรดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(เป้ำหมำย ร้อยละ 50) 

ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับไปท ำซ้ ำ
ภำยใน 1 ปี = 95 เปอร์เซ็นต์  
(เป้ำหมำย ร้อยละ 90 ) 

ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำม
รุนแรง ได้รับกำรประเมิน บ ำบัดรักษำและติดตำม 
(เป้ำหมำย ร้อยละ 60 ) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร = ร้อยละ 
52.88 
(เป้ำหมำย ร้อยละ 68) 

 

 

2559 2560 2561 2562 2563
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 จ ำนวนผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรงไม่สำมำรถตอบสนองต่อยำกลุ่มปกติจ ำนวน 2 คน (เบิกได้ 1 คนและสิทธิ
ประกันสุขภำพ 1 คน) 

 กำรรับรักษำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเวช รับได้ 4 เตียง 

 รับปรึกษำจำกหอผู้ป่วยใน 
 จ ำนวนคนไข้ปรึกษำจำกต่ำงแผนก 318 คน/ปี ; 27 คน/เดือน 
 กำรวินิจฉัย 4 อันดับ : ภำวะสับสนจำกกำรขำดแอลกอฮอล์ 
 : Delirium (ภำวะเพ้อคลั่ง) 
 : ภำวะคลั่งจำกสำรเสพติด (ยำบ้ำ) 
 : Adjustment disorder (ปัญหำกำรปรับตัว) 
โอกาสในการพัฒนา 

 เสริมแรงผู้ดูแลในกำรช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มก้ำวร้ำวจำกแอลกอฮอล์และสำรเสพติด (ญำติ ผู้ดูแล) 

 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง/กำรคัดกรอง/ช่วยเหลือเบื้องต้น (รพ.สต.)  ในด้ำนแอลกอฮอล์ 
สำรเสพติด ภำวะซึมเศร้ำ  

 กำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทำงจิตเวชอย่ำงเหมำะสม (โรงพยำบำล) 
 
แนวทางการขับเคลื่อนปีงบประมาณ 2564 

 โครงกำรใกล้บ้ำนใกล้ใจ เน้นในกลุ่มที่มีอำกำรรุนแรง ผู้ป่วยแอลกอฮอล์ สำรเสพติดให้มำกยิ่งขึ้น 

 ภำวะผู้ป่วยก้ำวร้ำวได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมในเรื่องกำรสงบคนไข้และกำรส่งต่อเข้ำรับบริกำรอย่ำง
ปลอดภัย 

 

 

ผลการด าเนินงานการป้องกันการตายมารดาไทยตาย  ปีงบประมาณ 2563 
ตารางท่ี 20 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2559 2560 2561 2562 2563 

ทำรกเกิดมีชีพ  
 

1,377 1,143 1,188 1,097 955 

อัตรำมำรดำไทย
ตำย 

ไม่เกิน 17 ต่อกำรเกิดมีชีพแสน
คน 

0 0 0 (91.15) 
1รำย 
PIH 
PPH 

0 
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไม่มีมารดาไทยตาย 
 การด าเนินงาน น ำนโยบำย 6 โปรแกรมคุณค่ำสร้ำงเด็กไทยคุณภำพ และนโยบำยของกรมอนำมัย ลงสู่
กำรปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตั้งครรภ์ โดยกำรให้ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำยหญิงวัยเจริญพันธุ์
ในโรงเรียนและในขุมขน จ่ำยยำบ ำรุงเลือด มีหน่วยให้ค ำปรึกษำก่อนกำรตั้งครรภ์ ในกำรคัดกรองภำวะเสี่ยงและ
แก้ไขภำวะเสี่ยงก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อมำรดำและทำรกในครรภ์ เมื่อมีกำรตั้งครรภ์ มีหน่วยงำนฝำกครรภ์
ที่มีคุณภำพ มีกำรคัดกรองภำวะเสี่ยง เช่นภำวะเสี่ยง เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ตกเลือดก่อนคลอด คลอดก่อน
ก ำหนด ตกเลือดหลังคลอด และแจ้งให้หญิงตั้งครรภ์/สำมี/ครอบครัว ทรำบถึงภำวะเสี่ยง วิธีกำรเฝ้ำระวังอำกำร
ผิดปกติ ช่องทำงกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มีกำรเตรียมเลือดตั้งแต่ข่วงตั้งครรภ์โดยเฉพำะหญิงตั้งครรภ์
มีหมู่เลือด Rh ลบ และส่งต่อข้อมูลให้ห้องคลอดเพ่ือเตรียมตวำมพร้อมในกำรคลอด มีกำรเตรียมกำรคลอดที่มี
ประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่มีกำรฝีกปฏิบัติช่วยเหลือภำวะวิกฤตทำงสูติกรรม ฝึกกำรช่วยชีวิตทำรกแรกเกิด เตรียม
ควำมพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ หลังคลอดให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติมำรดำ/สำมี/ญำติ ในกำรอำบน้ ำบุตร กำร
ดูแล สะดือ ตำ และอำกำรผิดปกติของทำรก และของมำรดำที่ต้องมำพบแพทย์ เช่น ทำรกมีอำกำรตัวเหลือง ตำ 
สะดือแฉะ ท้องอืด ถ่ำยอุจจำระเหลว มีไข้  มำรดำน้ ำครำวปลำมีกลิ่นเหม็น มีไข้ เป็นค้น เมื่อจ ำหน่ำยกลับบ้ำน
จะส่งข้อมูลให้กับ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดูแลมำร-ทำรกหลังคลอดต่อเนื่องในชุมชน มีกำรติดตำม
พัฒนำกำรเด็กตำมช่วงอำยุอย่ำงต่อเนื่องโดยกุมำรแพทย์ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 จำกเก็บข้อมูลหญิงที่มำคลอดในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 1) พบกำรฝำกครรภ์ก่อน 12 สัปดำห์มีจ ำนวนน้อยไมผ่ำนเกณฑ์ 
 2) พบหญิงที่มำคลอดไม่ได้ฝำกครรภ์  /อ้วนน้ ำหนักมำกกว่ำ 100 กิโลกรัม / PIH / DM / มีแอมเฟตำมีน
ในปัสสำวะ / VDRL Positiveมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 
 ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในโรงพยำบำล และนอกโรงพยำบำลขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำย 6 โปรแกรมคุณค่ำสร้ำงเด็กไทยคุณภำพอย่ำงเข้มแข็ง ต่อเนื่อง โดยเน้นที่โปรแกรม 1 2 และ 3 

ผลการด าเนินงาน Intermediate Care จังหวัดสุโขทัย 
ตัวช้ีวัดหลัก : ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้กำรบริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงแบบผู้ป่วย

ใน (intermediate bed/ward) ร้อยละ 50  
ตารางท่ี 21 จังหวัดสุโขทัย ด าเนินการ ร้อยละ 100 รวม 18 เตียง 

โรงพยาบาล 
รูปแบบ 

Intermediate 
IMC protocol หมายเหตุ 

ศรีสังวร M Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

สวรรคโลก M Bed มีครบ 4 ข้อ 4 เตียง 
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โรงพยาบาล 
รูปแบบ 

Intermediate 
IMC protocol หมายเหตุ 

ศรีสัชนำลัย M Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

ศรีนคร F Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

ทุ่งเสลี่ยม F Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

กงไกรลำศ F Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

คีรีมำศ F Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

บ้ำนด่ำนลำนหอย F Bed มีครบ 4 ข้อ 2 เตียง 

 
ผู้รับผิดชอบ : แพทย์ / นักกำยภำพบ ำบัด / นักกิจกรรมบัด  
IMC protocol ที่ประกอบด้วย  
 1) Problem list & plan        
 2) Standing doctor order sheet     
 3) Team meeting report            
 4) Activities protocol (short stay) 
หมายเหตุ :  รพ.สุโขทัย เปิดเป็น IMC ward มี 6 เตียง 
 
ตัวช้ีวัดรอง : เป้ำหมำย ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี

คะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment 
ได้รับกำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
ร้อยละ 60  
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ตัวช้ีวัดด้านการจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
1) ตัวชี้วัด ร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ 
สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 เขตอ ำเภอศรีส ำโรงมี รพ.สต. ในควำมรับผิดชอบจ ำนวน 19 แห่ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ทันตำภิบำลประจ ำอยู่ 7 
แห่ง ภำพรวมกำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต. ปีงบประมำณ 2561 และ 2562 พบ รพ.สต. ที่มีคุณภำพ
ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 70  ซึ่งเกินเกณฑ์เป้ำหมำยคือร้อยละ รพ.สต./ศสม. ที่ผ่ำนเกณฑ์มีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 60 ส ำหรับปีงบประมำณ 2563 พบว่ำ รพ.สต. 13 แห่งจำก 19 แห่ง ได้ผ่ำนเกณฑ์กำรให้บริกำร
ประชำชนจ ำนวน 200 คนต่อพันประชำกร อย่ำงไรก็ตำมเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้ำหมำย 14 กิจกรรม พบ รพ.สต. ผ่ำน 
7 แห่งจำก 19 แห่ง  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปีงบประมำณ 2561 และ 2562 เป็นไปตำมเกณฑ์ จำกกำรท ำงำนภำยใน
เครือข่ำยของทันตำภิบำลร่วมกับบุคลำกรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ท ำให้ รพ.สต. ส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกรรมได้
ตำมเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำมในปีงบประมำณ 2563 เกิดกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) ท ำให้กำรด ำเนินกำรเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้ำหมำย 14 กิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ รพ.สต. ที่ไม่
มีเจ้ำหน้ำที่ทันตำภิบำลประจ ำ 
ปัญหาในปัจจุบัน 
 - ปัญหำด้ำนเครื่องมือและครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรมในบำง รพ.สต. ซึ่งเกิดจำกระบบน้ ำ ระบบไฟฟ้ำ 

ที่ต้องได้รับกำรแก้ไขบ่อยครั้ง ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรได้ ปัญหำกำรปรับปรุงสถำนที่เพ่ือรองรับ
สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งท ำให้จ ำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำหัตถกำรที่เกิดกำรฟุ้ง
กระจำย กำรให้บริกำรจึงไม่สำมำรถท ำได้เต็มประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

 - ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร คือ เจ้ำหน้ำที่ทันตำภิบำลที่ยังไม่ครอบคลุมจ ำนวน รพ.สต. โดยเฉพำะ
พ้ืนที่ห่ำงไกล 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - แจ้งทำง รพ.สต. ให้ท ำกำรเสนอแผนปรับปรุงสถำนที่เพ่ือของบประมำณในกำรปรับปรุง โดยให้

ครอบคลุมและแก้ปัญหำด้ำนเครื่องมือและครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรมต่ำงๆ เพ่ือรับกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน โดยระหว่ำงรอกำรปรับปรุง มีช่องทำงในกำรท ำหัตถกำรที่เกิดกำรฟุ้งกระจำยในสถำนที่ที่มี
ควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงทันตกรรมมำกกว่ำคือที่โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 - ด้ำนบุคลำกร ประสำนกับสำธำรณสุขอ ำเภอเพ่ือรับทรำบถึงปัญหำและเสนอควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรต่อไป 
การวางแผนในปีต่อไป 
 - ปรับปรุงสถำนที่ในส่วนของ รพ.สต. รับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งกำรจัดสรร

ครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรม (ยูนิตท ำฟัน) ใน รพ.สต. ที่ยังไม่มีห้องท ำฟัน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
ให้บริกำรทำงทันตกรรม 

 - ท ำแผนเสนอควำมต้องกำรเจ้ำหน้ำที่ทันตำภิบำลเพิ่ม 
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2) ตัวชี้วัด อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนในพื้นท่ี 
สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 ภำพรวมกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกย้อนหลัง 2-3 ปี พบอัตรำกำรใช้บริกำรของประชำชนในอ ำเภอศรี
ส ำโรงอยู่ที่ร้อยละ 30-39 จำกจ ำนวนประชำกรทั้งหมด โดยประมำณร้อยละ 83 ของผู้มำรับบริกำรเป็นผู้ใช้สิทธิ
ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ส่วนกำรให้บริกำรทันตกรรมแก่เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยคิดเป็นร้อยละ 60-
70 ของจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด โดยรวมอัตรำกำรใช้บริกำรของประชำชนในช่วง 2-3 ปีไม่พบกำรเปลี่ยนแปลง
มำกนัก  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จำกเกณฑ์เป้ำหมำยประชำกรในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ใช้บริกำรสุขภำพช่องปำก ถือว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำมแม้ปี 2563 ซึ่งมีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ท ำให้ต้องงดกำรท ำหัตถกำรไประยะหนึ่ง แต่อัตรำกำรใช้บริกำรโดยรวมไม่เปลี่ ยนแปลงจำกเดิมมำก ซึ่งอำจเกิด
จำกกำรด ำเนินงำนออกให้บริกำรสุขภำพช่องปำกตำม รพ.สต. มำกขึ้น รวมถึงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรทันตก
รรมนอกเวลำรำชกำรที่เป็นช่องทำงให้ประชำชนเข้ำรับบริกำรได้ทั่วถึง คำดว่ำหำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคคลี่คลำย จะช่วยเพิ่มอัตรำกำรใช้บริกำรของประชำชนได้ตำมเป้ำหมำย 
ปัญหาในปัจจุบัน 
 - ปัญหำผู้ป่วยไม่มำตำมนัด โดยเฉพำะกำรนัดหมำยกำรให้บริกำรทันตกรรมนอกเวลำรำชกำร 
 - ปัญหำขำดกำรออกให้บริกำรเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมอัตรำกำรใช้บริกำรของประชำชน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ด้ำนกำรนัดหมำย จัดระบบให้มีผู้รับผิดชอบกำรโทรติดตำมกำรนัดหมำย รวมทั้งจัดระบบคิว ให้มีผู้ป่วย

รองรับอย่ำงเหมำะสม 
 - ด้ำนกำรให้บริกำรเชิงรุก ประสำนงำนกับหน่วยบริกำรเชิงรุกของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย รวมถึงร่วม

ออกหน่วยคัดกรองกับหน่วยงำนอื่นในลักษณะสหสำขำวิชำชีพ 
การวางแผนในปีต่อไป 
 กำรจัดสรรครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรม (ยูนิตท ำฟัน) เพ่ิมที่โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย และ รพ.สต 
เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมแก่ประชำชนในพ้ืนที่ 
 
3) ตัวช้ีวัด อัตรำกำรให้บริกำร ตรวจสุขภำพช่องปำกและขัดท ำควำมสะอำดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลำกร 
สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 ภำพรวมกำรให้บริกำรตรวจสุขภำพและขัดท ำควำมสะอำดฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 พบว่ำมีร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกและขัดท ำควำมสะอำดฟัน เป็น
ร้อยละ 3 ซึ่งยังต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำยที่ก ำหนดให้อัตรำกำรให้บริกำรตรวจสุขภำพช่องปำกและขัดท ำควำม
สะอำดฟันในหญิงตั้งครรภ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  เปรียบเทียบข้อมูลกำรให้บริกำรย้อนหลังในปีงบประมำณ 
2563 พบร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และขัดท ำควำมสะอำดฟัน ภำยในอ ำเภอศรีส ำโรง
มีร้อยละ 5.31 ซึ่งต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จำกผลกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2563 และปี 2564 ในช่วงไตรมำสที่ 1 พบว่ำร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และขัดท ำควำมสะอำดฟันมีร้อยละต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำยทั้งนี้
เนื่องมำจำกกำรท ำหัตถกำรในหญิงตั้งครรภ์สำมำรถท ำได้อย่ำงปลอดภัยในช่วงอำยุครรภ์ 4 ถึง 6 เดือน ท ำให้
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มำท ำกำรตรวจฝำกครรภ์จะได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกเพียงอย่ำงเดียวเนื่องจำกอำยุ
ครรภ์ยังไม่ถึงก ำหนดที่สำมำรถท ำหัตถกำรทำงทันตกรรมได้ จึงได้ท ำกำรนัดหมำยผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ไว้เพ่ือเข้ ำ
รับบริกำรทำงทันตกรรมในช่วงอำยุครรภ์ที่เหมำะสม แต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมำเกิดกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ต้องงดกำรขูดหินน้ ำลำยและขัดฟันซึ่งเป็นหัตถกำรที่มีกำรฟุ้งกระจำย ท ำให้กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ถึงก ำหนดกำรเข้ำรับบริกำรต้องเลื่อนกำรรักษำออกไป 
ปัญหาในปัจจุบัน 
 กำรเกิดกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรหัตถกำรที่มีกำรฟุ้ง
กระจำย เช่น กำรขูดหินน้ ำลำยและขัดฟันได้ ท ำให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรตรวจเพียงอย่ำงเดียวแต่ไม่ได้รับ
บริกำรกำรขูดหินน้ ำลำยและขัดฟัน ทำงกลุ่มงำนทันตกรรม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยได้มีกำรปรับปรุงห้องแยก
ส ำหรับกำรท ำหัตถกำรฟุ้งกระจำยขึ้น 1 ห้อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ป่วยที่มำรอรับบริกำรทำงทันตกรรมที่
มีกำรฟุ้งกระจำย ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องได้รับกำรขูดหินน้ ำลำยและขัดฟัน และในรพ.สต.ที่เปิ ด
ให้บริกำรทำงทันตกรรมนั้น ห้องท ำฟันไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรป้องกันกำรฟุ้งกระจำยเพียงพอส ำหรับ
กำรท ำหัตถกำรที่ฟุ้งกระจำย จึงยังไม่สำมำรถรับบริกำรทำงทันตกรรมที่มีกำรฟุ้งกระจำยได้ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ขอจัดสรรงบประมำณในกำรปรับปรุงกลุ่มงำนทันตกรรม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย เพ่ือให้มีระบบ
ระบำยอำกำศที่เพียงพอส ำหรับกำรท ำหัตถกำรที่มีกำรฟุ้งกระจำย รวมทั้งขอจัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรป้องกันกำรฟุ้งกระจำยให้แก่ รพ.สต. 
การวางแผนในปีต่อไป 
 ปรับปรุงระบบระบำยอำกำศเพ่ือสำมำรถท ำหัตถกำรฟุ้งกระจำยในผู้ ป่วยได้ และนัดหมำยกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกแล้วให้มำเข้ำรับบริกำรขูดหินน้ ำลำยและขัดฟัน 
 
4) ตัวชี้วัด อัตรำกำรให้บริกำร เคลือบ/ทำ ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอำยุ 4-12 ปี และเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ 
ในกลุ่มเด็กอำยุ 6-12 ปี 
สรุปสถานการณ์ย้อนหลัง 
 สถำนกำรณ์กำรให้บริกำร เคลือบ/ทำ ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอำยุ 4-12 ปีในปีงบประมำณ 2563 พบอัตรำ
ได้รับกำรเคลือบ/ทำฟลูออไรด์ร้อยละ 24.88 ส ำหรับปีงบประมำณ 2564 ในช่วงไตรมำสที่ 1 อัตรำกำรให้บริกำร
เคลือบ/ทำฟลูออไรด์อยู่ที่ร้อยละ 9.82 ซึ่งยังต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำยที่ก ำหนดอัตรำได้รับกำรเคลือบ/ทำฟลูออไรด์
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
 กำรให้บริกำรเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ในเด็กอำยุ 6-12 ปีในปีงบประมำณ 2563 อยู่ที่ร้อยละ 12.61 
ส ำหรับปีงบประมำณ 2564 ในช่วงไตรมำสที่ 1 อัตรำกำรเคลือบหลุมร่องฟันอยู่ที่ร้อยละ 4.69 ซึ่ งยังต่ ำกว่ำ
เกณฑ์เป้ำหมำยที่ก ำหนดอัตรำได้รับกำรเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 อัตรำกำรบริกำรเคลือบ/ทำฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย สำเหตุอำจ
เกิดจำกจ ำนวนเด็กในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของทั้งโรงพยำบำลและรพ.สต.มีจ ำนวนมำก และในแต่ละโรงเรียนต้องมี
กำรจัดสรรและแบ่งเวลำในกำรเรียนกำรสอนมำเพ่ือเข้ำรับบริกำร ซึ่งในบำงโรงเรียนไม่สำมำรถจัดสรรเวลำได้ 
รวมทั้งกำรตรวจคัดกรองกลุ่มเด็กเพ่ือรับกำรเคลือบหลุมร่องฟันกรำมแท้ที่เร็วหรือช้ำเกินไป พบว่ำฟันขึ้นไม่เต็มซี่
หรอืพบกำรผุ ท ำให้ไม่ได้เข้ำรับบริกำร 
ปัญหาในปัจจุบัน  
 - กำรเกิดโรคระบำดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นอุปสรรคในกำรให้บริกำรเคลือบ/ทำ 

ฟลูออไรด์ และกำรเคลือบหลุมร่องฟัน คือกำรนัดกลุ่มเด็กมำรับบริกำร เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อจ ำเป็นต้องจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงผู้เข้ำรับบริกำรทำงทันตกรรม ท ำให้ไม่สำมำรถ
นัดกลุ่มเด็กมำรับบริกำรทันตกรรมได้จ ำนวนมำก 

 - ในบำงพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของรพ.สต.ไม่มีครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรม เช่น ยูนิตท ำฟัน ท ำให้กลุ่มเด็ก
ในเขตรับผิดชอบที่จะต้องได้รับกำรเคลือบ/ทำฟลูออไรด์หรือได้รับกำรเคลือบหลุมร่องฟันต้องรับบริกำร
ในรพ.สต.อ่ืนที่มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและสถำนที่ ซึ่งในบำงพ้ืนที่มีควำมห่ำงไกล อำศัยเวลำในกำร
เดินทำง  

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ก ำหนดจ ำนวนผู้ที่จะมำเข้ำรับบริกำรเคลือบ/ทำ ฟลูออไรด์ หรือ เคลือบหลุมร่องฟันในแต่ละครั้ง โดย

เพ่ิมควำมถ่ีในกำรนัดแทน   
 - ขอจัดสรรก ำลังคนเพ่ิมในต ำแหน่งทันตบุคลำกรและขอจัดสรรครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรมในพ้ืนที่ที่

ขำดแคลน 
 - มีกำรออกหน่วยในพ้ืนที่ที่ขำดแคลนทันตบุคลำกรและขอจัดสรรครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรมเพ่ือให้

กลุ่มเด็กสำมำรถเข้ำรับบริกำรในพื้นที่ได้ 
การวางแผนในปีต่อไป 
 - ก ำหนดตำรำงนัดหมำยเด็กผู้เข้ำรับบริกำรทำงทันตกรรมให้ชัดเจน และก ำหนดจ ำนวนที่แน่นอนในกำร

เข้ำรับบริกำร รวมทั้งขอจัดสรรครุภัณฑ์พ้ืนฐำนทำงทันตกรรม (ยูนิตท ำฟัน) เพ่ิมใน รพ.สต พื้นที่ห่ำงไกล 
เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร 

 - เพ่ิมควำมถี่ในกำรนัดเคลือบ/ทำ ฟลูออไรด์ หรือ เคลือบหลุมร่องฟัน 
 

 

สรุปผลการด าเนินงาน Service Plan สาขาไต ประจ าปี 2563 
 กำรบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) ซึ่งมีแนวทำงกำรด ำเนินตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
(Service Plan) พ.ศ. 2561 - 2565 ด ำเนินกำรดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless Health service net 
work) กำรดูแลแบบเบ็ดเสร็จในเขต (Self contain) และระบบส่งต่อภำยในเขต โดยมีเป้ำหมำยในกำรเนินกำร
คือ ลดอัตรำป่วย ลดอัตรำตำย ลดควำมแออัดและลดระยะเวลำรอคอย ดังนั้น Service Plan สำขำไต 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จึงด ำเนินงำนดังนี้ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

1) ทบทวนคณะกรรมกำร Service plan สำขำไต อ ำเภอศรีส ำโรง ปีละ 1 ครั้ง 
2) ประชุมคณะกรรมกำรปีละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังใน

เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
3) ทบทวนสมำชิกในไลน์กลุ่ม CKD ศรีส ำโรง ปีละ 1 ครั้งให้เป็นปัจจุบันเพ่ือส่งข่ำวสำรและตอบปัญหำ

ด้ำนสุขภำพในเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) เพ่ิมศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะทั้งก่อนบ ำบัดทดแทนไตและบ ำบัดทดแทนไตให้แก่

จนท.ในเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรงโดยอำยุรแพทย์โรคไตปีละ 1  ครั้ง 
5) เปิดให้บริกำร CKD Clinic ทุกวันอังคำร เวลำ 08.30-16.30น. โดยทีมสหสำขำวิชำชีพ (อำยุรแพทย์

โรคไต,เภสัชกร,พยำบำล,นักโภชนำกร,นักกำยภำพบ ำบัด) 
6) เป็นวิทยำกรร่วมกับรพ.สต.ให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมพฤติกรรมไม่ได้

และเป็นแหล่งสถำนที่ลงดูกำรบ ำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำยเพ่ือให้เกิดกำรปรับ
พฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพของตนเองให้ดีขึ้น 

7) ร่วมงำนกับทีม วสค.ในกำรลงเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชนเพ่ือแนะน ำกำรปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
8) ร่วมกับทีม วสค. ในกำรคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง พบว่ำผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังส่งพบอำยุร

แพทย์โรคไตที่รพ.ศรีสังวรสุโขทัยเพื่อกำรดูแลรักษำอย่ำงถูกต้อง 
 

หมวด 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 

แผนงานที่  6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) 

โครงการที่  22. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สำขำไต 

ระดับการแสดงผล เขตสุขภำพ 

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

ค่านิยาม CKD หมำยถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมำยถึงอัตรำกำรกรองของ
ไตที่ได้จำกกำรค ำนวณจำกค่ำ serum creatinine ของผู้ป่วยตำมสมกำร CKD-
EPI) 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมำณ 2563  66% 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลส ำเร็จที่เป็นภำพรวมของกำรชะลอควำมเสื่อมของไตในผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรัง(CKD)ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรของหลำยมำตรกำรมำรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมำยถึง ผู้ป่วยจำกแฟ้ม DIAGNOSIS  OPD 

แหล่งข้อมูล HDC 

รายการข้อมูล1 A= 959 (จ ำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับบริกำรที่

โรงพยำบำลได้รับกำรตรวจcreatinin/มีผลeGFR 2ค่ำ และค่ำทั้งสองห่ำงกัน
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ไม่น้อยกว่ำ3 เดือนโดยพิจำรณำค่ำของeGFRตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมำณ
และมีค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลง< 5) 

รายการข้อมูลที่2 B=1,418 (จ ำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับบริกำรที่

โรงพยำบำลได้รับกำรตรวจcreatinin/มีผลeGFR 2ค่ำ และค่ำทั้งสองห่ำงกัน
ไม่น้อยกว่ำ3 เดือนโดยพิจำรณำค่ำของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมำณ) 

ค าณวนตัวช้ีวัด (A/Bx100)=959/1,418x100= 67.63% 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 

67.63% 

ระยะเวลาการ
ประเมินผล 
 

ปีละ 1  ครั้ง(ดูผลผ่ำน HDC ที่มีกำรประเมินผลตลอดปีแบบ real time) 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

ร้อยละ 
67.9 59.30 69.30 

ข้อมูล HDC กระทรวงสำธำรณสุข 
 

ผู้รายงาน นำงสำวเรวรรณ   รู้สมัย 

 

หมวด 2. ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 

แผนงานที่  6. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) 

โครงการที่  22. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สำขำไต 

ระดับการแสดงผล เขตสุขภำพ 

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

ค่านิยาม CKD หมำยถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
eGFR(estimated glomerular filtration rate) หมำยถึงอัตรำกำรกรองของไต
ที่ได้จำกกำรค ำนวณจำกค่ำ serum creatinine ของผู้ป่วยตำมสมกำร CKD-
EPI) 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมำณ 2564  66% 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลส ำเร็จที่เป็นภำพรวมของกำรชะลอควำมเสื่อมของไตในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรของหลำยมำตรกำรมำรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมำยถึง ผู้ป่วยจำกแฟ้ม DIAGNOSIS  OPD 

แหล่งข้อมูล HDC 
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รายการข้อมูล1 A= 959 (จ ำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับบริกำรที่

โรงพยำบำลได้รับกำรตรวจcreatinin/มีผลeGFR 2ค่ำ และค่ำทั้งสองห่ำงกัน
ไม่น้อยกว่ำ3 เดือนโดยพิจำรณำค่ำของeGFRตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมำณ
และมีค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลง< 5) 

รายการข้อมูลที่2 B=1,418 (จ ำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับบริกำรที่

โรงพยำบำลได้รับกำรตรวจcreatinin/มีผลeGFR 2ค่ำ และค่ำทั้งสองห่ำงกัน
ไม่น้อยกว่ำ3 เดือนโดยพิจำรณำค่ำของeGFRตั้งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมำณ) 

ค าณวนตัวช้ีวัด (A/Bx100)=555/769x100= 72.17% 

ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564(
ไตรมาส1) 

72.17% 

ระยะเวลาการ
ประเมินผล 
 

ปีละ 1 ครั้ง (ดูผลผ่ำน HDC ที่มีกำรประเมินผลตลอดปีแบบ real time) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

ร้อยละ 
59.30 69.30 67.63 

ข้อมูล HDC กระทรวงสำธำรณสุข 
 

ผู้รายงาน นำงสำวเรวรรณ   รู้สมัย 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน Service Plan ตา ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1) ร้อยละของผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไปได้รับกำรคัดกรองสำยตำ ≥95% (อ.ศรีส ำโรง 97.04%) 
2) ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน ≥85%       

(โซนเหนือ 90.25%) 
สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 

1) ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ปีงบประมำณ 2561-2563 พบว่ำ อ.ศรีส ำโรงมีผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น 
จ ำนวน 34, 130 และ 1,767 คน ตำมล ำดับ ภำพรวม 5 อ ำเภอโซนเหนือ พบมีผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 747, 
1,804 และ 3,710 คน ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ยิ่งออกหน่วยคัดกรองยิ่งพบผู้ป่วย ต้อกระจก ต้อหิน 
เบำหวำนขึ้นจอประสำทตำ ต้อเนื้อ และโรคตำอ่ืนๆ จ ำนวนมำก  

2) ประชำชน 1 คนมี 2 ดวงตำ ดังนั้นจึงพบว่ำ จ ำนวนผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอดและสำยตำเลือนรำง
ระยะรุนแรงในแต่ละปีไม่ลดลง โดย 5 อ ำเภอโซนเหนือพบผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอดและสำยตำเลือนรำงระยะ



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

รุนแรง ในปีงบประมำณ 2561-2563 จ ำนวน 822, 671 และ 1,080 คน ตำมล ำดับ ได้รับกำรผ่ำตัดแล้ว 517, 
379 และ 392 คน ตำมล ำดับ  

3) ปีงบประมำณ 2559-2563 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยมีจักษุแพทย์เพียง 1 คน และช่วงเดือน 
กรกฎำคม-ธันวำคม 2563 ไม่มีจักษุแพทย์ ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลสุโขทัย  

4) เดือนธันวำคม 2562 เริ่มมีสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำด และงดผ่ำตัดในช่วงเดือน มีนำคม-พฤษภำคม 
2563 ท ำให้ระยะเวลำรอคอยผ่ำตัดของผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำตัดต้อกระจกของทีม  ปธพ. นำนกว่ำปกติ 
(เลื่อนผ่ำตัดจำกวันที่ 8-9 พฤษภำคม 2563 เป็น 7-8 พฤศจิกำยน 2563) 

 

ปัญหาในปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดท าแผนงาน/โครงการ 

1. สังคมผู้สูงอำยุ และโรคต้อกระจกมักเป็นทั้ง 2 ตำ 
ท ำให้จ ำนวนผู้ป่วยต้อกระจกไม่ลดลง แม้ว่ำจะมี
กำรผ่ำตัด 300-600 ตำ/ปี และผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่
ในพ้ืนที่ห่ำงไกล ไม่มีญำติพำมำตรวจ โดยเฉพำะ
ช่วงฤดูกำลที่ต้องประกอบอำชีพ (ท ำยำสูบ/ท ำนำ) 

1. จัดท ำโครงกำรคัดกรองและค้นหำผู้ที่มีสำยตำ
ผิดปกติปีละ 1 ครั้ง 

2. มีช่องทำงด่วนส ำหรับผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด 
3. จัดหำทีมจำกภำยนอกมำช่วยผ่ำตัด หรือเพ่ิม

จ ำนวนกำรผ่ำตัด/วัน 
4. มีไลน์กลุ่มส ำหรับประสำนงำน/Consult 

2. เจ้ำหน้ำที่รพ.สต./รพช.ขำดควำมช ำนำญในกำร
วัดสำยตำ และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนบ่อย  

1. เป็นพี่เลี้ยง ให้ค ำแนะน ำ และสอนที่หน้ำงำน 
2. สนับสนุนกำรอบรมฟ้ืนฟูวิชำกำรด้ำนจักษุ 

3. ขำดกำรติดตำมผู้ป่วยที่ไม่มำผ่ำตัดตำมนัดมำ
ผ่ำตัด 

1. ติดตำมสอบถำมเหตุผลที่ผู้ป่วยไม่มำผ่ำตัดตำมนัด 
และนัดคิวผ่ำตัดให้ใหม่ 

4. ขำดบุลำกรช่วยคัดกรองสำยตำและวัดแว่น 1. ขอกรอบอัตรำก ำลังนักทัศนมำตร 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2563 ผ่ำนเกณฑ์ชี้วัดทั้ง 2 ตัว คือ ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไปของ อ.ศรี
ส ำโรง ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ 97.04% (เป้ำหมำย ≥95%) และผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ใน 5 อ ำเภอโซนเหนือ ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน 90.25% (เป้ำหมำย ≥85%) เนื่องจำก
ปีงบประมำณ 2563 ทีมจักษุเริ่มออกหน่วยคัดกรองสำยตำก่อนสถำนกำรณ์โควิด-19 จะระบำดรุนแรง (ปลำย
เดือนตุลำคม 2562 - ต้นเดือนมกรำคม 2563) แต่ในปีงบประมำณ 2564 โควิด-19 เริ่มระบำดตั้งแต่เดือน
ธันวำคม 2563 ท ำให้ทีมจักษุไม่สำมำรถออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกได้ หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ยังควบคุมไม่ได้ 
อัตรำกำรคัดกรองสำยตำในผู้สูงอำยุอำจต่ ำกว่ำเป้ำหมำย และอำจมีผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอดตกค้ำงจ ำนวนมำก  

2. เดือนกรกฎำคม 2564 จะมีจักษุแพทย์จบกลับมำท ำงำนเพ่ิมอีก 1 คน (ปีงบประมำณ 2564-2566 จะ
มีจักษุแพทย์จบกลับมำปฏิบัติงำนปีละ 1 คน) วันจันทร์-ศุกร์ ต้องเปิดให้บริกำรตรวจตำในโรงพยำบำล และ
คลินิกจักษุมีพยำบำลวิชำชีพจ ำกัด ไม่สำมำรถแยกเป็น 2 ทีมเพ่ือออกหน่วยคัดกรองสำยตำและปฏิบัติงำนใน
คลินิกจักษุได้ หำกสถำนกำรณ์โควิด-19 สงบ อำจมีปัญหำเรื่องกำรออกหน่วยคัดกรองสำยตำเชิงรุก 
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3. โรคทำงจักษุวิทยำต้องใช้เครื่องมือพิเศษต่ำงๆจ ำนวนมำกในกำรตรวจวินิจฉัยโรคและท ำหัตถกำร ซึ่ง
กำรตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษต้องใช้เวลำนำนต่อกำรตรวจ/ท ำหัตถกำรแต่ละครั้ง ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ โรงพยำบำล
ศรีสังวรสุโขทัยจะมีจักษุแพทย์ทั้งหมด 5 คน และต้องมีจักษุแพทย์อนุสำขำ ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือตรวจพิเศษเพ่ิม
มำกขึ้น ทีมบุคลำกรของคลินิกจักษุอำจจะไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนที่มีภำระงำนเพ่ิมขึ้น  กำรมีเทคนิเชียนใน
หน่วยงำนจะช่วยลดภำระงำนของพยำบำลวิชำชีพ และมีผู้เชี่ยวชำญดูแลเครื่องมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

4. กระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยให้มีกำรคัดกรองสำยตำในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 อย่ำงต่อเนื่องทุกปีและมี
แผนจะขยำยกำรคัดกรองสำยตำเพ่ิมเป็นเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งกำรคัดกรองสำยตำประกอบแว่นในเด็กใช้
เวลำค่อนข้ำงนำนไม่ต่ ำกว่ำ 45 นำที/รำย และพยำบำลต้องผ่ำนกำรอบรมวัดแว่นจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ ซ่ึง
กำรจัดอบรมวัดสำยตำประกอบแว่นเป็นกำรจัดอบรมข้ึนเฉพำะกิจ ไม่มีสถำบันที่เปิดอบรมหลักสูตรนี้ทุกปี ท ำให้
แต่ละโรงพยำบำลมีพยำบำลวัดแว่นเพียง 1 คน ซึ่งเป็นภำระงำนที่หนักมำก กำรขอ กรอบอัตรำก ำลังนัก
ทัศนมำตรจะช่วยพยำบำลวิชำชีพในกำรวัดสำยตำประกอบแว่น และคัดกรองสำยตำในประชำชน/ผู้ป่วยที่มำรับ
บริกำรได ้
 
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหาปีต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำรออก
หน่วยเชิงรุกเพ่ือคัดกรองสำยตำผู้สูงอำยุ 

1. กรณีพบผู้ป่วยตำมัวส่งพบจักษุแพทย์ได้ทันที 
2. ติดตำมผู้ป่วยต้อกระจก 2 ข้ำงที่ผ่ำตัดแล้ว 1 ข้ำงมำ

ผ่ำตัดตำที่ 2 
3. เร่งด ำเนินกำรคัดกรองสำยตำทันที เมื่อสถำนกำรณ์ 

โควิด-19 ดีขึ้น 

2. ปีงบประมำณ 2564-2566 จะมีจักษุแพทย์จบ
กลับมำปฏิบัติงำนปีละ 1 คน บุคลำกรและ
ครุภัณฑ์กำรแพทย์ไม่เพียงพอต่อกำรจัดบริกำรที่
เพ่ิมข้ึน 

1. วำงแผนส่งอบรมพยำบำลเวชปฏิบัติทำงตำ 1 คน 
(ปีงบประมำณ 2564 หรือ 2565) 

2. ขอกรอบอัตรำก ำลังนักทัศนมำตร (ปีงบประมำณ 
2564) และเทคนิเชียน 

3. วำงแผนกำรจัดบริกำรและซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์ให้
เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

3. บุคลำกรทำงกำรพยำบำลไม่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำรออกหน่วยคัดกรองสำยตำและให้บริกำร
ตรวจตำในโรงพยำบำลพร้อมกัน (แบ่งเป็น 2 ทีม) 

1. ฝึกพยำบำลวิชำชีพ OPD ชั้น 2 ที่มำช่วยงำนคลินิก
จักษุให้มีควำมรู้ในกำรวัดสำยตำ วัดควำมดันตำ 
และแนวทำงกำรนัดผู้ป่วยมำพบจักษุแพทย์ 

2. เพ่ิมวันกำรออกมำช่วยงำนที่คลินิกจักษุของพยำบำล
เวชปฏิบัติทำงตำท่ีปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วย 
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 สถานการณ์โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอ าเภอศรีส าโรง 
 อ ำเภอศรีส ำโรงมีประชำกรทั้งหมด 70,805 คน ชำย 33,805 คน หญิง 37,000 คน ข้อมูลจำก HDC
อ ำเภอศรีส ำโรงปี 2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563 มีควำมชุกของโรคเบำหวำนร้อยละ 7.22, 7.17, 7.48, 
8.30 และ 8.76 ส่วนโรคควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.68 , 18.58, 19.28, 20.62 และ 21.15 ตำมล ำดับ จำก
ข้อมูลพบว่ำแนวโน้มกำรเกิดโรคยังมีต่อเนื่องและมีควำมชุกสูงขึ้นและเมื่อเทียบกับอัตรำควำมชุกใน
ระดับประเทศ โรคเบำหวำน ร้อยละ 8.8 และโรคควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 พบว่ำอ ำเภอศรีส ำโรงควำมชุก
ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
 ข้อมูล HDC ณ 17 พฤศจิกำยน 2563 พบว่ำ ประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นเบำหวำนจ ำนวน 
30,012 คน ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำนด้วยกำรเจำะน้ ำตำลในเลือด จ ำนวน 29,075 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 
แบ่งเป็นกลุ่มปกติ 22,457 คน ร้อยละ 77.23 กลุ่มเสี่ยง 5,840 คน ร้อยละ 20.08 และกลุ่มสงสัยป่วย 719 คน 
ร้อยละ 2.47 และประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงจ ำนวน 22,944 คน คัดกรอง
โดยวัดควำมดันโลหิต จ ำนวน 21,984 คน คิดเป็นร้อยละ 95.82 แบ่งเป็นกลุ่มปกติ 16,672 คน ร้อยละ 75.84 
กลุ่มเสี่ยง 3,157 คน ร้อยละ 14.36 และกลุ่มสงสัยป่วย 2,010 คน ร้อยละ 9.14 กลุ่มป่วย (ส่งพบแพทย์) 118 
คน ร้อยละ 0.54  
 กลุ่มเสี่ยงเบำหวำน จ ำนวน 5,840 คน ได้รับกำรตรวจเลือดซ้ ำ พร้อมกับประเมินควำมเสี่ยงด้วยวำจำ 
และให้ค ำปรึกษำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน 718 ผลงำน 517 คิด
เป็นร้อยละ 72.01 ได้รับกำรยืนยันเป็นกลุ่มป่วยในปี 2563 จ ำนวน 394 คน คิดเป็น 556.47 ต่อแสนประชำกร  
 กลุ่มเสี่ยงควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 3,157 คน ได้รับกำรตรวจเลือดวัดควำมดันโลหิตซ้ ำพร้อมกับประเมิน
ควำมเสี่ยงด้วยวำจำ และให้ค ำปรึกษำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงอัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำนผลงำน 1,626 คน คิดเป็นร้อยละ 78.14 ยืนยันเป็นกลุ่มป่วยในปี 
2563 จ ำนวน 911 คน คิดเป็น 1,286.67 ต่อแสนประชำกร 
 
ตารางที่ 21 ตารางแสดงอัตราอุบัติการณ์รายใหม่/แสนประชากรด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อ าเภอ

ศรีส าโรง เปรียบเทียบปี 2559 – 2563 

โรค 

ปื 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก. 

เบำหวำน 478 668.72 463 327.13 355 497.99 328 461.69 394 556.47 
ควำมดัน
โลหิตสูง 

1,116 1,561.28 1,221 862.68 1,068 1,498.19 902 1,269.65 911 1,286.67 
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงอัตราชุก/แสนประชากรผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงอ าเภอศรีส าโรง
เปรียบเทียบปี 2559 - 2563 

โรค 

ปื 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราชุก
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราชุก
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราชุก
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราชุก
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราชุก
ต่อแสน 
ปชก. 

เบำหวำน 5289 7.22 4373 7.17 4842 7.48 5012 8.30 5327 8.76 

ควำมดัน
โลหิตสูง 

11,004 18.68 11,373 18.58 12,121 19.28 12,573 20.62 12,839 21.15 

 
 จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำอัตรำป่วย/แสนประชำกรผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงและอัตรำควำม
ชุกของโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมีกำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำยได้เพ่ิมมำกขึ้น
ทุกปี 
 
ตารางท่ี 23 ผลการด าเนินงานข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคไม่ติดตอ่ (NCD DM,HT,CVD) 

รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคเบาหวาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.1 ร้อยละของ
ประชำกรอำยุ 35 ปี 
ขึ้นไปท่ีไดร้ับกำรคดั
กรองเบำหวำน  

25,694 24,710 96.17 26,384 24,460 92.71 30,012 29,075 96.88 

1.2 ร้อยละผู้ป่วย
โรคเบำหวำนท่ี
ควบคุมระดับน้ ำตำล
ได้ด ี

4,842 1,270 26.23 5,012 1,546 30.85 5,327 1,794 33.68 

1.3 อัตรำผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีไดร้ับกำร
ตรวจไขมัน LDL และ
มีค่ำ LDL < 100 
mg/dl  

4,842 1,567 32.36 5,012 1,021 20.37 5,327 818 15.36 

1.4 ร้อยละของผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีไดร้ับกำร
ตรวจภำวะแทรกซ้อน
ทำงตำ 

4,842 2,772 57.25 5,012 2,030 40.50 5,327 1,564 29.36 

1.5 ร้อยละของผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีไดร้ับกำร

4,842 3,428 70.80 5,012 3,372 67.28 5,327 3,037 57.01 
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รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคเบาหวาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ตรวจภำวะแทรกซ้อน
ทำงเท้ำ 

1.6 ร้อยละของผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีมีควำมดัน
โลหิตควบคุมได้ตำม
เกณฑ ์

4,842 3,119 64.42 5,012 3,432 68.48 5,327 3,576 67.13 

1.7 อัตรำผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีมีภำวะ
อ้วนลงพุง (รอบเอว 
มำกกกว่ำ (ส่วนสูง
(ซม.)/2)  

4,842 2,894 59.77 5,012 3,290 65.64 5,327 3,549 66.62 

1.8 ร้อยละของผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีมีภำวะ
อ้วนลงพุง [รอบเอว
มำกกว่ำ (ส่วนสูง 
(ซม.)/2)] ลดลงจำก
งบประมำณที่ผ่ำนมำ 

N N N 2,935 3,290 -12.10 2,328 3,549 -9.60 

1.9 อัตรำกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผู้ป่วย
เบำหวำน 

4,842 82 1.69 5,012 84 1.68 5,327 76 1.43 

1.10 อัตรำประชำกร
กลุ่มเสี่ยงเบำหวำนใน
พื้นที่รับผิดชอบของปี
ที่ผ่ำนมำได้รับกำร
ตรวจน้ ำตำลซ้ ำ 

4,465 4,352 97.47 5,665 5,535 97.71 5,769 5,689 98.58 

1.11 อัตรำผู้ป่วย
เบำหวำนรำยใหม่จำก
กลุ่มเสี่ยงเบำหวำน 

4,416 86 1.95 5,665 80 1.41 5,769 82 1.42 

1.12 อัตรำป่วยรำย
ใหม่ของโรคเบำหวำน
ต่อประชำกร 

71,286 355 497.99 71,043 328 461.69 70,803 394 556.47 

1.13 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบำหวำนรำย
ใหม่ลดลง 

463 355 23.33 355 328 7.61 328 394 -20.12 
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รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคเบาหวาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.14 อัตรำผู้ป่วย
เบำหวำนท่ีขึ้น
ทะเบียน และมำรับ
กำรรักษำในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

4,842 3,160 60.78 5,012 3,101 61.87 5,327 3,341 62.72 

1.15 ร้อยละกำร
ตรวจตดิตำมกลุ่ม
สงสัยป่วย
โรคเบำหวำน 

N N N N N N 718 517 72.01 

1.16 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบำหวำนท่ีมี
ภำวะอ้วน [BMI >= 
25 กก./ตร.ม.)] ลดลง
จำกงบประมำณที่
ผ่ำนมำ 

N N N N N N 2,134 2,231 -4.55 

1.17 อัตรำผู้ป่วย
เบำหวำนรำยใหม่จำก
กลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับ
กำรตรวจยืนยัน 

N N N N N N 517 83 16.05 

 

รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2.1 ร้อยละของ
ประชำกรอำยุ 35 
ปี ข้ึนไปที่ไดร้ับ
กำรคัดกรองควำม
ดันโลหติสูง 

19227 18250 94.92 19507 17701 90.74 22945 21958 95.70 

2.2 ร้อยละผู้ป่วย
โรคควำมดันโลหิต
สูงที่ควบคุมควำม
ดันโลหติได้ด ี

12121 4757 39.25 12573 7159 56.94 13010 7875 60.53 

2.3 อัตรำกลุ่ม
สงสัยป่วยควำม
ดันโลหติสูงในเขต

2272 315 13.86 1844 850 46.10 2081 1626 78.14 
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รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รับผิดชอบได้รับ
กำรวัดควำมดัน
โลหิตที่บ้ำน 

2.4 ร้อยละของ
ผู้ป่วยควำมดัน
โลหิตสูงรำยใหม่
จำกผู้สงสัยป่วย
(ท ำ HomeBP) 

315 19 6.03 850 83 9.76 1626 120 7.38 

2.5 อัตรำควำม
ดันโลหติสูงรำย
ใหม่จำกกลุ่มเสีย่ง
ควำมดันโลหิตสูง 

2565 143 5.58 2704 130 4.81 479 25 5.22 

2.6 อัตรำป่วยรำย
ใหม่ของโรคควำม
ดันโลหติสูงต่อ
ประชำกร 

71286 1068 1498.19 71403 902 1269.65 70803 911 1286.67 

2.7 ร้อยละผู้ป่วย
ควำมดันโลหิตสูง
รำยใหมล่ดลง 

1221 1068 12.53 1068 902 15.54 902 911 -1.00 

2.8 อัตรำผู้ป่วย
ควำมดันโลหิตสูง
ที่ข้ึนทะเบียน 
และมำรับกำร
รักษำในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

12121 6424 53.00 12573 6435 51.18 13010 7162 55.07 

2.9 ร้อยละกำร
ตรวจตดิตำมกลุ่ม
สงสัยป่วยโรค
ควำมดันโลหิตสูง 

N N N N N N 2081 1592 76.50 

 

รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคระบบหัวใจ 
หลอดเลือด(CVD) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

3.1 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบำหวำน 

5611 4888 87.11 5685 5174 91.01 5696 4938 86.69 
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รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคระบบหัวใจ 
หลอดเลือด(CVD) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ควำมดันโลหิต
สูงที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับกำร
ประเมินโอกำส
เสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
(CVD Risk) 

3.2 อัตรำผู้ป่วย
เบำหวำน ควำม
ดันโลหติสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับ
กำรประเมิน
โอกำสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
(CVD Risk) 
จ ำแนกตำม 
Risk Score 

4888  1=84.06 
2=14.01 
3=1.60 
4=0.25 
5=0.08 

5174  1=86.95 
2=11.60 
3=1.26 
4=0.15 
5=0.04 

4938  1=87.16 
2=11.52 
3=1.07 
4=0.14 
5=0.10 

3.3 รำยงำนกำร
เปลี่ยน SCORE 
ลดลงของกลุ่ม
เสี่ยงและเสี่ยง
สูงต่อ CVD 
(SCORE 4,5) 
เปรียบเทยีบ
รอบ 6 เดือน 

8 6 75.00 7 6 85.71 6 4 66.07 

4. อัตรำผู้ป่วย
ควำมดันโลหิต
สูงและเบำหวำน
รำยใหม่ HT:DM 

 1068:355   902:328   911:394  

5. ร้อยละของ
ผู้ป่วย
โรคเบำหวำน
และโรคควำม
ดันโลหติสูงที่

  39.25 
 
26.23 

  43.16 
 
30.85 

  45.45 
 
33.68 
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รายงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรคระบบหัวใจ 
หลอดเลือด(CVD) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ควบคุมได้
HT:DM 

6. ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบำหวำน 
และ/หรือ ควำม
ดันโลหติสูงที่
ปัจจุบันยังสูบ
บุหรี่ลดลงจำก
ปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ 

N N N 856 1725 -101.52 1717 1152 32.91 

7. ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบำหวำน 
และ/หรือ ควำม
ดันโลหติสูง ท่ี
เป็น CKD 3-4 
ชะลอกำรลดลง
ของ eGFR ได้
ตำมเป้ำหมำย 

N N N 1135 623 54.89 1304 889 68.17 

8. ร้อยละของ
ผู้ป่วยเบำหวำน 
และ/หรือ ควำม
ดันโลหติสูงที่
เป็น CKD 1-4 
และได้รับยำ 
ACEi/ARB 

N N N 1337 749 56.02 1560 836 53.59 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. เริ่มตั้งแต่มีกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน กำรส่งวินิจฉัยรำยใหม่ กำรขึ้นทะเบียนผู้ป่วย กำรรักษำที่
มุ่งเน้นคุณภำพกำรบริกำรด้ำนคลินิก กำรส่งต่อผู้ป่วยออกไปรับกำรรักษำต่อเนื่องที่ รพ.สต.  (ใกล้บ้ำนใกล้ใจ) 
กำรคัดกรองภำวะแทรกซ้อน กำรติดตำมผู้ป่วยขำดนัด กำรจัดกิจกรรมเพื่อลดอัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน และ
กำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนในผู้ป่วยที่คุมไม่ได้เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนหรือผู้ป่วยที่เกิดภำวะแทรกซ้อนแล้ว 

2. มีกำรด ำเนินงำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพโดยใช้เทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจ  (Motivational 
Interviewing) เพ่ือใช้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรค
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ควำมดันโลหิตสูงและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องในทุกคลินิกรวมทั้งมีกำรน ำสมำธิบ ำบัด  SKT งำนแพทย์ทำงเลือก
มำปรับใช้ในกำรให้บริกำรในคลินิก NCD ด้วย 

3. พัฒนำศักยภำพ อสม.เรื่องกำรใช้เทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจติดตำมและประเมินผลเป็นระยะ 
4. มีกำรคัดกรองโอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (VCD Risk) และแบ่งกลุ่มเพ่ือด ำเนินกำร

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนในเครือข่ำยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีกำรด ำเนินกำรเรื่องต ำบลจัดกำรสุขภำพ ให้ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี ให้ได้ร้อยละ 70 
7. มีกำรท ำงำนร่วมกันแบบสหวิชำชีพ เช่น อำยุรแพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกร  นักกำยภำพบ ำบัด แพทย์

แผนไทย นักโภชนำกร พยำบำลคลินิกไต พยำบำลคลินิก NCD ในโรงพยำบำล พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

8. มีควำมร่วมมือกับ อปท./ชุมชน เรื่องกำรส่งเสริมกำรดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในชุมชน เช่น 
สนับสนุนงบประมำณในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ อุปกรณ์กำรออกก ำลังกำย เป็นต้น 

9. กำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนระบบข้อมูล 43 แฟ้ม มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือให้เป็นระบบ
มำกขึ้น  

จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ที่ผ่ำนมำกำรคุมระดับน้ ำตำลในเลือดจะดีขึ้นในผู้ป่วยเบำหวำนและคุม
ควำมดันได้ดีขึ้นทั้งในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงแต่จะพบว่ำผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงใน
อ ำเภอศรีส ำโรงยังมีปัญหำด้ำนสุขภำพคืออ้วนลงพุงเนื่องจำกกำรรับประทำนอำหำรที่ไม่เหมำะสม ขำดกำรออก
ก ำลังกำยที่เพียงพอ และผลกำรตรวจระดับ LDL<100 mg/dl ยังมีผลต่ ำกว่ำเกณฑ์มำก 
 
ปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข 
 1. ด้ำนข้อมูล ยังคงเป็นปัญหำเรื้อรังด้วยหลำย ๆ ปัจจัย เช่น กำรตรวจ LDL มีกำรเปลี่ยนน้ ำยำและ
วิธีกำรตรวจใหม่อำจท ำให้กำรลง code ผิดพลำดส่งผลให้กำรส่งออกข้อมูลลดน้อยลง กำรปรับระบบ HosXp 
ver3 ไปสู่ Ver 4 กำรรวบรวมข้อมูล/กำรดึงรำยงำนข้อมูลยังได้ไม่ครบถ้วนขณะนี้ทีม ICT ก ำลังด ำเนินกำร
ปรับปรุงและแก้ไขให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้รำบรื่นขึ้น 
 2. กำรกระจำยผู้ป่วยออกสู่ชุมชนยังส่งออกได้ไม่ตรงตำมเกณฑ์ 70:30 เนื่องจำกผู้ป่วยยังมีภำวะที่
จ ำเป็นต้องรักษำต่อในโรงพยำบำลปัจจุบันสำมำรถกระจำยออกสู่ชุมชนได้ร้อยละ 50 ทั้งโรคเบำหวำนและควำม
ดันโลหิตสูง ในปี 2564 จะสำมำรถกระจำยผู้ป่วยออกได้มำกขึ้น เนื่องจำกมีทีมแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวครบ
ทั้ง5 PCU 
 3. ปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินงำน NCD มี
ปัญหำมำกขึ้นเนื่องจำกผู้ป่วยแออัดในคลินิกของโรงพยำบำลได้มีกำรวำงแนวทำงกำรแลผู้ป่วย  NCD แบบ New 
normal โดยลดควำมแออัดและลดระยะเวลำรอคอยด้วยควำมร่วมมือของทุกภำคฝ่ำยด ำเนินกำรจัดส่งยำผู้ป่วย
โรคเรื้อรังไปยัง รพ.สต. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรคด้วยระบบไลน์ และเปิดช่องทำงให้ค ำปรึกษำในกลุ่มไลน์
ชมรมเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงของคลินิก 
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แผนงาน NCD ในป ี2564 
1. ปรับระบบกำรดูแลผู้ป่วย NCD New normal ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมำกข้ึน 
2. ดูแลกำรกระจำยผู้ป่วยออกสู่ชุมชน ให้ได้เกณฑ์ 70:30 
3. จัดอบรมกำรจัดกำรระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
4. พัฒนำระบบ NCD clinic plus ให้ได้ระดับดีเยี่ยม 

 

 

สรุปสถานการณ์ 3-5 ปี 
ปีงบประมำณ 2556 ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยหำรำยได้ ตำมแผนธุรกิจของโรงพยำบำล ในช่วง

ที่เกิดวิกฤตทำงกำรเงินของโรงพยำบำล ปรับปรุงกำรเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำร ได้แก่ กำรนวดไทย กำรอบหรือประคบสมุนไพร กำรทับหม้อเกลือกำรให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพด้วย
กำรสอนสำธิตด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรฝึกกำยบริหำรด้วยท่ำฤำษีดัดตน กำรฝึกสมำธิบ ำบัด กำรกดจุดบ ำบัด และ
กำรนวดปรับสมดุลโครงสร้ำงร่ำงกำย กำรรักษำด้วยยำแผนไทย เป็นต้น เพ่ิมอัตรำก ำลังหมอนวดแผนไทยมำเป็น
ลูกจ้ำงรำยคำบ 5 คน ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรนวดแผนไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 330 ชั่วโมง เพ่ือให้เพียงพอกับกำร
พัฒนำงำนให้บริกำรผู้ป่วย โดยเปิดรับเป็นลูกจ้ำงเงินบ ำรุงรำยคำบ และให้ค่ำตอบแทนตำมระเบียบของกระทรวง
สำธำรณสุข ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับของแพทย์แผนไทย และมีกำรประเมินคุณภำพทุก 1 ปีจนพัฒนำ
อัตรำก ำลัง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำกเดิม 5 คนเป็น 7 คน ปรับปรุงสถำนที่และจ ำนวนเตียงให้บริกำรให้เพียงพอ 
สวยงำม และได้มำตรฐำนตำมสถำนบริกำรแพทย์แผนไทยของกระทรวงสำธำรณสุข และปี 2563 ปรับปรุงสถำน
บริกำรให้ทันต่อโรคระบำดในยุคโควิด-19 และด ำเนินกำรจนมำถึงปัจจุบันได้พัฒนำงำนแพทย์แผนไทย
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ แต่ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค 
และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  และกำรใช้ยำสมุนไพรยังไม่ได้ตำมที่
กรมกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือกก ำหนดไว้ จึงต้องมีแนวทำงเพ่ิมยอดผู้มำรับบริกำร กิจกรรม
ส่งเสริม กำรออกชุมชนรวมถึงกำรจ่ำยยำสมุนไพรเป็นแผนพัฒนำต่อไป 
ปัญหาปัจจุบัน 
 ยังด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ผู้บริหำรสั่งกำร แต่ยอดผู้มำรับบริกำรตำมตัวชี้วัดของกรมกำรแพทย์-แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือกที่เพ่ิมขึ้นทุกปี กับอัตรำก ำลังที่มีเพ่ิมขึ้นบำงส่วน และจ ำนวนผู้มำรับบริกำรผู้ป่วยนอก
ของทำงโรงพยำบำลมีจ ำนวนมำก ท ำให้ร้อยละตัวชี้วัดผู้มำรับบริกำร และยอดกำรใช้ยำสมุนไพรยังไม่ได้ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
แนวทางการแก้ไข การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 

 ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมยอดผู้มำรับบริกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
1. สอนสุขศึกษำให้กับผู้ป่วย และญำติตำมคลินิกต่ำงๆ ในโรงพยำบำล ได้แก ่คลินิกควำมดัน-เบำหวำน จิต

เวช คลินิกตำ คลินิกหูคอจมูก อำยุรกรรม เวชกรรมฟ้ืนฟู คลินิกไต สูตินรีเวช และฝำกครรภ์ เป็นต้น 
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2. จัดบริกำรผู้ป่วยทั้งใน และผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลให้บริกำรผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง เปิดท ำกำรตั้งแต่ 
08.30-20.30 น. ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ และวันเสำร์เวลำ  08.30- 16.30 น. วันพุธมีบริกำรเท้ำ
เบำหวำน บริกำรดูแลหลังคลอดให้กับมำรดำหลังคลอด  

3. ออกชุมชนในรพ.สต.ของอ ำเภอศรีส ำโรง 13 รพ.สต. และออก อบต.วังใหญ่ทุกวันพฤหัส 
4. จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กิจกรรมวันปีใหม่เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์แผน

ไทย 
5. มีกำรท ำงำนร่วมกันแบบสหวิชำชีพ 
6. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนในเครือข่ำย จัดตั้งกลุ่มไลน์ และแจ้งกิจกรรม ปัญหำ แนว

ทำงแก้ไขท่ีทุกอ ำเภอศรีส ำโรงจะช่วยผลักดันให้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไป 
7. แพทย์แผนปัจจุบันหันมำใช้ยำสมุนไพรมำกข้ึน และส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์แผนไทยมำกข้ึน 
8. ได้รับควำมร่วมมือกับอปท./ชุมชน และทุกภำคส่วนที่ช่วยผลักดันดำนกำรแพทย์แผนไทยทุกเรื่องที่จะ

ด ำเนินกิจกรรม ที่สำมำรถด ำเนินกำร หรือเพ่ิมงำนในสถำนที่ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และรำบรื่น 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมสอนสุขศึกษำให้กับผู้ป่วย และญำติทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ภำยในโรงพยำบำลเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ยอดผู้มำรับบริกำรในกำรส่งเสริมสุขภำพโดยกำรใช้รหัส U778 เป็นกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
เฉลี่ยไปสอนผู้ป่วยได้ยอดส่งเสริมวันละ 30-50 คน ตำมจ ำนวนผู้ป่วยที่ไปรอรับบริกำรแต่ละคลินิก 

ปีงบประมาณ สถานที่ ยอดผู้ป่วยท้ังหมด ยอดผู้มารับบริการ ร้อยละที่ท าได้ ส่งเสริม 

2562 รพ. 222,858 39,568 17.75 7.81 
 รพ.สต. 86,557 47,719 55.13 1.11 
 รวม 309,415 87,287 28.21 5.94 

2563 รพ. 195,525 33,291 17.03 5.56 
 รพ.สต. 82,707 30,699 37.12 0.06 
 รวม 278,232 63,990 23.00 3.92 

2. กำรเปิดบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยทุกกิจกรรมด้ำนกำรรักษำออกเยี่ยมบ้ำน นวดใน  รพ.สต. 
บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยทุกประเภท แต่ไม่ได้นับรวมส่งเสริม 

ปี ร้อยละ สถานที่ ยอดผู้ป่วยท้ังหมด ยอดผู้มารับบริการ 
ร้อยละผู้มารับบริการ

ด้านการแพทย์แผนไทย 

2561 18.0 รพ. 246,813 44,746 18.13 
  รพ.สต. 97,362 57,591 59.15 
  รวม 344,175 102,337 29.73 

2562 18.5 รพ. 222,858 22,163 9.94 
  รพ.สต. 86,557 46,754 54.02 
  รวม 309,415 68,917 22.27 
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ปี ร้อยละ สถานที่ ยอดผู้ป่วยท้ังหมด ยอดผู้มารับบริการ 
ร้อยละผู้มารับบริการ

ด้านการแพทย์แผนไทย 

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 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

1. ด้ำนข้อมูลในระบบโปรแกรมของ HosXP ในหัวข้อของแพทย์แผนไทยยังมีหลำยขั้นตอน ท ำให้กำร
ท ำงำนเกิดควำมล่ำช้ำในระบบ แต่กำรบันทึกข้อมูลยังไม่พบ Error เหมือนใน version 3  

2. ปัญหำโรคระบำดโรคโควิด-19 ท ำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมด ำเนินกำรยังไม่เต็มที่ ในปี 2563 ถูกสั่งปิด 3 
เดือน และงดกิจกรรมกำรส่งเสริม 6 เดือนท ำให้ยอดร้อยละกำรมำรับบริกำรยอดลดลงไปมำก และกำร
ระบำดในปี 2564 ก็ลดกิจกรรมบำงอย่ำง ยังด ำเนินกำรไม่เต็มรูปแบบอำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนไม่
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดทั้งโรงพยำบำลและในรพ.สต. 

3. แพทย์แผนไทยมี 2 ที่ในโรงพยำบำลและใน รพ.สต.คลองตำล ท ำให้ภำพรวมทั้งอ ำเภอน้อย  

แผนงาน ในปี 2564 
1. เพ่ิมกำรลงรพ.สต.หลำยที่ จำกเดิม 9 เป็น 13 แห่ง 
2. ด ำเนินกำรของเดิม และพัฒนำรูปแบบใหม่ให้มีเพ่ิมข้ึน 
3. จัดอบรมกำรจัดกำรระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ใน version 4 
4. พัฒนำระบบบริกำรงำนแพทย์แผนไทย รูปแบบ และมำตรฐำนงำนให้เป็นที่รู้จัก ได้มำตรฐำนเป็นแหล่ง

ศึกษำเรียนรู้ และสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก 
 

 

ผลการด าเนินการ กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมำณ 2563 
ตารางท่ี 24 ผลการด าเนินการ RDU-AMR ปีงบประมาณ 2559 – 2563 ( RDU Hospital) จ านวน 18 ตัวชี้วัด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2559 2560 2561 2562 2563 ผ่าน 

1. √
√ 

ร้อยละของรำยกำรยำท่ีสั่งใช้ยำในบัญชียำหลัก
แห่งชำติ 
 

รพ.ระดับ 
A ≥ร้อยละ 75 
S ≥ร้อยละ 80 

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85 
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90 

89.53 90.19 89.81 88.48 89.87  

2. * ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
PTC ในกำรชี้น ำสื่อสำรและส่งเสริมเพื่อน ำไปสู่
กำรเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล 

ระดับ 3 2 3 3 3 3  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2559 2560 2561 2562 2563 ผ่าน 

3.  กำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำฉลำกยำมำตรฐำน 
ฉลำกยำเสริม และเอกสำรข้อมูลยำใน 13 กลุ่ม ท่ี
มีรำยละเอียดครบถ้วน 

รำยกำรยำ 13 กลุ่ม 
ระดับ 3 

3 4 4 4 4  

4.  รำยกำรยำท่ีควรพิจำรณำตัดออก 8 รำยกำร ซ่ึงยังคง
มีอยู่ในบัญชีรำยกำรยำของโรงพยำบำล  

≤ 1 รำยกำร 2 1 1 0 0  

5.  กำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในกำรจัดซ้ือ
และส่งเสริมกำรขำยยำ 

ระดับ 3 3 3 3 3 3  

6.  ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบ
กำรหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยนอก 

≤ ร้อยละ 20 
 

43.12 38.64 28.01 24.66 18.76  

7.  ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วง
เฉียบพลัน 

≤ ร้อยละ 20 31.54 31.69 18.34 15.38 16.75  

8.  ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำก
อุบัติเหตุ 

≤ ร้อยละ 40 
 

61.74 65.72 52.65 42.59 38.76  

9.  ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบ
ก ำหนดทำงช่องคลอด 

≤ ร้อยละ 10 
 

94.47 92.49 32.76 8.23 6.02  

10.  ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันเลือดสูงทั่วไป ท่ีใช้ RAS 
blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 
ชนิดร่วมกันในกำรรักษำภำวะควำมดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 0.18 0.075 0.02 0.02 0  

11.  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้Glibenclamideในผู้ป่วยที่มี
อำยุมำกกว่ำ 65 ปีหรือมีeGFRน้อยกว่ำ 60 มล./
นำที/1.73 ตำรำงเมตร 

≤ร้อยละ 5 
 

37.05 7.69 0.00 0 0  

12.  ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีใช้ยำ metformin 
เป็นยำชนิดเดียวหรือร่วมกับยำอื่นเพื่อควบคุม
ระดับน้ ำตำล โดยไม่มีข้อห้ำมใช้ (ห้ำมใช้หำก 
eGFR<30 มล./นำที/1.73 ตร.ม.) 

≥ ร้อยละ 80 69.86 74.69 80.78 85.09 84.44  

13.  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกำรใช้ยำกลุ่ม NSAIDs 
ซ้ ำซ้อน 

≤ ร้อยละ 5 9.76 0.83 0.75 0.83 0.86  

14.  ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยำ 
NSAIDs  

≤ ร้อยละ 10 0.93 1.51 0.25 0.25 0.12  

15.  ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยำ inhaled 
corticosteroid  

≥ร้อยละ 80 77.26 79.82 78.81 86.86 85.36  

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

≤ ร้อยละ 5 5.89 3.44 2.39 2.15 2.18  

17.  จ ำนวนสตรีตั้งครรภ์ท่ีได้รับยำท่ีห้ำมใช้ ได้แก่ ยำ 
warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่ำตั้งครรภ์แล้ว (* 
ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

0 คน 0 0 0 0 0  

18.  ร้อยละของผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับกำรวินิจฉัยเป็นโรคติด
เชื้อทำงเดินหำยใจ (ครอบคลุมโรคตำมรหัส ICD-10

 
≤ ร้อยละ 20 

 

12.36 18.32 17.75 13.76 11.09  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2559 2560 2561 2562 2563 ผ่าน 

ตำม RUA-URI) และได้รับยำต้ำนฮิสตำมีนชนิด 
non-sedating 

 
ตารางท่ี 25 ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU 2 - RUA PCU/CMU) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2559 2560 2561 2562 2563 ผ่าน 

1 ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำยท่ีมีอัตรำกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบกำรหำยใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 
(ปี60 ≥ 40%) 

15.79 
(3/19) 

78.95 
(15/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

100.00 
(19/19) 

 

2 ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำย ท่ีมีกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 100 
(ปี60 ≥ 40%) 

36.84 
(7/19) 

57.89 
(11/19) 

100.00 
(19/19) 

94.73 
(18/19) 

 

100 
(19/19) 

 

 

RUA ร้อยละของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิในเครือข่ำย ท่ีมีกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะใน RI และ AD ≤ ร้อยละ 20 ท้ัง 2 โรค 

เกณฑ์ขั้นที่1 
(≥40%) 

เกณฑ์ขั้นที่2 
(≥60%) 

เกณฑ์ขั้นที่3 
(≥100%) 

10.53 
(2/19) 

52.63 
(10/19) 

100.00 
(19/19) 

94.73 
(18/19) 

 

100.00 
(19/19) 

 

 
สรุปผลการด าเนินงาน ปี 25623   

 RDU-Hospital  ผ่ำนขั้นที่ 3 

 RDU-เครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ ผ่ำนตัวชี้วัดที่ 19-20 
 
การด าเนินการ RDU Community  

กำรสงเสริมกำรใชยำอยำงสมเหตุผลในชุมชน ต้องมีกำรด ำเนินกำร 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

 กำรเฝำระวังควำมปลอดภัยดำนยำเชิงรุกในโรงพยำบำล (Proactive Hospital Based Surveillance)  

 กำรเฝำระวังควำมปลอดภัยดำนยำเชิงรุกในชุมชน (Active Community Based Surveillance)  

 กำรสรำงกระบวนกำรมีสวนรวมจำกทุกภำคสวนเพื่อกำรใชยำอยำงสมเหตุผล (Community 
Participation)  

 กำรสงเสริมกำรใชยำอยำงสมเหตุผลในภำคเอกชน (Good Private Sector)  

 กำรสรำงควำมรอบรูดำนกำรใชยำอยำงสมเหตุผลของประชำชน (RDU Literacy) 
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ส าหรับการด าเนินการ RDU community ในปี 2563 มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. กำรเฝำระวังควำมปลอดภัยดำนยำเชิงรุกในโรงพยำบำล (Proactive Hospital Based Surveillance)  

1) มีระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพเชิงรุกในโรงพยำบำล และมีกำรส่ง
ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน โดยส่งต่อข้อมูลผ่ำนเภสัชกรปฐมภูมิ เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำ 

2) มีกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เช่นกำรตรวจหำสำรสเตียรอยด์ 
3) มีระบบกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) 
4) มีระบบ Trigger tools เพ่ือเฝ้ำระวัง ค้นหำ ติดตำมควำมปลอดภัย 

2. กำรเฝำระวังควำมปลอดภัยดำนยำเชิงรุกในชุมชน (Active Community Based Surveillance)  
1) เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ ตรวจสำรสเตียรอยด์ปนเปื้อน 
2) ออกตรวจร้ำนค้ำ ร้ำนช ำในเขตรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้ำนช ำ มีควำมรู้ด้ำน

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
3. กำรสงเสริมกำรใชยำอยำงสมเหตุผลในภำคเอกชน (Good Private Sector)  

1) มีกำรออกตรวจร้ำนยำในพ้ืนที่รับผิดชอบ และให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
4. กำรสรำงควำมรอบรูดำนกำรใชยำอยำงสมเหตุผลของประชำชน (RDU Literacy) 

1) จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ อสม.ในเขตเทศบำล เพ่ือเป็นแกนน ำที่ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ใน
กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล  

2) จัดท ำสื่อกระจำยเสียงในเรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล  
3) จัดท ำ RDU News Srisangworn เป็นสื่อในกำรให้ข้อมูลเรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ประจ ำเดือน 

สื่อสำรทำง Social media เช่น Line  Facebook เป็นต้น 
5. กำรสงเสริมกำรใชยำอยำงสมเหตุผลในภำคเอกชน (Good Private Sector)  

1) มีกำรออกตรวจร้ำนยำในพ้ืนที่รับผิดชอบ และให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
 
ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการ และโอกาสพัฒนา 

1. ตัวชี้วัดบำงตัว เช่นอัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ บำงเดือนไม่ผ่ำนเกณฑ์  มีกำร
รำยงำนตัวชี้วัด RDU ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน และสะท้อนข้อมูลกลับให้กับแพทย์ และสห
วิชำชีพ รับทรำบ เพื่อทบทวนกำรสั่งใช้ และมีแผนทบทวน ICD10 ในแต่ละตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

2. RDU Community ในปี 2564  จะด ำเนินกำรที่ ต ำบลบ้ำนนำ  และค่อยขยำยำผล ในต ำบลอื่นๆต่อไป 
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 .   

   

   
รูปที่ 1 ตัวอย่าง RDU News Srisangworn 

 

 

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย
อย่างมีคุณภาพ 
สถานการณ์  
 สถำนกำรณ์กำรเจ็บป่วยในจังหวัดสุโขทัยพบว่ำ โรคมะเร็งเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับต้น  ๆ ของจังหวัด  
กำรเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลต่อควำมทุกข์ทรมำน นอกจำกนี้จังหวัดสุโขทัยเริ่มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พ่ึงพิงครอบครัวและคนในชุมชนต้องให้ควำมใส่ใจและช่วยเหลือดูแล กำรด ำเนินงำนกำรดูแลผู้ป่วย ระยะท้ำย
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แบบประคับประคองเครืออ ำเภอศรีส ำโรงมีกลไกกำรขับเคลื่อนผ่ำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ ซึ่ง ประกอบด้วย
แพทย์ พยำบำล และทีมสหสำขำวิชำชีพ จำกข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคอง
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่ำ มีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้ 309 
คน 408 คน และ 497 คน ตำมล ำดับ เป็นผู้รับบริกำรในเขตอ ำเภอศรีส ำโรงเฉลี่ยผู้ป่วยนอก 126 รำย/ ปี ผู้ป่วย
ใน 226 รำย/ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วย Non CA มำกกว่ำ CA แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมก็ยังพบว่ำทัศนคติและควำม
คิดเห็นที่แตกต่ำงของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรอบรม รวมถึงผู้ป่วยและญำติที่อยู่ในระยะท้ำย ยังไม่
ค่อยยอมรับกำรรักษำแบบประคับประคอง อีกท้ังมีควำมเชื่อส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันออกไป ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคอง  มีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงและกำรให้กำรบริกำรกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ำย  

ปี 2560 เขตสุขภำพที่ 2 ประกำศนโยบำยกำรจัดระบบยำมอร์ฟีนเพ่ือให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น เกิดระบบกำรเชื่อมโยงโรงพยำบำลสู่ชุมชน แต่ยังพบปัญหำกำรเข้ำถึงยำมอร์ฟีนโดยเฉพำะแบบฉีดใน
ชุมชน หรือกำรได้รับยำในขนำดสูงกว่ำปกติ เนื่องจำกทีมผู้รักษำยังกลัวเกี่ยวกับเรื่องของขนำดยำและวิธีกำรใช้
ยำในกำรจัดกำรอำกำรให้กับผู้ป่วย ท ำให้กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองไม่เกิดประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร และกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยตั้งแต่วินิจฉัยจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตไปอย่ำงสลบนั้น มีขั้นตอนในกำร
บริกำรที่ต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
จึงจ ำเป็นต้องมีทักษะในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองที่บ้ำน  

 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยำบำลโดยศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจึงได้จัดโครงกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพพยำบำล อำสำสมัครสำธำรณสุข และจิตอำสำในกำรดูแล ผู้ป่วยระยะท้ำยแบบ
ประคับประคองเครือข่ำยโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยและขึ้น 
 

ผู้รับบริการ 
แต่ละต าบล 

จ านวนผู้มารับบริการที่ OPD และ IPD ปี 2560 – 2563 

จ านวนผู้มารับบริการ OPD จ านวนผู้มารับบริการ IPD 

2560 2561 2562 2563 เฉลี่ย 2560 2561 2562 2563 เฉลี่ย 

คลองตาล 19 5 7 21 13 15 24 17 21 19 

สามเรือน 5 2 14 28 12 15 7 18 34 19 

วังลึก 35 22 15 26 24 30 14 17 20 20 

เกาะตาเลี้ยง 3 7 13 26 12 10 13 23 21 17 

วัดเกาะ 16 11 16 11 16 16 14 14 15 15 

บ้านนา 8 3 6 9 7 14 10 9 9 11 

วังทอง 23 15 8 22 17 16 24 13 12 16 

วังใหญ่ 2 3 8 15 7 5 19 8 23 14 

ทับผึ้ง 3 4 24 33 16 51 22 32 25 33 

นาขุนไกร 9 4 16 20 12 25 14 22 15 19 

บ้านไร ่ 0 4 5 13 6 11 10 23 12 14 
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ผู้รับบริการ 
แต่ละต าบล 

จ านวนผู้มารับบริการที่ OPD และ IPD ปี 2560 – 2563 

จ านวนผู้มารับบริการ OPD จ านวนผู้มารับบริการ IPD 

2560 2561 2562 2563 เฉลี่ย 2560 2561 2562 2563 เฉลี่ย 

บ้านซ่าน 1 9 1 11 6 13 8 4 10 9 

ราวต้นจันทร์ 2 15 11 12 10 27 25 15 11 20 

รวม 126 104 144 247 155 248 214 215 228 226 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2563 

เป้าหมายร้อยละ 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและ
จัดกำรอำกำรต่ำงๆ ด้วย Opioid ใน
ผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ำยอย่ำงมี
คุณภำพ 

40 21 28 36 33 

 

ปัญหาในปัจจุปัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

/การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและ
ผู้สูงอำยุเพิ่มมำกข้ึน  ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ได้รับกำรวินิจฉัยจำก
โรงพยำบำลสู่ชุมชน  แต่ยังขำด
ข้อมูลผู้ป่วยในชุมชน 
ประชำชนเริ่มมีควำมรู้และ
ควำมต้องกำรกำรดูแลแบบ
ประคับประคองมำกข้ึนแต่กำร
เข้ำถึงบริกำรยังไม่ครอบคลุม 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล และอำสำสมัคร
สำธำรณสุขในพ้ืนที่ให้เข้ำใจ
และตระหนักถึงกำรดูแลที่ดี
สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรกำรดูแลแบบ

โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ให้กับ 
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลและอำสำสมัครสำธำรณสุข  
กิจกรรม 
- บรรยำยเรื่องกำรดูแลแบบ
ประคับประคอง กำรวำงแผนดูแลล่ำง
หน้ำ 

- ให้ชมวีดีทัศน์ 

- กรณีศึกษำ 

- เปิดโอกำสให้ซักถำมปัญหำ 

- สอนและสำธิตกำรให้ยำทำงใต้ผิวหนัง

กับเจำ้หน้ำที่รพ.สต. 

Output (ผลผลิต) 
- ลงพื้นที่ให้ควำมรู้ท ำได้ 18 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 

- จ ำนวน ผู้เข้ำรับฟัง จนท.
รพ.สต.    33    คน 

อสม.           502   คน
ผู้สนใจ         589  คน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ผู้ป่วยที่ได้รับกำรดูแลต่อเนื่อง
ที่ชุมชน 135   รำย 
ได้รับ strong opioid และ
เยี่ยมบ้ำน          97 รำย 
คิดเป็นร้อยละ     72 
(ข้อมูลจำก HDC ผู้ป่วยที่
ได้รับกำรดูแลต่อเนื่องที่ชุมชน 
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ปัญหาในปัจจุปัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

/การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ประคับประคองได้ เพิ่ม
คุณภำพชีวิตที่ดีและกำรตำยดี
ที่บ้ำนได้ 
 

- ให้เอกสำรเกี่ยวกับคู่มือและแนว

ทำงกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

127 รำย ได้รับ strong 
opioid และเยี่ยมบ้ำน 77 
รำย คิดเป็นร้อยละ 61) 
เงินชดเชยค่ำตอบแทนในกำร
ให้กำรดูแลผู้ป่วยจำก สปสช.
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 รำยได้ 
225,000 บำท ปี 2563 เพ่ิม
เป็น 340,000 บำท 

 

ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ : เวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมตรงกับฤดูกำลท ำยำสูบท ำให้บำงพ้ืนที่ไม่   
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ และต้องเลื่อนก ำหนดกำรในบำงพ้ืนที่ 
- ระบบกำรเชื่อมต่อในกำรดูแลจำกโรงพยำบำลสู่ชุมชน ยังมีข้อมูลกำรติดตำมดูแลที่ไม่สมบูรณ์ 
แนวทางท่ีจะด าเนินการต่อไปในปี 2564 : กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 

ปัญหาในปัจจุบัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/การ

จัดท าแผนงาน/โครงการ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

โรคเรื้อรังท่ีรักษำไม่หำยมี
แนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน ท ำให้
ผู้ป่วยและครอบครัวมีควำม
ทุกข์ พยำบำลมีบทบำทส ำคัญ
ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  เพ่ือให้ผู้ มี
คุณภำพชีวิตที่ดีจนถึงวำระ
สุดท้ำยของชีวิตและจำกไป
อย่ำงสงบสมศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย มี
ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรดูแลแบบ
ประคับประคองประมำณ 400 
รำยต่อปี  ผู้ป่วยต้องกำรกลับไป
ดูแลตนเองที่บ้ำนพร้อมยำและ
อุปกรณ์ ซึ่งกำรให้ยำ strong 

โครงกำรสริมสร้ำงศักยภำพ
พยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ำยแบบประคับประคองเครือข่ำย
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
กิจกรรม 

- - บรรยำยแนวคิดกำรดูแลแบบ   
-   ประคับประคอง กำรจัดกำร

อำกำรบทบำทของพยำบำลใน
กำรดูแลผู้ป่วย  

- – ชมวีดีทัศน์กำรให้ยำทำงใต้
ผิวหนัง 

- - เปิดโอกำสให้ซักถำมปัญหำ 
- - สอนและสำธิตกำรให้ยำทำงใต้

ผิวหนังกับกำรใช้เครื่องผลิต
ออกซิเจน             

Output (ผลผลิต) 
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 70 คน 
- ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร
รวมเฉลี่ย 49 % 
- ควำมรู้หลังเข้ำร่วมโครงกำร
รวมเฉลี่ย 55 % 
- พยำบำลที่เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถสำธิตย้อนกลับกำรให้
ยำทำงใต้ผิวหนังและใช้เครื่อง
ผลิตออกซิเจนได้ทุกคน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
- ผู้ป่วยดูแลตนเองที่บ้ำน 
   จ ำนวน 200 รำย  
- ให้ยำทำงใต้ผิวหนัง  
30 รำย 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ปัญหาในปัจจุบัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/การ

จัดท าแผนงาน/โครงการ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

opioid ในชุมชน และกำร
อุปกรณ์ที่ใช้บำงชนิดเป็นเรื่อง
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ท ำให้ไม่ม่ันใจ
ในกำรดูแล ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองจึงได้จัด
โครงกำรนี้ขึ้นขึ้น 

- - ให้เอกสำรเกี่ยวกับคู่มือและแนว
ทำงกำร  ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

-  

- ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน   
  168 รำย 
- พยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรม 
  สำมำรถให้กำรดูแลผู้ป่วยใน
ชุมชนได้ 

 
ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ : ยังมีปัญหำเรื่องกำรบันทึกข้อมูลในกำรส่งต่อและตอบกลับไม่สมบูรณ์ กำรใช้
กำรส่งต่อทำง Thai COC ล่ำช้ำ มีกำรตอบกลับไม่ครบ 
แนวทางท่ีจะด าเนินการต่อไปในปี 2564 : กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง    
โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
 

 

วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
 ตั วชี้ วั ด  ผู้ ป่ วยปวดท้อง เฉี ยบพลัน  5  ภำวะ  (Acute cholecystitis, Acute cholangitis, Acute 
pancreatitis, Acute gut obstruction ,Peptic ulcer perforation) ภำพรวมผ่ำนเกณฑ์ แต่จำกกำรทบทวน
รำยโรคพบผู้ป่วย Peptic ulcer perforation มีอัตรำตำยสูง ปี 2563 เท่ำกับ 8.77% (10/114) และปี 2564 
(ต.ค.-ธ.ค. 2563) เท่ำกับ 12.50% (3/24) ซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอำยุร่วมกับมีโรคประจ ำตัว (DM, CKD, HT) และมำ
รักษำที่โรงพยำบำลล่ำช้ำ 
 ตัวชี้วัด อัตรำตำยแขนขำขำดเลือดจำกลิ่มเลือด ปี 2563 เท่ำกับ 13.64% (3/22) จำกกำรทบทวน        
เป็นผู้ป่วยสูงอำยุ มีโรคประจ ำตัวมำก ญำติยืนยันไม่ต้องกำรผ่ำตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ตารางท่ี 24 สรุปผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

 2560  2561  2562 2563 2564 
(ต.ต.-ธ.ค.63) 

1 ร้อยละกำรแตก 
ของภำวะไส้ติ่งอักเสบ 
<10% 

เป้ำหมำย 760 899 703 583 137 
ผลงำน 87 56 43 42 5 
ร้อยละ 11.45 6.23 6.12 7.20 3.65 

2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภำยในรพ.ของผู้ป่วยปวด
ท้องเฉียบพลัน 
5 ภำวะ <2.5% 

เป้ำหมำย 762 816 695 673 161 
ผลงำน 29 15 16 18 5 
ร้อยละ 3.81 1.84 2.30 2.67 3.11 

3 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภำยในรพ.ของผู้ป่วยภำวะ
ขำดเลือด 
ที่ขำหรือแขน <10% 

เป้ำหมำย 29 56 27 22 4 
ผลงำน 2 2 1 3 0 
ร้อยละ 6.89 3.57 3.70 13.64 0 

4 ร้อยละของกำรถูกตัดขำ
ตั้งแต่ระดับข้อเท้ำขึ้นมำ
ของผู้ป่วยภำวะขำดเลือดที่
ขำ <20%  

เป้ำหมำย 22 37 23 21 4 
ผลงำน 4 7 5 0 0 
ร้อยละ 18.18 18.92 21.73 0 0 

5 อัตรำตำยภำพรวมNFลดลง 
5% (เริ่มเก็บข้อมูล ปี 
2563) 

เป้ำหมำย _ _ _ 113 22 
ผลงำน _ _ _ 12 0 
ร้อยละ _ _ _ 10.62 0 

 
แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

1. ประชุมคณะท ำงำนจังหวัดสุโขทัย ให้ข้อมูลย้อนกลับแต่ละโรงพยำบำล และกำรส่งต่อผู้ป่วยโดยเร็ว 
2. จัด conference Dead case ทบทวนกำรดูแลผู้ป่วย 
3. ปี 2564 จัดโครงกำรดูแลโรคแผลหนังเน่ำเพ่ือให้ควำมรู้กำรดูแลผู้ป่วยแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์

เครือข่ำยจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

1) สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยผ่ำนกำรประเมินและด ำเนินงำนผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ (One day  Surgery 
: ODS) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2560 และกำรผ่ำตัดผ่ำนกล้องแบบ Minimally Invasive  Surgery : MIS 
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวำคม 2562 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน, case  manager  และสถำนที่จุดประสำนงำน (ที่
ห้องตรวจพิเศษ  โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย) 
2) ปัญหาปัจจุบัน 
 ไม่พบปัญหำควำมแออัด  อัตรำครองตียง  65-70 %  หัตถกำรส่วนใหญ่จึงเป็นส่วนของกำรตัดติ่งเนื้อ
ล ำไส้ใหญ่  (Colonoscopic  Polypectomy)  ในโครงกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 
3) แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 เป็นทำงเลือกให้ผู้รับบริกำรในรำยที่ไม่สะดวกเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล  โดยมีแนวทำงขั้นตอน
ด ำเนินกำรและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำนกรมกำรแพทย์   รวมถึงประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเมื่อมี
หัตถกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้  (ประกำศรำยกำรหัตถกำรจำกกรมกำรแพทย์) 
4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 กำรผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ ปี 2561 - 2564 จ ำนวน  29,  113,  98  และ  25  รำย  ตำมล ำดับ 
 กำรผ่ำตัดผ่ำนกล้องแบบ  Minimally  Invasive  Surgery (Laparoscopic  Cholecystectomy)  ปี 
2562 – 2564 จ ำนวน  70,  66  และ  32  รำยตำมล ำดับ 
5) ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเมื่อมีหัตถกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้  (ประกำศรำยกำรหัตถกำรจำก
กรมกำรแพทย์)  เพื่อเป็นทำงเลือกแก่ผู้รับบริกำรที่มีคุณสมบัติและมีควำมพร้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
1. สถานการณ์บริหารจัดการก าลังคนภายในเครือข่าย (แผนก าลังคน) 
2. องค์กรแห่งความสุข 

 

 

สถานการณ ์

 ได้มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมหนังสือเวียน ที่ สธ 0201.032/ว 1707 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน  2560 โดยจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังแต่ละหน่วยบริกำรอย่ำงชัดเจน ในเรื่องกำรกระจำยก ำลังคนให้เหมำะสมต่อภำระงำน มีเกณฑ์
กำรพิจำรณำส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังของโรงพยำบำล จึงท ำให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร มำกขึ้น
กว่ำเดิม ซึ่งขณะนี้ในภำพเขตบริกำรสุขภำพที่ 2 และคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังในภำพจังหวัด ได้ใช้เกณฑ์
กำรพิจำรณำในรูปแบบเดียวกัน มีคณะกรรมกำรระดับเขตพิจำรณำกำรขอจัดสรรอัตรำก ำลัง และกำรขอใช้อัตรำ
ว่ำงเพ่ือสรรหำบุคลำกร ซึ่งขณะนี้ในสำยงำนวิชำชีพภำพรวมมีจ ำนวนอัตรำก ำลังอยู่ในเกณฑ์ ขั้นต่ ำของ FTE แต่
ไม่เกินขั้นสูง 

ตารางท่ี 25 กระบวนการส าคัญ (Key Processes)  

กระบวนการส าคัญ 
(Key Processes) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง FTE 

1. มีกรอบควำมต้องกำรที่
ชัดเจนในแต่ละสำยงำน 

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

2. กำรจั ดท ำแผนควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลัง 

2. ท ำให้จ ำนวนบุคลำกรเพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

- อัตรำควำมพึงพอใจของหน่วยงำนด้ำน
อัตรำก ำลัง ≥ 90 % 

3. กำรบริหำรต ำแหน่งว่ำง 3. บรรจุแต่งตั้งบุคลำกรใน
ต ำแหน่งที่ว่ำงลงอย่ำงรวดเร็ว 

- เมื่อต ำแหน่งว่ำงอนุมัติให้ใช้  ต้องบรรจุ
แต่งตั้งภำยในระยะเวลำ 2 เดือน 

 
ปัญหาในปัจจุบัน 

1. เมื่อน ำกรอบ FTE มำใช้ ท ำให้ต ำแหน่งที่มีอยู่เดิมบำงต ำแหน่งเกินกรอบ เมื่อสูญเสียอัตรำก ำลัง
เนื่องจำกย้ำย ลำออก เสียชีวิต ไม่สำมำรถขอคนมำทดแทนได้ 

2. จ ำนวนกรอบ FTE ใช้ข้อมูลภำระงำนปี 2556 น ำมำคิดค ำนวณ ท ำให้เกิดปัญหำ กรอบควรมีของ FTE 
ไม่มีควำมเหมำะสมในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

3. เมื่อจัดท ำแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง  ทรำบควำมขำดแคลน แต่ไม่สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรได้ 
เนื่องจำกไม่มีต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร รองรับ จ ำเป็นต้องจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่
ประเภทอ่ืนที่ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงจำกเงินบ ำรุง คือ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำว 
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4. เมื่อใช้กรอบ FTE ประกอบกำรขอใช้ต ำแหน่งว่ำง ท ำให้เกิดปัญหำมีจริงเกินขั้นต่ ำ เขตสุขภำพไม่อนุมัติ
ให้ใช้ต ำแหน่งว่ำง 

5. มีเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 5% ที่ปฏิบัติงำนไม่ตรง จ .18   
 

แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา 
1. หัวหน้ำกลุ่มงำนต้องบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังที่มีอยู่ให้เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนโดยต้องแบ่ง

ภำระงำนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และจัดท ำ job description รำยบุคคล  
2. เมื่ออัตรำก ำลังสูญเสียไป ต้องสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้เรียนรู้งำนเพ่ือปฏิบัติงำนแทนคนเดิม

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรสร้ำงระบบกำรเรียนรู้จำกผู้ปฏิบัติงำน และพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ต้องควบคุมต้นทุนค่ำแรงไม่เกินร้อยละ 60 ของค่ำใช้จ่ำยรวม  (LC ค่ำแรง  CC ค่ำเสื่อม MC ค่ำใช้

สอย) ปัจจุบัน LC คิดเป็น 48% ของค่ำใช้จ่ำยรวม จำกกำรบริหำรอัตรำก ำลังที่มีอยู่ให้พอเพียง มีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. พัฒนำรูปแบบกำรเก็บข้อมูลภำระงำนของแต่ละหน่วยงำนต้องถูกต้องและชัดเจน เมื่อมีกำรปรับกรอบ 
FTE ใหม่ ภำระงำนย้อนหลังที่ถูกต้องจะมีผลต่อตัวเลขกำรก ำหนดกรอบใหม่ 

5. ก ำกับติดตำมจ ำนวนคนที่ปฏิบัติงำนไม่ตรง จ .18 ไม่ให้เพ่ิมขึ้น และเพ่ือลดปัญหำในทำงปฏิบัติต้อง
หำรือคณะกรรมกำร HRM. เพ่ือหำวิธีแก้ไขให้กลับมำปฏิบัติงำนให้ตรง จ .18  
ตารางท่ี 26 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S 1 ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญกับเรื่องอัตรำก ำลังของ 
รพ. 

W 1 นโยบำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่มีควำมชัดเจน 

S 2 หัวหน้ำงำนมีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน  

W 2 ปริมำณงำนที่มำกท ำให้กำรสอนหน้ำงำนอำจ
ล่ำช้ำ และกำรได้รับกำรพัฒนำเชิงวิชำกำรยัง
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

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

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

W 4 กำรตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เชิงรุกและ
กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน ยังขำดควำม
ต่อเนื่อง  

S 5 สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำอำศัย (Happy 
workplace) 

W 5 มีกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่ และโครงสร้ำง
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย รพ. แต่กำรพัฒนำปรับปรุง
แก้ไขอำจต้องอยู่ภำยใต้งบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ 
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ตารางท่ี 27 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

โอกาส (Opportunity) สิ่งคุกคาม (Threat) 

O 1 ผู้บริหำรให้โอกำส สนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำ
อัตรำก ำลัง  

T 1 บำงคนอำจยังไม่สำมำรถไปอบรมหลักสูตรต่ำงๆ 
ได้ทันที เนื่องจำกมีภำระงำนเร่งด่วน  

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

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

T 3 กำรพัฒนำหลังกำรรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำลยังขำดควำมต่อเนื่อง และทีมผู้
ประสำนงำนคุณภำพ รพ. มีกำรเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งประกอบกับทุกคนมีภำระงำนประจ ำ
ค่อนข้ำงมำกภำยใต้ภำระงำนประจ ำที่เพ่ิมข้ึน 

O 4 บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่มีควำมเหมำะสม ครบถ้วน 
(วิชำชีพ สนับสนุน) 

T 4 อัตรำก ำลังบำงวิชำชีพขำดแคลน ไม่เพียงพอ 
เนื่องจำกน ำกรอบ FTE ที่ข้อมูลภำระงำนไม่
อัพเดทมำใช้ค ำนวณกรอบ 

 
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยมีกำรก ำหนดระบบบริหำรจัดกำรแต่ละส่วนงำนไว้อย่ำงชัดเจน  ส่วนใหญ่
ปัญหำที่พบจะมำจำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก ดังนั้น จึงต้องมีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุเชิงลึกเพ่ือน ำมำ
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของโรงพยำบำลฯ ที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และต้องมีกำรติดตำม ก ำกับ รวมถึงมี
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบ และพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขในปี 2564 
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำโดยใช้ SWOT Analysis ประเด็นปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำหำแนวทำงกำร
แก้ไขในรูปแบบ SWOT Matrix ดังนี้ 

SO Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก) WO Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงพัฒนา) 

1. พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนเชิงรุก และ
พัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

2. บูรณำกำรกระบวนกำรปฏิบัติงำน เชื่อมโยง ทีม
คร่อมต่ำง ๆ ภำยใน รพ. 

ST Strategies (ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ) WT Strategies (ยุทธ์ศาสตร์พลิกแพลง) 

3. พัฒนำระบบคุณภำพของข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

4. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยเชิงบูรณำกำร 
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 1) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเชิงรุก    
 กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนบุคลำกรทุกสำยวิชำชีพ ในด้ำนอ ำนวยกำรสิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับ โดยเริ่มตั้งแต่สรรหำ บรรจุแต่งตั้ง พัฒนำศักยภำพ เลื่อนระดับ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ภำยใต้มำตรฐำนที่ก ำหนด ซึ่งกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ถือว่ำมีประสิทธิภำพมำกที่สุดวิธีหนึ่ง 
คือ “กำรปฏิบัติงำนเชิงรุก” โดยเน้นกำรส ำรวจบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเพ่ือเลื่อนระดับ หรือมีคุณสมบัติที่จะได้รับ
เงินประจ ำต ำแหน่ง และแจ้งเวียนผู้มีคุณสมบัติโดยตรงเป็นรำยบุคคลเพ่ือท ำเอกสำรประเมินวิชำกำรในช่วง
ระยะเวลำที่สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ทันที  

 2) บูรณาการ เชื่อมโยงทีมภายใน รพ.  
 กำรที่จะตอบสนองพันธกิจของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ในด้ำนบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพแบบองค์รวม 
ด้ำนกำรรักษำส่งเสริม ควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสมรรถนะแก่ประชำชน โดยสอดคล้องกับปัญหำท้องถิ่น รวมถึงกำร
สนับสนุนบริกำรที่จ ำเป็นต่ำง ๆ นั้น ต้องอำศัยกำรบูรณำกำร เชื่อมโยง รูปแบบของกำรปฏิบัติงำนของทีมน ำ ทีม
คร่อมสำยงำน ทีมคุณภำพ และทีมที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และผลลัพธ์ที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค เชิงลึกเพ่ือเพ่ิมเติม
ส่วนขำดเพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป 

 3) พัฒนาระบบคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 กำรพัฒนำระบบข้อมูลเป็นปัจจัยหลักในกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้ผลงำนบริกำรของโรงพยำบำลมี
ควำมน่ำเชื่อถือ และได้มำตรฐำน โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำง  ๆ รวมถึงกำร
เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกับระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ส ำคัญ ต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงที่
ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร และสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกคนรับทรำบ และยึดถือปฏิบัติใน
แนวทำงเดียวกัน ด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ นั้น ต้องมีกำรปฏิบัติงำนเชื่อมโยงหน้ำงำนสู่ทีมที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบควำมถูกต้องเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในภำพรวมขององค์กร และพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อปัญหำที่เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำร่วมกันเป็นศูนย์ข้อมูล Data Center โดยมีกลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำน โดยกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคลต้อง
น ำข้อมูลบุคลำกรน ำเข้ำทุกเดือน 

 4) ด าเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ  
 โรงพยำบำลฯ ต้องมีควำมพร้อมเพ่ือตอบสนองนโยบำยที่เกิดขึ้น โดยต้องบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดขึ้น แก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับปัญหำที่
เกิดขึ้นจริง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
และประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงให้เกิดงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
กระบวนงำนที่มีคุณภำพ ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ท่ีอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ  
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สรุปสถานการณ์ 3-5 ปีย้อนหลัง 
 แผนงำน/โครงกำรเพ่ือเสริมสร้ำงองค์แห่งควำมสุข ด ำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้ควำมร่วมมือของคณะท ำงำนทีมนักสร้ำงสุข และกลุ่มงำนต่ำง ๆ ภำยในโรงพยำบำล เช่น 
กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม กลุ่มกำรจิตเวช กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู โดยมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือวำงแผนกิจกรรมให้กับ
บุคลำกรตำมสถำนกำรณ์ข้อมูลที่วิเครำะห์ได้ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพและควำมผูกพันที่ดีต่อองค์กร 
ปัญหาปัจจุบัน 
 จำกกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกร พบดัชนีมวลกำยอยู่ในภำวะเกินเกณฑ์และภำวะอ้วน ร้อยละ 
33.54 มีภำวะเสี่ยงควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.27 เสี่ยงภำวะเบำหวำน  25.55 
 จำกผลกำรส ำรวจ Happinometer ปี 2560 และ 2562 พบมิติที่มีผลประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ได้แก่ 
ด้ำนสุขภำพเงินด ี(Happy money) ร้อยละ 53.67 และ 55.43 ตำมล ำดับ มิติด้ำนผ่อนคลำยดี  (Happy relax) 
ร้อยละ 55.80 และ 54.21 ตำมล ำดับ บุคลำกรส่วนหนึ่งมีภำวะควำมเครียดและมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิด
อุบัติกำรณ์อันไม่พึงประสงค์จำกสำเหตุดังกล่ำว 
แนวทางแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  วิธีแก้ปัญหา 
 ด ำเนินกิจรรมโครงกำร SW Virtual Run 2020 “วิ่งข้ำมปี น้องพ่ีร่วมก้ำว” ระยะเวลำด ำเนิน 2 เดือน   
(1 ธันวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลำกรใส่ใจมีสุขนิสัยด้ำนกำรดูแลตนเองและกำรออก
ก ำลังกำย ลดภำวะควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ 

1) โครงกำร Friend zone-Friendly person  เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 
2) จัดสถำนที่ออกก ำลังส ำหรับบุคลำกร  SW  Fitness  center 
3) จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำนกำรวิเครำะห์และจัดบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย  เพ่ือกำรวำงแผน

แก้ปัญหำสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินส่วนบุคคลและครอบครัว ในปี 2561 และ 2562 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1) โครงกำร SW Virtual Run 2020 “วิ่งข้ำมปี น้องพ่ีร่วมก้ำว” บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 350 
คน 55 ทีม 

2) โครงกำร Friend zone-Friendly person บุคลำกรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น Freiendly person 
ประจ ำหน่วยงำน เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 50 คน 

ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไขปีต่อไป 
 ปัญหา / อุปสรรค 

1) ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกิจกรรม  เช่นระยะเวลำ  กำรใช้งำนโปรแกรม  ปัญหำสุขภำพเดิม 
2) บุคลำกรที่มีปัญหำไม่สะดวกเปิดเผยข้อมูล  ไม่สำมำรถวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ  และก ำหนด

แนวทำงช่วยเหลือได้ 
 แนวทางแก้ไขปีต่อไป 

1) เพ่ิมควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 
2) ติดตำมผลกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกร  วิเครำะห์แนวโน้มและจัดกลุ่มบุคลำกรที่มีปัญหำ

ภำวะสุขภำพ  เพ่ือก ำหนดกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำ 
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3) ก ำหนดช่องทำง / แนวทำงช่วยเหลือบุคลำกรที่มีภำวะปัญหำควำมเครียด 
4) ประเมินควำมผูกพันองค์กร  และควำมพึงพอใจในงำน  วิเครำะห์และเปรียบเทียบกับกำรประเมินครั้งก่อน 

 

 
1. ITA 

2. HA  

3. รพ.สต.ติดดาว 

4. การเงินการคลัง 

5. ระบบข้อมูล 

 

 

สถานการณ์ 
 กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูกฝั่ง ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำยในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำร
ประเมิน ITA ภำยใต้กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทั้ง 4 ด้ำน กำรบริหำรเป็นเลิศด้ำนธรรมำภิบำล (Governance 
Excellence)แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพองค์กร โครงกำรที่ 1 กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส และบริหำรควำมเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ปี 2561 ร้อยละ 90) โดยใช้กำรประเมินตนเองเฉพำะแบบส ำรวจใน
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Base Integrity and Transparency Assessment: EBIT) โดยสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และยทุธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยน ำมำตรกำร 3 ป. 1 ค.มำขับเคลื่อนในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงระบบกำรป้องกันและปรำมปรำบทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำร
ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมต้ำนกำรทุจริตในองค์กร มีผู้ประสำนงำน ITA ปฏิบัติงำนร่วมกับสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัย มีกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประเมินตนเอง (Self- Assessment) และ
ติดตำมโดยผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำจังหวัดและส่วนรำชกำร  
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 : ไตรมำสที่ 1 ระดับ 3, ไตรมำสที่ 2 = 81.82%, ไตรมำสที่ 3 = 100%, ไตร
มำสที่ 4 = 100 % 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 : ไตรมำสที่ 1 ระดับ 5  ไตรมำสที่ 2 = 100%, ไตรมำสที่ 3 = 100%, ไตรมำส
ที่ 4 = 100 %  
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 : ไตรมำสที่ 1 ระดับ 5  ไตรมำสที่ 2 = 100%, ไตรมำสที่ 3 = 100%, ไตรมำส
ที่ 4 = 100 % 
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของหน่วยงำนฝน

สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 

วัตถุประสงค ์
- ประเมินผลด้ำนคุณธรรม

และควำมโปร่งใสฯ 
-  พั ฒ น ำ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
- ให้เกิดผลทำงปฏิบัติในกำร

น ำมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

เป้าหมาย 
- ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 92  
การเตรียมการประเมิน ITA 
- ประชุมชี้แจง 
- ประเมินผ่ำนระบบ MITAS 

ทุกไตรมำส 
- ตรวจสอบผ่ำนระบบ MITAS 

ทุกไตรมำส 

บุคลากร 
- คณะท ำงำน ITA รพ. 
งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมำณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- ไม่ใช้ 
สรุป  
- ผ่ำนเกณฑ์ประเมินทุกไตร

มำส 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- ประเมินผ่ำนระบบ MITAS 

ทุกไตรมำส 
วิธีการประเมินผล 
- ตรวจสอบผ่ำนระบบ MITAS 

ทุกไตรมำสทุกไตรมำส 
 

 

Output (ผลผลิต) 
- ผ่ำนเกณฑ์ประเมินทุกไตร

มำส (100 %) 
Outcome (ผลลัพธ์) 
- ผ่ำนเกณฑ์ประเมินทุกไตร

มำส (100 %) 
 

  

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  พบว่ำ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดไว้ แต่ยังมีบำงส่วนที่ต้องมีกำรติดตำมก ำกับอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตำม
แนวทำง กฎระเบียบ แลกฎหมำยก ำหนดไว้ในแต่ละข้อค ำถำม (EB 1 – EB 24)   
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจำกข้อค ำถำมที่ปรับเปลี่ยนจึงอำจท ำให้ผู้รับผิดชองเกิดควำมเข้ำใจไม่ตรงกับคู่มือฯ จึงต้องอำศัยกำร
สร้ำงกำรเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ำยระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภำพที่ 2  
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำนเครือข่ำยในทุกระดับให้มีควำมเข็มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
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สถานการณ์ 
 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ให้ควำมส ำคัยกับกลไกกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ ระบบงำนภำยในของ
โรงพยำบำลอย่ำงเป็ นระบบทั้งองค์กร ท ำให้องค์กรเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรประเมินและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ มีทัพยำกรที่เพียงพอ และกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มี
ประสิทธิภำพ มีระบบป้องกันควำมเสี่ยง กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และธ ำรงไว้ซึ่งคุณภำพที่พัฒนำได้ มี
กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและจริยธรรมวิชำชีพ มีกำรพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและดูแลจริยธรรมองค์กร มีกระบวนกำร
ท ำงำนและกำรดูแลผู้ป่วยซึ่งเน้นกำรท ำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และควำมรู้ที่ทันสมัย มำตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ป่วย   
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือรับรองคุณภำพสถำนบริกำร 
ครั้งที่ 3 ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 ผลกำรประเมิน พบว่ำ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัยผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล ครั้งที่ 3 อำยุกำรรับรอง 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565) 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของโรงพยำบำล

สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
มีคุณภำพมำตรฐำนผำ่นกำร
รับรอง HA ขั้น 3 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ

งำนคุณภำพอย่ำงยังยืน 
เป้าหมาย 
-  ผ่ำนกำรรับรอง ครั้งท่ี 3 
การเตรียมการประเมิน HA 
1. ประชุมชี้แจง คกก.พัฒนำ

คุณภำพ รพ. 
2. ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนำคุณภำพ ดังนี้  
- โครงกำรมหกรรมคุณภำพ 
- HA forum 20th 
- Regional Forum 
- Quality round 

บุคลากร 
- คกก.พัฒนำคุณภำพ รพ. 
- เจ้ำหน้ำท่ี รพ. 
งบประมาณ 
- 205,000 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- วัสดุส ำนักงำน และค่ำจ้ำงใน

กำรจัดสถำนท่ีโครงกำร
พัฒนำคุณภำพ 

สรุป  
1. โครงกำรมหกรรมคุณภำพ : 

จนท.เข้ำร่วม   < 80%, 
ควำมพึงพอใจภำพรวม 
(ระดับสูงมำก) 

2. HA forum 20th : ติด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 

3. Regional Forum :  ติด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 

4. Quality round: ลงเยี่ยม
หน่วยคุณภำพ รพ. 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
- กำรเข้ำร่วมอบรม/ประชุม 
วิธีการประเมินผล 
1. โครงกำรมหกรรมคุณภำพ : 

ควำมพึงพอใจ 
2. HA forum 20th : ติด

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 

3. Regional Forum :  ติด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 

4. Quality round: ลงเยี่ยม
หน่วยคุณภำพ รพ. 

      
 

 

Output (ผลผลิต) 
1. โครงกำรมหกรรมคุณภำพ : 

ควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่
ในระดับสูงมำก 

2. HA forum 20th : คกก.เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

3. Regional Forum : คกก.
เข้ำร่วมโครงกำร 

4. Quality round: ลงเยี่ยม
หน่วยคุณภำพ รพ. 

Outcome (ผลลัพธ)์ 
- เกิดกำรพัฒนำงำนคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำง
เหมำะสม และถูกต้อง 
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วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 กำรจัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ กลุ่มที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ยังคง
เป็นกลุ่มเดิมด้ำนวิชำชีพ โดยกลุ่มงำนด้ำนสนับสนุนยังคงเข้ำร่วมน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น จึงต้องปรับ และ
พัฒนำวิธีกำรปรับควำมคิดในด้ำนกำรกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในกำรเข้ำร่วมมำกขึ้นโดยอำจจะอำสัยเครือข่ำยทั้ง
ภำยใน และภำยนอก รพ. 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 กำรพัฒนำงำนคุณภำพภำยในองค์กรอำจยังขำดควำมต่อเนื่อง  
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 พัฒนำวิธีกำรปรับควำมคิดในด้ำนกำรกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในกำรเข้ำร่วมมำกขึ้นโดยอำจจะอำ ศัย
เครือข่ำยทั้งภำยใน และภำยนอก รพ. 
 

 

 เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอศรีส ำโรง มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 19 แห่ง เป็นรพ.สต.ขนำด
กลำง 11 แห่ง รพ.สต.ขนำดเล็ก 8 แห่ง ที่ให้บริกำรดูแลสุขภำพประชำชนในพ้ืนที่ ปี 2560  มีกำรด ำเนินงำน
พัฒนำตำมเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2560 เป็นต้นมำ   
  - ปี 2560 รพ.สต.ประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.53 
  - ปี 2561 รพ.สต.ผ่ำนกำรประเมินเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว จ ำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.43 
 - ปี 2562 รพ.สต.ผ่ำนกำรประเมินเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต.ติดดำว 5 ดำว จ ำนวน 16 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
84.21 และผ่ำนเกณฑ์ 4 ดำว จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ15.79 
 - ปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ท ำให้แผนกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว ต้องชะลอไว้ และเริ่ม
กำรประเมินระดับอ ำเภอในวันที่ 24-26 มิถุนำยน 2563 และระดับจังหวัดวันที่ 8-17 กรกฎำคม 2563 โดยจำก
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบปัญหำในงบประมำณไม่เพียงพอ ภำระงำนที่มีมำกต่อจ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่รวมไปถึง
บริบทของชุมชนเองไม่เอ้ือต่อกำรท ำงำน ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำนั้นอ ำเภอศรีส ำโรงมีโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลที่ผ่ำนเกณฑ์พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำวที่ ร้อยละ 100 ซึ่งแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
2564 จะต้องมีกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับดีมำกผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 100 ต่อไป 
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 สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

กระแสเงินสด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินสดฯ คงเหลือปลำยงวด 78,872,464.15 95,270,958.72 115,133,032.32 130,463,696.15 138,342,803.72 194,482,205.79 178,963,376.33 

รำยรับ 484,704,451.76 599,698,481.60 599,647,282.55 671,858,173.90 692,834,703.91 696,717,279.94 770,740,415.02 

รำยจ่ำย 468,305,957.19 579,836,408.00 584,316,618.72 663,979,066.33 636,695,301.84 712,236,109.40 781,811,094.28 

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

เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้* (19,831,064.20) (11,050,349.04) (12,154,166.50) 15,005.61 65,966,993.94 62,653,619.50 87,345,557.53 

        

สภาพคล่องทางการเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

Cash ratio > 0.8 (เงินสดฯ / หน้ีสินหมุนเวียน) 0.83 0.96 0.97 1.01 1.61 1.73 2.40 

Quick ratio > 1.0 (เงินสดฯ+ลูกหน้ี / หน้ีสินหมุนเวียน) 1.27 1.31 1.31 1.61 2.07 2.54 3.56 

Current ratio > 1.5 (สินทรัพย์หมุนเวยีน / หนี้สินหมุนเวียน) 1.41 1.44 1.48 1.72 2.20 2.93 3.87 

สรุประดับวิกฤต ระดับ 1 1 2 0 0 0 0 

        

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 146,537,947.85 164,640,236.68 194,281,035.91 222,269,430.74 258,788,113.61 281,108,482.01 259,719,661.13 

หนี้สินหมุนเวียน 88,710,504.70 102,959,922.15 125,327,010.94 118,384,135.60 108,327,648.53 85,521,825.68 62,482,202.03 

ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 57,827,443.15 61,680,314.53 68,954,024.97 103,885,295.14 150,460,465.08 195,586,656.33 197,237,459.10 

ทุนส ารองสุทธิหักงบลงทนุและเงนิบริจาค (NWC) 27,570,526.93 33,843,958.32 48,009,148.26 85,441,615.63 130,265,001.76 164,798,725.18 179,172,521.59 
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งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รำยได ้ 476,335,951.07 489,726,064.85 501,240,137.94 570,212,871.26 564,550,397.07 602,875,577.27 824,847,522.84 

ค่ำใช้จ่ำย 454,929,677.18 483,519,279.96 512,148,889.75 546,968,221.76 557,903,594.75 585,541,761.38 751,859,791.81 

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 21,406,273.89 6,206,784.89 (10,908,751.81) 23,244,649.50 6,646,802.32 17,333,815.89 72,987,731.03 

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

        

เงินที่มีภาระผูกพัน ได้แก ่ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- งบลงทุน UC    21,756,288.62 16,221,009.38 8,760,272.75 5,461,088.56 5,386,327.46 9,377,815.87 5,815,846.08 

- เงินรับฝำกและเงินประกัน 15,114,887.56 17,333,565.17 26,025,656.31 25,451,690.66 27,224,282.40 42,676,427.35 9,105,543.24 

- เงินบริจำคที่มีวัตถุประสงค ์ 8,500,627.60 11,615,346.83 12,184,603.96 12,982,590.95 14,809,135.86 21,410,115.28 12,249,091.43 

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

รวม 45,371,803.78 45,169,921.38 46,970,533.02 43,895,370.17 47,419,745.72 73,464,358.50 27,170,480.75 

        

*เงินบ ารุงคงเหลือ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- งบลงทุน UC    21,756,288.62 16,221,009.38 8,760,272.75 5,461,088.56 5,386,327.46 9,377,815.87 5,815,846.08 

- เงินบริจำคที่มีวัตถุประสงค ์ 8,500,627.60 11,615,346.83 12,184,603.96 12,982,590.95 14,809,135.86 21,410,115.28 12,249,091.43 

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

- หนี้สิน (**) 84,845,106.70 98,347,025.15 121,672,985.94 118,352,341.60 108,319,748.53 85,521,825.68 62,482,202.03 

รวม 115,102,022.92 126,183,381.36 142,617,862.65 138,327,798.11 128,515,211.85 116,309,756.83 80,547,139.54 
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**รายการหักหนี้สิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินมัดจ ำค่ำรักษำพยำบำล 26,498.00 14,327.00 18,995.00 31,794.00 7,900.00 29,400.00 - 

เจ้ำหนี้งบลงทุน UC 3,838,900.00 4,598,570.00 3,635,030.00 - - - - 

เจ้ำหนี้เงินงบประมำณ - - - - - 2,438,305.50 - 

เงินรับฝำกกองทุน UC งบลงทุน - - - - - - - 

รวม 3,865,398.00 4,612,897.00 3,654,025.00 31,794.00 7,900.00 2,467,705.50 - 

ลูกหนี ้ 33,428,164.42 36,790,684.00 43,580,817.76 72,815,433.03 49,823,001.96 68,830,227.96 64,401,429.37 

เจ้าหนี้ 61,330,301.45 51,881,045.70 64,916,112.40 42,901,009.44 45,216,714.38 32,388,439.37 43,182,802.46 
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ตารางท่ี 28 สถานภาพทั่วไป 

ชื่อ โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

ประเภท โรงพยำบำลทั่วไป 

ขนาด 307 เตียง 

สังกัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข 

ผู้อ านวยการ นำยแพทย์สมชำย  แก้วเขียว 

Chief Information Officer นำยแพทย์น ำชัย  จิตรน ำทรัพย์ 

หัวหน้าศูนย ์ICT นำยเกรียงไกร ชำติสุทธิ์ 

บุคลากรหน่วย ICT เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   1 คน 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  3 คน 
นักจัดกำรงำนทั่วไป    1 คน 
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์   1 คน 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร    1 คน 

ต าแหน่งงานที่มีในหน่วย IT IT Programmer, IT support  

โปรแกรมระบบโรงพยาบาล HOSxP V.4 

โปรแกรมระบบอ่ืน PACS, LIS, IS Online, Thai Refer 

การพัฒนาโปรแกรมเอง ระบบ Queue, Tools เชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital 
Sign) 

IT Out Sourcing ไม่มีกำร out sourcing 

 
ตารางท่ี 29 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

1. ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน (cid) 
 -  ไม่เป็นค่ำว่ำง หรือตรงตำมหลัก mod11 
  กรณีสัญชำติไทย 

 
-  เลขที่บัตรประชำชนว่ำง โดยที่สัญชำติเป็นไทย  
 = 0 รำย 
-   เลขที่บัตรประชำชนผิด MOD11 โดยที่สัญชำติเป็นไทย  
 = 12 รำย 

2.  ข้อมูลเพศ (sex) 
 - ตรงตำมรหัสมำตรฐำน 

 
-  เพศไม่ตรงตำมรหัสมำตรฐำน = 0 รำย 

3.  ข้อมูลสัญชาติ (nation) 
 -  ตรงตำมรหัสมำตรฐำนหำกสัญชำติไทย 
  ต้องไม่มี labor และหำกเป็นต่ำงด้ำว 
  ต้องมีข้อมูลใน labor ด้วย 

 
-  ผู้รับบริกำรสัญชำติไทย แต่ ชื่อ-นำมสกุล และเลข

ประชำชนต้องสงสัยว่ำไม่ใช่คนไทย (รำย) = สถำนะก ำลัง
ตรวจสอบและปรับแฟ้ม 
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-  ผู้รับบริกำรไม่ใช่สัญชำติไทย แต่ไม่ระบุควำมเป็นต่ำงด้ำว  
(รำย/จำกทั้งหมดรำย คิดเป็นร้อยละ) = สถำนะก ำลัง
ตรวจสอบและปรับแฟ้ม 

4.  ข้อมูลวันเกิด (birth) 
 -  เมื่อค ำนวณอำยุของผู้มำรับบริกำรเทียบ
  จำกวันที่รับบริกำรแล้ว ต้องไม่มีค่ำติด
ลบ และไม่เกิน 120 ปี 

 
- ประชำกรในเขต อำยุเกิน 100 ปี (ไม่เกิน 120 ปี) = 3 รำย 
    

5.  ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ าหน่าย 
 (discharge) 
 -  ตรงตำมรหัสมำตรฐำน  
 -  กรณีเป็นสถำนะ ยังไม่จ ำหน่ำย เมื่อ 
  ตรวจสอบกับแฟ้ม DEATH ต้องไม่มี
ข้อมูลของบุคคลนั้น 

 
 
-  มีข้อมูลกำรตำยในแฟ้ม DEATH  แต่แฟ้ม PERSON  
 ไม่จ ำหน่ำยว่ำตำย = ร้อยละ 0 
- ก ำลังตรวจสอบและปรับแฟ้มทะเบียน Person, Patient 

 
ตารางท่ี 30 การด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสูการเป็น Smart Hospital 

1) Smart Place 
 1.1  ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนโรงพยำบำล  
  Green and Clean & Digital Look 

 
1.1 โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  

โรงพยำบำล Green and Clean & Digital Look  
ระดับดีมำก 

2) Smart Tools  
 (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
 2.1  Queue: มีหน้ำจอแสดงล ำดับคิว  
  ในจุดที่เหมำะสม เพ่ือลดควำมแออัด
  บริเวณจุดบริกำรและหน้ำห้องตรวจ  
 2.2  Queue: มีช่องทำงออนไลน์ หรือ 
  ช่องทำงแจ้งเตือนคิวรับบริกำร 
  อย่ำงน้อย 1 จุด เช่น คิวพบแพทย์ 
 2.3  Devices: มีกำรเชื่อมข้อมูลของ   
           เครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่ำง 
           น้อย 1 อุปกรณ์ เข้ำสู่ HIS อัตโนมัติ 

 
 
2.1  มีหน้ำจอแสดงล ำดับคิว 1 จุด เชื่อมต่อกับโปรแกรม 
     HOSxP หน้ำห้องตรวจ กระดูกและข้อ   
 
2.2  มีระบบช่องทำงออนไลน์ หรือช่องทำงแจ้งเตือนคิว 
   รับบริกำร ได้แก่แผนก หู คอ จมูก 
 
2.3  มีกำรเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) กับ 
      ระบบHOSxP 1 จุด เมื่อผู้มำรับบริกำรท ำกำรวัดข้อมูล 
      จะเข้ำสู่ระบบ 

3) Smart Services  
 (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 

 
 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 3.1  BPM : ยกเลิกกำรเรียกรับ ส ำเนำ 
  บัตรประชำชนและเอกสำรอ่ืนที่ 
  ออกโดยรำชกำรจำกผู้รับบริกำร 
 3.2  BPM : มีกำรจัดเก็บข้อมูล 
  เวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบ 
  อิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
  Medical Records)  
 3.3  BPM : มีกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบ 
  อิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)
 3.4  BPM : มีข้อมูลระยะเวลำรอคอย 
  รับบริกำร อย่ำงน้อย 1 จุดบริกำร  
  OPD  
 3.5  BPM : มีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อม
  เวลำ หรือมีกำรจัดกลุ่มผู้รับบริกำร 
  ได้รับบริกำรตรงเวลำหรือแตกต่ำง 
  เล็กน้อยอย่ำงเหมำะสม 

3.1  ยกเลิกกำรเรียกรับส ำเนำบัตรประชำชนแล้ว 
 
 
3.2  มีกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์ (EMR)  
 
 
3.3  มีกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังไม่ครบ 
 ทุกห้องตรวจ (ประมำณร้อยละ 80)  
3.4  มีระบบแจ้งข้อมูล/จ ำนวนผู้รับบริกำรงำนศัลยกรรม
กระดูก 
      
 
3.5 มีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ ได้แก่  
 แผนกศัลยกรรมกระดูก และแผนกหคูอจมูก         
 

 
ตารางท่ี 31 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

1)  มีกำรใช้ Application ส ำหรับ PCC ใน
 หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

- ใช้ Application NUMed ใช้ใน PCU รพ.สต. ทุกแห่ง  
 

 
ตารางท่ี 32 การก ากับดูแลควบคุมคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน 

การเก็บข้อมูลประวัติ ผลการตรวจร่างกาย  
ค าวินิจฉัยโรค การท าหัตถการ การให้ยา  
การรักษา และรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกราย ในระบบเวชระเบียน 

-  โรงพยำบำลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับบันทึกข้อมูล 
 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โปรแกรม HOSxP V.4) 
-  แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ มีหน้ำที่บันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ เช่น แพทย์ เป็นผู้บันทึกผลกำรตรวจร่ำงกำย 
ค ำวินิจฉัยโรค กำรท ำหัตถกำร  กำรให้ยำ และกำรรักษำ  
-  แพทย์บันทึกค ำวินิจฉัยโรค (Diagtext) ส ำหรับผู้ป่วยนอก 
และ เจ้ำหน้ำที่เวชสถิติให้รหัสโรคและบันทึก รหัส 
ICD10 บันทึก 
 ค ำวินิจฉัยโรค (Diagtext) ส ำหรับผู้ป่วยใน ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ระบบตรวจสอบความครบถ้วน (สมบูรณ์)  
ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

-  โรงพยำบำลมีกำรตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปีละ 
1 ครั้ง  และผู้ป่วยใน ปีละ 4 ครั้ง โดยก ำหนดให้ตรวจสอบ
เวชระเบียน ผู้ป่วยใน 100 แฟ้ม/ครั้ง เวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก 50 แฟ้ม/ครั้ง   โดย คกก. ตรวจสอบ
เวชระเบียนท ำหน้ำที่กำร Audit  
 sum Adj RW = 22083.8482  
 CMI ก่อน/หลัง = 1.470/1.484 
-  ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียนผู้ป่วย ปี 2563 ดังนี้ 
   คุณภำพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ร้อยละ 80.00 (ปี 2562 
= 75) 
   คุณภำพเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ร้อยละ 92 (ปี 2562 = 
90) 

ระบบตรวจสอบคุณภาพรหัส ICD ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก 
 

- มีระบบกำร Audit ในส่วนของ coder มีควำมถูกต้อง  
 เกินร้อยละ 80 จึงไม่ได้โดน สุ่ม Aduit 
- คุณภำพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละ 100 (ปี 2562 = 
80) 
- คุณภำพเวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ 100 (ปี 2562 = 
88.44) 

 
ตารางท่ี 33 แผนงาน/โครงการ ปี 2563 

แผนงาน/โครงการ แผนงำน/โครงกำรทีด่ ำเนินกำรแล้ว 
1. ปรับปรุงระบบ WiFi ในกำรให้บริกำรผู้ป่วยครอบคลุม
พ้ืนที่ใน กำรรักษำพยำบำล  
2. ปรับระบบ HIS  จำก HOSxP V.3 เป็น V.4  
3. ปรับปรุงห้อง SERVER ให้ได้ตำมมำตรฐำน HAIT   
4. ปรับปรุงระบบ SERVER เพ่ือรองรับ ระบบ HIS ใหม่ 
5. ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
แผนงำน/โครงกำรทีก่ ำลังด ำเนินกำร (เพ่ิมเติม) 
1. ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
2. พัฒนำระบบ IoT ในห้องควำมดันลบ และพัฒนำระบบ 
 Teleconference 

 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

จุดเด่น 
1. โรงพยำบำลมีกำรตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีละ 4 ครั้ง โดยทีม Auditor  ตำมแบบฟอร์ม 

กยผ. 
2. มีระบบแจ้งข้อมูล/จ ำนวนผู้รับบริกำรงำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน (โครงกำรปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ECS 

คุณภำพ)  
3. โรงพยำบำลมีบริกำรนัดหมำยแบบเหลื่อมเวลำ ได้แก่ แผนกศัลยกรรมกระดูก, แผนกหู คอ จมูก 
4. มีกำรเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) กับระบบ HOSxP 
5. พัฒนำระบบคิวใช้งำนเอง หน้ำห้องตรวจ กระดูกและข้อ 

 
ความท้าทายและโอกาสพัฒนา 

1. เริ่มระบบจัดกำรระบบคิว ช่องทำงออนไลน์ หรือ ช่องทำงแจ้งเตือนคิวรับ บริกำร  
2.   ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกปีละไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง (ตำมแบบฟอร์ม กยผ) 
3.   ด ำเนินกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ OPD ทุกห้องตรวจ 
4. กำรพัฒนำระบบ IoT ในห้องควำมดันลบ และพัฒนำระบบ Teleconference ส่งเสริมและสนับสนุน 

กำรเป็นสถำนพยำบำลของรัฐและโรงพยำบำลภำคสนำมของรัฐ ต่อสู้สถำนกำรณ์ “ไวรัสโคโรนำ” 
สำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในระดับสูงมาก ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

โรงพยาบาลได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
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เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  
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ตารางท่ี 34 ผลงานทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประเภท 

1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองโรงพยำบำลศรี

สังวรสุโขทัย 

น.ส.อภันตรี  

กองทอง 

หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง วิจัย 

2 ผลกำรใช้แนวทำงกำรหยอดยำใน

ผู้ป่วยต้อหินปฐมภูมิคลินิกจักษุ 

โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  

น.ส.วนิดำ ศรีม่วง จักษุคลินิก วิจัย 

3 ผลของกำรใช้แนวปฏิบัติกำร

พยำบำลเพ่ือป้องกันอุบัติกำรณ์ท่อ

ช่วยหำยใจหลุดในหอผู้ป่วยหนัก 

โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

นำงมนัสนันท์ 

แดงพัฒน์ 

ห้องผู้ป่วยหนัก วิจัย 

4 กำรใช้รูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อม

ในระยะเปลี่ยนผ่ำนมำรดำทำรก

วิกฤตต่อควำมพึงพอใจของมำรดำ 

น.ส.กัลยำ  

ศุทธกิจไพบุลย์ 

หอผู้ป่วยทำรกวิกฤต R2R 

5 กำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและ

ควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อดื้อยำ

ควบคุมพิเศษ โรงพยำบำลศรีสังวร  

สุโขทัย 

น.ส.บุญญรัตน์ 

รัตนประภำ 

หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระ
เกียรติฯชั้น 1-2 

วิจัย 

6 ผลกำรวำงแผนดูแลล่วงหน้ำต่อกำร

ตำยดีของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลำม

แบบประคับประคอง 

นำงอรุณ โพธิงำม งำนดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง 

วิจัย 

7 กำรเปรียบเทียบผลของระบบบริกำร

ฟ้ืนฟูในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะ

กิ่งเฉียบพลัน 

น.ส.สภุัททำ  

พุฒฤทธิ์ 

กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู วิจัย 

8 กำรเปรียบเทียบผลของกำรรักษำ

ด้วยท่ำบริหำรมณีเวชและเทคนิค 

Mobiization ในผู้ป่วย Frozen 

shoulder  

นำงเบญจวรรณ  

ใจบุญ 

กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู R2R 
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ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประเภท 

9 พัฒนำแนวทำงป้องกันกำรติดเชื้อ

ของบุคลำกรงำนซักฟอกใน

โรงพยำบำล 

นำงภัทรวดี  

โตอุ่นเพ็ชร 

ฝ่ำยบริหำร วิจัย 

10 เปรียบเทียบระยะเวลำกำรสืบค้น

ข้อมูล กำรใช้โปรแกรมประยุกต์ขอ

ข้อมูลรังสีวิทยำและแบบฟอร์มกำร

ขอข้อมูล 

นำยสุพล อิทธิมำ รังสีวิทยำ R2R 

11 ประหยัดสะดวก ด้วยไส้กรองอำกำศ

จำกผ้ำใยสังเครำะห์ 

นำงอรุณ โพธิงำม งำนดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง 

สิ่งประดิษฐ์ 

12 แอพพลิเคชั่น e Barthel index 

เพ่ือประเมินผู้ป่วยกลุ่มโรค Stroke 

ของกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 

นำยภูตะวัน  

คทวณิช 

กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู สิ่งประดิษฐ์ 

13 รู้เขำ รู้เรำ Discharge Planning 

Control Board 

น.ส.สภุำภรณ์  

พุ่มศิโร 

หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง สิ่งประดิษฐ์ 

14 โครงกำรพัฒนำ พบกันเมื่อวันก่อน

ผ่ำตัด 

นำยธีรยุทธ  

เฉิดฉำย 

งำนวิสัญญีพยำบำล CQI 
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ตารางที ่35 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 

1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน ≤17: กำรเกิดมีชีพ
แสนคน 

0 0.00  

2 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ท้ังหมดตำมช่วงอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 85 2,424/2,465 98.34  

 2.1 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ไดร้ับกำรคดักรองพัฒนำกำร ร้อยละ 90    

 2.2 เด็กอำยุ 0-5 ปี ท่ีได้รับกำรคดักรองพัฒนำกำร พบสงสยัล่ำช้ำ ร้อยละ 20    

 2.3 เด็กอำยุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำไดร้ับกำรติดตำม ร้อยละ 90    

 2.4 เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือมำตรฐำน ร้อยละ 65    

3 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี ร้อยละ 60 1,402/2,367 59.23  

4 เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 100      

 4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร

ด้วยเครื่องมือมำตรฐำน 

ร้อยละ 65 - - - 

5 ร้อยละของเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 2,073/3,498 59.26  

6 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี ≤34: ปชก.ญ  

อำย ุ15-19 ปี  

- - - 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1,000 คน 

7 ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan ร้อยละ 80 135/135 100.00  

8 ร้อยละของประชำกรสูงอำยุท่ีมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 60 25/72 34.72  

9 ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว  (Long Term Care) ในชุมชน

ผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 13/13 100.00  

10 จ ำนวนครอบครัวไทยมีควำมรอบรู้สุขภำพ เรื่อง กิจกรรมทำงกำย จ.สุโขทัย 
9,447 ครอบครัว 

1,107/1,107 100.00  

11 ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ ร้อยละ 70 1/1 100.00  

12 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับจังหวัด ร้อยละ 50 
(38 จังหวัด) 

- - - 

13 ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำนและ/หรือควำมดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 30 
≥ร้อยละ 52 

DM = 517/718 
HT = 1,592/2,081 

DM = 72.01 
HT = 76.50 

 

14 ร้อยละของจังหวัดมีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรยุติกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีอันตรำยสูงร่วมกับ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในระดับส่วนกลำง และภูมิภำค อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ ์ 100.00  

15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่ำว กำรใช้/ป่วยจำกกำรสัมผัสสำรเคมีทำงกำรเกษตร 3 ชนิด 

(พำรำควอต, คลอร์ไพริฟอส, ไกลโฟเสต) โดยประชำชน/อสม. ผ่ำน Mobile Application สู่หน่วย

บริกำร (คลินิกสำรเคมีเกษตร/คลินิกโรคจำกกำรท ำงำน) 

ร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ ์ 100.00  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

16 ร้อยละของจังหวัดมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม  (Occupational and 

Environmental Health Profile : OEHP) ด้ำนเกษตรกรรม และมีกำรรำยงำนกำรเจ็บป่วยหรือ

เสียชีวิตจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตร (รหัสโรค T60) 

ร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ ์ 100.00  

17 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ร้อยละ 80 จำกผลติภณัฑส์ุขภำพ
กลุ่มเสี่ยง 677 

ตัวอย่ำง พบปลอดภัย 
626 ตัวอย่ำง 

92.47  

18 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ Green & Clean Hospital -รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมำกข้ึนไป ร้อย
ละ 75 
-รพ.ผ่ำนเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมำก Plus ร้อย
ละ 30 

ดีมำก Plus ดีมำก Plus  

19 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ร้อยละ 80 
ของจังหวัดผ่ำนเกณฑ์

ระดับด ี

ผ่ำนเกณฑ ์ 100.00  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 

20 ร้อยละหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ที่เปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี ร้อยละ 25 5/7 71.43  
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ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

21 ร้อยละของประชำชนในอ ำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่

ผ่ำนกำรอบรมและคณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศำสตร์ครอบครัว 

ร้อยละ 40 49,021/69,555 70.48  

22 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 
1. มี อสม. หมอ
ประจ ำบำน 
80,000 คน (สะสม) 
2. อสม. กลมุเปำ
หมำยมีศักยภำพเปน 
อสม. หมอประจ ำบำน 
รอยละ 70 

600/600 100.00  

23 จ ำนวน อสม.ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน ม ีอสม.ประจ ำบ้ำน 
80,000 คน (สะสม) 

120/120 100.00  

24 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำท่ีเหมำะสม        

 24.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) <ร้อยละ 7 23/181 12.71  

 24.2 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) <ร้อยละ 25 14/43 32.56  

 24.3 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) <ร้อยละ 5 9/137 6.57  

 24.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง 

ได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดด ำภำยใน 60 นำที (Door to needle time) 

≥ร้อยละ 60 10/12 83.33  

 24.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับกำรรักษำใน 

Stroke Unit 

≥ร้อยละ 50 153/181 84.53  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

25 อัตรำควำมส ำเร็จของกำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่ ≥ร้อยละ 85 51/65 78.46  

26 ร้อยละของโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (RDU) -RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 60 
-RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 20 
-ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีกำร
ด ำเนินกำร RDU 
Community อยำงน
อย 1 อ ำเภอ และผำน
เกณฑ ระดับ 3 

ผ่ำนขั้นที่ 3 100.00  

27 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มรีะบบจดักำรกำรดื้อยำตำ้นจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) - รอยละ 100 ของ
รพ.ผำนระดับ 
Intermediate 
- กำรติดเช้ือดื้อยำใน
กระแสเลือดลดลงร้อย
ละ 7.5 

ไม่มผีลงำนนวัตกรรม 0.00  

28 ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง ลดลงร้อยละ 10 -  - - 

29 อัตรำตำยทำรกแรกเกิด <3.7: 1,000 ทำรก
เกิดมีชีพ 

2/955 2.09  

30 ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะ

ท้ำยอย่ำงมีคุณภำพ 

ร้อยละ 40 162/499 32.46  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

31 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพด้วยศำสตร์

กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ร้อยละ 19.5 53,076 19.08  

32 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต ≥ร้อยละ 68 948/1,793 52.87  

33 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ≤6.3: ปชก. แสนคน 8/70,961 11.27  

 33.1 ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 85 12/20 95.00  

34 อัตรำผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired <ร้อยละ 28 82/174 47.12  

35 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มี

แพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่ำงน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภำพ 

1. กำรจัดตั้งทีม 
Refracture 
Prevention เพิ่มขึ้น
ใน รพ. ตั้งแต่ระดับ 
M1 ขึ้นไปท่ีมีแพทย์
ออร์โธปิดิกส์ใหไ้ด้
อย่ำงน้อย 1 ทีม : 1 
เขตสุขภำพ 
2. กำรผ่ำตดัภำยใน 
72 ช่ัวโมง (Early 
surgery) >ร้อยละ 30 
นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ำ
รักษำใน รพ. 

28/48 58.33  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3. Rate refrature 
<ร้อยละ 25 

36 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI และกำรให้กำรรักษำตำมมำตรฐำน

เวลำที่ก ำหนด 

       

 36.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI <ร้อยละ 9 0/12 0.00  

 36.2 ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 50 2/8 25.00  

37 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 1. ร้อยละของ ผป.
ได้รับกำรรักษำด้วย
กำรผ่ำตัดภำยใน
ระยะเวลำ 4 สัปดำห์ 
≥ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของ ผป.
ได้รับกำรรักษำด้วย
เคมีบ ำบัดภำยใน
ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ 
≥ร้อยละ 70 
3. ร้อยละของ ผป.
ได้รับกำรรักษำด้วย
รังสีรักษำภำยใน

114/118 
 
 
 
 

122/137 
 
 
 
 

78/100 

96.61 
 
 
 
 

89.05 
 
 
 
 

78.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ระยะเวลำ 6 สัปดำห์ 
≥ร้อยละ 60 

38 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR <5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 959/1,418 67.63  

39 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน ร้อยละ 85 250/277 90.25  

40 อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำยต่อจ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยำบำล (โรงพยำบำล A, S) 

ร้อยละ 0.9 : จ ำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. 

 0/540 0.00  

41 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ และติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 1 ปี (Retention 

Rate) 

ร้อยละ 45 77/128 60.16  

42 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน บ ำบัดรักษำและติดตำมดูแล

ช่วยเหลือตำมระดับควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละ 55 3/5 60.00  

43 ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้บริกำรบริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงแบบผู้ป่วยใน 

(Intermediate Bed/Ward) 

ร้อยละ 50  8 แห่ง 100.00  

44 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรผ่ำตัด One Day Surgery ร้อยละ 60 98/98 100.00  

45 จ ำนวนคลินิกกำรให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย อย่ำงน้อย 
เขตสุขภำพละ 1 แห่ง 

1 100.00  

46 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภำยใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยำบำลระดับ A, 

S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

<ร้อยละ 12 
(Trauma <12%,  

Non-trauma <12%) 

290/2,487 
23/204 

267/2,283 

11.66 
11.27 
11.70 

 
 

47 ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ≥ร้อยละ 24 542/1,729 31.35  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

48 ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ ร้อยละ 80 9/9 100.00  

49 จ ำนวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non Trauma) ลดลง ร้อยละ 5   9.66  

50 ร้อยละของจังหวัดเป้ำหมำยที่มีหน่วยบริกำรตั้งอยู่ในพื้นที่เกำะมีกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพส ำหรับ

กำรท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละของจังหวัด

เป้ำหมำย 
มีกำรด ำเนินกำรครบ 

5 ระดับ) 

- - - 

51 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ร้อยละ 5 
(เฉพำะจังหวัดน ำร่อง) 

- - - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการก าลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 

52 ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ ในองค์ประกอบท่ี 1-5 
ที่ระดับคะแนน 3 

- - - 

53 ร้อยละของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนท่ีมีประสิทธิภำพ ต ำแหน่งว่ำงคงเหลือ 
ไม่เกินร้อยละ 4 

(≥10 เขตสุขภำพผำน
เกณฑ์) 

- - - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 90 1 100.00                                                                                                      



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

55 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ระดับ 5 ร้อยละ 90 
(1. ผลกำรด ำเนินงำน 
9 เดือน เทียบกับ
แผนพัฒนำองคกำร
ของหมวด 3 และ
หมวด 6 
2. ผลลัพธตัวช้ีวัด 9 
เดือนของหมวด 3 
และหมวด 6) 

- - - 

56 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 ผ่ำนกำรรับรอง 
ครั้งท่ี 3 

100.00  

57 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ร้อยละ 75 ครั้งท่ี 3 100.00  

58 จ ำนวนองค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน รพศ./รพท./สสจ. 
อย่ำงน้อยเขตละ 1 

แห่ง 

- - - 

59 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล ร้อยละ 80 
(รอบ 9 เดือน ร้อยละ 

75) 

- - - 

60 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital ร้อยละ 80 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 87.5  

61 จ ำนวนโรงพยำบำลมีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ 50 แห่ง  0 0.00  



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

62 ควำมแตกต่ำงอัตรำกำรใช้สิทธิ (Compliance Rate) เมื่อไปใช้บริกำรผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 

ระบบ 

ไม่เกินร้อยละ 1.5 - - - 

63 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสิทธิประโยชน์กลำงผู้ป่วยในของระบบหลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ มีข้อเสนอสิทธิ
ประโยชน์กลำงที่

จ ำเป็นส ำหรับผู้ป่วยใน 
3 กองทุน 

- - - 

64 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน ระดับ 7 ≤ร้อยละ 4 
ระดับ 6 ≤ร้อยละ 8 

วิกฤตทำงกำรเงิน
ระดับ 0 

100.00  

65 จ ำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภำพท่ีคิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนำต่อยอด -นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลย ีเพิ่มขึ้นจำก
ปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงน้อย 8 
เรื่อง 
-นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี ในปีงบ 
2563 อย่ำงน้อย 4 
เรื่อง 

ไม่มผีลงำนนวัตกรรม 0.00 - 

66 ร้อยละของเขตสุขภำพมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

- - - 

67 ร้อยละของกฎหมำยที่ควรปรับปรุงได้รับกำรแก้ไข และมีกำรบังคับใช้        

 67.1 ร้อยละของกฎหมำยที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ ร้อยละ 100 - - - 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

  
ตัวช้ีวัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 67.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบังคับใช้กฎหมำยครบองค์ประกอบที่ก ำหนดของส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

ร้อยละ 80 - - - 

หมำยเหตุ : ข้อมูลประจ ำปีงบประมำณ 2563 ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
ตารางท่ี 36 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณโครงการ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence) 

โครงการ 
นอกแผนปฏบิัติการฯ 

โครงการ 
ทีข่อยกเลิก 

รวม (1) การส่งเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคฯ 

(2) การพัฒนาระบบ
สุขภาพบริการ 

(3) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการฯ และ 
(4) บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 

รวม (จ านวนโครงการ) 16 14 19 10 40 99 

รวม (เบิกจ่ายเงิน) 532,528.20 150,428.00 250,425.20 553,365.00 1,093,753.00 1,486,746.40 

1 งบประมาณแผ่นดิน (สป.สธ.) 2 4 0 3 3 12 
  30,900.00 47,480.00 - 204,385.00 - 282,765.00 

2 สปสช. เขต 2 - 2 - - 1 3 
  - 3,750.00 - - - 3,750.00 

3 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ระดับพ้ืนที่ (PPA) (สปสช.) 

7 - - - 2 9 
 182,369.20 - - - - 182,369.20 

4 งบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐม
ภูมิ (QOF) 

- - 5 - 1 6 
 - - 164,637.00 - - 164,637.00 

5 เงินบ ารุง รพ. 7 7 12 4 31 61 
  319,259.00 99,198.00 85,788.20 188,450.00 - 692,695.20 

6 กองทุนประกนัสังคมจังหวัดสุโขทัย 
 
 

- - - - 1 1 

 - - - - - - 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

งบประมาณโครงการ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence) 

โครงการ 
นอกแผนปฏบิัติการฯ 

โครงการ 
ทีข่อยกเลิก 

รวม (1) การส่งเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคฯ 

(2) การพัฒนาระบบ
สุขภาพบริการ 

(3) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการฯ และ 
(4) บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล 

7 กองทุนสขุภาพต าบล - - - - 1 1 
  - - - - - - 

8 ภาคเอกชน - - 1 - - 1 
 (สนับสนนุเป็นสิ่งของและอาหาร) - - - - - - 

9 เงินบริจาค - - - 3 - 3 
  - - - 160,530.00 - 160,530.00 

10 ไม่ใช้งบประมาณ - 1 1 - - 2 
  - - - - - - 

หมำยเหต ุ 1) โครงกำรทีไ่ด้รับกำรอนุมัตติำมแผนปฏิบัติกำรฯ ปีงบประมำณ 2563 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 จ ำนวน 86 โครงกำร ประกอบด้วย 
 1.1) โครงกำรงบบริกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพและป้องกันโรคระดับพื้นท่ี (PPA) (สปสช.) จ ำนวน 9 โครงกำร 
 1.2) โครงกำรงบตำมเกณฑ์คณุภำพและผลงำนบริกำรปฐมภมูิ (QOF) CUP ศรีส ำโรง จ ำนวน 6 โครงกำร 
 1.3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบลุำกร (คกก.HR) จ ำนวน 32 โครงกำร  
 2)  โครงกำรนอกแผนปฏิบตัิรำชกำรฯ จ ำนวน 10 โครงกำร  
 3)  โครงกำรที่ยกเลิกเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในแผนปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน 40 โครงกำร 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
 

 
1. โครงกำรวันภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย และกำรส่งเสริมโภชนำกำรตำมธำตุเจ้ำเรือน 
2. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 
3. โครงกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงทำงสุขภำพในสถำนประกอบกำรแบบ

ครบวงจร 
4. โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และตรวจตำมควำมเสี่ยงบุคลำกรโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
5. โครงกำรประเมินควำมเสี่ยงในโรงพยำบำล 
6. โครงกำร Day camp ควำมผูกพันทำงอำรมณ์สร้ำงได้ตั้งแต่ปฐมวัย 
7. โครงกำรกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำบริโภค อุปโภคและเก็บตัวอย่ำงน้ ำเสียตรวจวิเครำะห์ ด้ำนชีวภำพ

และกำยภำพ (ใช้ชุดตรวจ อ.11 และส่งห้องเพำะเชื้อ รพ.) 
8. โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนโรงพยำบำล 

กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่มน้ ำใช้ใน น้ ำเสียในโรงพยำบำล 
 
1. โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการส่งเสริมโภชนาการตามธาตุเจ้าเรือน 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ  
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  
1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์

กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงสำวทัชชิรพรรณ เทียนมั่น กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 7,000 บำท 
 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
กรมพัฒนำกำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดงำนวัน
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทยแห่งชำติ และพระบิดำ
แห่งกำรแพทย์แผนไทย เพื่อ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์

บุคลากร  
ผู้ป่วย บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ในโรงพยำบำล 
และประชำชนท่ีมำรับ
บริกำร จ ำนวน 50 คน 
ระยะเวลาและสถานที่การ
จัดงาน 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย กำรใหค้วำมรู้
เกี่ยวกับยำสมุนไพร ควำม
ปลอดภัยในกำรใช้พืช
สมุนไพร และยำสมุนไพร
อย่ำงถูกต้องแก่ประชำชน

Output (ผลผลิต) 
- ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้มำร่วมงำน 100 %      
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ได้รับกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้มำร่วมงำนใน
ระดับดีมำก 85 % 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

จำกภูมิปญัญำกำรแพทย์
แผนไทย ในวันท่ี 29 ตุลำคม
ของทุกปี งำนกำรแพทย์
แผนไทยในโรงพยำบำล
หลำยแห่งท่ีมีศักยภำพ 
สำมำรถด ำเนินกำรจัดงำน
ดังกล่ำวได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยนโยบำยปีนี้
จะเน้น “ประชำชนท่ัวไป ผู้
สูงวัย กำรใช้ยำสมุนไพร
อย่ำงปลอดภัย กำรบรโิภค
อำหำรอย่ำงปลอดภัย และ
ส่งเสริมสุขภำพ” แสดงให้
เห็นถึงควำมส ำคญัใน
บทบำทของวิชำชีพแพทย์
แผนไทย ทั้งในด้ำนกำร
บริกำรกำรดูแลสุขภำพด้ำน
กำรแพทย์แผนไทยได้แก่กำร
นวดรักษำ กำรรักษำด้วย
กำรพอกเข่ำ กำรใช้ยำ
สมุนไพรอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม กำรเผยแพร่
ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์และประชำชน
ที่มำรับบริกำรใน
โรงพยำบำล  
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ไดร้ับบริกำรตรวจ 
วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟู
สภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ ควำมงำม และ
แพทย์แผนไทย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วันท่ี 29 ตุลำคม 2562 ร่วม
กิจกรรมในวันพยำบำล ทัน
ตกรรมและ สังคมสงเครำะห์ 
ณ บริเวณลำนกจิกรรมหน้ำ
อำคำรเวชกรรมฟื้นฟู 
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
งบประมาณ 7,000 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรจัดงำน   
- ค่ำไวนิล 2,000 บำท 
- ค่ำวัสดุในกำรเผำยำ
สมุนไพร สมุนไพรพื้นบ้ำน 
น้ ำสมุนไพร และเมนูอำหำร
เพื่อสุขภำพตำมธำตุเจ้ำ
เรือน  
- ค่ำวัสดุในกำรเผำยำ
สมุนไพร 2,000 บำท 
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ท ำน้ ำ
สมุนไพร และเมนูอำหำร
เพื่อสุขภำพ 3,000 บำท 
- รวมเป็นเงิน 7,000 บำท 
สรุป 7,000 บำท 
 

ที่มำรับบริกำรใน
โรงพยำบำล 
2. จัดแสดงบอรด์เผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย 
3. ให้บริกำรน้ ำดื่มสมุนไพร 
สมุนไพรในลูกประคบและ
สมุนไพรพื้นบ้ำน 
4. ตรวจ ส่งท ำกำรรักษำ
ด้วยกำรนวดรักษำเฉพำะ
อำกำร และกำรแช่เท้ำด้วย
ยำสมุนไพรลดปวด 
5. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
เลือกบรโิภคอำหำรอย่ำง
ปลอดภัย และส่งเสริม
สุขภำพตำมธำตุเจ้ำเรือน 
6. จัดแสดงเมนูชูสุขภำพ
ตำมธำตเุจ้ำเรือนท้ัง 4 ธำตุ
ให้แก่ประชำชนท่ีมำร่วมใน
กิจกรรม 
7. ให้ค ำปรึกษำ และ
ค ำแนะน ำในกำรดูแล
สุขภำพด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยอย่ำงถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร แก่ประชำชนท่ีมำ
รับบริกำร 
วิธีการประเมินผล 
โดยใช้แบบประเมินควำมพึง
พอใจของผู้มำร่วมงำน 
 
 

- ผู้ป่วย บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ในโรงพยำบำล 
และประชำชนท่ีมำรับ
บริกำร เกินจ ำนวน 50 คน 
ที่มำเข้ำร่วมกิจกรรม 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

1. เพื่อประชำสัมพันธ์
บทบำทของงำนกำรแพทย์
แผนไทยในโรงพยำบำลให้
เป็นที่รู้จักแก่ประชำชนท่ีมำ
รับบริกำร 
2. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำร
แพทย์ และประชำชนท่ีมำ
รับบริกำรในโรงพยำบำลเกิด
ควำมเข้ำใจในกำร 
ดูแลสุขภำพด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย                      
3. เพื่อรณรงค์และ
ประชำสมัพันธ์กำรบรโิภค
อำหำรอย่ำงปลอดภัย  
4. เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
และส่งเสรมิประชำชนให้
บริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพ 
เป้าหมาย 
จ ำนวน 50 คน 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. เสนอกิจกรรมเข้ำแผน
ปีงบประมำณ 
2. ประชุมหำรือท ำกิจกรรม
ของโครงกำรนั้น 
3. วำงแผนด ำเนินงำนและ
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 มีกำรวำงแผน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของแพทย์แผนไทย งำนกิจกรรมบ ำบัด
และโภชนศำสตร์ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 เป็นกำรจัดกิจกรรมช่วงต้นปีงบประมำณท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมได้ แต่ตัวโครงกำรเขียนภำยใน
ปีงบประมำณใหม่อนุมัติไม่ทันตำมระยะเวลำที่จะจัดกิจกรรมท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรอนุมัติวงเงิน จึง
ด ำเนินกำรเขียนโครงกำรก่อนหมดปีงบประมำณเป็นแผนของปีงบประมำณก่อนหน้ำที่จัดกิจกรรม 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 เขียนโครงกำร และเสนอกิจกรรมก่อนสิ้นสุดปีงบประมำณ และเป็นกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ
หลำยสหวิชำชีพเพ่ือรวมกิจกรรมไว้ด้วยกันในเดือนนั้น ปีงบประมำณถัดไปจะขอร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกำร
พยำบำล นักสังคมสงเครำะห์ และทันตกรรมเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่หลำกหลำย เป็นกำรร่วมกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงควำมสำมัคคีของวิชำชีพในโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย ที่ให้กิจกรรมด ำเนินกำรร่วมกัน 

 
 ผู้รำยงำน : นำงสำวทัชชิรพรรณ เทียนมั่น 
 ต ำแหน่ง : แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร 
 
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ข้อที่ 37 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : เคมีบ ำบัด 
 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
KPI ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 
อันดับแรกได้รับกำรรักษำ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
≥ 70% 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อพัฒนำระบบบริกำร
โรคมะเร็ง ให้ผู้ป่วยไดร้ับ
กำรรักษำภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
เป้าหมาย 
โรงพยำบำลอ ำเภอท้ัง 9 
แห่ง 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประชุมคณะท ำงำนฯ วำง
แผนกำรด ำเนินกำร 

บุคลากร 
คณะท ำงำนฯ ดำ้น
โรคมะเร็ง 
งบประมาณ 
งบส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุโขทัย 13,200 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ค่ำจัดท ำสื่อเอกสำรต่ำง ๆ  
สรุป  
มีสื่อเอกสำรต่ำง ๆ ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 
ปัญหาอุปสรรค   
COVID-19 ท ำให้โครงกำร
หยุดชะงัก 
ข้อเสนอแนะ 
ควรเริม่ด ำเนินกำรตั้งแตไ่ตร
มำสแรกๆ  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
ประชุม, ก ำกับตดิตำม, คัด
กรอง,  
ให้ควำมรู ้
วิธีการประเมินผล 
- สังเกตกำรณ์มสี่วนร่วม 
- ก ำกับติดตำมกำรท ำงำน 
- ติดตำม KPI ร้อยละผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับ
กำรรักษำภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ≥ 70% 
 
 
 

Output (ผลผลิต) 
ผู้ป่วยเข้ำถึงกำรบริกำร
เพิ่มขึ้น  
กำรคัดกรองโรคมะเร็งได้
มำกขึ้น 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
 KPI ผ่ำนเกณฑต์ัวช้ีวัด 

 
 ผู้รำยงำน : นำยกิจจำ อ่วมแก้ว 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

3. โครงการจัดบริการอาชีวอนามัย ประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการแบบ
ครบวงจร 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ )หน่วยงาน(  : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
เครื่องมือในกำรตรวจควำมเสี่ยง
ในสถำนประกอบกำร ไมม่ีใน
บำงอย่ำง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสรมิกำรจดัท ำระบบ
มำตรฐำน 

ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนใน 

สถำนประกอบกิจกำร 

2. เพื่อติดตำมและพัฒนำกำร
จัดท ำ 

ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนของ 

สถำนประกอบกิจกำรอำชีวอนำ
มัย  
และสภำพแวดล้อมปี 2563 

3. เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำน 

ของสถำนประกอบกิจกำรใหเ้กิด
ควำมปลอดภัย 

เป้าหมาย 

อย่ำงน้อย 3 แห่งต่อป ี

การเตรียมการก่อนจัดโครงการ 
 

บุคลากร 

1. แพทย ์1 คน  
2. พยำบำล 1  คน  
3. นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
2-3 คน 

งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

1. ส ำรวจควำมเสีย่งต่อ
สุขภำพจำกกำรท ำงำน 

2. เฝ้ำคุมและจดักำรควำม
เสี่ยงในกำรท ำงำน รวมทั้ง
ดูแลในเรื่องสุขอนำมัยอื่นๆ 

3. ประเมินและเฝ้ำระวังทำง
สุขภำพแก่ผู้ท ำงำน 

4. ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ 

วิธีการประเมินผล 

หน่วยงำนท่ีได้รับกำรตรวจ
สุขภำพตำมควำมเสี่ยงและ
ประเมินควำมเสี่ยงใน
หน่วยงำน 
 

 

Output (ผลผลิต) 
เพื่อส่งเสริมกำรจัดท ำระบบ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยอำ-  
ชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ในสถำนประกอบกิจกำร 

Outcome (ผลลัพธ์) 
 หน่วยงำนท่ีไดร้ับกำร
ประเมิน 

1. โรงโม่หินสุวรรณ 

2. บริษัทรับซื้อใบยำสูบไซ
แอม 

3. โครงกำรส่งน้ ำ
ชลประทำนที่ 2 

 

 ผู้รำยงำน : นำยสุรเชษฐ์   กังวำล 
 ต ำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

4. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจตามความเสี่ยงบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
บุคลำกรบำงกลุ่มยังไม่เห็น
ควำมส ำคญัของกำรกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำป ี
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรใน
โรงพยำบำลเกิดพฤติกรรม
ทำงสุขภำพท่ีถูกต้อง
เหมำะสมและค้นหำปัญหำ
สุขภำพประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรท ำงำนของบุคลำกร
โรงพยำบำลและเฝ้ำระวัง
ภำวะสุขภำพของบุคลำกรใน
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
เป้าหมาย 
บุคลำกรโรงพยำบำลศรี
สังวรสุโขทัยเข้ำรับกำร 
ตรวจสุขภำพประจ ำปี ร้อย
ละ 100 ตรวจก่อนเข้ำงำน 
ร้อยละ 100 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
- 

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่งำนอำชีวเวช
กรรม 5 คน 
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมำณ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1. ตรวจสุขภำพประจ ำปีให้
เจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำล  
2. ตรวจควำมเสี่ยงจำกใน
กำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มี
ควำมเสีย่ง 
วิธีการประเมินผล 
จ ำนวนผู้มำรับบริกำรกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี คิด
เป็นเปอร์เซ็นต ์
 
 

Output (ผลผลิต) 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรใน
โรงพยำบำลเกิดพฤติกรรม
ทำงสุขภำพท่ีถูกต้อง
เหมำะสม และค้นหำปญัหำ
สุขภำพประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรท ำงำนของบุคลำกร
โรงพยำบำล และเฝ้ำระวัง
ภำวะสุขภำพของบุคลำกรใน
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
บุคลำกรที่มำรับกำรตรวจ = 
99.10% คน 

 
 ผู้รำยงำน : นำยสุรเชษฐ์ กังวำล 
 ต ำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 

 

 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

5. โครงการประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1.ตรวจควำมเสี่ยไดไ้ม่ครบตำม
กิจกรรม เพรำะขำดอุปกรณ์  
2.แผนพัฒนำต่อไปขอควำม
อนุเครำะหจ์ำกส ำนักงำน
ควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกในกำร
ช่วยตรวจควำมเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ท ำให้ทรำบแหล่งท่ีก่อให้เกิด
มลพิษ 
และปรมิำณของมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมกำรท ำงำน 
2. น ำผลกำรประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลกำรออก 
แบบกำรควบคุมสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน  
3. เป็นข้อมูลในกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
เจ็บป่วย  
หรือบำดเจ็บกับสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน  
4. เป็นกำรตรวจสอบและ
ประเมินระบบควบคุมมลพิษ 
5. ใช้เป็นหลักฐำนในกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบ 
 ข้อบังคับ หรือกฎหมำย 
เป้าหมาย 
หน่วยงำนในโรงพยำบำล ศรี
สังวรสุโขทัยไดร้ับกำรประเมิน
ควำมเสีย่งร้อยละ 100 

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่งำนอำชีวเวช
กรรม  
งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1. ตรวจแสงในหน่วยงำน
โรงพยำบำล 
2. ตรวจเสยีงในหน่วยงำน
โรงพยำบำล 
3. ตรวจก๊ำซในหน่วยงำนที่มี
ควำมเสีย่ง 
4. ตรวจค่ำฝุ่นละอองใน
หน่วยงำนท่ีมีควำมเสี่ยงโดย
ใช้หน่วยงำนภำยนอก 
6. ตรวจควำมเสี่ยงจำกกำร
ท ำงำนในหน่วยงำนที่มีควำม
เสี่ยง 
5. ตรวจควำมร้อนสะสม 
วิธีการประเมินผล 
หน่วยงำนในโรงพยำบำลทีม่ี
ควำมเสีย่งไดร้ับกำรประเมิน 
100% 
 
 

Output (ผลผลิต) 
1. ตรวจแสงทุกหน่วยงำน
โรงพยำบำล 52 หน่วยงำน 
2. Walkthrough survey 
ส ำรวจประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรท ำงำนในหน่วยงำน
ที่มีควำมเสี่ยงในหน่วยงำน
ทุกหน่วยในโรงพยำบำล 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1.จุดที่แสงสว่ำงไม่เพียงพอที่
เร่งด่วน  
  1.1 มี 52 จุด อันดับที่ 1.2 
มี  54 จุด 
2.อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
แก้ไขจุดเสี่ยง 

 ผู้รำยงำน : นำยสุรเชษฐ์   กังวำล 
 ต ำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

6. โครงการ Day camp ความผูกพันทางอารมณ์สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ  
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) :  กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
หำกเรำสำมำรถสร้ำงเด็กท่ีมี
ควำมผูกพันทำงอำรมณ์ที่
มั่นคงกับพ่อแม่หรือผูเ้ลี้ยงดู
ได้ จะส่งผลให้เด็กรู้จักกิน
เป็น เล่นเป็น ฟังเป็น รักคน
อื่นเป็น มีจิตใจที่ดี มีกำร
แสดงออกทำงอำรมณ์ที่
เหมำะสม ยอมรับนับถือ
ตนเอง และได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้อื่น ท้ำยที่สุด
เด็กจะมีควำมฉลำดทำง
อำรมณ์พร้อมที่จะออกสู่
สังคม และเผชิญโลก
ภำยนอกได้อย่ำงมีควำมสุข 
เด็กพัฒนำกำรช้ำจะน้อยลง 
ตัวช้ีวัด : อัตรำเด็ก
พัฒนำกำรล่ำช้ำมีพัฒนำกำร
ดีขึ้น ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ผู้ปกครองมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมควำม
ผูกพันทำงอำรมณส์ ำหรับ
เด็กปฐมวัย 
เป้าหมาย 

อัตรำเด็กพัฒนำกำรลำ่ช้ำมี
พัฒนำกำรดีขึ้น ร้อยละ 80 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. ประสำนงำนกับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร

บุคลากร 

ครอบครัวเด็กปฐมวัยใน
อ ำเภอศรสี ำโรง จังหวัด
สุโขทัย ที่มีควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรมจ ำนวน 35 
ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 
คน) 
งบประมาณ  

แหล่งงบประมำณจำกงบ
บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรคระดับพื้นท่ี 
(PPA) จ ำนวน 13,300 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. แผ่นทำงเดินกระตุ้นกำร
รับสัมผัส 1 เซต 

2. อุปกรณ์จัดฐำนกระตุ้น
พัฒนำกำรเด็ก เช่น Bean 

bag / Balance beam / สิ่งกีด
ขวำง / บันได / scooter 

board / อุโมงค์ / บ้ำน
กระดำษ / สี / parachute 

3. ป้ำยไวนิล 
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

1. ประชำสัมพันธ์กำรจัด
กิจกรรมในโรงเรยีน ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก และสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

2. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ระหว่ำงเด็กและผู้ปกครอง 
ในหัวข้อ “ควำมผูกพันทำง
อำรมณส์ร้ำงได้ตั้งแต่
ปฐมวัย” 

- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
“กอดสร้ำงสุข” 

- กิจกรรมกลุม่ “วินัยสร้ำง
ได้” 

- กิจกรรมกลุม่ “ สร้ำงเด็ก
เก่งพัฒนำ EF” 

- นิทำนเงำ 
3. ประเมินควำมเข้ำใจของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรสร้ำง
ควำมผูกพันทำงอำรมณ์
ส ำหรับเด็กปฐมวยั ก่อนและ
หลังกำรจดักิจกรรม 

4. ประเมินควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดกิจกรรมและ
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
วิธีการประเมินผล  

แบบประเมิน 
1. แบบประเมินควำมรู้
ส ำหรับผู้ปกครอง “กำร

Output (ผลผลิต) 
1. ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
ควำมผูกพันทำงอำรมณ์
ส ำหรับเด็กปฐมวยัร้อยละ 
97 

2. ผู้ปกครองมีควำมพึง
พอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 93 
Outcome (ผลลัพธ์) 

๑)  1. อัตรำเด็กพัฒนำกำร
ล่ำช้ำที่มีพัฒนำกำรดีขึ้น 
เป้ำหมำยร้อยละ 80 (ร้อย
ละ 96.75) 

๒) 2. อัตรำเด็กพัฒนำกำร
ล่ำช้ำที่มำรับบริกำรต่อเนื่อง 
เป้ำหมำยร้อยละ 80 (ร้อย
ละ 93.08) 
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

บริหำรส่วนต ำบล อ ำเภอศรี
ส ำโรง  
2. ประชำสัมพันธ์ผู้ทีส่นใจ
เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. ประชุมทีมงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรม แจกแจง
หน้ำท่ี 

สร้ำงควำมผูกพันทำง
อำรมณ์” 

2. แบบประเมินควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกิจกรรม 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย 

1) กำรวิเครำะห์กิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มเด็กพัฒนำกำรสมวัย และกลุ่มเด็กที่มีปัญหำ
พัฒนำกำรล่ำช้ำ 

2) กำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับกลุ่มผู้ปกครองซึ่งมีช่วงวัยต่ำงกัน เช่น วัยหนุ่มสำว (พ่อแม่) วัย
ชรำ (ปู่ ย่ำ ตำ ยำย) วัยกลำงคน (ลุง ป้ำ น้ำ อำ) 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 สถำนกำรณ์โรคระบำดในประเทศท ำให้ต้องจ ำกัดจ ำนวนคนที่เข้ำกลุ่ม และต้องแบ่งวันในกำรจัด 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยกเลิกกำรจัดโครงกำรลักษณะนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 

 
 ผู้รำยงำน : นำงขวัญนิญำนันท์ เชื้อชำติทองธกุล 
 ต ำแหน่ง : นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำญกำร 
 

7. โครงการการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค อุปโภคและเก็บตัวอย่างน้ าเสียตรวจวิเคราะห์ด้านชีวภาพและ
กายภาพ (ใช้ชุดตรวจ อ.11 และส่งห้องเพาะเชื้อ รพ.) 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ  
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1.น้ ำดื่มน้ ำใช้ใน รพ.ต้องได้
คุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนน้ ำดื่ม-น้ ำใช้ ร้อย
ละ 100 

บุคลากร 

เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่งำนอำชีวเวช
กรรม  

งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
สรุป  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

1.สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดืม่
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 

2.สุ่มตรวจน้ ำอุปโภคใน
หน่วยงำนโรงพยำบำล 

Output (ผลผลิต) 
1.สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดืม่
ผู้ป่วยนอก 5 จุด 
2.สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดืม่
ผู้ป่วยใน 5 จุด 
Outcome (ผลลัพธ์) 
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2.น้ ำท้ิงที่ผ่ำนระบบบ ำบดั
น้ ำเสียต้องได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทุกตัวช้ีวัด  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เฝ้ำระวังน้ ำดื่มน้ ำใช้ และ
น้ ำท่ีผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ของรพ. 
2. เฝ้ำระวัง และป้องกันน้ ำที่
ผ่ำนระบบบ ำบัดไมไ่ด้
คุณภำพลงสู่แหล่งน้ ำ
สำธำรณะในชุมชน 

เป้าหมาย 

ตรวจ 100 % ทุก 6 เดือน 

การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1.สุ่มตรวจตู้น้ ำดื่มผู้ป่วยใน 
และผูป้่วยนอก 

2.สุ่มตรวจน้ ำอุปโภคใน
หน่วยงำนโรงพยำบำล 

3.เก็บตัวอย่ำงน้ ำประปำ
ปลำยท่อและน้ ำดื่มศรสีังวร 

ได้รับกำรสนบัสนุนจำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัย 

3.เก็บตัวอย่ำงน้ ำประปำ
ปลำยท่อและน้ ำดื่มศรสีังวร 

วิธีการประเมินผล 

เพื่อให้ประชำชนและ
เจ้ำหน้ำท่ีได้รับบริกำรน้ ำ
อุปโภค และบริโภคที่สะอำด
ปลอดภัยและรักษำน้ ำท่ีได้
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 100% 

 

 

 1.สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดื่ม
ผู้ป่วยนอก 5 จุด พบผล
ผิดปกติ 2 จุดไดร้ับกำร
ตรวจสอบซ้ ำและแก้ไขแล้ว 
1.สุ่มตรวจตู้บริกำรน้ ำดืม่
ผู้ป่วยใน 5 จุด พบผล
ผิดปกติ 1 จุดไดร้ับกำร
ตรวจสอบซ้ ำและแก้ไขแล้ว 
 

 
 ผู้รำยงำน : นำยสุรเชษฐ์   กังวำล 
 ต ำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 

8. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานโรงพยาบาล การ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ใน น้ าเสียในโรงพยาบาล 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภำพตำมกลุ่มวัยที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1.กระบวนกำรท ำงำนในกำร
จัดส่งยำกขึ้น มีกำรท ำงำน

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่งำนอำชีวเวช
กรรม 1-2 คน 
งบประมาณ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1.ดูแลระบบน้ ำประปำ 
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียร่วมกับ

Output (ผลผลิต) 
น้ ำดื่มน้ ำใช้ใน และน้ ำทิ้งที่
ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ส่ง



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ในกำรจัดส่งที่ข้ันตอนมำก
ขึ้น และนำนขึ้น 
2.ติดปัญหำโควิด 19 ท ำให้มี
กำรส่งน้ ำตรวจช้ำออกไปไม่
ตำมแผนที่ก ำหนด 
3.ระบบบ ำบัดน้ ำเสยีเป็น
ระบบช่ัวครำว 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำ
ดื่มน้ ำใช้ และน้ ำที่ผำ่นระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียของ
โรงพยำบำล 
2.เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกัน
น้ ำท่ีผ่ำนระบบบ ำบัดไมไ่ด้
คุณภำพลงสู่แหล่งน้ ำสำ
ธำรณในชุมชน 
เป้าหมาย 
1.น้ ำดื่มน้ ำใช้ใน รพ.ต้องได้
คุณภำพ ไม่ตกเกณฑ์
มำตรฐำนน้ ำดื่ม-น้ ำใช้ ร้อย
ละ 100  
2.น้ ำท้ิงที่ผ่ำนระบบบ ำบดั
น้ ำเสียต้องได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทุกตัวช้ีวัด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
เพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดื่ม
น้ ำใช้ และน้ ำที่ผ่ำนระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียของ
โรงพยำบำล และเพื่อเฝ้ำ
ระวังและป้องกันน้ ำที่ผำ่น
ระบบบ ำบดัไมไ่ด้คณุภำพลง
สู่แหล่งน้ ำสำธำรณในชุมชน 

35,200 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ค่ำส่งตรวจตัวอย่ำงน้ ำเสีย
ครั้งละ 8800 บำท ทุก 4 
เดือน (รวม 3 รอบ) 
สรุป  
รวม 26,400 บำท 
 

ฝ่ำยบรหิำร และเฝ้ำระวัง
คุณภำพดื่มน้ ำใช้และน้ ำท่ี
ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียของ
โรงพยำบำล 
2.เก็บตัวอย่ำงน้ ำท้ิง 
น้ ำประปำและน้ ำดื่มศรสีังวร
ส่งตรวจในห้องปฏิบตัิกำรที่ 
ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรม
อนำมัย 
3.ก ำหนดแนวทำงแก้ไข
ปัญหำน้ ำดืม่น้ ำใช้ กรณีตก
เกณฑ์มำตรฐำนโดยกก.IC. 
ENV. อำชีวเวชกรรม 
4.ตรวจเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำ
เสียในระบบบ ำบัดน้ ำเสยี
ตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
วิธีการประเมินผล 
1.น้ ำดื่มน้ ำใช้ใน รพ.ต้องได้
คุณภำพ ไม่ตกเกณฑ์
มำตรฐำนน้ ำดื่ม-น้ ำใช้ ร้อย
ละ 100  
2.น้ ำท้ิงที่ผ่ำนระบบบ ำบดั
น้ ำเสียต้องได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทุกตัวช้ีวัด 
 
 
 

ตรวจศูนย์ห้องปฏบิัติกำร
กรมอนำมัย 3 ครั้ง  
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1.น้ ำดื่มน้ ำใช้ใน ได้คณุภำพ 
ไม่ตกเกณฑม์ำตรฐำนน้ ำดืม่-
น้ ำใช้ ร้อยละ 100  
2.น้ ำท้ิงที่ผ่ำนระบบบ ำบดั
น้ ำเสียไมผ่่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนบำงตัว และไดร้ับ
กำรแก้ไขให้ผำ่นเกณฑ์แล้ว 
 

 
 ผู้รำยงำน : นำยสุรเชษฐ์   กังวำล 
 ต ำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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9. โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับเจ้ำหน้ำที่

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและอำสำสมัครสำธำรณสุข 
10. โครงกำรใกล้บ้ำนใกล้ใจ ปี 4   
11. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำอุบัติเหตุ ปี 2563 
12. โครงกำรกำรจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำย 
13. โครงกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ด้วยกำรส่องกล้องตรวจล ำไส้ใหญ่ 
14. โครงกำรค้นหำและคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก ต้อหิน และเบำหวำนขึ้นตำ 5 อ ำเภอโซนเหนือ จังหวัด

สุโขทัย ปีงบประมำณ 2563 
15. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองเครือข่ำย

โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
16. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยสำรเสพติด ปีงบประมำณ 2563 
17. โครงกำรดูแลฟื้นฟูผู้รับบริกำรด้ำนยำเสพติด  ปีงบประมำณ 2563 
18. โครงกำรพัฒนำระบบกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้สำรเสพติด ปีงบประมำณ 2563 
19. ชื่อโครงกำร : โครงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยสำรเสพติด โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
20. โครงกำรติดตำมผู้ป่วยสำรเสพติดแบบบูรณำกำร โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  
21. โครงกำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวัง และลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำของผู้ป่วยสำรเสพติด โรงพยำบำลศรี

สังวรสุโขทัย  
22. โครงกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำเทียม โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย     
23. โครงกำรศึกษำดูงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรพยำบำล โรงพยำบำลพุทธชินรำช 

จังหวัดพิษณุโลก 
 
9. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุข 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพท่ีเป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำง ๆ  
ด้วย opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ำยอย่ำงมีคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคบประคอง 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 

ปัจจุบันผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
และผูสู้งอำยุเพิ่มมำกขึ้น  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับกำร

บุคลากร 

- จนท.ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และทีม 
PCT MEDจ ำนวน 5 คน 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

Output (ผลผลิต) 
- กำรลงพื้นที่ให้ควำมรู้ท ำได้ 
18 โรงพยำบำลส่งเสรมิ
สุขภำพต ำบล 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

วินิจฉัยจำกโรงพยำบำลสู่
ชุมชน  แต่ยังขำดข้อมูล
ผู้ป่วยในชุมชนประชำชนเริม่
มีควำมรู้และควำมต้องกำร
กำรดูแลแบบ
ประคับประคองมำกขึ้นแต่
กำรเข้ำถึงบริกำรยังไม่
ครอบคลมุ กำรเสริมสรำ้ง
ควำมรู้ให้กับเจำ้หน้ำท่ี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล และอำสำสมคัร
สำธำรณสุขในพ้ืนท่ีให้เข้ำใจ
และตระหนักถึงกำรดูแลที่ดี
สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรกำรดูแลแบบ 
ประคับประคองได้ เพิ่ม
คุณภำพชีวิตที่ดีและกำรตำย
ดีที่บ้ำนได ้

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล และอำสำสมคัร
สำธำรณสุขมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง
สำมำรถค้นหำและให้กำร
ดูแลแบบประคับประคองใน
ชุมชนได ้

เป้าหมาย 

- เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และ
อำสำสมัครสำธำรณสุข
เครือข่ำยอ ำเภอศรสี ำโรงท้ัง 
19 แห่ง จ ำนวน 400 คน 
การเตรียมก่อนจัดโครงการ 

1. ประสำนงำนเจ้ำของพื้นที่
เพื่อก ำหนดวันในกำรลง

งบประมาณ 

- ได้รับกำรสนับสนุนหนังสือ
คู่มือผู้ให้บริกำรสำธำรณสุข 
กฎหมำยและแนวทำงปฏิบตัิ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ำย จ ำนวน 100 
เล่ม จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ 
- ได้รับกำรสนับสนุนอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มจำกรพ.
สต.ในแตล่ะพื้นท่ี 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- คอมพิวเตอร ์

- โปรเจ็คเตอรไ์มโครโฟน 

- เครื่องขยำยเสยีง 

- บรรยำยเรื่องกำรดูแลแบบ
ประคับประคอง กำร
วำงแผนดูแลล่ำงหน้ำ 

- ให้ชมวีดีทัศน ์

- กรณีศึกษำ 

- เปิดโอกำสให้ซักถำม
ปัญหำ 

- สอนและสำธิตกำรใหย้ำ
ทำงใต้ผิวหนังกับเจ้ำหน้ำที่
รพ.สต. 
- ให้เอกสำรเกี่ยวกับคูม่ือ
และแนวทำงกำรดุแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
วิธีการประเมินผล 

- จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้ลงไปให้
ควำมรู ้
- จ ำนวนผู้เข้ำฟัง 

- จ ำนวนผู้ป่วยท่ีไดร้ับกำร
ดูแลในชุมชน 

- จ ำนวน ผู้เข้ำรับฟัง  
จนท.รพ.สต. 33 คน 
อสม.502  คนผู้สนใจ         
589  คน 
Outcome (ผลลัพธ์) 
ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรดูแล
ต่อเนื่องที่ชุมชน 135 รำย 

ได้รับ strong opioid และ
เยี่ยมบ้ำน 97 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 72 
(ข้อมูลจำก HDC 

ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรดูแล
ต่อเนื่องที่ชุมชน 127 รำย 

ได้รับ strong opioid และ
เยี่ยมบ้ำน 77 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 61) 
เงินชดเชยค่ำตอบแทนใน
กำรให้กำรดูแลผูป้่วยจำก 
สปสช.เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 
รำยได้ 225,000 บำท ปี 
2563 เพิ่มเป็น 340,000
บำท 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

พื้นที่และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทรำบ 
2. จัดท ำ/เตรียมเอกสำรและ
สื่อท่ีใช้ในกำรให้ควำมรู ้

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย 
 จำกกำรด ำเนินงำนนอกจำกกลุ่มเป้ำหมำยแล้วยังได้รับควำมสนใจจำกประชำชนกลุ่มเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจ เบำหวำน ควำมดัน ซึ่งเป็นกลุ่มวัยท ำงำนและผู้สูงอำยุ 
ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 

1) เวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมตรงกับฤดูกำลท ำยำสูบท ำให้บำงพ้ืนที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม
ได้ และต้องเลื่อนก ำหนดกำรในบำงพ้ืนที่ 

 2) ระบบกำรเชื่อมต่อในกำรดูแลจำกโรงพยำบำลสู่ชุมชน ยังมีข้อมูลกำรติดตำมดูแลที่ไม่สมบูรณ์ 
แนวทางท่ีจะด าเนินการต่อไปในปี 2564 
 กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 
 ผู้รำยงำน : นำงอรุณ  โพธิงำม 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

10. โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ปี 4   
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 

สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ผู้รับบริกำรมคีวำม
ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยท่ีไม่มี
ญำติ และพื้นท่ีห่ำงไกล ต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเหมำรถ
เนื่องจำกไม่มรีถประจ ำทำง  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเพ่ิมควำมสะดวก 
รวดเร็ว เข้ำถึงบริกำรและ

บุคลากร  
จนท.รพ.สต. 
งบประมาณ 
6,725 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
วัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรม 
วิธีการประเมินผล 
1.ผลกำรประเมินตนเองตำม
มำตรฐำนฯ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-ลดกำรแออัด ผู้ป่วยอำกำร
ปกติ รับยำที่รพสต  
-พัฒนำศักยภำพ เสริม
ทักษะควำมรู้กับบุคลำกร
ของ รพ.สต. เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร 
วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
-จ ำนวนผู้ป่วยได้รับกำร
ส่งกลับรับยำใกล้บ้ำน 353 
รำย  
-ผลกำรประเมินตนเอง ของ 
จนท.รพ.สต.  
อยู่ในระดับ 1 ทุกด้ำน ของ
รพ.สต. 19 แห่ง 
Outcome (ผลลัพธ)์ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำเดินทำง
ของผู้ป่วย 
2. เพื่อลดควำมแออัดของ
ผู้ป่วยท่ีมำรบับริกำรใน
คลินิกจิตเวช 
3. เพื่อพัฒนำศักยภำพเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรในรพ.สต. 
เป้าหมาย 
1.ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอำกำรอยู่
ในเกณฑ์ปกติหรืออำกำร
ทำงจิตสงบ 
2. บุคลำกรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ ำเภอ
ศรีส ำโรง  
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

2.ประเมินผลค่ำใช้จ่ำยกำร
เดินทำงมำโรงพยำบำล 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
เงินบ ำรุงโรงพยำบำล  

1.ประเมินตนเองตำม
มำตรฐำนฯ 
2.ประเมินผลค่ำใช้จ่ำยกำร
เดินทำงมำโรงพยำบำล 

 

-ลดแออัด ผู้ป่วยในคลินิก
ลดลงเหลือ 25-40 คน/วัน 
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ลดลงตำมระยะทำง 750-
2,400 บำท/คน/ปี 
-ประเมินตนเองร้อยละเฉลี่ย
โดยรวมคงระดับ 1ทุกด้ำน 
 

 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : น ำกำรปฏิบัติสู่งำนประจ ำ 

 
 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุ ปี 2563 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) :  กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

 

C = Context I = Input P = Process P=Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 

- KPI อัตรำผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินเสียชีวิตภำยใน 24 

ช่ัวโมง <12% 

บุคลากร 

 - แพทย์ศัลยกรรมและ
พยำบำลวิชำชีพ ER  

งบประมาณ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

- บรรยำย,แบ่งกลุ่มย่อย 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

Output (ผลผลิต) 
(Non Trauma 171+ Trauma 

19)  
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C = Context I = Input P = Process P=Product 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินและบำดเจ็บทั้ง
เครือข่ำยให้ได้มำตรฐำน
เหมำะสมกับศักยภำพของ
สถำนพยำบำลและมี
ประสิทธิภำพทั้งจังหวัด
สุโขทัย 

เป้าหมาย 

- โรงพยำบำลทั้ง 9 แห่ง 

การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 

- KPI อัตรำผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินเสียชีวิตภำยใน 24 
ช่ัวโมง > 12% 

- งบส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง จำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุโขทัย  21,400 บำท 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ประกอบกำร
บรรยำย 

สรุป 

1.ปรับปรุงกำร Triage ผู้ป่วย
ให้มีมำตรฐำนเดยีวกัน 
ผู้ป่วยปลอดภัยจำกกำร
จัดล ำดับกำรช่วยเหลือ 

2.ควรให้ผู้มีประสบกำรณ์ 
RN > 2 ปีมำอยู่จุดคดักรอง
ผู้ป่วย 
ปัญหาอุปสรรค 

- บำงเวรยังมีปัญหำ
เนื่องจำกบุคลำกรมีจ ำกัด
และมผีู้ป่วยวิกฤตที่ต้อง
ช่วยเหลือเร่งด่วนพร้อมกัน
หลำยๆคน 

ข้อเสนอแนะ 

- มีระบบพี่เลี้ยง ม ีBuddy 

ฯลฯ 

วิธีการประเมินผล 

-Pre-post test 

-สังเกตกำรณม์ีส่วนร่วม 

-สอบภำคปฏิบตัิจำก
สถำนกำรณ์จ ำลอง 

-ติดตำมและประเมินผล KPI 

อัตรำผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
เสียชีวิตภำยใน 24 ช่ัวโมง 
<12% 

(Non Trauma 1223+ 
Trauma 134)  
190 = 14% 

1,357 

Outcome (ผลลัพธ์) 
KPI ไมผ่่ำนตัวช้ีวัด 

 
 ผู้รำยงำน : นำงสำวรุจีพร  เพ็ญศรี 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

12. โครงการการจัดการผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอันตราย 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 

สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
กลุ่มผูต้ิดรุนแรงเริม่มีอาการ
ทางจิตและประสาท ก่อ
ผลกระทบสร้างความ
เดือดร้อนต่อสังคมอย่างมาก 
ยุ่งยากซับซ้อนในการน าเข้า
สู่กระบวนการบ าบัด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อใหผู้้ที่ประสบปัญหำ
กำรใช้สำรเสพตดิที่มีอำกำร
ทำงจิตประสำทไดเ้ข้ำรับ
กำรรักษำ 
2. เพื่อสร้ำงแนวทำงในกำร
ดูแลจดักำรผู้ที่เสีย่งต่อกำร
เกิดภำวะอันตรำย  
เป้าหมาย 
ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 
อ ำเภอศรสี ำโรง 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนงำนภำคีเครือข่ำย 

บุคลากร 
จนท.จำกภำคีเครือข่ำย 
งบประมาณ 
8,200 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
วัสดุส ำนักงำนท่ัวไป 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
เงินบ ำรุง รพ.(โครงกำรตำม
แผนปี 63) 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-อบรม จนท.โดยใช้ยุทธวิธี
กำรเจรจำต่อรองและกำร
จับกุมแบบต ำรวจ 
-จัดท ำแนวทำงปฎิบัติ
ร่วมกันในกำรน ำผู้ทีเสีย่งต่อ
กำรเกิดภำวะอันตรำยเข้ำรับ
กำรรักษำหรือส่งต่อ 
วิธีการประเมินผล 
- เกิดแนวทำงปฎิบัติและทีม
ภำคีเครือข่ำยสำมำรถน ำผู้ที
เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ
อันตรำยเข้ำรับกำรรักษำ
หรือส่งต่อได ้

Output (ผลผลิต) 
จนท.จำกภำคีเครือข่ำย
อ ำเภอศรสี ำโรง ได้รับกำร
อบรมโดยใช้ยุทธวิธีกำร
เจรจำต่อรองและกำรจับกุม
แบบต ำรวจ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
 1. ผู้ทีม่ีปัญหำสุขภำพจิต
และจิตเวชจำกสำรเสพติด
ได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือ
สนับสนุน หรือส่งต่อเพื่อกำร
รักษำจำกภำคเีครือข่ำย
ต่ำงๆ และสำมำรถปรับตัว  
ด ำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัว
และชุมชนได้อย่ำงปกติสุข 
 2. มเีครือข่ำยในกำรดูแล
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหำสุขภำพจิต
และจิตเวชจำกสำรเสพติด
ระดับต ำบล,อ ำเภอและมี
แนวทำงร่วมกันในกำร
ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย หรือส่ง
ต่อให้ไดร้ับกำรดแูลอย่ำง
ปลอดภัย และต่อเนื่อง 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ในชุมชนเกิดแนวทำงปฎิบัติในกำรน ำผู้ทีเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยเข้ำรับกำรรักษำหรือส่งต่อ
ได้แต่ยังขำดกำรเชื่อมต่อภำยในโรงพยำบำล 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 กำรจัดกำรผู้ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะอันตรำยภำยในโรงพยำบำล 

 

 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 

 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

13. โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) :  ห้องตรวจพิเศษ  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ :  เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 10,750 บำท 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ระยะรอคอยคัดกรองมะเร็ง
ล ำไส้ใหญด่้วยกำรส่องกล้อง
ล ำไส้ใหญ่ (Colonoscope)  
นำน  เกิดควำมลำ่ช้ำ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ลดอัตรำกำรรอคอยกำรรับ
บริกำรส่องกล้องตรวจล ำไส้
ใหญใ่นประชำชนกลุ่มเสี่ยง 
เป้าหมาย 

ประชำกรกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง
ล ำไสไ้ด้รับกำรส่องกล้อง
ตรวจล ำไส้ใหญ่ร้อยละ  
100 

การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
- ประสำนงำนขอควำม
ร่วมมือจำกทีมแพทย์ 
พยำบำล รพ.พุทธชินรำช
พิษณุโลก 

- ออกหน่วยเพื่อตรวจ
ร่ำงกำยและเตรียมควำม
พร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ำรับ
กำรส่องกล้อง 

บุคลากร 

- ศัลยแพทย์ รพ.ศรสีังวร
สุโขทัย 

- บุคลำกรทำงกำรพยำบำล 
รพ.ศรสีังวรสุโขทัย (ห้อง
ตรวจพิเศษ  หน่วยเคมี
บ ำบัด) 

- ทีมแพทย์  พยำบำล รพ.
พุทธชินรำชพิษณุโลก 

- ทีมล้ำงกล้องจำกบริษัทที่
ขอรับกำรสนับสนุน 

งบประมาณ 

เงินบ ำรุง  (10,750  บำท) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- กล้องส่องตรวจล ำไส้ใหญ่  
พร้อม station  (ของ
หน่วยงำน  และขอ
สนับสนุนจำกบริษัท) 

- เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้ำ  
(ของหน่วยงำน  และขอ
สนับสนุนจำกบริษัท) 

 

 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

ด ำเนินกำรส่องกล้องตรวจ
ล ำไส้ใหญ่ในประชำกรกลุม่
เสี่ยง 

วิธีการประเมินผล 

ประชำกรกลุ่มเสี่ยงได้รับ
กำรส่องกล้องตรวจล ำไส้
ใหญ่ 
 

 

Output (ผลผลิต) 
ประชำกรกลุ่มเสี่ยงได้รับ
ส่องกล้องล ำไส้ใหญ่ จ ำนวน  
65  รำย  และไม่มี
ภำวะแทรกซ้อน 

Outcome (ผลลัพธ์) 
ไม่มีคิวรอคอยส่องกล้อง
ล ำไส้ใหญ่ในประชำกรกลุม่
เสี่ยง 

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  เกิดจำกกำรได้รับควำมร่วมมือจำกทีมแพทย์  พยำบำล รพ.ใน
เขตสุขภำพ  และกำรสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ร่วมถึงบุคลำกรจำกบริษัทเครื่องมือทำง
กำรแพทย์ต่ำงๆ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 กำรด ำเนินคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่โดยวิธี FIT  และกำรส่งต่อข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเข้ำรับ
กำรส่องกล้องล ำไส้ใหญ่ควรมีกำรวำงแผนด ำเนินกำรเป็นอย่ำงดี  เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ลดอัตรำกำร
รอคอย 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ก ำหนดและวำงแผนด ำเนินกำรก่อนด ำเนินกิจกรรมโครงกำรร่วมกันระหว่ำงพ้ืนที่และทีมส่อง
กล้อง 

 
 ผู้รำยงำน : นำงบุปผำ  เพชรหมอง 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

14. โครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก ต้อหิน และเบาหวานขึ้นตา 5 อ าเภอโซนเหนือ จังหวัด
สุโขทัย ปีงบประมาณ 2563 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน ≥85% 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงสำววนิดำ ศรีม่วง 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุงโรงพยำบำล จ ำนวน 18,000 บำท 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
ปัญหา ประเทศไทยเป็น
สังคมผูสู้งอำยุ ท ำให้มีผู้ป่วย
ต้อกระจกเพิม่มำกข้ึนและ
ผู้สูงอำยุมักเป็นต้อกระจกทั้ง 
2 ตำ 
ตัวชี้วัด ผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอดไดร้ับกำรผ่ำตดั
ภำยใน 30 วัน ≥85% 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อค้นหำผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอดมำรับกำรผ่ำตัด 
เป้าหมาย ประชำชนท่ีมีอำยุ 
60 ปีข้ึนไปได้รับกำรคัด
กรองสำยตำ ≥95% 

บุคลากร ทีมจักษุ บุคลำกร
ผู้รับผิดชอบงำนตำในรพช./
รพ.สต. และอสม. 
งบประมาณ ค่ำเบี้ยเลี้ยงทีม
จักษุ 18,000 บำท (เงิน
บ ำรุงรพ.) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
Snellent chart, E chart, 

Occluder, เครื่อง Fundus 

camera, เครื่อง Non-contact 

tonometer, สำยวดัเอว, ไฟ
ฉำย, ใบนัด,แบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูลกำรคดักรอง
สำยตำ 

สรุป  

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 

1. มีกำรท ำงำนเป็นทีม
ระหว่ำงทีมจักษุ บุคลำกรใน
รพช./รพ.สต./อสม. และ
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

2. มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและประเมินผล 
3. น ำปัญหำอุปสรรคที่พบ
ในกำรปฏิบัติงำนมำ
วิเครำะห์ และวำงแผน
ปรับปรุงแก้ไข 
วิธีการประเมินผล 

1. ร้อยละของกำรคัดกรอง
สำยตำในประชำชนท่ีมีอำยุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

Output (ผลผลิต) 
1. ประชำชนอำยุ 60 ปีข้ึนไป
ได้รับกำรคัดกรองสำยตำ 
97.04% 

2. ผู้ป่วยต้อกระจกระยะ
บอดไดร้ับกำรผ่ำตดัภำยใน 
30 วัน ≥90.25% 

Outcome (ผลลัพธ์) 
 1. ผู้ป่วยต้อกระจกชนิด
บอดมีค่ำสำยตำหลังผ่ำตัด
(VA c ph) เท่ำกับ 20/20-
20/100 = 100% 

 2. คิวผ่ำตัดต้อกระจก
ปีงบประมำณ 2564 น้อย
กว่ำ 30 วัน 
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. ประชุมชี้แจงผูเ้กี่ยวข้อง 

2. ก ำหนดวันออกหน่วยคัด
กรองเชิงรุก 

3. นัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิด
บอดมำรับกำรผ่ำตัดภำยใน 
30 วัน 

4. มีทีมผ่ำตัดภำยนอกมำ
ช่วย (ปธพ.) 

1. ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
ได้รับกำรผำ่ตัดภำยใน 30 
วัน 90.25% 

2. คิวผ่ำตดัต้อกระจก
ปีงบประมำณ 2564 น้อย
กว่ำ 30 วัน 

2. ร้อยละของผู้ป่วยต้อ
กระจกชนิดบอดทีไ่ด้รับกำร
ผ่ำตัดภำยใน 30 วัน 

3. ระดับค่ำสำยตำของผู้ป่วย
หลังผ่ำตดัต้อกระจก
เปรียบเทยีบกับค่ำสำยตำ
มำตรฐำน 
 

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 มีกำรวำงแผน และท ำงำนเป็นทีมร่วมกันระหว่ำงรพท/รพช./รพ.สต./อสม. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ช่วงเวลำในกำรคัดกรองต้องเหมำะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ไม่คัดกรองในช่วงเวลำที่
ประชำชนต้องท ำงำน :- ช่วงท ำนำ/ยำสูบ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ติดตำมผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดที่ตกค้ำงมำผ่ำตัด และประสำนงำนให้ผู้เกี่ยวข้องติดตำมผู้ที่มี
ปัญหำสำยตำและไม่มำพบทีมจักษุในปีงบประมำณ 2563 มำพบทีมจักษุในวันที่ออกหน่วยเชิงรุก 
ปีงบประมำณ 2564  

 
 ผู้รำยงำน : นำงสำววนิดำ ศรีม่วง 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
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15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่าย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำงๆ ด้วย 
opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ำยอย่ำงมีคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคบประคอง 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
ปัจจุบันโรคเรื้อรังที่รักษำไม่
หำยมีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน 
ท ำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมี
ควำมทุกข์ พยำบำลมี
บทบำทส ำคัญในกำรดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เพื่อให้ผู้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
จนถึงวำระสดุท้ำยของชีวิต
และจำกไปอย่ำงสงบสมศักดิ์
ศรีควำมเป็นมนุษย ์
รพ.ศรสีังวรสุโขทัย มีผู้ป่วย
ที่เข้ำรับกำรดูแลแบบ
ประคับประคองประมำณ 
400 รำยต่อปี  ผู้ป่วย
ต้องกำรกลับไปดูแลตนเองที่
บ้ำนพร้อมยำและอุปกรณ์ 
ซึ่งกำรให้ยำ strong opioid 
ในชุมชน และกำรอุปกรณ์ที่
ใช้บำงชนิดเป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่
คุ้นเคย ท ำให้ไมม่ั่นใจในกำร
ดูแล ศูนยด์ูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองจึงไดจ้ัด
โครงกำรนี้ขึ้นข้ึน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของ
กำรดูผูป้่วย 

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำท่ีศูนยด์ูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง และ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
สำขำกำรดูแลแบบ
ประคับประคอง จ ำนวน 12 
คน 
งบประมาณ 
เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรี
สังวรสุโขทัย จ ำนวน 
11,200 บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- คอมพิวเตอร ์

- โปเจ็คเตอรไ์มโครโฟน 
- อุปกรณ์กำรใหย้ำทำงใต้

ผิวหนัง 
- อุปกรณ์กำรให้ออกซเิจนที่

บ้ำน 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- บรรยำยแนวคดิกำรดูแล

แบบประคับประคอง กำร
จัดกำรอำกำร บทบำท
ของพยำบำลในกำรดูแล
ผู้ป่วย  

- ชมวีดีทัศน์กำรให้ยำทำงใต้
ผิวหนัง 

- เปิดโอกำสให้ซักถำม
ปัญหำ 

- สอนและสำธิตกำรใหย้ำ
ทำงใต้ผิวหนังกับกำรใช้
เครื่องผลิตออกซิเจน 

- ให้เอกสำรเกี่ยวกับคูม่ือ
และแนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

วิธีการประเมินผล 
- Pre test/ post test 
- สำธิตย้อนกลับ 
ควำมสำมำรถในกำรดูแล
ผู้ป่วยท่ีให้ยำทำงใต้ผิวหนัง
และใช้เครื่องผลิตออกซิเจน
ได ้

Output(ผลผลิต) 
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 70คน 
- ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรรวมเฉลี่ย49 % 
- ควำมรู้หลังเข้ำร่วม
โครงกำรรวมเฉลี่ย 55 % 
- พยำบำลที่เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถสำธติ
ย้อนกลับกำรให้ยำทำงใต้
ผิวหนังและใช้เครื่องผลติ
ออกซิเจนได้ทุกคน 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ผู้ป่วยท่ีกลับไปดูแลตนเอง

ที่บ้ำนจ ำนวน 135 รำย  
- ให้ยำทำงใต้ผิวหนัง 9 รำย 
- ใช้เครื่องผลิตออกซเิจน  

96 รำย พยำบำลที่ผ่ำน
กำรอบรมสำมำรถให้กำร
ดูแลผูป้่วยในชุมชนได ้
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

แบบประคับประคอง
สำมำรถให้กำรดูแล และใช้
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรดูแล
ผู้ป่วยได ้
เป้าหมาย 
- พยำบำลวิชำชีพเครือข่ำย
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย  
จ ำนวน  60 คน 
การเตรียมก่อนจัดโครงการ 
- ประสำนงำนและแจ้งให้

ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
- จัดท ำ/เตรียมเอกสำรและ

สื่อท่ีใช้ในกำรให้ควำมรู้
และอุปกรณ์ในกำรสำธิต 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 
- ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำร
ต่ำงๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะ
ท้ำยอย่ำงมีคุณภำพ 

ร้อยละ 40 162/499 33 ข้อมูลจำก HDC 
58/248 ร้อยละ 
23.39 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย 
 ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรดูแลระยะท้ำยส่วยใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอำยุส่วน
ใหญ่เลือกที่จะใช้ชีวิตช่วงท้ำยที่บ้ำน 
ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 
 1) ยังมีปัญหำเรื่องกำรบันทึกข้อมูลในกำรส่งต่อและตอบกลับไม่สมบูรณ์ กำรใช้กำรส่งต่อทำง 
Thai coc ล่ำช้ำ มีกำรตอบกลับไม่ครบ 
 2) ข้อมูลโรงพยำบำลและ HDC ไม่ตรงกันเนื่องจำก 

 - กำรลงกำรวินิจว่ำ  Palliative Care ร่วม 
 - กำรลงรหัสโรคกับรหัสที่ใช้ดึงข้อมูลส่ง 43 แฟ้ม ไม่ตรงกัน 
 - เจ้ำหน้ำที่เวชระเบียนไม่ได้ลงรหัสตำมท่ีบันทึกไว้ในแฟ้มเวชระเบียน 

แนวทางการแก้ไข 
 - ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 
 - จัดท ำแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วย 
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แนวทางท่ีจะด าเนินการต่อไปในปี 2564 
 กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 

 
 ผู้รำยงำน : นำงอรุณ  โพธิงำม 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 
16. โครงการบ าบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด ปีงบประมาณ 2563 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ )หน่วยงาน: (  กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
กลุ่มผูต้ิดรุนแรงเริม่มีอำกำร
ทำงจิตและประสำท 
จ ำเป็นต้องใช้ยำในกำรรักษำ 
โดยรับกำรรักษำท้ังแบบ
ผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อให้ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพตดิ 
ได้เข้ำสู่กำรบ ำบัดรักษำใน
โรงพยำบำลและไดร้ับกำร
รักษำเมื่อพบ
ภำวะแทรกซ้อน  หรือมี
อำกำรทำงจิตที่เกิดจำกกำร
ใช้สำรเสพติด ขณะที่เข้ำรับ
กำรบ ำบัด และต่อเนื่อง
หลังจำกบ ำบัดครบ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสำรเสพติด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนกลุ่มงำนเภสัชกรรม
เพื่อกำรจัดซื้อยำและ
เวชภัณฑ์เพื่อกำรรักษำ 

บุคลากร 
- 
งบประมาณ 
90,950 บำท  
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
งบประมำณยำเสพตดิ 
โครงกำรฯ นอกแผน ปี 
2563 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- จัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ 
เพื่อใช้ในกำรบ ำบัดรักษำผู้
เสพ/ผู้ตดิยำเสพติด 
วิธีการประเมินผล 
- มียำและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้
ในกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้
ติดยำเสพตดิ 
 

Output (ผลผลิต) 
มียำและเวชภณัฑ์เพียงพอ 
เพื่อใช้ในกำรบ ำบัดรักษำผู้
เสพ/ผู้ตดิยำเสพติด 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1.ผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด
ได้รับกำรรักษำด้วยยำเพื่อ
ถอนพิษสำร เสพติดและ 
รักษำโรคร่วมทำงจิตเวชตำม
อำกำรที่เป็นอย่ำงเหมำะสม 
 2. ผู้เสพ/ผู้ตดิยำเสพติด
และครอบครัวมีควำมรู้และ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยำ
เสพติดและสำมำรถดูแล
ตนเองได้ เมื่อไดร้ับกำร
รักษำจนอำกำรดีขึ้น และ
รักษำด้วยยำอยำ่งต่อเนื่อง 
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วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 มีรำยละเอียดมำกในกำรใช้งบประมำณ ท ำให้เกิดกำรแก้ไขหลำยครั้ง จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
เบิกงบประมำณ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยังคงต้องจัดโครงกำรต่อเนื่องเพ่ือกำรเข้ำถึงกำรบ ำบัดรักษำด้วยยำส ำหรับผู้ที่มีอำกำรทำงจิตจำก
กำรใช้สำรเสพติด 

 

 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 
17. โครงการดูแลฟื้นฟูผู้รับบริการด้านยาเสพติด  ปีงบประมาณ 2563 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 

สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
โรงพยำบำลเป็นศูนยเ์พื่อ
กำรคัดกรองขึ้นใน โดยมี
หน้ำท่ีในกำรคัดกรองผูเ้สพ/
ผู้ติดยำเสพติด และท ำ
หน้ำท่ีในกำรบ ำบัดรักษำ
และฟื้นฟูสมรรถภำพ ผู้ใช้/ 
ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพติด  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อให้ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพตดิ 
ได้เข้ำสู่กำรบ ำบัดรักษำใน
โรงพยำบำลและไดร้ับกำร
บ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสำรเสพติด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนกลุ่มงำนพยำธิ
วิทยำและกลุ่มงำนพัสดเุพื่อ
กำรซื้อชุดตรวจสำรเสพติด
ในปัสสำวะและอุปกรณ์ที่ใช้

บุคลากร 
- 
งบประมาณ 
68,050 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-ชุดตรวจสำรเสพติดใน
ปัสสำวะ 
-วัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมบ ำบัดและฟื้นฟูฯ 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
งบประมำณยำเสพตดิ 
โครงกำรฯ นอกแผน ปี 
2563 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-จัดซื้อชุดตรวจสำรเสพติด
ในปัสสำวะและวสัดุใช้สอย
ในกำรท ำกิจกรรมบ ำบัดและ
ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพตดิ 
วิธีการประเมินผล 
- มีชุดตรวจสำรเสพติดใน
ปัสสำวะและวสัดุใช้สอยใน
กำรท ำกิจกรรมบ ำบัดและ
ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพตดิ 
 

Output (ผลผลิต) 
มีชุดตรวจสำรเสพตดิใน
ปัสสำวะและวสัดุใช้สอยใน
กำรท ำกิจกรรมบ ำบัดและ
ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพตดิ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1. ผู้เสพและผู้ตดิยำเสพตดิ
ที่คัดกรองไดร้ับกำรบ ำบดั
ฟื้นฟูสมรรถภำพ ตำม
กระบวนกำร 
2. ผู้เสพ/ผู้ตดิยำเสพตดิและ
ครอบครัวมีควำมรู้ทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับยำเสพติด
หลังเข้ำรับบ ำบัดและฟื้นฟูฯ
และสำมำรถน ำทักษะต่ำงๆ 
ไปปรับใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 

 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ในกำรกิจกรรมฟื้นฟู
สมรรถภำพ 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 มีรำยละเอียดมำกในกำรใช้งบประมำณ ท ำให้เกิดกำรแก้ไขหลำยครั้ง จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิก
งบประมำณ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยังคงต้องจัดโครงกำรต่อเนื่องเพ่ือกำรเข้ำถึงกระบวนกำรกิจกรรมบ าบัดและฟ้ืนฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
 

 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 
18. โครงการพัฒนาระบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ปีงบประมาณ 2563 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 

สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
(Harm Reduction) เป็น
กำรลดปัญหำ หรือภำวะ
เสี่ยงอันตรำย กำรควบคมุ
กำรแพร่ระบำด กำรสูญเสยี
จำกกำรใช้ยำเสพติดที่อำจ
เกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และ
สังคม โดยก ำหนดชุดบริกำร
ทั้งด้ำนกำรให้บริกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย
ยำเสพตดิ กำรป้องกันกำร
ติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ วัณโรค 
และไวรัสตับอักเสบบีและซี 
ด้ำนกำรให้บริกำรดำ้น
สุขภำพจิต ในขณะที่ยังไม่
สำมำรถหยุดยำเสพติดได้  

บุคลากร 
- 
งบประมาณ 
32,800 บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-ชุดตรวจหำกำรติดเชื้อเอช
ไอวี/ไวรัสตับอักเสบบีและซ ี
-ค่ำวัสดุใช้สอยในกำรท ำลด
อันตรำยจำกกำรใช้สำรเสพ
ติด 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
งบประมำณยำเสพตดิ 
โครงกำรฯนอกแผน ปี 
2563 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-จัดซื้อชุดตรวจหำกำรติด
เชื้อเอชไอวี/ไวรสัตับอักเสบ
บีและซ ี
-จัดซื้อวัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมลดอันตรำยจำกกำร
ใช้สำรเสพติด 
วิธีการประเมินผล 
มีชุดตรวจหำกำรติดเชื้อเอช
ไอวี/ไวรัสตับอักเสบบีและซ ี
-มีวัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมลดอันตรำยจำกกำร
ใช้สำรเสพติด 
 

Output (ผลผลิต) 
มีชุดตรวจหำกำรติดเชื้อเอช
ไอวี/ไวรัสตับอักเสบบีและซี
เพียงพอในกำรให้บริกำร 
-มีวัสดุใช้สอยเพียงพอในกำร
ท ำกิจกรรมลดอันตรำยจำก
กำรใช้สำรเสพตดิ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
 -ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดไดร้ับ
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพกำร
ลดอันตรำยจำกยำเสพติด 
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง/ผู้ใช้/ผู้
เสพ หรือผู้ติดไดร้ับกำรคดั
กรอง กำรบริกำรด้ำนกำร
ลดอันตรำยจำกกำรใช้สำร
เสพติดและไดร้ับกำร
ติดตำมหลังกำรบ ำบัด 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสำรเสพติด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนกลุ่มงำนพยำธิ
วิทยำและกลุ่มงำนพัสด ุ

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 มีรำยละเอียดมำกในกำรใช้งบประมำณ ท ำให้เกิดกำรแก้ไขหลำยครั้ง จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
เบิกงบประมำณ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยังคงต้องจัดโครงกำรต่อเนื่องเพ่ือกำรบริกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้สำรเสพติด 

 
 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 
19. ชื่อโครงการ : โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยสารเสพติด โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
กลุ่มผูต้ิดรุนแรงเริม่มีอำกำร
ทำงจิตและประสำท 
จ ำเป็นต้องใช้ยำในกำรรักษำ 
โดยรับกำรรักษำท้ังแบบ
ผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน 

บุคลากร- 
งบประมาณ 
99,000  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-จัดซื้อยำและเวชภณัฑ์ เพื่อ
ใช้ในกำรบ ำบัดรักษำผูเ้สพ/
ผู้ติดยำเสพติด 
วิธีการประเมินผล 

Output (ผลผลิต) 
มียำและเวชภณัฑ์เพียงพอ 
เพื่อใช้ในกำรบ ำบัดรักษำผู้
เสพ/ผู้ตดิยำเสพติด 
Outcome (ผลลัพธ)์ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อให้ผู้เสพ/ผูต้ิดยำเสพ
ติด ไดเ้ข้ำสู่กำร
บ ำบัดรักษำในโรงพยำบำล
และได้รับกำรรักษำเมื่อ
พบภำวะแทรกซ้อน  หรือ
มีอำกำรทำงจิตที่เกดิจำก
กำรใช้สำรเสพตดิ ขณะที่
เข้ำรับกำรบ ำบัด และ
ต่อเนื่องหลังจำกบ ำบัด
ครบ 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสำรเสพติด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนกลุ่มงำนเภสัชกรรม
เพื่อกำรจัดซื้อยำและ
เวชภัณฑ์เพื่อกำรรักษำ 

-ยำและเวชภณัฑ์ เพื่อใช้ใน
กำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้ตดิ
ยำเสพตดิ 
วิธีการประเมินผล 
- มียำและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้
ในกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้
ติดยำเสพตดิ 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
งบประมำณยำเสพตดิ 
โครงกำรฯนอกแผน ปี 
2563 

- มียำและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้
ในกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้
ติดยำเสพตดิ 
 

 ๑.ผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด
ได้รับกำรรักษำด้วยยำเพื่อ
ถอนพิษสำร เสพติดและ 
รักษำโรคร่วมทำงจิตเวชตำม
อำกำรที่เป็นอย่ำงเหมำะสม 
 2.ผู้เสพ/ผู้ตดิยำเสพตดิและ
ครอบครัวมีควำมรู้และ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยำ
เสพติดและสำมำรถดูแล
ตนเองได้ เมื่อไดร้ับกำร
รักษำจนอำกำรดีขึ้น และ
รักษำด้วยยำอยำ่งต่อเนื่อง 

 
 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 มีรำยละเอียดมำกในกำรใช้งบประมำณ ท ำให้เกิดกำรแก้ไขหลำยครั้ง จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
เบิกงบประมำณ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยังคงต้องจัดโครงกำรต่อเนื่องเพ่ือกำรเข้ำถึงกำรบ ำบัดรักษำด้วยยำส ำหรับผู้ที่มีอำกำรทำงจิตจำก
กำรใช้สำรเสพติด 

 
 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

20. โครงการติดตามผู้ป่วยสารเสพติดแบบบูรณาการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 

สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 
 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
เป็นส่วนหน่ึงในหน่วยงำน
ของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมปัญหำยำ
เสพติด อ.ศรีส ำโรง 
(ศป.ปส.อ.ศรสี ำโรง) 
นอกจำกมีบทบำทหน้ำท่ี
หลักในด้ำนกำรบ ำบัดรักษำ 
แล้วยังมีบทบำทในกำร
ติดตำมช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด 
ภำยหลังกำรบ ำบัดรักษำเป็น
จ ำนวน 4- 7 ครั้ง ใน 1 ปี 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อผู้เสพและผู้ติดยำเสพ
ติดได้รับกำรติดตำมหลังกำร
บ ำบัดฟื้นสภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง1ปี  
2.เพื่อพัฒนำกลไกตดิตำม
กำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำร
บ ำบัดรักษำอย่ำงเป็นระบบ 
โดยบูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆทัง้หน่วยงำน
รำชกำรและภำคประชำชน 
เป้าหมาย 
ผู้ป่วยสำรเสพติด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนชุมชนเพื่อเตรยีม
ควำมพร้อมในกำรติดตำม
หลังกำรบ ำบดั 

บุคลากร 
- 
งบประมาณ 
26,260บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-วัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมติดตำมผู้ทีผ่่ำนกำร
บ ำบัด                       
วิธีการประเมินผล 
- ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดได้รับกำร
ติดตำม ตำมมำตรำฐำน 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
งบประมำณยำเสพตดิ 
โครงกำรฯนอกแผน ปี 
2563 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-จัดซื้อยำและเวชภณัฑ์ เพื่อ
ใช้ในกำรบ ำบัดรักษำผูเ้สพ/
ผู้ติดยำเสพติด 
วิธีการประเมินผล 
- มียำและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้
ในกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้
ติดยำเสพตดิ 
 

Output (ผลผลิต) 
ผ่ำนกำรบ ำบดัได้รับกำร
ติดตำม ตำมมำตรฐำนเป็น
จ ำนวน 4- 7 ครั้ง ใน 1 ปี 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
ผู้ เสพและผู้ติดยำเสพติด
ได้รับกำรติดตำมหลังกำร
บ ำ บั ด ฟื้ น ฟู สภ ำพอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง 1 ปี และสำมำรถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
ตำมปกติ 

 
 

 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 มีรำยละเอียดมำกในกำรใช้งบประมำณ ท ำให้เกิดกำรแก้ไขหลำยครั้ง จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
เบิกงบประมำณ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยังคงต้องจัดโครงกำรต่อเนื่องเพ่ือพัฒนากลไกติดตามการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่าง
เป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการและภาคประชาชน 

 

 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 

21. โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และลดอันตรายจากการใช้ยาของผู้ป่วยสารเสพติด โรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย  
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
เป็นศูนย์เพื่อกำรคดักรอง 
โดยมีหนำ้ที่ในกำรคัดกรอง/
บ ำบัดรักษำและฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้เสพ/ตดิยำเสพ
ติดรวมทั้ง ลดอันตรำยจำก
กำรใช้สำรเสพตดิขณะยังไม่
สำมำรถเลิกได้ ให้เป็นไป
ตำมระบบและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่อผู้เสพและผู้ติดยำเสพ
ติดได้รับกำรตรวจคัดกรอง 
เฝ้ำระวัง  และได้รับบริกำร
ลดอันตรำยจำกยำเสพติด
สำมำรถกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมได้ตำมปกต ิ
เป้าหมาย 

บุคลากร 
- 
งบประมาณ 
82,200บำท  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
-ยำ /ชุดตรวจสำรเสพติดใน
ปัสสำวะ/ชุดควำมรู ้
-วัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมคดักรอง เฝำ้ระวัง
และลดอันตรำย    
วิธีการประเมินผล 
- ผู้ป่วยยำเสพติดไดร้ับ
บริกำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำ
ระวัง  และได้รับบริกำรลด
อันตรำยจำกยำเสพติด 
สรุป  
ใช้งบประมำณทั้งหมดจำก
งบประมำณยำเสพตดิ 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-จัดซื้อยำ /ชุดตรวจสำรเสพ
ติดในปัสสำวะ/และชุด
บริกำรลดอันตรำย 
-ค่ำวัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมคดักรอง เฝำ้ระวัง
และลดอันตรำย                       
วิธีการประเมินผล 
มียำ /ชุดตรวจสำรเสพตดิใน
ปัสสำวะ/และชุดบริกำรลด
อันตรำย 
รวมถึงวัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมคดักรอง เฝำ้ระวัง
และลดอันตรำย                       

Output (ผลผลิต) 
มีควำมพร้อมด้ำนยำ /ชุด
ตรวจสำรเสพติดใน
ปัสสำวะ/และชุดบริกำรลด
อันตรำย 
รวมถึงวัสดุใช้สอยในกำรท ำ
กิจกรรมคดักรอง เฝำ้ระวัง
และลดอันตรำย                      
Outcome (ผลลัพธ)์ 
ผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด
ได้รับกำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำ
ระวัง  และได้รับบริกำรลด
อันตรำยจำกยำเสพติด
สำมำรถกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมได้ตำมปกต ิ
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ผู้ป่วยสำรเสพติด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

โครงกำรฯนอกแผน ปี 
2563 

 
วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย : ดูแลทุกกลุ่มวัย 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 มีรำยละเอียดมำกในกำรใช้งบประมำณ ท ำให้เกิดกำรแก้ไขหลำยครั้ง จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำร
เบิกงบประมำณ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564  
 ยังคงต้องจัดโครงกำรต่อเนื่องเพ่ือการให้บริการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังและลดอันตรายจากการ
ใช้สารเสพติด 

 

 ผู้รำยงำน : นำยอนุพงศ์   ค ำมำ 
 ต ำแหน่ง : นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
 
22. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย     

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้นให้ได้อย่ำงน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภำพ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : ห้องผ่ำตัด 

 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีแนวโนม้เป็น
สังคมผูสู้งอำยุอย่ำงสมบูรณ์ 
และปัญหำที่ผูสู้งอำยุเผชิญที่
ส่งผลต่อกำรปฏิบัติกิจวัต
ประจ ำวันและคณุภำพชีวิต
ลดลง  คือโรคข้อเข่ำเสื่อม ซึ่ง
พบได้ทั้งเพศชำยและเพศหญิง   
ให้ผู้สูงอำยุท่ีประสบปญัหำนี้ 
ต้องเดินทำงไปไหนมำไหนไม่
สะดวก บำงรำยจ ำเป็นต้อง

บุคลากร 
ทีมแพทย์สำขำศลัยกรรมออร์
โธปิดิกส์จำกส่วนกลำง  6 
ท่ำน 
ทีมแพทย์สำขำศลัยกรรมออร์
โธปิดิกสร์พ.ศรสีังวรสโุขทัย 
จ ำนวน 3 ท่ำน 
พยำบำลช่วยผ่ำตัดและส่ง
เครื่องมือจ ำนวน6 ท่ำน 
งบประมาณ   284,980  
บาท 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-ประชุมวำงแผน เตรียมผู้ป่วย  
เตรียมทีมผำ่ตัด  เตรียมห้อง
ผ่ำตัด 
-ประสำนงำนกับงำนผู้ป่วย
นอกเรื่องกำรเตรียมตัวก่อน
ผ่ำตัดของผู้ป่วย ได้แก่ กำร-
ตรวจร่ำงกำร  กำรตรวจฟัน  
กำรเจำะเลือด 

Output (ผลผลิต) 
ผู้ป่วยข้อเข่ำอักเสบ 4 รำย  
รับกำรผ่ำตัดเปลีย่นข้อเข่ำ
เทียม 2 ข้ำง จ ำนวน 2 รำย 
และ1 ข้ำง 2 รำย  รวมใช้ข้อ
เข่ำเทียมจ ำนวน 6 ชุด 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
-ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำร
ผ่ำตัดกับทีมผ่ำตัดโรงพยำบำล
จำกส่วนกลำง 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

นอนติดเตยีง เพรำะปวดข้อ
เข่ำมำก และท ำให้ใช้
ชีวิตประจ ำวันยำกข้ึน จึง
จ ำเป็นที่จะต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกคนในครอบครัว
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อลดระยะเวลำรอคอย
ผ่ำตัดผู้ป่วยข้อเข้เสื่อม 
-เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีไดร้ับกำรผ่ำตดั
เปลี่ยนข้อเข่ำ มคีุณภำพชีวิตที่
ดีขึ้น 
เป้าหมาย 
- ผู้ป่วยท่ีรอรับกำรผำ่ตัด
เปลี่ยนข้อเข่ำเทียม รพ.ศรี
สังวรสุโขทัย จ ำนวน 4 รำย 6 
ข้อเข่ำ) 
 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. เขียนโครงกำร , ก ำหนดวัน  
เวลำ   
2. คัดกรองผู้ป่วยท่ีเข้ำเกณฑ์
รับกำรผ่ำตัดเปลีย่นข้อเข่ำ
เทียม 
 

 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ชุดเครื่องมือ
ผ่ำตัดข้อเขำ่เทียม  ชุดข้อเข่ำ
เทียม 
สรุป  
ผู้ป่วยข้อเข่ำเสื่อม 4 รำย  รับ
กำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำเทียม 
6 ข้อเข่ำ (ผ่ำตัด 2 ข้ำง 2คน) 
 
 

-เตรียมจัดหำข้อเข่ำเทียม และ
อุปกรณ์ประกอบกำรผ่ำตดั 
-เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ประเมินผล 
-ระยะเวลำรอคอยกำรผ่ำตดั
ลดลงจำกเดิม ร้อยละ  10 
-คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยผ่ำตดั
เปลี่ยนเขำ่เทียมร้อยละ  100 
 

-ผู้ป่วยข้อเข่ำเสื่อมเข้ำถึง
บริกำรผ่ำตัดไดร้วดเร็ว 

 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : คัดกรองผู้ป่วยข้อเข่ำเสื่อม เพ่ือให้สำมรถเข้ำถึงบริกำรผ่ำตัด 

 
 ผู้รำยงำน : นำงนงนุช  อินเจือจันทร์ 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 
23. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด

พิษณุโลก 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นเลิศ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ และร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่
มีประสิทธิภำพ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : ห้องผ่ำตัด  กลุ่มกำรพยำบำล 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด ในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำองค์กร
พยำบำลสู่ควำมเป็นเลิศใหเ้กิด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพ 
คุณภำพได้มำตรฐำน 
ผู้รับบริกำรมคีวำมปลอดภัย
นั้น นอกจำกผู้บริหำรทำงกำร
พยำบำลจะเป็นผู้ทีม่ีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจดักำรที่
มีประสิทธิภำพ  มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้ำงไกล  มีควำมมุ่งมั่น  มี
ปฏิภำณไหวพริบที่ดีแล้ว  กำร
ได้เรียนรูเ้พิ่มเติมจำก
ประสบกำรณ์ตรงได้มองเห็น
และเรียนรูจ้ำกผู้อื่นแล้วน ำมำ
เทียบเคียงให้เกิดแนวคิดและ
น ำไปประยุกต์ในกำรท ำงำน
นั้นนับว่ำมีควำมส ำคัญ   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ
ระบบบรหิำรจดักำรองค์กร
พยำบำล2.2 เพื่อน ำผล
กำรศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรขององค์กรพยำบำล 
 
เป้าหมาย 
-ผู้บริหำรทำงกำรพยำบำล
กลุ่มกำรพยำบำล รพ.ศรสีังวร
สุโขทัย จ ำนวน 25 คน 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. เขียนโครงกำร , ตดิต่อ
แหล่งศึกษำดูงำน ,ก ำหนดวัน  
เวลำ   

บุคลากร 
ผู้บริหำรทำงกำรพยำบำลกลุม่
กำรพยำบำล รพ.ศรสีังวร
สุโขทัย จ ำนวน 25 คน
งบประมาณ   3,250   บาท          
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ - 
 
สรุป  
1 .ศึ ก ษ า ดู ง า น  ด้ า น ก า ร
บริหารองค์กรพยาบาล น ำมำ
ปรับใช้ ดังนี ้
-ปรับโครงสร้ำงกลุม่ภำรกิจ
ด้ำนกำรพยำบำลให้ชัดเจน  
จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง  และ
ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
- ปรับคณะกรรมกำรบริหำร
กลุ่มกำรพยำบำลให้กระชับ  
เพื่อให้เอื้อต่อกำรสื่อสำร และ
น ำสู่กำรปฎิบัติ 
- จัดท ำคู่มือบริหำรของ NSO 
มีกำรทบทวนปีละครั้ง 
 
-ต่อยอดโปรมแกรมกำร
มอบหมำยงำน (Cap 
Program) ในกำรค ำนวณ
ภำระงำน และจ ำนวนช่ัวโมง
กำรท ำงำนของพยำบำล  โดย 
     : ทบทวนเกณฑ์กำร
จ ำแนกประเภทผู้ป่วย 
     : เพิ่มกำรคิด FTE ในแต่
ละหน่วย (ปกติคดิ FTE
ภำพรวม) เพื่อดูว่ำคน
สอดคล้องกับงำนหรือไม ่
     : ใช้ Active Base/วัน/
Ward  มำเป็นข้อมูลเชิง

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1.ประชุม เพื่อหำแนวทำงและ
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรศึกษำ
ดูงำน 
2.ประสำนกลุ่มกำรพยำบำล
โรงพยำบำลพุทธชินรำช จ,
พิษณุโลก 
3.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ
4.ก ำหนดแผน และออก
เดินทำงไปศึกษำดูงำนกลุ่ม
กำรพยำบำล รพ.พุทธชินรำช  
5. สรุปผลกำรศึกษำดูงำน 
และแนวทำงที่ไดร้ับจำก
กำรศึกษำดูงำน 
วิธีการประเมินผล 
กำรน ำเอำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดู
งำนมำสรุปและก ำหนด
แนวทำงเพื่อปรับใช้ในกำร
พัฒนำระบบบริหำรจดักำร
องค์กรพยำบำลได้อย่ำง
เหมำะสม 
 
 

Output (ผลผลิต) 
1. ด้านบริหาร 
- โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
- กำรบริหำรอตัรำก ำลัง & 
กำรมอบหมำยงำน  กำรนิเทศ
งำน 
2.ด้านบริการ 
- กำรจัดระบบบริกำร 
3. ด้ำนวิชำกำร 
-มำตรฐำนกำรพยำบำล 
-กำรประเมินสมรรถนะ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1.คณะศึกษำดูงำนได้น ำเอำ
ควำมรู้และประสบกำรณจ์ำก
กำรศึกษำดูงำนมำสรุปและ
ก ำหนดแนวทำงเพื่อปรับใช้ใน
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรองค์กรพยำบำลได้
อย่ำงเหมำะสม 
2.คณะศึกษำดูงำนเกิดมมุมอง
และแนวคิดใหม่ๆ ในกำร
ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์มำกข้ึน 
3. ประชำชนได้รับคุณภำพใน
กำรบริกำร ที่มีคุณภำพมำก
ขึ้น ตำมศักยภำพและ
มำตรฐำนที่ควรได้รับอย่ำง
เหมำะสม 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

2. ก ำหนดแผน และออก
เดินทำงไปศึกษำดูงำนกลุ่ม
กำรพยำบำล รพ.พุทธชินรำช 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
ทีมท่ี 1  ศึกษำดูงำน ด้ำนกำร
บริหำรองค์กรพยำบำล 
ทีมท่ี 2  งำนบริกำรด่ำนหน้ำ
และงำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ทีมท่ี 3  ศึกษำดูงำน งำน
บริกำรผู้ป่วยใน (รวม
หนว่ยงำนพิเศษ) 
ทีมท่ี 4  ศึกษำดูงำนกำร
บริหำรบุคคลและอัตรำก ำลัง 
ทีมท่ี 5  ศึกษำดูงำน กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน 
ทีมท่ี 6 งำนบริกำรคุณภำพ 
(QA / HA) 
 
 

ประจักษ์ ในกำรบรหิำร
อัตรำก ำลัง 
-ปรั บระบบ เวรตรวจกำร 
(Supervisor) แบบค่อยเป็น
ค่อยไป 
2.ศึกษาดูงานด้านบริการ 
น ำมำปรับใช้ ดังนี้  
-ใช้ระบบ CCB ในกำรดูแล
ผู้ป่วย (เช่ือมโยงกับ CAP 
Program) และเชื่อมโยงกับ
กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล  
พร้อมจัดท ำโครงกำร One 
day One Chart นิเทศโดย 
หัวหน้ำหน่วย 
3. ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
น ำมำปรับใช้ ดังนี้ 
-มำตรฐำนกำรพยำบำล
ปรับปรุงมำตรฐำนกำร
พยำบำลให้สอดคล้องกับ Top 
5 โรค/หตัถกำรของหน่วยงำน   
-กำรประเมินสมรรถนะ โดย
ปรับกำรประเมินสมรรถนะ ให้
เป็นรูปธรรม ครอบคลุม Core  
Competency , Functional  
Competency, Specific  
Competency 
-กำรใช้ระบบ CCB ในกำร
ดูแลผูป้่วย และเชื่อมโยงกับ
กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล  
พร้อมจัดท ำโครงกำร One 
day One Chart นิเทศโดย 
Headward 

 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 : ปรับปรุงระบบนิเทศทำงกำรพยำบำลและกำรจ ำแนกประเภท
ผู้ป่วย 

 ผู้รำยงำน : นำงนงนุช  อินเจือจันทร์ 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

 
24. โครงกำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม BMS-HOSxP XE จ ำนวน 24 ระบบ (ด ำเนินกำรที่ รพ.ศว.) 

25. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม

อย่ำงมีควำมสุข 

26. โครงกำร SW Virtual Run 2020 “วิ่งข้ำมปี  น้องพ่ีร่วมก้ำว” 

27. โครงกำร Friend zone - Friendly person 

28. โครงกำรกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพของจังหวัด

สุโขทัย (MERT) 

 

24. โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE จ านวน 24 ระบบ (ด าเนินการที่ รพ.ศว.) 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : Smart Hospital 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) กลุ่มงำนสำรสนเทศ
ทำงกำรแพทย์ 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : ไม่มีค่ำใช้จ่ำย (อยู่ในเงื่อนไขกำรจัดหำโปรแกรมกำรใช้งำน
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ) 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
1. มีโปรแกรมสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนสำรสนเทศครอบคลุม
ทุกหน่วยงำนภำยใน รพ. 
2. บุคลำกรได้รับกำรอบรม
กำรใช้งำน เพื่อปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีควำมถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
เป้าหมาย 
1. มีโปรแกรมกำรใช้งำนเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
สำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 
เพียงพอ เหมำะสม 

บุคลากร 
บุคลำกร รพ. ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ 
ครอบคลมุทุกหน่วยงำน 
งบประมาณ 
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย (อยู่ในเง่ือนไข
กำรจัดหำโปรแกรมกำรใช้
งำนเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพ) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำง ๆ 
สรุป  
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ภำยใน
โรงพยำบำล รวมถึงบุคลำกร

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
วิธีการประเมินผล 
บุคลำกร รพ. ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ 
เข้ำอบรม กำรใช้งำน
โปรแกรม BMS-HOSxP XE 
ครอบคลมุทุกหน่วยงำน 
 
 

Output (ผลผลิต) 
1. มีโปรแกรมกำรใช้งำนเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
สำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 
เพียงพอ เหมำะสม 
2. จนท. รพ.ศรีสังวร เข้ำ
อบรมกำรใช้งำน 
ครอบคลมุทุกหน่วยงำน 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1. มีโปรแกรมกำรใช้งำนเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำน
สำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 
เพียงพอ เหมำะสม 
2. จนท. รพ.ศรีสังวร ท่ีเข้ำ
อบรมกำรใช้งำนโปรแกรม 
BMS-HOSxP XE มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

2. บุคลำกร รพ. ได้รับกำร
อบรมกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศโปรแกรม BMS-
HOSxP XE ครอบคลุมทุก
หน่วยงำน 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. คทง. พิจำรณำกำรจดัหำ
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และเครือข่ำย และโปรแกรม
สำรสนเทศท่ีเหมำะสม เพื่อ
บริหำรจดักำรแผนกำรลงทุน 
2. เตรียมข้อมลู/สถำนท่ี/
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรบักำร
อบรม 

สำรสนเทศ ร่วมสนับสนุน
เป็นวิทยำกรให้ควำมรู ้

งำนโปรแกรม BMS-HOSxP 
XE ได ้

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ควรเพ่ิมระยะเวลำกำรอบรมของแต่ละระบบงำน เนื่องจำกควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถใน
กำรใช้งำนด้ำนระบบสำรสนเทศของบุคลำกรบำงส่วน ต้องได้รับกำรพัฒนำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิม และ/หรือท ำ
ควำมเข้ำใจระบบกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอน/รำยละเอียดของโปรแกรมที่อบรมที่เพ่ิมขึ้น 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 อบรมให้ควำมรู้ของแต่ละระบบงำนย่อย 

 
 ผู้รำยงำน : นำยเกรียงไกร  ชำติสุทธิ์ 
 ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
25. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีม

อย่างมีความสุข 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) :  กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
มีกำรลดลงของตัวช้ีวัด 
-ร้อยละดัชนีควำมสุขของ
เจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 80 
-ร้อยละดัชนีควำมเครียด
ของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุข
ในกำรปฏิบัติงำน มีกำร
สื่อสำรที่มี มีพฤติกรรม
บริกำรด้วยใจ เข้ำใจถึง
วัฒนธรรมองค์กร 
2. เพื่อให้บุคลำกำรมีกำร
พัฒนำด้ำนอำรมณ์ ลดอัตตำ
ตัวตน ยอมรับฟังควำม
คิดเห็นผู้อื่นสำมำรถท ำงำน
เป็นทีมได ้
3. เพื่อให้บุคลำกรมีพลังใน
กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มีทัศนคติที่ดีต่องำน ผู้
บริกำร หัวหน้ำงำน 
หน่วยงำน เพื่อนร่วมงำน ผู้
มำใช้บริกำรพร้อมท้ังมีควำม
สำมัคคีในองค์กร 
เป้าหมาย 
1. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรมของเจ้ำหน้ำท่ี
มำกกว่ำร้อยละ 80 

 
2. ผลลัพธ์เชิงพรรณนำ
ควำมรูส้ึกต่อกำรจดักิจกรรม 
และต่อกำรปฏิบตัิงำนท่ีผ่ำน
มำ 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ศึกษำ หำข้อมูลสถำนท่ี และ
ประชุมเพื่อจัดรูปแบบของ
กำรด ำเนินกิจกรรม 

บุคลากร 
เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่งำนเวชกรรม
ฟื้นฟู จ ำนวน 16 คน และ
เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่งำน
กำรแพทย์แผนไทยและ
ทำงเลือกจ ำนวน 9 คน รวม 
25 คน 
งบประมาณ  
แพคเกจค่ำรถบสั ค่ำสถำนท่ี 
ที่พัก และอำหำรเย็น 1 มื้อ 
จ ำนวน 25 คน คนละ 
2,700 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 67,500 บำท 
***.ใช้งบประมำณ
ส่วนตัว*** 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. บอล 
2. กระดำษแข็ง 
3. รองเท้ำ 6 คู่ 
4. Jump ball 
5. หลอดดูด 
6. เชือก 6 เมตร 
สรุป 
1. กระดำษ A4 จ ำนวน 1 
รีม  
2. ปำกกำ / สีเมจิก 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
กิจกรรมเกม Team 
Building by walk rally 
ได้แก ่
- กิจกรรมละลำยพฤติกรรม 
- เกมพัทกอล์ฟ 
- เกมตกตะปูสำมัคค ี
- เกมสหบำทำ 
- เกมด้วยรักและห่วงใย 
- Six creative ball 
- เติมให้เต็ม 
- สะพำนบอล 
วิธีการประเมินผล 
1. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรมของเจ้ำหน้ำท่ี
มำกกว่ำร้อยละ 80 
2. ผลลัพธ์เชิงพรรณนำ
ควำมรูส้ึกต่อกำรจดักิจกรรม 
และต่อกำรปฏิบตัิงำนท่ีผ่ำน
มำ 
 
 

Output (ผลผลิต) 
1. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรมของเจ้ำหน้ำท่ี ร้อย
ละ 96.7 
2. ผลลัพธ์เชิงพรรณนำ
ควำมรูส้ึก (โดยสรุป) 
- มีควำมสุขท่ีได้อยู่ในกลุ่ม
งำน 
- ท ำงำนช่วยเหลือกันแบบพี่
น้อง ส่งผลต่อคณุภำพของ
งำน 
- รู้สึกดีที่ได้อยู่ในกลุ่มงำนนี้ 
อยำกให้รักกันแบบน้ี
ตลอดไป 
- เวลำมีปัญหำในที่ท ำงำน
อยำกให้ช่วยกันแก้ไขปัญหำ 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
1. รำงวัลระดับดี ในกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย เรื่อง 
“กำรเปรียบเทียบผลของ
กำรรักษำด้วยท่ำบริหำรมณี
เวชและเทคนิค 
Mobilization ในผู้ป่วย 
Frozen shoulder 
2. รำงวัลผลงำนนวัตกรรม
ชนะเลิศ เรื่อง 
“แอพพลิเคชั่น i-ADL 
barthel index ส ำหรับ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรค 
stroke” 
3. รำงวัลชนะเลิศโครงกำร
น ำเสนอผลงำนพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพ (รูปแบบคลิปวดีีโอ) 
เรื่อง Happy workforce 
Happy workplace and 
safety hospital 
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วิเคราะห์การด าเนินงานแยกตามกลุ่มวัย 
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัย ท ำให้กำรสื่อสำรมีควำมแตกต่ำงทั้งเรื่องทัศนคติ ควำมคิดเห็น และ
ลักษณะ/รูปแบบกำรท ำงำน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรเดินทำงท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรพักผ่อน และไม่เป็นไปตำมตำรำงกิจกรรม
ที่ตั้งไว้ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ยกเลิกกำรจัดโครงกำรลักษณะนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 

 
 ผู้รำยงำน : นำงขวัญนิญำนันท์ เชื้อชำติทองธกุล 
 ต ำแหน่ง : นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำญกำร 
 

26. โครงการ SW Virtual Run 2020 “ว่ิงข้ามปี  น้องพ่ีร่วมก้าว” 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) :  คณะกรรมกำรบริหำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ :  เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 12,250 บำท 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
จำกกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีของบุคลำกร  พบ
ดัชนีมวลกำยอยู่ในภำวะเกิน
เกณฑ์และภำวะอ้วน  ร้อย
ละ 33.54  มีภำวะเสีย่ง
ควำมดันโลหิตสูง  ร้อยละ 
21.27  เสี่ยงภำวะเบำหวำน  
25.55 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อกระตุ้นใหบุ้คลำกรใส่ใจ
มีสุขนิสยัด้ำนกำรดูแล
ตนเองและกำรออกก ำลัง
กำย 
เป้าหมาย 
บุคลำกรที่มภีำวะเสี่ยงต่อ
สุขภำพเข้ำร่วมกิจกรรม 

บุคลากร 
- คณะกรรมกำรบริหำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
รพ.ศรสีังวรสุโขทัย 

-  ทีมวิทยำกรจำกกลุ่มงำน
เวชศำสตร์ฟื้นฟูและกลุ่ม
งำนโภชนศำสตร ์

งบประมาณ 
เงินบ ำรุง  จ ำนวน  12,250  
บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ไม่ม ี
 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- อบรมให้ควำมรูด้้ำนกำร
เตรียมตัวก่อน-หลังกำรออก
ก ำลังกำย  เพื่อป้องกันภำวะ
บำดเจ็บ 
- อบรมให้ควำมรูด้้ำน
โภชนำกำรที่ถูกต้อง 
- อบรมกำรเก็บ-ส่งข้อมลู  

กำรใช้งำนโปรแกรมเก็บ
ระยะเดิน – วิ่ง 

วิธีการประเมินผล 
- จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรม 
-  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ที่บรรลตุำมเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ก ำหนดไว ้

Output (ผลผลิต) 
จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรม 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเก็บสะสะ
ระยะเดิน – วิ่งบรรลุตำม
เป้ำหมำยกจิกรรมที่ก ำหนด
ไว ้
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ก ำหนดกิจกรรมกำรออก
ก ำลังกำย  (รูปแบบ  
ระยะเวลำ  กำรบริหำร
จัดกำรข้อมลู  เป้ำหมำย) 

 
 

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลำกรใส่ใจมีสุขนิสัยด้ำนกำรดูแลตนเองและกำรออกก ำลังกำย เกิด
ควำมผูกพันที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและองค์กร  ลดภำวะควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกิจกรรม  เช่นระยะเวลำ  กำรใช้งำนโปรแกรม  ปัญหำสุขภำพเดิม 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 เพ่ิมควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 

 
 ผู้รำยงำน : นำงบุปผำ  เพชรหมอง 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

27. โครงการ Friend zone - Friendly person 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข :  ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) :  คณะกรรมกำรบริหำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ :  เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 13,050 บำท 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
พบปัญหำบุคลำกรมภีำวะ
ควำมเครยีด  และเสีย่งต่อ
อุบัติกำรณไ์ม่พึงประสงค ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
สร้ำงทีม Friendly  person  
ประจ ำหน่วยงำนเพื่อเป็นท่ี
ปรึกษำข้ันต้น  และสังเกตุ
ภำวะเครียดที่อำจเป็น

บุคลากร 
- คณะกรรมกำรบริหำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
รพ.ศรสีังวรสุโขทัย 

- กลุ่มงำนจิตเวช  รพ.ศรี
สังวรสุโขทัย 

- วิทยำกรจำกคณะ
แพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรทีไ่ด้รบักำรคดัเลือก
ให้เป็น Friendly  person 
ประจ ำหน่วยงำน 
-  ก ำหนดแนวทำงกำร
จัดกำร  กำรประสำนงำน
กรณีพบบุคลำกรใน

Output (ผลผลิต) 
Friendly  person  จำกทุก
หน่วยงำนเข้ำรับกำรอบรม
จ ำนวน  50  คน 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
Friendly  person  มี
ควำมรูส้ำมำรถน ำไปปฏิบัติ
ได ้



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

สำเหตุต่อกำรเกิดอุบัติกำรณ์
ต่ำงๆ 
เป้าหมาย 
ป้องกันกำรเกิดอุบัติกำรณ์
ไม่พึงประสงค์ต่อบุคลำกรที่
มีสำเหตุจำกควำมเครียด 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนงำนวิทยำกรให้
ควำมรู ้
หน่วยงำนก ำหนด  
Friendly  person  เพื่อเข้ำ
รับกำรอบรม 

งบประมาณ 
เงินบ ำรุง  จ ำนวน  13,050  
บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ไม่ม ี
 

หน่วยงำนมีภำวะเครียดและ
เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบตัิกำรณ์
ต่ำงๆ 
วิธีการประเมินผล 
มี Friendly  person  จำก
ทุกหน่วยงำนและเข้ำรับกำร
อบรมครบทุกคน 
 

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 Friendly person ควรเป็นบุคคลที่สมำชิกในหน่วยงำนให้ควำมไว้วำงใจสำมำรถระบำยหรือให้
ข้อมูลปัญหำได้ ต้องมีองค์ควำมรู้ในกำรให้ค ำปรึกษำและกำรสังเกตอำกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
อุบัติกำรณ์เป็นอย่ำงด ี
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 บุคลำกรที่มีปัญหำไม่สะดวกเปิดเผยข้อมูล  ไม่สำมำรถวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ  และก ำหนด
แนวทำงช่วยเหลือได้ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 วิเครำะห์ปัญหำและก ำหนดแนวทำงช่วยเหลือ 

 
 ผู้รำยงำน : นำงบุปผำ  เพชรหมอง 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

28. โครงการกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพของจังหวัดสุโขทัย 
(MERT) 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ )หน่วยงาน ( :  กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 
 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด 
  ยังไม่เคยมีทมี MERT ของ
โรงพยำบำล 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง
หรือช่วยเหลือประชำชน
ออกเหตุได้ทันทีภำยใน 24 
ช่ัวโมง 
เป้าหมาย 
  มีทีม MERT 1 ทีม 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
ประสำนขอทีมและสมำชิก
ในทีมMERT 
   
 

บุคลากร 
  ขำดวิทยำกรที่มีควำมรู้ 
ขำดผู้มีประสบกำรณ์  และ
ขำดทีมงำน 
งบประมาณ 
  ขำดงบประมำณสนับสนุน
กำรจัดอบรม 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
  ได้รับกำรสนับสนุนจำก 
อบจ.เต็มรูปแบบ 
สรุป 
 ได้รับกำรสนับสนุน น้ ำ/
อำหำร/เบรค/เสื้อทีม 
ปัญหาอุปสรรค 
  หน่วยงำนทีมงำนยังไม่
ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
  สมควรส่งไปอบรม จ ำนวน 
1 ทีม 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
   - Demonstation  
   - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
วิธีการประเมินผล 
ทดลองฝึกปฏิบตัิจำก
สถำนกำรณ์จ ำลอง 
  
 

Output (ผลผลิต) 
  ปฏิบัติได ้
Outcome (ผลลัพธ)์ 
  มี 1 ทีม 

 
 ผู้รำยงำน : นำงบุปผำ  เพชรหมอง 

ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

 
29. โครงกำรตรวจสอบภำยในเครือข่ำยอ ำเภอศรีส ำโรง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

30. โครงกำรซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย  

31. โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย /R2R 

32. โครงกำรมหกรรมคุณภำพ 

 

29. โครงการตรวจสอบภายในเครือข่ายอ าเภอศรีส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : - 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงสุนทรี กิจกำร ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : 3,000 บำท 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตรำ รพ.สต. ไดร้ับกำร
ตรวจสอบภำยใน ครบถ้วน 
100 % (19 แห่ง) 
- ผลกำรตรวจสอบทั้ง 5 มิติ 
ผ่ำนเกณฑ์ 80 % 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ปฏิบัติตำม พรบ.วินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มำตรำ 79 
เป้าหมาย 
รพ.สต. 19 แห่ง ไดร้ับกำร
ตรวจสอบครบถ้วน  
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
- ประชุมคณะกรรมกำร
เครือข่ำย 
- ลงตรวจสอบ รพ.สต. 19 
แห่ง 

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

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
-ลงตรวจสอบภำยใน รพ.
สต. ตำมแผนท่ีก ำหนด  
วิธีการประเมินผล 
แบบประเมิน 5 มิติ (เฉพำะ
ของ รพ.สต.) 
 

Output (ผลผลิต) 
รพ.สต.ไดร้ับกำรตรวจสอบ  
100 % 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
ผลกำรประเมินภำพรวม  
> 80 % 
  

 
วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 ใช้แบบประเมิน 5 มิติ จำกกลุ่มตรวจสอบภำยในกระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำ กำรด ำเนินงำนใน
แต่ละมิติของ รพ.สต.จะเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน แต่ต้องเพ่ิมกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจำก แบบประเมินมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งจึงอำจจะท ำให้ผู้ปฏิบัติเกิดควำมคลำดเคลื่อน
ในควำมเข้ำใจ จึงต้องอำศัยกำรสร้ำง ทบทวนจำกเครือข่ำย 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 น ำแบบประเมิน 5 มิติ ที่ได้รับกำรปรับปรุงจำกกลุ่มตรวจสอบกระทรวงสำธำรณสุข มำชี้แจง 
สร้ำงกำรเรียนรู้ในเครือข่ำยเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 
 ผู้รำยงำน : นำงสุนทรี กิจกำร 
 ต ำแหน่ง : นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

30. โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : นำงภัทรำวดี โตอุ่นเพ็ชร ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : 38,000 บำท 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
- อัตรำกำรเข้ำร่วมของ
กลุ่มเป้ำหมำย > 90% 
- ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ > 90% 
- อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในหลักสูตรที่อบรม > 90% 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อให้บุคลำกรทุกคนมี
ควำมรู้พื้นฐำน 
- เพื่อให้ทุกหน่วยงำนมี
บุคลำกร และอุปกรณ์
ป้องกันท่ีสำมำรถใช้ในกำร
ระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง 
- เพื่อให้ทุกหน่วยงำนมีกำร
เตรียมควำมพร้อม 
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม
แผน 
- บุคลำกรตำมแผนฉุกเฉิน
สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอกท่ี
เกี่ยวข้องได ้
เป้าหมาย 
- เพื่อเตรียมควำมพร้อม
กรณีเกดิอัคคีภยั 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
- เตรียมกำร 
- กำรด ำเนินกำร 

บุคลากร 
- จนท.รพ = 150 
คน 
 
งบประมาณ 
38,000 บำท ใช้จริง 
25,000  
บำท 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
อุปกรณ์พิเศษ, แก๊ส, เคมี
ดับเพลิง 
สรุป  
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ = 
150 คน 
- ควำมพึงพอใจด้ำน
วิทยำกร = 97.5  
- ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ 
=  
95.0   
- ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ = 86.25 % 
- ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ = 93.13 % 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- อบรมให้ควำมรู้เบื้องต้นแก่ 
เจ้ำหน้ำท่ี รพ. 
- ซ้อมกำรโรยตัวจำกท่ีสูง            
ณ อำคำร 50 ปี ศรีสังวร 
วิธีการประเมินผล 
- ประเมินควำมรู้ก่อน – 
หลัง กำรให้ควำมรู้เจ้ำหนำ้ที่ 
รพ. 
- ประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
 
 

Output (ผลผลิต) 
- จนท.รพ เข้ำร่วม = 150 
คน  
 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- ควำมพึงพอใจภำพรม = 
95.94 % ระดับมำกท่ีสุด 
(ระดับ 5)  
- อัตรำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
- คะแนนดีขึ้น = 80 % 
- คะแนนคงที่ = 6.7 % 
- คะแนนลดลง = 13.3 %           



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

- กำรประเมินผล 

 
 

วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 กำรซ้อมแผนในครั้งนี้เน้นกำรอพยพ เคลื่อนย้ำย เจ้ำหน้ำที่โดยกำรโรยตัวจำกที่สูง และกำรใช้
อุปกรณ์ในกำรดับเพลิงเบื้องต้น พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เกิดควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และน ำไปใช้ประโยชน์กรณีเกิดเหตุกำรณ์จริงได้   
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 พ้ืนที่ภำยใน รพ. ค่อนข้ำงจ ำกัดจึงท ำให้ขณะซ้อมแผนฯ ดับเพลิงไหม้จึงเกิดควันค่อนข้ำงมำก 
อำจสร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ป่วย และญำติในบริเวณข้ำงเคียง 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 ปี พ.ศ.2564 จะมีกำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยโดยกำรจ ำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริงอำจจะซ้อม
บริเวณอำคำรหอผู้ป่วย หรืออำคำรสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและเข้มมุ่ง รพ.   

 
 ผู้รำยงำน : นำงภัทรำวดี โตอุ่นเพ็ชร 
 ต ำแหน่ง : นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 

31. โครงการน าเสนอผลงานวิจัย /R2R 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : จ ำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนำต่อยอด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ )หน่วยงาน(  : คณะกรรมกำรชมรมส่งเสริมกำรวิจัย โรงพยำบำลศรีสังวรสุโขทัย 
แหล่งงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ : เงินบ ำรุงโรงพยำบำลศรีสังวงสุโขทัย 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด  
จ ำนวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้น
ใหม่ หรือท่ีพัฒนำต่อยอด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ส่งเสริมบุคลำกรเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม 
เป้าหมาย 

บุคลากร 
-  

งบประมาณ 

ใช้งบประมำณในกำร
ฝึกอบรมปกติไม่ได้
เบิกจ่ำยงบในโครงกำร 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
    - 

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
- น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
- Oral presentation 
- poster presentation  
วิธีการประเมินผล   
   จ ำนวนผลงำนท่ีไดร้ับให้
น ำเสนอในเวทีวิชำกำร 

Output (ผลผลิต) 
1 น ำเสนอวิชำกำรส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัสุโขทัย ปี 
2563 
- วิจัย 8 เรื่อง 
- CQI 1 เรื่อง 
- สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง 
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C = Context I = Input P = Process P = Product 

1. นวัตกรรมหรือเทคโนโลย ี
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำอย่ำง
น้อย 8 เรื่อง 
2. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
ในปีงบ 2563 อย่ำงน้อย 4 
เรื่อง 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
- 

สรุป  -  
 
 

2 น ำเสนอผลงำนวิชำกำร
เขตสุขภำพท่ี 2 ปี 2563 
จ ำนวน 7 เรื่อง 
- วิจัย 5 เรื่อง 
- R2R 1 เรื่อง  
- สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
 รำงวัลในกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร 
งำนวิชำกำรส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัสุโขทัย ปี 
2563 
   1. รำงวัลระดับดเียี่ยม 
ประเภท วิจัยกลุ่ม
โรงพยำบำล  
   2. รำงวัลระดับดี ประเภท
วิจัย  
กลุ่มโรงพยำบำล 
   3. รำงวัลระดับดี ประเภท
วิจัย  
กลุ่มชุมชน 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จ ำนวนผู้สนใจในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร นวัตกรรมมีน้อยเนื่องจำกมีภำระงำนประจ ำมำก ขำดท่ี
ปรึกษำงำนวิจัยที่เชี่ยวชำญ 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 จัดอบรมวิจัยส ำหรับบุคลำกรในเครือข่ำยอ ำเภอศรีส ำโรง ปี 2564 

 
 ผู้รำยงำน : นำงสำวบุญญรัตน์ รัตนประภำ 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

32. โครงการมหกรรมคุณภาพ 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมี
คุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงาน) : ศูนย์พัฒนำคุณภำพ 

C = Context I = Input P = Process P = Product 

ปัญหา/ตัวชี้วัด ควำม
ไว้วำงใจทำงกำรแพทย์เป็น
สิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับระบบ
บริกำรสุขภำพ ควำม
ไว้วำงใจของผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่มตี่อโรงพยำบำล
เกิดขึ้นจำกกำรทีผู่้ป่วยมีกำร
เจ็บไขไ้ด้ป่วยที่เกินก ำลัง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะ
เยียวยำกันเอง ซึ่งผู้ป่วยและ
ครอบครัวไว้วำงใจว่ำ 
บุคลำกรทำงกำรแพทยจ์ะ
ดูแลเขำอยำ่งมีคุณภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และมำตรฐำนบริกำร
สุขภำพ ในทำงกลับกัน 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ก็
คำดหวังและไว้วำงใจว่ำ
ผู้ป่วยและครอบครัวจะให้
ข้อมูลที่เท่ียงตรงและให้
ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง 
เพี่อร่วมกันสร้ำงผลลัพธ์กำร
ดูแลที่ดี ร่วมกัน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1  เพื่อให้หน่วยงำนและ
ทีมคุณภำพ สะท้อนผลกำร
พัฒนำคุณภำพตำมจุดเน้น
ของโรงพยำบำล 
2.2  เพื่อเป็นเวทีในกำร
น ำเสนอผลงำนของ
หน่วยงำนและทีมคณุภำพ
และค้นหำ Good Practice
ในระดับโรงพยำบำลและ
เครือข่ำย 
2.3  เพื่อให้หน่วยงำนและ
ทีมคุณภำพ น ำข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ มำทบทวน

บุคลากร 
ทีมผู้ประสำนงำนรพ. 
จ ำนวน 20 คน 
งบประมาณ   43,000  
บาท 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บอร์ดไว
นิล 
 
สรุป  
ผลงานประเภทวิจัย & 
R2R 
1.กำรพัฒนำระบบกำร
ป้องกันและควบคุมกำร
แพร่กระจำยเช้ือดื้อยำ
ควบคุมพิเศษ  โรงพยำบำล
ศรีสังวรสุโขทัย 
2.กำรพัฒนำรูปแบบกำร
ดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยำบำลศรสีังวร
สุโขทัย 
3.ผลของกำรวำงแผนดูแล
ล่วงหน้ำต่อกำรตำยดีของ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลำม
แบบประคับประคอง 
4.ผลของกำรใช้รูปแบบกำร
เตรียมควำมพร้อมในระยะ
เปลี่ยนผ่ำนมำรดำทำรก
วิกฤต ต่อควำมพึงพอใจของ
มำรดำ 
 
ผลงานประเภท  CQI 
1.eaning Process in 
Stroke Fast Track
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย 
2.กำรพัฒนำระบบใบสั่งยำ
medreconcillation ใน

ลักษณะกระบวนการที่ใช้/
กิจกรรม 
1)การบรรยายพิเศษใน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
โดยวิทยากร 
2)การน าเสนอภาพรวมการ
พัฒนางานจากตัวแทนทีม
คุณภาพของโรงพยาบาล : 
ภายใต้แนวคิด “In 
Quality…We Trust” 
3)การน าเสนอผลงานการ
พัฒนาคุณภาพประเภท 
Oral/ Poster 
Presentation 
4)การตอบข้อซักถาม และ
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในประเด็นคุณภาพ 
วิธีการประเมินผล 
1. ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงกำร 
2. กำรน ำผลกำรวิจัย , ผล
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(CQI) และ นวัตกรรม ไปใช้
กับผู้ป่วย 
 
 

Output (ผลผลิต) 

 งำนวิจัย  4 ผลงำน 

 CQI      15 ผลงำน 

 Innovation  7 ผลงำน 
 
Outcome (ผลลัพธ)์ 
- เกิดกำรขับเคลื่อนในระบบ
กำรพัฒนำคุณภำพภำยใน
โรงพยำบำลศรสีังวรสโุขทัย
และเครือข่ำยเพื่อให้เกดิ
ควำมไว้วำงใจในระบบ
สุขภำพมำกข้ึน 
- เกิดกำรทบทวนและ
ประสำนควำมรูด้้ำนคณุภำพ
กับงำนประจ ำที่ปฏิบตัิอยู่ให้
สอดคล้อง เช่ือมโยงและ
ต่อเนื่อง เพื่อเกิด
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ
ระบบงำนแก่ผูร้ับบริกำร 



 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

C = Context I = Input P = Process P = Product 

และปรับปรุงเพื่อก ำหนด
เป็นแผนพัฒนำต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
- เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. ในเขต 
อ.ศรีส ำโรง และ สสอ. ทั้ง 
20 แห่ง แห่งละ 3 คน 
จ ำนวน 60 คน 
- ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี 
รพ. ศรีสังวรสุโขทัย จ ำนวน 
140 คน 
การเตรียมการก่อนจัด
โครงการ 
1. เขียนโครงกำร , ตดิต่อ
วิทยำกร ,ก ำหนดวัน  เวลำ   
2. ประชำสัมพันธ์ ในรพ.
,รพช.เครือข่ำยโซนเหนือ 
และสสอ.เพื่อประสำน รพ
สต. 19 แห่ง 
3. รวบรวมผลงำน 
Electronic file 
4. นัดหมำยกำรน ำเสนอใน
รูปแบบต่ำงๆ 

คลินิกพิเศษ แผนกผู้ป่วย
นอก 
3.มำมะมำท ำแผล NPWT 
4.กำรพฒันำห้องเก็บของ
ปรำศจำกเชื้อด้วยแนวคดิ 
LEAN งำนจ่ำยกลำง 
ผลงานประเภทนวัตกรรม 
1.แอพพลิเคชั่น e-Barthel 
Index เพื่อประเมินผู้ป่วย
กลุ่มโรค Stroke    (วฟฟ.)   
2.นำฬิกำชีวิต (CPR Time)  
(ER) 
3.ประหยดั สะดวก ด้วยไส้
กรองอำกำศจำกผ้ำใย
สังเครำะห์ (Palliative) 
4.สิ่งส่งตรวจถูกคน 
ตรวจสอบไดไ้ว วินิจฉัย
ทันเวลำ(NICU) 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 มีผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดน้อย  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้เร็วขึ้น 
แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป ในปี 2564 
 จัดโครงกำรให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำด้ำนคุณภำพของพ้ืนที่ ประชำสัมพันธ์ให้เร็วขึ้น 

 
 ผู้รำยงำน : นำงนงนุช  อินเจือจันทร์ 
 ต ำแหน่ง : พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
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