
ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสิงห์บุรี 
รอบท่ี 1  ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 14–16  กุมภาพันธ์  2561 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 09.00 น.  -คณะผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ของกรม/กอง  ออกเดินทางถึง 

 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี (ชั้น 2)  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (อาจมีการเก็บข้อมูลที่ รพศ/รพท. คปสอ.) 

เวลา 13.00-16.30 น.     -ประธาน Service Plan แต่ละสาขาของจังหวัด น าเสนอผลการด าเนินงาน 
 Service Plan กับผู้นิเทศงาน Service Plan ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 
 80 ปี ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อแพ 80 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 06.30 น.   -ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ ออกเดินทางไปยังจังหวัดสิงห์บุรี  
เวลา 1๐.00-๑๒.๐๐ น.            -ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป 
               การด าเนินงานภาพรวมของจังหวัด (ระยะเวลาน าเสนอ 1 ชม.) ณ ห้องประชุม 
     อัมพวัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 6 โรงพยาบาลสิงห์บุรี  ประกอบด้วย 

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  น าเสนอ 30 นาที (พร้อมเอกสารน าเสนอ) 
     -ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดและทรัพยากรด้านสาธารณสุข 

   -ความก้าวหน้า งบลงทุน  (สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์) ปี 61 
-ผลการด าเนินงาน PA และ ผลการด าเนินงานตาม KPI  
 การตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค  
 และการวางแผนแก้ไขปัญหาตามประเด็นตัวชี้วัดที่ยังไม ่
 บรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 

2.โรงพยาบาลทั่วไป  น าเสนอ 15 นาที (พร้อมเอกสารน าเสนอ) 
     -น าเสนอผลการด าเนินงานเก่ียวกับ Service Plan 

   -การจัดการข้อร้องเรียนทางการแพทย์  
เวลา 13.00-15.00 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ  ตรวจเยี่ยม  

 คปสอ.ท่าช้าง น าเสนอ 15 นาท ี(พร้อมเอกสารน าเสนอ)  ประกอบด้วย 
     -ข้อมูลทั่วไปของ คปสอ.และทรัพยากรด้านสาธารณสุข 

   -ความก้าวหน้า งบลงทุน  (สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์) ปี 61 
   -ปัญหา/อุปสรรค และการวางแผน   แก้ไขปัญหาตามประเด็นตัวชี้วัด 

 ที่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 
  -คณะผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ของกรม/กอง  เก็บข้อมูล 

 การตรวจราชการเพิ่มเติม  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี ชั้น 1 
 อาคารหลวงพ่อแพ 80 ปี  โรงพยาบาลสิงห์บุร ี

เวลา 15.00-17.00 น  -ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ  ตรวจเยี่ยม  
 สอน.พิกุลทอง  น าเสนอ 15 นาที ประกอบด้วย 

     -ข้อมูลทั่วไปของ รพสต. และทรัพยากรด้านสาธารณสุข 
     -ผลการด าเนินงานตาม นวัตกรรม/ผลงานเด่น  
เวลา 17.00-19.00 น.  -สาธารณสุขนิเทศก์ ประชุมหารือประเด็นการน าเสนอผลการตรวจราชการ  

 กับผู้นิเทศงาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อแพ 
 80 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

 
 
 
 



 
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 08.00-09.00 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

 สิงห์บุรี 
เวลา 09.00-12.00 น.    สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน โดยคณะผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและ                        
   นิเทศงาน  ณ ห้องประชุมอัมพวัน  ตึกอุบัติเหตุ  ชั้น 6 โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
เวลา 13.00-16.30 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทั่วไป  
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ค ำน ำ 
 

กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข ) ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่  Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง  สังคมผู้สูงอายุ  
ซ่ึงในป ี2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้า
และการลงทุน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ  ซึ่งในการ
ด าเนินงานได้ก าหนดแผนเป็น  4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ  ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความ
เข้มแข็ง ระยะที่ 3 ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน  และระยะท่ี 4 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชียเมื่อสิ้นแผนในปี  2579  โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็น
เลิศใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  (PP&P 
Excellence) 2.ยุทธศาสตรบ์ริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) และ 4.แผนยุทธศาสตรบ์ริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   ภายใต้กรอบ  
15 แผนงาน  45 โครงการ  และ  80 ตัวชี้วัด  ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2561 ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 คณะ ดังนี้ 
  คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  

เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานของ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่  14–16 กุมภาพันธ์  2561 โดย
น าเสนอตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 1.ข้อมูลทั่วไป 
2.ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 3.ข้อมูลสถานะสุขภาพ 4.วิสัยทัศน์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 5.ผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 และ 6.ผลการด าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้กลุ่มงานตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับ ที่ได้ให้
ความร่วมมือให้การจัดท าเอกสารเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงตามก าหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการตรวจ
ราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปและหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย 
 
 

          
    

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
                  กุมภาพันธ์  2561  
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง ง 
คณะผู้บริหาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี    1 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี    5 
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข   12 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ   16 
วิสัยทัศน์ (สธ./สสจ.สิงห์บุรี/นโยบาย นพ.สสจ.สิงห์บุรี)  21 
การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

คณะที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
ตัวชี้วัด 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย    23 
ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย    31 
ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี    38 
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)   44 
ตัวชี้วัด 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี   50 
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  
ตัวชี้วัด 6 ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์    52 
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
ตัวชี้วัด 7 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ    53 
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์  
             (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง     

54 

ตัวชี้วัด 9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี    57 
ตัวชี้วัด 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 60 
ตัวชี้วัด 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานไม่เกินร้อยละ 2.40 และ 
               อัตรากลุม่สงสยัปว่ยความดนัโลหิตสูงในเขตรบัผดิชอบไดร้ับการวดัความดนัโลหิตทีบ่า้น  
               ≥ร้อยละ 10 

65 

ตัวชี้วัด 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 70-71 
               GREEN&CLEAN Hospital 

69 

ตัวชี้วัด Monitor 1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 71 
ตัวชี้วัด Monitor 2 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ 
                        สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

74 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
ตัวชี้วัด 13 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 77 
2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ  
ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 79 
ตัวชี้วัด 15 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 81 
ตัวชี้วัด 16 จ านวนเมืองสมุนไพร   83 
2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
2.3.1 Health Outcome  
ตัวชี้วัด 17 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 85 
ตัวชี้วัด 18 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ/ตัวชี้วัด 26 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป 
              สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMIได้ 100% 

88 

ตัวชี้วัด 19 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง  ในโรงพยาบาลระดับ  
ตัวชี้วัด 19 F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER และ Admit) 

92 

2.3.2 Service Outcome  
ตัวชี้วัด 20 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 98 
ตัวชี้วัด 21 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 101 
ตัวชี้วัด 22 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน 
ตัวชี้วัด 22 โรงพยาบาล 

103 

ตัวชี้วัด 23 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)  105 
ตัวชี้วัด 24 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบ 
ตัวชี้วัด 24 จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  (AMR) 

112 

ตัวชี้วัด 25 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 119 
คณะที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
ตัวชี้วัด 27 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  (Happinometer) ไปใช้  122 
ตัวชี้วัด 28 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 125 
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
ตัวชี้วัด 29 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 127 
ตัวชี้วัด 30 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 129 
ตัวชี้วัด 31 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ 
ตัวชี้วัด 31 ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

133 

ตัวชี้วัด 32 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด 
ตัวชี้วัด 32 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

136 

 
 
 



ง 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ตัวชี้วัด 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  
ตัวชี้วัด 33 ขั้น 3   

138 

ตัวชี้วัด 34 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 140 
ตัวชี้วัด 35 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   142 
ภาคผนวก  
สรุปประเด็นตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

สารบัญตาราง   
ตาราง                                                                                                               หน้า  

1 แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  จ าแนกรายอ าเภอ  13 
2 แสดงจ านวนและอัตราส่วนต่อประชากร  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 13 
3 แสดงสัดส่วนประชากร จ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560   15 
4 แสดงจ านวนและอัตราเกิด-ตาย เพิ่มธรรมชาติของประชาชน ปี ๒๕๔5-๒๕๕9 จังหวัดสิงห์บุร ี 16 
5 แสดงสาเหตุการตายของประชาชน ปี 2555-2559 จังหวัดสิงห์บุรี (มกราคม-ธันวาคม) 17 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

สารบัญแผนภูมิ   
 
แผนภูมิ                                                                                                              หน้า  

1 โครงสร้างประชากรจังหวัดสิงห์บุรีปี 2548- 2560 ในรอบ 12 ปี 14 
2 แสดงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555-2559 16 
3 แสดงอัตราทารกตาย อัตรามารดาตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555-2559 17 
4 แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) 10 อันดับที่ส าคัญ ปี 2556-2560 จังหวัดสิงห์บุรี 18 
5 แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) 10 อันดับที่ส าคัญ ปี 2556-2560  จังหวัดสิงห์บุรี 19 
6 สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี ๒๕๕5-2559 จังหวัดสิงห์บุร ี 20 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะผู้บริหาร 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี

             นายสุขสันติ   พักธรรมนัก 
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 

รอง 1   
 

นายวัชรพันธ์   ศรีสวัสดิ์ 
เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ 

ผช.นพ.สสจ.คนที่ 1 

นางวังจันทร์   กิตติภาดากุล 
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) เชี่ยวชาญ 

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ผช.นพ.สสจ.คนที่ 2 

นางสาวสิทธิธนา   โตอ่อน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
ผช.นพ.สสจ.คนที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 

นายวีรชัย  บริบูรณ์ 
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ 

รอง 2 
 

                  นางวันดี   วิรัสสะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

รอง 3 
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นายอาคม  มีประเสริฐ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

 

                     นางวันดี   วิรัสสะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหัวหน้ากลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ 
 

นายพิพัฒน์  กว้างนอก 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

นายอัครเดช  ภักดีรักษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

นางศรีสุดา  วัชรอาภาไพบูลย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 

นางสาวอัญชลี  ตรีลพ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
 

นางสุมาลี  ทองศรี 
นิติกรปฏิบัติการ 

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 

 

นางสาวอารีย์  บุญผ่อง 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพจิตและ 
ยาเสพติด 

 

นางรัตนา  ตรีสาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

นายก่อศักดิ์  จันทรวิจิตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

นางชูศรี  สิงห์บูรณ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 

นางอุไรศรี  ข านุรักษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 

นายประสิทธ์ิ  วงศ์สกุลเกียรติ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 



๓ 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

นางสาววนิดา   สาดตระกูลวัฒนา 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับสูง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี 

นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับสูง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี 

นายสุขสันติ  พักธรรมนัก 
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 

รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง 
 

นายธีรศักดิ์  เด่นดวง 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางระจัน 

นายณัฐ   หาวารี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี 

นางสาวสิทธิธนา  โตอ่อน 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 



๔ 
 

 
สาธารณสุขอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเทิดไทย  มีสะอาด 
สาธารณสุขอ าเภอบางระจัน 

นายศิริชัย  นาคพนม 
สาธารณสุขอ าเภอเมือง 

นายยรรยง  นาคมา 
สาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน 

นายวิสุทธ์ิ  รอดค า 
สาธารณสุขอ าเภอพรหมบรุ ี

นายสมภพ  พรหมจรรยา 
สาธารณสุขอ าเภอท่าช้าง 

นายวิเชียร  พันธ์สุข 
สาธารณสุขอ าเภออินทรบ์ุร ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 



๕ 
 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี 

ประวัติความเป็นมา 
 สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนก่อนกรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.๑๖๕๐ โดยพระเจ้าไกรสรราช 
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ.๒๔๓๗  ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาลจึงได้จัดตั้ง 
มณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ขึ้น ประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท  พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี  
สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี  ใน พ .ศ.๒๔๓๙-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลงให้เป็นอ าเภอข้ึน  
กับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้งที่ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี 
ใช้ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเป็น รูป  "อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน "  ใช้อักษร  "สห" เป็นอักษรย่อประจ า
จังหวัด 
 

ที่ตั้ง 
 จังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่  
๑๕ องศา ๐๖ ลิบดา ถึง ๑๔ องศา ๔๓ ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา 
๑๑ ลิบดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือตามถนนสาย
เอเชีย ๑๔๒ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๘๒๒.๔๗๘  ตารางกิโลเมตร  
หรือ  ๕๑๔,๐๔๙  ไร่   
 

อาณาเขต  
จังหวัดสิงห์บุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอไชโย อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง 

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทและอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและพ้ืนที่ลูกคลื่น 
ลอนตื้น  ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ าเป็นอย่างมาก 
มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ  แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย  
และแม่น้ าลพบุรี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสายอื่นๆ อีก คือ ล าแม่ลา 
 ล าการ้อง ล าเชียงราก และโพธิ์ชัย 
 
 
สภาพภูมิอากาศ      

ลักษณะอากาศ   คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น  ๓  ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๖.๓๐ องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๐๔๗.๒๗ มม.ต่อปี 
 ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๑๐ องศาเซลเซียส 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 



๖ 
 

        ดิน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มชุดดินได้ประมาณ ๗ ชุด ได้แก่ ดินชุดท่าม่วง ดินชุดสรรพยา ดินชุดราชบุรี  
ดินชุดนครปฐม ดินชุดสระบุรี ดินชุดสิงห์บุรี และดินชุดโคกกระเทียม  กลุ่มชุดดินที่พบส่วนมาก 
เป็นดินชุดราชบุรี  ซึ่งลักษณะกลุ่มดินดังกล่าวเป็นดินที่เหมาะสมในการท านาประมาณร้อยละ ๖๐  
และเป็นดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ประมาณร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ทราย เป็นทรายแม่น้ า มีคุณสมบัติเหมาะต่อการใช้ก่อสร้าง 
 ป่าไม้ ไม่มีพ้ืนที่เป็นป่าสงวน 

 

เศรษฐกิจ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

ทางด้านเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
ศาสนา   
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด  นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด  184  วัด ภิกษุ  1,540 รูป  สามเณร   512   รูป   
โบสถ์คริสต์  1  แห่ง   มัสยิด 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับถือศาสนาพุทธ     ร้อยละ   ๙8.80            ศาสนาคริสต์   รอ้ยละ   0.18      ศาสนาอิสลาม ร้อยละ   1.02 
 

การศึกษา  
           สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี  มีทั้งภาครัฐและเอกชน 

จนถึงระดับอาชีวศึกษา  และยังมีการศึกษานอกระบบ 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป  ( ปีการศึกษา ๒๕60 )  
มีจ านวนโรงเรียน  ดังนี้  

      ระดับประถมศึกษา จ านวน          128 แห่ง  
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน            62 แห่ง  
ระดับอาชีวศึกษา  จ านวน              ๕ แห่ง  

  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มีจ านวนนักเรียน  ดังนี้ 
  ระดับอนุบาล   จ านวน         4,486 คน 
  ระดับ ป.๑ – ป.๖  จ านวน      12,974 คน 
  ระดับ ม.๑ – ม.๓   จ านวน        6,620 คน 
  ระดับ ม.๔ – ม.๖  จ านวน        ๓,036 คน 
การปกครอง  

จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
๓๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ๑ เขตการเลือกตั้ง 2 เทศบาลเมือง และ 6 เทศบาลต าบล  ประกอบด้วย  

1) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  (อ าเภอเมือง)  
2) เทศบาลเมืองบางระจัน (อ าเภอบางระจัน) 
3)  เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว (อ าเภอพรหมบุรี) 

 4)  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี (อ าเภออินทร์บุรี) 
5)  เทศบาลต าบลปากบาง  (อ าเภอพรหมบุรี) 

 6)  เทศบาลต าบลโพสังโฆ  (อ าเภอค่ายบางระจัน) 
7)  เทศบาลต าบลถอนสมอ (อ าเภอท่าช้าง) 

          8)  เทศบาลต าบลทับยา             (อ าเภออินทร์บุรี) 
 
โบราณสถานที่ส าคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว 
 

                               ๑. อ าเภอเมือง  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร    
            เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ ต.จักรสีห์ ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรี  
            ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๒ (สายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี)  
            ระยะทางประมาณ ๔ กม. สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา 
            เป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่   
            มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละ 
            ลังกาใหญ่ ต้นไม้ส าคัญในพุทธประวัติผลิดอกบานสะพรั่งอยู่เสมอ  

 
 

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)  
ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ เขตเทศบาลอ าเภอเมืองสิงห์บุรี  
ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)   
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ลักษณะเป็นตึกชั้นเดียวทรงยุโรป นับเป็นโบราณสถานที่มี 
ความงดงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก ได้รับ 
การข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ส าคัญของชาติ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
 
 
 

 

 

 



๘ 
 

วัดหน้าพระธาตุ 
ตั้งอยู่ที่บ้านพลับ ต.จักรสีห์ อยู่เลยจากวัดพระนอนจักรสีห์ไป

ประมาณ ๑ กม. เดิมเรียกว่า "วัดหัวเมือง"ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น "วัดหน้าพระธาตุ" สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเดิม 
โบราณสถานที่ส าคัญคือ องค์พระปรางค์ สูงราว ๘ วา ได้รับการเสริมแต่ง
เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะ   สมัยอยุธยาตอนต้น  ขึ้นทะเบียนเป็น 
โบราณสถานที่ส าคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 

              

หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ ต.ต้นโพธิ์ ห่างจากศาลากลางหลัง

เก่าไปตามล าน้ าเจ้าพระยาประมาณ ๒ กม.สืบทอดวิชามาจากตระกูลบ้านช่าง
หล่อธนบุรี  ทั้งยังเป็นแหล่งเก็บรักษา รวบรวมตัวหนังใหญ่ชุดศึกใหญ่ที่มีความ
งดงาม สมบูรณ์  
 

๒. อ าเภออินทร์บุรี   
แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง   
บ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปตามเส้นทางสาย

สิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ประมาณ ๒๓ กม. หรือห่างจากตัว อ.อินทร์บุรี 
ประมาณ ๗ กม. เข้าไปตามทางแยกวัดหนองสุ่มอีก ๘ กม. เมืองนี้
สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี 
ตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินดินรูปสี่เหลี่ยมมุมมน    มีการค้นพบภาชนะดินเผา     
เครื่องถ้วยชาม   หม้อ  ไห  กาน้ า ตะคันดินเผา พระพุทธรูปและธรรมจักร
หินเขียว   ตุ้มหู เครื่องทอง ลูกปัดหินสี และเหรียญเงินมีค าจารึกว่า "ศรีทวาราวดีศวรบุญยะ"     ปัจจุบันเมืองโบราณ
บ้านคูเมืองเป็นสวนรุกขชาติ    เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้ าโบราณล้อมรอบ ร่มรื่น สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี   
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ เป็นสถานที่รวบรวม เก็บรักษา 

และจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
มากมาย อาทิ โบราณวัตถุท่ีขุดพบจากเมืองโบราณบ้านคูเมือง 
เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ พัดยศ 
เครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เป็นต้น  

 

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารโบราณวัดม่วง 
 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ติดถนนสายเอเซีย หมู่ ๘ ต.อินทร์บุรี 
ห่างจากตัวตลาด อ.อินทร์บุรี          มีทางเลี้ยวซ้ายประมาณ ๒.๕ กม.  
สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๕ 
เดิมมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่มาก   จึงนิยมเรียกว่า วัดม่วงภายในวัดมีวิหารเก่าแก่
เป็นอาคารปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมา ที่หน้าบันประดับด้วย 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ภาชนะเครื่องถ้วยต่าง ๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานพุทธลักษณะงดงามมาก ประดิษฐานอยู่
บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์ มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นฝืมือช่างพ้ืนบ้าน สันนิษฐาน
ว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

๓. อ าเภอบางระจัน   
 แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ตั้งอยู่ในวัดพระปรางค์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐ ลักษณะตัว
เตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงข้ึน ก่อด้วยอิฐ ยาว ๑๔ เมตร กว้าง ๕.๖ เมตร 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องควันไฟ ยาว ๒.๑๕ เมตร ตั้งอยู่บนเนินขนาดใหญ่ 
ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุน ผลิตภัณฑ์ที่พบมากคือ ไห ไหสี่หู อ่าง ครก 
กระปุกขวด ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น 

                                           กาน้ า กระสุนปืนใหญ่ ท่อน้ าดินเผา 
   
วัดพระปรางค์  
       ตั้งอยู่ท่ีหมู ่๗ บ้านโคกหม้อ ต.เชิงกลัด ห่างจากตลาดชัณสูตรไปประมาณ 
๑ กม. หรือไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-บางระจัน- สรรคบุรี ประมาณ ๑๖ กม. 
ภายในวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรี 
อยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทย  
สูงประมาณ ๑๕ เมตร ฐานเตี้ยภายในกลวง มีคูหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงชะลูดคล้าย 
ฝักข้าวโพด บนคูหามีร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เล็กน้อย ด้านหลัง 
มีวิหารเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์และคันทวยต่าง ๆ 
 ฝีมือประณีต วัดนี้ยังเป็นแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ที่คงเหลือร่องรอยเตาเผาให้เห็นอยู่ 
 

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 
อยู่ห่างจาก อ.เมืองสิงห์บุรี ไปประมาณ ๙ กม. ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ จะมีทางแยกซ้าย ไปบ้านเชิงกลัดอีก 
๑.๕ กม. จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ค าว่า "แม่ลา" เป็น
ชื่อล าน้ าสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านพ้ืนที่  ๓ 
อ าเภอ คือ  อ.อินทร์บุรี อ.บางระจัน และ อ.เมืองสิงห์บุรี เป็นล า
น้ าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลา 

๔. อ าเภอค่ายบางระจัน   
อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน   

อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๑๕ กม. ไปตามเส้นทาง
สายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี หมายเลข ๓๐๓๒  พ้ืนที่ประมาณ ๑๑๕ 
ไร่ เป็นสวนรุกขชาติ ที่พักผ่อนหย่อนใจ มีอนุสาวรีย์วีรชนค่าย
บางระจัน เป็นรูปหล่อประติมากรรม ของหัวหน้าชาวค่าย
บางระจันทั้ง ๑๑ คน สร้างโดยกรมศิลปากร ค่ายบางระจันมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์   ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึก
เหตุการณ์ความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนไทยที่

เกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้น ชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู่กับกองทัพพม่าเพ่ือรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้  

 

 

 

 



๑๐ 
 

 
     วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)  

ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันฯ เป็นสถานที่
ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันใช้เป็นที่ตั้งมั่นในการต่อสู้กับพม่าท่ียกทัพเข้า
มาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๘ อย่างเข้มแข็ง โดยมีพระอาจารย์
ธรรมโชติ พระภิกษุผู้มีคาถาอาคมขลังจากวัดเขานางบวชที่มาจ าพรรษา 
ณ วัดโพธิ์เก้าต้น เป็นที่มั่นทางจิตใจและต่อสู้เคียงคู่กับชาวบ้าน ตลอด
ระยะเวลา ๕ เดือนภายในบริเวณวัด ได้จัดสร้างเป็นค่ายจ าลองของค่าย
บางระจันในอดีตไว้ให้ 
ชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
 

๕. อ าเภอท่าช้าง  
วัดพิกุลทอง 

อยู่ในเขตต าบลพิกุลทอง ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ 
วรวิหาร ไปประมาณ ๙ กม. เรียกกันท่ัวไปว่า "วัดหลวงพ่อแพ" 
(พระเทพสิงหบุราจารย์) มีพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่ มี
พุทธลักษณะงดงามมาก ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วย
โมเสกทองค าธรรมชาติ ชนิด ๒๔ เค  รอบ ๆ พระวิหารมีวิหารคด  
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจ าวันต่าง ๆ ด้านหนึ่งของวัดมี  

         พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ   จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่อง 
         อัฐบริขารของหลวงพ่อแพ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

๖. อ าเภอพรหมบุรี   
วัดกุฎีทอง  

ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ต.บางน้ าเชี่ยว ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอพรหมบุรี 
ประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๗ บนเส้นสาย
เอเซียในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด ภายในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาทจ าลอง นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยพวน ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษา จัด
แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ของชาวไทยพวน เช่น เครื่องมือจับปลา 
เสื้อผ้า ฯลฯ และงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยพวน จะจัดขึ้น
ที่วัดแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๑ 
 

คูค่ายพม่า    
ตั้งอยู่บ้านเจดีย์หัก หมู่ ๑ ต.บ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 

๑๓ กม. ไปทางทิศใต้ บนทางหลวงหมายเลข ๓๒    เป็นแหล่งชุมชน
โบราณ มีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาว รูปร่างคล้ายตัว L กว้างประมาณ 
๕-๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๓ เมตร  สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งท่ีปางน้ า
บางพุทรา เพื่อรวบรวมก าลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้
เป็นสวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

 
วัดอัมพวัน 

เป็นชื่อเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ศิลาจารึกในอุโบสถ
หลังเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนได้สร้างอุโบสถวัด
อัมพวัน สมัยเหม็งเชี้ยว คนจีนได้น าเรือก าปั่นมาท า
การค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี 
มากับฝรั่งชาติฮอลันดา จอดหน้าวัดอัมพวัน ได้สร้าง
โบสถ์วัดอัมพวัน สมัยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันชื่อ พระครู
ญาณสังวร อายุ ๙๙ ปี สร้างโบสถ์เสร็จแล้ว ฝรั่งเพื่อน
คนจีนได้ขอพระราชทาน พระหน้าปรกหินทั้งสององค์

จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์ จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ตั้งอยู่ที่ต าบล
พรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนา
กรรมฐาน  
 
 

            
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 



๑๒ 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

๑.  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
     ๑.๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงิห์บรุ ี มี  14  กลุ่มงำน   

- กลุม่งำนพฒันำยทุธศำสตร์สำธำรณสุข 
- กลุม่งำนประกันสุขภำพ 
- กลุม่งำนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 
- กลุม่งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
-     กลุ่มงำนควบคุมโรคติดตอ่ 
- กลุม่งำนทันตสำธำรณสุข 
- กลุม่งำนพฒันำคุณภำพและรูปแบบบรกิำร 

    -    กลุ่มงำนบรหิำรงำนทั่วไป 
    -    กลุ่มงำนสง่เสริมสุขภำพ สุขภำพจิตและยำเสพติด 
    -    กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดลอ้มและอำชีวอนำมัย 
    -    กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดตอ่ 
    -    กลุ่มงำนนิติกำร 
    -    กลุ่มงำนสือ่สำรองค์กร 
    -    กลุ่มงำนกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืก 

๑.2 โรงพยำบำลทั่วไป ๒ แห่ง 
- โรงพยำบำลสิงห์บรุ ี  ขนำด      ๓๑๐ เตียง 
- โรงพยำบำลอินทรบ์ุรี          ขนำด         ๒๑๘ เตียง 

      ๑.3 โรงพยำบำลชุมชน ๔ แห่ง 
     -    โรงพยำบำลบำงระจัน  ขนำด          ๓๐ เตียง 

- โรงพยำบำลท่ำช้ำง   ขนำด          ๓๐ เตียง 
- โรงพยำบำลค่ำยบำงระจัน   ขนำด          ๓๐ เตียง 

     -    โรงพยำบำลพรหมบรุ ี  ขนำด          ๑๐ เตียง 
      ๑.4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ๖ แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 47 แห่ง 

- สำธำรณสุขอ ำเภอเมือง  รับผิดชอบ      ๙ รพ.สต. 
- สำธำรณสุขอ ำเภออินทรบ์ุร ี รับผิดชอบ    ๑๗ รพ.สต. 
- สำธำรณสุขอ ำเภอพรหมบรุ ี รับผิดชอบ      ๖ รพ.สต. 
- สำธำรณสุขอ ำเภอบำงระจัน  รับผิดชอบ      ๗ รพ.สต. 
- สำธำรณสุขอ ำเภอค่ำยบำงระจัน รับผิดชอบ      ๕ รพ.สต.  
- สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำช้ำง  รับผิดชอบ      ๓ รพ.สต. 

      ๑.5 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (๔,537 คน) 
     -    อ ำเภอเมือง  ๑,๐39   คน 
     -    อ ำเภออินทรบ์ุร ี  ๑,๓72   คน 
              -    อ ำเภอบำงระจัน     ๘31   คน 
     -    อ ำเภอพรหมบรุ ี               ๔68  คน 
     -    อ ำเภอท่ำช้ำง               ๓56  คน 
     -    อ ำเภอค่ำยบำงระจัน     526  คน 



๑๓ 
 

๒.    สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

ตำรำงที่  ๑  แสดงจ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุขภำคเอกชน  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

อ ำเภอ 

โรงพยำบำล คลินิกเอกชน ร้ำนขำยยำ 
เ

เตียง 
แ

แห่ง 
สำขำ

แพทย์แผน
ไทยและ

แพทย์แผน
ไทย

ประยุกต์ 

สำขำ 
เวชกรรม 

แผน 
ปัจจุบัน 

สำขำ 
ทันต 
กรรม 

ชั้นหนึ่ง 

สำขำกำร
พยำบำล 
และผดุง
ครรภ์ 

กำยภำพ 
บ ำบัดและ
เทคนิค

กำรแพทย์ 

สห
คลินิก 

แผน
ปัจจุบัน 

แผน
ปัจจุบัน
บรรจุ
เสร็จ 

แผน
โบรำณ 

เมือง 
อินทร์บุรี 
พรหมบุรี 
ท่ำช้ำง 
บำงระจัน 
ค่ำยบำงระจัน 

๖๐ 
- 
- 
- 
- 

๑ 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

25 
9 
- 
1 
6 
๓ 

7 
2 
- 
๑ 
๑ 
1 

2 
3 
5 
3 
4 
7 

3 
๑ 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

22 
9 
2 
๑ 
8 
5 

4 
7 
๓ 
๖ 
๕ 
4 

2 
4 
7 
0 
- 
- 

รวม ๖๐ ๑ 2 44 12 24 4 2 47 29 13 

 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงำนคุ้มครองผูบ้ริโภค  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกรำคม 2561 

 

๓ จ านวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

ตำรำงที่  ๒ แสดงจ ำนวนและอัตรำส่วนต่อประชำกร  บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ต ำแหน่ง กรอบ 

ข้ันต่ ำ 
กรอบ   
ข้ันสูง 

รพช. รพ. 
สิงห์บุรี 

รพ. 
อินทร์บุรี 

รวม ขำด/เกิน 
ข้ันต่ ำ 

อัตรำส่วน/
ประชำกร 
4 สิทธิ 

แพทย์ 96 117 14 37 12 63 -33 1 : 3475 
ทันตแพทย์ 31 36 12 8 7 27 -4 1 : 8109 
เภสัชกร 47 58 14 16 10 40 -7 1 : 5473 
พยำบำลวิชำชีพ 466 583 173 286 193 652 186 1 : 335 
นักเทคนิค/นักวิทย์/ 
จพ.วิทย์ (BB) 

39 47 9 7 13 29 -10 1 : 7549  

นักวิทย์/จพ.วิทย์ (เซล) 3 5 0 12 1 13 0 1 : 16842 
นักกำยภำพบ ำบัด 28 33 1 7 1 9 -19 1 : 24327 
นักรังสี/จพ.รังส ี 17 20 5 7 6 18 1 1 : 12163 
 
 

หมำยเหต ุ 1. ข้อมูลข้ำรำชกำรที่ปฏิบัตงิำนจริง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 
  2. ไม่รวมผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล, ลำศึกษำต่อ และไม่นับแพทย์  intern 
  3. ข้อมูลประชำกร 4 สทิธิ (218,946) ได้แก่ ข้ำรำชกำร  สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
                         สิทธิประกันสังคม สิทธิองค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  ณ เดือนธันวำคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี 
 

โครงสร้ำงประชำกรจังหวัดสิงห์บรุี ปี 2548-2560 ในรอบ 13 ปี ข้อมูลจำกกำรส ำรวจฯ  ที่ผ่ำนมำ
โครงสร้ำงประชำกรจังหวัดสิงห์บรุี  พบว่ำแนวโน้มผู้สงูอำยุเพิ่มข้ึน โดยในปี 2560 จังหวัดสิงห์บรุีมผีู้สงูอำยุ 
(มำกกว่ำ 60 ปี) ถึงร้อยละ 23.52 (จำกทะเบียนรำษฎร์ รอ้ยละ 22.34 :อำยุคำดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิด ชำย 76.18 ปี 
หญิง 84.44 ปี) 
 
แผนภูมิที่ 1  โครงสร้ำงประชำกรจงัหวัดสงิหบ์ุรีปี 2548- 2560 ในรอบ 12 ป ี
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๑๕ 
 

 

 
 
 
ตำรำงที่   ๓  แสดงสัดส่วนประชำกร จ ำแนกตำมหมวดอำยแุละเพศ  จังหวัดสิงห์บรุี ปี 2560   
 

กลุ่มอำยุ 
ประชำกรจำกกำรส ำรวจ รวม 

ชำย ร้อยละ หญิง ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
0 - 4 ป ี 3,603 1.90 3,317 1.75 6,920 3.65 
5 - 9 ป ี 5,182 2.73 4,835 2.55 10,017 5.28 

10 - 14  ป ี 5,691 3.00 5,510 2.90 11,201 5.90 
15 -19  ป ี 6,076 3.20 5,656 2.98 11,732 6.18 
20 - 24 ป ี 6,280 3.31 5,818 3.07 12,098 6.38 
25 - 29 ป ี 5,735 3.02 5,605 2.95 11,340 5.98 
30 - 34 ป ี 5,866 3.09 5,859 3.09 11,725 6.18 
35 - 39 ป ี 6,178 3.26 6,377 3.36 12,555 6.62 
40 - 44 ป ี 6,102 3.22 6,530 3.44 12,632 6.66 
45 -49 ป ี 6,268 3.30 7,467 3.94 13,735 7.24 
50 - 54 ป ี 7,171 3.78 8,672 4.57 15,843 8.35 
55 - 59 ป ี 6,680 3.52 8,596 4.53 15,276 8.05 
60 - 64 ป ี 5,678 2.99 7,486 3.95 13,164 6.94 
65 - 69 ป ี 4,647 2.45 6,067 3.20 10,714 5.65 
70 - 74 ป ี 3,048 1.61 4,077 2.15 7,125 3.76 
75 -79 ป ี 2,536 1.34 3,696 1.95 6,232 3.29 
80 ปี + 2,832 1.49 4,558 2.40 7,390 3.90 

รวม 89,573 47.22 10,0126 52.78 189,699 100.00 
 
แหล่งข้อมูล     ประชำกรจำกกำรส ำรวจ  ณ  30  มิถุนำยน 2560   (189,699 คน) 

โครงสร้างประชากรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 



 
 
 

ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

สภาพปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 
จากการรายงานเกิด–ตาย ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕9  (มกราคม–ธันวาคม ๒๕๕9) 

อัตราเกิดมีชีพ เท่ากับ 7.65 ต่อประชากรพันคน อัตราตาย เท่ากับ 9.94 ต่อประชากรพันคน การตายของทารก 
เท่ากับ  5.27  ไม่พบมารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร และอัตราเพิ่มธรรมชาติเท่ากับ -๐ .13 ต่อประชากร
ร้อยคน  รายละเอียดดังตาราง  ๔ 

ตารางที ่ ๔  แสดงจ านวนและอัตราเกิด-ตาย เพิ่มธรรมชาติของประชาชน ปี ๒๕๔5-๒๕๕9 จังหวัดสิงห์บุร ี

ปี พ.ศ. 
เกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย (<๑ปี) มารดาตาย อัตราเพิ่ม 

ธรรมชาติ จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
๒๕๔๕ ๒,๔๑๖ ๑๐.๘๒ ๑,๔๖๔ ๖.๕๕ ๗ ๓.๕๖ ๐ ๐ ๐.๔๓ 
๒๕๔๖ ๒,๔๒๔ ๑๐.๘๘ ๑,๖๔๒ ๗.๓๗ ๘ ๔.๑๓ ๐ ๐ ๐.๓๕ 
๒๕๔๗ ๒,๔๘๑ ๑๑.๒๗ ๑,๙๕๙ ๘.๙๐ ๙ ๓.๖๓ ๐ ๐ ๐.๒๔ 
๒๕๔๘ ๒,๓๕๒ ๑๐.๖๕ ๑,๗๒๒ ๗.๘๐ ๓ ๑.๒๘ ๑ ๐.๐๑ ๐.๒๙ 
๒๕๔๙ ๒,๑๒๐ ๙.๑๓ ๒,๑๔๕ ๙.๒๔ ๑๐ ๔.๗๒ ๐ ๐ -๐.๐๑ 
๒๕๕๐ ๑,๖๙๔ ๑๐.๒๑ ๑,๕๕๙ ๙.๓๔ ๙ ๔.๑๐ ๐ ๐ ๐.๐๘ 
๒๕๕๑ ๒,๒๕๓ ๙.๘๙ ๒๐๕๔ ๙.๐๒ ๑๒ ๕.๓๒ ๐ ๐ ๐.๐๘ 
๒๕๕๒ ๒๒๒๙ ๙.๖๗ ๑๙๕๗ ๘.๔๙ ๗ ๓.๑๒ ๑ ๐.๔๕ ๐.๑ 
๒๕๕๓ ๒๑๑๕ ๙.๑๙ ๒๐๖๔ ๘.๙๗ ๗ ๓.๓๐ ๐ ๐ ๐.๐๒ 
๒๕๕๔ 
2555 

๒๑๔๕ 
2093 

๙.๒๔ 
9.21 

๒๐๙๒ 
2026 

๙.๐๒ 
8.83 

๔ 
5 

๑.๘๖ 
2.38 

๐ 
0 

๐ 
0 

๐.๐๒ 
0.02 

2556 
2557 
2558 
2559 

1,900 
2,005 
1,863 
1,855 

8.93 
9.29 
8.52 
8.31 

2,106 
2,047 
2,056 
2,219 

9.90 
9.49 
9.40 
9.94 

4 
5 
7 
9 

2.10 
2.49 
4.13 
5.27 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

-0.09 
-0.02 
-0.08 
-0.13 

แหล่งข้อมูล  จากรายงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข : อัตราเกิด/ตาย  
                ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราทารกตาย/มารดาตายต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน  อัตราเพิ่ม 
                ธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐ คน ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9  
                (223,325) 
 

แผนภูมิที่  2 แสดงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555-2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนภูมิที ่3 แสดงอัตราทารกตาย อัตรามารดาตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559  

ในปี 255๙ จังหวัดสิงห์บุรีมีรายงานการเสียชีวิตทั้งสิ้น จ านวน 2,219 ราย โดยพบว่าสาเหตุที่ส าคัญ
หากไม่รวมกลุ่มอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่
สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ โรคเนื้องอกรวมมะเร็ง   รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียน โลหิต โรคระบบ
ทางเดินหายใจ  และ โรคติดเชื้อและปรสิต  อัตราตายเท่ากับ 128.38 , 123.14, 117.32 และ 115.08 
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 5  แสดงสาเหตุการตายของประชาชน ปี 2555-๒๕๕๙ จังหวัดสิงห์บุรี (มกราคม-ธันวาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลมรณะบัตรส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

20 

21 

จ านวน
อตัราต่อ
ปชก.แสน

คน
จ านวน

อตัราต่อ
ปชก.แสน

คน
จ านวน

อตัราต่อ
ปชก.แสน

คน
จ านวน

อตัราต่อ
ปชก.แสน

คน
จ านวน

อตัราต่อ
ปชก.แสน

คน
1 เนื้องอก (เนื้องอกร้ายและเนื้องอกไมร้่าย) 276 120.340 297 139.62 274 127.06 309 126.53 280 125.38
2 โรคของระบบไหลเวยีนโลหิต 207 90.250 311 146.21 282 130.77 310 126.94 275 123.14
3 โรคของระบบหายใจ 205 89.380 258 121.29 228 105.73 249 101.96 262 117.32
4 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค 225 98.100 204 95.90 228 105.73 196 80.26 257 115.08

5

สาเหตุภายนอกการเจ็บป่วยและการตาย (อบุัติเหตุการขนส่ง
อบุัติเหตุอืน่ๆ เช่น พลักตก,สัมผัสควนั/เปลวไฟ,สารพษิ,ท าร้าย
ตนเองและผู้อืน่)

186 81.100 157 73.81 129 59.82 146 59.79 160 71.64

6 โรคของระบบสืบพนัธุ์และระบบปัสสาวะ 64 27.900 55 25.86 73 33.85 66 27.03 81 36.27
7 โรคของระบบย่อยอาหาร 77 33.570 79 37.14 93 43.13 92 37.67 72 32.24
8 โรคของระบบประสาท 14 6.100 29 13.63 195 90.42 56 22.93 58 25.97
9 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 21 9.160 38 17.86 51 23.65 47 19.25 48 21.49
10 โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใต้ผิวหนัง 12 5.23 10 4.7 12 5.56 16 6.55 16 7.16

ปี 2558 ปี 2559

ล าดับ สาเหตุการตาย

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557



๑๘ 
 

สภาพปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี (เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560) 
 ปี 2560 สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) ที่เข้ามารักษาพยาบาลที่สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด
สิงห์บุรี   ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด  รองลงมาเกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและ 
เมตาบอลิซึม  โรคระบบย่อยอาหารและช่องปาก  และโรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม  
อัตราป่วยเท่ากับ  116 ,698.09, 105 ,124.82, 52 ,229.71 และ46 ,140.83 ต่อแสนประชากร
ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4 
  
แผนภูมิที่  4   แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) 10 อันดับที่ส าคัญ ปี 2556-2560 จังหวัดสิงห์บุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แหล่งข้อมูล  - รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21  กลุ่มโรค ( รง 504)       

- ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิถุนายน  2560 (212,173)   
                     - รายงานปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) 
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๑๙ 
 

 
         ป ี2560 สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) ที่ส าคัญที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ในจังหวัด
สิงห์บุรี  โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยที่ส าคัญ คือความผิดของต่อมไร้ท่ออ่ืน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเลือดและ
อวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุ้มกัน และโรค เบาหวาน  อัตราป่วยเท่ากับ 5,806.78,  
4,069.85, 2,233.07  และ 2,085.30 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 5 

 
แผนภูมิที่  5   แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) 10 อันดับที่ส าคัญ ปี 2556-2560  จังหวัดสิงห์บุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล    - รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค (รง 505)   

- ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิถุนายน  2560 (212,173) อัตราต่อแสนประชากร  
- รายงานปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) 
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๒๐ 
 

โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับ  
จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี 2556-2560 พบว่าปี 2560 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

๑๐ อันดับ ได้แก่  อุจจาระร่วง รองลงมาคือ  ปอดบวม  ไข้หวัดใหญ่ ตาแดงและอาหารเป็นพิษ  อัตราเท่ากับ 
2,025.91, 436.48, 212.40, 178.86 และ 167.68 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ  

 
แผนภูมิที ่6 สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี ๒๕๕6-2560 จังหวัดสิงห์บุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งข้อมูล -รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506)  

-ข้อมูลประชากรจากส ารวจ ณ 30 มิถุนายน 2560  
-ข้อมูลตามปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) 

  -อัตราต่อประชากรแสนคน ปี 2560 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 
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วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง  
ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2561 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 



๒๑ 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

----------------------------- 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ใน 4 

ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด (PA 14 ตัว/ตรวจราชการ 35 ตัว  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน 12 ตัวชี้วัด ) ประกอบด้วย  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ( 5 แผนงาน 14 ตัวชี้วัด ) ประกอบด้วย      
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    การพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ    การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพ้ืนที่เฉพาะ และอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 2 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ( 5 แผนงาน 7 
ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ และ 
การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ 
สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข ประชาชนมีสุขภาวะ” ยุทธศาสตร์มุ่งเน้น
การพัฒนางานด้านสาธารณสุข PSPG Quality 24  ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1  PP excellence จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ พัฒนาการเด็ก/Teenage pregnancy/ 
Green & Clean Hospital/Food safety/TB/RTI/LTC และ PCC 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2  Service excellence จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ Stroke/NCD/RDU/CKD/ 
Mental Health/STEMI/CA และ ECS  

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3  People excellence จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ Happy work life Index/  
Core Value “MOPH”  

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4  Governance excellence จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ Finance /R2R/ ITA 
และ M&E  

และในส่วน Quality จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ HA และ รพ.สต.ติดดาว  
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วิสัยทัศน์ และเข็มมุ่งการด าเนินงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช 



 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และการจัดการสุขภาพ 
 
1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัด Monitor 1.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด Monitor 2.ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัย 
                        เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง 
                        บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
จังหวัด    สิงห์บุรี   เขตสุขภาพที่   4  ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
1.1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1.2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
1.3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
1.4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 

 1.5) มารดาตายจากการปูองกันได้ลดลง (PPH, PIH)  
 

2.สถานการณ์ 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2559  จังหวัดสิงห์บุรีไม่มี

มารดาตาย อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน เท่ากับ 0 และในปีงบประมาณ 2560 มีมารดาตาย 
จ านวน 1 คน อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน เท่ากับ 58.82 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม –ธันวาคม 2560) พบ มารดาคลอดทั้งหมด จ านวน 494  ราย  ไม่มี
มารดาตาย สรุปผลงานได้ดังนี้ 1) อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เท่ากับ 0 (เกณฑ์ไม่เกิน 
20 ต่อแสนการเกิดชีพ )  2) มารดามีภาวะตกเลือดหลังคลอด 5 ราย ร้อยละ 0.15 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 )   
3) หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ  3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 48.84 (เกณฑ์ร้อยละ  65) 4) หญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 58.89 (เกณฑ์ร้อยละ 60)   5) ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
46.67 (เกณฑ์ร้อยละ 60)  6) หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทุกราย  

ทารกเกิดมีชีพ  จ านวน  496  ราย ไม่พบทารก เกิดไร้ชีพ สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 1) ภาวะขาด
ออกซิเจนทารกแรกเกิด 1 ราย อัตรา 2.02 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ (เกณฑ์ 25 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ) 
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 32 ราย ร้อยละ 6.45 (เกณฑ์ร้อยละ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
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3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บางระจัน 

อ าเภอ 
ค่าย

บางระจัน 

อ าเภอ 
พรหม
บุรี 

อ าเภอ 
ท่าช้าง 

อ าเภอ 
อินทร์บุรี 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 16 ม.ค.61) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.60) 

1. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 20 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสน

คน 

เปูาหมาย 330 3 9 6 4 144 496 รายงาน ก.2 
 ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0  
 อัตราส่วน 0 0 0 0 0 0 0  

2. ร้อยละ30ของการตายมารดาจาก
สาเหตุการตกเลือดลดลง จากปี 
2560 

ร้อยละ 30 เปูาหมาย 0 0 0 0 0 0 0  
 ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0  
 ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0  

3. ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจาก
สาเหตุความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลง จากปี 2560 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

เปูาหมาย 0 0 0 0 0 0 0 รายงานจาก รพ.ทุกแห่ง 
ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 (ต.ค.-ธ.ค.60) 
ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0  

4. ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการ
คลอดมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 เปูาหมาย 1 1 1 1 1 1 6  
ผลงาน 1 1 1 1 1 1 6  
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100  

5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 
ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ 60 เปูาหมาย 70 48 40 27 16 86 287 HDC 16 ม.ค.61 
ผลงาน 39 22 22 6 4 41 134  
ร้อยละ 55.71 45.83 55 22.22 25 47.67 46.69  

6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 เปูาหมาย 70 48 40 27 16 86 287 HDC 16 ม.ค.61 
ผลงาน 39 24 17 3 3 42 128  
ร้อยละ 55.71 50 42.50 18.11 18.75 48.84 44.60  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ
บางระจัน 

อ าเภอ 
ค่าย

บางระจัน 

อ าเภอ 
พรหม
บุรี 

อ าเภอ 
ท่าช้าง 

อ าเภอ 
อินทร์บุรี 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 16 ม.ค.61) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.60) 

7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 60 เปูาหมาย 70 48 40 27 16 86 287 HDC 16 ม.ค.61 
ผลงาน 45 31 24 8 4 57 169  
ร้อยละ 64.25 64.58 60 29.63 25 66.28 58.89  

8. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 18 เปูาหมาย 104 13 30 8 0 91 246  
ผลงาน 22 1 4 2 0 9 38  
ร้อยละ 21.15 7.69 13.33 25 0 9.89 15.45  

9. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานระบบบริการอนามัยแม่
และเด็กคุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
7๐ 

เปูาหมาย 1 1 1 1 1 1 6 รอประเมินมาตรฐานซ้ า
ปี 2561 และปี 2562 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 6  
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100  
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย 
ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
1.2 ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย
MCHboard ร่วมกับ Service plan 
วิเคราะห์ วางแผนงาน โครงการ  
การก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯ
ตามสภาพปัญหาพื้นที่ 
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการบริการตามมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก โดยอบรมทีมประเมิน
มาตรฐานและผู้ปฏิบัติ ANC&LR 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และ
ระบบส่งต่อ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ 

1.1 จังหวัดมีการถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานในพื้นที่ ทุกหน่วย
บริการ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 
1.2 มีการประชุมคณะท างานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อ
วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัด  
ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม  2560 
 1.3 ติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก ตาม
โปรแกรม HOSxP ทุกอ าเภอ เริ่มวันที่ 7 ธันวาคม 2560  ณ ห้อง
ประชุมโรงพยาบาลสิงห์บุรี, วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลอินทร์บุรี, วันที่ 18  ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน, วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลท่าช้าง, วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลบางระจัน และ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลพรหมบุรี  โดยติดตามการด าเนินงานบันทึกข้อมูลงาน
อนามัยแม่และเด็ก 43 แฟูม ทุกเดือน 
1.4 จังหวัดสิงห์บุรีจัดโซนนิ่ง (Zoning) 2 โซน ในการส่งต่อเพ่ือให้ 
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ โซนโรงพยาบาลอินทร์บุรี  
ดูแล โรงพยาบาลบางระจัน  โซนโรงพยาบาลสิงห์บุรี ดูแล โรงพยาบาล
ค่ายบางระจัน โรงพยาบาลพรหมบุรี และโรงพยาบาลท่าช้าง 

1 มีแผนงานโครงการลดปัญหา
มารดาตายในพ้ืนที่ 
2 มีแผนการประชุม MCH Board 
ขับเคลื่อนงานแม่และเด็ก จ านวน  
4 ครั้ง 
3 มีแผนการนิเทศติดตามเสริมพลัง
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) 
4 มีระบบการจัดการระบบส่งต่อ
ช่วยเหลือมารดาภาวะเสี่ยง เครือข่าย 
และจัดท าแนวทางการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์ที่เสพยาบ้าเชื่อมโยงตั้งแต่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ทั่วไป ในการคัดกรอง การดูแลและ
ส่งต่อมารับการรักษา 
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มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

2.การจัดการระบบ
ข้อมูลและการเฝูา
ระวัง 
 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวน
สาเหตุการตายมารดาโดยใช้
แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดท า 
Conference case วิเคราะห์
แก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับข้อมูล 
สู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังและ
วางแผนงาน 
2.3 มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ 
การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็น
ปัจจุบัน 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตายมารดาโดยใช้
แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดท า Conference case วิเคราะห์
แก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังและ
วางแผนงาน 
2.3 มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็น
ปัจจุบัน 

5.มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรห้องคลอด 
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม 
เช่น การคลอดติดไหล่ Prolapsed 
code คลอดท่าก้น PPH และ EFMฯ 

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ฝากครรภ์และห้องคลอด ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัย    
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
การตายมารดา 

- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิด

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์และห้องคลอด ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการ
ประเมิน 4 แห่ง   
   
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา 

- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบ

เครือข่ายในการหาเลือด  

 
 



๒๘ 
 

มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบ
เครือข่ายในการหาเลือด 

- มียาจ าเป็นส าหรับห้องคลอด  
3 ตัว ได้แก่ oxytocin  methergin 
cytotec 
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการ 
ส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะ
เสี่ยง ต้องได้รับการติดตามเยี่ยมหลัง
คลอด 
3.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการของ
หญิงตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ 
ตามโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุก
สิทธิ์ 

- มียาจ าเป็นส าหรับห้องคลอด 3 ตัว ได้แก่ oxytocin  methergin 
cytotec 
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการ 
ส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา ( line Group) 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะเสี่ยง ต้องได้รับการติดตามเยี่ยม 
หลังคลอด 
3.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ 
ตามโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ 

4.ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ 
 

4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง                                   
4.2 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้
หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง 

4.1 มีส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กในการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง                                    
4.2 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
 

 



๒๙ 
 

มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ของครอบครัว ชุมชน 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหา
หญิงตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และ
แนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดย
จัดท าแผนพัฒนาแม่และเด็กองค์รวม
ในระดับต าบล                              
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝากท้อง
เร็ว โภชนาการ  ภาวะเสี่ยงฯ   
5.4 สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อ
แม่เพ่ือการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และ
แนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดท าแผนพัฒนาแม่และเด็กองค์รวม
ในระดับต าบล                               
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น  
เรื่องฝากท้องเร็ว โภชนาการ  ภาวะเสี่ยงฯ  ทุกสถานบริการ 
5.4 สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ไม่คีย์ข้อมูล/คีย์ข้อมูลไม่ครบ  
ได้งบประมาณน้อย 
2.คีย์ข้อมูลครบ ไม่ทันเวลาเนื่องจาก 
ไม่บังคับส่งออก 
3.คีย์ข้อมูลผิด เช่น ครรภ์ที่  วันคลอด  
วันเยี่ยมหลังคลอด เป็นต้น 
4.คน TypeArea 1, 3 ผลงานขึ้นแต่สิทธิ์
การรักษาไม่อยู่ในพื้นท่ีก็ไม่ได้รับ
งบประมาณ จาก สปสช. 
5.แก้ไขข้อมูลแล้วส่งใหม่ไม่ได้บอก ไอที  
ท าให้ข้อมูลซ้ าซ้อน 

  

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    ผู้รายงาน นางนงลักษณ์  เกตุแก้ว 
                           ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี  16 มกราคม 2561 
                           โทร  08-9125602 e-mail kpom1727@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

จังหวัด    สิงห์บุรี   เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
1.1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ร้อยละ 90 
1.2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
1.3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้น ร้อยละ 100 

 

2.สถานการณ์ 
ระดับประเทศ อัตราเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85  (เปูาหมายเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 

42  เดือนทุกคนได้รับการประเมินด้วยโปรแกรม DSPM)  ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,886,613  คน 
คัดกรอง 1,535,824 คน คิดเป็นร้อยละ 81.41  สงสัยล่าช้า 248,444 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.18  หลัง
ได้รับการกระตุ้นพบว่ามีพัฒนาการสมวัย 1,472,573 คน คิดเป็นร้อยละ 95.88   

ระดับเขต อัตราเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85  (เปูาหมายเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนทุกคนได้รับการประเมินด้วยโปรแกรม DSPM)  ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 126,793 คน คัดกรอง  
92,584 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.02  สงสัยพัฒนาล่าช้า 6 ,921 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48  หลังได้รับการ
กระตุ้น พบว่ามีพัฒนาการสมวัย 89,319 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47 

ระดับจังหวัดสิงห์บุร ี อัตราเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85  (เปูาหมายเด็กอายุ  9,  18, 30 
และ 42 เดือนทุกคนได้รับการประเมินด้วยโปรแกรม DSPM) ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5,118 คน 
คัดกรอง จ านวน 4,475 คน คิดเป็นร้อยละ 87.44 สงสัยพัฒนาการล่าช้า 447 คน คิดเป็นร้อยละ 9.99  หลัง
ได้รับการกระตุ้น พบว่ามีพัฒนาการสมวัย 4,311 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47 (ที่มาของข้อมูล ระบบ HDC 16 
มกราคม 2561) 

สถานการณ์เด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) จังหวัดสิงห์บุรีมีเด็ก
อายุ 0-5 ปี เปูาหมายจ านวน 1,229 คน ได้รับคัดกรอง 933 คน คิดเป็นร้อยละ 75.91 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 
10.29 (96 ราย) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้น ร้อยละ 53.13 (51 ราย) (ก าลัง
ติดตาม 45 ราย) มีพัฒนาการสมวัยหลังการติดตามร้อยละ 95.17 (888 ราย)  (ที่มาของข้อมูล ระบบ HDC 
16 มกราคม 2561) 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
อ าเภอ จ านวนเปูาหมาย/ 

คัดกรอง 
สมวัย  

(ครั้งแรก) 
สมวัย 

(หลังการติดตาม) 
รวม ร้อยละ 

เมืองสิงห์บุรี 249/219  
(87.95%) 

169 32 201 91.78 

บางระจัน 213/129 
(60.56%) 

128 0 128 99.22 

ค่ายบางระจัน 187/128 
(68.45%) 

112 4 116 90.62 

 
 

แบบ ตก. 1 



๓๒ 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนเปูาหมาย/ 
คัดกรอง 

สมวัย  
(ครั้งแรก) 

สมวัย 
(หลังการติดตาม) 

รวม ร้อยละ 

พรหมบุรี 142/73 
(51.41%) 

59 5 64 87.67 

ท่าช้าง 56/14  
(25%) 

14 0 14 100 

อินทร์บุรี 382/370 
(97.12%) 

355 10 365 98.65 

รวม 1,229/933 
(75.91%) 

837 51 888 95.17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย 
ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ (ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 
ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.ระบบบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard ประชุม 
ร่วมกับ Service plan สาขาเด็กและ 
คณะอนุกรรมการ เด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ 
วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจ า
โรงพยาบาล 
- อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก 
- อบรมหลักสูตรมิสนมแม่โรงพยาบาลชุมชน 
- อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตามกระบวนการโรงเรียน
พ่อแม่ 
1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard ประชุม ร่วมกับ Service 
plan สาขาเด็กและคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ 
วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทุก 3 เดือน โดย ประชุม MCHboard ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
ศุกร์ที่  29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ตึกหลวงพ่อแพ
เขมังกโร ชั้น 3  โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นใน
การพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม  
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-ติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก ตามโปรแกรม
HOSxP ทุกอ าเภอ เริ่มวันที่ 7 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลสิงห์บุรี, วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลอินทร์บุรี, วันที่ 18  ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน, วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลท่าช้าง, วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลบางระจัน และ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลพรหมบุรี  โดยติดตามการด าเนินงานบันทึกข้อมูล 
งานอนามัยแม่และเด็ก 43 แฟูม ทุกเดือน 
1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 1.มีแผนงานโครงการที่
พัฒนาเกี่ยวกับส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในพ้ืนที่ 
2.มีแผนการประชุม 
MCH Board ขับเคลื่อน
งานแม่และเด็ก จ านวน 
4 ครั้ง 
3.มีแผนการนิเทศติดตาม
เสริมพลัง (มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2561) 
4.มีระบบการจัดการ
ระบบส่งต่อเด็กท่ีมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามี
การส่งเสริมและติดตาม
พัฒนาการต่อเนื่อง หาก
ยังล่าช้าส่งต่อโรงพยาบาล
ทั่วไป  



๓๔ 
 

มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ (ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 
ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

2.ระบบบริการที่มี
คุณภาพ 
 

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตาม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถ
เฝูาระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
เจ็บปุวยของลูก โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ
เด็กและคู่มือดูแลสุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูล
สุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC และศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ ส่งทีมประเมินมาตรฐานระดับ
จังหวัดประเมินซ้ า  ส่งผลการประเมินฯ ไปยังทีม
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมินและรับรองมาตรฐานฯ 
2.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง 
เท่าเทียม และสอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์
เด็กเล็ก ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่แต่ให้บริการตรวจประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝูาระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บปุวยของลูก โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ
เด็กและคู่มือดูแลสุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ   
ส่งทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้ ามีแผนในช่วงเดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม 2561 
 2.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายค่อนข้างดีมีการท างาน
ร่วมกับ 4 กระทรวงหลักอย่างต่อเนื่อง   
 

 

3.การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ดี และลดปัจจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก(โรงเรียนพ่อ
แม่) การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ  กิน กอด เล่น 
เล่า  ในหน่วยบริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก (โรงเรียนพ่อแม่) การเลี้ยงดู
เด็กด้วยกระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ในหน่วยบริการฯ ทุกระดับ 
ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 
 
 

 



๓๕ 
 

มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ (ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 
ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่นตามรอย
พระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อท้องถิ่น   
สื่อบุคคล เน้นการเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน 
กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบ้านค้นหาเด็ก 
9, 18, 30, 42 เดือน ส่งต่อเข้ารับการประเมิน
พัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าขึ้น
ทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 

3.2 จังหวัดยังไม่ไดม้ีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท 
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อท้องถิ่น  สื่อบุคคล เน้น 
การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบ้าน  ค้นหาเด็ก 9, 18, 30, 42 
เดือน ส่งต่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการมีการตรวจสอบผลงานจาก 
โปรแกรมประมวลผล HDC 
 
 

4.การจัดการระบบ
ข้อมูลและ 
การเฝูาระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (ทารกแรก
เกิดน้ าหนัก≤2,500 กรัม และทารกแรกเกิดขาด
ออกซิเจน) โดยใช้คู่มือประเมินและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
4.2 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก  43 แฟูม สรุป
วิเคราะห์ 3 เดือน มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็กใช้
ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและการ
ปูองกัน ได้แก่ 
1) ทารกคลอดก่อนก าหนด  
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≤2,500 กรัม  
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≤2,500 
กรัม และทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือประเมินและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  โดยห้องคลอดประเมินและอธิบาย
โดยแจกคู่มือประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  
ผู้ปกครองทุกคน 
4.2 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก  43 แฟูมสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน 
มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และการปูองกัน ได้แก่ 
1) ทารกคลอดก่อนก าหนด                 จ านวน  4 คน  
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≤2,500 กรัม   จ านวน 32 คน 
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน             จ านวน  1 คน 
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน   จ านวน  258 คน 
 

  

 



๓๖ 
 

มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ (ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 
ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า,  
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า   
 

5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า, การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัย
ล่าช้า จ านวน 69 คน และแก้ไขล่าช้า จ านวน 51 คน ติดตาม 45 คน 

หมายเหตุ  ข้อ 1-3 ดึงจากรายงาน ก.2  และ ข้อ 4-5 ดึงจาก HDC 
ประมวลผลวันที่ 16 ม.ค.61                 

 
 



๓๗ 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 

หน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1.บุคลากร ระดับ รพ.สต.ขาดความช านาญในการ
ตรวจพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า น้อยกว่าร้อยละ 20 
1.1 มีแผนการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายในการ
ตรวจพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM และมีการ 
Coaching แต่ละ CUP 

  

2.การบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจพัฒนาการ ที่
พบสงสัยล่าช้า ไม่ครอบคลุม  
 2.1 ให้มีการด าเนินงานติดตามโดย เจ้าหน้าที่ อสม. 
และครูผู้ดูแลเด็ก 

  

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 

 

                                    ผู้รายงาน   นางนงลักษณ์  เกตุแก้ว 
                           ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี  16 มกราคม 2561 
                           โทร  08-9125602 e-mail kpom1727@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
จังหวัด   สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่  4  ตรวจราชการวันที่  14-16 กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
                                                   ร้อยละ 54 

1.1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
1.2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
1.3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝูาดูฟัน 

2.สถานการณ์ 
ระดับประเทศ จ านวนเด็ก 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2,320,614 คน สูงดีสมส่วน จ านวน 

1,155,000 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 ชายที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 110.02 หญิงที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยที่ 
109.40  

ระดับเขต จ านวนเด็ก 0- 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 156,008 คน สูงดีสมส่วน จ านวน 
79,289 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.80  ชายที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 111.24 หญิงที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยที่ 
110.50   

ระดับจังหวัดสิงห์บุรี จ านวนเด็ก 0- 5 ปี ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8,077 คน สูงดีสมส่วน จ านวน 
4,103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 ชายที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 113.86 หญิงที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยที่ 
112.93 

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560- มกราคม 2561) ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 8 ,606 คน 
สูงดีสมส่วน 4 ,602 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47 ชายที่อายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 112.59 หญิงที่อายุ 5 ปี มี
ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 111.65   (ที่มาของข้อมูล ระบบ HDC 16 มกราคม 2561) 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
อ าเภอ สูงดีสมส่วน ร้อยละ ส่วนสูงเฉลี่ย ชาย ส่วนสูงเฉลี่ย หญิง 

เมืองสิงห์บุรี 1922/1141 (59.31 %) 114.15 113.64 
บางระจัน 1385/736 ( 53.14 %) 112 110.69 
ค่ายบางระจัน 1281/626 (48.87 %) 112.28 111.09 
พรหมบุรี 735/390 (53.06 %) 111.68 109.64 
ท่าช้าง 505/185 (36.63 %) 112.63 111.08 
อินทร์บุรี 2778/1524 (54.86 %) 112.33 11.63 
รวม 8606/4602 (53.47 %) 112.59 111.65 
 

 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๓๙ 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย 
ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 

(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 
จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.ระบบบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard 
ประชุม ร่วมกับ Service plan สาขาเด็กและ
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อ
วิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์
รวม 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประจ าโรงพยาบาล 
- อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก 
- อบรมหลักสูตรมิสนมแม่โรงพยาบาลชุมชน 
- อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตามกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม ่
1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard ประชุม ร่วมกับ 
Service plan สาขาเด็กและคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด 
เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน โดยประชุม MCHboard 
ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 29 ธันวาคม 2560  
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ตึกหลวงพ่อแพเขมังกโร ชั้น 3  
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม  
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-ติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก ตาม
โปรแกรม HOSxP ทุกอ าเภอ เริ่มวันท่ี 7 ธันวาคม 2560   
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงห์บุรี, วันท่ี 8 ธันวาคม 2560   
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอินทร์บุรี, วันท่ี 18  ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายบางระจัน, วันท่ี 19 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าช้าง, วันท่ี 21 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางระจัน และ วันท่ี 25 
ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพรหมบุรี  โดยติดตาม
การด าเนินงานบันทึกข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก 43 แฟูม  
ทุกเดือน 

1 มีแผนงานโครงการท่ีพัฒนา
เกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในพื้นที่ 
2 มีแผนการประชุม MCH 
Board ขับเคลื่อนงานแม่และ
เด็ก จ านวน 4 ครั้ง 
3 มีแผนการนิเทศติดตามเสริม
พลัง (มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2561) 
4 มีระบบการจัดการระบบส่ง
ต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้ามีการส่งเสริมและติดตาม
พัฒนาการต่อเนื่อง หากยัง
ล่าช้าส่งต่อโรงพยาบาลท่ัวไป  



๔๐ 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
1.5 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิตและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ในทุกอ าเภอโดยขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ผ่าน พชอ. 

2.ระบบบริการท่ีมีคุณภาพ 
 

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตามชุด
สิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อ
แม่ สามารถเฝูาระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บปุวยของลูก โดยใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC และ
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ส่งทีมประเมินมาตรฐาน
ระดับจังหวัดประเมินซ้ า  ส่งผลการประเมินฯ 
ไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ 

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ 
เข้าถึง เท่าเทียม และสอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และ
ศูนย์เด็กเล็ก ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเคลื่อนท่ีแต่ให้บริการตรวจประเมิน
และส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝูาระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บปุวยของลูก โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็กและคู่มือดูแลสุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
ส่งทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้ ามีแผนในช่วงเดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม 2561 
 2.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายค่อนข้างดีมีการ
ท างานร่วมกับ 4 กระทรวงหลักอย่างต่อเน่ือง   
 

 



๔๑ 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

2.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

3.การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และลดปัจจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
(โรงเรียนพ่อแม่) การเลี้ยงดูเด็กด้วย
กระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ในหน่วย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อท้องถิ่น 
สื่อบุคคล เน้น การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ 
กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เย่ียมบ้านค้นหา
เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ส่งต่อเข้ารับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก (โรงเรียนพ่อแม่)  
การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ในหน่วย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล และครอบครัว 
ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
3.2 จังหวัดยังไม่ได้มีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคล
บาท 
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อท้องถิ่น  สื่อบุคคล เน้น  
การเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เย่ียมบ้าน  ค้นหาเด็ก 9, 18, 30, 
42 เดือนสงต่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการมีการตรวจสอบ
ผลงานจาก โปรแกรมประมวลผล HDC 
 
 
 

 

4.การจัดการระบบข้อมูล
และการเฝูาระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (ทารก
แรกเกิดน้ าหนัก≤2,500 กรัม และทารกแรก
เกิดขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือประเมินและ 
คัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (ทารกแรกเกิดน้ าหนัก
≤2,500กรัม และทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือ
ประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  โดยห้อง
คลอดประเมินและอธิบายโดยแจกคู่มือประเมินและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  ผู้ปกครองทุกคน 

  
 



๔๒ 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

4.2 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก  43 แฟูม
สรุปวิเคราะห์ 3 เดือน มีข้อมูลปัญหาสุขภาพ
ของเด็ก ใช้ประกอบวิเคราะห์ วางแผน
แก้ปัญหาและการปูองกัน ได้แก่ 
1) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า,  
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า   
2) ภาวะโภชนาการ 
3) สุขภาพช่องปาก เด็ก 0-2 ปี   
4) ส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี ท้ังชาย และหญิง 
 

4.2 มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก 43 แฟูมสรุปวิเคราะห์  
3 เดือน มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ประกอบวิเคราะห์ 
วางแผนแก้ปัญหาและการปูองกัน ได้แก่ 
1) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า, การแก้ไขพัฒนาการเด็ก
สงสัยล่าช้า จ านวน 69 คน และแก้ไขล่าช้า จ านวน 51 คน 
ติดตาม 45 คน 
2) ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน จ านวน 4,602 คน  
3) สุขภาพช่องปาก เด็ก 0-2 ปี  
4) ส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี ท้ังชาย 112.59  และหญิง 111.65 
หมายเหตุ  ดึงจาก HDC ประมวลผลวันท่ี 16 ม.ค.61                  
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5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ

หน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
1.1.คณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
นัดประชุมมาไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจหลาย
ด้าน 

 
 
 
 
 

 

2.ระบบบริการที่มีคุณภาพ 
2.1.ก าลังคนน้อย 
2.2.อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

  

3.การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลด
ปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย 
3.1.ประชาชนมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ 
3.2.ติดตามแล้วไม่มาตามนัด 

  

4.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝูาระวัง 
4.1.ผู้รับผิดชอบคีย์ข้อมูลยังไม่เข้าใจ  
4.2.ข้อมูลไม่ตรงกับที่เก็บรายงานมือแก้ไข
ไม่ได้เนื่องจากไม่เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4.3.ผู้ให้บริการกับคนคีย์ข้อมูลคนละคนกัน
บางแห่ง 

  

 
 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 

 

                                    ผู้รายงาน    นางนงลักษณ์  เกตุแก้ว 
                           ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วัน/เดือน/ปี  16 มกราคม 2561 
                           โทร  08-9125602 e-mail kpom1727@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  
         ร้อยละ 54 

1.1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
1.2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อทันตสุขภาพ 

2.สถานการณ์ 
 จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ด าเนินงานส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปาก ในกลุ่ม เด็กอายุ 0-12 ปี 
มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐมวัย วัยเรียน ตลอดจนให้การ
รักษาทางทันตกรรมในรายที่จ าเป็น โดยได้จัดท าโครงการและข้อตกลง ( MOU) งานทันตสาธารณสุข  และมี
การประเมินผลสภาวะสุขภาพช่องปากเป็นประจ าทุกปี โดยการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี 
และอายุ 12 ปี จากการส ารวจตามกลุ่มอายุดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ      
ร้อยละ 52.30, 58.30 และ 59.40 ตามล าดับ และเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 43.52 49.60 
และ 55.90 จากเปูาหมาย ร้อยละ 52 ทั้ง 2 กลุ่มอายุ จากข้อมูลดังกล่าว ภาพรวมจะเห็นได้ว่าเด็กกลุ่มอายุ 
3 ปี และ 12 ปี มีแนวโน้มปราศจากฟันผุเพ่ิมข้ึน แต่โรคฟันผุยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข         
อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก จึงต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชนและ
โรงเรียนในการดูแลเด็ก  ในส่วนของโรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อทันตสุขภาพ  โดยขอความ
ร่วมมือโรงเรียน จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหรกลางวันทุกวัน งดขายน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ และ
ลูกอม ในโรงเรียน  ควบคู่กับการจัดบริการสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
แบบ ตก. 1 
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สภาวะทันตสุขภาพ ย้อนหลัง 3 ปี (2558 – 2560) 
 

แหล่งข้อมูล : จากรายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ (ท.02) และ HDC

กลุ่มอาย ุ
ตัวชี้วัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

CUP เมือง CUP  
อินทร์บุรี 

CUP บางระจัน CUP ค่ายบางระจัน CUP พรหมบุรี CUP ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
๑๘ เดือน ร้อยละเด็ก

ปราศจากฟันผุ 
       - 95.50 92.02- 96.30 100 100 90.00 97.70 92.31 98.35 93.80 100 77.78 92.10 78.85 100 97.80 100 96.36 96.60 94.38 

ร้อยละเด็ก
ได้รับการแปรง
ฟันจาก
ผู้ปกครอง 

- 96.50 99.53 48.15 51.90 58.56 60.00 95.30 61.54 45.45 75..00 61.48 33.33 60.50 61.54 97.73 91.10 97.78 55.10 81.70 76.32 

3 ปี ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ

51.20 63.00 60.65   58.50 58.60 59.33 48.50 58.90 47.30 50.70 57.40 64.49 62.90 34.70 30.86 62.90 63.90 67.21 52.30 58.30 59.39 

6 ปี (ป.1)  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ
ในฟันน้ านม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ
ในฟันถาวร 

88.99 93.89 90.91 87.10 94.69 90.98 96.34 94.80 95.24 95.65 96.72 96.00 85.11 87.95 94.29 78.57 90.22 100 89.68 93.86 92.89 

12 ปี  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผ ุ
ในฟันถาวร 

38.70 34.70 53.71   40.90 38.40 51.70 34.20 61.50 40.49 48.10 59.10 59.84 45.70 41.10 39.64 47.30 50.00 68.24 43.52 49.60 55.90 

ร้อยละเด็กฟันดี
ไม่มีผุ (cavity 
free) 

37.78 47.27 75.94 82.65 62.71 88.74 42.86 63.64 87.93 53.85 81.71 76.69 77.78 75.64 82.86 74.07 75.56 83.93 56.36 65.70 82.29 

 ร้อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ 

5.240 15.60 11.64    46.36 49.10 3.72 5.060 13.70 1.23 10.23 13.30 13.52 10.36 66.00 64.50 23.08 14.90 12.94- 14.60 25.70 13.89 

 ร้อยละเด็ก
แปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน 

90.72 82.30 96.68     71.82 67.90 85.76 49.37 88.10 80.98 37.88 45.80 45.90 75.61 56.70 60.95 76.33 81.80 91.76 67.25 70.60 83.92 



๔๖ 
 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
CUP 
เมือง 

 

CUP 
อินทร์
บุรี 
 

CUP 
บางระจัน 

CUP 
ค่ายบาง  
ระจัน 

CUP 
พรหมบุร ี

CUP 
ท่าช้าง 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.

60) 
 

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี  
1 ร้อยละของ

เด็ก0-2 ปี 
ผู้ปกครอง
ได้รับการ 
ฝึกแปรงฟัน
โดยลงมือ
ปฏิบัติ 

เปูาหมาย 861 994 565 559 268 159 3,406 
ผลงาน 251 329 83 238 79 57 1,007 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

29.15 33.10 14.69 42.58 29.48 35.85 29.57 

2 ร้อยละของ
เด็ก 0-2 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที่ 

เปูาหมาย 861 994 565 559 268 159 3,406 
ผลงาน 137 299 59 92 73 53 742 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

15.91 30.08 10.27 16.46 27.24 33.33 21.79 

แหล่งข้อมูล : จาก HDC 
 

มาตรการ/กิจกรรมส าคัญ กลุ่มอายุ 0 - 2 ปี 
1. เฝูาระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และคลินิกเด็กดี ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 
2. ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข ให้บริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลแก่ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข 
4.ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  
5. ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

CUP 
เมือง 

 

CUP 
อินทร์
บุรี 
 

CUP 
บาง 
ระจัน 

CUP 
ค่าย 

บางระจัน 

CUP 
พรหมบุร ี

CUP 
ท่าช้าง 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1  
ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.
60)  

1.กลุ่มอายุ 3-5 ปี  
1 ร้อยละของ

เด็ก 3-5 ปี
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ   
ช่องปาก 

เปูาหมาย 1,154 1,255 626 825 378 219 4,457 
ผลงาน 121 362 67 214 64 76 904 

 อัตรา/ 
 ร้อยละ 

10.49 28.84 10.70 25.94 16.93 34.70 20.28 

2 ร้อยละของ
เด็ก 3-5 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที ่
 

เปูาหมาย 1154 1255 624 825 378 219 4457 
ผลงาน 130 388 56 162 62 44 844 

 อัตรา/ 
 ร้อยละ 

11.27 30.92 8.95 19.64 16.40 21.00 18.94 

3 ร้อยละของ 
ศพด. มี
กิจกรรม 
แปรงฟันหลัง
อาหาร
กลางวันทุกวัน
ด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด ์
 
 

เปูาหมาย 19 23 10 14 12 4 82 
ผลงาน 19 23 10 14 12 4 82 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 

แหล่งข้อมูล : จาก HDC 
 

มาตรการ/กิจกรรมส าคัญ กลุ่มอายุ 3 - 5 ปี 
1. เฝูาระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ  เด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในโรงเรียน 
2. ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข ให้บริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลแก่ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข 
4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  
5. ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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     9.ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

CUP 
เมือง 

 

CUP 
อินทร์
บุรี 
 

CUP 
บางระจัน 

 CUP 
ค่ายบาง  
ระจัน 

CUP 
พรหมบุร ี

CUP 
ท่าช้าง 

 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1         
ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.
60)  

กลุ่มอายุ 6-12 ป ี  
1 ร้อยละของ

เด็กอายุ 6 
ปีได้รับการ
เคลือบหลุม
ร่องฟัน 

เปูาหมาย 480 474 268 256 134 99 1711 
ผลงาน 15 21 1 1 8 11 57 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

3.13 4.43 0.37 0.39 5.97 11.11 3.33 

2 ร้อยละของ
เด็กอายุ 6-
12 ปีได้รับ
บริการ 
ทันตกรรม 

เปูาหมาย 3,693 3,666 2,063 2,033 1,194 799 13,448 
ผลงาน 958 672 360 489 164 324 2,967 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

25.94 18.53 17.45 24.05 13.74 40.55 22.06      
(เกณฑ์ไตรมาส 1 
=  ร้อยละ 15 

3 ร้อยละเด็ก
ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity 
free) 

เปูาหมาย    17 29 10 20 2 69 147 
ผลงาน 9 27 8 16 0 63 123 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

52.94 93.10 80.00 80.00 0 91.30 83.67 

4 ร้อยละของ
โรงเรียน
ปลอด
น้ าอัดลม  
ลูกอม ขนม
กรุบกรอบ
และ
เครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสม
ของน้ าตาล
เกิน 5% 

เปูาหมาย 25 37 22 16 15 8 123 
ผลงาน 17 36 21 15 11 8 108 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

68.00 97.30 95.45 93.75 73.33 100 87.80 

มาตรการ/กิจกรรมส าคัญกลุ่มอายุ 6 - 12 ปี  
 1.เฝูาระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ  เด็กวัยเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด โดยครูและบุคลากรสาธารณสุข 
 2.บุคลากรสาธารณสุข ให้บริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพ  
 3.ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อทันตสุขภาพในโรงเรียน อาทิ ขอความร่วมมืองดขายน้ าอัดลม น้ าหวาน 
ขนมกรุบกรอบ และลูกอม ในโรงเรียน ส ารวจการคงสภาพเป็นโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม 
 4.โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  
 5.ตรวจฟันโดยครูอนามัย/ครูประจ าชั้น ตามโครงการเฝูาระวังทันตสุขภาพ ปีละ 2 ครั้ง  
 6.ทันตบุคลากรจัดท าแผนให้บริการทันตกรรมตามความจ าเป็น  
 7.พัฒนาระบบข้อมูลแก่ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข  
 8.ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  



๔๙ 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1.กิจกรรมเด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟันและกิจกรรมเด็กอายุ 6-12 ปี 
ได้รับบริการทันตกรรม ผลงานค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากเด็กกลุ่มอายุดังกล่าว ส่วนใหญ่จะ
ได้รับบริการทันตกรรม  ในช่วงภาคเรียนที่ 1 
ของทุกปีการศึกษา หรือ ไตรมาส 2-3 

  

 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 

                                                  ผู้รายงาน  นางวังจันทร์  กิตติภาดากุล 
         ต าแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

             วัน/เดือน/ปี  20 มกราคม 2561 
       โทร 086 3341344 e-mail : wungchunk@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40  
                                                  ตอ่ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

1.1) ด าเนินการตาม พรบ.การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
1.2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมก าเนิดกึ่งถาวร 

2.สถานการณ์ 
ระดับประเทศ  ปี 2558–ปี 2560 พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19  ปี เท่ากับ 32.07, 

31.07 และ 29.59 ตามล าดับ มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นมีแนวโน้มที่ลดลง พบการตั้งครรภ์ซ้ า ในวัยรุ่นอายุ 
15 - 19 ปี เท่ากับ ร้อยละ 17.96, 18.06 และ 17.02 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่  (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ในปี  พ.ศ. 2558– 2560 เท่ากับ
12.30, 19.27 และ 27.03 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งท่ีคุมก าเนิด
ได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ใน ปีพ.ศ. 2558 – 2560 เท่ากับ ร้อยละ 
27.13, 49.41 และ 66.12 (ข้อมูล จากโปรแกรม HDC ณ 15 มกราคม 2560)  

ระดับเขตสุขภาพที่ 4  ปี 2558-2560 พบว่ามีอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19  ปี เท่ากับ
28.70, 25.91 และ 25.03 ตามล าดับ  มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นมีแนวโน้มที่ลดลงพบการตั้งครรภ์ซ้ า ใน
วัยรุ่นอายุ  15-19 ปี  เท่ากับ ร้อยละ 20.14, 20.79 และ 18.07 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  
ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ( Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ในปี  พ.ศ. 2558– 
2560 เท่ากับ 11.73 , 22.51 และ 29.09 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลัง
แท้งที่คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ใน ปีพ.ศ. 2558 – 2560  
เท่ากับ ร้อยละ 43.19, 54.33 และ 72.96 (ข้อมูล จากโปรแกรม HDC ณ 15 มกราคม 2560)  

จังหวัดสิงห์บุรี ปีพ.ศ.  2558– 2560 พบอัตราคลอดมีชีพในวัยรุ่นอายุ 15-19ปี เท่ากับ ร้อยล ะ
34.96, 31.42 และ 31.13 การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ในปี พ.ศ. 2558–2560 พบการ
ตั้งครรภ์ซ้ า ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เท่ากับ ร้อยละ 6.08, 14.47 และ 16.61 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ( Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ใน ปี  พ.ศ. 
2558– 2560 เท่ากับ 1.25, 2.96 และ 42.56  ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือ
หลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ใน ปีพ.ศ. 2558 – 
2560  เท่ากับ ร้อยละ 00.00, 11.11 และ 68.29 (ข้อมูล จากโปรแกรม HDC ณ 15 มกราคม 2560 )  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 จังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการตาม พ .ร.บ. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  มีโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) ผ่านมาตรฐานครบ 6 โรงพยาบาล รอการ
ประเมินต่ออายุจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จ านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาล
อินทร์บุรี  โรงพยาบาลท่าช้าง และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์ผ่านมาตรฐาน 6 อ าเภอ รอการประเมินต่ออายุ
จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอ ท่าช้าง ข้อมูล เดือน
ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 พบอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 9.94 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นร้อยละ 9.23 

แบบ ตก. 1 



๕๑ 
 

 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีช่องว่าง ขาดการเชื่อมโยง                          
ในการด าเนินงาน 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
-สนับสนุนสื่อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
-สื่อต่างๆ เกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น / เรื่องเพศ / การคุมก าเนิด เป็นต้น 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1.ชุมชนคอทราย  อ าเภอค่ายบางระจันในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นและการจัดการปัญหาวัยรุ่น  
2.ชุมชนต้นแบบงิ้วราย 3 ใส่ใจวัยละอ่อน ชุมชนวิหารขาวและชุมชนโพธิ์ประจักษ์ 

 
 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางสาวภาณุมาศ  เรือนหลวง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

                                         วัน/เดือน/ปี  16 มกราคม 2561 
โทร  0-36 58-3493 ต่อ 112  

                                         E-mail: maypanumatruanloung@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 6 ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 
1.1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
1.2) เพ่ิมการเบิกจ่ายของกองทุน LTC 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรี มี 43 ต าบล 41 อปท. ในปี 2560 ด าเนินการต าบล LTC ครบทุกต าบล มี CM, CG 

ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผ่านเกณฑ์ต าบล LTC ทั้ง 43 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
การด าเนินงาน 
1.ประสาน อปท.ด าเนินการต่อเนื่อง 
2.ประสาน สปสช. เรื่อง ส่งข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และงบประมาณสนับสนุน 
3.ประสานหน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงาน LTC ที่ก าหนด และจัดท า

แผนการดูแลรายบุคคล ( Care plan) ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของ  CM CG FCT 
อสค. ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกคน 

ผลการด าเนินงาน 
1.มีแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทุกคน 
2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล 
3.กองทุน LTC อปท. จ่ายค่าตอบแทน CG 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.56 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

อปท.บางแห่งยังสับสน และไม่แน่ใจเก่ียวกับระเบียบ/แนวทาง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG  

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสานหรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

                         ผูร้ายงาน   นางรัตนา ตรสีาร 
                         ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
               วัน/เดือน/ปี   17 มกราคม 2561  
                                                     โทร  085 9828212  e-mail trisarn@hotmail.com 

 

แบบ ตก. 1 



๕๓ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ตัวชี้วัด 7 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
                                                      ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 50 

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ UCCARE 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรี มี 6 อ าเภอ ในปี 2560 มีการด าเนินงาน DHB 2 อ าเภอ คือ อ าเภอบางระจัน  

และอ าเภอท่าช้าง 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
การด าเนินงาน 
1.มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
2.ตั้งเปูาหมายให้ด าเนินการ พชอ.ทั้ง 6 อ าเภอ 
3.ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
4.ประชุมทีมเลขา พชอ. (เฉพาะสาธารณสุข) 
5.สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ พชอ. 
6.ติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม กวป. 
ผลการด าเนินงาน 
1.ทุกอ าเภอมีร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.ตามระเบียบส านักนายกฯ 
2.ทุกอ าเภอมีฐานข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 5 กลุ่มวัย 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

  ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

                                                                  ผู้รายงาน   นางรัตนา ตรีสาร 
                             ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                   วัน/เดือน/ปี   17 มกราคม 2561 
                                        โทร  085 9828212  e-mail trisarn@hotmail.com 

แบบ ตก. 1 



๕๔ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ตัวชี้วัด 8  ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ 
          ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
          ร้อยละ 85 

1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
2) จัดเตรียมการเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
    ทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

2.สถานการณ์ 
    ในปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน 

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ( EOC) ที่ห้องประชุมอินทร์บุรี ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีค าสั่ง  
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  (Emergency Operation Center : EOC) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ค าสั่งที่ 190/2560 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2560  และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข (Situation Awareness Team: SAT) จังหวัดสิงห์บุรี ค าสั่งที่ 409/2560 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  จัดหาอุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามโครงสร้างที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด มีการประชุม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ทีมปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) และระบบรายงานซ้อมแผนและจัดท าแผนเผชิญเหตุ   (IAP) ซ้อมแผนไข้หวัดนก 
(Table Top) จัดท าแผน IAP ไข้หวัดนก จัดการและเตรียมข้อมูล เพ่ือการเฝูาระวัง ได้แก่ โรคติดต่อ/โรคจาก
การประกอบอาชีพ/ การบาดเจ็บทางท้องถนน /ภัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพวางระบบประสานการท างาน
ร่วมกับเครือข่าย ( PHE Networking) ได้แก่ สคร.4 สระบุรี/ปภ./ปศุสัตว์/ปกครองจังหวัด  และจัด เตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ และระบบการขนส่ง  (PHE Logistic) ส ารวจ/ส ารอง ยาและ
เวชภัณฑ์ควบคุมโรค วางแผนการส่งต่อผู้ปุวย 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ในปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีผลการด าเนินงานดังนี้  

1.ผู้บริหารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ เพ่ือรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ ส าหรับผู้บริหาร ปี 2561  ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 
ชั้น 1 กรมควบคุมโรคจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เข้าร่วมประชุม วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  2.นายสุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) 
ระดับเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 

 และในปี  2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน 
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (EOC) จ านวน 3 ครั้ง ได้แก ่
 ครั้งที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่  19 ตุลาคม 2560  
และวันที่ 21, 25-27 ตุลาคม 2560 

แบบ ตก. 1 



๕๕ 
 

 ครั้งที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีอุทกภัย          
ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 

ครั้งที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 
 2.จัดเวรการด าเนินงานของ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข (Situation Awareness Team : 
SAT) ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยจัดท ารายงานสถานการณ์ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
และจัดท ารายงาน Spot Report แก่ผู้บริหารได้ทันเวลาที่ก าหนด จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ อุบัติเหตุหมู่ถนนสาย
เอเชีย หน้าโรงพยาบาลพรหมบุรี และ อุบัติเหตุหมู่รถตู้ชนท้ายรถ 10 ล้อ บริเวณใกล้ร้านแม่ลาปลาเผา และ
ทบทวนค าสั่งทีม Operation ทั้งหมด ได้แก่ SRRT/Mini Mert/Mert/MCATT/CDCU 

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( Situation 
Awareness Team :SAT) และพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ( Emergency 
Operation Center :EOC) จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ( Emergency Operation Center :EOC) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(Situation Awareness Team :SAT) ทุกระดับให้มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานได้จริง ทั้งเหตุการณ์ปกติ
และภาวะฉุกเฉิน  แบ่งเป็น 3 ระยะ  ดังนี้ 

ระยะที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยงส าคัญของ โรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด/อ าเภอ จัดท า IAP (Incident Action Plan) เพ่ิมเติมจากปี 2560 ในเรื่อง อาหารเป็นพิษ ไข้ไวรัสซิก้า  
และอุทกภัย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก กองสาธารณสุขฉุกเฉิน เลือกจังหวัดสิงห์บุรี น าร่องการใช้ WED EOC 
ในการด าเนินงาน EOC Online โดยวิทยากรจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ด าเนินการในวันที่ 16 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
 ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติซ้อมแผนบนโต๊ะ  (Table Top Execise :TTX) ภายใต้สถานการณ์จ าลองว่าด้วย
การเกิดอุทกภัยมีการติดต่อสื่อสารจริงการสื่อสารผ่าน  WEB EOC ระหว่าง กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทร์บุรี 
ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

ระยะที่ 3 จัดประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( Situation Awareness Team :SAT) ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งทีมภาวะปกติ/ภาวะฉุกเฉิน  และทีม SAT ระดับอ าเภอ/ต าบล เพ่ือ ให้สามารถ
จัดท า Outbreak Verification list ทุกสัปดาห์ และจัดท า SAT Spot Report ได้ ตามเงื่อนไขและเวลาที่
ก าหนดในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

 

 



๕๖ 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

     
 
 
 
 
 

                   ผู้รายงาน  นายถาวร  ปานเพ็ชร ์
  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                             วัน/เดือน/ปี 26 มกราคม 2561 
                       โทร  086 3173 523 e-mail  jeabwon@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : 9  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี < 4.5 
                                             ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการดี 
2) เฝูาระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  
3) สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุกราย 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรีพบเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ า 4 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2556-2558) 

จ านวน 3,0,3,5 ราย คิดเป็นอัตรา 8.4,  0, 9.70 และ 16.24 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีแสนคน 
ตามล าดับ ซึ่ง Base line ในปี พ.ศ.2558 ของเขต 4 คืออัตราตาย 4.7 ต่อประชากรเด็กอายุ 15 ปีแสนคน  
 ในปี 2559-2560 จังหวัดสิงห์บุรีพบมีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ า จ านวน 2  ราย 
และ 1 รายตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.27 และ 3.29 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีแสนคน 
 โดยในปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรี มีเปูาหมายในการด าเนินการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 5 ทีม โดย
ในปี 2559 จังหวัดสิงห์บุรีมีทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง  จ านวนทั้งสิ้น 2 ทีม ด าเนินการโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน ทั้งนี้ในปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรีมีแผนพัฒนาจัดตั้งทีมผู้ก่อการดีใหม่เพ่ิมเติมจากปี 2559 – 
2560 ดังนี้ 
 1.อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  ด าเนินการจัดตั้งใหม ่จ านวน 1 ทีม (อบต.ต้นโพธิ์ ) 
 2.อ าเภอค่ายบางระจัน ด าเนินการจัดตั้งใหม่  จ านวน 1 ทีม (โดย  อบต.ค่ายบางระจันร่วมกับ
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน) 
 3.อ าเภอบางท่าช้าง ด าเนินการจัดตั้งใหม่ จ านวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมจาก อบต.โพประจักษ์, อบต.วิหารขาว 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 เปูาหมายประเทศ : การจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุ ต่ ากว่า 15 ปี 
แสนคน 
 เปูาหมายของจังหวัดสิงห์บุรี : การจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  เท่ากับ 5-7.4 ต่อประชากรเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน 
 ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 จังหวัดสิงห์บุรี  ไม่มีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
เสียชีวิตจากการจมน้ า  
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๕๘ 
 

  

  

 
การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงาน (ระดับจังหวัด) 

มาตรการที่ 1 มาตรการด้านนโยบาย 
1.มีแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ในการด าเนินงานการปูองกันการ
จมน้ าในเด็กอายุ 0-15 ปี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

 

มีแผนงาน/โครงการของ สสจ. มีข้อมูลในเชิงปริมาณ 
  มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ไม่มีข้อมูล 
 

มาตรการที่ 2 มาตรการด้านการป้องกันระดับชุมชน 
2.การสร้างทีมผู้ก่อการดี  
(Merit Maker) การปูองกัน 
การจมน้ า (ทีมใหม่) 

เปูาหมายในปี 2561 
มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)  
การปูองกันการจมน้ า (ทีมใหม่) 
          จ านวน 5 ทีม 

มีแนวทางในการด าเนินการจัดตั้งทีมฯ ใหม่  
จ านวนทั้งสิ้น 5 ทีม ดังนี้ 
1.อบต.ต้นโพธิ์ 
2.อบต.ค่ายบางระจัน 
3.อบต.โพประจักษ์ 
4.อบต.วิหารขาว 
5.อบต.โรงช้าง 

3.เฝูาระวังครัวเรือนที่มี  
เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  

 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อ
ด าเนินงานดังนี ้
1.แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที ่
2.ส ารวจประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 2 ป ีในพื้นที ่
จังหวัดสิงห์บุรี มีเด็กจมน้ าอายุต่ า 2 ปี  
จ านวน 3,670 คน 
3.จัดท าการเฝูาระวัง, การท าคอกก้ันเด็กในครัวเรือน 
 

มาตรการที่ 3 มาตรการด้านข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง 
4.ข้อมูลการเฝูาระวัง และ 
การสอบสวน 

กรณีมีเด็กเสียชีวิต มีแนวทางการด าเนินการดังนี ้
1.ชี้แจงแนวทางในการด าเนินการสอบสวนให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
2.แจ้งประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยา (ทีม SRRT) 
3.การรวบรวม การรายงานข้อมูลฯ 
4.การสรุปวิเคราะห์สาเหตุ เสนอผู้บริหารรับทราบ 
เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการปูองกันในอนาคต
ต่อไป 
 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
    ไม่มี  



๕๙ 
 

 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    ไม่มี  

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
    ไม่มี  
 
 
 
 
 

      ผูร้ายงาน   นางสมใจ  มานะกรโกวิท 
           ต าแหนง่    เจ้าพนกังานสาธารณสุขช านาญงาน  
           วัน/เดือน/ปี  19 มกราคม 2561  
                     โทร 089-5223945 e-mail  Somjai2516@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ตัวชี้วัด 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  
                                                        ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
 เปูาหมายรอบ 5 เดือน = อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 4 ต่อประชากรแสนคน  
(สิงห์บุรีตายได้ไม่เกิน 7.5 คน) 
 เปูาหมายรอบ 10 เดือน = อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 14.5 ต่อประชากร
แสนคน (สิงห์บุรีตายได้ไม่เกิน 7.5 คน) 
 เปูาหมายรอบ 12 เดือน = อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
(สิงห์บุรีตายได้ไม่เกิน 30 คน) 

1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/ information) 
2) มาตรการปูองกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer) 
3) มาตรการรักษา 2 EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 

2.สถานการณ์ 
2.1.สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสิงห์บุรี 

 จากรายงานผลการด าเนินงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด
สิงห์บุรี พบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจ านวนทั้งสิ้นดังนี้ ปี 2558 - 2560 มีจ านวน 
4,478/4,464/4,228 ราย ตามล าดับ 
 2.2.สถานการณ์การเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2558 บูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข/ต ารวจ/บริษัทกลาง) จ านวน 61 ราย เป็น
คนในจังหวัดสิงห์บุรี 45 ราย ต่างจังหวัด 16 ราย สูงสุดที่อ าเภอเมือง สิงห์บุรี 13 ราย รองลงมาคือ อ าเภอ
อินทร์บุรี/ค่ายบางระจัน/พรหมบุรี อ าเภอละ 9 ราย ต่ าสุดที่อ าเภอท่าช้าง 1 ราย 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2559 บูรณาการ 3 ฐาน จ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.13 ต่อประชากร
แสนคน เป็นคนในจังหวัดสิงห์บุรี 63 ราย ต่างจังหวัด 30 ราย ไม่ทราบข้อมูล 4 ราย พบสูงสุดที่อ าเภอเมือง 
35 ราย รองลงมาคือ อ าเภอพรหมบุรี 23 ราย อ าเภออินทร์บุรี 20 ราย อ าเภอค่ายบางระจัน 13 ราย 
อ าเภอบางระจัน 6 ราย อ าเภอท่าช้าง ไม่มีผู้เสียชีวิต 
 ข้อมูลการเสียชีวิตปี 2560  บูรณาการ 3 ฐาน  พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 87 ราย  เป็นเพศชาย 
จ านวน 63 ราย เพศหญิง 24 ราย เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรี 57 ราย เป็นคนต่างจังหวัด 22 ราย และไม่ทราบ 
8 ราย ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถปิคอัพ, รถเก๋ง/แท็กซี,่ ไม่ทราบ
ยานพาหนะ, จักรยาน, รถบรรทุก, คนเดินเท้า และสามล้อเครื่องตามล าดับ  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุของ
คู่กรณีส่วนใหญ่เป็นรถปิคอัพ รองลงมาคือ รถเก๋ง/แท็กซี่, รถบรรทุก, ไม่ทราบคู่กรณ,ี ไม่มี/ล้มเอง, อ่ืนๆ,  
รถจักรยานยนต์, รถโดยสารและรถตู้ตามล าดับ การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัด และการดื่มสุรา ส่วนใหญ่
ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใส่หมวก/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ดื่มสุรา  ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนน
ทางหลวง รองลงมาคือทางหลวงชนบท และ ถนนในเมืองตามล าดับ ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นช่วง
อายุ 31-40 ปี รองลงมาคือ 61 ปีขึ้นไป, 51-60 ปี, 11-20 ปี, 21-30 ปี , 41-50 ปี, และต่ ากว่า 10 ปี 
ตามล าดับ สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดที่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี รองลงมาคือ อ าเภออินทร์บุรี, อ าเภอพรหมบุรี, 
อ าเภอบางระจัน, อ าเภอค่ายบางระจันและอ าเภอท่าช้าง ตามล าดับ 

แบบ ตก. 1 



๖๑ 
 

 2.3 มาตรการการแก้ไขปัญหา  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้ 

1)มาตรการการบริหารจัดการ  2)มาตรการจัดการข้อมูล 3)มาตรการปูองกัน และ4)มาตรการการรักษา 
การด าเนินงานปูองกันอุบัติเหตุทางถนน ทั้งระดับจังหวัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) ระดับอ าเภอ 

(โรงพยาบาล (A S M F), สสอ. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
โปรดใส่เครื่องหมาย ( ) ในช่องที่ได้ด าเนินการ หรือเติมค าตอบในช่องว่างที่ก าหนด ทุกประเด็น

รายงานผ่าน  http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php 
 

ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.ระดับจังหวัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

1 1.มาตรการ
ข้อมูล 

1.1.1 การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข ต ารวจ บริษัทกลางฯ) ทุกเดือน และ
รายงานผ่านระบบ online ทุกไตรมาส ปีงบประมาณ 2561 
 ไม่มี  มี  
 

หน่วยงาน จ านวนผู้เสียชีวิต (คน) 
ต.ค พ.ย. ธ.ค.          

รวม
ข้อมูล 3 
ฐาน 

0 28 12          

 
      มี - มีการด าเนินการอย่างไร (เช่น มีการประชุม (3 หน่วยงาน) ทุกเดือน หรือใช้
การส่งข้อมูล online โดย ศปถ.เป็นเลขารวบรวม ฯ ) มีการประชุม 
- ครั้งท่ี ๑ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประชุม
เตรียมพร้อมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ประเด็นมีการน าสถานการณ์ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่าย 
- ครั้งท่ี ๒ ตามหนังสือแขวงการทางสิงห์บุรี ที่ คค 06060/ปช/1809 ลว 15 ธ.ค.
๖๐  เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการอ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑  มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน โดยน าข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานมาตรวจสอบรายชื่อความซ้ าซ้อนและไม่ครบถ้วนร่วมกัน มีประเด็น 
แนวทางการเตรียมความพร้อมฯ และการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาจราจร  

1. ข้อมูล 3 ฐาน 
รายเดือน 
2.รายงานการ
ประชุมการ 
บูรณาการ 3 ฐาน 
และมาตรการ
แก้ไขปัญหา RTI 
(อาจรวมในการ
ประชุม ศปถ.
จังหวัด) 
สาระส าคัญของ 
การประชุมเน้น 
การสั่งการ
มอบหมาย
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
การตั้งเปูาหมาย 
ลดอุบัติเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1.2 การสอบสวนอุบัติเหตุ ตามเกณฑ์การสอบสวนระดับจังหวัด (เสียชีวิต 1 
บาดเจ็บ 4 หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ) 
- มีอุบัติเหตุตามเกณฑ์ ในปี 2561  ไตรมาส 1   ไม่มี  มี ..1… ครั้ง  
ผลงาน   ด าเนินการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท า
เอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-เคยรายงานผ่าน สคร.ให้รับทราบหรือไม่     ไม่มี  มี  …1… ครั้ง 

กรณีมีการ
สอบสวน 
-รายงานการ
สอบสวน 



๖๒ 
 
 

ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  1.1.3 ช้ีเปูาจุดเสี่ยงในระดับอ าเภอ/จังหวัดต่อไตรมาส และน าเสนอข้อมูล ผ่าน ศปถ.
จังหวัด ปี ๒๕๖๐-2561 
            ไม่มี  มี …59….. จุด   
              - มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว รวม 57 จุดเสี่ยง  
              - อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 จุดเสี่ยง ได้แก่ ถนนเส้นสาย 32 (สายเอเชีย)  
บริเวณหน้า รพ.พรหมบุรี, หน้าโรงงานกระดาษ 
          มีการด าเนินการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอย่างไร (เช่น มีการประชุม 
น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ จุดเสี่ยง และมาตรการสั่งการในการแก้ไขฯ) . 
            - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับต าบล/อ าเภอ (ศปถ.ต าบล, ศปถ.อ าเภอ)      
            - มีการประชุมระดับต าบล อ าเภอ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
            - มีการด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินการแก้ไข  
            - มีการเก็บรวบรวมรายงานระดับอ าเภอ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับในพื้นที่ 
 

 

 2.มาตรการ
บริหาร
จัดการ   

1.2.1 ระดับจังหวัดมีทีม SAT/EOC-RTI และ ทีม SAT มีการวิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนด
มาตรการปูองกัน สนับสนุน อ าเภอ/ท้องถิ่น  และมีอย่างไร    
 ไม่มี   
 ม ี-มีอย่างไร  
    - มีค าสั่งแต่งตั้งและเปิด EOC ระดับจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  

          - มีค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๗๒/๒๕๖๐ ลว.๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ทีม SAT/EOC 
 

-เอกสาร 
ค าสั่ง EOC 
- ข้อมูล การ
วิเคราะห์ 
RTI ในพื้นที่ 
รายอ าเภอ/
พื้นที ่

2.ระดับ รพ. (ฐานข้อมูลจ านวน รพ.ทั้งหมด /รพ. ระดับ A S M1 แต่ละจังหวัด )   
 1.มาตรการ

บริหาร
จัดการ 
รพ.A S M1 

2.1.1 มีการด าเนินงาน TEA Unit ในโรงพยาบาล A S M1 
      -มี รพ.S จ านวน 1 แห่ง มีการด าเนินงาน TEA Unit 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาล
สิงห์บุรี  
       ม ีรพ. M1 จ านวน 1 แห่ง  มีการด าเนินงาน TEA Unit 1 แห่ง  ได้แก่ 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
      -มีการด าเนินงาน ของรพ.ที่มี TEA unit ท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ มีการด าเนินงาน  มี
การลงข้อมูล วิเคราะห์ และ น าเสนอข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา มีห้อง
ท างานเฉพาะ และงบประมาณเพียงพอ บุคลากรยังผ่านการอบรมไม่ครบ 

 

2.มาตรการ
การรักษา  
รพ.A S M1 

2.2.1  ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps>0.75  เสียชีวิต ไม่เกิน 1% 
 จ านวนผู้บาดเจ็บจาก RTI ที่มีค่า 

Ps>0.75 ท้ังหมด 
จ านวนผู้เสียชีวิตจาก  
RTI ที่มีค่า Ps>0.75 

รพ.สิงห์บุรี N/A N/A 
รพ.อินทร์บุรี N/A N/A 
รวม N/A N/A 
    

 



๖๓ 
 
 

ล าดับ ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 3. มาตรการ
ปูองกัน   
รพ.ทุกแห่ง  

2.3.1 รพ.ทุกแห่ง ( A S M F) มีมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาล   (Ambulance 
Safety) จ านวนรพ.ทั้งหมด  6 แห่ง  มีการด าเนินการ  6 แห่ง  (มีการจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูลต่อไปนี้ หรือไม่) 
 

รายการ  จ านวน
ทั้งหมด  

จ านวนที่
ด าเนินการ  

ร้อยละที่
ด าเนินการ 

1.การติดตั้ง GPS  (คัน) ๒๒ ๒๒ 100.00 
2.การติดตั้งกล้อง Car DVR  (คัน) ๒๒ ๒๒ 100.00 
 3.การท าประกันภัย  (คัน) ๒๒ ๒๒ 100.00 
5.การจ ากัดความเร็วรถ  (คัน) ๒๒ ๒๒ 100.00 
4.การอบรมพนักงานขับรถ  (คน) ๔๙ ๔๕ ๙๑.๘๔ 

 
 

 

2.3.2 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560 - 61 
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จ านวนผู้บาดเจ็บ  ผู้เสียชีวิต และร้อยละของการ
ลดลง/เพิ่มขึ้น 

 จ านวน 
ในปี 60 

จ านวน 
ในปี 61 

ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

จ านวนครั้ง 0 0 ๐ 0 
ผู้บาดเจ็บ 0 0 ๐ 0 
ผู้เสียชีวิต 0 0 ๐ 0 

หมายเหตุ ให้เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 

 

  
3. ระดับอ าเภอ  สสอ. โรงพยาบาลชุมชน  คปสอ. (ฐานข้อมูลจ านวน อ าเภอทั้งหมด แต่ละจังหวัด / อ าเภอเปูาหมาย  
D-RTI ) 

 

 1.มาตรการ
ปูองกัน 

3.1 อ าเภอในจังหวัดที่มีการด าเนินงานปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรผ่านระบบ
สุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) (ร้อยละ 100 ของอ าเภอทั้งหมดในจังหวัดสิงห์บุรี)  
       - มีการด าเนินงานปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHS-RTI) ครบทุกอ าเภอ ในปี 2560 อยู่ระดับดีทั้ง 6 แห่ง โดย มีการผลักดัน 
กระบวนการ สสอ./รพช./คปสอ. เป็นเลขาร่วมใน ศปถ. อ าเภอ/ อ าเภอมีการบูรณาการ
งาน RTI ใน DHS / การด าเนินงานมาตรการระดับชุมชน/ด่านชุมชน  ชุมชน/ต าบล/
หมู่บ้าน โดยถ่ายทอดข้อมูลให้ทุกหน่วยตระหนักเห็นความส าคัญสะท้อนข้อมูลการตาย
จากอุบัติเหตุ 

จากรายงาน
ผลการออก
ประเมิน
มาตรฐาน 
DHS - RTI 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

3.1 ข้อมูลการเสียชีวิต  จากข้อมูล สนย. กระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับ รายการตัวชี้วัด การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน) 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) 

1 จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

เปูาหมาย  ประชากรกลางปี  212,173 
ผลงาน 3 ราย (ร้อยละ 1.41 ) 

3.2 การเสียชีวิตจากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานของจังหวัด ต ารวจ สาธารณสุข บริษัทกลาง  

ล าดับ รายการตัวชี้วัด  
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน) 

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60) 
1 จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ทางถนน 
เปูาหมาย  ประชากรกลางปี 212,173 
ผลงาน 40 ราย (ร้อยละ 18.85 ) 

 ข้อมูลผู้เสียชีวิตปี 2561 จากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานของจังหวัด ต ารวจ สาธารณสุข บริษัทกลาง   
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 40 ราย  เป็นเพศชาย  จ านวน 28 ราย 
เพศหญิง 12 ราย เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรี 17 ราย เป็นคนต่างจังหวัด  9 ราย ต่างด้าว 13 ราย และไม่ทราบ 1 ราย 
ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์  รองลงมาคือ รถตู,้ รถปิคอัพ, คนเดินเท้า และอ่ืนๆ 
ตามล าดับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุของคู่กรณี  ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก รองลงมาคือ รถปิคอัพ และไม่มีคู่กรณี 
การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัด และการดื่มสุรา ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บใส่หมวก/คาดเข็มขัดนิรภัย 
และดื่มสุราหรือไม ่ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนทางหลวง รองลงมาคือ ทางหลวงชนบท  ช่วงอายุ
ที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่ทราบอายุ รองลงมาคือ 50 ปีขึ้นไป      

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 

หน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

พฤติกรรมส่วนบุคคลในการขับขี่ของ
ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 

  

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
การประชาสัมพันธ์แบบวงกว้าง (Air war) 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 การผลักดันข้อมูลน าเข้าที่ประชุม ศปถ.จังหวัด และน าเข้าที่ประชุมในคณะสอบสวนอุบัติเหตุฯ  
ระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 

 

      ผู้รายงาน  นางสมใจ  มานะกรโกวิท 
           ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
           วัน/เดือน/ปี  19 มกราคม 2561 
                     โทร 089-5223945 e-mail Somjai2516@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ตัวชี้วัด 11  อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
                                                      ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
                                                      ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเปูาหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝูาระวังปัจจัยเสี่ยง 

2.สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง 
 สถานการณ์ โรคความดันโลหิตสูง  เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
องค์การอนามัยโลก  (WHO) รายงานว่า ในปี ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุ การตายทั่วโลกสูงถึง  
7.5 ล้านคน หรือร้อยละ  12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ทั้งยังมีผลสูญเสียปีสุขภาวะ คิดเป็น ร้อยละ 3.7 
ของ DALYs จ านวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกพบว่ามีจ านวนเกือบถึงพันล้านคน 
 ส าหรับในประเทศไทย มีการการคัดกรองประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในปี 2558-2560 เท่ากับ     
ร้อยละ 71.51, 77.85, 86.29 ตามล าดับ พบกลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับร้อยละ
34.13, 32.05, 25.6 ตามล าดับ 
 สถานการณ์จังหวัดสิงห์บุรีมีแนวทางการเฝูาระวังผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง โดยการคัดกรอง
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ  72.80 , 89.62 , 95.17 ตามล าดับ         
พบกลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับร้อยละ 24.72, 28.48, 25.46 ตามล าดับ 
สถานการณ์โรคเบาหวาน 
 สถานการณ์ โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลก  (WHO) รายงานว่าในปี 
พ.ศ. 2552 ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีจ านวน 108 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 422 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 และมี
ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน จ านวน 1.5 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 18 ปี 
ปุวยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.5  ซึ่งในปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน                           
ปุวยเป็นโรคเบาหวาน 

ส าหรับในประเทศไทย มีการคัดกรองประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในปี 2558-2560 เท่ากับ 65.98, 
73.60, 83.84 ตามล าดับ พบกลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน เท่ากับ 8.89, 7.30, 7.58 ตามล าดับ 
 สถานการณ์จังหวัดสิงห์บุรีมีแนวทางการเฝูาระวังผู้ปุวยโรคเบาหวาน   โดยการคัดกรองประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป ในปี 2558 - 2560 เท่ากับ 63.33 , 82.21 , 91.36 ตามล าดับพบกลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูงต่อ
โรคเบาหวาน เท่ากับ 6.31, 4.64, 4.91 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
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 ส าหรับผลการคัดกรองดังกล่าว ได้น ามาจัดระดับความรุนแรงโดยใช้ระดับน้ าตาลในเลือดและระดับ
ความดันโลหิต มาจัดกลุ่มตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สีของนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร และสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย 3 อ. 2 ส. มาเป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามสถานะระดับสีและ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดการเจ็บปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCD) ดังนั้น การปูองกัน
ก่อนเกิดโรค หรือการควบคุมไม่ให้โรคคืบหน้าจึงเป็นเปูาหมายส าคัญในการจัดการโรคเหล่านี้ รวมถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันควบคุมโรคด้วย  ปัญหาการคัดกรองในกลุ่มเปูาหมาย
ยังต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด  นอกจากนี้ยังมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนที่พ้ืนที่จะต้องมีการวิเคราะห์บริบทเพ่ือจัดท าแผน
ให้สอดคล้องกับปัญหาอีกด้วยการจัดท า  Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเน้นการดูแลผู้ปุวยใน
ลักษณะของเครือข่ายเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งเน้นการ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพและการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยมากขึ้นไปตามล าดับของขนาด
โรงพยาบาลที่สามารถดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีปัญหาซับซ้อนได้ 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
3.1 ผลการด าเนินงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป  

จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 
 

อ าเภอ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสิงห์บุรี 25,420 9,577 37.68 20,134 8,670 43.06 
บางระจัน 15,642 12,324 78.79 12,084 10,036 83.05 
ค่ายบางระจัน 12,449 9,597 77.09 9,624 7,968 82.79 
พรหมบุรี 9,390 6,146 65.45 7,132 4,807 67.4 
ท่าช้าง 6,319 1,090 17.25 4,520 794 17.57 
อินทร์บุรี 25,578 20,361 79.6 21,136 17,411 82.38 

รวม 94,798 59,095 62.34 74,630 49,686 67.58 
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3.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 จังหวัดสิงห์บุรี  
ปี 2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 

อ าเภอ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสิงห์บุรี 633 6 0.95 
บางระจัน 1,352 9 0.67 
ค่ายบางระจัน 409 3 0.73 
พรหมบุรี 577 7 1.21 
ท่าช้าง 462 5 1.08 
อินทร์บุรี 758 13 1.72 

รวม 4,191 43 1.03  

3.3 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน ≥ร้อยละ 10 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 

อ าเภอ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสิงห์บุรี 255 0 0 
บางระจัน 386 17 4.4 
ค่ายบางระจัน 279 0 0 
พรหมบุรี 189 0 0 
ท่าช้าง 128 0 0 
อินทร์บุรี 168 11 6.55 

รวม 1,405  28 1.99  
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

1) การจัดการคัดกรองที่ครอบคลุมสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังยังสามารถค้นหาผู้มีความเสี่ยงและผู้ปุวยเพื่อให้สามารถจัดกลุ่มในการดูแลได้อย่างเป็น
ระบบ 

2) การสื่อสารระดับความรุนแรงของโรคด้วยสี ท าให้ง่ายต่อการจดจ าของผู้รับบริการ ง่ายต่อการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข และสามารารถสร้างความเข้าในระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้
เป็นอย่างดี 

3) มีการแต่งตั้ง  NCD Board ในแต่ละระดับถึงระดับพื้นท่ีท าให้เกิดระบบการเชื่อมโยงและการ
ด าเนินงานที่สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ปุวย ท าให้สามารถจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม  

5) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท าได้ยากและถ้าจะให้ยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องและต้อง
กระตุ้นให้ผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงวิเคราะห์ปัญหาของตนเองและบริหารการดูแลสุขภาพของตนเอง  

6) การด าเนินงานองค์กร , องค์กรสร้างสุขภาพเป็นการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ของบุคลากรทุกระดับ
เป็นการสื่อสารเชิงนโยบายน าสู่การปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือใน
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 



๖๘ 
 

7) ระบบสารสนเทศมีความส าคัญมากกับการด าเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท้ังระบบ จ าเป็นต้อง
มีข้อมูลถึงรายบุคคล และต้องมีระบบไหลเวียน ระบบการจัดเก็บและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ และยังส่งผล
ให้เกิดการควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพตามมาด้วย 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

  
 
 
     
ผู้รายงาน  นายก่อศักดิ์ จันทรวิจิตร 
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม 2561 
โทร. 081-7504842 
e-mailchsak1971@gmail.com 
 
ผู้รายงาน   นายวันเฉลิม สมัครวงษ์ 
ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี 12 มกราคม 2561 
โทร. 086-8128071 
e-mail  ncdsingburi@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
                                                      GREEN&CLEAN Hospital 

1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากอย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา ModelDevelopment  

2.สถานการณ์ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560) 
 ระดับเขต  โรงพยาบาลในพ้ืนที่เขต 4 ทั้งหมด จ านวน 79 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 8  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 10.13 ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จ านวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.17 ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป จ านวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.73 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.27 
 ระดับจังหวัด  โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 6 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.66 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561  
ผลการด าเนินงานในไตรมาสแรก  (ตุลาคม 2560- ธันวาคม 2560) โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี 

จ านวน 6 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และยังไม่มีโรงพยาบาลใดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
มกราคม 2561) 

มาตรการส าคัญ  คือ 1.สร้างกระบวนการพัฒนา 2.พัฒนาระบบให้ยั่งยืน ดังนี้ 
สร้างกระบวนการพัฒนา  1)รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลในพ้ืนที ่เพ่ือจัดกลุ่มวางแผน  

การพัฒนายกระดับให้สูงขึ้น  2)จัดท าแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์  GREEN & 
CLEAN Hospital  เพ่ือให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ  3)จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลใน
พ้ืนที่มีสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาร่วมกัน  4)สนับสนุนองค์ความรู้  ให้ค าปรึกษาและ
เยี่ยมเสริมพลัง แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง  5)จัดทีมตรวจประเมินและลงพ้ืนที่ เพื่อตรวจประเมินรับรองและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พัฒนาระบบให้ยั่งยืน 1)สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   2)สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล  3)เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา  GREEN Hospital 
สู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

แบบ ตก. 1 
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5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
           ผู้รายงาน    นายกิตติคุณ   บัวศรีพันธุ์ 
            ต าแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            วัน/เดือน/ปี   18 มกราคม 2561 
            โทร  089 7414568 e-mail kittikunb@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : Monitor 1  ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 68) 
 1.1 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
 1.2 การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 

2.สถานการณ์ 
จากข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 3 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561) 

พบว่าผลด าเนินงานในแต่ละอ าเภอ ส่วนใหญ่ยังคงต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยในปี 2560 พบว่ามีเพียง 2 
อ าเภอเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 66) คือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ร้อยละ 67.26 และอ าเภออินทร์บุรี ร้อยละ
69.95 ส่งผลให้ภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน อยู่ที่ร้อยละ 65.92 ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดเล็กน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง จะพบว่าภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรีมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
(รายละเอียดดังภาพ) 

 
 

       
       

อ าเภอ เทอม1 ปีการศึกษา58 เทอม1 ปีการศึกษา59 เทอม1 ปีการศึกษา60 
อ าเภอเมือง 63.46 62.93 67.26 
อ าเภอบางระจัน 62.86 65.43 63.06 
อ าเภอค่ายบางระจัน 61.08 63.69 63.69 
อ าเภอพรหมบุรี 57.98 57.76 60.44 
อ าเภอท่าช้าง 51.09 59.43 58.28 
อ าเภออินทร์บุรี 61.89 65.41 69.95 
ภาพรวม จ.สิงห์บุรี 62.16 63.26 65.92 
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แบบ ตก. 1 

    ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน  
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3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1.จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2561  และจัดท าแผนควบคุมก ากับการด าเนินงาน

ส่งเสริมให้เด็กสูงดีสมส่วนและการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ  (เตี้ย อ้วน ผอม) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

2.ประชุมคณะท างานพัฒนาคลินิกให้ค าปรึกษาลดอ้วนในเด็กวัยเรียน เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรค แนวทาง 
การส่งต่อ การคืนข้อมูล (26 ธันวาคม 2560) 

3.ประชุมคณะท างานร่วมศึกษาและสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางการด าเนินงาน ปี 2561  

4.ติดตามข้อมูล HDC จัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน เพ่ือคืนข้อมูลให้พื้นที่ ในการ
ติดตามแก้ไขปัญหา คัดกรอง Obesity Sign และส่งต่อคลินิก DPAC /พบแพทย์ 

5.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดบูธรณรงค์ ดื่มนมจืด ยืดความสูง กระโดดโลดเต้น 
เล่นสนุก กิจกรรม เล่นเกมส์ฝึกสมอง ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก กระโดดเชือก กระโดดตบ แจกนมจืดแจกสื่อแผ่นพับ
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ผัก ไข่ นม นอน กระโดด  ร วมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด
จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

6.ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการด าเนินงาน โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 1 แห่ง และส่งโครงงาน
สุขภาพ เข้าร่วมประกวดระดับเขต และได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นโครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง
อ่ิมท้อง สมองดี ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ และรางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

        
 
 

อ าเภอ เทอม 1 ปีการศึกษา60 เทอม 2 ปีการศึกษา60 
อ าเภอเมือง 67.26 78.19 
อ าเภอบางระจัน 63.06 65.99 
อ าเภอค่ายบางระจัน 63.69 67.07 
อ าเภอพรหมบุรี 60.44 64.81 
อ าเภอท่าช้าง 58.28 62.77 
อ าเภออินทร์บุรี 69.95 71.53 
ภาพรวม จ.สิงห์บุรี 65.92 69.82 
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ความตระหนักของผู้ปกครองและ
พฤติกรรมการบริโภคโดยรวมของ
ครอบครัว   
2.การเข้าถึงอาหารที่ส่งผลเสียต่อภาวะ
โภชนาการเป็นไปโดยง่าย เช่น ตลาดนัด 
รถเร่ ร้านสะดวกซ้ือ  
3.แรงกระตุ้นจากการโฆษณาท้ังจากทีวี/
อินเตอร์เน็ต/ปูายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 
ท าให้เด็กอยากรับประทานอาหารเหล่านั้น
มากขึ้น 

  

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ส่วนกลางควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจง่าย เหมาะสมกับเด็ก 

และผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการส่งเสริมให้เด็กสูงดี สมส่วน ลดภาวะอ้วน ผอม เตี้ย การออกก าลังกายในเด็ก 
 - ผลักดันให้การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน เป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาต้องเร่งรัด
ด าเนินการ 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 

    
ผู้รายงาน  นางสาวนฤมล   ลิจุติภูมิ 

     ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  23 มกราคม 2561 

     โทร  081-7808167 e-mail sing24kyo@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก    การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด Monitor ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง 
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน                      
ร้อยละ 100 (ระดับพ้ืนฐาน) 

1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์และการเฝูาระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม  

2.การสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  

3.การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน ( EHA) และ
ต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ( Active Communities) และโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.สถานการณ์ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560) 
 ระดับประเทศ  จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน มีจ านวนทั้งสิ้น 46 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60.53 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560) 

 ระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรีมีระบบและกลไกเพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมี
การด าเนินการใน 6 ประเด็น ดังนี้ 1)การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 2)กลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการโดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 3)มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพศ./
รพท./รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  4)การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 5)การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  (Active Communities) 6)การจัดระบบเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจากการประเมินตนเองพบว่า จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน จ านวน 4 ประเด็น  คือ 
ประเด็นที่ 3, 4, 5, 6 อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ฯ จ านวน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1, 2 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561  
1.จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  จ านวน 1 แผนงานคือ

แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ 
คือ 

1.1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 
1.2.โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง ( Hot Zone) จังหวัด

สิงห์บุรี  
2. มีแผนการแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสแรก (ตุลาคม 2560- ธันวาคม 2560) 
การด าเนินงานจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ                     

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปี  2561 จากการประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ  ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 4 ประเด็น และไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ประเด็นดังนี้ 

แบบ ตก. 1 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ไม่ผ่าน   
2.การด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

ไม่ผ่าน   

3.มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาล 

ผ่าน   

4.มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 

ผ่าน   

5.ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

ผ่าน   

6.มีการจัดระบบเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ผ่าน   

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 -มีฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานและพ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน 5  
ประเด็น คือ 1)มูลฝอยทั่วไป 2)มูลฝอยติดเชื้อ  3)สุขาภิบาลอาหาร 4)น้ าบริโภค 5)เหตุร าคาญ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการคีย์เข้าในฐานข้อมูล NEHIS ให้เป็นปัจจุบัน 
 -มีการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานและพ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ใน 
2 ประเด็น คือ 1)มูลฝอยติดเชื้อ  2)พ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพิษระบุ (บ่อขยะ) 

ประเด็นที่ 2 กลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการโดยขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  (คสจ .) เนื่องจากการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ) ยังไม่สามารถจัดประชุมได้ อยู่ระหว่าง การแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
(คสจ.) รอประกาศคณะกรรมการสรรหาให้มีผลทางกฎหมาย 

ประเด็นที่ 3 มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล  รพศ./รพท./รพช.
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 -มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการการสาธารณสุขทุกประเภทคือ 1)โรงพยาบาล สังกัด กระทรวง
สาธารณสุข  ได้แก่ รพท. รพช. รพสต.  2)โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนและ 3)สถานพยาบาลสัตว์ 

 -มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการของแหล่งก าเนิด
ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 แห่ง และ รพ.สต.  ทั้ง 47 แห่งในส่วนของ
โรงพยาบาล ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) โดย 1)มีแผน 
การด าเนินงาน  ปี 2561 2)มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  3)อปท. ผ่านการประเมินรับรองฯ ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 2 แห่งคือ เทศบาล
เมืองสิงห์บุรี และเทศบาลเมืองบางระจัน คิดเป็นร้อยละ 25 
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ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  (Active Communities) ได้ด าเนินการ ร่วมกันหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี และ อปท.ในพ้ืนที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะ) โดยมีชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน จ านวน 95 ชุมชน ซึ่งมาจากต าบล 37 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 86.04 

ประเด็นที่ 6 การจัดระบบเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมที่ มี
การด าเนินการ คือ มีการสนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วย
บริการมีการสนับสนุนข้อมูล/การสื่อสารความเสี่ยงและ มีข้อมูลจ านวนผู้ประกอบอาชีพในพ้ืนที่ ซึ่งจากผลการ
ติดตามและประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2560 โรงพยาบาลสิงห์บุรีผ่าน
การรับรองระดับดี  โรงพยาบาลอินทร์บุรี ผลการรับรองระดับเริ่มต้นพัฒนา ผลการติดตามและประเมินผลการ
ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล (รพช.) ปี 2560 โรงพยาบาลพรหมบุรี ระดับ 5  

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 

           ผู้รายงาน    นายกิตติคุณ   บัวศรีพันธุ์ 
            ต าแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            วัน/เดือน/ปี   29 มกราคม 2561 
            โทร  089 7414568 e-mail kittikunb@hotmail.com 



 

คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ  

 

 

1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
2. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  รายสาขา 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 13 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่  
                                                         (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้ง PCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ 

         formal training ในเขตสุขภาพ 
 4) การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  

2.สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ  2560 จังหวัดสิงห์บุรีได้ด าเนินการจัดตั้งและเปิดคลินิกหมอครอบครัว 5 ทีม  

(1 Cluster กับอีก 2 ทีม) คือ 
1.รพ.สิงห์บุรี 1 Cluster คือ  

1.1.เมืองสิงห์ 1 ประกอบด้วย รพ.สต.บางกระบือ, รพ.สต.บางกระบือ 2 และหมู่ 10, 11 
ต าบลต้นโพธิ์ 

1.2.เมืองสิงห์ 2 ประกอบด้วย รพ.สต.ม่วงหมู่ และ รพ.สต.พรหมบุรี 
1.3.เมืองสิงห์ 3 ประกอบด้วย รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1, รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2, รพ.สต.จักรสีห์ และ  

รพ.สต.หัวป่า 
2.รพ.อินทร์บุร ี1 ทีม คือ รพ.สต.ทองเอน 1 ประกอบด้วย รพ.สต.ทองเอน 1 และ รพ.สต.ทองเอน 2 
3.รพ.บางระจัน 1 ทีม คือ สอ.น.พักทัน ประกอบด้วย สอ.น.พักทัน, รพ.สต.บ้านจ่า และ รพ.สต.สระแจง 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
การด าเนินงาน 
1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ เพื่อทบทวน/วิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา และวางแผน

ปรับปรุงพัฒนา 
2.จัดโครงสร้างบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์การข้ึนทะเบียน PCC (แพทย์ FM, พยาบาล, นักวิชาการ) 
3.พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพ่ือรองรับการท างานใน PCC 
ผลการด าเนินงาน 
จัดตั้งและเปิดคลินิกหมอครอบครัว 3 ทีมคือ 
1. สอ.น.พิกุลทอง ประกอบด้วย สอ.น.พิกุลทอง และ รพ.สต.ถอนสมอ 
2. รพ.สต.โพสังโฆ ประกอบด้วย  รพ.สต.โพสังโฆ และ รพ.สต.ท่าข้าม 
3. รพ.สต.โรงช้าง ประกอบด้วย  รพ.สต.โรงช้าง และ รพ.สต.พระงาม 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แบบ ตก. 1 
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5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 

                                                           ผู้รายงาน   นางรัตนา ตรีสาร 
                         ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
               วัน/เดือน/ปี   17 มกราคม 2561 
                                  โทร 085 9828212  e-mail trisarn@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 

2.สถานการณ ์
 จากแนวยุทธศาสตร์ของรัฐบาล แนวทางการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ด้านการสาธารณสุข ที่มี

เป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยนั้น 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย Thailand 4.0 ด้านการ

สาธารณสุข โดยก าหนดแผนการด าเนินงานและการก ากับติดตามการด าเนินงาน กรณี One Day Surgery (ODS) 
และ  Minimally Invasive Surgery (MIS) โดยในระยะแรกในปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มด าเนินการ กรณี One 
Day Surgery (ODS) ก่อน ซึ่งโครงการพัฒนาระบบการให้บริการการรักษา หรือการผ่าตัดแบบวัน เดียวกลับ 
(One Day Surgery : ODS) เป็นหน่ึงในการให้บริการทางการแพทย์ท่ีจะท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็ว ลด
ระยะเวลารอคอยการรักษา โดยไม่ต้องรอเตียงในโรงพยาบาลว่างก่อน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึง
การรักษาในแนวทางนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลท่ีไม่จ าเป็น และที่ส าคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในการเข้ามารับบริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักอาศัยของญาติ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย
และญาติ ตลอดจนการเสียเวลาในการท างานของผู้ป่วยและญาติในระหว่างท่ีต้องมาอยู่ในโรงพยาบาล เพิ่มความ
สะดวกสบายของผู้ป่วย เนื่องจากสามารถใช้ชีวิตประจ าวันหลังการผ่าตัดได้ใกล้เคียงปกติและอยู่ในความดูแลของ
ญาติ ได้รับความอบอุ่นมากกว่าการมานอนรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ 
 จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี สาขาศัลยกรรมขึ้น เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนระบบบริการแบบ One day 
Surgery ในระดับจังหวัดและส่งเสริม สนับสนุนให้สถานบริการท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบ
บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day Surgery : ODS)  
3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานบริการท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ (One day Surgery : ODS) จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสิงห์บุรี  โดยมีการด าเนินการดังนี้                               

 1.พัฒนาและจัดต้ัง One day Surgery Unit        
 2.พัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  (One day Surgery) 

 3.พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One day Surgery) 
ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) มีผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 34.62  โดยแยกเป็น
การผ่าตัดในกลุ่มโรค ดังนี้ 
 โรค ผลลัพธ์ต่อโรค (ร้อยละ) รวมผลลัพธ์ (ร้อยละ) 
1. Hernia (จ านวน 4/10 ราย) 40  

 
34.6 

2. Hemorrhoid (จ านวน 0/10 ราย) 0 
3. Hydrocele (จ านวน 1/2 ราย) 50 

4. Colorectal polyp (จ านวน 4/4 ราย) 100 

แบบ ตก. 1 
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

1.ผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและข้ันตอนของระบบบริการ  
แบบ One day Surgery  

2.ขาดความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ในการให้บริการ 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบ One day Surgery ในโรงพยาบาลมีความเข้าใจในขั้นตอนของ 

การให้บริการไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 

หน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ในระยะเริ่มต้นไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ดูแลโครงการการรักษาหรือการผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ของ
โรงพยาบาลอย่างชัดเจน  

  

2.การจัดตั้ง One day Surgery Unit  
จัดตั้งในอาคารเดิมของโรงพยาบาล ไม่สามารถ
แยกหน่วยบริการออกมาจากอาคารเดิมได้
เนื่องจากสถานที่มีจ ากัดส่งผลให้ไม่มีพ้ืนที่ไว้
ส าหรับการ Observe ท าให้การบริหารจัดการ
ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร 

  

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติในโครงการการ
รักษาผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ให้เข้าใจชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและมีการจัดอบรมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
 
 

ผู้รายงาน      นางนวนปรางค์  พิชัยศักดิ์ 
     ต าแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี    22  มกราคม  2561 
     โทร  081-7451772 E-mail  singburi.sp@gmail.com 

 
 



81 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 15  อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
        มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย และแผนงาน/  
    แผนปฏิบัติการเพ่ือลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา  
2) ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาดยา และ 

พัฒนาระบบการส่งต่อ 
2.สถานการณ์ 

ในปี 2560 สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย พบมีอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ทุกประเภททั้งประเทศ (ขึ้นทะเบียนรักษาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559  – 31 ธันวาคม 2559) ร้อยละ 
52.36 ระดับเขต  (เขตท่ี 4 จังหวัดสระบุรี) ร้อยละ 49.07  โดยจังหวัดสิงห์บุรีพบมีอัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรายใหม่ ร้อยละ 53.84 เสียชีวิต ร้อยละ 5.12 ขาดยา ร้อยละ 7.69 โอนออก
ร้อยละ 7.69 และอยู่ระหว่างการรักษา ร้อยละ 30.76 (ประเมิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการยุติวัณโรคจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น และมีผลด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติยุติวัณโรค ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น (ค าสั่งลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560) และจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติยุติวัณโรค 
ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561  เพ่ือชี้แจงกรอบนโยบายและก าหนดแผนการด าเนินงานยุติวัณโรคจังหวัด
สิงห์บุรี 

2.จัดประชุมผู้ประสานวัณโรคระดับอ าเภอ ชี้แจงรายละเอียดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 จ านวน 1 ครั้ง (วันที่ 21 ธันวาคม 2560)        

3.อบรมการใช้โปรแกรม TBCM Online แก่เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคและผู้ประสานงานวัณโรคระดับ
จังหวัดและอ าเภอ โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (ระหว่างวันที่ 30-
31 ตุลาคม 2560) 

4.ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 พบมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ข้ึน
ทะเบียนรักษาทั้งหมด จ านวนรวม 32 ราย แยกเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 25 ราย (ผู้ป่วยเสมหะบวก 9 ราย 
และเสมหะลบ 16 ราย)  และผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ 7 ราย  โดยมีจ านวนผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง 3 ราย 
และผู้ติดเชื้อ HIV 3 ราย 
 

 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

1.ในปี 2560 พบผู้ป่วยที่เสียชีวิต 2 ราย ร้อยละ 5.1 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 94 ปีและ 64 ปี) สาเหตุ
การเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน และอาการ Septic shock และมีผู้ป่วยขาดยา 3 ราย ร้อยละ 7.69 (ปฏิเสธ
การรักษาและกลัวการตีตรา 1 ราย แพ้ยาจึงตัดสินใจไม่มาพบแพทย์ 1 ราย ติดตามตัวไม่ได้ 1 ราย) 

2.ผู้ป่วยให้ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับที่อยู่จริงท าให้ติดตามตัวไม่ได้ รวมทั้งผู้ป่วย
มีการย้ายที่อยู่ ท าให้การดูแลรักษาไม่ต่อเนื่อง 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ 
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มี
โรคร่วม ดังนั้นจึงควรก าหนดแผนคัดกรองเชิง
รุกในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม หรือกลุ่มเสี่ยงที่
วิเคราะห์สถานการณ์พบเป็นปัญหาในพ้ืนที่ 
เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 

  

2.ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา และกลัวการตีตรา 
ควรส่งเสริมให้มีการสื่อสารความเสี่ยงเก่ียวกับ
วัณโรคในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นรวมทั้ง เจ้าหน้าที่
ประจ าคลินิกวัณโรคควรขอข้อมูลที่อยู่ตามที่
ผู้ป่วยพักอาศัยจริง ไม่ใช่ข้อมูลจากบัตร
ประชาชน และญาติพ่ีน้องใกล้ชิด เพื่อให้ได้
ข้อมูลการติดต่อที่แท้จริงและสามารถตามตัวได้ 

  

3.ผู้ป่วยวัณโรคต้องมีพ่ีเลี้ยงก ากับการกินยาให้
ครบ (DOT) จนสิ้นสุดการรักษา ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที ่รพ.สต. ซึ่งเป็น case manger ใน
พ้ืนที่และ อสค.TB เพ่ือลดอัตราการขาดยาและ
อัตราตายระหว่างรักษา 

  

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1.อาสาสมัครประจ าครอบครัวก ากับการกินยาผู้ป่วยวัณโรค (อสค.TB) 100% 
2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผู้ป่วยวัณโรค (GIS TB) 100% 

     ผู้รายงาน   น.ส.สมปรารถนา  มหาผล 
     ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี   22 มกราคม 2561 
     โทร   089 1333230 e-mail msompratana@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 16 จ านวนเมืองสมุนไพร  เขตละ 1 จังหวัด 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร  
4) การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 

      7) การก าหนดยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ  

2.สถานการณ ์
 จังหวัดสิงห์บุรี มี  รพท.จ านวน 2 แห่ง รพช.จ านวน 4 แห่ง รพ.สต.จ านวน  47 แห่ง  มีสถานที่ผลิต
ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.อินทร์บุรี  ยังไม่ผ่านมาตรฐาน  GMP       
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงห้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ความสามารถในการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 18 รายการ ได้รับงบสนับสนุน ในปี 2556 จ านวน 
1,000,000 บาท และปี 2560 จ านวน 4,211,500 บาท รวมทั้งสิ้น 5,211,500 บาท  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 20  ผลการ
ด าเนินงานภาพรวมทั้งจังหวัด ในปี 2560  จ านวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 185,434 ครั้ง จากจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 761,944 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.34  และผลการ
ด าเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต .ค.-ธ .ค.60) จ านวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  4 2,296 ครั้ง  จากจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด  184,286 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.95  ซึ่งเมื่อ
จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  ผ่านเกณฑ์เป้าหมายสูงสุด  คือ อ าเภอบางระจัน ร้อยละ 27.42  รองลงมาคืออ าเภอค่ายบางระจัน 
ร้อยละ 25.58 อ าเภอท่าช้าง 23.95 ร้อยละ 24.54 อ าเภออินทร์บุรี ร้อยละ 22.99  และอ าเภอที่ต่ าสุดคือ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ร้อยละ 21.41 ตามล าดับ 
เป้าหมาย ปี งบประมาณ 2561  
 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขทั้งจังหวัด เพิ่มข้ึนร้อยละ 15  
ผลการด าเนินงาน 
 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ปี 2560   จ านวน 3,593,971.53 บาท  
 เป้าหมาย ปี 2561    จ านวน 4,133,067.26  บาท 
 
 ***จ านวนเมืองสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 4 ก าหนดให้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมาย*** 
 
 

แบบ ตก. 1 
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 

หน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 
 
 
 
     ผู้รายงาน   นางอรทัย  บานชื่น 
     ต าแหน่ง     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
     วัน/เดือน/ปี    19 มกราคม 2561 
     โทร   089-9359326  e-mail ban-chuen@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 17 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A, S  
2) ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม 
3) การจัดการและให้บริการกรณ ีHemorrhage ใน Stroke Unit 

     4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

2.สถานการณ ์
จังหวัดสิงห์บุรีมีประชากร 212,173 คน พบว่าเป็นผู้สูงอายุ 43,324 ราย ร้อยละ 20.41 และเป็น

ผู้ป่วยเบาหวาน 14,630 ราย, ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 35,079 ราย ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสิงห์บุรีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลต่อประชากรแสนคน ตั้งแต่ปี 2558-2560 จาก 12.79 มีแนวโน้มลดลง 11.52 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 1.โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้ท าการเปิดหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke Unit) ตั้งแต่ปี 2558 
จนถึงปัจจุบัน จ านวน 6 เตียง เพ่ือรับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ทั้งเพศชายและหญิงที่  หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
  2.เปิดให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน 24 ชั่วโมง 
  3.มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นองค์รวม 

ผลการด าเนินงานดังตาราง 

อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 ม.ค.2561 

 
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน  

  
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2561 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. ) 
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤7% 9.66% (32/331ราย) 

ตัวชี้วัด ปี 2561 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. ) 
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) 32.05% (25/78 ราย) 
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน (I63- I69) 2.76% (7/253 ราย) 

แบบ ตก. 1 
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จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เสียชีวิตตามรายอ าเภอ 

อายุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เสียชีวิต 
 

ช่วงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
 39 ปี 1 0 
40-49 ป ี 0 1 
50-59 ป ี 0 6 
≥ 60 ป ี 6 18 

 ค่าเฉลี่ย 67.7 ปี 
พิสัย 38-91 ปี 

ค่าเฉลี่ย 69.2 ปี 
พิสัย 49-89 ป ี

 
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในโรคหลอดเลือดสมอง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 

 
ปี 2560 

 
ปี 2561 

(3 ด) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  
141 
ราย 

143 
ราย 

157 
ราย 

78 ราย 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ  
หรืออุดตัน 

 301 
326 
ราย 

422 
ราย 

253ราย 

อัตราการมาโรงพยาบาลทัน  
ภายใน 4.5 ชั่วโมง 

≥ 50% 
72 ราย 
24% 

148 
ราย 

45.4% 

176 
ราย 

41.7% 

43 ราย*
39.5% 

อัตราการได้รับอัตราการได้รับยาละลาย 
ลิ่มเลือด  (rt-PA) 

10% 
20 ราย 
6.7% 

28 ราย 
8.6% 

24 ราย 
6.6% 

8 ราย
7.3% 
 

ระยะเวลาในการให้ยา door to needle 60 นาที 94 นาที 
64.2 
นาที 

69.1 
นาที 

71.6 
นาที 

อัตราผู้ป่วยได้รับยาละลายล่ิมเลือด 
ภายใน 60 นาที 

50% 
4 ราย 
20% 

15 ราย 
53.6% 

10 ราย 
41.7% 

5 ราย 
62.5% 

 

สถานที่ จ าวนผู้ป่วยรายใหม่ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 
อ าเภอเมือง 200 2 ราย 1.00 
อ าเภอค่ายบางระจัน 13 6 ราย 46.15 
อ าเภอพรหมบุรี 11 3 ราย 27.27 
อ าเภอท่าช้าง 5 4 ราย 80.00 
อ าเภออินทร์บุรี 83 12 ราย 14.46 
อ าเภอบางระจัน 19 4ราย 21.05 
ต่างจังหวัด - 1 ราย - 

รวม 331 32 ราย 9.66 
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีจ านวนมาก 43,324 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.41 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
2.ผู้ป่วยมาไม่ทันเวลา 4.5 ชั่วโมง ร้อยละ 60.5 

แนวทางการพัฒนา 
 1.มีการให้ Health litheracy แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีการจัดอบรม อสม.มีการ 

ประชาสัมพันธ์โรคหลอด สมองช่องทางด่วนในการเข้ารับการรักษา และการบริการฉุกเฉินโดยผ่าน 1669 มี
การใช้ Google map ในการระบุต าแหน่งที่ตั้งของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

2.บริหารเตียงใน stroke unit 4 เตียงส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันและ 
2 เตียง ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  

          3.พัฒนาระบบ Stroke fast track  โดยลดขั้นตอน/ลดเวลา 
4.พัฒนาระบบ refer ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
5.ส ารวจกลุ่มประชากรนอกเขตท่ีเข้ามารับบริการ 
6.พัฒนา Stroke alert / awareness โดยการคัดกรองและสร้างความตระหนักของ 

กลุ่มเสี่ยงได้แก ่ HT, DM และเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนตั้งแต่มัธยมปีที่ 3-6 
7.ขยายธนาคารเครื่องวัดความดันโลหิตจากกลุ่มผู้ป่วยสีแดงไปกลุ่มสีอื่นให้ครอบคลุมมากขึ้น 

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึน 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 

 

   ผู้รายงาน นางนุชนาถ  วรพิมพงษ์ 
                     ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                วัน/เดือน/ปี 18 มกราคม 2561 
                                                โทร 081 9948487 e-mail nuchart2543@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :   
   ตัวชี้วัด 18  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน 27 ต่อประชากรแสนคน 

ตัวชี้วัด 26 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)  
                ในผูป้ว่ย STEMI ได้ 100% 

2.สถานการณ์ 
ระดับประเทศ  อัตรา การเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ( I20-I25) และอัตราตายรวมของผู้ป่วย 

STEMI (I210-I213) ในโรงพยาบาลโดยภาพรวมประเทศไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร และไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับเขต  มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าภาพรวมประเทศ แต่อัตราตายรวมของ

ผู้ป่วย STEMI ในโรงพยาบาลไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
จังหวัดสิงห์บุรี   ปีงบประมาณ  2560 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าภาพรวม

ประเทศ (32.69 ต่อแสนประชากร) และอัตราตายรวมของผู้ป่วย STEMI เกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 
12.5 

ในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งจังหวัด มีโรงพยาบาลระดับ S จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.สิงห์บุรี ระดับ 
M1 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.อินทร์บุรี ระดับ F2 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ท่าช้าง รพ.ค่ายบางระจัน       
รพ.บางระจัน และระดับ F3 จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.พรหมบุรี ทุกโรงพยาบาลสามารถให้ SK ในผู้ป่วย STEMI  
ได้ โดยมีระบบการ Consult และระบบการส่งต่อในจังหวัด เมื่อ รพ.ระดับ F2, F3 ให้ SK แล้วส่งต่อ รพ.แม่ข่าย        
(รพ.ท่าช้าง/ รพ.ค่ายบางระจัน/ รพ.พรหมบุรี/ รพ.บางระจัน ส่งต่อ  รพ.สิงห์บุรี) ระยะทางจาก รพ.ระดับ F2 
/F3 ถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในกรณีท่ีให้ SK แล้วหลอดเลือดไม่เปิด ส่งต่อไปรพ.          
ในเขตสุขภาพท่ี 4 ที่มีห้อง Cath.lab. เพ่ือท า Rescuse PCI กรณีเตียงเต็มให้ส่งไป  รพ.เอกชนที่ท า MOU กับ
เขตสุขภาพท่ี 4 จ านวน 7 รพ. ได้แก่ รพ.แพทย์รังสิต รพ.ราชธานี รพ. ยันฮี  รพ.ปิยะเวทและรพ.มงกุฎวัฒนะ
ต่อไป  ส่วนใน Case  ที่ให้ SK แล้วหลอดเลือดเปิดให้ส่งเป็น Delay PCI ภายหลังให้ SK 24-48 ชั่วโมง 
ในกรณีนี้ ส่วนใหญ่ให้ส่ง รพ.พระนั่งเกล้าเป็นล าดับแรก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยประมาณ  60-70 ราย เป็นผู้ป่วยใน
จังหวัดและบางรายมาจากจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเขตติดต่อ  ในปีงบประมาณ 2560 สามารถส่งไปท า PCI ที่
โรงพยาบาลใกล้เคียงได้เพ่ิมข้ึนอีก 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีอายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ. สิงห์บุรี จึงจัดบริการ Clinic โรคหัวใจ โดยมีอายุรแพทย์
โรคหัวใจจาก รพ.พระนั่งเกล้ามาร่วมตรวจที่ Clinic เดือนละ 1 ครั้ง และอายุรแพทย์โรคหัวใจ จาก รพ.เอกชน
ได้แก่ รพ.แพทย์รังสิต รพ.ราชธานีและรพ.ภัทรธนบุรีมาร่วมตรวจที่ Clinic รพ.ละ 1 ครั้ง ส่วนรพ.อินทร์บุรี    
มีอายุรแพทย์โรคหัวใจจาก  รพ.ภัทรธนบุรี ร่วมตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึน       
ใน Case ที่มีการตรวจรักษาเพ่ิมเติม ก็จะมีการส่งไปยังโรงพยาบาลในเขตหรือรพ. เอกชนที่ท า MOU ต่อไป 
 ผู้ป่วยที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดมีการเปิด Wafarin clinic ทุกโรงพยาบาลระดับ  M1 F2 และ 
F3 ท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกมีการลงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยา Wafarin ด้วยโปรแกรมของ             
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเขต นอกจากนั้นมีการเปิด Heart failure clinic           
ที ่รพ .สิงห์บุรี ท าให้ลดอัตราการ Readmit ของผู้ป่วยได ้
 

แบบ ตก. 1 
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3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
   3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอ รายการข้อมูล (แหล่งที่มา : ทะเบียนราษฎร์) 

จ านวนประชากรที่ตายจาก 
โรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 = I20-I25)(A) 

จ านวนประชากรกลางปีใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดหัวใจ 
(A/B) x 100 

เมือง 1 59,513 1.68 
บางระจัน 3 32,464 9.24 
ค่ายบางระจัน 1 27,999 3.57 
พรหมบุรี 1 22,949 4.36 
ท่าช้าง 0 14,765    0 
อินทร์บุรี 6 54,483 11.01 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูลถึง 30 พ.ย. 2560) 

12 212,173 5.66 

ภาพรวมจังหวัด   มีการคัดกรอง CVD risk  มีการให้ Health litheracy แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงมีการจัดอบรม อสม. มีการประชาสัมพันธ์ โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน  ช่องทางด่วนในการเข้ารับ
การรักษา และการบริการฉุกเฉินโดยผ่าน 1669 มีการใช้ Google map ในการระบุต าแหน่งที่ตั้งของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง 

(2) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI  
ได้ทุกโรงพยาบาล (100%) 

 ภาพรวมจังหวัดผู้ป่วย STEMI ได้รับการเปิดหลอดเลือดร้อยละ 84.61 (11 รายจาก 13 ราย) 
เสียชีวิตในโรงพยาบาล ร้อยละ 15.38 (2 รายจาก 13 ราย) โรงพยาบาลบางระจันยังไม่มีผู้ป่วย STEMI 
ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.60 แต่ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ป่วย STEMI และสามารถให้ยา SK ก่อน Refer มา
โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้โดยผ่านระบบ Consult และระบบ Fast track ที่ใช้ร่วมกันทั้งจังหวัดผู้ป่วยที่มีข้อห้าม 
ในการให้ยา SK จะมีระบบ Consult ที่ใช้ร่วมกันในเขต 4 ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ท า PPCI ได้ส่วน
ผู้ป่วย Post SK  มีระบบ Consult ที่ใช้ร่วมกันในเขต 4 เช่นกัน เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มี Cath. Lab  

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ รพ. 
สิงห์บุร ี

(S) 

รพ. 
อินทร์บุร ี

(M1) 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 
(F2) 

รพ.
บางระจัน 

(F2) 

รพ. 
ท่าช้าง 
(F2) 

ภาพรวม 

1 ร้อยละรพ.ใน
ระดับ F2  
ขึ้นไป มีการ 
ให้ยาละลายลิ่ม
เลือด 100 % 
 

ผู้ป่วยทั้งหมด 7 2 3 0 1 13 
ได้ SK 3 

 
2 3 0 1 9 

ส่งท า PPCI 2 - - - - 2 

  Dead 2 - - - - 2 
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

1.การเชื่อมโยงข้อมูลการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล  ยังขาดประสิทธิภาพไม่มีโปรแกรมท่ีใช้
เชื่อมโยงภายในจังหวัดใน รพ.ระดับ F2 หรือ รพ.สต.  

2.ระบบการส่งต่อผู้ป่วย STEMI ทั้งในและนอกจังหวัด เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจึงควรมี
ระบบ Telemedicine เชื่อมต่อทั้งเครือข่าย  

3.ระบบการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ เช่น  การอบรมพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ SK  
การอบรมเภสัชกรในการเปิด Clinic wafarin หรือการอบรมการดูแลผู้ป่วยใน Heart failure clinic เป็นต้น
ควรมีการจัดอบรมในเขตสุขภาพเป็นระยะ เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมข้ึน 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ด้านข้อมูล 
 1.ข้อมูลของรพ. ไม่ตรงกับข้อมูล HDC ท าให้อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดต่ ากว่าที่เป็นจริง 
 2.ผู้ที่เสียชีวิตด้วย I20-I25  ควรแยกเป็นกลุ่ม Acute หรือ Chronic เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง หรืออาจแยกเป็นช่วงอายุ  

3.การลงข้อมูลใน Program  ACS registry ผู้ลงข้อมูลยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตนเองได ้
ด้านการส่งต่อ 
 1.การจ ากัดสิทธิผู้ป่วยให้ส่งต่อเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตสุขภาพและ  รพ.เอกชน ที่ท า MOU        
กับเขตสุขภาพ ท าให้เกิดความล่าช้าในการรอเตียง 
 2.ผู้ป่วยสิทธิเบิกได้ มีปัญหาในการหารพ.ที่ส่งต่อ ในกรณีฉุกเฉินที่ให้ SK แล้วหลอดเลือดไม่เปิดต้อง  
ติดต่อหลาย รพ. แต่เตียงค่อนข้างเต็มท าให้รับไม่ได้ จึงต้องส่งไปยัง รพ.เอกชน 
 3.รพ.เอกชนที่ท า MOU กับเขตสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 4. มีผู้ป่วย NSTEMI เสียชีวิตในอัตราที่สูง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) 
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพท่ี 4 ได้มีมติให้ประเมินผู้ป่วย NSTEMI ทุกราย ถ้าพบว่าเป็น     
High risk ให้ refer ไปยัง รพ.ภายในเขตสุขภาพ เพื่อท า PCI ใน 72 ชม. แต่เนื่องจากรพ.ส่วนใหญ่มักเตียงเต็ม 
ท าให้ refer ได้ยากอัตราการเสียชีวิตจึงยังคงสูงอยู่บางรายรอเตียงนานท าให้ต้องส่งผู้ป่วยกลับไปโรงพยาบาล
ระดับ F 2 เพ่ือรอเตียง 
ด้านการรอคิวผ่าตัดหัวใจ 
           1.ควรมีการบริหารจัดการไม่ให้รอคิวนานเกินไป เนื่องจากการเดินทางไปตรวจหลายครั้ง ก่อนได้รับการ
ผ่าตัดร่วมกับผู้ป่วยที่ไม่มี Care giver จะท าให้ผู้ป่วยบางรายท้อแท้ และไม่ผ่าตัด 
           2.ผู้ป่วยที่ไปตรวจที่ รพ.เอกชนและนัดคิวเอง จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในระบบและไม่สามารถติดตามได้ 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ไม่มี 
 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 

ผู้รายงาน  นางทองเปลว  ชมจันทร์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี  15 มกราคม 2561 
โทร 089 609 6696 
e-mail  plew.plew@yahoo.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 19  อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง  
                       ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER และ Admit) ร้อยละ 12 

1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 

     3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
รายละเอียด 1.1 ตัวชี้วัดหลัก (Primary Outcome) 

  1.อัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป <12%   
  1.2 ตัวชี้วัดรอง (Secondary Outcome) 

  1.ร้อยระ รพ.F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ >70% 
  2.ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > 60 % (ตัวชี้วัดใหม่) 
  3.อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA 
  4.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps>0.75 น้อยกว่า 1% 
  5.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Server Traumatic Brain Injury <20% (ตัวชี้วัดใหม)่ 

2.สถานการณ์ 
 จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาล ระดับ S จ านวน ๑ โรงพยาบาล, ระดับ M1 จ านวน 1 โรงพยาบาล , 
ระดับ F๒ จ านวน 3 โรงพยาบาล และระดับ F๓ จ านวน 1 โรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาลมีการด าเนินงาน
พัฒนา ECS คุณภาพมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มด าเนินการศึกษาเกณฑ์การประเมิน และด าเนินการประเมิน
ตนเอง รวมถึงมีการประเมินระดับจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง  ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว  พบว่ามีโรงพยาบาล
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS คุณภาพ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน  โรงพยาบาลท่าช้าง  
 ผลการประเมินปีงบประมาณ 2560 มีองค์ประกอบบางหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อาคารสถานที่ 
บุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ด้านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสิงห์บุรี ได้การด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการในภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี 
เพ่ือพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีสามารถ
บริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 
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3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ตัวชี้วัดหลัก 
 3.1 อัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป <12%  

โรงพยาบาล Triage Level 1+2 เสียชีวิต ร้อยละ 
สิงห์บุรี 382 28 7.33 
อินทร์บุรี 1,168 4 0.34 
บางระจัน 82 1 1.22 
ค่ายบางระจัน 112 4 3.57 
ท่าช้าง 349 1 0.29 
รวมทั้งหมด 2,093 38 1.82 

ผลการด าเนินงาน  อัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป 
ของจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 1.82  

ตัวชี้วัดรอง 
3.2 ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ >70% 
      ผ่านเกณฑ ์หมายถึง ค่าเฉลี่ยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 40 % 

ตารางแสดงค่าคะแนนการประเมิน  ECS  คุณภาพ  ระดับจังหวัดปี 2560  
หัวข้อการประเมิน ECS  สิงห์บุรี อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน บางระจัน ท่าช้าง 

1.อาคารสถานที่ 64.30 53.80 35.20 25.00 38.40 
2.บุคลากร 46.10 37.90 27.40 24.40 24.40 
3.การรักษา พยาบาล 69.30 46.70 55.80 65.00 56.70 
4.MCI and Disaster 41.50 65.00 45.00 40.00 50.00 
5.Referral system 43.30 70.00 50.00 40.00 65.00 
6.การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 70.00 52.00 40.00 24.00 52.00 
7.ระบบสนับสนุน 79.00 69.20 47.10 43.50 47.70 
8.Pre-hospital EMS 89.30 84.60 45.00 33.30 56.70 
9.ระบบบริการจัดการ 30.00 40.00 40.00 15.00 25.00 
10.Inform-action system 50.00 56.70 65.00 41.30 55.60 
11.การพัฒนาคุณภาพ (Quality 
management) 

86.70 73.30 73.30 46.70 56.70 

12.การศึกษาวิจัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวม 61.65 57.78 47.40 39.69 50.39 

พบว่า โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน ECS คุณภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี  โรงพยาบาลอินทร์บุรี
โรงพยาบาลท่าช้างและโรงพยาบาลค่ายบางระจัน  
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ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสิงห์บุรีมีแผนในการด าเนินการพัฒนา ECS คุณภาพ ดังนี้ 
1.ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเยี่ยมเสริมพลังงานแก่  จนท.ที่ปฏิบัติงาน ECS ER ทุกแห่ง จ านวน 1 ครั้ง 

เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ติดตาม ประสานงานในส่วนที่จังหวัดสามารถช่วยได้เม่ือพบ  รพ.มีปัญหาในการ
ด าเนินงาน 
 2.จัดท าแผนพัฒนา ECS คุณภาพในภาพรวมจังหวัด ได้แก่ การอบรมพัฒนาศักยภาพ  จนท.พยาบาล
ในเรื่องการ National Triage 
 3.อบรมพัฒนาศักยภาพ Pre hospital nurse  

3.3 ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > 60 % (ตัวชี้วัดใหม่) 

หน่วยงาน 
มาโดย ระบบ EMS 

(Level 1+2) Refer in มาเอง 
% มาโดยระบบ 

EMS 
ALS BLS FR 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 63 12 10 99 498 14.60 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 189 0 60 76 853 22.60 
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 16 2 0 86 94 16.07 
โรงพยาบาลบางระจัน 57 108 123 68 315 47.84 
โรงพยาบาลท่าช้าง 35 0 0 11 301 11.63 
โรงพยาบาลพรหมบุรี 16 47 18 0 84 49.09 

รวม 376 169 211 340 2,145 26.06 

 เป็นรายงานตัวชี้วัดใหม่ในปี 2561 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประกอบกับขณะนี้ทางจังหวัด
สิงห์บุรีอยู่ระหว่างการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ
ที่ไม่มาด้วยระบบ EMS  ซึ่งส่วนใหญ่มาเอง 
 แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
 1.เพ่ิมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1669 ทางระบบเสียงตามสาย วิทยุกระจายข่าว  
 2.เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงระบบ 1669 ด้วย Application Line  
 3.เพ่ิมการชี้แจงรายละเอียดการเข้าถึงบริการ 1669 ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังฯ โดยด าเนินการจัดท า 
Member Club 

3.4 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps>0.75 น้อยกว่า 1% ประเมินใน รพ.ระดับ A, S, M1 ขึ้นไป  
 จ านวนผู้บาดเจ็บจาก RTI  

ที่มีค่า Ps>0.75 ทั้งหมด 
จ านวนผู้เสียชีวิตจาก  
RTI ที่มีค่า Ps>0.75 

ร้อยละ 

รพ.สิงห์บุรี 386 3 0.78 
รพ.อินทร์บุรี 319 0 0.00 

รวม 705 3 0.43 

จากตารางแสดงผลการด าเนินงาน จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงพยาบาลระดับ S, M2 จ านวนทั้งสิ้น 2 แห่ง 
ได้แก่  โรงพยาบาลสิงห์บุรี  โรงพยาบาลอินทร์บุรี พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี PS > 0.75  คิดเป็น
ร้อยละ 0.43 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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3.5 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Server Traumatic Brain Injury < 20% (ตัวชี้วัดใหม่) 

GCS 
13-15 9-12 3-8 รวม 

เสียชีวิต ทั้งหมด เสียชีวิต ทั้งหมด เสียชีวิต ทั้งหมด เสียชีวิต ทั้งหมด อัตรา 
โรงพยาบาล
สิงห์บุรี 

0 126 2 7 1 5 3 138 2.17 

โรงพยาบาล
อินทร์บุรี 

0 118 0 6 0 8 0 132 0.00 

โรงพยาบาล 
ค่ายบางระจัน 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 

โรงพยาบาล
บางระจัน 

0 13 0 2 0 0 0 15 0.00 

โรงพยาบาล
ท่าช้าง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

โรงพยาบาล
พรหมบุรี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 257 2 15 2 14 4 286 1.40 

  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน Sever TBI คิดเป็นร้อยละ 1.40 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3.6 อัตราการมี ROSC, Survival to Refer, Survival to Admit  ในผู้ป่วย OHCA 
 3.6.1 เรื่อง อัตราการมี ROSC ประเมินตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป 

หน่วยงาน 
ROSC ร้อยละ 

OHCA ทั้งหมด (คน) ROSC (คน) 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 5 4 80.00 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 8 5 62.50 
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 3 1 33.33 
โรงพยาบาลบางระจัน 2 1 50.00 
โรงพยาบาลท่าช้าง 2 0 0.00 

รวม 20 11 55.00 
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 3.6.2 เรื่อง Survival to Refer ประเมินในโรงพยาบาลระดับ F2, M1-2  

หน่วยงาน 
ROSC Surv. To Refer 

OHCA ทั้งหมด ROSC OHCA ทั้งหมด Surv. To Refer 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 5 4 5 0 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 8 5 8 1 
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 3 1 3 1 
โรงพยาบาลบางระจัน 2 1 2 1 
โรงพยาบาลท่าช้าง 2 0 2 0 

รวม 20 11 20 3 
คิดเป็นร้อยละ 55.00 15.00 

 
           3.6.3 เรื่อง Survival to Admit  ประเมินในโรงพยาบาลระดับ A, S 

หน่วยงาน 
ROSC Surv. To Refer Surv. To Admit 

OHCA 
ทั้งหมด 

ROSC 
OHCA 
ทั้งหมด 

Surv.  
To Refer 

OHCA 
ทั้งหมด 

Surv. To 
Admit 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 5 4 5 0 5 2 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 8 5 8 1 8  
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 3 1 3 1 3  
โรงพยาบาลบางระจัน 2 1 2 1 2  
โรงพยาบาลท่าช้าง 2 0 2 0 2  

รวม 20 11 20 3 20  
คิดเป็นร้อยละ 55.00 15.00 40.00 

 

จากตารางแสดงผลการด าเนินงานทั้งหมด พบว่า การด าเนินงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลของจังหวัดสิงห์บุรี มีคุณภาพในเรื่องการท า CPR แล้วผู้ป่วยกลับมามีชีพจร  
ได้ในอัตราร้อยละ 55.00  ส าหรับโรงพยาบาลระดับ F2, M1-2  สามารถส่งต่อผู้ป่วย ( Survival to Refer) 
ที่มี ROSC ไปรพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 15.00  

ส าหรับโรงพยาบาลสิงห์บุรีสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล
ของจังหวัดสิงห์บุรี ( OHCA) โดยการท า CPR จนผู้ป่วยกลับมามีชีพจร ( ROSC) จนสามารถรับไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาลได้ (Admit) ร้อยละ 40.00  
 
 
 
 
 
 
 



97 
 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 
    ไม่มี  

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
   ไม่มี  

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
   ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ผู้รายงาน สมใจ  มานะกรโกวิท 
         ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
         วัน/เดือน/ปี   31 มกราคม 2561 
         โทร 089-5223945 e-mailsomjai2516@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service  Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 20 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ 
       การแพทย์ทางเลือก 

1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ  
    (Chief Thai  Traditional and alternative Medicine Officer: CTMO) 
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์  

ผสมผสานใน รพ.สต.ทุกแห่ง 

2.สถานการณ์ 
 จังหวัดสิงห์บุรี  มีสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 53 แห่ง โดยแบ่งเป็น
โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  47  แห่ง 
ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้งจังหวัดในปี 2560 จ านวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 185,434  ครั้ง จากจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 761,944 ครั้ง คิดเป็นร้อย ละ 
24.34 ซึ่งเมื่อแยกเป็นรายอ าเภอ พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์เป้าหมายดังนี้ คือ อ าเภอพรหมบุรี  ร้อยละ  27.05  รองลงมา
คืออ าเภอค่ายบางระจัน ร้อยละ 26.96 อ าเภอบางระจัน ร้อยละ 26.41 อ าเภอท่าช้าง ร้อยละ 
26.22 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ร้อยละ 23.53 และอ าเภออินทร์บุรี  ร้อยละ 22.48  ตามล าดับ  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้งจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (ต .ค.-ธ .ค.60)  พบว่า
จ านวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  4 2,296 ครั้ง  จากจ านวนผู้ป่วย
นอกทั้งหมด  184,286 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 22.95 ซึ่งเมื่อจ าแนกรายอ าเภอ พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่
ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ผ่านเกณฑ์เป้าหมายดังนี้  คืออ าเภอบางระจัน ร้อยละ 
27.42  รองลงมาคืออ าเภอค่ายบางระจัน ร้อยละ 25.58 อ าเภอท่าช้าง 23.95 ร้อยละ 24.54 อ าเภอ
อินทร์บุรีร้อยละ 22.99 และอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ร้อยละ 21.41 ตามล าดับ 
เป้าหมาย   ปีงบประมาณ  2561 
 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  รพศ./
รพท.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 รพช.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 รายละเอียดดัง
ตาราง 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล รพ.สิงห์บุรี รพ.อินทร์บุรี 
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมาย 60194 35736 
ผลงาน 12520 7401 
ร้อยละ 20.80 20.71 

 ผลการด าเนินงานในระดับ รพท. พบว่าโรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้ง 2 แห่ง

แบบ ตก. 1 



๙๙ 
 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล รพ.บางระจัน รพ.ค่ายบางระจัน รพ.ท่าช้าง รพ.พรหมบุรี 
ผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมาย 15301 11495 12426 9944 
ผลงาน 4065 2614 2985 1984 
ร้อยละ 26.57 22.74 24.02 19.95 

 ผลการด าเนินงานในระดับ  รพช. ผ่านเกณฑ์เป้าหมายดังนี้ คือ โรงพยาบาลบางระจัน ร้อยละ 26.57 
รองลงมาคือ โรงพยาบาลท่าช้าง ร้อยละ 24.02 โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ร้อยละ 22.74 และโรงพยาบาล
พรหมบุรี ร้อยละ 19.95 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
อินทร์บุรี 

อ าเภอ 
บางระจัน 

อ าเภอ 
ค่ายบางระจัน 

อ าเภอ 
ท่าช้าง 

อ าเภอ 
พรหมบุรี 

ผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการ
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

เป้าหมาย 8166 17666 5554 4358 3975 5714 
ผลงาน 2215 5133 1602 1435 1052 1158 
ร้อยละ 27.12 29.06 28.84 32.93 26.47 20.27 

 ผลการด าเนินงานในระดับ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ อ าเภอค่ายบางระจัน  ร้อยละ 32.93 
ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภออินทร์บุรี  ร้อยละ 29.06 อ าเภอบางระจัน ร้อยละ 
28.84  อ าเภอเมือง  ร้อยละ 27.12 อ าเภอท่าช้าง ร้อยละ 26.47 และอ าเภอพรหมบุรี ร้อยละ 20.27 
ตามล าดับ 
เป้าหมาย ปี งบประมาณ 2561 
 มูลค่าการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขทั้งจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15  ข้อมูลการใช้สมุนไพร 
ปี 2560 แยกเป็นรายสถานบริการ ดังนี้   
ล าดับ สถานบริการ มูลค่าการใช้สมุนไพร(บาท) เป้าหมายปี 2561(บาท) 

1 โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1,617,856.00 1,860,534.40    
2 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  137,419.50 158,032.43 
3 โรงพยาบาลบางระจัน  82,467.25 94,837.34 
4 โรงพยาบาลค่ายบางระจัน  70,585.75  81,173.61 
5 โรงพยาบาลพรหมบุรี 128,184.75  147,412.46 
6 โรงพยาบาลท่าช้าง 182,690.50  210,094.08 
7 อ าเภอเมือง 343,412.39 394,924.25 
8 อ าเภออินทร์บุรี 356,234.25 409,669.39 
9 อ าเภอบางระจัน 177,446.79  204,063.81 

10 อ าเภอค่ายบางระจัน 181,236.25 208,421.69 
11 อ าเภอพรหมบุรี 158,259.90 181,998.89 
12 อ าเภอท่าช้าง 158,178.20 181,904.93 

 



๑๐๐ 
 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
 - ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  
 - ความตระหนักใช้ (ไม่ม่ันใจในการใช้สมุนไพรของบุคลากรทางการแพทย์) 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 

หน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 
รับไปประสานหรือด าเนินการต่อ 

-บุคลากรทางการแพทย์บางส่วน  
ไม่ม่ันใจในการใช้ยาสมุนไพร 

-สมควรสร้างความม่ันใจ  
ในการใช้ยาสมุนไพรให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ 

-กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ควร
จัดท าหลักสูตรต้นแบบในการให้
ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์  
เพ่ือสร้างความม่ันใจในการใช้ยา
สมุนไพร  

-รพ.แม่ข่ายบางแห่งสนับสนุนยา
ให้กับ เครือข่ายไม่ครบ 10 
รายการ 

-ควรสนับสนุนยาสมุนไพรให้
ครบตามรายการบัญชียา  

-รพ.แม่ข่ายควรจะมีการสั่งซื้อยา
สมุนไพรร่วมในระดับเขต 

-การบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยฯบางแห่ง 
ยังบันทึก  ไม่ครบถ้วน   

 -จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ใน
การบันทึกข้อมูลการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย  

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- เข็มขัดสมุนไพรแก้ปวดท้องประจ าเดือน 
- การรักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นโดยวิธีการใช้สุ่มสุมยาสมุนไพร 
 
 
 
     ผู้รายงาน   นางอรทัย  บานชื่น 
     ต าแหน่ง     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
     วัน/เดือน/ปี    19 มกราคม 2561 
     โทร   089-9359326  e-mail ban-chuen@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service  Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 21 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/   
                                                        1.73 m2/yr ร้อยละ 66 

1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

     4) การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด S คือ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขนาด M1 คือ โรงพยาบาลอินทร์

บุรี ขนาด F2 จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน โรงพยาบาลบางระจัน โรงพยาบาลท่าช้าง และ
ขนาด F๓ จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพรหมบุรี  มีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
จ านวน ๓๑,๖๙๙ คน ไตรมาสแรกคัดกรองโรคไตเรื้อรังได้ ๗ ,๒๙๓ คน คิดเป็น ๒๓.๐๑ % พบเป็นผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังรายใหม่  จ านวน ๑ ,๙๓๗ คน  คิดเป็น ๒๖.๕๖ % จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจ าแนกตาม Stage ได้ดังนี้ 
Stage ๑ จ านวน ๒5.๒ คน คิดเป็น ๕.๖๕% Stage ๒ จ านวน ๘๐๘ คน คิดเป็น ๑๘.๑๑ % Stage ๓ จ านวน 
๒,๖๘๑ คน คิดเป็น ๖๐.๐๙% Stage ๔ จ านวน ๕๑๐ คน คิดเป็น ๑๑.๔๓% และ Stage ๕ จ านวน ๒๑๑ คน 
คิดเป็น ๔.๗๓% จัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมครอบคลุมทั้งจังหวัด เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ในโรงพยาบาลทั่วไปทั้งสองแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี จ านวน ๑๔ และ ๙ 
เครื่องตามล าดับ โดยที่หน่วยบริการทั้ง 2 แห่ง  ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานไตเทียมจากคณะกรรมการ
ตรวจรับรองมาตรฐานไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ส าหรับการจัดบริการ palliative care 
ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไตอยู่ระหว่างการพัฒนาทีมและวางรูปการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
   ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr จังหวัดสิงห์บุรี 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน อัตรา (๑๐๐) 
รพ.สิงห์บุร ี ๑,520 ๑,๐60 ๖๙.74 
รพ.อินทร์บุร ี 401 ๒๙2 ๗2.82 
รพ.บางระจัน 611 ๓58 ๕8.59 
รพ.ค่ายบางระจัน 552 ๓๙8 ๗2.10 
รพ.ท่าช้าง 251 ๑70 ๖๗.73 
รพ.พรหมบุร ี 494 ๓80 ๗6.92 
จังหวัดสิงห์บุร ี ๓,829 ๒,658 ๖๙.42 

 

 

แบบ ตก. 1 



๑๐๒ 
 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- รูปแบบการของท า palliative 
care ในผู้ป่วย ESRD ยังไม่ชัดเจน 
- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังขาดความ
ตระหนักในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังใน 
CKD Clinic ใช้ยากลุ่ม NSAIDS ที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ เพื่อลดอาการปวด 
เช่น ใช้บรรเทาอาการปวดจากข้อเข่า
เสื่อม เป็นต้น โดยเฉพาะการ ซื้อ-ขาย
ยาในรูปแบบของยาชุดซึ่งมี NSAIDS 
มากกว่า 1 ชนิดใน 1 ชุด  ท าให้ไต
เสื่อมมากข้ึน   

- วางรูปแบบที่ชัดเจน 
 
- สร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังหลีกเลี่ยงการได้รับยากลุ่ม 
NSAIDS และสมุนไพรด้วยความ
ระมัดระวังในCKD Clinic และใน
ชุมชน 
- เฝ้าระวังและติดตามการคัด
กรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง(HT/DM)   

 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน   นางประนอม    บัวสรวง 
    ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

   โทร  ๐๘๑-๓๖๕๓๘๖๖ e-mail pranom.buasroung@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service  Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 22 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย  
                                                   ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A, S และ eye donor center ให้ครอบคลุม รพ.ระดับ 
    A, S, M1  
2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  
3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพ่ือการน าไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้

ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัด
จัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

2.สถานการณ ์
จากสถานการณ์ปัจจุบันยอด Hospital dead ของแต่ละโรงพยาบาลดังนี้ 

ล าดับ โรงพยาบาล Hospital 
dead 

organ donor Potential 
donor 

eye donor Deceased 
donor 

1 สิงห์บุรี 136 0 7 0 5 
2 อินทร์บุรี 74 0 1 0 7 
3 ท่าช้าง 26 0 0 0 0 
4 บาระจัน 13 0 0 0 0 
5 ค่ายบางระจัน 11 0 0 0 0 
6 พรหมบุรี 4 0 0 0 0 

จากข้อมูลในไตรมาสแรกพบว่าข้อมูลทั้งจังหวัดไม่มีทั้ง organ donor และ eye donor เนื่องจาก
หลังจากเจรจาแล้วพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถบริจาคได้เช่นติดเชื้อในกระแสเลือด
เป็นส่วนใหญ่  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
การด าเนินการโดยต้องมีการเจรจาทุก Case ที่ผู้ป่วยเสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ ถ้าพบข้อจ ากัดต่างๆ ก็ไม่

สามารถจัดเก็บได ้

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

พยาบาลผู้ประสานงานเป็นปัจจัยหลักในการดูแลผู้บริจาคอวัยวะ ต้องมีครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มี
ผู้ป่วยที่สามารถบริจาคได้และต้องผ่านการอบรมเพ่ือให้มีทักษะและประสบการณ์ ท าให้มีความส าเร็จในการ
ด าเนินการ 

 

 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๑๐๔ 
 
5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ทีมเจรจาในโรงพยาบาลอินทร์บุรี
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งยัง
ไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
ผู้ประสานการรับบริจาคอวัยวะ 
จากสภากาชาด 

กระตุ้นให้มีการจัดอบรมหลักสูตร
ผู้ประสานการรับบริจาคอวัยวะ
จากสภากาชาด (3 วัน) 

 

การกระตุ้นติดตามในระดับจังหวัด
ยังไม่สม่ าเสมอ 

มีการติดตามระดับจังหวัดต่อเนื่อง  

ขาดการเสริมพลังอ านาจในทีมรับ
บริจาคให้มีความฮึกเหิมเนื่องจากไม่
มี Case ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะสามารถ
บริจาคได้ 

กระตุ้นเสริมพลังเป็นระยะ  

ผู้บริจาคมีภาวะไม่พร้อมในการ
บริจาค 

สภาพอวัยวะไม่สามารถบริจาคได้
มีการติดเชื้อต่างๆ 

 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 

 

                                                        ผู้รายงาน  นางวรวรรณ  อินทร์พ่วง              
            ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                               วัน/เดือน/ป ี  25  มกราคม  2561 
            โทร 089-0902730 e-mail POO051006@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service  Outcome 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 23 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และ 
       หยุดเสพต่อเนื่อง (remission)  

1) จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจากยาเสพติด  
    (เฉพาะพ้ืนที่ 37 จังหวัด) 

    2) แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟู 
    2) ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพ้ืนที่ 

3) การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่าย 
    จากการบ าบัดรักษา 
4) การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA 
5) การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

2.สถานการณ์ปัญหายาเสพติดสภาพปัญหา การแพร่ระบาด เจตคติสังคม ศักยภาพด้านบุคลากร คุณภาพ
สถานพยาบาล การให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)  
  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมาได้
ก าหนดให้มีการปรับระบบส่งเสริม บ าบัดฟื้นฟู ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุข
และสิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 
ปรับมุมมองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟูดูแลอย่างเหมาะสม   โดยมีโรงพยาบาล
ทุกแห่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ 
และระบบบังคับบ าบัด 
  จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของจังหวัดสิงห์บุรี 
พบว่าระหว่างปี 2556 – 2560 มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาระบบสมัครใจในโรงพยาบาล 
จ านวน 236, 202, 237, 192 และ 287 รายตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เสพอยู่ในช่วงร้อยละ  75-85  
สารเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา สารระเหย และไอซ์ โดยผู้เสพกัญชาเพ่ิมข้ึน
อย่างชัดเจนจากร้อยละ 0.99 และ 3.08  กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด อยู่ในช่วง  18–24 ปี และส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มอาชีพรับจ้าง  รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา และว่างงานตามล าดับ โดยในปี 2560 ยังพบหญิงตั้งครรภ์
ที่ใช้สารเสพติด จ านวน 6 ราย และในจ านวนนี้คลอดบุตรและเสียชีวิตหลังคลอด (ภายใน 42 วัน ) 1 ราย 
นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งส าคัญ และเป็นการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดรายแรกในรอบ 7 ปี 
 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ถือว่าเป็น ผู้ป่วย  ซึ่งนอกจากจะป่วยด้วยโรคสมองติดยาแล้วยังมีภาวะโรคร่วม
ทั้งสุขภาพจิตและยาเสพติด ดังนั้น  โรงพยาบาลทุกแห่งจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/  
ผู้ติดยาเสพติด และจัดบริการด้านสุขภาพการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) อีกท้ังมีการส่งต่อ
การดูแลช่วยเหลือกับครอบครัว  ชุมชน  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายสาธารณสุข   

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 



๑๐๖ 
 

นโยบายการด าเนินงานของจังหวัด สิงห์บุรี (ศป.ปส.จ.). สสจ. 
จังหวัดสิงห์บุรี/ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการนโยบาย

ของแผนประชารัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ก าหนดเป้าหมาย คือ 1) เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน 
และประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดหมู่บ้านชุมชน 2) ผู้ค้ายาเสพติดรายส าคัญ และ
เครือข่ายถูกจับกุม 3) ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษา ติดตามช่วยเหลือ  ซึ่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ ศอ.ปส.จ. ในการด าเนินงานแผนบ าบัดรักษายาเสพติด                 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
เข้าถึงบริการสาธารณสุข สามารถลด ละ เลิกยาเสพติดได้ และลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและบุคคลอ่ืน
ในสังคม  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง 

ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 และ ผลงานสรุป ณ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสิงห์บุรี  
หน่วยบริการ จ านวนผู้ป่วยยาเสพ

ติดที่ได้รับการ
บ าบัดรักษาเทียบ

กับเป้าหมาย 
-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 
(ผลงาน./เป้าหมาย) 

จ านวนผู้ป่วยยา
เสพติดที่ได้รับการ
บ าบัดรักษาตาม

เกณฑ์ก าหนดและ
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจ าหน่าย 

(A) 
-สมัครใจ 

-บังคับบ าบัด 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด 
ที่เข้ารับการบ าบัดรักษา 
และได้รับการจ าหน่าย 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   

(Leading Indicator)   
(B) 

-สมัครใจ 
-บังคับบ าบัด 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด
ที่ได้รับการบ าบัดรักษา
และได้รับการจ าหน่าย

ทั้งหมด (lagging 
Indicator ) (C) 

-สมัครใจ 
-บังคับบ าบัด 

ร้อยละของผู้ป่วย 
ยาเสพติดที่ได้รับการ
บ าบัดรักษาและหยุด

เสพต่อเนื่องร้อยละ 90 
(A/B) × 100 

-สมัครใจ 
-บังคับบ าบัด 

สิงห์บุร ี 12/80 3 3 19 100 
อินทร์บุร ี 8/80 1 1 13 100 
พรหมบุร ี 4/40 0 0 27 0 
บางระจัน 2/40 14 14 8 100 
ท่าช้าง 8/40 18 19 11 94.74 
ค่ายบางระจัน 4/39 1 1 16 100 

รวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันที่  
31  ธ.ค.60) 

38/319 37 38 91 97.34 
(Leading Indicator) 
(lagging  40.65) 

รวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันที่  

2 ก.พ.61 

45 /319 53 56 91 94.64 
(Leading Indicator) 
(lagging  61.53 ) 

 

(1) Leading Indicator  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่ายจากการ 
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)  คิดจากผู้ป่วยที่จ าหน่ายแบบบ าบัดครบขั้นตอน เป้าหมาย ร้อยละ 
90  ผลงานในระบบสมัครใจ หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน คิดเป็นร้อยละ 97.34 ซึ่งผ่านเกณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่  31  
ธ.ค.60) แต่ผลงาน ณ 2 กุมภาพันธ์  2561 คิดเป็นร้อยละ 94.64 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 

(2) lagging Indicator  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3  month remission rate) คิดจากผู้ป่วยที่จ าหน่ายทั้งหมด  เป้าหมาย ร้อยละ  50 ผลงานใน
ระบบสมัครใจ หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่  31  ธ.ค.60) คิดเป็นร้อยละ 40.65 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้สมัครใจบ าบัดอย่างแท้จริง  ซึ่งผู้ป่วย จ านวน 91 ราย นั้น บ าบัดไม่ครบโปรแกรม เนื่องจาก
หลบหนี  ติดตามไม่ได้  ถูกจับ และไม่สมัครใจรักษาต่อ  แต่ผลงาน ณ 2 กุมภาพันธ์  2561 คิดเป็นร้อยละ 61.53 ซ่ึง
ผ่านเกณฑ์ 



๑๐๗ 
 
 
3.2 ข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวม)   
     แบบย่อ 

(1) การตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด และ คณะกรรมการพัฒนาการ
ลดอันตรายจากยาเสพติด (37 จังหวัด) 

จังหวัดสิงห์บุรี  ได้มีนโยบาย อ านวยการ ประสานงาน ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  รวมทั้งให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานผ่านเวทีการประชุมศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อประสานความร่วมมือในการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดทุกระบบอย่างครบวงจร  โดยก าหนดให้มีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง  
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมติดตามงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขายาเสพติด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 

ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการลดอันตรายจากยาเสพติด  เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี 
ไม่ได้เป็นจังหวัดเป้าหมายตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด  (37 จังหวัด)  แต่ใน
ระดับจังหวัดได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในหน่วยงานตาม
แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข   

(2) แผนพัฒนาระบบบริการการบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนการพัฒนาระบบการลดอันตราย จาก
ยาเสพติด (37 จังหวัด)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ก าหนดมาตรการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาระบบบริการการ
บ าบัดรักษายาเสพติด ดังนี ้

มาตรการเร่งรัด การคืนข้อมูลผู้ผ่านการบ าบัด และส่งต่อให้ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมติดตามดูแล    
และการท าข้อตกลงกับผู้ป่วย และครอบครัวเพ่ือให้ความร่วมมือในการบ าบัด 

มาตรการต่อเนื่อง 
1.การพัฒนาคุณภาพระบบคัดกรอง โดยทีมต ารวจ และปกครอง  คัดกรองผู้ค้าออกจากระบบบ าบัด 
2.ก าหนดเป้าหมายปี 2562 รพ.ผ่านการประเมิน HA. รพ.ยาเสพติด ครบทุกแห่ง โดยมีแผนจะส่ง 

รพ.ค่ายบางระจัน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งสุดท้ายที่จะส่งประเมิน HA.รพ.บ าบัดยาเสพ 
3.จัดทีมพ่ีเลี้ยงดูแลให้ค าปรึกษาด้านมาตรฐานการบ าบัดรักษาในเรือนจ าและมาตรฐาน 

ศูนย์ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 
4.สนับสนุนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดด้วยกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  

ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

       (3)..การจัดระบบบริการ การป้องกัน, การคัดกรอง, การบ าบัดรักษา, การรับส่งต่อ, มาตรการ 
Harm reduction, การติดตามการรักษา 

การจัดระบบบริการ 
ด้านการป้องกัน  - มีการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา  

  สถานประกอบการ เรือนจ า สถานพินิจฯ และคุมประพฤติ เพ่ือลดผู้เสพ  
  รายใหม่ 
- หน่วยงานด้านการป้องกัน ด าเนินการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และ 
  เยาวชนทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ทีมสาธารณสุข 
  สนับสนุนวิทยากรร่วมให้ความรู้ 

ด้านการค้นหาและ 
การคัดกรอง   

- การค้นหาหน่วยบริการในพื้นที่ ร่วมกับ ศอ.ปส.อ./ศป.ปส.อ. ด าเนินการ 
  ค้นหา  ผู้เสพในชุมชน/สถานศึกษา 
- จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดระดับอ าเภอ  
  จ านวน 6 แห่ง (ที่โรงพยาบาล ) 
- ให้บริการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยใช้แบบคัดกรองกระทรวง 
  สาธารณสุข (V2) แยกประเภทตามระดับการใช้ยาเสพติด และน า 
  เข้าสู่กระบวนการบ าบัด ในรูปแบบต่างๆ  
-  การพัฒนาคุณภาพระบบคัดกรอง โดยทีมต ารวจ และปกครอง  คัดกรอง 
  ผู้ค้าออกจากระบบบ าบัด 

ด้านการบ าบัดรักษา  - จังหวัดสิงห์บุรี  มีกลไกลรองรับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบ 
  สมัครใจและระบบบังคับบ าบัด มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ที่ให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตาม พรบ. 2545 จ านวน  
  6 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่สามารถให้บริการบ าบัดรักษา 
  (BA/BI)  จ านวน 47 แห่ง  
- การจัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระดับ จังหวัด 1 แห่ง 
  รองรับผู้เสพในระบบสมัครใจ  
- พัฒนาศักยภาพทีมผู้บ าบัดอย่างต่อเนื่อง (ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
  หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด ปี 2561 จ านวน 1 คน ส่งบุคลากร 
  ในรพ./รพ.สต.ผ่านหลักสูตร BA BI และการสร้างแรงจูงใจเพื่อเตรียม 
  ความพร้อมในการรองรับ ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  
- พัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานงานยาเสพติด Service plan/HA.ยาเสพติด 
- พัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด โดยเรียนรู้ 
  จากการท างาน  พ่ีสอนน้อง รองรับการด าเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ระดับจังหวัด  

การส่งต่อ และติดตาม 
ผู้ผ่านการบ าบัด   

  การคืนข้อมูลผู้ผ่านการบ าบัด และส่งต่อให้ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วม 
  ติดตามดูแลและการท าข้อตกลงกับผู้ป่วย และครอบครัวเพ่ือให้ความร่วมมือ 
  ในการบ าบัด 

มาตรการ Harm reduction   สถานบริการทุกแห่ง จัดบริการ Harm reduction ตามศักยภาพของหน่วยงาน 
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           (4) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพ.,ค่ายสมัครใจ, หน่วยบ าบัดระบบบังคับ 
บ าบัด, หน่วยบ าบัดระบบต้องโทษ) 

ประเภท ผ่านการรับรองคุณภาพ 
ผล ณ 30 ม.ค.61 

รอส่งประเมิน 

โรงพยาบาล 6 แห่ง - ผ่าน HA.3 แห่ง คือ 
  รพ.บางระจัน ท่าช้าง และพรหมบุรี 
- รพ.สิงห์บุรี ผ่านแบบมีเงื่อนไข 

- รพ.อินทร์บุรี เยี่ยมประเมินซ้ า  
  เม.ย.61 จะผ่าน HA. ณ ก.ค.61 
- รพ.ค่ายบางระจัน ส่งประเมิน  
   ปี 2562 

สิ้นปี 2561 ตามแผน ผ่าน HA. 5 แห่ง  
(ร้อยละ 83.33) 

 

(5) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางส าหรับแพทย์ , พยาบาล หลักสูตร 
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หลักสูตร Harm reduction หลักสูตรผู้เยี่ยมส ารวจเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล) 

       จังหวัดสิงห์บุร ี ไดมี้การจัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน HA และ Service Plan 
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ตามระดับสถานบริการ 

หลักสูตร/องค์ความรู้ รพท. (S) 
รพท. (M1) 

รพช. (F2) รพช. (F3) รพ.สต. 

Brief Advice(BA) / / / / 
Brief Intervention (BI) / / / / 
การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด / / / / 
Matrix Program / / /  
Motivational  
Interviewing(MI) 

/ / / / 

Cognitive Behavior 
Therapy(CBT) 

/ / /  

พยาบาลยาและสารเสพติด  / (แผน ปี 62) / (2 คน) / (1 คน)  
(6) การด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ในบทบาทหน่วยงานก ากับดูแล 

ด้านมาตรฐานการบ าบัดรักษา 
ด้านการค้นหาและการคัดกรอง   - มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

  ยาเสพติดอ าเภอ/จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยา 
  ในพ้ืนที่ และน าเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามแนวทางประกาศ  ป.ป.ส.2560  

ด้านการบ าบัดรักษา   - บูรณาการด าเนินงานร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัด ในการส่งผู้ป่วย 
  ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ตามระดับของการใช้ยาเสพติดในรูปของ 
  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  
- บูรณาการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ยาเสพติดจังหวัดในการควบคุมและก ากับ 
  มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระดับจังหวัด  
- ก ากับดูแลมาตรฐานการบ าบัดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในพ้ืนที่  
  จ านวน 1 ศูนย์  
- ก ากับดูแลมาตรฐานการบ าบัด ของระบบต้องโทษ (เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี )  
  โดยส่งทีมสาธารณสุขร่วมด าเนินการ และติดตามดูแล 
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ด้านการบ าบัดรักษา   - พัฒนาศักยภาพทุกหน่วยงาน และพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงการบริการฯ  
  และเครือข่ายที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน บทบาท 
  หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

การติดตามผู้ผ่าน 
การบ าบัดลดการเสพซ้ า    

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งระบบการรายงาน และระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้ครบถ้วน  
  ถูกต้อง เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ 
  บ าบัดรักษาได้ทันสถานการณ์และต่อเนื่อง  
- สนับสนุนชุมชนกระบวนการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดในชุมชนเพื่อลดการเสพซ้ า  

(7) ความส าเร็จของการน าเข้าข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับ ระบบ  
ต้องโทษ ข้อมูลการติดตาม) 

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทุกระบบ   ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561   จ านวน  234  คน 
น าเข้าข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. ได้ 225  คน (คิดเป็นร้อยละ 96.1) 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป็นนโยบายระดับชาติ  ผู้บริหารให้ความส าคัญ
และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและมีการบูรณาการ
ด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ 

การด าเนินงานศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู 
เมื่อคัดกรองแล้ว ยังไม่มีการเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รองรับ ท าให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการเข้ารับการบ าบัดโดย
ทันทีท่ีตรวจพบ  ดังนั้นจึงได้ประสานงานกับฝ่ายปกครองเพ่ือ
ส่งผู้ป่วยเข้ารับการบ าบัดรักษาระบบผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล 
การไม่สมัครใจอย่างแท้จริง การย้ายที่อยู่ของผู้ผ่านการบ าบัด 
ท าให้ไม่สามารถติดตามตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ส่งผลให้
ผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ า 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.โรคสมองติดยาเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ด้านบุคคล  
ตัวยา และสิ่งแวดล้อม การบ าบัดรักษาต้อง
ใช้เวลานาน 

 1.ส่งเสริมมาตรการด้านการ
ป้องกันในทุกภาคส่วน 

2.สถานบ าบัดที่รองรับผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงไม่เพียงพอ 

 2.การหาภาคีกับหน่วยทหาร 
เพ่ือการรองรับผู้ป่วยระบบ
สมัครใจ ที่มีอาการรุนแรง 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 ส่วนกลางควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เรื่องการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฯ  
ตามประกาศ ปปส. ปี 2560 เพ่ือให้พ้ืนที่ด าเนินงานได้เป็นทิศทางเดียวกัน 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
     รูปแบบการบ าบัดรักษายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน “วิหารขาวโมเดล”  
 

 
 
 
 
 

                     ผู้รายงาน  นางสาวอารีย์  บุญผ่อง 
         ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
         วัน/เดือน/ปี   2 กุมภาพันธ์  2561 
                   โทร. 081 – 9911076 e-mail : areeaor@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service  Outcome 

จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 24 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละ 
                                                   ของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  
                                                         (AMR) 
    1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ ์RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่า 
        ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาลทั้งหมด 
    2) มีระบบการจัดการติดเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

2.สถานการณ ์
จังหวัดสิงห์บุรีมีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 54 แห่ง ดังนี้  

  - โรงพยาบาลทั่วไประดับ S  จ านวน 1 แห่ง 
  - โรงพยาบาลทั่วไประดับ M1  จ านวน  1 แห่ง  
  - โรงพยาบาลชุมชนระดับ F2  จ านวน  3 แห่ง  
  - โรงพยาบาลชุมชนระดับ F3  จ านวน 1 แห่ง  
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 48 แห่ง  

การขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาสมเหตุสมผล โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีได้ก าหนดเป็น
เข็มมุ่งของจังหวัดสิงห์บุรี และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan) ให้มีการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital) ตามค าสั่งที่ 014/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
เพ่ือร่วมกันหารือก าหนดเป้าหมาย วางแนวทางปฏิบัติงานเรื่องการใช้ยาสมเหตุสมผลในทุกระดับของหน่วย
บริการรวมไปถึงตัวแทนของระดับชุมชน ให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี
การก ากับติดตามงานโดยให้โรงพยาบาลท าแบบประเมินตนเองและออกติดตามผลการด าเนินงานแบบเชิงรุกลง
พ้ืนที่ ในพื้นที่ๆ พบปัญหาการด าเนินงาน 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ภาพรวมจังหวัด  รอบ 1 

(ข้อมูล ต.ค.60- ธ.ค.60) 
ร้อยละ 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (โรงพยาบาล 
แม่ข่ายผ่านเกณฑ ์RDU1 และ
หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่าย
ปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ RDU2) 
 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

6 - 

ผลงาน RDU ขั้นที่ 1 
(จ านวน รพ. RDU Hospital 

ขั้นที่ 1*) 
6 100 

ผลงาน RDU ขั้นที่ 2 
(จ านวน รพ. RDU Hospital 

ขั้นที่ 2*) 
0 0 

หมายเหต ุ *รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และหน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU 2 ขั้นที่ 1 หรือ 
                ขัน้ที ่2 ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

แบบ ตก. 1 
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3.1 ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 (SP-RDU) จ าแนกตามโรงพยาบาล  

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A 
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 
 
 
 

RDU 1ข้ันที่ 1 RDU 2 สรุปผลการประเมิน 
การเป็น RDU Hospital 

ข้ันที่1 
(RDU 1 + 
RDU 2) 

RDU 1 : ประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) RDU 1 : ประเมินผลการด าเนินงาน (Output)   
ประเมินผลการ 

ด าเนินงาน (Output)   
มี 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  
SP-RDU 

มีระบบสารสนเทศ 
ในการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด SP-RDU 

มีแผนปฏิบัติ การ
จัดการเชื้อด้ือยา 
ใน รพ.เฉพาะ รพ. 

 ระดับ A S และ M1 

1)  ร้อยละรายการ
ยาที่สั่งใช้ยา 

ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ED 

2)  ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
PTC ในการชี้น าสื่อสาร และ
ส่งเสริมเพื่อน าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล 

3)  รายการยาที่ควรพิจารณา
ตัดออก 8 รายการซึ่งยังคง
มีอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล 

4)  การด าเนินงานในการ
จัดท าฉลากยามาตรฐาน 
ฉลากยาเสริม และเอกสาร
ข้อมูลยาใน 13 กลุ่มที่มี

รายละเอียดครบถ้วน 

5) การด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมในการ
จัดซื้อยาและส่งเสริมการ

ขายยา 

ร้อยละของ รพ.สต. /หน่วย
บริการปฐมภูมิ เครือข่าย

ระดับอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ใช้
ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรค URI 

และ AD ตามเกณฑเ์ป้าหมาย 
 

ร้อยละ ระดับ จ านวน .....รายการ ระดับ ระดับ ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สิงห์บุร ี S มี มี มี 91.28 3 1 3 3 78.57    

อินทร์บุร ี M 1 มี มี มี 93.05 3 0 3 3 81.25    

บางระจัน F 2 มี มี 
 

95.54 3 0 3 3 100.00    

ค่ายบางระจัน F 2 มี มี 
 

93.36 3 0 5 3 60.00    

ท่าช้าง F 2 มี มี  92.23 3 0 3 3 100.00   

พรหมบุร ี F 3 มี มี  94.21 3 0 3 3 100.00   

เกณฑ์เป้าหมาย มี มี มี 

รพ.ระดับ 
A ≥ ร้อยละ 75 
S ≥ ร้อยละ 80 

M1-M2  
≥ ร้อยละ 85 

F1-F3  
≥ ร้อยละ 90 

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ 
รายการยา  
13 กลุ่ม 
ระดับ 3  

ระดับ 3  ≥ ร้อยละ 40 

จ านวน รพ.  
ผ่านเกณฑ์ 
RDU ข้ันที1่ 
≥ ร้อยละ 80 

เป้าหมาย SP-RDU 
ปีงบประมาณ 2561 

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ข้ันที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด 

  

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  1)  A   =  จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เป้าหมาย ข้ันที่ 1  ภาพรวมจังหวัด จ านวน  6  แห่ง 
                 (รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์  RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์  RDU 2  ข้ันที่ 1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย)   

    2)  B    = จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด จ านวน 6 แห่ง 

  
  

3)  C    =  รอ้ยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 

                คิดเป็นร้อยละ  100.00 

 



๑๑๔ 
 

3.2 ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 2 (SP-RDU) จ าแนกตามโรงพยาบาล 

รายชื่อ รพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

 
 
 
 
 
 
 

RDU 1 ข้ันที่ 2 RDU 2 สรุปผลการประเมิน 
การเป็น RDU 

Hospital ข้ันที ่2 
 (RDU 1 +RDU 2) 

RDU 
Hospital 
ข้ันที่ 1 

RDU 1 : ประเมินผลการด าเนินงาน (Output)  
ประเมินผลการ 

ด าเนินงาน (Output)   

มีผลการ
ด าเนินงาน 

ผ่านเกณฑ์ RDU 
ข้ันที่ 1  ทั้ง 
3 process 

และ 
5output 

 

1)  อัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม

โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบน และ

หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก 

2)  อัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรค
ติดเชื้ออุจจาระร่วง
เฉียบพลันในผู้ป่วย

นอก 
 

3) อัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคบาดแผลสด
จากอุบัติเหตุใน
ผู้ป่วยนอก และ

ฉุกเฉิน 

4) อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในหญิงคลอดปกติทางช่อง

คลอด 

5) การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระดับ 3 

ข้ึนไป 

6) การใช้ยา glibenclamide
ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างาน

บกพร่อง (eGFR< 60ml 
/min/173m2) 

7) การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรี
ต้ังครรภ์ ได้แก่ warfarin*, 

statins, ergots (* ยกเว้นกรณี
ใส ่mechanical heart valve) 

ร้อยละของ รพ.สต. /
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

เครือข่ายระดับอ าเภอที่
ผ่านเกณฑ์การใช้ยา
ปฏิชีวนะ ใน 2 โรค 

URI และ AD  
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

 

      
ผ่าน ไม่ผ่าน 

สิงห์บุรี S  20.93 20.93 56.26 17.86 4.22 0 0 78.57 
 

 

อินทร์บุรี M 1  25.56 19.10 51.00 16.67 1.60 0 0 81.25 
 

 

บางระจัน F 2  15.30 12.40 64.09 50.00 0 0 0 100.00 
 

 

ค่ายบางระจัน F 2  23.20 34.31 63.76 62.50 0.17 3.70 0 60.00 
 

 

ท่าช้าง F 2  19.04 16.27 70.85 20.00 2.87 0 0 100.00   

พรหมบุรี F 3  22.97 13.25 55.26 33.33 1.52 0 0 100.00   

เกณฑ์เป้าหมาย ผ่าน 
≤ร้อยละ 20 

 
≤ร้อยละ 20 ≤ร้อยละ 40 ≤ร้อยละ 10 ≤ร้อยละ 10 ≤ร้อยละ 5 0ราย ≥ ร้อยละ 60 

จ านวน รพ. 
ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันที ่2 

≥ ร้อยละ 20 

เป้าหมาย SP-RDU 
ปีงบประมาณ 2561 

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ข้ันที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของ รพ.ทั้งหมด 

  

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1)  A   =  จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เป้าหมาย ข้ันที่ 2 ภาพรวมจังหวัด จ านวน  0 แห่ง 
               (รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU 2 ข้ันที่ 2 ตามเกณฑ์เป้าหมาย)   

    2)  B    = จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด จ านวน  6 แห่ง 

  
  

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็นรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 

      คิดเป็นร้อยละ   0 



๑๑๕ 
 

3.3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด RDU ระดับจังหวัด 
กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  
SP-RDU จังหวัด 

1. การจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน SP-RDU 

 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการฯ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ 
ค าสั่งที่ 014/2561 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี มีคณะกรรมการ
จ านวน 39 คน 
ค าสั่งที ่355/2559 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด จังหวัดสิงห์บุรี มีคณะกรรมการ  
จ านวน 32 คน 

2.มีเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัด การติดตาม 
ควบคุม ก ากับ และ
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน  
SP- RDU ในระดับ
จังหวัด 

1. การจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อน SP-RDU 

2. การก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อน SP-RDU 

3. การก าหนดตัวช้ีวัด
ในการขับเคลื่อน SP-
RDU 

4. การควบคุม ก ากับ 
กลวิธีในขับเคลื่อน 
SP-RDU อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การจัดท าระบบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแผนปฏิบัติการหรืออยู่ระหว่างการจัดท า 
 มีแผนปฏิบัติการ  
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติการ 
มีการท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน RDU 
และกลวิธีการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาที่พบตามตัวช้ีวัดเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม 2561 
พร้อมรายงานแบบประเมินตนเองให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 และ รพ.สต.ผ่าน RDU ๒  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และอย่างน้อย 2 รพ. ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันท่ี 2 
ภายในปี 2561 
 

ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรีผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 
ภายในปี 2561 
  - ร้อยละ 80 ของ รพ.สต.ในจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะ 
ใน 2 โรค คือ URI และ AD ตามเกณฑ์เป้าหมายภายในปี 2561 
รูปแบบหรือกลวิธีในการควบคุมก ากับ 
1. การรวบรวมข้อมูล 18 ตัวช้ีวัดของ RDU 1 และข้อมูล AMR  
          - ขณะนี้ใช้การรายงานผ่านระบบรายงานเฉพาะกิจของทาง กบรส. 
โดยโรงพยาบาลใช้โปรแกรม RDU 2016 เชื่อมกับฐานข้อมูล Hosxp ของ
โรงพยาบาล และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทีมเภสัชกรของแต่ละโรงพยาบาล
ก่อนน ามาบันทึกข้อมูลในระบบรายงานเฉพาะกิจ 
         - มีการระบุช่ือเภสัชกรในหน่วยบริการเป็นผู้รับผิดชอบงานเพื่อ
ติดต่อประสานด าเนินการในแต่ละตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย 
๒. การรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดของ  RDU 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีดึงข้อมูลจากระบบ HDC มาดูข้อมูลทุกสัปดาห ์
การจัดท ารายงานส่งให้กับจังหวัด/ สบรส. 
 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน ระบุ..................................................... 
สรุปผลการด าเนินงาน SP-RDU ระดับจังหวัด 

ปี 2561 มีการควบคุมก ากับติดตาม ลงพื้นที่ โดยคณะกรรมการ RDU 
จาก สสจ.สิงห์บุรี ทุก 3 เดือน  

 
 



๑๑๖ 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3.การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการติดตาม
ผลการด าเนิน 
SP-RDU ตาม
ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด 

1. การก าหนด
ผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน SP-
RDU อย่างชัดเจน 

 
2. การจัดท าระบบ

สารสนเทศในการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานSP-RDU 

  ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ  
นายอภิชา เอกธีรธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สิงห์บุรี 
นายไชยรัตน์ แย้มศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สิงห์บุรี 
 
 
 
  ไม่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สสจ.สิงห์บุรี มีการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล 18 ตัวช้ีวัดผ่านหน้า
เว็บไซต์ให้กับหน่วยบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามข้อมูล 
 
สรุปผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัด 

1. รพ.ทั้ง 6 แห่ง ใช้โปรแกรม HOSxP และใช้โปรแกรม RDU 2016 
ของ รพ.บ้านม่วง ในการดึงข้อมูลทั้ง 18 ตัวช้ีวัด 

2. รพ.สต. ทั้ง 48 แห่ง สสจ.สิงห์บุรี มีการดึงข้อมูลและสรุปเป็นผลการ
ด าเนินงาน RUA ของแต่ละ รพ.สต. จากระบบ HDC และรายงานให้ผู้บริหาร
และหัวหน้าหน่วยบริการทราบเป็นรายเดือน 

4.มีการติดตาม
การจัดการเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ 

1. การติดตามและ
สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพ 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ระดับจังหวัด 
1.มีการบูรณาการระบบงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัดของโรงพยาบาล ( PTC) และคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อของ
โรงพยาบาล (IC)  
2.แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 
3.จัดท าข้อมูลและรายงานที่สัมพันธ์กับเชื้อดื้อยา 
- อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ 
-Antibiogram 
- มูลค่าและจ านวน (DDDs) การใช้ยาปฏิชีวนะ 
- ผลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (DUE) 
การด าเนินงานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของ รพ.สิงห์บุรีและ  
รพ.อินทร์บุร ี
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน AMR โดยมีรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการแพทย์เป็นประธาน  
2. มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที โดยผ่าน HOSxP 
3. มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE, DUR)  ในยากลุ่ม broad 
spectrum ATB และจัดท า Antibiogram ของ รพ.ปีละ 1 ครั้ง 
4. มีการส ารวจอัตราชุกของการติดเช้ือใน รพ. ( point prevalence 
surveillance) ปีละ 2 ครั้ง 
5. มีสรุปอัตราการติดเช้ือแทรกซ้อนในโรงพยาบาล 
6. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเช้ือ/การระบาดของเชื้อดื้อยาแยก 
ตามหอผู้ป่วย  

 

 



๑๑๗ 
 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

1.ข้อมูลเชิงวิชาการในบางตัวชี้วัดแพทย์ยังไม่ยอมรับ ยังรักษาผู้ป่วยตามแนวทางที่ก าหนด เช่น 
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ, ข้อมูลการติดเชื้อของผู้ป่วยที่ไม่ชัดเจน, ความซับซ้อนของการติดเชื้อหลังคลอด 
ผู้ป่วยมี complicate เช่น ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนก าหนด แผลฝีเย็บเปื่อยยุ่ย เป็นต้น 

2.ทัศนคติของผู้ป่วยเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกต้องต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
3.ระบบการติดตามข้อมูลใน รพ.สต. ในระบบ HDC ยังไม่สามารถดูได้ทุกเวลา 
4.การบูรณาการการจัดการเชื้อดื้อยา ต้องอาศัยหลายๆภาคส่วนในโรงพยาบาลจึงจะขับเคลื่อนงาน  

AMR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การผ่าน RDU Hospital ขั้นที่ 2  
ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสั่ง
ใช้ยาของแพทย์ การจ่ายยาผู้ป่วย
แผลสดจากอุบัติเหตุ แพทย์จ าเป็น 
ต้องจ่าย ATB เนื่องจากผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มาด้วยอาการสุนัขกัดและหญิง
คลอดปกติ จ่ายยา ATB เนื่องจาก
ผู้ป่วยมี Complicate ค่อนข้างมาก 

ควรมีการติดตามผลงานในเรื่อง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม โดยการใช้
แบบประเมินตนเอง 

-สะท้อนข้อมูลการใช้ยาให้ราช
วิทยาลัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องท า
เกณฑ์การสั่งใช้ยาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้แพทย์ที่จบใหม่น ามา
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
-พิจารณาปรับปรุงในส่วนของ
เกณฑ์ของตัวชี้วัดใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการสั่งจ่ายยา 
ATB ในแต่ละโรคของ
โรงพยาบาลแต่ละระดับ 

2. การผ่าน RDU Hospital ขั้นที่ 2 
ผู้มารับบริการยังขาดความตระหนักรู้
ในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ควรมีการติดตามผลงานในเรื่อง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม โดยการใช้
แบบประเมินตนเอง 

แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้าง Awareness ให้
ประชาชนรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ให้
ครอบคลุมมากขึ้น  

3. การผ่าน RDU Hospital ขั้นที่ 2 
นอกจากตัวชี้วัด RDU ที่เพ่ิมและ
ซับซ้อนขึ้นแล้ว ยังต้องพัฒนา
เครื่องมือในการจัดเก็บตัวชี้วัด AMR 
ด้วย 

ควรมีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 
RDU-AMR จากส่วนกลาง
สนับสนุน เพ่ือให้โรงพยาบาล
สามารถ feed back แพทย์ผู้สั่ง
ใช้ได้อย่างตรงประเด็นและ
ถูกต้อง 

ประสานส่วนกลางท าโปรแกรม
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ RDU-
AMR ใช้ทั้งประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

 



๑๑๘ 
 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ควรมีโปรแกรมเก็บตัวชี้วัด RDU-AMR จากส่วนกลาง และทางโรงพยาบาลสามารถดึงข้อมูลมา

วิเคราะห์ได้ทันท่วงที 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
       ผู้รายงาน   นายไชยรัตน์  แย้มศิริ    

  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
       วัน/เดือน/ปี 18 มกราคม 2561   
       โทร 08-1122-7890 e-mail : kob_7890@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะ  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service  Outcome 

จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  :  ตัวชี้วัด 25 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 

    2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
    3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงพยาบาลทั้งหมด จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.รพ.สิงห์บุรี (S) 2.รพ.อินทร์บุรี  

(M1) 3.รพ.บางระจัน (F 2) 4.รพ.ค่ายบางระจัน (F 2)  5.รพ.ท่าช้าง (F 2)  6.รพ.พรหมบุรี (F 3) 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี  เป็น รพ.แม่ข่ายในจังหวัดและเป็นศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด 

โดยประสานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยออกนอกจังหวัดให้แก่  รพ.ลูกข่าย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer รวมทั้ง
รวบรวมรายงาน  วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานระดับจังหวัด เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
สถานบริการในจังหวัด  โดยมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นฝ่ายสนับสนุน  และมีระบบรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยดังผังด้านล่าง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 



๑๒๐ 
 
3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
การด าเนินงาน 

1.มีระบบรับส่งต่อและแนวทางของจังหวัดสิงห์บุรี 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
3.ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด  ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยตามผังและแนวทาง 

ระบบส่งต่อ 
4.มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โปรแกรม Thai Refer) ในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบ

ข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 
5.มีการจัดท าทะเบียนแพทย์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 
6.มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต  เพ่ือร่วมกันแก้ไข

ปัญหาในเครือข่าย 
7.สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  แสดงดังตารางด้านล่าง 
โรงพยาบาล เป้าหมาย ปี 2560 ผลงาน ปี 2561 ร้อยละ 

สิงห์บุรี 4 11 เพ่ิมข้ึน  175 
อินทร์บุรี 5 2 ลดลง 60 
บางระจัน 6 3 ลดลง 50 
ค่ายบางระจัน 0 0 0.00 
พรหมบุรี 0 0 0.00 
ท่าช้าง 0 0 0.00 
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 15 16 6.67 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 
 1.ศักยภาพและทรัพยากรในการรักษาของจังหวัดที่มีขนาดเล็ก (s) มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต 

2.ความพอเพียงและศักยภาพของทรัพยากร (4 M) ภายในเขต มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต 
3.สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการมีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ศูนย์ประสานการรับส่งต่อ (ศสต.) 
ระดับเขตยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ 

  

 

 
 
 



๑๒๑ 
 
 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

1.ตัวชี้วัดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา น่าจะวัด/
ประเมินในภาพเขต ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าความพอเพียงและศักยภาพของทรัพยากร  (4 M) ภายในเขตควรเพิ่ม
หรือพัฒนาไปทิศทางใด เพื่อที่จะลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคที่มีใน SERVICE 
PLAN หรือโรคท่ีพบว่ามีการส่งต่อออกนอกเขตมากที่สุด 

2.แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต ควรจะเป็นแนวทางเดียวกันทุกจังหวัดภายในเขตหรือไม่ ทั้งนี้
เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

3.ศูนย์ประสานการรับส่งต่อ (ศสต.) ผู้ป่วยระดับเขต ยังไม่มีความชัดเจนทั้งในเชิงโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ 

4.จะมีแนวทางอย่างไร ถึงจะได้รับข้อมูลผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตั้งอยู่นอก
เขต ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ร่วมกับข้อมูลในระบบราชการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ/พัฒนาทรัพยากร  (4 M) 
ภายในเขต 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 

 

ผู้รายงาน   นายทรรศนะ  เอมสมบูรณ์ 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  19 มกราคม 2561 
โทร  080 5806492   e-mail  pragunsing@gmail.com 

 
 
 
 



 

คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 

1. ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
 

 



๑๒๒ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 27 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  
                                                     (Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
 น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร บริหารงาน 
เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

2.สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  (Happinometer) 

มาใช้ เพ่ือประเมินระดับความสุขของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ภาพรวมบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปใช้
ดัชนีความสุขของคนท างาน 298,802 คน คิดเป็นร้อยละ 80.72  

ส าหรับจังหวัดสิงห์บุรี ทุกหน่วยงานน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
บุคลากรเข้ามาประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 92.71 ด้านสรุปผลการประเมินความสุขคนท างานระดับประเทศ  มี
คะแนนระดับความสุขเฉลี่ยที่ 50.8 บุคลากรสาธารณสุขทั้งประเทศ มีระดับความสุขเฉลี่ย 60.60 เขตสุขภาพที่ 4 
มีระดับความสุขเฉลี่ย 62.51 ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี บุคลากรสาธารณสุขมีระดับความสุขเฉลี่ย 63.54 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ทุกหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรี มีการน าดัชนีความสุขคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในระดับ 3 
ซึ่งได้แก่ มีการการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างาน มีการส ารวจข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 
2560 และรอการส ารวจซ้ าในเดือน มิถุนายน 2561 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผู้บริหาร 
และหลายหน่วยงานมีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างานและมีการใช้แผนพัฒนาความสุขคนท างาน
เรียบร้อยแล้ว โดยแนวทางของจังหวัดสิงห์บุรี ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความสุขในองค์กร 
 2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการเป็นนักสร้างสุขในองค์กร 
 3) พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข เสริมสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมองค์กร  
สร้างความรัก ความผูกพันองค์กร (OD) 
  - โครงการสิงห์สร้างสรรค์สร้างสุข 
  - แผนสุขภาพทางการเงิน / คลินิกสุขภาพทางการเงิน 
ภายใต้กลยุทธ์ Fantastic 4C สร้างสรรค์ สร้างสุข 

1. Concept  - เข้าใจกรอบแนวความคิดของการสร้างองค์กรแห่งความสุข  
   - แนวทางการสร้างสุขในตัวบุคคล  การสร้างสติ สร้างแรงบัลดาลใจ 

- แนวคิดด้านการก าหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
- แนวคิดและบริบทขององค์กรและสิ่งแวดล้อมการวินิจฉัยองค์กร 

 2. Connection  - การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานระดับเขต/จังหวัด/หน่วยงาน 
    - การหาแนวร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
    - การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของคนในองค์กร 
 
 

แบบ ตก. 1 



๑๒๓ 
 

 
 3. Communication - การสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 
    - การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อการมุ่งสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 
    - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. Conduct  - การลงมือปฏิบัติสร้างองค์กรแห่งความสุข 
    - การสร้างประสบการณ์ 
    - การสร้างสุขในระดับปัจเจกบุคคล การสร้างพฤติกรรมแห่งความสุขโดย
การระเบิดจากภายในมุ่งสู่เป้าหมายให้บุคลากรสาธารณสุขเป็น คนดี มีคุณค่า และมีความผาสุข 
    - การสร้างที่ท างานน่าอยู่ 
    - การสร้างชุมชนสมานฉันท์ 

 
 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 

รับไปประสานหรือด าเนินการต่อ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 



๑๒๔ 
 
 
 
 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 

 

      
ผู้รายงาน  นายภูริต  นุชเอ่ียมปภา 
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      วัน/เดือน/ปี  22 มกราคม 2561 
      โทร 081 690 6555 e-mail  bhurit9n@gmailcom 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 28 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)  
                                                       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผน/กิจกรรม และ
ด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น “ HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

2.สถานการณ ์
ข้อมูลการสูญเสียบุคลาการสาธารณสุข ของจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 58 คน 

จ าแนกเป็น ลาออก 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 ของการสูญเสียบุคลากร รองลงมาได้แก่ เกษียณอายุ และ 
ย้าย เท่ากันที่ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 ของการสูญเสียบุคลากรปีงบประมาณ 2559 สูญเสียบุคลากร
สาธารณสุข 57 คน จ าแนกเป็น ลาออก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35 ของการสูญเสียบุคลากร รองลงมา
ได้แก่ เกษียณอายุ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 ของการสูญเสียบุคลากร และ ย้าย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.05 ของการสูญเสียบุคลากร ส าหรับปีงบประมาณ 2560 สูญเสียบุคลากรสาธารณสุขทั้งสิ้น 57 คน 
จ าแนกเป็น ลาออก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35 ของการสูญเสียบุคลากร รองลงมาได้แก่ เกษียณอายุ และ 
ย้าย เท่ากันที่ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 ของการสูญเสียบุคลากร อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็น ร้อยละ 97.32 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ (HRM/HRP) 
 2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะ (HRD) 
 3) พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข เสริมสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมองค์กร  
สร้างความรัก ความผูกพันองค์กร (OD) 
 

แบบ ตก. 1 



๑๒๖ 
 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ไม่มี 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้

การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
การจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน  นายภูริต  นุชเอ่ียมปภา 
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      วัน/เดือน/ปี   22 มกราคม 2561 
      โทร  081 690 6555 e-mail  bhurit9n@gmailcom 



๑๒๗ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 29  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
       การประเมิน ITA  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  
 กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 1 – EB 11)  

2.สถานการณ ์
 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ผ่านกระบวนการประเมิน ITA ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน และ 1 ใน 4 ด้าน คือ ระบบบริหาร
จัดการเป็นเลิศ บรรจุอยู่ในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ประเด็นการตรวจ
ราชการ คณะที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข    ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อค าถามการประเมินใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                                               

(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)                           
ข้อ EB 4 - EB 6 

หน่วยงาน เป้าหมาย (5) ผลงาน (มี) ระดับ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุร ี

5 มี 3 

โรงพยาบาลสิงห์บุร ี 5 มี 3 
โรงพยาบาลอินทร์บุร ี 5 มี 3 
สสอ.เมืองสิงห์บุรี 5 มี 3 
สสอ.อินทร์บุรี 5 มี 3 
สสอ.พรหมบุร ี 5 ไม่มี 0 
สสอ.ค่ายบางระจัน 5 มี 3 
สสอ.บางระจัน 5 มี 3 
สสอ.ท่าช้าง 5 มี 3 
รพ.พรหมบุรี 5 ไม่มี 0 
รพ.ค่ายบางระจัน 5 ไม่มี 0 
รพ.บางระจัน 5 ไม่มี 0 
รพ.ท่าช้าง 5 มี 3 

แบบ ตก. 1 



๑๒๘ 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 
  - การขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน)  ท าให้บางหน่วยงานไม่
สามารถตอบข้อค าถามบางข้อได้ 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

-หน่วยงาน สสอ./ รพช. ขาดทักษะ    
ในการท าแบบประเมินฯ 

-การนิเทศงานสาธารณะสุขระดับ
จังหวัด และการประชุมผ่านระบบ 
web conference มีการให้ค าแนะน า
ในการตอบข้อค าถามของแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์แก่หน่วยงาน 
สสอ. รพช. 

 

-บางหน่วยงานให้ความร่วมมือใน
การท าแบบประเมินฯ น้อย 

  

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 

 

ผู้รายงาน  นางสุมาลี ทองศรี 
        ต าแหน่ง  นิติกร ปฏิบัติการ 
        วัน/เดือน/ปี  8 มกราคม 2561 
        โทร  08 6769 1887 
        e-mail lee06052514@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 30 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ 
                                                       วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)  
  การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/
กรมและระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้าน
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

2.สถานการณ ์
- สภาพวิกฤติทางการเงิน ต้องบริหารโดยการจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาช้ากว่าก าหนด ท าให้

บางบริษัทไม่ขายให้ และสูญเสียอ านาจในการต่อรองในการจัดซื้อร่วม และไม่สามารถจัดซื้อร่วมในบางบริษัท ที่
ได้รับการคัดเลือกได ้

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้การจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วม พบปัญหาในการจัดซื้อมากข้ึน 
      - หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามชื่อสามัญซึ่งได้ขึ้นบัญชียานวัตกรรมไทยและ
องค์การเภสัชกรรมมิได้ผลิตออกมาจ าหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ท าให้การจัดซื้อมี
ปัญหามากข้ึนเพราะรายการยาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมมีการอัพเดทเพ่ิมรายการยาอยู่ตลอดเวลา 
     - วัสดุเอกซเรย์ ใช้ระบบ PACS ทั้งหมด จึงตัดรายการออกจากการจัดซื้อร่วมจังหวัดประเภทวัสดุ
เอกซเรย์ 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
3.1 ยาร่วมจังหวัด จ านวน 73 รายการ ไตรมาส 1 (ต.ค. 60 –ธ.ค. 60) 
 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อยา
ทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซื้อยา
ร่วม  

มูลค่าการจัดซื้อยา
ร่วมเขต (e-bidding) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. รพ.สิงห์บุรี 31,619,382.18 15,968,354.30 5,763,402.20 50.50 
2. รพ.อินทร์บุรี 7,376,207.99 2,164,536.40 1,026,448.00 29.34 
3. รพ.บางระจัน 1,730,896.91 597,688.30 202,942.00 34.53 
4. รพ.ค่ายบางระจัน 1,678,857.56 704,725.50 186,200.30 41.98 
5. รพ.พรหมบุรี 1,115,478.59 407,193.80 165,777.00 36.50 
6. รพ.ท่าช้าง 1,024,028.52 405,714.00 121,372.00 39.62 

รวม 44,544,851.75 20,248,212.30 7,466,141.50 45.46 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๑๓๐ 
 

3.2 วัสดุการแพทย์ทั่วไปร่วมจังหวัด จ านวน 80 รายการ ไตรมาส 1 (ต.ค.60 –ธ.ค. 60) 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด มูลค่าการจัดซื้อร่วม  คิดเป็นร้อยละ 

1. รพ.สิงห์บุรี 8,232,098.96 2949880.80 35.83 
2. รพ.อินทร์บุรี 3,393,851.90 988,337.20 29.12 
3. รพ.บางระจัน 30,000.00 0.00 0.00 
4. รพ.ค่ายบางระจัน 275,922.10 194,921.50 70.64 
5. รพ.พรหมบุรี 161,268.40 73,405.00 45.52 
6. รพ.ท่าช้าง 222,115.50 92,727.00 41.75 

รวม 12,315,256.86 4,299,271.50 34.91 

3.3  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัด จ านวน 51 รายการ ไตรมาส 1 (ต.ค.60 –ธ.ค.60) 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด มูลค่าการจัดซื้อร่วม  คิดเป็นร้อยละ 

1. รพ.สิงห์บุรี 2,777,379.80 870,459.00 31.34 
2. รพ.อินทร์บุรี 1,135,293.36 710,258.90 62.56 
3. รพ.บางระจัน 310,693.00 289,487.00 93.17 
4. รพ.ค่ายบางระจัน 446,687.00 432,997.00 96.94 
5. รพ.พรหมบุรี 419,178.70 391,553.70 93.41 
6. รพ.ท่าช้าง 317,253.00 267,333.00 84.26 

รวม 5,406,484.86 2,962,088.60 54.79 

3.4  วัสดุทันตกรรมร่วมจังหวัด จ านวน 23 รายการ ไตรมาส 1 (ต.ค.60 –ธ.ค.60) 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด มูลค่าการจัดซื้อร่วม  คิดเป็นร้อยละ 

1. รพ.สิงห์บุรี 400,992.25 101,978.00 25.47 
2. รพ.อินทร์บุรี 41,572.00 7,670.00 18.45 
3. รพ.บางระจัน 25,690.00 19,040.00 74.11 
4. รพ.ค่ายบางระจัน 47,930.00 15,696.00 32.75 
5. รพ.พรหมบุรี 87,016.03 13,420.00 15.42 
6. รพ.ท่าช้าง 81,834.00 41,425.00 50.62 

รวม 684,434.28 199,299.00 29.11 

           3.5 ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้ง 3 ประเภทร่วมจังหวัดแยกตามประเภท จ านวน 239 รายการ
และจัดซื้อยาร่วมเขต เขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 46 รายการ ไตรมาส 1 (ต.ค.60 –ธ.ค.60) 

 

ประเภท มูลค่าการจัดซื้อ
ทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซื้อร่วม
จังหวัด 

จัดซื้อร่วมเขต คิดเป็นร้อยละ 

1. ยา 44,544,851.75 20,248,212.30 7,466,141.50 45.46 
2. วัสดุการแพทย์ทั่วไป 12,315,256.86 4,299,271.50  34.91 
3. วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5,406,484.86 2,962,088.60  54.79 

4. วัสดุทันตกรรม 684434.28 199,299.00  29.11 
รวม 62,951,027.75 35,175,012.90 55.88 



๑๓๑ 
 

มาตรการส าคัญ 

1. มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในทุกระดับ 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกระดับตั้งแต่ระดับ

จังหวัดอ าเภอ และโรงพยาบาล 
2. มีกรอบและบัญชีรายการยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ 

- กรอบและบัญชีรายการยาลดหลั่นตามระดับสถานบริการและโรงพยาบาล ความสอดคล้องและ
ลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล  ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังนี้ 

โรงพยาบาล เกณฑ(์รายการ) จ านวนที่มี (รายการ) ผ่านเกณฑ์ 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี (S) ไม่เกิน 800 รายการ 599 รายการ  
โรงพยาบาลอินทร์บุรี (M1) ไม่เกิน 550 รายการ 459 รายการ  
โรงพยาบาลบางระจัน (F2) ไม่เกิน 375 รายการ 273 รายการ  
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (F2) ไม่เกิน 375 รายการ 319 รายการ  
โรงพยาบาลพรหมบุรี (F3) ไม่เกิน 375 รายการ 239 รายการ  
โรงพยาบาลท่าช้าง (F2) ไม่เกิน 375 รายการ 253 รายการ  
รพ.สต. ไม่เกิน 100 รายการ 97 รายการ  

- โรงพยาบาลทุกแห่ง มีแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และได้รับอนุมัติแผนจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ครบทุกแห่ง รวม  6  แห่ง 

- โรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 6 แห่ง 
- มีการด าเนินการจัดซื้อร่วมทั้งในระดับเขต และระดับจังหวัด 

  - ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 58  รายการ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทุกจังหวัด 
ในเขตสุขภาพท่ี 4 จ านวน 46 รายการ และหมดสัญญาซื้อขาย  2 จังหวัด จ านวน 13 รายการ 

  - ระดับจังหวัด  จ านวน 239 รายการ แยกได้ดังนี ้
- ยา       จ านวน      73 รายการ 

    - วัสดุการแพทย์ทั่วไป    จ านวน      80 รายการ  
    - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   จ านวน      51 รายการ 
    - วัสดุทันตกรรม   จ านวน      23 รายการ 

- มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
        จ านวน  4 รายการ ได้แก่ 

   1. Two–PAM 
   2. Tetanus antitoxin (TAT) 
   3. Phenobarbital Sodium Injection BP 200mg/ml 
   4. Fuller’s  earth 

- มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 
       - รายงานผลการปฏิบัติทุกเดือนและสรุปรายไตรมาส  

- จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   - มีประกาศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของสถานบริการสาธารณสุข ปิดประกาศ และให้ผู้ที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ 



๑๓๒ 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้การจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วม พบปัญหาในการจัดซื้อมากข้ึน 

- หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามชื่อสามัญซึ่งได้ขึ้นบัญชียานวัตกรรมไทยและ
องค์การเภสัชกรรมมิได้ผลิตออกมาจ าหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ท าให้การจัดซื้อมี
ปัญหามากข้ึนเพราะรายการยาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมมีการอัพเดทเพ่ิมรายการยาอยู่ตลอดเวลา 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ 
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

บางบริษัท ไม่ขายยาให้ เนื่องจาก
สภาพวิกฤตทางการเงินของ
โรงพยาบาล  

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ - 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
  ไม่มี  

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
  ไม่มี  

 
 
 
 
 
 

     ผู้รายงาน  นายไชยรัตน์  แย้มศิริ 
     ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
     วัน/เดือน/ปี  18  มกราคม  2561 
     โทร. 08-1122-7890  e-mail kob_7890@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่  4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 31  ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
                                                        สาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ 
      การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม คือ 
 - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

2.สถานการณ ์
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ให้ความส าคัญกับงานตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4  (ปีงบประมาณ 2557-2560)  โดยเริ่ม
จากก าหนดตัวชี้วัดในลักษณะเชิงปริมาณ  เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับทีมตรวจสอบภายในให้มีความพร้อมทั้ง
ความรู้และทักษะในการตรวจสอบ  ซึ่งทุก คปสอ. สามารถตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดได้ครบ 100 %  
ต่อมาก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในเรื่องรูปแบบของการรายงานและความทันเวลาในการส่งรายงาน  ผลการ
ด าเนินงานก็เป็นไปตามเป้าหมายคือ  การตรวจสอบและสรุปผลส่งรายงานเป็นไปตามก าหนด  มีผลการ
ประเมินที่ระดับคะแนน 5  ทุก คปสอ. และในปีงบประมาณ  2561  มีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 

กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2560– 30  กันยายน  2561 

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

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในปี 2560 

            

2. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับจังหวัด/อ าเภอ 

            

3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในปี 
2561  พร้อมเสนออนุมัติ 

            

4. ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/
ระดับอ าเภอ 

            

5. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
อ าเภอด าเนินการตรวจสอบ รพ.สต. ใน
สังกัดพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ 

            

 
 
 

แบบ ตก. 1 



๑๓๔ 
 

กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2560– 30  กันยายน  2561 

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

จังหวัดด าเนินการตรวจสอบ
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชนพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ 

            

7. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัด ด าเนินการตรวจสอบส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 

            

8. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัด ด าเนินการตรวจสอบ รพ.สต.  
โดยการสุ่มตรวจ  ร้อยละ 20  คิดเป็น  
10 รพ.สต. 

            

9.สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2561 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือวางระบบ
แก้ไขปัญหาในภาพรวมจังหวัด 

            

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องตรวจสอบทั้งสิ้น  59  แห่ง ดังนี้  
   -  โรงพยาบาลทั่วไป     2  แห่ง  
   -  โรงพยาบาลชุมชน     4  แห่ง  
   -  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    6  แห่ง  
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 47  แห่ง  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

รายละเอียด ผลงาน/ผลการประเมิน 

ระดับ 1 สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(เฉพาะประเด็นส าคัญ) และมีระบบการติดตามการด าเนินการ
แก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ  พร้อม
การรายงานการแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุก
หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ได้รับรายงานการแก้ไขข้อ
ทักท้วง ปี 2560 ของหน่วย
รับตรวจในสังกัดครบทุกแห่ง
แล้ว 

ระดับ 2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  ตามความเสี่ยงสอดคล้องนโยบายส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงเพ่ิมเติมระดับจังหวัด 
     - ก าหนดหน่วยรับตรวจตามล าดับความเสี่ยงของหน่วยงาน 
     - แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและแจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ให้หน่วยรับตรวจทราบ 

จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน และได้รับการอนุมัติ
จาก นพ.สสจ. เรียบร้อยแล้ว  
พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทราบด้วยแล้ว 

 
 



๑๓๕ 
 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

รายละเอียด ผลงาน/ผลการประเมิน 

ระดับ 3 หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเงินการคลังพร้อมวิเคราะห์ผลการประเมิน
การควบคุมภายในและจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 5 มิติกรณีที่
พบจุดอ่อน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ   

ระดับ 4 ติดตามการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ของหน่วยงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  ของ
ไตรมาส 1 ปี 2561 
(ธันวาคม 2560) 

ระดับ 5 ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต 
ผลลัพธ์) ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
ระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอ
ผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

1.ผู้ตรวจสอบภายในยังมีประสบการณ์และเทคนิคในการตรวจสอบไม่เพียงพอ 
2.ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้งมาจากเจ้าหน้าที่ที่มีงานประจ าท าอยู่แล้ว  

   จึงท าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
3.การเขียนรายงานผลการตรวจสอบภายในยังไม่สมบูรณ์ 
4.การส่งรายงานการตรวจสอบจากพ้ืนที่มายังจังหวัดมีความล่าช้า 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 

      ผู้รายงาน  นางสาวินี  เขียวรี 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
      วัน/เดือน/ปี  22 มกราคม 2561 
       โทร  086-1364068 e-mail sawineek@yahoo.co.th 

 



๑๓๖ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  : ตัวชี้วัด 32 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
 ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 
หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  โดยปี 2561 วัดผลการ
ด าเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5 

2.สถานการณ์ 
จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มด าเนินการ PMQA ในปี 2561 โดยด าเนินการในส่วนของส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1.ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในที่ประชุม กวป. 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ PMQA ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีที ่ 

29/2561  ลงวันที่ 25 มกราคม 2561  
3.บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง สสจ.สิงห์บุรี และ สสอ.ในเครือข่าย  

ศึกษาดูงาน PMQA ที่ สสจ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 
4.เข้าร่วมการพัฒนาความรู้เรื่อง PMQA สู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดโดย กพร.จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 

6-7 พฤศจิกายน 2560 และ 6-8 ธันวาคม 2560 
ผลการด าเนินงาน 

       1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
2.F2_1 page สรุป 1 หน้า  
3.วิเคราะห์กระบวนงาน หมวด 1 และหมวด 5 ด้วย ADLI ตามแบบฟอร์ม 5 ก.   
4.ประเมินตนเอง self score หมวด 1 การน าองค์กร คะแนนเฉลี่ย 2.63  และหมวด 5 มุ่งเน้น

บุคลากร 2.08 
    5.จัดท าแผนพัฒนาองค์กร F7 

-หมวด 1 การน าองค์กร ด้านจิตอาสาภายนอก จัดท าโครงการ สา'สุขอาสา พาท าบุญ 
-หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โครงการคลินิกสุขภาพทางการเงิน เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน 

ธันวาคม 2560 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ PMQA ในการพัฒนาองค์กร  
 

แบบ ตก. 1 



๑๓๗ 
 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ระยะเวลาในการวิเคราะห์กระบวนการใน
หมวด 1 และ หมวด 5 น้อยเกินไป 

  

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

      ผู้รายงาน  น.ส.ศิริเนตร  สุขดี   
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีช านาญการ  

                                                       วัน/เดือน/ปี  20 มกราคม  2561 
                                                       โทร 099-236-2362 e-mail sukdee.nate@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ 
                                                       มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  (รพศ./รพท. ร้อยละ 100,  
                                                       รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
 หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมีวัฒนธรรมคุณภาพ มี
การประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้/มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วนผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA  

2.สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลทั่วไป เป้าหมายผ่านการรับรอง ร้อยละ 100 จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
การต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งท่ี 3 และโรงพยาบาลอินทร์บุรีการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 ผลงานผ่าน ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลชุมชน เป้าหมายผ่านการรับรอง ร้อยละ 80 จ านวน 4 แห่ง ผลงานผ่านแล้ว 2 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 50 คือ โรงพยาบาลท่าช้าง และโรงพยาบาลค่ายบางระจัน  ได้รับการเยี่ยมประเมินรับรอง
คุณภาพ ขั้น 3 จาก สรพ.แล้วจ านวน 2 แห่ง คือ  โรงพยาบาลบางระจัน เมื่อวันที่ 16–17 พฤศจิกายน 
2561 และโรงพยาบาลพรหมบุรี เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2561  

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ ปี 2561 
2.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือจังหวัดสิงห์บุรี  
3.พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงคุณภาพ (Quality Learning Network: QLN)  
4.สนับสนุนให้บุคลากร/ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกระบวนการออกเยี่ยมส ารวจให้ค าแนะน าทั้ง

คณะท างานทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  พ่ีเลี้ยงคุณภาพ (Quality Learning Network : QLN) 
และอาจารย์ที่ปรึกษาเครือข่าย 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จังหวัดสิงห์บุรี ณ 31 ธันวาคม 2560  
 

ล าดับ โรงพยาบาล ขั้นปัจจุบัน วันรับรอง วันหมดอายุ 
1 2 รับรอง 

1 สิงห์บุรี   R3 27 กันยายน 2559 26 กันยายน 2562 
2 อินทร์บุรี   R2 26 เมษายน 2559 25 เมษายน 2562 
3 บางระจัน    สรพ.เข้าเยี่ยม 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 
4 ท่าช้าง   ขั้น 3 11 เมษายน 2560 10 เมษายน 2562 
5 ค่ายบางระจัน   ขั้น 3 10 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2562 
6 พรหมบุรี    สรพ.เข้าเยี่ยม 21 – 22 ธันวาคม 2560 

 

 

แบบ ตก. 1 



๑๓๙ 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับ ที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ล่าสุด  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทุกแห่ง และบุคลากรทีมน า ยังไม่ได้รับการเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับสถานพยาบาล
เกี่ยวกับเนื้อหาตามมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน วิชาชีพพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงคุณภาพ ( Quality Learning 
Network : QLN)   

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 

รับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สนับสนุนอบรมหลักสูตร ST001 มาตรฐานโรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 

 

                 ผู้รายงาน    นางพัชรินทร์   ไม้งิ้ว 
                 ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                 วัน/เดือน/ปี  20 มกราคม 2561 
                  โทร  036 813504 ต่อ 128 e-mail    - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 34 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  
      ร้อยละ 25  

 การพัฒนาหน่วยบริการ  รพ.สต.ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ
และกระบวนการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุม
ทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  
 เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ  25 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (ร้อยละ
สะสม) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จังหวัด 1.จังหวัด

รับทราบนโยบาย 
รพ.สต.ติดดาว 
ระดับประเทศ 

2.จังหวัด
รับทราบ
นโยบาย รพ.
สต.ติดดาว 
ระดับเขต 

3.จังหวัดมี
คณะท างาน 
 รพ.สต.ติด
ดาว 
ระดับจังหวัด 

4.จังหวัดมี
การจัดท า
แผนรองรับ
โครงการ 
รพ.สต.ติด
ดาว 
 

5.จังหวัด
สื่อสาร
นโยบายสู่
ระดับอ าเภอ 
(ทิศทาง 
นโยบาย เป้า
หมาย,คู่มือ
พัฒนา/
ประเมิน รพ.
สต.ติดดาว) 

หมายเหต ุ

สิงห์บุร ี / / / / /  

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
อ าเภอ/
รอบการ
ประเมิน 

จ านวน  
รพ.สต.
ทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 
2560 

ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ(์สะสม) 
(A/D)X100 รพ.สต.ประเมิน

ตนเอง 
อ าเภอประเมิน จังหวัดประเมิน เขตประเมิน จ านวน 

รพ.สต.
ที่ที่ผ่าน
เกณฑ ์

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

1.อ าเภอ
เมือง
สิงห์บุร ี

           

รอบ 1 9 8 3 - - - - - - 1 (4/9)x100=44.44 
2.อ าเภอ
อินทร์บุร ี

           

รอบ 1 13 11 5 - - - - - - 2 (7/17Xx100=41.18 
3.อ าเภอ
บางระจัน 

           

รอบ 1 6 5 1 - - - - - - 1 (2/7)Xx100=28.57 

แบบ ตก. 1 



๑๔๑ 
 
 
 

อ าเภอ/
รอบการ
ประเมิน 

จ านวน  
รพ.สต.
ทั้งหมด 

ปี 2561 ปี 
2560 

ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ(์สะสม) 
(A/D)X100 รพ.สต.ประเมิน

ตนเอง 
อ าเภอประเมิน จังหวัดประเมิน เขตประเมิน จ านวน 

รพ.สต.
ที่ที่ผ่าน
เกณฑ ์

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

จ านวน
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์
(แห่ง) 

4.อ าเภอ
ค่ายฯ 

           

รอบ 1 5 4 2 - - - - - - 1 (2/5)x100=40 
5.อ าเภอ
พรหมบุร ี

           

รอบ 1 6 5 1 - - - - - - 1 (2/6Xx100=33.33 
6.อ าเภอ
ท่าช้าง 

           

รอบ 1 3 2 1 - - - - - - 1 (2/3Xx100=66.67 
รวม รอบ 

1 
47  13       7 (20/47)x100=42.55 

หมายเหตุ : A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับ 5 ดาว (ในปี 60 และ 61)    
                D = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 

3.ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
1.ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนา รพ.สต.ให้เป็นสถานบริการที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2.การท างานร่วมกันใน คปสอ.ของ รพ.แม่ข่ายและ รพ.สต.ในเครือข่าย 
3.การมีส่วนร่วมของ พชอ. 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

งบประมาณของสถานบริการในการพัฒนาสถานบริการ เช่น การจัดท าห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน รั้ว และ
สถานที่ในการให้บริการที่ครอบคลุมตามเกณฑ์ 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 
 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

      ผู้รายงาน  น.ส.ศิริเนตร  สุขดี   
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีช านาญการ  

                                                       วัน/เดือน/ปี  20 มกราคม  2561 
                                                       โทร 099-236-2362 e-mail sukdee.nate@gmail.com 

 



๑๔๒ 
 

รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก  3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
จังหวัด  สิงห์บุรี  เขตสุขภาพที่   4 ตรวจราชการวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  2561 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ตัวชี้วัด 35 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
                                                       (ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6)  
 ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ  ท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง 
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561 

1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  

     3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับและรายงาน 

2.สถานการณ ์
สถานการณ์การเงินย้อนหลัง 3 ปี ของหน่วยบริการในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีท้ังสิ้น 6 แห่ง พบว่าในปี 

2558 มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ 
รพ.อินทร์บุรี  และ รพ.พรหมบุรี  ในปี 2559 ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  ในปี 
2560 มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33  ได้แก่  
รพ.อินทร์บุรี  และ  รพ.ค่ายบางระจัน  จะเห็นได้ว่าหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  
ลดลงในปี 2559  และเพ่ิมข้ึน ในปี 2560  ซึ่งมีอัตราสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขต  ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดสรรเงิน UC  ที่มีความไม่แน่นอน  เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรในทุกปี  จึงท าให้หน่วยบริการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังได้ยาก  รายละเอียดของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  
แยกรายหน่วยบริการเป็นดังนี้ 
 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60

สิงหบ์รีุ 0 1 0 293.76 266.89 269.36 53.13 -29.28 54.61

อนิทร์บรีุ 7 4 7 -73.95 -45.01 -34.73 -7.62 0.28 -5.24 

บางระจัน 3 2 6 4.79 4.92 -0.12 -14.92 -5.93 0.06

ค่ายบางระจัน 3 2 7 4.17 1.74 -3.32 -11.29 -1.17 -4.30 

พรหมบรีุ 7 3 2 -8.94 0.33 3.93 -12.82 4.43 5.24

ทา่ชา้ง 1 1 1 9.42 8.17 4.46 -1.50 -3.23 -3.67 

รวมระดับ 7 (แหง่) 2 0 2 229.25 237.04 239.58 4.98 -34.90 46.70

รอ้ยละ 33.33 0.00 33.33

ระดับวกิฤตทางการเงิน NWC (ล้านบาท) NI+Depreciation (ล้านบาท)
โรงพยาบาล

สถานการณก์ารเงิน 3 ปี ยอ้นหลงั

 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๑๔๓ 
 

3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
มาตรการด าเนินการในปี 2561 

 1) มีคณะท างานบริหารการเงิน (CFO) ในระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการร่วมวิเคราะห์
สถานการณ์การเงิน  เสนอในที่ประชุม กวป.เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อทราบสถานการณ์ ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข            
 2) ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดท า Planfin ให้เป็นแผนสมดุล  และมีการควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน 
 3) การพัฒนาข้อมูลทางบัญชี สสจ. ได้ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และพัฒนาประสิทธิผู้จัดท าบัญชี                   
โดยสรุปผลคะแนนคุณภาพบัญชี รพ.แม่ข่าย และลูกข่าย รพ.สต. สถานการณ์การเงินการคลัง (วิกฤต 7 ระดับ) 
ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ทราบเป็นประจ าทุกเดือนในการประชุม กวป.  และได้
ด าเนินการออกตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4) คณะท างานบริหารการเงินการคลังจังหวัด ( CFO) ได้น าเครื่องมือมาใช้ในการก ากับ ติดตามการ
บริหารการเงินการคลัง ได้แก่  แบบประเมินตามตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ( Financial Accreditation 
Scores : FAS)  โดยมีการไปประเมินในหน่วยบริการทุกแห่ง 
 5) คณะท างานบริหารการเงินการคลังจังหวัด (CFO) ออกไปก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของ
หน่วยบริหารที่ประสบภาวะวิกฤตระดับ 7  และหน่วยบริหารที่มีแนวโน้มจะเป็นระดับ 7  พร้อมทั้งให้จัดท า
แผนปรับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน   
ณ 31 ธันวาคม 2560  ไม่มีหน่วยบริหารที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 0 

โรงพยาบาล
ขนาด
เตียง

Current 
 ratio

Quick 
Ratio

Cash 
ratio

ทุนส ารองสุทธ ิ (NWC)
ก าไร-ขาดทุนสุทธ ิ

(Net Income)

> 1.5 > 1.0 > 0.8 > 0.0 > 0.0
สิงห์บุรี 310 6.83 6.31 3.76 259,531,948.67 23,496,521.60 ปกติ
อนิทร์บุรี 218 0.99 0.88 0.71 -1,432,365.25 35,999,816.66 4
บางระจัน 30 1.34 1.22 0.87 8,407,177.18 8,348,295.11 1
ค่ายบางระจัน 30 1.52 1.41 1.32 7,797,989.20 11,127,798.81 ปกติ
พรหมบุรี 10 1.68 1.50 0.86 6,749,949.08 5,124,445.03 ปกติ
ท่าช้าง 30 1.96 1.62 1.08 8,727,175.97 4,944,287.65 ปกติ

หลักเกณฑ์

ระดับ
วกิฤติ

 

4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

1.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ UC น้อยเนื่องจากมีประชากรน้อยจึงท าให้มีเงินไม่เพียงพอ
ในการปรับเกลี่ยระดับจังหวัด 

2.หน่วยบริการแต่ละแห่งมีต้นทุนคงท่ีค่อนข้างสูงจึงไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้ 
 3 .นโยบายการจัดสรรเงิน UC มีการเปลี่ยนแปลง  และยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถประมาณการ
รายรับที่คาดว่าจะได้รับได้แน่นอนส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  Planfin 



๑๔๔ 
 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1.นโยบายจัดสรรเงินเปลี่ยนแปลงบ่อย   

2.ผังบัญชีเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ 
งบการเงินไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

  

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
   ไม่มี 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

 

 
 
 
 
 

      ผู้รายงาน  นางสาวินี  เขียวรี 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
      วัน/เดือน/ปี  22 มกราคม 2561 
      โทร  086-1364068 e-mail sawineek@yahoo.co.th 

 



 
 
 
        ภาคผนวก 



 

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor 

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตร ี
และเด็กปฐมวัย 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย(ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5)มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง(PPH, PIH) 

กรมอนามัย  
M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน 

(กรมการแพทย์) 
M 2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่า

เกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 100 (กรมสุขภาพจิต) 

M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดีสมส่วน (กรมอนามัย) 
M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่

ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป(กรมสุขภาพจิต) 
M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing(กรมการแพทย์) 
M 6 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง 

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าด ี(กรมควบคุมโรค) 

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกต ิ( กรมอนามัย) 

M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 
 (กรมควบคุมโรค) 

M 9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดกัย(อย.) 

M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการ ดรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด(อย.) 

M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการ
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมาย

 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(ร้อยละ 85) 
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100 

กรมอนามัย 

 3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี(ร้อยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  

กรมอนามัย 

1.2การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
และวัยรุ่น 
 

4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)(ร้อยละ 54) 
1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
2) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อทันตสุขภาพ 

กรมอนามัย 

 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี 
(ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

1) ด าเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
พ.ศ. 2559  

2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมก าเนิดกึ่งถาวร 
 
 

กรมอนามัย 



 

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor 

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ 
 

6.ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC 

กรมอนามัย ก าหนด(กรม สบส.) 
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย เสี่ยงจาก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  (กรมอนามัย) 

 
 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อ าเภอ 
 

7.ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
(ร้อยละ 50) 

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ  

UCCARE 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

 

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 

1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด 
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีม

ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ 

EOC 

กรมควบคุมโรค 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
(< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการด ี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  
3) สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุกราย 

กรมควบคุมโรค  

 10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน(ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ 

Investigation/  information ) 
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community 

Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer) 
3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 
 

กรมควบคุมโรค  
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 11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และ
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน ≥ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

กรมควบคุมโรค  

 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3)โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากอย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา ModelDevelopment 

กรมอนามัย  

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.1  การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิ  

13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที่  
(Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้งPCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร  

In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
4) การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์

ครอบครัว 

ส านักปฐมภูมิและ
ครอบครัว 

M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได(้กรมควบคุมโรค) 

M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด(กรมการแพทย์) 
M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)  (กรมการแพทย์) 
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

(กรมสุขภาพจิต) 
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ(กรมสุขภาพจิต) 
M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-acquired (กรมการแพทย์) 
M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the 

fracture (กรมการแพทย์) 
 

2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบาย 
ส าคัญ 

14. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 
 

กรมการแพทย ์
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 15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
1)การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/

กลุ่มเป้าหมาย และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา 

2) ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ  
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

กรมควบคุมโรค M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด(กรมการแพทย์) 

M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  
(กรมการแพทย์) 

M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการ
การดูแลระยะกลาง(กรมการแพทย์) 

M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ปี) 
(กบรส.) 

M 24อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
เท่ากับ 0 (กบรส.) 

M 25ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 
37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน
(กบรส.) 

M 26ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ี
มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60(กบรส.) 

M 27อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน 
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.) 

M 28การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ. 
ที่สูงข้ึนโดยใช้ Robson ten group classification 
(กบรส.) 

 16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูก

สมุนไพร  
4) การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 
7) การก าหนดยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถาน

บริการทุกระดับ 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

2.3 การพัฒนาระบบบริการ 
 : Health Outcome 

17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ในรพ.ระดับ A , S  
2) ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม 
3)การจัดการและให้บริการกรณHีemorrhage ใน Stroke Unit 
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

กรมการแพทย ์

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง

รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการท าบอลลูน 
3) Health Literacy : การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง

กรมการแพทย ์
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และการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 
4) การพัฒนาระบบข้อมูล 

 19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

1)การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
2)การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
3)การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

กรมการแพทย ์

: Service  Outcome 20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับ

เขตสุขภาพ (Chief Thai Traditional and alternative Medicine Officer: 
CTMO) 

2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

 21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
4) การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัด

ทดแทนไต 

กรมการแพทย ์

 22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน  
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor 
center ให้ครอบคลุม รพ.ระดับ A,S,M1  

2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  
 3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย (organ 

กรมการแพทย ์
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harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต 
(regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับ
ใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

 23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง  
(remission) 

1. จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลด
อันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะพื้นท่ี 37 จังหวัด) 

2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพ้ืนท่ี 

3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ ตามมาตรฐาน 
HA 

5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

กรมการแพทย ์

 24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต. 
2) การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR) 

กบรส. / อย./ 
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

 25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

กบรส. 

 26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได ้

1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด 
3) การให้ยาละลายลิ่มเลือด 

กรมการแพทย ์
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4) ระบบการให้ค าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 
คณะ3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคน 
ด้านสุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน ( Happinometer) 
 ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร 
บริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ี
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผน/
กิจกรรม และด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น  
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กร 
คุณภาพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  
กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานใน
หน่วยงาน  ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence Based :  
EB 1 – EB 11)  

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสด ุ
ทันตกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม คือ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม 
ส านักงาน
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 - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย  
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ 
หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  โดยปี 2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 
และหมวด 5 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(กพร.สป.)  
 

 

 33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง  
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน  
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ท่ีก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี 
ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี  
4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 



 

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor 

มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
ร้อยละ 60.00 -69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป    เท่ากับ 5 ดาว   

 

 35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
(ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6)  
ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ  ท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมี
ความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561 

1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับและรายงาน 

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

คณะ4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 
4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยนืให้กับเศรษฐกิจ 
      ภายในประเทศ  

 
จะแจ้งภายหลังจากส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว 
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