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ค าน า 

เอกสารสรุปผลงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ฉบับนี้ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาตามประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดใน Performance Agreement ( PA) และ
แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    ในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของประชาชน โดยก าหนดเปูาหมายความส าเร็จในแต่ละระยะอย่างเป็นรูปธรรม  (Quick win)  
ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ      
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ 
ตรวจราชการ และนิเทศงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการเร่งรัดการดาเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับการปรับกลยุทธ์การดาเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

ทั้งนี ้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นาเสนอข้อมูล    รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพ่ือสร้างสรรค์งานจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบือ    

12 มกราคม 2561 
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สารบัญ 
 

        หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบือ      1 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ  

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ     
- อัตราส่วนการตายมารดาไทย       21

 - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย     25 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   30 
- ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)    36 
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี      39 
- ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   44 
  (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์       
- ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 50 
- ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ   53 
  ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง     
- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี    56 
- อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน     58 
- อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่ 61 
  จากกลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 
- ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์    63 
  GREEN&CLEAN Hospital 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
- การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ       67 
- Service Plan สาขา RDU       70 
- ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพ      76 
- Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   78 
- Service Plan สาขาหลอดเลือดสมอง      81 
- Service Plan สาขาหัวใจ       82 
- Service Plan สาขา NCD       83 
- Service Plan สาขาไต         83
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- Service Plan สาขาสุขภาพจิต  ยาเสพติด      85 
- Service Plan สาขาอุบัติเหตุ        89 
- Service Plan สาขาวัณโรค        90 
 

คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ      96 
- การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ       98 
- ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ITA     100 
- การจัดซือ้ร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม 103 
- ระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  106 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)     107 
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  109 
- รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว    113 
- การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ     117 
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ข้อมูลทั่วไปอ าเภอลานกระบือ 
 
ค าขวัญอ าเภอลานกระบือ 
“แหล่งน้ ามันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม เลิศล้ าความสะอาด ” 

วิสัยทัศน์ (Vision) เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบือ  
บริการมีมาตรฐาน  ประสานภาคี  บริหารงานโปร่งใส  พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการปูองกันโรค การ

รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้น าด้านการจัดการสุขภาพในชุมชน 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย    
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน   
3. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู

สภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 
3. บุคลากรมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม 
4. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

และได้รับการยอมรับ 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
          ท างานเป็นทีม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้ให้บริการมีความสุข 

จุดหมายปลายทาง (Destination) 
          เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ มุ่งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และ
ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเองตามทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ 
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ประวัติอ าเภอลานกระบือ 
 อ าเภอลานกระบือ มีชื่อเรียกแต่โบราณว่า  “ บ้านลานควาย ”  สาเหตุเพราะ ในอดีตบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปมี
สภาพเป็นปุาทึบ ดงดิบ  มีควายมานอนกินดินโปุง ซึ่งเป็นดินที่มีความเค็มโดยธรรมชาติเป็นบริเวณกว้าง ฝูงสัตว์ปุา
นานาชนิดต่างก็ชอบกินดินโปุงด้วยกันทั้งสิ้น  ณ บริเวณที่ดินโปุงดังกล่าว  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดประจ าอ าเภอ 
คือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  ต่อมามีผู้คนอพยพมาอาศัยมากขึ้น  ได้ยกฐานะเป็นต าบล และเปลี่ยนชื่อเป็น “ต าบลลาน
กระบือ”  ขึ้นกับอ าเภอพรานกระต่าย ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ และอ าเภอ ในปี  พ.ศ. 2520  และปี 
พ.ศ. 2527 ตามล าดับ 

สภาพภูมิประเทศ 
 อ าเภอลานกระบือมีเนื้อที่  ประมาณ  246,875  ไร่  หรือ  396  ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่อ าเภอลาน
กระบือ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร  ไม่มีภูเขาและแม่น้ าไหลผ่าน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  ส าหรับพื้นที่ท่ีเป็นปุาไม้ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างเป็นบางส่วน  ส่วนใหญ่การ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร  ต้องอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก  ประมาณ 70%  ของพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเขต
ปุาสงวนแห่งชาติ  

ที่ตั้งและอาณาเขตอ าเภอลานกระบือ 
 อ าเภอลานกระบือ อยู่ห่างจากจังหวัดก าแพงเพชรไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางรวม 55 กิโลเมตร    
การคมนาคมสะดวก โดยทางรถยนต์ถนนสายก าแพงเพชร – พิษณุโลก และสายก าแพงเพชร – พิจิตร ระยะทาง
จากแยกวังพิกุล (ถนนสายก าแพงเพชร – พิจิตร) ถึงอ าเภอลานกระบือประมาณ 13 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย และอ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศใต้ ติดต่อ อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร   
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

แผนที่อ าเภอลานกระบือ 
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การคมนาคม 

 มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน - ต าบล  จ านวน 60 เส้นทาง การคมนาคมระหว่างอ าเภอกับจังหวัด 
มีเส้นทางที่จะติดต่อกับจังหวัดได้ 2 เส้นทาง คือ 
 1. สายก าแพงเพชร – พิษณุโลก ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.  
 2. สายก าแพงเพชร – พิจิตร ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที   

การปกครอง 
 อ าเภอลานกระบือ  แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น  7 ต าบล 68 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1.  ต าบลลานกระบือ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 
2.  ต าบลช่องลม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 
3.  ต าบลหนองหลวง ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน 
4.  ต าบลโนนพลวง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 
5.  ต าบลประชาสุขสันต์ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 
6.  ต าบลบึงทับแรต ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 
7.  ต าบลจันทิมา ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น เทศบาลต าบล  จ านวน  3 แห่ง คือ  
  1. เทศบาลต าบลลานกระบือ    จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 
  2. เทศบาลต าบลช่องลม    จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 

3. เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์   จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  5  แห่ง  คือ   
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2538 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2540     
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2540 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพลวง  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2540   
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2540 
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1 ข้อมูลประชากร  
1.1จ านวนประชากร และหลังคาเรือนของอ าเภอลานกระบือ 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนประชากร และจ านวนหลังคาเรือนของอ าเภอลานกระบือจ าแนกรายต าบล ปี 2560 

        ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
ลานกระบือ 11 2,942 3,603 3,694 7,297 
ช่องลม 8 1,510 3,123 3,166 6,289 
หนองหลวง 14 2,661 4,512 4,491 9,003 
โนนพลวง 8 1,452 1,705 1,930 3,635 
ประชาสุขสันต์ 11 1,983 3,998 4,112 8,110 
บึงทับแรต 8 955 1,851 1,824 3,675 
จันทิมา 8 1,179 1,622 1,595 3,217 

รวม 68 12,682 20,414 20,812 41,226 
ที่มา : ศูนยข์้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

          จากตารางที่ 1 อ าเภอลานกระบือมีจ านวนต าบลทั้งหมด 7 ต าบล หมู่บ้านรวม 68 หมู่บ้าน จ านวนหลังคา
เรือน 12,682 หลังคาเรือน  มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน 41,226 คน ประชากรชายจ านวน 20,414 คน 
ประชากรหญิงจ านวน 20,812 คน  
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลประชากร และจ านวนหลังคาเรือน  จ าแนกตามหน่วยบริการที่รับผิดชอบ ปี 2560 

ล าดับ สถานบริการ 
หมู่บ้าน 

รับผิดชอบ 
หลังคาเรือน 

ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1. 1 รพ.สต.ประชาสุขสันต์ 8 1,541 2,811 2,923 5,734 
2. 2 รพ.สต.จันทิมา 8 1,179 1,622 1,595 3,217 
3. 3 รพ.สต.ลานตาบัว 4 644 1,638 1,686 3,324 
4. 4 รพ.สต.เกศกาสร 4 795 1,703 1,690 3,393 
5. 5 รพ.สต.หนองหลวง 9 1,899 2,924 2,909 5,833 
6. 6 รพ.สต.ประดู่งาม 8 955 1,851 1,824 3,675 
7. 7 รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 8 1,452 1,705 1,930 3,635 
8. 8 รพ.สต.บึงมาลย์ 5 762 1,588 1,582 3,170 

9.  
ศูนย์บริการฯเทศบาลช่อง
ลม 

3 513 969 979 1,948 

10. 9 รพ.ลานกระบือ 11 2,942 3,603 3,694 7,297 
รวม 68 12,682 20,414 20,812 41,226 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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          จากตารางที่ 2 อ าเภอลานกระบือมีสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาดกลางที่รับผิดชอบ
ประชากรระหว่าง 3,001คน- 8,000 คน จ านวน 8 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลช่องลม จ านวน 1 แห่ง 
 
 
1.2 จ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ของอ าเภอลานกระบือ ปี 2560 

กลุ่มอายุ (ปี) 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

00-04 960 959 1,919 
05-09 1,463 1,363 2,826 
10-14 1,525 1,407 2,932 
15-19 1,716 1,625 3,341 
20-24 1,578 1,437 3,015 
25-29 1,380 1,333 2,713 
30-34 1,486 1,534 3,020 
35-39 1,702 1,757 3,459 
40-44 1,755 1,820 3,575 
45-49 1,719 1,765 3,484 
50-54 1,371 1,491 2,862 
55-59 1,135 1,250 2,385 
60-64 936 976 1,912 
65-69 601 615 1,216 
70-74 418 472 890 
75-79 324 433 757 
80 ++ 345 575 920 
รวม 20,414 20,812 41,226 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ และ เพศ อ าเภอลานกระบือ ปี 2560 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

2. ข้อมูลระบาดวิทยา และการให้บริการ 
2.1 อัตราเกิด อัตราตาย 
 จากรายงานเกิด–ตาย ของอ าเภอลานกระบือ ปี 2551 ถึง ปี 2560 ไม่พบทารกตายปริก าเนิด และมารดา
ตาย โดยมีรายละเอียด อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มธรรมชาติ ตามแผนภูมิที่ 2 ดังนี้          

แผนภูมิที่  2 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมธรรมชาติ ประชากร อ าเภอลานกระบือ ปี 2551–2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  จากข้อมูลทะเบียนเกิด-ตาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
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          จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า ตั้งแต่ปี 2551–2560 อัตราเกิดของประชากรอ าเภอลานกระบือ ลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง จาก ปี พ.ศ. 2551 – 2556  ปี 2557เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ส าหรับอัตราตายลดลงจากปี 2551 ถึงปี 2554 
และเพ่ิมข้ึนในปี 2555 ในปี 2556ลดลงจากปี 2555 เล็กน้อยปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ส าหรับอัตราเพ่ิมพบว่า
ลดลงตั้งแต่ปี2551 ถึงปี2556  และปี 2557 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย    
 
2.2 สาเหตุการตาย 
2.2.1  โรคที่เป็นสาเหตุการตายท่ีส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 
แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของอ าเภอลานกระบือ เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 
 

 
ที่มา :  จากข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

จากแผนภูมิที่ 3  โรคที่เป็นสาเหตุการตายส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร เปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 
2558 2559 และปี 2560 ทั้ง 3 อันดับแรก เป็นโรคไม่ติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด 

การติดเช้ือในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 

ผูใ้ชร้ถยนตบ์าดเจ็บในอุบติัเหตุการขนส่งอ่ืนและท่ีไม่ระบุรายละเอียด 

ไตวายเฉียบพลนั ไม่ระบุรายละเอียด 

ความดนัโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 

หวัใจลม้เหลว 

หวัใจลม้เหลวแบบมีน ้าคัง่ 

วยัชรา 

กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั ไม่ระบุละเอียด 

หวัใจลม้เหลว ไม่ระบุรายละเอียด 

2560 

2559 

2558 
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2.3 ผู้ป่วยนอก 
2.3.1  โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก(OPD) 10 อันดับแรก เปรียบเทียบรายปีงบประมาณของ
อ าเภอลานกระบือ 
แผนภูมิที ่5 สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอก(OPD) 10 อันดับแรกของอ าเภอลานกระบือ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 

ที่มา :  จากข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

จากแผนภูมิ พบโรคที่เป็นสาเหตุการปุวย 3 อันดับแรกของผู้ปุวยนอก ตามล าดับคือ โรคความดันโลหิตสูง  
เนื้อเยื่อผิดปกติ และโรคเบาหวาน  
 
2.3.2 โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรกเปรียบเทียบรายปีงบประมาณอ าเภอลานกระบือ 
แผนภูมิที ่6 สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยใน 10 อันดับแรกของอ าเภอลานกระบือ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

  
ที่มา :  จากข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

131 เยื่อบุตาอกัเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอ่ืน ๆ 

111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 

180 ฟันผุ 

142 โรคของหูและปุ่มกกหูอ่ืน ๆ 

206 พยาธิสภาพของหลงัส่วนอ่ืน ๆ 

125 โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอ่ืน ๆ 

281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน… 

199 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนงัและเน้ือเยื่อใตผ้ิวหนงั 

185 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนมั 

181 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 

165 คออกัเสบเฉียบพลนัและต่อมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 

167 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอ่ืน ๆ 

104 เบาหวาน 

207 เน้ือเยื่อผิดปกติ 

145 ความดนัโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า 

2560 

2559 

2558 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

242 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 

151 หัวใจล้มเหลว 

213 โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต 

175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเร้ือรังอื่น 

104 เบาหวาน 

165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 

170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 

198 โรคอักเสบตดิเช้ือของผวิหนังและนื้อเยื่อใต้ผวิหนัง 

111 ความผดิปกตขิองต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 

169 ปอดบวม 

2560 

2559 

2558 
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        จากแผนภูมิ   พบว่าสาเหตุการปุวยของผู้ปุวยใน 10 อันดับแรกของอ าเภอลานกระบือ ปี 2558 ถึง ปี 
2560 ใน 3 อันดับแรก คือ ปอดบวม ความผิดปกติของต่อมรัท่อ และโรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง ตามล าดับ  
 
3.ข้อมูลชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
3.1 ข้อมูลด้านการศึกษา   
          อ าเภอลานกระบือ มีสถานศึกษา และสถานที่ที่ให้บริการทางด้านการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
 

โรงเรียนมัธยม จ านวน 3 โรงเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 31 โรงเรียน 
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 7 โรงเรียน 
ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน 45 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 11 แห่ง 

 
ตารางที่  4 แสดงจ านวนโรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส/มัธยมศึกษา และนักเรียน ปีการศึกษา 2560        
(ณ เดือน มิถุนายน 2560) 

สถานบริการ 
โรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวนนักเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษา (คน) 

โรงเรียนขยายโอกาส/
มัธยมศึกษา 

อนุบาล ป.1 ป.1 - ป.6 แห่ง นร.มัธยม(คน) 
รพ.สต.ประชาสุข
สันต์ 

4 141 77 439 1/1 495 

รพ.สต.จันทิมา 3 64 28 160 0/1 326 
รพ.สต.ลานตาบัว 2 73 23 195 1/0 23 
รพ.สต.เกศกาสร 2 27 47 209 1/0 86 
รพ.สต.หนองหลวง 6 183 85 193 2/0 134 
รพ.สต.ประดู่งาม 3 91 54 255 1/0 46 
รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 3 55 20 144 0/0 0 
รพ.สต.บึงมาลย์ 2 40 21 144 1/0 32 
ศูนย์บริการฯท.ช่อง
ลม 

2 119 38 264 0/0 0 

รพ.ลานกระบือ 7 636 268 1,386 0/1 1,202 
รวม 34 1,429 661 3,389 7/3 2,344 

ที่มา :   งานส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ 

 จากตารางที่ 4  ปี 25จ อ าเภอลานกระบือ มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบทั้งหมดจ านวน 34 โรงเรียน 
เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 31 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 7 โรงเรียน และ
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มัธยมศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 1,429 คน นักเรียนประถมศึกษา จ านวน 
3,389 คน และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2,344 คน 
 
3.2 ข้อมูลศาสนา และศูนย์เด็กเล็ก 
          การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  99.60 % ศาสนาอื่นๆ 0.40 %    
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลศาสนาและศูนย์เด็กเล็ก  ประจ าปี 2560  

หน่วยบริการ 

ศูนย์เด็กเล็ก ข้อมูลศาสนา 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวนเด็ก
(คน) 

วัด/ส านัก
สงฆ์ (แห่ง) 

จ านวน
พระสงฆ์ 

(รูป) 
รพ.สต.ประชาสุขสันต์ 2 72 2/ 12 
รพ.สต.จันทิมา 2 41 1/2 4 
รพ.สต.ลานตาบัว 1 43 1/1 4 
รพ.สต.เกศกาสร 1 71 2/2 7 
รพ.สต.หนองหลวง 1 225 3/3 13 
รพ.สต.ประดู่งาม 1 36 2/2 6 
รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 2 59 2/1 11 
รพ.สต.บึงมาลย์ - - 1/1 2 
ศูนย์บริการฯท.ช่องลม - - - - 
รพ.ลานกระบือ 1 138 2/- 23 

รวม 11 685 16/12 82 
ที่มา :   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ 
          จากตารางที่ 5  พบว่ามีศูนย์เด็กเล็ก 11  แห่ง จ านวนเด็กเล็กในศูนย์ 685  คน วัด 16  แห่ง ส านักสงฆ์   
12แห่ง จ านวนพระสงฆ์  82  รูป  
 
3.3 ข้อมูลอุตสาหกรรม 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ าเภอลานกระบือ ประจ าปี 2558 

ที ่ รายการ จ านวน(แห่ง) 

1 โรงงานผลิตน้ ามันดิบ 2 
2 โรงสีข้าว - 
3 โรงงานขนาดเล็ก < 10 ล้านบาท - 
4 โรงงานขนาดกลาง  10 - 100 ล้านบาท - 
5 โรงงานขนาดใหญ่ > 100 ล้านบาท - 

รวม 2 
ที่มา :   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ 

          จากตารางที่ 6  พบว่าอ าเภอลานกระบือ มีแหล่งผลิตน้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ  โดยได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการส ารวจขุดเจาะน้ ามัน  จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จ ากัด และบริษัท ซิโนยูเอสฯ 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560 - 11 - 
 

3.4 ข้อมูลสถานบริการ (ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร บุหรี่ สุรา) 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร สถานที่จ าหน่ายสุรา,บุหรี่ แยกตามหน่วยบริการ อ าเภอ
ลานกระบือ ประจ าปี 2560       

หน่วยบริการ 
จ านวนสถานที ่(แห่ง) 

ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร/แผงลอย จ าหน่ายสุรา จ าหน่ายบุหรี่ 
รพ.สต.ประชาสุขสันต์ -  0/6 46 46 
รพ.สต.จันทิมา -  0/6 31 30 
รพ.สต.ลานตาบัว -  0/6 6 6 
รพ.สต.เกศกาสร -  0/6 6 6 
รพ.สต.หนองหลวง -  0/6 30 30 
รพ.สต.ประดู่งาม -  3/6 32 32 
รพ.สต.อินทรานุสรณ์ -  0/11 28 28 
 รพ.สต.บึงมาลย์ -  0/3 7 7 
ศูนย์บริการฯท.ช่องลม   0/2 8 8 
รพ.ลานกระบือ 1 3 6/12 67 67 

รวม 1 3 9/64 261 260 
ที่มา :   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ 

          จากตารางที่ 7  อ าเภอลานกระบือมีตลาดสดประเภท1 จ านวน 1   แห่ง ตลาดนัด 3  แห่ง  ร้านอาหาร/
แผงลอยจ านวน 9/61  แห่ง ร้านจ าหน่ายบุหรี่จ านวน 260  แห่ง ร้านจ าหน่ายสุราจ านวน 261  แห่ง นอกจากนั้น
ยังมีกิจการค้าปลีกและส่งรายย่อยสาขาลานกระบือ คือ ตลาดโลตัส จ านวน 1 แห่ง เปิดให้บริการในพ้ืนที่อ าเภอ
ลานกระบือ 
 
3.5 ข้อมูลการเกษตรกรรม  
          อ าเภอลานกระบือเป็นที่ลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 167,881 ไร่  
(คิดเป็นร้อยละ 68 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) ครอบครัวเกษตรกร 8,750 ครอบครัว (คิดเป็นร้อยละ 74.6 ของครัวเรือน
ทั้งหมด) พืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรกที่ส าคัญ (เรียงตามจ านวนที่ปลูก) คือ 
  1. ข้าวนาปี / ข้าวนาปรัง 
   2. อ้อยโรงงาน 
   3. มันส าปะหลัง 
 
3.6 ข้อมูลด้านการปศุสัตว์   
           เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง  โค  กระบือ  สุกร  และไก่  ตามล าดับ  

 
3.7 ข้อมูลด้านการพาณิชย์   
          อ าเภอลานกระบือมีธนาคาร 3 แห่ง คือธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน 
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3.8 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  
          สถานที่ท่องเที่ยว  หรือ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  ได้แก่  วัดแก้วสุริย์ฉาย , วัดโพธิ์เตี้ยและแหล่ง
ผลิตน้ ามันสิริกิติ ์
 
4.ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
4.1 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
  1) โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง           1 แห่ง 
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาดกลาง 8 แห่ง 
                     3) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลช่องลม             1         แห่ง 
 
4.2 ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลลานกระบือ 
ตารางที่  8 แสดงอัตราก าลังบุคลากร สายวิชาชีพหลัก /สายสนับสนุน ของโรงพยาบาลลานกระบือ ปี 2560  

กลุ่มงาน สายวิชาชีพหลัก ขั้นต่ า มีจริง สนับสนุน ± หมายเหตุ 

แพทย์ แพทย์ 10 5 
 

-5   

ทันตฯ ทันตแพทย์ 3 3 
  

  

  จพ.ทันตสาธารณสุข 3 2 4 -1   

เภสัชฯ เภสัชกร 5 3 
 

-2   

  จพ.เภสัชกรรม 3 4 2 2   

การพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 36 30 5 6 พว.วิสัญญี,พว.จิตเวช 

  จพ.เวชกิจ 3 3 
  

  

  พนักงานช่วยเหลือ/เปล 
  

10,4 
 

  

ปฐมภูมิฯ พยาบาลวิชาชีพ 3 4 1 1 พว.เวช 4 คน 

  นักวิชาการสาธารณสุข 10 5 
 

-5   

  นักจิตเวช 1 0 
 

-1   

เวชศาสตร์ฯ นักกายภาพบ าบัด 3 2+1 1 
 

  

เทคนิคฯ นักเทคนิคการแพทย์ 3 3 2 
 

  

รังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ 1 1 1 
 

  

สนับสนุน    51 คน   84 66 26 
 

สนับสนุนร้อยละ 30.95 

   ที่มา :  งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานกระบือ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาชีพ 4 สายวิชาชีพ/ สายสนับสนุน back office 

กลุ่มงาน สายวิชาชีพหลัก ขั้นต่ า มีจริง สนับสนุน ± 

เวชศาสตร์ฯ นักกายอุปกรณ์ 0 0 
  

แพทย์ไทย แพทย์แผนไทย 3 1+1 3 -1 

  จพ.สาธารณสุข 3 1 
 

-2 

ประกัน พยาบาลวิชาชีพ 1 1 
  

  นวก.คอมพิวเตอร์ 2 1 
 

-1 
  จพ.เวชสถิติ 2 1 4 -1 
โภชนการ นักโภชนการ 1 0 2 -1 
บริหาร กรอบ 27-35 คน 27 

 
26 

 
   ที่มา :  งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานกระบือ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 
  จากตารางที่ 8 อัตราก าลังของบุคลากรด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลลานกระบือ มีจ านวนทั้งสิ้น 138  คน 
ข้าราชการ 54 คน พนักงานข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจ า 11 คน พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 
71 คน  
 
4.3 ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
ตารางที่ 9 แสดงอัตราก าลังบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ   ปี 2560 

ประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน / สถานบริการ 

 รพ
.สต

.ป
ระ

ชา
สุข

สัน
ต์ 

 รพ
.สต

.จัน
ทิม

า 

 รพ
.สต

.ลา
นต

าบ
ัว 

 

 รพ
.สต

.เก
ศก

าส
ร 

 รพ
.สต

.ห
นอ

งห
ลว

ง 

 รพ
.สต

.ป
ระ

ดู่ง
าม

 

 รพ
.สต

.อ
ินท

รา
นุส

รณ
์ 

 รพ
.สต

.บ
ึงม

าล
ย์ 

  ส
สอ

.ลา
นก

ระ
บือ

 

รว
ม 

สาธารณสุขอ าเภอ - - - - - - - - 1 1 
นักวิชาการสาธารณสุข 1 2 1 1/1* 1 1 1 1/1* 4 15 
พยาบาลวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1 1 1  - 8 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 - 1 - 2 1 1 1  8 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 - - 1* 1 - - - - 3 
ผู้ช่วย จนท.สาธารณสุข    - - - - - - - 1 1 
แพทย์แผนไทย - - -  1* - - - - 1 

รวม 5 3 3 4 6 3 3 4 6 37 
ที่มา : งานบริหารฯ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
หมายเหตุ : บุคลากร * พนักงานกระทรวง / ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ  
  จากตารางที่ 9 อัตราก าลังของบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ มี
จ านวนทั้งสิ้น 37   คน เป็นพนักงานกระทรวง /ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ จ านวน 3 คน  
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4.4 จ านวนและอัตราส่วนต่อประชากร ของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
ตารางที่  10  แสดงจ านวนและอัตราส่วนต่อประชากร ของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
                 ป ี2560  

FTE เกณฑ์ มีอยู่จริง 

พยาบาล 1:2,500 1:3,418 

นว.ส./จพ.ส. 1:1,250 1:1,519 

ทันตะ 1:8,000 1:9,113 

 
 

สายงาน ที่ควรมี มีอยู่จริง ขาด 

พยาบาล 11 8 3 

นว.ส./จพ.ส. 22 18 4 

ทันตะ 4 3 1 

ที่มา : งานบริหารฯ / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
หมายเหตุ : ประชากรอ าเภอลานกระบือ ปี 2560 จ านวน 41,226 คน 

จากตารางที ่10 พบว่าประเภทบุคลากรสาธารณสุข ที่ยังขาดแคลนคือ คือ พยาบาล และทันตาภิบาล 
 
4.5 ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ปี 2560 
ตารางที่ 11  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอลานกระบือ ประจ าปี 252560  

หน่วยบริการ ทั้งหมด(คน) 
ผ่านการอบรมเป็น อสม.เชี่ยวชาญ (คน) 

รวม ร้อยละ 
รพ.สต.ประชาสุขสันต์ 138 82 59.00 
รพ.สต.จันทิมา 102 80 78.43 
รพ.สต.ลานตาบัว 77  43 55.84 
รพ.สต.เกศกาสร 92  46 50.00 
รพ.สต.หนองหลวง 165  91 54.82 
รพ.สต.ประดู่งาม 86  81 94.18 
รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 152  77 50.33 
รพ.สต.บึงมาลย์ 88  48 53.93 
ศูนย์บริการฯท.ช่องลม 53  25 47.16 
รพ.ลานกระบือ 172  107 61.84 

รวม 1,125  680 60.44 
ที่มา : งานสุขภาพภาคประชาชน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ 
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          จากตารางที่  11 พบว่าปี 2560 อ าเภอลานกระบือ มีจ านวนอสม.ทั้งหมด  1,125 คน ได้รับการอบรม
เป็น อสม.เชี่ยวชาญระหว่างปี 2554 – 2558 จ านวน 680 คน คิดเป็นร้อยละ 60.44  หน่วยงานที่มี อสม.ผ่านการ
อบรมมากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประดู่งาม ร้อยละ 94.18   
 
5.ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน 
5.1 การบริหารจัดการงบประมาณหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
5.1.1 งบด าเนินงานส าหรับค่าสาธารณูปโภค 
 ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็น เป็นเงิน  
250,000.00บาท มีการด าเนินการเบิก-จ่ายไปแล้ว (ต.ค. – ธ.ค. 2560) จ านวน 49,741.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.90 แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ส าหรับค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 

ได้รับจัดสรร รายการเบิก-จ่าย จ านวน(บาท) ร้อยละ 
250,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 10,178.15 4.07 

 ค่าบริหารจัดการ 39,563.40 15.83 
รวม 49,741.55 19.90 

ที่มา :งานการเงินและบัญชี สสอ.ลานกระบือ 
 
5.2 การจัดสรรเงิน Fix Cost  ปีงบประมาณ 2561 
 ในปีงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแต่ละแห่งจะได้รับการจัดสรรเงินจาก CUP 
ลานกระบือ แห่งละ 50,000 บาทคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ ได้พิจารณาการ
จัดสรรเงิน Fix Cost จากรายจ่ายจากการจ้างลูกจ้างในสายงานนักเรียนทุน และสายงานสาธารณสุข        เพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรของแต่ละสถานบริการก่อนแล้วเฉลี่ยจ่ายให้ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยในไตรมาสที่ 1ของ
ปีงบประมาณ 25 สามารถแสดงรายละเอียดการจัดสรรเงิน Fix Cost ได้ดังตารางที1่3 
 
ตารางที่ 13   แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงิน Fix Cost  ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับที่ สถานบริการ 
เงิน Fix Cost 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
1 รพ.สต.ประชาสุขสันต์ 129,640.00 - - - 129,640.00 
2 รพ.สต.จันทิมา 115,630.00 - - - 115,630.00 
3 รพ.สต.ลานตาบัว 168,630.00 - - - 168,630.00 
4 รพ.สต.เกศกาสร 196,660.00 - - - 196,660.00 
5 รพ.สต.หนองหลวง 169,000.00 - - - 169,000.00 
6 รพ.สต.ประดู่งาม 154,840.00 - - - 154,840.00 
7 รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 115,900.00 - - - 115,900.00 
8 รพ.สต.บึงมาลย์ 149,650.00 - - - 149,650.00 

รวม 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ (ต.ค.60–ธ.ค.60) 
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 จากตารางที่ 13 ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 รพ.สต. ที่ได้รับจัดสรรเงิน Fix Cost มาก
ที่สุดคือ รพ.สต.เกศกาสร ได้รับจัดสรร 196,660.00 บาท (มีลูกจ้าง นวก.สส.,ทันตา อย่างละ 1 คน) รองลงมาคือ 
รพ.สต.หนองหลวง ได้รับจัดสรร 169,000.00 บาท (มีลูกจ้าง แพทย์แผนไทย 1 คน)  
 
5.3 สถานะเงินบ ารุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดจ านวน 8 แห่ง 
โดยมีรายละเอียดสถานะเงินบ ารุง ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 14 แสดงสถานะเงินบ ารุงแยกรายสถานบริการ ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2560 

ล าดับที่ สถานบริการ 
ปีงบประมาณ  2561 

ยอดยกมา ปี 60 รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ 
1 รพ.สต.ประชาสุขสันต์ 38,208.14 385,581.09 333,189.11 90,600.12 
2 รพ.สต.จันทิมา 43,886.94 311,985.09 210,206.52 145,665.51 
3 รพ.สต.ลานตาบัว 89,603.54 355,869.80 297,348.09 148,125.25 
4 รพ.สต.เกศกาสร 257,903.21 742,638.39 510,662.24 489,879.36 
5 รพ.สต.หนองหลวง 561,390.72 875,217.43 919,676.18 516,931.97 
6 รพ.สต.ประดู่งาม 217,846.92 354,846.80 352,122.78 220,570.94 
7 รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 18,293.76 498,553.28 348,832.92 168,014.12 
8 รพ.สต.บึงมาลย์ 328,020.85 345,278.52 311,978.27 361,321.10 

รวม 1,555,154.08 3,869,970.40 3,284,016.11 2,141,108.37 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 

 จากตารางที่ 15 พบว่า รพ.สต.ที่มียอดเงินบ ารุงคงเหลือมากที่สุด คือ รพ.สต.หนองหลวงมียอดเงิน
บ ารุงคงเหลือ 516,931.97 บาท  รองลงมา คือ รพ.สต.เกศกาสรมียอดเงินบ ารุงคงเหลือ 489,879.36 บาท และ 
รพ.สต.บึงมาลย์ มียอดเงินบ ารุงคงเหลือ 361,321.10 บาท ตามล าดับส่วน รพ.สต. ที่มียอดเงินบ ารุงคงเหลือน้อย
ที่สุด คือ รพ.สต.ประชาสุขสันต์ มียอดเงินบ ารุงคงเหลือ 90,600.12 บาท 

ตารางที่ 15 แสดงยอดเงินบ ารุงคงเหลือ จ าแนกตามประเภทเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2561 

ที ่ สถานบริการ 
ประเภทเงินบ ารุง ปี2561 

ยอดคงเหลือ 
เงินบ ารุง ค่าตอบแทน อสม. กองทุนฯ 

1 รพ.สต.ประชาสุขสันต์ 90,600.12 1,687.98 - 88,912.14 
2 รพ.สต.จันทิมา 145,665.51 2,484.81 - 143,180.70 
3 รพ.สต.ลานตาบัว 148,125.25 1,296.98 - 146,828.27 
4 รพ.สต.เกศกาสร 489,879.36 1,239.97 - 488,639.39 
5 รพ.สต.หนองหลวง 516,931.97 5,163.57 - 511,68.40 
6 รพ.สต.ประดู่งาม 220,570.94 1,852.14 - 218,718.80 
7 รพ.สต.อินทรานุสรณ์ 168,014.12 1,358.44 - 166,655.68 
8 รพ.สต.บึงมาลย์ 361,321.10 3,958.21 - 357,362.89 

รวม 2,141,108.37 19,042.10 - 2,122,066.27 
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ที่มา : งานการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
 จากตารางที่ 15 รพ.สต. ที่มีเงินบ ารุงคงเหลือจริง มากที่สุด คือ รพ.สต.หนองหลวง โดยมียอดเงิน
บ ารุงคงเหลือ 511,68.40 บาท รองลงมาคือ รพ.สต.เกศกาสรมียอดเงินบ ารุงคงเหลือ 488,639.39 บาทและ    
รพ.สต.บึงมาลย์ มียอดเงินบ ารุงคงเหลือ 357,362.89 บาท ตามล าดับส่วน รพ.สต. ที่มียอดเงินบ ารุงคงเหลือน้อย
ที่สุด คือ รพ.สต.ประชาสุขสันต์ มียอดเงินบ ารุงคงเหลือ 88,912.14 บาท 
5.3 การบริหารจัดการงบประมาณโรงพยาบาลลานกระบือ ปีงบประมาณ 2561 

5.3.1 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7              

สถานการณ์                 
โรงพยาบาลลานกระบือ ได้มีการเฝูาระวังสถานะทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลการรายงานทางการเงิน 

และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ทุกเดือน โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ การบริหารทางการเงิน 7 
ระดับ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  http://hfo61.cfo.in.th  และมีการ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลานกระบือ เป็นประจ าทุกเดือน  และมีการตรวจสอบข้อมูล
วิเคราะห์กับรายงานวิเคราะห์ของกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     เป็นรายไตรมาส   
ส าหรับผลการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะวิกฤติทางการเงิน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) พบว่าในปีงบประมาณ
2559-2560 โรงพยาบาลลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 4  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ วิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ 3 ตัว( Current Ratio , Quick Ratio , Cash 
Ratio)  3 ปี 

หน่วยบริการ Serv Bed 

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียน Current 

Ratio 
(เท่า) > 1.5 

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว Quick 

Ratio  
(เท่า) ≥ 1.0 

อัตราส่วนเงินสดต่อ
หนี้สินหมุนเวียน 

Cash Ratio  
 (เท่า) ≥ 0.8 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ลานกระบือ  30 1.40 0.90 1.08 1.17 0.69 0.79 1.06 0.57 0.55 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ วิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ 2 ตัว (ทุนส ารองสุทธิ  NWC , ก าไร    สุทธิ+ค่า
เสื่อมราคา NI)  3 ปี 

หน่วย
บริการ 

Serv 
Bed 

ทุนส ารองสุทธิ  (ล้านบาท) ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท) 
 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ลาน
กระบือ  

30 7,924,996.11 
-

2,305,175.45 
1,592,475.52 

-
3,510,552.98 

8,594.35 
-

395,131.46 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

http://hfo61.cfo.in.th/
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนภาวะวิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ (Risk  Score) 3 ปี 

หน่วยบริการ 
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ลานกระบือ  30 1 3 3 1 1 1 0 0 0 2 4 4 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

 จากรายงานทางการเงินน ามาวิเคราะห์ภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ พบว่า ในปีงบประมาณ2559-
2560 โรงพยาบาลลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 4 
 

ณ 30 พฤศจิกายน  2560  พบว่า โรงพยาบาลลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 0 การประเมิน
ประสิทธิภาพ (7 Plus) A-    
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ตารางประเมินภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ( ณ 30 พฤศจิกายน  2560) 
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ลานกระบือ,รพช. 1.58 1.37 1.18 11,410,001.04 11,125,407.29 0 0 0 0 3,257,629.35 1 1 0 1 1 1 1 A- 
0A
- 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี  โรงพยาบาลลานกระบือ (ณ 30 พฤศจิกายน 2560) 

จากรายงานทางการเงินน ามาวิเคราะห์ภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ และการประเมินประสิทธิภาพ (7 Plus) ณ 30 พฤศจิกายน 2560 พบว่า โรงพยาบาล         
ลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 0 การประเมินประสิทธิภาพ (7 Plus) A-   
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คณะที่ 1  

การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
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อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

1.สถานการณ์มารดาตาย 
 จากข้อมูลกรมอนามัย (อ้างใน พญ.จิตรลดา ค าจริง สูติแพทย์รพ.ก าแพงเพชร)พบว่าสาเหตุการตาย ของ
มารดาพบว่าสาเหตุการแม่ตายทางตรง (Direct cause) สูงถึง ร้อย ละ60 ส่วนสาเหตุการแม่ตายทางอ้อม(Indirect 
cause) ร้อยละ 40 โดยสาเหตุการเสียชีวิตของแม่จาก สาเหตุทางตรงที่สามารถปูองกันได้5 ล าดับแรกคือ การตก
เลือด (PPH: Post Partum Hemorrhage) ร้อย ละ 30รองลงมาเป็นความดันโลหิตสูง  ( PIH: Pregnancy Induce 
Hypertension) ร้อยละ 17 น้ าคร่ าอุดตันในกระแสเลือด (AFE: Amniotic Fluid Embolism) ร้อยละ 12 การติด
เชื้อในการแสเลือด (Infection) ร้อยละ 12  อ่ืนๆ ร้อยละ10 การแท้ง (Abortion) ร้อยละ 10และ Ectopic ร้อยละ 6 
จากข้อมูลพบว่าสาเหตุการตายของมารดาส่วนใหญ่เกิดจากตกเลือดหลังคลอดและสาเหตุการตกเลือดหลังคลอดส่วน
ใหญ่เกิดจาก Uterine atony ,placenta Adherens,Laceration ,Retained pieces of placenta และ Uterine 
infection ตามล าดับจากมากมาน้อยซึ่งเป็นสาเหตุการตาย ที่โรงพยาบาลชุมชนสามารถช่วยเหลือและปูองกันได้หาก
สามารถวินิจฉัยได้รวดเร็ว 
 ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชรและโรงพยาบาลลานกระบือจากข้อมูล HDC พบว่าไม่มีมารดาตายจากภาวะตก
เลือดหลังคลอด แต่โรงพยาบาลลานกระบือ ยังมีมารดาตกเลือดหลังคลอดในปี 2558 ร้อยละ 0.78   ปี2559 ร้อยละ 
ปี2560 ร้อยละ 5.74 ซึ่ง สูงเกินเกณฑ์ และปี 2561(ตค.60-ธค.60) ร้อยละ 4.54 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น 

กราฟที่ 1 แสดงข้อมูลมารดาตายจากตกเลือดหลังคลอดและมารดาตกเลือดหลังคลอด รพ.ลานกระบือ 

 

0.78 

1.72 

5.74 

4.54 

0
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7

ปี 2558 ปี25559 ปี2560 ปี 2561(ตค.60-ธค.60) 

มารดาตายจากตกเลือดหลงัคลอดโรงพยาบาล
ลานกระบือและจงัหวดัก าแพงเพชร 

มารดาตกเลือดหลงัคลอดรพ.ลานกระบือ 

เชิงเส้น (มารดาตายจากตกเลือดหลงัคลอด
โรงพยาบาลลานกระบือและจงัหวดัก าแพงเพชร) 
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กราฟที่ 2 แสดงสาเหตุการตกเลือดหลังคลอดโรงพยาบาลลานกระบือ 

 

2.การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานควบคุมการตายจากตกเลือดหลังคลอด 
ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ 
2.ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันตก
เลือดหลังคลอด 

1.จัดประชุมอบรม การประมินภา
วะเสี่ยง และการดูแล  ปูองกันใน
หญิง ตั้งครรภ์เพ่ือปูองกันตกเลือด
หลัง และ CPR หญิงตั้งครรภ์        
 2.On the job training ตกเลือด
หลัง, PIH, NCPR , CPR    หญิง
ตั้งครรภ์,การแปลผล NST และ การ
ใช้ Parthograph        
 3.การใช้ถุงตวงเลือดประเมิน
Blood loss 
4.ทบทวนเวชระเบียนและเหตุการณ์
เมื่อมีอุบัติการณ์เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 
5.จัดท าปูายไวนิล 2 ปูายเรื่องแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
            

1.ควรมีการ On the job training
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
2.อัตราก าลังเวรดึกมีน้อยควรจัดทีม
ช่วยเหลือให้ชัดเจน 
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3.กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

P(ภาคี) I (การ
ลงทุน) 

R(การใช้ตัวบท
กฎหมาย) 

A(นโยบาย) B(การฝึกอบรม) 

- พัฒนาระบบงานANC 
คุณภาพจังหวัดก าแพงเพชร
และในเครือข่าย คปสอ.ลาน
กระบือ 
-จัดท าแนวทางการ ANC  
และการส่งต่อในเครือข่าย  

- เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

- มีแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานห้องคลอด
คุณภาพและANC 
คุณภาพ 

-เจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้และ
เข้าใจ เรื่อง
งานANC 
คุณภาพและ 

1.เพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การประชุมวิชาการ 
2.Traning การใช้ 
parthograph ,
การดูแลผู้ปุวย 

P(ภาคี) I (การลงทุน) R(การใช้ตัวบท
กฎหมาย) 

A(นโยบาย) B(การฝึกอบรม) 

คปสอ.ลานกระบือ   การดูแลปูองกัน
ภาวะตกเลือด
หลังคลอด 

 

PPH,PIH  ,CPR
หญิงตั้งครรรภ์ 

 

แผนปฏิบัติงาน 
ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

1.ความรู้ประชุมวิชาการ 
2.Traning การใช้ 
parthograph ,การดูแล
ผู้ปุวยPPH,PIH  ,CPRหญิง
ตั้งครรภ์ เจ้าหน้าที่รพ.
ลานกระบือที่เก่ียวข้อง 
3.ส่งต่อข้อมูลติดตามเยี่ยม
หลังคลอด ด้วย V-card 
และ Appication line  
ห้องคลอด  
คปสอ.ลานกระบือ 

เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องคปสอ.
ลานกระบือและ
หน่วยงานห้อง
คลอด 

1.จัดประชุมอบรม การ
ประมินภาวะเสี่ยง และ
การดูแล ปูองกันใน
หญิง ตั้งครรภ์เพ่ือ
ปูองกัน   ตกเลือดหลัง 
CPR หญิงตั้งครรภ์      
         2.On the job 
training ตกเลือดหลัง, 
PIH, NCPR , CPR   
หญิงตั้งครรภ์,การแปล
ผล NST และ การใช้
Parthograph    
             3.การใช้ถุง
ตวงเลือดประเมิน
Blood loss 
4.ทบทวนเวชระเบียน
และเหตุการณ์เม่ือมี 
 
 

1,000 

 

ลัดดา นวล
ทิม 
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ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   อุบัติการณ์เพ่ือ

วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา 
5.จัดท าปูายไวนิล 2 
ปูายเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

  

 

4.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานป้องกันมารดาตายจากตกเลือดหลังคลอด 

1. เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานห้องคลอดยังหมุนเวียนกันท าให้ขาดความช านาญในการให้การดูแลมารดา
คลอด 

2. เวรบ่าย – ดึกมีบุคลากรน้อยท าให้ต้องไปช่วยงานห้องฉุกเฉินอาจท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด 
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ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 

1. สถานการณ์เด็ก 

  สถานการณ์การตรวจพัฒนาการเด็กในเขตอ าเภอลานกระบือ ในปี 2560 มีเด็กทั้งหมด 986 คน ได้รับ
การตรวจพัฒนาการ 971 คน คิดเป็นร้อยละ 98.48 พบว่ามีเด็กที่พัฒนาการสมวัย 944 คน สงสัยพัฒนาการล่าช้า 
27 คน และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการซ้ า 1 เดือน พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 27 คน ดังรายระเอียดต่อไปนี้ 

กราฟที่ 1 การตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 จ าแนกรายต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 เด็กที่มีอายุช่วง 0-5 ปี ยังไม่ได้รับการตรวจพัฒนาการ 971 คน จาก
เด็กท้ังหมด 986 คน เนื่องจากมีการด าเนินการเชิงรุกน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา และในบางรายย้ายที่อยู่ไปต่างจังหวัด
โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน จึงจ าเป็นต้องค้นหา และหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้เด็กอายุ 0-5 ปี ในพ้ืนที่ได้รับการ
ตรวจพัฒนาการทุกคนต่อไป 

 

 

 

 

 

รพ.สต.บ้า
นกศกาสร  

รพ.สต.
บ้านบึง
มาลย์  

รพ.สต.
บ้านหนอง

หลวง  

รพ.สต.
อินทรา
นุสรณ์  

รพ.สต.
บ้านลาน
ตาบัว  

รพ.สต.
บ้าน

ประชาสุข
สันต์  

รพ.สต.
ประดู่งาม  

รพ.สต.
จันทิมา 

รพ.ลาน
กระบือ 

ศูนย์บริกา
ร

สาธารณสุ
ขเทศบาล
ต าบลช่อง

ลม 

อ าเภอลาน
กระบือ 

พ.ศ. 2559 12 9 29 15 11 15 19 20 33 6 169

พ.ศ. 2560 79 72 214 89 67 187 86 67 62 48 971

พ.ศ. 2561 25 35 63 33 16 41 29 29 8 13 292

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

รา
ย 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  26- 
 

กราฟที่ 2 การด าเนินงานตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟท่ี 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ยังมีเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการยังไม่คลอบ
คลุมทุกคน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเด็กได้รับการตรวจพัฒนาการร้อยละ 98.48 และไม่ได้รับการตรวจพัฒนาการร้อยละ 
1.52 มีพัฒนาการสมวัยจากการตรวจครั้งแรกร้อยละ 97.22 และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการตรวจ
พัฒนาการซ้ า 1 เดือน ร้อยละ 2.78 

 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนนิงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ขาดการค้นหาเด็ก 0-5 ปี ในพื้นอย่าง 
คลอบคลุม 

1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย 
, 
อสม. ในการค้นเด็กท่ีมีอายุตาม
เกณฑ์ และเข้าถึงพ้ืนที่มากข้ึน 
2. ติดตาม ประเมินผล 

1. ด าเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ 
รณรงเพ่ือให้เด็กได้รับการตรวจ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
2. ประเมินผลพร้อมคืนข้อมูลให้กับ
พ้ืนที่ 

 

 

 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เด็ก 0-5 ปีทั้งหมด 169 986 296

เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการและสมวัย 169 971 292

เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการ2 145 944 283

เด็ก 0-5 ปีที่ได้รับการตรวจพัฒนาการและสงสัย
ล่าช้า 

24 27 9

เด็ก 0-5 ปีที่ได้รับการกระตุน้พัฒนาการซ้ า 1 
เดือน 

24 27 9
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3.กระบวนการด าเนินงาน PIRAB  

P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบท
กฎหมาย) 

A (นโยบาย) B (การฝึกอบรม) 

- สร้างการมีส่วน
ร่วมภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน กระตุ้นการ
ใฝุเรียนใฝุรู้ของ
เด็กด้วยการเล่า
นิทาน การเล่น 
ศิลปะ ดนตรี และ
การฝึกภาษาที่ 2 
ในศูนย์เด็กเล็ก 
และ รร.อนุบาล 

- ประสานแหล่ง
เงินทุน เพื่อพัฒนา
รูปแบบโรงเรียนพ่อ
แม่ การปรับ
มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กของหน่วย
บริการ, การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

1) ใช้กลไก
คณะกรรมการแผน
บูรณาการ/กรรมการ-
อนุกรรมการ พัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ-
จังหวัด และ MCH 
Board ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน และ
จัดบริการที่ได้
มาตรฐาน เข้าถึงการ
บริการเท่าเทียม 
(Health สุขภาพดี สูง
ดีสมส่วน) 
2) ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย/ข้อเสนอเชิง
นโยบายขับเคลื่อน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

- สร้างสื่อสาธารณ
ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 
SMS ,E-book 
,Application เป็น
ต้น 

1) สร้างความ
ตระหนักรู้ การเลี้ยง
ดูเด็กโดยใช้สมุด
บันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก คู่มือ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
DSPM ส่งเสริม
พัฒนาการด้วย
กิจกรรมกิน กอด 
เล่น เล่า เฝูาดู ช่อง
ปาก นอน (Heart 
ดี มีวินัย) 
2) ส่งเสริมทักษะ
ความเป็นเลิศ ตาม
ความถนัดและ
ความชอบของเด็ก
ปฐมวัย(Hand มี
ทักษะ) 

 

4.แผนปฏิบัติงาน 

ล า
ดับ 

โครงการ/กิจรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวล
า (ตั้งแต่
วันที่- 

ถึงวันที่) 

งบประ
มาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิ
ดชอบ 

1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา 

1.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

1.ร้อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปี 

บุคลากรทีม
สุขภาพ 

ตค.60 - 
กย.61 

17,40
0 

รัตนา 

  
ความรู้ทักษะ CPM 
ระดับอ าเภอ 

การเฝูาระวังและ
ส่งเสริม 

มีพัฒนาการ
สมวัยไม่ 

ในการดูแล
ทารก   

  
 

  
1.1.ค่าอาหาร 30 คน 
X120X2 ครั้ง 

พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย น้อยกว่า 85 

แรกเกิด 
รพช. /   

  
 

    = 7,200 บาท 
2.เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน 

2.ร้อยละเด็ก
อายุ 9,18 

 รพ.สต.ทุก
แห่ง   

  
 

  
1.2.ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

เรียนรู้ การ
ส่งเสริมพัฒนา 

30 และ 42 
เดือน ทุก     
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ล า
ดับ 

โครงการ/กิจรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวล
า (ตั้งแต่
วันที่- 

ถึงวันที่) 

งบประ
มาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิ
ดชอบ 

  7,200 บาท 
การเด็กปฐมวัย
ของเครือข่าย 

คนได้รับการ
ประเมิน     

  
 

  
1.3.ค่าเอกสาร/วัสดุ 
3,000 บาท 

3.พัฒนาระบบ
ข้อมูลสาร 

คัดกรอง
พัฒนาการและ     

  
 

  
    รวม 17,400 บาท  

สนเทศ 
พบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า     

  
 

      ไม่น้อยกว่า 20        

      
3.เด็กอายุ 
9,18,30,42     

  
 

      
เดือน ได้รับ
การประเมิน     

  
 

      
คัดกรอง
พัฒนาการและ     

  
 

      
พบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า     

  
 

      
ได้รับการ
ติดตามกระตุ้น     

  
 

      
พัฒนาการไม่
น้อยกว่า 90     

  
 

               

2  อบรมเชิงปฎิบัติการ 
1.เพ่ือเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพ 

1.ร้อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปี 

 ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ตค.60 - 
กย.61 

17,48
0 

 

  
ฟ้ืนฟูความรู้และ
ทักษะ 

การเฝูาระวังและ
ส่งเสริม 

มีพัฒนาการ
สมวัยไม่ 70 คน   

  
 

  
ครูผู้ดูแลเด็ก ในการ
เฝูาระวัง 

พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย น้อยกว่า 85 

วิทยากร 4 
คน   

  
 

  
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

ด้วยเครื่องมือ 
DSPM 

2.ร้อยละเด็ก
อายุ 9,18 รวม 74 คน   

  
 

  
ปฐมวัย ในศพด./รร.
อนุบาล 

2.เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน 

30 และ 42 
เดือน ทุก     

  
 

  
 2.1.ค่าอาหาร 74 
คน X120  

เรียนรู้ การ
ส่งเสริมพัฒนา 

คนได้รับการ
ประเมิน     

  
 

   บาท = 8,880 บาท 
การเด็กปฐมวัย
ของเครือข่าย 

คัดกรอง
พัฒนาการและ     

  
 

  2.2.ค่าสมนาคุณ ศูนย์พัฒนาเด็ก พบพัฒนาการ        
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ล า
ดับ 

โครงการ/กิจรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวล
า (ตั้งแต่
วันที่- 

ถึงวันที่) 

งบประ
มาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิ
ดชอบ 

วิทยากร เล็ก สงสัยล่าช้า 

  600 บาท X 6 ชั่วโมง 
3.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 20     

  
 

   = 3,600 บาท 
การเฝูาระวัง   
ส่งเสริม 

3.เด็กอายุ 
9,18,30,42     

  
 

  
 2.3.ค่าเอกสาร 
5,000 บาท 

และกระตุ้น
พัฒนาการ 

เดือน ได้รับ
การประเมิน     

  
 

  
    รวม 17,480 บาท  

เด็กปฐมวัย 
คัดกรอง
พัฒนาการและ     

  
 

      
พบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า     

  
 

      
ได้รับการ
ติดตามกระตุ้น     

  
 

      
พัฒนาการไม่
น้อยกว่า 90     

  
 

รวมเงิน 
34,88

0 
 

 

5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  5.1 อุปกรณ์ในการตรวจพัฒนาการเด็กบางชนิดต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเด็กชอบเอาของเข้าปาก 
  5.2 เด็กบางรายยังขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่ดี เนื่องจากผู้ปกครองท างานนอกบ้าน เด็กอยู่กับตา ยาย 
  5.3 การเข้าถึงเด็กในพ้ืนท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ปกครองมักจะพาเด็กไปรับบริการที่อ่ืน  
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ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 

1. สถานการณ์เด็ก 

  สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ในเขตอ าเภอลานกระบือ ปี 2560 มีเด็ก
ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 3,487 คน พบว่ามีเด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ 53.97 (ใกล้เคียงเปูาหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51) ความสูงของเด็กชายอายุ 0-5 ปี เฉลี่ย 109.90 เซนติเมตร และความสูงของเด็กหญิงอายุ 0-5 ปี 
เฉลี่ย 109.28 เซนติเมตร ดังรายระเอียดต่อไปนี้ 

กราฟที่ 1 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 จ าแนกรายต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รายงาน HDC ณ 5 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

รพ.สต.บ้า
นกศกาสร  

รพ.สต.
บ้านบึง
มาลย์  

รพ.สต.
บ้านหนอง

หลวง  

รพ.สต.
อินทรา
นุสรณ์  

รพ.สต.
บ้านลาน
ตาบัว  

รพ.สต.
บ้าน

ประชาสุข
สันต์  

รพ.สต.
ประดู่งาม  

รพ.สต.
จันทิมา 

รพ.ลาน
กระบือ 

ศูนย์บริกา
ร

สาธารณสุ
ขเทศบาล
ต าบลช่อง

ลม 

อ าเภอ
ลาน

กระบือ 

พ.ศ. 2559 584 506 943 785 527 1,174 503 651 410 370 6,453

พ.ศ. 2560 534 490 1,497 760 406 1,226 597 411 217 323 6,461

พ.ศ. 2561 196 160 337 181 113 294 186 164 27 79 1,737

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

รา
ย 
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ตารางแสดง ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี รายต าบล 

ปีงบประมาณ 2560 – 2561 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 260) 

รายต าบล ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ชั่งน้ าหนัก
และวัด
ส่วนสูง

ทั้งหมด(คน) 

สูงดีสม
ส่วน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ชั่งน้ าหนัก
และวัด
ส่วนสูง

ทั้งหมด(คน) 

สูงดีสม
ส่วน 
(คน) 

ร้อยละ 

รพ.สต.บ้านเกศกาสร  534 302 56.55 196 101 51.53 
รพ.สต.บ้านบึงมาลย์  490 270 55.10 160 101 63.13 
รพ.สต.บ้านหนองหลวง  1,497 726 48.50 337 174 51.63 
รพ.สต.อินทรานุสรณ์  760 352 46.32 181 85 46.96 
รพ.สต.บ้านลานตาบัว  406 227 55.91 113 58 51.33 
รพ.สต.บ้านประชาสุขสันต์  1,226 795 64.85 294 193 65.65 
รพ.สต.ประดู่งาม  597 273 45.73 186 92 49.46 
รพ.สต.จันทิมา 411 235 57.18 164 85 51.83 
รพ.ลานกระบือ 217 139 64.06 27 14 51.85 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบล
ช่องลม 323 

168 52.01 
79 

32 40.51 

อ าเภอลานกระบือ 6,461 3,487 53.97 1,737 935 53.83 

  เด็ก 0 -5 ปี อ าเภอลานกระบือ เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีแนวโน้มสูงดีสมส่วนลดลง 
ร้อยละ 56.10, 53.97 และ 53.83 ตามล าดับ 

กราฟที่ 2 สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี แยกรายต าบล 

 

109.13 109.90 111.17 108.72 109.28 109.75 

56.10 53.97 53.83 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ส่วนสูงเฉลี่ยเพศชาย ส่วนสูงเฉลี่ยเพศหญิง สูงดีสมส่วน 
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 จากกราฟที่ 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 เด็กอายุ 0-5 ปี มีแนวโน้มสูงเพ่ิมขึ้นโดยเพศชายมีส่วนสูง
เฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง และร้อยละของเด็กที่มีรูปร่างสูงดีสมส่วนมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังใกล้เคียง
เปูาหมายคือร้อยละ 51 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนนิงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. เด็ก 0-5 ปีในพ้ืนที่ได้รับการชั่ง
น้ าหนักวัดส่วนสูงยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของเด็ก  
 

1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย 
, 
อสม. ในการค้นเด็กท่ีมีอายุตาม
เกณฑ์ เพ่ือน ามาชั่งน้ าหนัก และ
วัดส่วนสูงเพ่ือประเมินการ
เจริญเติบโต 
2. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุก
ช่องทาง และให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง 

1. ด าเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ 
รณรงเพ่ือให้เด็กมีรูปร่างสูงดีสมส่วน
เพ่ิมข้ึน 
2. ประเมินผลพร้อมคืนข้อมูลให้กับ
พ้ืนที่ 

 

3.กระบวนการด าเนินงาน PIRAB  

P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบท
กฎหมาย) 

A (นโยบาย) B (การฝึกอบรม) 

- สร้างการมีส่วน
ร่วมภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน กระตุ้นการ
เจริญเติบโตด้วยการ
เล่น  

- ประสานแหล่ง
เงินทุน เพื่อพัฒนา
รูปแบบโรงเรียนพ่อ
แม่ การปรับ
มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กของหน่วย
บริการ, การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

1) ใช้กลไก
คณะกรรมการแผน
บูรณาการ/กรรมการ-
อนุกรรมการ พัฒนา
เดก็ปฐมวัยแห่งชาติ-
จังหวัด และ MCH 
Board ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน และ
จัดบริการที่ได้
มาตรฐาน เข้าถึงการ
บริการเท่าเทียม 
(Health สุขภาพดี สูง
ดีสมส่วน) 
2) ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย/ข้อเสนอเชิง
นโยบายขับเคลื่อน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

- สร้างสื่อสาธารณ
ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 
SMS ,E-book 
,Application เป็น
ต้น 

1) สร้างความ
ตระหนักรู้ การ
เลี้ยงดูเด็กโดยใช้
สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และ ส่งเสริม
พัฒนาการด้วย
กิจกรรมกิน กอด 
เล่น เล่า เฝูาดู ช่อง
ปาก นอน (Heart 
ดี มีวินัย) 
2) ส่งเสริมทักษะ
ความเป็นเลิศ ตาม
ความถนัดและ
ความชอบของเด็ก
ปฐมวัย(Hand มี
ทักษะ) 
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4.แผนปฏิบัติงาน 

ล าดั
บ 

โครงการ
/กิจรรม

หลัก 

วัตถุประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย
/จ านวน 

ระยะเวล
า (ตั้งแต่
วันที่- 

ถึงวันที่) 

งบประมาณ(บาท) 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

บ ารุง อปท./ 
อ่ืน
ๆ 

  
กองทุ

น 
  

  

1. 
ค่าใช้จ่าย
การจัด
อบรม
นักเรียน 

1.เพ่ือให้
เด็กวัยเรียน
มีพฤติกรรม  

1.เด็ก
นักเรียนมี
ภาวะ 

จ านวน
โรงเรียน 

ธ.ค.60-
ก.ย. 61 

132,00
0 

  
 

รัตนา 

  

แกนน า 
"โชปูา 
แอนด์ 
ชายด์ปูา" 

สุขภาพ 3 
อ.ที่
เหมาะสม 

เริ่มอ้วน
และอ้วน 

10 
โรงเรียน 

        

  

1.1 ค่า
ปูายไว
นิล
โครงการ 
จ านวน  

2.เพ่ือให้
เด็กวัยเรียน
ที่มีภาวะ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 
10 

จ านวน
นักเรียน 

        

  

10 ผืนๆ
ละ 750 
บ. เป็น
เงิน 
7,500 

เริ่มอ้วน
และอ้วน
ได้รับการ 

2.เด็ก
นักเรียนมี
ภาวะ 

300 คน         

  บาท 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ 

โภชนากา
ร สูงดีสม
ส่วน 

          

  

1.2 
ค่าอาหา
รว่าง 2 
มื้อๆละ 
25บาท 

3.เพ่ือให้
โรงเรียน
และภาคี 

ไม่น้อย
กว่า ร้อย
ละ 68 

          

  

จ านวน 
300 คน 
เป็นเงิน 
15,000                

เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วม 
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ล าดั
บ 

โครงการ
/กิจรรม

หลัก 

วัตถุประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย
/จ านวน 

ระยะเวล
า (ตั้งแต่
วันที่- 

ถึงวันที่) 

งบประมาณ(บาท) 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

บ ารุง อปท./ 
อ่ืน
ๆ 

  
กองทุ

น 
  

  บาท 

ในการ
ขับเคลื่อน
การ
ด าเนินงาน 

            

  

1.3 
ค่าอาหา
ร
กลางวัน 
1 มื้อๆ
ละ  

แก้ไขปัญหา
เด็กนักเรียน
ที่มีภาวะ 

            

  
70 บาท 
จ านวน 
300 คน  

เริ่มอ้วน
และอ้วน 

            

  
เป็นเงิน 
21 

4.เพ่ือให้
เด็กวัยเรียน
ที่มีภาวะ 

      

 

  

1.4 ค่า
วัสดุใน
การ
จัดการ
อบรม 

เริ่มอ้วน
และอ้วน
ลดลง 

      

  

จ า น ว น 
300 
ค น ๆ ล ะ 
30 บาท 

5.เพ่ือให้
นักเรียนมี
ภาวะ
โภชนาการ
สูงดีสมส่วน 
มากขึ้น 

      

  

เป็นเงิน 
9,000 
บาท        
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ล าดั
บ 

โครงการ
/กิจรรม

หลัก 

วัตถุประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย
/จ านวน 

ระยะเวล
า (ตั้งแต่
วันที่- 

ถึงวันที่) 

งบประมาณ(บาท) 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

บ ารุง อปท./ 
อ่ืน
ๆ 

  
กองทุ

น 
  

  

1.5 ค่า
สมนาคุ
ณ
วิทยากร 
จ านวน 

กิจกรรม
เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 
132,000 

      

  

20 คนๆ
ละ 600 
บาท เป็น
เงิน 

       

  
12,000 
บาท        

   
       

   
       

  

132,000 บาท 
  

รวมเป็น
เงิน
ทั้งสิ้น 

  

5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  5.1 การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กยังท าได้ไม่คลอบคลุม 
  5.2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็ก 
  



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  36- 
 

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหารายตัวชี้วัด 

กราฟที่ 1 แสดงร้อยละเด็ก 12 ปี ไม่มีฟันแท้ผุและถูกถอนฟัน (cavity free)

 

ที่มา : จากข้อมูล survey ปี 58  ปี 59 และปี 60 จ.ก าแพงเพชร 

จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ของจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2558-2560 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี มีฟันดี
ไม่มีผุ (cavity free) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 74.80, 84.76 และ 82.32 ตามล าดับ) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ภาพรวมของจังหวัดก าแพงเพชร และนับว่าดีกว่าเกณฑ์ของระดับประเทศ (ร้อยละ 54)  

2. แผนการด าเนินงานในการแก้ปัญหา 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการด าเนินงานโดยใช้ PIRAB 

P I R A B 
ใช้กลไกการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย เช่น 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อสม. ครูพ่ี
เลี้ยงเด็ก 

ประสานแหล่ง
ทรัพยากรจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน เพ่ือ
สนับสนุน การ
ด าเนินงานกลุ่มแม่
และเด็ก 0-5 ปี 

ประกาศความ
ร่วมมือการ
ด าเนินงานกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รณรงค์สร้างกระแส
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่งเสริมทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์และ
เด็กอายุ 0-5 ป ี

ใช้กลไกการ
ประสานงานกับ
หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ เช่น 

ประสานแหล่ง
ทรัพยากรจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นและ

ประกาศความ
ร่วมมือจาก สพป.
อ่อนหวาน .ในเรื่อง
โรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ขนมกรุบ

รณรงค์สร้างกระแส
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เครือข่าย
โรงเรียนเด็กไทย
ฟันดี 

ส่งเสริมทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากตนเองของเด็ก
วัยเรียน อาจจัด
กิจกรรม ลดเวลา

ก าแพงเพช
ร 

ขาณวุร
ลกัษบรีุ 

คลองขลงุ 
พราน
กระต่าย 

คลองลาน ไทรงาม 
ลาน
กระบือ 

ปางศิลา
ทอง 

บงึสามคัคี 
ทรายทอง
วฒันา 

ทุ่งโพธ์ิ
ทะเล 

โกสมัพี
นคร 

จงัหวดั 

พ.ศ. 2558 42.23 79.07 64.54 68.96 78.10 73.06 74.80 92.58 78.29 80.00 57.58 67.18 64.89

พ.ศ. 2559 69.70 77.04 71.89 78.67 83.83 74.32 84.76 95.10 70.22 69.35 82.65 33.33 74.43

พ.ศ. 2560 67.98 80.86 82.20 85.47 86.46 69.18 82.32 94.56 59.68 71.08 78.22 56.18 76.11

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00
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P I R A B 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา(สพป.) 
และเครือข่าย
โรงเรียน ได้แก่
เครือข่ายเด็กไทยฟัน
ดี 

ภาคเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุ่มวัย
เรียน วัยรุ่น 

กรอบและเครื่องดื่ม
ที่มีน้ าตาลสูง ชุด
สิทธิประโยชน์ใน
การรับบริการรักษา
ใน UC ในกลุ่มเด็ก
อายุไม่เกิน 12 ปี 

เรียน เพิ่มเวลารู้ 

ตารางที่ 2 แสดงมาตรการการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

Small Success 

มาตรการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1.ร้อยละเด็ก 6-
12 ปี ได้รับ
บริการทันตก
รรม (รอบ 3 , 6 
และ 9 เดือน) 
 

15 30 45 - 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา 
และฝึกแปรงฟันแก่เด็ก ป.1-6     
2. เคลือบหลุมร่องฟันแท้เด็กกลุ่มเสี่ยง ป.1  
และตรวจสอบในชั้น ป.2-6 หากหลุดให้ท าการ
เคลือบซ้ า    
3. เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กกลุ่มเสี่ยง ป.1-6    
4. ส ารวจการติดแน่นของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟันในเด็ก ป.1    
5. ก าหนดนโยบายสาธารณะ ลดการกินหวาน 
ปรับพฤติกรรมบริโภค     
6. ให้บริการรักษาหากเกิดโรคในช่องปากแก่
เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6    
7.  ให้บริการรักษาทางทันตกรรมอย่างสมบูรณ์
(Comprehensive care) แก่เด็ก นร.ชั้น ป.1 
ตามความจ าเป็น     
8. ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กที่มี
ปัญหาโรคทางระบบ และเด็กพิเศษ      
9. พัฒนาศักยภาพคร ูและผู้น านร.ในการตรวจ
สุขภาพช่องปาก และด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากใน รร.     
10. ประสาน กระตุ้นให้เกิดโรงเรียนอ่อนหวาน 
และโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี    
11. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

2.ร้อยละเด็ก 12 
ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(Cavity free) 
(รอบ 12 เดือน) 
 

- - - 54 

3.ร้อยละเด็ก 12 
ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(Caries free) 
(รอบ 12 เดือน 
เพ่ิม 1% และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
51 ) 

- - - 51 
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3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
ตารางที่ 3 แสดงผลการด าเนินงานในปี 2558 ถึง 2560 

ที่มา: ระบบรายงานHDC Service และข้อมูล survey ปี 58  ปี 59 และปี 60 จ.ก าแพงเพชร 

4. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. ทันตบุคลกรขาดความรู้ และประสบการณ์ในการลงข้อมูล ท าให้ผลงานบางส่วนขาดหายไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีได้ปฏิบัติงานจริง 
 2. ขาดทันตบุคลากรใน รพ.สต. ท าให้เปูาหมายบางรายไม่ได้รับการให้การส่งเสริม ปูองกัน และรักษา 
 3. เด็กยังมีพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน และน้ าอัดลม ที่สูงอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด
โรคฟันผุ โดยร้านค้าที่อยู่รอบๆ รั้วโรงเรียนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคสิ่งเหล่านี้ ซึ่งไม่
สามารถควบคุมได ้

 

 

 

 

 

ที ่ รายการข้อมูล เปูาหมาย (ร้อยละ) ลานกระบือ 
ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

70 39.73 73.08 45.38 

2 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

70 69.81 46.80 70.50 

3 เด็กอายุ 0-2 ปี ที่เสี่ยงต่อโรคฟันผุได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิช 

30 77.63 79.81 79.56 

4 ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการสอน
และสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก 

70 77.63 79.13 83.87 

5 เด็กอายุ 3 ปี ฟันผุ ไม่เกิน 50 37.05 30.09 32.74 
6 เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

แท้ 
40 33.33 25.15 13.11 

7 การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก
อายุ 6 ปี 

70 - 44.81 79.17 

8 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 45 - 48.23 30.33 
9 เด็กอายุ 12 ปี ฟันผุ ไม่เกิน 40 44.36 24.48 22.03 
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อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

1. สถานการณ์หญิงคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี ที่มาคลอดบุตรมีทั้งหมด 
37 คน ตั้งครรภ์ซ้ า 4 คน และได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีการฝังยาคุม 25 คน ดังต่อไปนี้ 

กราฟที่ 1 การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

 

ที่มา : รายงาน HDC ณ 5 มกราคม 2561 
จากกราฟ พบว่าการคลอดบุตรในปีพ.ศ. 2560 ของหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี มีอัตราเพ่ิมข้ึนจาก 

ปี 2559 แต่มีอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าลดลง 

กราฟที่ 2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี ที่มาคลอดบุตร 
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 จากกราฟท่ี 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 อัตราการคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภ์มีเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 
25.86 และร้อยละ 26.67 ตามล าดับ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 25.86 และมีอัตราลดลงในปี 
พ.ศ. 2560 ร้อยละ 10.81 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนนิงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 15-19 ปี ได้รับ
การฝากครรภ์ตามเกณฑ์ 
 

1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย 
, 
อสม.  
2. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุก
ช่องทาง และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ 
3. ฝังยาคุมก าเนิดให้กับหญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ทุกราย 

1. ด าเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ในพ้ืนที่ 
 

 

3. กระบวนการด าเนินงาน PIRAB  

P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม) 
1.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอ
สม.อสค.ครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น 
ในการมีส่วนร่วม
ดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
2.บูรณาการ
แผนงานวัยรุ่น
ร่วมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ
โรงเรียน สภาเด็ก
และเยาวชนและ 
NGO 

1.บูรณาการ
แผนงานวัยรุ่น
ร่วมกับพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
2.ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการ
คุมก าเนิดกึ่ง
ภาวรในวัยรุ่น 
และเสริมแรงเป็น
ตัวชี้วัด QOF 
ให้กับหน่วย
บริการ   3.
สนับสนุนให้
หน่วยบริการ
จัดท าโครงการ

นโยบายของชาติ ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการ
เจริญพันธุ์ฯ 
พระราชบัญญัติ การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559 

ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่นผ่าน
สื่อทุกช่องทางให้
ทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์และการ
เข้าถึงระบบบริการ
ตามพ.ร.บ.คุ้มครอง
อนามัยการเจริญ
พันธุ์ฯ ก าหนดให้
ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยมีความรู้เรื่อง
เพศศึกษาอย่างรอบ
ด้าน เพ่ือปูองกัน
การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัยทั้ง
ระบบ 

1.พัฒนาศักยภาพ 
Teenmanager 
2.อบรมเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ
คุมก าเนิด และให้
การปรึกษาวัยรุ่น 
3. ให้ความรู้ ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา อสม.อสค.
แนวทางการดูแล
สุขภาพวัยรุ่น                           
3.เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ด าเนินงาน 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  41- 
 

P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม) 
จากเงินบ ารุง
หน่วยงาน/
งบประมาณ จาก 
อปท. 

 

4.แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
โครงการ/ 
กิจรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่
วันที่-ถึง
วันที่) 

งบประมาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1 อบรมให้ความรู้
การส่งเสริมและ
ปูองกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

1.เพ่ือ
ส่งเสริมให้
เด็กและ

เยาวชนได้รับ
บริการ

สุขภาพและ
เฝูาระวัง

สุขภาพด้วย
ตนเอง 

หญิง
ตั้งครรภ์
วัยรุ่นไม่
เกินร้อย
ละ20 

1.นักเรียน
มัธยมใน

เขต
รับผิดชอบ
1แห่งม.1-
3จ านวน
600คน 

ธค.60 - 
ก.ย.61 

  

รัตนา 

  1.1.ค่าอาหาร 
จ านวน....600..
คน X120 บาท
รวมเป็นเงิน 
72,000 บาท 

2.เพ่ือปูองกัน
การตั้งครรภ์
ที่ไม่พร้อมใน
เด็กวัยเรียน
และเยาวชน 

      72,000 

 

  1.2.ค่าวิทยากร
ชมละ... 600X6 
ชม.…รวมเป็น
เงิน…3,600...
บาท 

3.เพ่ือลดปํญ
หาการ

ตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่น 

      3,600 

 

  1.3.ค่าเอกสาร
ประการอบรม 
จ านวน..600...ชุด
X…30...บาทรวม
เป็นเงิน 18,000 
บาท 

4.ติดตาม
เยี่ยมส่งเสริม
การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่

และดูแลด้าน
สุภาพจิตแม่

      18,000 

 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  42- 
 

ล าดับ 
โครงการ/ 
กิจรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่
วันที่-ถึง
วันที่) 

งบประมาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วัยรุ่น 

  1.4.ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 1 
ปูายรวมเป็นเงิน 
600บาท 

และอ้วนมี
การ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ 

      600  

  1.5ค่าห้องประชุม  
1,000 

        1,000  

               
2 เฝูาระวังกลุ่มวัย

เรียนและวัยรุ่น
เสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในพ้ืนที่ 

เพ่ือปูองกัน
การตั้งครรภ์
ไม่พร้อมใน

วัยเรียนวัยรุ่น 

  ประชากร
หญิงอายุ
น้อยกว่า
20ปีใน
พ้ืนที่ 

ต.ต60 - 
ก.ย61 

   

3 เฝูาระวังปัญหา
หญิงวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ซ้ าในเขต
พ้ืนที่ 

เพ่ือปูองกัน
การตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิง

อายุน้อยกว่า
20ปี 

หญิง
วัยรุ่น

ตั้งครรภ์
ซ้ าไม่เกิน
ร้อยละ

20 

หญิง
ตั้งครรภ์/
หญิงคลอด
อายุน้อย

กว่า20ปีทุก
ราย 

ต.ต60 - 
ก.ย61 

   

  3.1 ขึ้นทะเบียน
หญิงวัยรุ่นทีมา
ฝากครรภ์หญิง
คลอดบุตรที่อายุ
น้อยกว่า20ปีทุก
ราย 

           

  3.2 ให้ความรู้การ
วางแผนครอบครัว
และให้บริการฝัง
ยาคุมชนิด3ปี 
หญิงคลอดบุตรที่
อายุน้อยกว่า20ปี
ทุกราย 
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ล าดับ 
โครงการ/ 
กิจรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่
วันที่-ถึง
วันที่) 

งบประมาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

4 จัดท าปูายรณรงค์     พ้ืนทีต าบล ธ.ค60 - 
ก.ย61 

6,600 
 

  4.1ค่าปูายไวนิล
รณรงค์ปูองกัน
การตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
จ านวน 11ปูาย 
(1*3เมตร) ปูาย
ละ 600 บาท  
เป็นเงิน  6,600
บาท 

    ลานกระบือ  
11หมู่ 

     

 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  - การเข้าถึงหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษายังท าได้ยาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  44- 
 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

1. สถานการณ์ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  ผลการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในปีที่ผ่านมา อ าเภอลานกระบือมีต าบลที่ด าเนินการต าบล 
LTC ใน 3 ต าบลคือ ต าบลลานกระบือ ต าบลหนองหลวง และต าบลจันทิมา มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 3,245 คน 
ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ 2,957 คน แบ่งเป็น กลุ่มติดสังคม 2,817 กลุ่มติดบ้าน 119 คน และกลุ่มติดเตียง 
22 คน ดังต่อไปนี้ 

กราฟที่ 1 สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

 
 

จากกราฟ พบว่ามีผู้สูงอายุติดสังคมในปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 จ านวน 2,630 คน และ 2,817 
ตามล าดับ และมีจ านวนผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงลดลง เนื่องจากมีผู้สูงอายุเสียชีวิต  

2630 
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29 

2817 
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17 

0

500
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1500
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3000
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ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
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กราฟที่ 2 ร้อยละของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

 

 จากกราฟท่ี 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ผลการดูแลผู้สูงอายุดีขึ้น 77 คนคิดเป็นร้อยละ 22.86 อาการแย่ลง 
3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.86 อาการคงที่ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีผู้เสียชีวิต 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 
ในปี พ.ศ. 2561 ยังไม่มีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลดีขึ้นหรือแย่ลง แต่มีอาการคงที่ 125 คนคิดเป็นร้อยละ 96.67 
และมีผู้เสียชีวิต 9 คนคิดเป็นร้อยละ 3.33 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนนิงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
การเข้าถึงการบริการของผู้สูงอายุ 
 

1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย 
, 
อสม. ด าเนินการเชิงรุกลงพ้ืนที่ 
2. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุก
ช่องทาง  
 

1. ด าเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ในพ้ืนที่ 
2. ประเมินผลและคืนข้อมูลให้
ชุมชน 
 

22.86 

2.86 

60 

14.28 

0 0 

96.67 

3.33 

ดีขึน้ แยล่ง คงท่ี เสียชีวิต 

พ.ศ 2560 พ.ศ 2561 
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3.กระบวนการด าเนินงาน PIRAB  

P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม) 
1. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน 
และท้องถิ่น ใน
การมีส่วนร่วม
ดูแลระยะยาวลด
ภาวะพ่ึงพิง 
2.ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ญาติ 
ครอบครัว ผู้ดูแล 
มีทักษะสามารถ
ดูแลตนเองได้
อย่าง   สม
ศักยภาพ 

มีงบประมาณจาก
แหล่งเงินต่างๆ ที่
จะด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุได้แก่ 
UC,กองทุนต าบล, 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ
จังหวัดฯ ,เงิน
บ ารุง,กองทุน
ต าบลLTC 

1. นโยบายของชาติ ตาม
พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-
2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่
1 พ.ศ.2552    
3. ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระกับท้องถิ่น
ท้องที่(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 
2559 

ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ผ่านสื่อทุกช่องทาง
ให้ทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์และการ
เข้าถึงระบบบริการ 

1.พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทาง
การแพทย์ให้มี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุและ
ปูองกันความพิการ 
และการคัดกรอง
และการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว                      
2.อบรมผู้จัดการ
ดูแลผู้สูงอายุ  
(Care manager)                          
3.อบรมผู้ดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ    
(Care giver)                                   
4.จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
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4.แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
โครงการ/ 

กิจรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่วันที่-

ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่1   พัฒนาทีมประเมิน
ต าบลLTCระดับต าบล                 
1.1  ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง30คนX 120บาท 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินLTCระดับต าบล  

ผู้รับผิดชอบงานรพ.
และทีมจ านวน 30 

คน 

ธค.60 - ก.ย
61 

3,600 

รัตนา 

  1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย/
ฝึกปฏิบัติ         3,600 

 

  1.3 ค่าวัสดุ/เอกสาร         1,000  

2 กิจกรรมที่2. ส ารวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่           

 

  2.1ส ารวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามประเมินเขตสุขภาพที่3   
ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินภาวะ
สุขภาพชุดละ10บาท จ านวน 1,300 
ชุด รวมเป็นเงิน 13,000 บาท 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองภาวะสุขภาพและดูแล

ภาวะสุขภาพ ฟ้ืนฟูตาม
บริบทของผู้สูงอายุแต่ละคน 

      13,000  

  2.2ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทุก
ราย 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
ตัวชี ้
วัด 

เปูาหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่
วันที่-ถึง
วันที่) 

งบประมาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

3 กิจกรรมที่3 การดูแลผู้สูงอายุ       ธค.60 - 
กย.61 

   

   3.1ด าเนินงานตามแผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น 

           

  3.2 ประชุมConferenceโดยทีมสุขภาพ  
ผู้บริหารอปท. ผญบ.ชมรมผู้สุงอายุ  CG 

           

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1.  เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ   ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ธค. กย.61 46,800  
 1.1 ค่าปูายไวนิลโครงการ จ านวน  แก่ผู้สูงอายุ   ในต าบลลานกระบือ      
 1 ผืนๆละ 600 บาท.  2.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล   11 หมู่ จ านวน 330 คน      
 1.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท สุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ   (หมู่ละ 30 คน)      
 จ านวน 330 คน รวมเป็นเงิน 16,500 บาท ด้วยตนเอง          
 1.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ  3.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ          
 70 บาท จ านวน 330 คน   และแลกเปลี่ยนประสบการณ์          

 
เป็นเงิน 23,100 บาท 4.  เพ่ือให้การด าเนินงานของชมรม          

 
1.4 ค่าวัสดุในการจัดการอบรม ผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน          

 
จ านวน 330 คนๆละ 20 บาท  

 
         

 
เป็นเงิน 6,600 บาท 

 
         

  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    
  

 46,800 บาท 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
ตัวชี ้
วัด 

เปูาหมาย/จ านวน 

ระยะเวลา 
(ตั้งแต่
วันที่-ถึง
วันที่) 

งบประมาณ
รวม  

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

  
 

5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  - ผู้ปฏิบัติงานมีหลายงานหลายหน้าที่จึงท าให้การด าเนินงานท าได้ไม่คลอบคลุม 
  - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ยังขาดทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ 
  - ไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติและตัวผู้สูงอายุในบางราย 
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ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (Health Outcome) 

อ าเภอต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board (DHD) 
ตาม(ร่าง)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่มีประสิทธิภาพร้อย
ละ 50 ในปีงบประมาณ 2561 
 
สถานการณ ์

1.อมรมทีมเลขานุการ พชอ. 19-20 ธันวาคม 2560 ทีมฯประกอบไปด้วยข้าราชการ 4 คน จากหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 
 1. สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ  ประธานกรรมการ 
 2.ปลัดอ าเภอ    กรรมการ 
 3.ผู้แทนจาก รพ.ลานกระบือ 1 คน  กรรมการ 
 4.ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ   เลขานุการ 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวนไม่เกิน 21 คน (ตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน) 
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนินงาน 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ยังไม่มี พ.ร.บ.ในเรื่องนี้(ปัจจุบันเป็น
แค่ร่าง พ.ร.บ.) 

ประสานความร่วมมือเครือข่าย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 

- 
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม) 
1.สร้างกลไกขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบ 

 1. งบประมาณได้รับการ
สนับสนุนจาก 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพ 1ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี 1.ประชุมชี้แจง สสอ.ทุกแห่ง 

บริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรม
ของ 

ชีวิตระดับอ าเภอ ตามระเบียบส านัก
นายก 

 - ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

2.อบรมทีมเลขา อ าเภอละ 4 คน 
ประกอบ 

อย่างมีคุณภาพ ส านักงานเลขานุการ(สสอ.) รัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา 
 - ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาค 

ด้วยสาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วย
สาธารณสุข 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
ระเบียบ 

2.บูรณาการงบประมาณจังหวัด
และ 

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยมีผู้ว่า
ราชการ และเท่าเทียมกันทางสังคม 

อ าเภอ ผู้รับผิดชอบงาน รพ.และ
ปลัดอ าเภอ 

ส านักนายก กลุ่มจังหวัด 
จังหวัดเป็นที่ปรึกษา นายอ าเภอเป็น
ประธาน 2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือเป็นทีมขับเคลื่อน และ
ประสานงานหลัก 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภออย่าง 

3.ระดมและบูรณาการทรัพยากร
จาก 

สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ 
และคณะ แห่งชาติฉบับที่ 12 

3.มีการประชุมคณะกรรมการ (21 
คน)ทุกเดือน 

มีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน 
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนส่วน
ราชการ  

 - ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้าง
และ 

โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน สสอ.
เป็นเลขา 

3.เสริมสร้างศักยภาพ พชอ.อย่าง
มั่นคง   

ไม่เกิน 6 คน ผู้แทนเอกชนไม่เกิน 6 
คน  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน   
และผู้แทนภาคประชาชนไม่เกิน 7 
คน 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2.การสร้าง
ความ 

4. จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
วิเคราะห์ 

  - บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   2.กรรมการมีวาระคราวละ 2 ปี 

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

ปัญหา/ประเด็นพัฒนา น ามาคัดเลือก 

ระดับอ าเภอแบบบูรณาการ และ
มี     

 - ยุทธศาสตร์ที่ 9.การพัฒนา
ภาค ประเด็นส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่ 

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 5.สรุปบทเรียนผลการด าเนินงาน



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  52- 
 

 
 
 

แผนพัฒนา 
 - ประเมินผลการด าเนินงานการ
พัฒนา       แก้ไขปัญหาส าคัญที่ด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาด้วย UCCARE         
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ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

 
 

 
 
1.สถานการณ์ 

ในภาพรวมของระดับอ าเภอลานกระบือ ได้ด าเนินการในเรื่อง 

จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ค าสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ด าเนินการซ้อม
แผนอุบัติภัยหมู่และอัคคีภัย 

2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1.จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ค าสั่ง
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน 

เพ่ือให้แบ่งหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ 

ให้ในส่วนคณะกรรมการงาน
รับผิดชอบศึกษาข้อมูลหน้าที่
รับผิดชอบของตนเองให้ชัดเจน 

2.ด าเนินการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่
และอัคคีภัย 

 

เพ่ือให้เกิดความพร้อมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านในการ
ปฏิบัติงาน 

ควรจะมีการซ้อมปีละครั้ง และ
ในส่วนของการประชุมเตรียม
ความพร้อมควรได้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือจะ
ได้ให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานและเม่ือเกิด
เหตุการณ์จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 

 

จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

ค าสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

ด าเนินการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และอัคคีภัย 
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กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

P(ภาคี) I(การลงทุน) R(การใช้ตัวบทกฎหมาย) A(นโยบาย) B(การฝึกอบรม) 
1.ส านักบริหารการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.กรมควบคุมโรค 
กระทรวง
สาธารณสุข 
3.ส านักระบาด
วิทยา 
 
 
 

งบ p&p 
สปสช. 
 

1.นโยบายให้เกิดระบบ
การเตรียมความพร้อมที่
สามารถปฏิบัติได้ทันที  
เมื่อมีภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 

1.สถานการณ์
ฉุกเฉินและภัย
พิบัติซึ่งมี 
ปัญหาโรคและภัย
สุขภาพที่กรม
ควบคุมโรค 
สามารถตอบโต้
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   
 

1.จัดประชุมอบรม
เตรียมความพร้อม 
ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 
2.การซ้อม Table 
top 
3. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทีมSAT 
 

 
แผนปฏิบัติงาน 
ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย มาตรการ งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
1.จัดท าโครงสร้างระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
รองรับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
จัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ระดับอ าเภอ 
2.อ าเภอมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้
จริง     
3.สมาชิกทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ระดับอ าเภอได้รับการ
ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานและอบรมขั้น
พ้ืนฐาน  
 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและ
สสอ.ส่วนที่
เกี่ยวข้อง 20 คน 

1.ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ 
EOCและทีมตะหนักSAT 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
EOCและทีมตะหนักSAT 
3. จัดประชุมเตรียม
ความพร้อม EOCและที
มตะหนักSAT 
 

1๔,000 โรงพยาบาล
ลานกระบือ 
สสอ. 
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๒ การซ้อมแผนเพื่อเปิด
ศูนยป์ฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT)โดยประเมิน
สถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนที่ 

 1.ซ้อมแผนเพ่ือเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณร์ะดับอ าเภอ 
๒.ประเมินสถานการณ์
โรคและภัยภาวะสุขภาพ
ในพ้ืนที่ 
๓. มีรายงานการซ้อม
แผน 

  

 

 4.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ในส่วนของระดับอ าเภอได้ด าเนินการเพียงการจัดตั้งคณะกรรมการและค าสั่งคณะกรรมการแต่ยังคงไม่ได้

ด าเนินการซ้อมแผนเพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ในส่วนซ้อม
เป็นการซ้อมแผนอัคคีภัยและอุบัติภัยหมู่ได้ด าเนินการซ้อมในส่วนของภาคสาธารณสุข โดยมีผอ.เป็น ICS 

แนวทางแก้ไข  
เสนอให้มีการประชุมร่วมกันในส่วนของภาคอ าเภอลานกระบือ มีการจัดตั้งคณะกรรมระดับอ าเภอ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  56- 
 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15ปี 

1.สถานการณ์ 
 สถานการณ์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอลานกระบือ ในปี พ.ศ. 2559 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย และปี พ.ศ. 2560 2 
รายจากประวัติ รายที่ 1 เป็นเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเล่นน้ าอยู่กับมารดาและรายที่ 2 อายุ 15 ปี เล่นน้ ากับเพ่ือน 
 
กราฟที่ 1 แสดงอัตราการเสียชีวิจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.การสร้างเสริมทักษะให้เด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี ให้สามารถเอาชีวิต รอด
จากกการจมน้ า 

ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน 1.ด าเนินการจัดอบรมวิชาการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพและทักษะ
เสริมสร้างทักษะให้สามารถเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ าแก่กลุ่ม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นต้นไป 

2.การจัดการกับแหล่งน้ าเสี่ยง ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นในเรื่องจัดท าปูายเตือน
แหล่งน้ าห้ามลงเล่นน้ า อุปกรณ์
เช่น แกลอนน้ า  

กระตุ้นให้องค์กรได้จัดท าให้
ครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งน้ าเสี่ยง 

3.การจัดตั้งกลุ่มผู้ก่อการดี ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่น 

กระตุ้นการมีส่วนร่วมก่อการจัดตั้ง 
ผู้ก่อการดี 
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อัตราการเสียชีวิต <16:แสนประชากร 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  57- 
 

กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

P(ภาคี) I(การลงทุน) R(การใช้ตัวบทกฎหมาย) A(นโยบาย) B(การฝึกอบรม) 
เข้าร่วมเครือข่ายในการ
จัดตั้งกลุ่มผู้ก่อการดี 
 

1.ส านัก
ปลัดกระทรวง 
2.อปท. 
 

                 - นโยบาย
กระทรวง 

การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลากรใน
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย มาตรการ งบประม
าณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการจมน้ าใน
อ าเภอลานกระบือ 
 

1.กลุ่มนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4และนักเรียน
มัธยมศึกษา 
 

1.การจัดการแหล่งน้ า
เสี่ยง 
2.  การจัดการพัฒนา
ทักษะครู ก หลักสูตรการ
เอาชีวิตรอดจากการ
จมน้ า 
3. การสร้างเสริมทักษะ
ให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ให้สามารถเอาชีวิต 
 4. การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ผู้ปกครอง  
ครู และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดความตะ
หนักในการปูองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ า 
 

2,000 โรงพยาบาล
ลานกระบือ 
สสอ. 

 

 4.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ยังคงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ก่อการดี โครงการผู้ก่อการดี มีเพียง 1 องค์กรเท่านั้นคือเทศบาลลานกระบือ  
แนวทางแก้ไขปัญหา 

 ชี้แจงให้เกิดความร่วมมือของภาคองค์กรท้องถิ่นให้ตะหนักถึงความร่วมมือในการสร้างกลุ่มผู้ก่อการ 
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อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

1.สถานการณ์ 
สถานการณ์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอลานกระบือ ในปี จะพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บบนท้องถนน

ไม่เกินเกณฑ์และในปี พ.ศ.61 ไม่พบผู้เสียชีวิต พบผู้เสียชีวิต  
 
กราฟที่ 1 แสดงอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.การพัฒนาทักษะบุคคลากรทาง
การแพทย์และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ช่วยชีวิตผู้ปวุย ณ จุดเกิดเหตุ 
 

อบรมวิชาการการช่วยฟื้นคืนชีพ จัดอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยปีละ 1 
ครั้ง ในส่วนบุคคลากรทางการ
แพทย์จัดให้มีวิชาการในกลุ่ม
ย่อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2.การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายใน
การจัดการชุมชนในการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามหลัก 5 ส 3 ต 
 

ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าต ารวจ 

จัดให้มีการเข้าร่วมประชุมใน
ระดับอ าเภอเพ่ือจะได้ชี้แจงถึง
ยอดจ านวนผู้เสียชีวิตในเขต
อ าเภอเพ่ือให้เกิดความตะหนัก
ถึงผลเสียหายที่รุนแรงจากการ
เกิดอุบัติจราจร 
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กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

P(ภาคี) I(การลงทุน) R(การใช้ตัวบทกฎหมาย) A(นโยบาย) B(การฝึกอบรม) 
เข้าร่วมเครือข่ายในการ
ปูองกันการเกิดอุบัติจราจร 
อปท. กู้ชีพกู้ภัย 
 

1.ส านัก
ปลัดกระทรวง 
(สพฉ.) 
2.อปท. 
 

 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน 
กฎหมายจราจร             

นโยบาย
กระทรวง 

- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น บุคลากรทาง
การแพทย์ กู้ชีพ
กู้ภัย 
 

 

แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย มาตรการ งบประม
าณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

  การพัฒนาเครือข่าย
การช่วยเหลือผู้ปุวย  
 

1.บุคคลากรทาง
การแพทย์ 
๒.กู้ชีพกู้ภัย  
๓.ภาคีเครือข่าย
เช่น ต ารวจ 
แขวงการทาง 

1. การพัฒนาทักษะ
บุคคลากรทางการแพทย์
และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ช่วยชีวิตผู้ปวุย ณ จุดเกิด
เหตุ 
๒. การพัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน
วิกฤต(สีแดง)ให้มี
ประสิทธิภาพและได้รับ
การช่วยเหลือด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
๓. การดูแลผู้ปุวยขณะส่ง
ต่อตามมาตรฐาน 
๔. การขับเคลื่อนภาคี
เครือข่ายในการจัดการ
ชุมชนในการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามหลัก 5 ส 3 
ต 
 
 
 
 
 

2,000 โรงพยาบาล
ลานกระบือ 
สสอ. 
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 4.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
พบว่าผู้ปุวยที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 50 ดื่มแอลกอฮอล์ 

แนวทางแก้ไขปัญหา  
เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้ปุวยอุบัติทางจราจรร่วมกับองค์กรอ่ืนที่ว่าการอ าเภอลาน

กระบือ 
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อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่  
จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

1.สถานการณ์โรค 
 สถานการณ์ผู้ปุวยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในปี พ.ศ.2560  พบว่า กลุ่ม
เสี่ยงปุวยเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 1.02  คน  กลุ่มเสี่ยงปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  คิดเป็นร้อยละ  
8.74 

กราฟที่ 1  แสดงจ านวนกลุ่มเสี่ยงปุวยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  พ.ศ. 2558 – 2560 

 

 จากกราฟพบว่า  กลุ่มเสี่ยงปุวยเป็นโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.27  พ.ศ.2559 คิด
เป็นร้อยละ 2.11  พ.ศ.2560  คิดเป็นร้อยละ 1.02 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง  ส่วนกลุ่มเสี่ยงปุวยเป็นโรคความดันโลหิต
สูงในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.27  พ.ศ.2559  คิดเป็นร้อยละ 8.47  พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ 8.74  

วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเสี่ยงไม่ตระหนักถึงอันตรายและ
ความรุนแรงของโรค 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
เชิงรุก  โดยลงพ้ืนที่ในชุมชน 

2. ให้ความรู้  อสม. เพ่ือให้  อสม.
ช่วยประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน 

- 
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กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

แผนปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 

ล าดับที่ 
แผนปฏิบัติการ/

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ปี 
2561 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงาน 
3.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

123,194 อ าเภอลาน
กระบือ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานแผนงาน 
1. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่

ทั่วถึง 

P (ภาคี) I (การลงทุน) 
R (การใช้ตัวบท

กฎหมาย) 
A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม) 

อสม. / อปท. / วัด 
/ โรงเรียน / 
เครือข่ายต าบลสุข
ภาวะ 

1.เงินบ ารุง 
รพ. 
2.งบ อปท. / 
กองทุนต าบล  
3.งบ P&P 
สปสช. 

1. นโยบายการ
ด าเนินงาน 3อ. 2
ส. ของกรม
อนามัย 
2. พื้นที่มี
ความสามารถใน
การควบคุมก ากับ
ให้กลุ่มเปูาหมาย
ได้ปฏิบัติตาม
นโยบาย
สาธารณะ 

1.ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน พัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
โดยใช้หลัก 3อ. 2ส. 
2. การคืนข้อมูลการ
คัดกรองปี 2560 ลงสู่
ระดับหมู่บ้าน / 
อปท. 
3.การประชาสัมพันธ์ 
Air war Ground  
War สร้างกระแส 
"คนไทยไร้พุง 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ. 2ส. 
2.พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย ได้แก่  ผู้น า
สุขภาพ อสม. แกนน าชมรม 
สร้างสุขภาพ 
3.อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง/ เสี่ยง
สูง Pre HT/DM 
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รอ้ยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN  Hospital 

1. สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลลานกระบือมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือกิจกรรม GREEN  และ กลยุทธ์  CLEAN   สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้
บริการและขยายผลสู่สังคมต่อไป 

 กิจกรรม GREEN 
  G :  Garbage  คือ  การจัดการมูลฝอยทุกประเภท 
  R :  Restroom  คือ  การพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด  เพียงพอ  และปลอดภัย(HAS) 
  E :  Energy  คือ  การจัดการด้านพลังงาน 
  E :  Environment  คือ  การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  N :  Nutrition  คือ  การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล 
 กลยุทธ์หลัก  CLEAN 
  C : Communication การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจ  การด าเนินงานต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรผู้มารับบริการและญาติรวมถึงภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ  การสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพื่อสร้างกระแสความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และ เกิดความร่วมมือในการด าเนินการ  
  L : Leader สร้างบทบาทน าเพ่ือเป็นตัวอย่างในการด าเนินงาน การขับเคลื่อนจ าเป็น ต้องสร้าง
ตัวแบบหรือต้นแบบในสถานบริการสาธารณสุขโดยตัวแบบที่ส าคัญอาจเป็น “ผู้บริหาร” หรือ “หัวหน้างาน” หรือ 
“ผู้ที่เป็นแกนหลักในการด าเนินการ” และขยายผลสู่องค์กรในภาพรวม  
  E : Effectiveness เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลด้วยกิจกรรม GREEN อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม มีการประเมินประสิทธิภาพในด้านต่างๆ 
เช่น การจัดการขยะทุกประเภท การจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น 
  A : Activity  สร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกอย่างมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบในการด าเนิน กิจกรรม
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในโรงพยาบาลภายใต้กิจกรรม GREEN และ ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป  
  N: Network ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการ
ด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ร่วมกัน และมีการขยาย ผลการด าเนินงานสู่สถานบริการสาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมิน  GREEN & CLEAN  Hospital ของโรงพยาบาลลานกระบือ ในปี พ.ศ. 2560 
กิจกรรม GREEN ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่านในระดับ 
Grabage /  

พ้ืนฐาน 
Restroom /  
Energy /  
Environment /  
Nutrition /  
 
 จากการประเมินผล GREEN & CLEAN  Hospital ของโรงพยาบาลลานกระบือ ในปี พ.ศ. 2560 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ในระดับพ้ืนฐาน  ซึ่งในปี พ.ศ. 2561  โรงพยาบาลลานกระบือโดยความร่วมมือของ
บุคลากรและภาคีเครือข่ายจะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN & CLEAN  Hospital ให้ผ่านเกณฑ์ในระดับดี  และ
ดีมากต่อไป 
 
1. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงาน  GREEN & CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ขาดการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
GREEN  

1.ประสานความร่วมมือเครือข่าย - 

ในชุมชนและการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา  

ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
อสม. 

 

GREEN  ลงสู่ชุมชน ผู้น าชุมชน  วัด  โรงเรียน  

2. กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2) 

P (ภาคี) I (การลงทุน) 
R (การใช้ตัวบท

กฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม) 

อปท. / 
โรงพยาบาล / รพ.
สต. 

1.เงินบ ารุง รพ. 

2.งบ อปท. / กองทุน
ต าบล 
3.งบ P&P สปสช. 

 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีและ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 

-ยุทศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

2.แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธรณสุข 

1.นโยบาย
ระดับประเทศ 

-รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
hospital ระดับดี
มาก 20% 

-รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
hospital ระดับดี
มาก จังหวัดละ 1 

1.ประชุมชี้แจง
นโยบายเกณฑ์การ
ด าเนินงาน GREEN & 
CLEAN hospital แก่ 
จนท.ระดับต าบล 
2.การติดตาม/
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
hospital รพช./รพ.
สต. 
3.การประเมินตนเอง 
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P (ภาคี) I (การลงทุน) 
R (การใช้ตัวบท

กฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม) 

20 ปี 

-แผนงานที่ 4 การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ 

 

แห่ง 

2.นโยบายระดับ
จังหวัด 

-รพ.ผ่านเกณฑ์ 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป
ร้อยละ 100 

และการพัฒนา ต่อไป 

 

แผนปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 

ล าดับที่ 
แผนปฏิบัติการ/

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนการพัฒนา
โรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
GREEN & CLEAN 
hospital เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอลาน
กระบือ ปี 2561 

รพ. 
รพ.สต. 
 

1.มีการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนการขับเคลื่อน
พัฒนาศักยภาพและสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิด 
การพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
GREEN & CLEAN 
hospital 
อย่างมีส่วน ร่วมของคนใน
องค์กร  
 

- อ าเภอลาน
กระบือ 

 

3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงาน GREEN & CLEAN hospital 
1. ขาดการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN  ในชุมชน 
2. การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน  ยังไม่เป็นรูปธรรม 
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คณะที่ 2  

การพัฒนาระบบบริการ 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  67- 
 

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

หลักการ 
การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็น

การประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ บุคลากรตามเกณฑ์ PCC  1 ทีม 
ประกอบด้วยแพทย์ Fam med 1 คน  พยาบาล 4 คน  นวก./จพ.สาธารณสุข 4 คน ทันตา 1 คน แพทย์แผนไทย 
1 คน ให้การดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน ± 20% 
 

สถานการณ์ 
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนินงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดบุคลากรบางสายงานเช่น 
พยาบาล ทันตะ และแพทย์แผนไทย 
2. ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

1. ประสานความร่วมมือกับแม่
ข่ายข่าย ในการจัดหา คน ของ 

- 

 
 
 
 

PCC เกณฑ์ 

หนองหลวง 
2561 

เกศกาสร 
2562 

อินทรานุสนณ์ 
2563 

มีอยู่ ± มีอยู่ ± มีอยู่ ± 

พยาบาล 4 2 -2 3 -1 3 -1 

นว.ส./จพ.ส. 4 6 +2 7 +3 6 +2 

ทันตะ 1 1 - 1 - - -1 

แพทย์แผนไทย 1 1 - - -1 - -1 
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ระ
ดับ 

1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 
7.การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

P 
1.การพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐาน  

1.มีผู้รับผิดชอบการพัฒนา
คุณภาพ 

1.พัฒนาระบบข้อมุล ที่
เกี่ยวข้อง 1.จัดหาอุปกรณ์และ 

1.มีการใช้
ทรพัยากร 1.สร้างระบบการ 

1.สร้างกระบวนการ
ท างาน 

  
PCC และเกณฑ์ติดดาว ให้
ผ่านตามเกณฑ์   

ตามมาตฐานPCCและ รพ.
สต.ติดดาว กับ PCC 

ยาที่จ าเป็น ตาม
บริการที่ 

ร่วมกัน ใน
เครือข่าย  

เข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็นในการ 

อย่างมีส่วนร่วมจาก
ภาค ี

  
โดยมอบให้ทีมแกนน า
ขับเคลื่อนภายใน 2..มีทีมสหวิชาชีพให้บริการ                

2.พัฒนาระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

จ าเป็นได้แก่ 
ออกซิเจน  DHS จัดบริการของ เครือข่าย ทั้งร่วมคิด    

  
พ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 
ร่วมในทีม ครบตามเกณฑ์ 

กับระบบส่งต่อระหว่าง
ระดับต่างๆ  เครื่องดูดเสมหะ  

เช่น กองทุน
PP  เครือข่าย 

ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินงาน  

  ขับเคลื่อน DHS 
3.พัฒนาศักยภาพทีมสห
วิชาชีพ             

3.พัฒนาระบบข้อมูล
การจัดบริการ                   

อุปกรณ์ท าแผล
กายภาพบ าบัด 

กองทุนจาก 
อปท. 2.มีทีมประเมิน  

2.ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความ 

  
ได้แก่ การดูแล Essential 
care อย่างต่อเนื่อง  ปฐมภูมิ ที่ครอบคลุม  

ในชุมชน หรือใน รพ.
สต 

2.จัดท า
หลักเกณฑ์  ผลติดตามการ เข้าใจแก่ประชาชน 

  
 การพัฒนาตาม ODOP การ
สร้าง 

4.มีแผนพัฒนาก าลังคน ทั้ง
แพทย์ essencial care 

2.สนับสนุนการใช้
สมุนไพร 

วิธีการ และ
เงื่อนไข ด าเนินงาน PCC   

  
เครือข่ายการดูแลตนเองใน
ชุมชน 

เวชศาสตร์ครอบครัว 
พยาบาลครอบครัว  

4.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ  

ทุก รพ.สต.อย่างน้อย
5รายการ การจ่ายเงิน   โดยการมีส่วนร่วม   

  
2.พัฒนารูปแบบการ
จัดบริการและ     

และสหวิชาชีพอ่ืน ๆ ตาม
เกณฑ์ 

ด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับ
ข้อมูล 

3.ใช้บัญชียาหลัก
ร่วมกัน 

ค่าตอบแทน 
จนท. ของภาคีเครือข่าย   

  โครงสร้างตามเกณฑ์ 3 S    
ของหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภาครัฐ ทั้งจังหวัด 

ปฎิบัติงานใน 
PCC 

3.ถ่ายทอด
นโยบาย   

  
3.จัดกลุ่มเครือข่ายหน่วย
บริการ   และเอกชน     และทิศทางสู่การ      
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  ปฐมภูมิเพื่อยกระดับเป็น PCC            ขับเคลื่อนอย่าง   
  4.ลงทะเบียนผู้ปุวยHomeward และ         บูรณาการและมี   
  ดูแลที่บ้านต่อเนื่อง             ส่วนร่วมจากหน่วย   
  5.พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างระดับ         งานและภาคีต่างๆ    
  ปฐมภูมิกับระดับทุติยภูมิ ตติยภูม ิ         4.พัฒนาระบบ   
  เพ่ือให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง          ก ากับติดตาม   
  และผสมผสาน         ประเมินผลให้มี   
            ประสิทธิภาพ   
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Service Plan สาขา RDU 
1.สถานการณ์ RDU 

จากผลการด าเนินงานสาขา RDU ในปีงบประมาณ 2560 รพ.ลานกระบือยังไม่ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน
ในขั้นที่ 1 ในหัวข้อของร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก ยังต่ ากว่าร้อยละ 90 และ ประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ PTC ยังอยู่ในระดับที่ 2 จาการที่การด าเนินงาน RDU2 ในระดับ รพ.สตที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด น้อย
กว่าร้อยละ 40 เนื่องมาจากการด าเนินงานด้าน RDU ในรอบปีที่ผ่านมา ขาดการชี้แจงนโยบายให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานทราบ รวมทั้งขาดการจัดวางระบบการสั่งใช้ยาและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี1สรุปผลงานตามตัวชี้วัดสาขา RDU รพ.ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
RDU 1 ระดับโรงพยาบาล  

ขั้นที ่ ล าดับ 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

ผลงาน 
2560 

ผลงาน 
2561 

  1 ร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก (รพ.ระดับ 
A>75%, S>80%, M1-M2>85%,F1-
F3>90%) 

 > ร้อยละ80 89.36 89.4 

1 2 ประสิทธผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
PTC ในการชี้น า สื่อสาร และส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

3 2 2 

  3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน 
ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม
ที่มีรายละเอียดครบถ้วน 

3 3 1 

  4 จ านวนรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 
รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา
โรงพยาบาล 

≤ 1 รายการ 1 0 

  5 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการ
จัดซื้อและส่งเสริมการขายยา 

3 3 3 

  6 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบ
การหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ปุวยนอก 

≤ ร้อยละ 20 36.43 22.39 

  7 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง ≤ ร้อยละ 20 26.28 17.37 
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RDU 1 ระดับโรงพยาบาล  

ขั้นที ่ ล าดับ 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

ผลงาน 
2560 

ผลงาน 
2561 

เฉียบพลัน 

2 8 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ 

≤ ร้อยละ 40 60.17 49.56 

  9 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบ
ก าหนดทางช่องคลอด 

≤ ร้อยละ 10 86.29 64.71 

  10 ร้อยละของผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่
ได้รับ NSAIDs 

< ร้อยละ 10 3.57 1.23 

  11 ร้อยละการใช้ Glibenclamide ในผู้ปุวยที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร 

< ร้อยละ 5 75 0 

  12 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ควรหลีกเลี่ยง
ได้แก่ยา Wafarin/Statins/Ergot เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์แล้ว 

ร้อยละ 0 0 0 

  13 ร้อยละของการใช้ RAS blockade 
(ACEI/ARB/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันใน
การรักษาความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 0 0.09 0.12 

3 14 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่มีการใช้ยา 
Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืน
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ 
(eGFR<30 มล./นาที) 

> ร้อยละ80 86.65 90.2 

  15 ร้อยละของผู้ปุวยโรคข้อเสื่อมที่มีการใช้ยากลุ่ม 
NSAIDs ซ้ าซ้อน 

< ร้อยละ 5 2.14 1 

  16 ร้อยละของผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา 
inhaled corticosteroid 

> ร้อยละ80 51.79 64.34 
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RDU 1 ระดับโรงพยาบาล  

ขั้นที ่ ล าดับ 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

ผลงาน 
2560 

ผลงาน 
2561 

  17 ร้อยละของผู้ปุวยนอกสูงอายุ (เกิน 65 ปี) ที่ใช้
ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ 
chlordiazepoxide, diazepam, 
dipotassium chlorazepate ในการรักษา
ภาวะนอนไม่หลับ 

< ร้อยละ 5 7.14 8.19 

  18 อัตราการได้รับยาต้านฮีสตามีนชนิด non-
sedating* ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติด
เชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส 
ICD-10 ตาม RUA-URI) 

< ร้อยละ 20 3.2 6.03 

RDU 2 ระดับ รพ.สต. 

ขั้นที ่ ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2560 2561 

  19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายท่ีมีอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

> ร้อยละ40 0 33.33 

1 20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายท่ีมีอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน 

> ร้อยละ40 0 33.33 

  21 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายท่ีมีอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะในRI และ AD 

> ร้อยละ40 0 11.11 

 
จากตารางที่ 1  พบว่านอกจากประเด็นค้านการในหัวข้อของร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก ยังต่ ากว่า

ร้อยละ 90 และ ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTCแล้ว ในหัวข้อส าคัญด้านการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก ,การใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ,การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ,และ .การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ
ครบก าหนดทางช่องคลอด ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด อันเนื่องมาจาก ขาดการจัดท าระบบเฝูาระวังการสั่งใช้



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  73- 
 

ยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใน รพ. และขาดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ จึงได้น าข้อมูลมา
ทบทวนแก้ไขและจัดวางระบบ ผลในปี 2561 ผลในปี 2561 ไตรมาสแรก การการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ในกลุ่มอาการอื่นแม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 
 
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. PTC ขาดการชี้แจงนโยบายด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ PTC 
ร่วมกับทีมแพทย์/พยาบาล ผู้
ปฎิบัติงาน โดยแจ้งนโยบาย แนว
ทางการปฎิบัติงาน และ KPI ด้าน 
RDU ให้ทราบและท าความเจ้าใจ
ร่วมกันทั่วกัน 

ควรมีการประชุมร่วมกันในระดับ 
cup ด้วย 

2. ขาดการจัดท าระบบเฝูาระวังการสั่ง
ใช้ยาที่เป็นมาตรฐานดียวกันใน รพ. 

-            จัดท า Flow chart 
แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ให้กับแพทย์ และหน่วยบริการใน
โรงพยาบาล/รพ.สต. โดยเน้นย้ าให้
แต่ละฝุายท าความเข้าใจกับผู้
ปฎิบัติงาน 

-           วางระบบการสั่งใช้ยา
นอกบัญชียาหหลักให้มีความ
ชัดเจน และมีการด าเนินงานอย่าง
เข้มงวด 

-           จัดท าแบบฟอร์ม
ประกอบการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ 
เพ่ือให้ผู้สั่งจ่ายยาระบุข้อมูล และ
เหตุผลความจ าเป็นในการสั่งใช้ยา 
ส่งให้เภสัชกรทบทวนก่อนจ่ายยา 

แบบฟอร์ม และแนวทางการ
ด าเนินงานจัดท าในลักษณะของ
ข้อตกลงร่วมระหว่างทีมสห
วิชาชีพ 

3. ขาดการติดตามผลการ
ด าเนินงาน KPI อย่างสม่ าเสมอ 

 

ติดตาม KPI รายเดือน โดยเภสัช
กรเป็นผู้ดึงข้อมูล KPI ในวันที่ 20 
ของทุกเดือน เพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานขั้นต้นในแต่ละเดือน
ก่อน เพ่ือน าปัญหาแจ้งเตือน
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝุายก่อนสิ้น
เดือน 

ควรมีระบบการแจ้งเตือนในทีม
ผู้รับผิดชอบ RDU กรณีพบปัญหา
ในการด าเนินงาน 
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3.  กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2) 

ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.
เงิน 

S M 
F 

ทบทวนระบบการสั่งใช้ยาใน 
รพ. ให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 

แพทย์ ,เภสัชกร ,
พยาบาล ,นักวิชาการ
สาธารณสุข 

พัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูล 
และ การ
วิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาด้าน RDU 
ในรูปแบบ
เครือข่ายให้มี
ความชัดเจน 
และทันเวลา 

 

- ระบบรายงาน
ข้อมูล RDU2016 
และ ระบบ
สารสนเทศ HDC 

- จัดระบบให้
ความรู้ และ
ประเมินการใช้ยา 

- จัดวางระบบ
ตรวจสอบการสั่ง
ใช้ยานอกบัญชียา
หลักให้มีความ
ชัดเจน 

- พัฒนาระบบการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
ใน รพ. ในรุปของ 
flow chart ,
แบบฟอร์ม
ประกอบการสั่งใช้
ยา 

 

- 
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แผนปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 

ล าดับที่ 
แผนปฏิบัติการ/

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดวางแนวทางการใช้
ต้านจุลชีพอย่าง
สมเหตุสมผล และ
ทบทวนผลการ
ด าเนินงานของทั้ง
โรงพยาบาล และ รพ.
สต.ทุกไตรมาส 

แพทย์ ,เภสัช
กร ,พยาบาล ,
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ประชุมคณะกรรมการ PTC 
ของโรงพยาบาล และ
คณะกรรมการ RDU ใน
ระดับอ าเภอเพ่ือจัดท า
แนวทางในการปูองกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล และทบทวน
ปัญหาในการด าเนินงานทุก
ไตรมาส 

- ภก.สุวัฒน์  
สุขขี 

 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงาน RDU 
1) PTC ขาดการชี้แจงนโยบายด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ระดับผู้ปฏิบัติงานทราบ 
2) ขาดการจัดท าระบบเฝูาระวังการสั่งใช้ยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3) ขาดการติดตามผลการด าเนินงาน KPI อย่างสม่ าเสมอ 
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ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 

1. สถานการณ์การส่งต่อ 

 สถานการณ์การส่งต่อผู้ปุวยที่ต้องส่งไปนอกเขตสุขภาพ ของผู้ปุวย 4 สาขา คือ สาขาโรคหัวใจ สาขา
โรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และ สาขาทารกแรกเกิด ของ รพ.ลานกระบือ เนื่องจาก เป็น โรงพยาบาล
ชุมชน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง การส่งต่อไปนอกเขตสุขภาพ จึงต้องส่งผู้ปุวยไป โรงพยาบาลก าแพงเพชร ซึ่ งเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย ประเมินและส่งต่อให้ ตามขั้นตอนของ service plan ทั้ง 4 สาขา หลังจากนั้น จะมีผู้ปุวยบาง
รายที่ต้องไปตรวจซ้ าตามนัด โรงพยาบาลจึงจะส่งตัวไปได้ตามที่แพทย์เฉพาะทางแนะน าไว้ในใบส่งตัว ดังกราฟ 

จ านวนผู้ปุวยส่งต่อไปตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลนอกเขตสุขภาพ 

 

 กราฟแสดงการส่งต่อผู้ปุวย โรงพยาบาลลานกระบือ 
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กราฟแสดงข้อมูลการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพโรงพยาบาลลานกระบือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 

จากกราฟ จะเห็นว่า จ านวนผู้ปุวยที่ส่งต่อไปตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลนอกเขตสุขภาพ มีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจาก อาการของผู้ปุวย ดีขึ้น สามารถตรวจรักษาได้ที่ รพ.ก าแพงเพชร หรือ รพ. ลานกระบือ จึงไม่ต้องส่ง
ผู้ปุวยไปตรวจนอกเขตสุขภาพอีก ในแต่ละปี ก็จะมีจ านวนผู้ปุวยที่ต้องไปตรวจตามนัดนอกเขตสุขภาพลดน้อยลง 
เนื่องจาก service plan ของโรคทั้ง 4 สาขา ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ปุวย และ เพ่ิมเครือข่าย
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้การรักษาผู้ปุวยทั้ง 4 สาขา ให้มีมากขึ้นด้วย เช่น สาขาโรคหัวใจ เพ่ิม 
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ในการรักษามาในเครือข่ายสุขภาพเขต เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจาก โรงพยาบาลลานกระบือ เป็น โรงพยาบาลเขตติดต่อ จังหวัด พิษณุโลก ห่างจากพิษณุโลก 
ประมาณ 50 กิโลเมตร การส่งต่อผู้ปุวยตามเขตสุขภาพ โรงพยาบาลลานกระบือ ต้องส่งตัวผู้ปุวยไป โรงพยาบาล
ก าแพงเพชรก่อน หลังจากนั้น จึงส่งต่อไป โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งบางครั้ง ผู้ปุวยและญาติ ไม่เข้าใจเรื่อง
เขตสุขภาพ มักจะขอให้ส่งต่อไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เนื่องจากระยะทางใกล้กว่า สะดวกต่อการ
เดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงต้องอธิบายเรื่องโรงพยาบาลเขตสุขภาพให้ทั้งญาติและผู้ปุวยเข้าใจ และรายงาน
ปัญหาให้ โรงพยาบาลแม่ข่ายทราบ เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวย ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยมาก
ขึ้น ให้ผู้ปุวยและญาติ มีความมั่นใจเชื่อมั่นในระบบการส่งต่อ เช่น มีระบบ Fast Track ผู้ปุวยโรคหัวใจ ผู้ปุวย HI 
และ ทารกแรกเกิด ท าให้การส่งต่อผู้ปุวย ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น เป็นเหตุผลที่ผู้ปุวยและญาติเข้าใจและยอมรับ
ได ้  
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Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1.สถานการณ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยพบว่าอ าเภอลานกระบือ  ประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ใน พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.74 พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.27 และ             
พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 20.30 ตามล าดับ 

กราฟที่ 1 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี พ.ศ. 2558-2560 ของ
อ าเภอลานกระบือ 
 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี พ.ศ. 2558-2560 
จ าแนกเขตพ้ืนที่ของอ าเภอลานกระบือ 

เครือข่ายบริการ 2558 2559 2560 
โรงพยาบาลลานกระบือ 8.10 15.15 22.87 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกศกาสร 7.79 6.42 10.82 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงมาลย์ 0.86 3.15 5.68 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง 8.52 20.15 28.80 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอินทรานุสรณ์ 14.25 33.47 31.20 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลานตาบัว 3.18 3.75 4.27 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประชาสุขสันต์ 7.37 27.73 14.68 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประดู่งาม 7.04 6.13 13.85 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจันทิมา 1.33 4.14 9.12 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลช่องลม 0.00 4.69 0.00 

รวม 7.74 15.27 20.30 
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2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงานแผนงานด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.การประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผน
ไทยยังไม่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มวัย 

1.ประสานความร่วมมือเครือข่าย  
รพ.สต./อสม./ผู้น าชุมชน 
ในการประชาสัมพันธ์ 

1.ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
เข้าถึงบริการให้มากข้ึน 
2. ประชาสัมพันธ์ ทุกช่อง 
ทางอย่างต่อเนื่อง 

2.เครือข่ายบริการมีบุคคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยไม่ครบทุกแห่ง 

1. แบ่งพ้ืนที่เครือข่ายรับผิดชอบ
ให้แก่หน่วยที่แพทย์แผนไทย ช่วย
บริการด้านการแพทย์แผนไทยใน
พ้ืนที่ 

1.สนับสนุนให้มีบุคคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยให้บริการทุก
เครือข่ายบริการ 

3.ราคายาสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการ
มีราคาสูง  ท าให้เพ่ิมต้นทุนให้กับหน่วย
บริการ 

1.ผลิตยาบางชนิดใช้เองในหน่วย
บริการเพื่อลดต้นทุน เช่น ลูก
ประคบสมุนไพร  ชุดอบสมุนไพร 
เป็นต้น 

1.ควบคุมราคายาสมุนไพร ให้
เป็นมาตรฐาน เพื่อการเข้าถึง
บริการ 

3. กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2) 

ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.
เทคโนโลยี 

5.เงิน 

 1.จัดบริการคลินิกแพทย์แผน
ไทยแบบ One Stop Service  
เพ่ือให้บริการด้านเวชกรรมไทย  
เภสัชกรรมไทย โดยการจ่ายยา
สมุนไพรปรุงส าเร็จและยา
เฉพาะราย  และด้านหัตถเวช
กรรมไทย  
2.จัดบริการคลินิกแพทย์แผน
ไทยคู่ขนาน (OPD คู่ขนาน)  
๓.จัดบริบาลหญิงคลอด 
3.คลินิกเฉพาะโรคด้าน 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก ครบวงจร  4 โรค 
4.คลินิกการแพทย์พ้ืนบ้านการ
รักษาโรคต้อด้วยหนามหวาย 
5.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคด้านการแพทย์แผน
ไทย 
 

1. จัดให้มีการอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริการการแพทย์แผน
ไทย 
2. ประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายในการ
ให้บริการ 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบ 
การลงข้อมูลรหัส
ต่าง ๆ  
2. พัฒนาระบบการ
ส่งต่อข้อมูลที่มี
คุณภาพในการ
ก ากับติดตาม  

1.โปรแกรม 
hosXP 

สปสช. 
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4. แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ 
แผนปฏิบัติการ/

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ออกหน่วยให้บริการ
ด้านการแพทย์แผน
ไทยครบวงจร 

ไมเกรน  50 
ราย  ข้อเข่า
เสื่อม 150  ราย  
ภูมิแพ้  50  ราย  
อัมพฤกษ์
อัมพาต 20  
ราย 

ออกหน่วยให้บริการส่งเสริม  
รักษา  ฟ้ืนฟู  ด้าน
การแพทย์แผนไทยครบ
วงจร 4 โรค (ไมเกรน  ข้อ
เข่าเสื่อม  ภูมิแพ้  อัม
พฤกษ์อัมพาต) 

20,700 งานแพทย์
แผนไทย รพ.
ลานกระบือ 

2 จัดประชุมอบรม
ชี้แจงงานแพทย์แผน
ไทยแก่เครือข่าย 

30 คน ชี้แจงเครือข่ายบริการเรื่อง
การจัดบริการแพทย์แผน
ไทยในหน่วยบริการเรื่อง
การใช้ยาสมุนไพรและ
บริการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย 

6,000 งานแพทย์
แผนไทย รพ.
ลานกระบือ 

3 โครงการหมู่บ้าน
สร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาไทย 

อ าเภอละ 1
หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมการใช้และเพ่ิม
พ้ืนที่สมุนไพร 

- งานแพทย์
แผนไทย รพ.
ลานกระบือ 

 

5. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการด้านการแพทย์แผนไทยไม่เพียงพอ   
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วิเคราะห์ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolutic drug) 

ในผู้ป่วย STEMI 

 

 
สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลลานกระบือ เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 มีศักยภาพในการให้ยา SKโดยผ่านระบบการให้
ค าปรึกษาจากอายุรแพทย์จากโรงพยาบาลก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 58 พบผู้ปุวย 2 ราย รายแรกสามารถให้ SK ได้ 
ส่วนอีกราย ปรึกษาแพทย์อายุกรรมรพ.กพ. ให้ไปส่งต่อที่รพ.มน.เพ่ือท า PCI ปี พ.ศ.2559มี 1 ราย ญาติปฏิเสธ
การได้รับยาที่โรงพยาบาลลานกระบือ และไปได้รับที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร ในปี พ.ศ.60พบผู้ปุวย 2 ราย ผู้ปุวย
ได้รับยา SK ครบ 2 รายคิดเป็น ร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ปัญหา Six Building Blocks Plus  

Blocks ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
1.บริการ -การเบิกจ่ายยา SK  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการ

บริหารยา sk กับกลุ่มเภสัชกรรม สรุปปัญหาและ
แนวทางแก้ไข 

2.คน - ประสิทธิภาพการบริหารยา SK 
 

- การจัดวิชาการ การบริหารยา skประชุมกลุ่มย่อยใน
หน่วยงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

3.ข้อมูล -  -  
4.เทคโนโลยี -  
5.เงิน -  
6.ธรรมาภิบาล   -  
7.การมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน 

-  -  
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Service Plan สาขาหัวใจ 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

 
สถานการณ ์
 โรงพยาบาลลานกระบือ เป็นโรงพยาบาลระดับ F๒ ด้วยศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยได้ในระดับหนึ่งหาก
เกินศักยภาพต้องมีการส่งต่อไปยังโรงยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลก าแพงเพชร และพบว่าอัตราการตายด้วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ ไม่สูงเกินเกณฑ์แต่ไม่ควรมีผู้เสียชีวิต 

การวิเคราะห์ปัญหา Six Building Blocks Plus  

Blocks ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
1.บริการ - คุณภาพNCD Clinic 

- ระบบการคัดแยกผู้ปุวยในระบบ
ห้องฉุกเฉิน 

- แนวทางในการให้ค าแนะน าผู้ปุวย NCD อาการ
ส าคัญที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
กระบวนการในการคัดแยกผู้ปุวยและดูแลผู้ปุวยมี
โรคประจ าตัวหัวใจอย่างเร่งด่วน 

2.คน - ประสิทธิภาพการด าเนินงานเชิง
รุก 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น 
การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพและผู้ปุวยฉุกเฉินทางด้านหัวใจ 

3.ข้อมูล - คุณภาพข้อมูล - ประสาน IT ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูล 43
แฟูม ข้อมูลการตายที่ระบุ ICD-10 รหัส ณ I 20-I2๕ 

4.เทคโนโลยี -  
5.เงิน -  
6.ธรรมาภิบาล   -  
7.การมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน 

- ความร่วมมือชุมชน/อปท - คืนข้อมูลอัตราการเสียชีวิตโรคหลอดเลือดหัวใจ/
ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
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อัตราการเสียชีวิต < 27:แสนประชากร 
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Service Plan  สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แลโรคไตเรื้อรัง 

สถานการณ ์
 โรงพยาบาลลานกระบือ มีผู้ปุวยเบาหวานในปี 2558-2560 จ านวน  1,516,1,673,1,709 รายตามล าดับ 
ร้อยละผู้ปุวยที่คุมน้ าตาลได้ดีมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ (HbA1C < 7) คิดเป็น 37.93, 34.73, 33.24 ตามล าดับ 
อัตราปุวยโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี2558-2560จ านวน4,084,4,696 และ4,764ราย  
ตามล าดับ ส่วนประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยความดันโลหิตสูง มีผลการด าเนินงานในทางที่ดีขึ้น อัตราผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี2558-2560 ร้อยละ 32.71,44.27 และ 
48.57 
  อัตราปุวยด้วยโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี2558-2560จ านวน 418,911,1412ราย ตามล าดับ 
และผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังมีอัตราการกรองของไต (eGFR) ลดลงต่อปี ไม่เกิน 4 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร มีแนวโน้ม 
ลดลงในปี2558-2560 คิดเป็น66.49,63.74,54.13ตามล าดับ 

เบาหวาน 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้ปุวย ได้รับการตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 
2558 1,516 1,007 575 37.93 
2559 1,673 1,221 581 34.73 
2560 1,709 1,366 568 33.24 

 

ความดันโลหิตสูง 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้ปุวย ได้รับการตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 
2558 4,084 2,835 1,336 32.71 
2559 4,696 3,326 2,079 44.27 
2560 4,764 3,530 2,314 48.57 

 

ไตเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ คัดกรอง eGFR<4  ร้อยละ เกณฑ์เปูาหมาย 
2558 376 250 66.49 60% 
2559 819 522 63.74 60% 
2560 641 347 54.13 65% 
2561 555 256 46.13 66% 
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การวิเคราะห์ปัญหา Six Building Blocks Plus  

Blocks ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
1.บริการ - คุณภาพNCD Clinic - ประเมินตนเองตามแนวทาง NCD Plus 

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่วนขาด 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 

2.คน - ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
- รพ.ไม่มีCase Manager  

- เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานของ 
Case Manager และ Mini case manager 
- จัดท าแผนอบรม Case Manager ทดแทน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

3.ข้อมูล - คุณภาพข้อมูล - ประสานITถ่ายทอดความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูล43
แฟูม 

4.เทคโนโลยี -  
5.เงิน -  
6.ธรรมาภิบาล   -  
7.การมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน 

- ความร่วมมือชุมชน/อปท - ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ
เครือข่ายอ าเภอลานกระบือ (NCD Board) 
- ประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อคปสอ. 
ลานกระบือ (NCD Board) 
- คืนข้อมูล/ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
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Service plan สาขา ยาเสพติด  

1. ประเด็นส าคัญ/จุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ/เป้าหมายนโยบายของ Service Plan  
มุ่งเน้นมาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติในการบาบัดฟ้ืนฟู และส่งต่อผู้ปุวยยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข 

โดยค านึงถึงศักยภาพของสถานบริการในการบ าบัด และการประเมินปัญหาการใช้ยาเสพติดในด้านต่างๆ ในสถาน
บริการทุกระดับ 
2. สถานการณ ์

ปัญหาที่ส าคัญของปีงบประมาณ 2560 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา น ามาวางแผนพัฒนา 
ในปีงบประมาณ 2561 (ส่วนขาด วิเคราะห์ตาม 6 BB. plus ) 
         ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอ าเภอลานกระบือ พบว่าผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาปี 
2560 เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 12-24 ปี มากที่สุดและมีความชุกในพ้ืนที่ ต าบลหนองหลวงรองลงมาคือ ต าบล ลาน
กระบือ และชนิดของยาเสพติดที่เป็นปัญหา คือ ยาบ้า รองลงมา คือกัญชาและไอซ์ 

 กราฟที่ 1 จ านวนผู้บ าบัดยาเสพติดรายปี ในปี 2558 -2560 จ าแนกพ้ืนที่รายต าบล 

 

ตาราง 1  แสดงจ านวนผู้บ าบัดยาเสพติดรายปี ในปี 2558 -2560 จ าแนกพ้ืนที่รายต าบล 

ต าบล  2558 2559 2560 2561 
หนองหลวง 46 31 30 14 
ลานกระบือ 25 23 19 7 

จันทิมา 13 15 3 2 
โนนพลวง 13 9 2 4 
ช่องลม 5 12 4 4 

ประชาสุขสันต์ 17 16 17 11 
บึงทับแรต 11 6 6 1 
นอกเขต 6 21 13 14 

กราฟที่ 2 ผู้ปุวยยาเสพติดหยุดเสพต่อเนื่อง 3  เดือนหลังจ าหน่าย(  Remission rate ) เปูาหมาย ร้อยละ 92 

ปี2558 

ปี2559 

ปี2560 

ปี 2561 
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 ตารางที่ 2 แสดงผู้ปุวยยาเสพติดหยุดเสพต่อเนื่อง 3  เดือนหลังจ าหน่าย(  Remission rate ) ร้อยละ 92 

ร้อยละ/ปี ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี 2561 
Remission rate 100 100 93.7 0 

 
3. ยุทธศาสตร์/กลวิธี/แผนงานที่วางแผนด าเนินการในปี 2561 ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงแหล่ง

งบประมาณ ภาคีเครือข่าย 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กิจกรรม/ไตร

มาสด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงนโยบายการ
ด าเนินงานรพ.สต. 

ผู้รับผิดชอบงานยา
เสพติด 
รพ.สต. 

ร้อยละ 100 ไตรมาส 2 

2. จัดประชุมถอดบทเรียนพ้ืนที่น า
ร่อง ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่ 

 50 คน  1 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน ไตรมาส 2 

3.โครงการพัฒนาการบ าบัดรักษาผู้
เสพ/ผู้ติด 

เปูาหมาย 62 ราย ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้เสพ
ติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังการจ าหน่าย 

ไตรมาส1- 3 

4.พัฒนาด้านการบ าบัดรักษายา
เสพติดให้ผ่านการรับรองคุณภาพ 

รับการประเมิน ปี
2561 

ผ่าน HA  ไตรมาส 2-3 

 
 
 
 
 
 

Remission rate
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ตารางแสดง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง  

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 2558 2559 2560 

ไตรมาส
แรก2561 

1 ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้เสพติดที่หยุด
เสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังการ
จ าหน่าย 
( remission rate ) เปูาหมายร้อย
ละ92 
 

เปูาหมาย ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ92 0 

ผลงาน 68 48 14 0 

อัตรา/ 
ร้อยละ 100 100 93.75 0 

 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  

ยังวัดผลไม่ได้เนื่องจากยังไม่ครบการจ าหน่าย 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง/Best Practice /รางวัลที่เคยได้รับ 
   ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัด ในปี 2556 และปี 2558   
 

5. ประเด็นส าคัญทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ( Key Success Factor)  และท่ีท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย หรือ
การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ประเด็น วิเคราะห์ตาม 6 BB Plus ที่เป็น KSF และ Key Risk/Failure Factor 

1.ระบบบริการที่จัดให้มีตาม
นโยบาย/เปูาหมาย 

1.คัดกรองผู้เสพ/ติดยาเสพติด 

2.ให้บริการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ติดอย่างมีคุณภาพ 

3.ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.พัฒนาสถานพยาบาลด้านการบ าบัดรักษาให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 

2.ก าลังคน 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2.ท าแผนพัฒนาอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3.ระบบข้อมูล พัฒนาศักยภาพการน าเข้าข้อมูลในระบบ บสต. 

4.ยาและเทคโนโลยี พัฒนาระบบสารสนเทศ  

5.การเงิน งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบริการบ าบัดรักษา
ในสถานพยาบาลของรัฐ 
2.งบประมาณจากท้องถิ่น ในด้านการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบบรูณาการในพ้ืนที่ 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  88- 
 

ประเด็น วิเคราะห์ตาม 6 BB Plus ที่เป็น KSF และ Key Risk/Failure Factor 

6.ภาวะผู้น า และการอภิบาล
ระบบ 

คณะกรรมการในระดับจังหวัด (ใน /นอก หน่วยงาน)ระดับอ าเภอ ระดับ
หน่วยงาน 

7.การมสี่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการ โดยใช้กลไกประชารัฐผ่านศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ ( ศป.ปส.อ.) 

 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

6. ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ผลักดัน/สนับสนุน/
นโยบาย /ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ- 
กฎหมาย 

1. การด าเนินงานด้านการน าตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการ
บ าบัดรักษา ตามประกาศ ส านักงาน ปปส. ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2560 
 1.1 ในด้านการแจ้งพนักงานสอบสวน ในกรณีที่ผู้ปุวย
ไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไข ท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงและไม่
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 
1.2 ลดความรู้สึกเชื่อถือ เชื่อใจในระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปุวย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษา 
1.3 เพ่ิมภาระ งานด้านเอกสาร ในการการประสานงาน  

1. ทบทวนประกาศฯ ดังกล่าว โดยค านึงถึงบทบาท
หน้าที่ที่แท้จริงของการบ าบัดรักษา 

2. การบันทึกข้อมูลในระบบ บสต.  
   2.1 บันทึกข้อมูลยาก ใช้เวลามากในการบันทึกข้อมูล
ต่อราย 
   2.2 ข้อมูลในระบบบังคับบ าบัด ยังขาดความ
เชื่อมโยง เช่นค้นประวัติไม่พบ ไม่มีการแจ้งส่งต่อใน
ระบบ 
   2.3 มีข้ันตอนการส่งต่อในระบบหลายหน่วยงาน ท า
ให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล เช่น กรณี 108 
มาบ าบัดที่ รพ. แต่ ศป.ปส.อ.ยังไม่ส่งข้อมูลเนื่องจาก
เอกสารมีทั้งต ารวจ และอ าเภอส่งมารพ.เพ่ือคัดกรอง 
เอกสารค้างอยู่ที่รพ. ท าให้ รพ.บันทึกข้อมูลต่อเนื่อง
ไม่ได้  

ปรับปรุงระบบข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว และใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้ 

2.4 ด้านบันทึก บสต. ระบบสมัครใจ ระบบไม่ค่อย
เสถียร ปิดปรับปรุงบ่อย ข้อมูลไม่ Link กับ ทะเบียน
ราษฎร์ 
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Service Plan สาขาอุบัติเหตุ 

 
สถานการณ ์
 โรงพยาบาลลานกระบือ พบว่าในแต่ละปีงบประมาณไม่พบอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤติเกินเกณฑ์
แต่ในส่วนของบทบาทและหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวย จะต้องมีการปรับความรู้ความสามารถบุคคลากรทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ปุวย 
 

การวิเคราะห์ปัญหา Six Building Blocks Plus  

Blocks ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
1.บริการ - ECS คุณภาพ (ทีมคุณภาพและ

มาตรฐาน) 
- การเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
- ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่ปูองกันได้ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 
- การจัดการสาธารภัยและสาธารณสุข 
 

2.คน - ประสิทธิภาพกระบวนการดูแลให้
ได้มาตรฐาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วย
กู้ชีพการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล กระบวนการดูแล
ผู้ปุวยได้มาตรฐาน กระบวนการดูแลผู้ปุวยขณะส่ง
ต่อผู้ปุวยไปโรงพยาบาลแม่ข่าย 

3.ข้อมูล - คุณภาพข้อมูล - ประสาน IT ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูล 43
แฟูมในเรื่องการลงข้อมูล รหัสโรค 

4.เทคโนโลยี  -การสื่อสารประสานงานระหว่างศูนย์สั่งการระบบ
1669 

5.เงิน - - 
6.ธรรมาภิบาล     
7.การมีส่วนร่วม 
  ของชุมชน 

- ความร่วมมือชุมชน/อปท - คืนข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตผู้ปุวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน/ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

 
 

0

0.5

2558 2559 2560 2561 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติ ‹ร้อย 12 
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Service Plan สาขาวัณโรค 

1.สถานการณ์วัณโรค 
สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่อ าเภอลานกระบือในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้น

ทะเบียนรักษาจ านวน 36  ราย จ านวนผู้ปุวย TB/HIV จ านวน 7 ราย และในCohort 1/60 มีอัตราการรักษา
ส าเร็จของผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ร้อยละ 100 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
กราฟที่ 1 จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษาในปี พ.ศ. 2559-2560 จ าแนกเขตพ้ืนที่ของอ าเภอ
ลานกระบือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 1 พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
น้อยเพียง  36 ราย ต้องเพ่ิมมาตรการเร่งรัดการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง
มากขึ้น 

 
กราฟที่ 2 การด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ ในปี พ.ศ. 2559-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รพ.ลาน
กระบือ 

รพ.สต.บึง
มาลย์ 

รพ.สต.หนอง
หลวง 

รพ.สต.ประดู่
งาม 

รพ.สต.จันทิ
มา 

รพ.สต.
อินทรานุสรณ ์

รพ.สต.เกศ
กาสร 

รพ.สต.
ประชาสุข

สันต์ 

รพ.สต.ลาน
ตาบัว 

เทศบาลช่อง
ลม 

ปี 2559 4 2 3 1 5 6 2 11 3 0

ปี 2560 9 2 4 2 2 6 3 4 0 4

4 
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จากกราฟที่ 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559-2560 การด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ยังด าเนินงาน
ครอบคลุม ร้อยละ 100 ผู้ที่มีผลเลือดบวก HIV ปี 2559 ได้รับยาARV เพียงร้อยละ 75 เนื่องจากผู้ปุวยเสียชีวิต
ก่อนเริ่มยาARV และในปี 2560 ผู้ที่มีผลเลือดบวก HIV  ได้รับยาARV ร้อยละ 100  
 
 
กราฟที่ 3  อัตราความส าเร็จของการรักษาในผู้ปุวยวัณโรคปอด ปี 2559 อ าเภอลานกระบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 4 ผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด ปี 2559 จ าแนกตามเขตพ้ืนที่หน่วยบริการสาธารณสุขอ าเภอลาน
กระบือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

รพ.ลานกระบือ 

รพ.สต.หนองหลวง 

รพ.สต.จันทิมา 

รพ.สต.เกศกาสร 

รพ.สต.ลานตาบัว 

รพ.ลาน
กระบือ 

รพ.สต.
บึงมาลย์ 

รพ.สต.
หนอง
หลวง 

รพ.สต.
ประดู่งาม 

รพ.สต.
จันทิมา 

รพ.สต.
อินทรา
นุสรณ์ 

รพ.สต.
เกศกาสร 

รพ.สต.
ประชาสุข

สันต์ 

รพ.สต.
ลานตา

บัว 

เทศบาล
ช่องลม 

Success 100 100 100 100 80 100 100 72.7 33.3 0
Died 0 0 0 0 20 0 0 27.3 66.7 0
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จากกราฟที่ 3 พบว่าอัตราความส าเร็จการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคร้อยละ 83.78 อัตราการเสียชีวิต
ระหว่างรักษาสูงร้อยละ 16.22  สามารถจ าแนกผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรคตามเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ ดังกราฟที่ 4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิต พบว่าร้อยละ 83.33 มีอายุมากกว่า 
65 ปี เสียชวีิตระหว่างการรักษาระยะเข้มข้น (Intensive phase) และมีโรคร่วม ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็ง
ล าไส้ และติดเชื้อเอชไอวี  
 
กราฟที่ 5 ผลการรักษาของผู้ปุวยวัณโรคปอดที่ข้ึนทะเบียนการรักษาใน Cohort 1/60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 จากกราฟที่ 5 พบว่าผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดที่ข้ึนทะเบียนรักษา Cohort 1/60 รักษาหายและ
รกัษาครบร้อยละ 100  
 
กราฟที่ 6 จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษาในปี 2560 (Cohort 1/60) 
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ตารางที่ 1  จ านวนเปูาหมายการคัดกรองวัณโรค7 กลุ่มหลักท่ีต้อง X-Ray อ าเภอลานกระบือ ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  

                                                   ที่มาของข้อมูล: จ านวนกลุ่มเปูาหมายใช้ฐานข้อมูล ปี 2560 
 
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 

1.ประสานความร่วมมือเครือข่าย  1.ด าเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยง 

 รพ.สต./อสม./ผู้น าชุมชน เชิงรุก ในประชากรเปูาหมาย 7 
กลุ่ม 

 ในการค้นหากลุ่มเสี่ยง หลักให้เข้าถึงบริการให้มากขึ้น 
  2.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ทุกช่อง 
  ทางอย่างต่อเนื่อง 
2.ผู้ปุวยเสียชีวิตระหว่างรักษาด้วยยา
วัณโรค 

1. ประสานความร่วมกับเครือข่าย 
รพ. 

1. หน่วยบริการสาธารณสุขใน
เขต 

 สต / อสม./ Care giver  ในการ
ดูแล 

รับผิดชอบติดตามเยี่ยมผู้ปุวย
ก ากับ 

 ผู้ปุวย และก ากับการกินยาอย่าง การกินยาให้ถูกต้อง 
 เคร่งครัด  

 

กลุ่มเสี่ยง เป้าหมายปี 2561(ราย) 

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 111 

DM รายใหม่ 186 

DM ที่ A1c ≥7 709 

ผู้สูงอายุ > 65 ปี รหัส J440-J449 65 

บุคลากรสาธารณสุข 129 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 159 

ผู้ต้องขัง 0 

แรงงานข้ามชาติ 71 

รวม 1,430 
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3. กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus (E2) 

ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 
 1.จัดบริการคลินิกวัณโรคแบบ

One Stop Service 
2.พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง 
๓.ดูแลรักษาผู้ปุวยแบบมีพ่ีเลี้ยง 
(DOT)/ผู้จัดการประจ าตัว (TB 
casemanager) 
3.ติดตามดูแลผู้ปุวยร่วมกับทีม 
เครือข่ายในพ้ืนที่ รพ.สต./อสม.  
4.ประสานความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการดูแลและค้นหา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 
5.การส่งเสมหะเพาะเชื้อและ
ทดสอบความไว ต่อยาเพ่ือเฝูา
ระวังวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยง 
6.พัฒนาระบบการติดตามผู้ปุวย
ที่ขาดนัด  
7.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวย
เพ่ือรับการรักษาตามสิทธิ 

1. จัดให้มีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ในการดูแลติดตาม
ผู้ปุวยขาดยาให้กินยา
ต่อเนื่อง 
2. ประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายในการ
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคราย
ใหม่ 
3. ระบบการส่งต่อ
ข้อมูลที่มีคุณภาพใน
การก ากับติดตามผู้ปุวย 
วัณโรค 
 
 
 

1. พัฒนา
ระบบ 
ข้อมูลผู้ปุวย
วัณโรค 
รายบุคคล  
2. พัฒนา
ระบบการส่ง
ต่อข้อมูลที่มี
คุณภาพใน
การก ากับ
ติดตามผู้ปุวย 
วัณโรค 
 

1.Program 
TBCM online 
2.โปรแกรมส่ง
ต่อและติดตาม
เยี่ยมบ้าน
ผู้ปุวย(TB 
Report) 

ยา 
สปสช.
สนับสนุน 

4. แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ 
แผนปฏิบัติการ/

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ 

งบประ
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการค้นหาผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่ใน
กลุ่มเสี่ยง                                                      
 

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ 
DM รายใหม่/ DM ที่ 
A1c ≥7/ผู้สูงอายุ > 
65 ปี รหัส J440-
J449/บุคลากร
สาธารณสุข/ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/แรงงานข้าม
ชาติ 

1.ติดตามการรักษาโดย
มาตรการ  
DOT และการเยี่ยมบ้าน 
2.กิจกรรมการค้นหาผู้ปุวย
วัณโรค โดยการคัดกรอง
กลุ่มเปูาหมายกลุ่มเสี่ยง 

16,950 อ.ลาน
กระบือ 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค 
 - ผู้ปุวยวัณโรคเสียชวีิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปี และเสียชีวิตระหว่างการรักษาระยะเข้มข้น 
(Intensive phase) 
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คณะที่ 3  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ Happy MOPH 
PA  ล าดับที่  4 Happy moph      
ร้อยละของหน่วยงานที่น าดัชนีความสุขของคนท างานมาใช้ ร้อยละ 60  
1.สถานการณ์ 
     ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละดัชนีความสุข Happinometer  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานกระบือ 
ปี 2560  ความสุขเฉลี่ยร้อยละ  60.64   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากกราฟ   ดัชนีความสุขของคนท างานเฉลี่ยมีความสุขทุกข้อแปลผลตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความสุข อยู่ใน
เกณฑ์ ระหว่าง 50- 74.99  Happy สะท้อนว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ  “มีความสุข” ผู้บริหารควรสร้าง
เสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่ งขึ้ นต่ อไป ค่ าดั ชนี สู งสุ ด  จิตวิญญาณดี  สุขภาพดี   ครอบครัวดี 
67.22,65.05,64.43 ตามล าดับค่าดัชนีต่ าสุด สุขภาพเงินดี ผ่อนคลายดี การงานดี 52.80,56.05,57.12 ตามล าดับ 
 
กราฟแสดง การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละดัชนีความสุข Happinometer  ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ ปี 2560  ความสุขเฉลี่ยร้อยละ 70.18 
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 จากกราฟ ดัชนีความสุขของคนท างานเฉลี่ยมีความสุขทุกข้อแปลผลตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความสุข อยู่
ในเกณฑ์ ระหว่าง 50- 74.99  Happy สะท้อนว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ  “มีความสุข” ผู้บริหารควรสร้าง
เสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป ค่าดัชนีสูงสุด ครอบครัวดี สุขภาพดี  การเงินดี  74.97, 73.83,73.82 
ตามล าดับ   ค่าดัชนีต่ าสุด สุขภาพเงินดี ผ่อนคลายดี ใฝุรู้ดี 59.19, 66.29, 68.04  ตามล าดับ 
 
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
อัตราก าลังที่ทดแทนสายวิชาชีพ  
เป็นการจ้างชั่วคราวปีต่อปี ไม่ได้รับ
การบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
กระทรวง พนักงานราชการ  

  

ความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน   

3. กระบวนการด าเนินงาน  PIRAB (E3) 

1.Pภาค ี 2. I การลงทุน 3.R การใช้ตัวบท
กฎหมาย 

4. A นโยบาย 5. B การฝึกอบรม 

 แผนเงินค่าใช้จ่าย
ของบุคลากร 

การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเป็นไป
ตามกรอบที่
กระทรวงก าหนด 

มีแผนการจ้าง
อัตราก าลัง เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบ 
FTE 2 
 

-แผนพัฒนา
บุคลากรตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
-แผน HR clinic    
ตาม Service 
plan  
-กลุ่มโรคมุ่งเน้น  
 

 
4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงาน 
-  เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน ไม่สามารถท าคอมพิวเตอร์ได้       
-  สภาพแวดล้อมที่ท างานภายใน ภายนอก บางหน่วยงานยังผ่านมาตรฐานด้านโครงสร้าง 100 เปอร์เซ็นต์  
-  งบประมาณของหน่วยงานมีอย่างจ ากัด 
 - อัตราก าลังของหน่วยงานมีจ ากัด 
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การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

PA  ล าดับที่  4 Happy moph      
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข  (Retention rate)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1.สถานการณ์ 
      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานกระบือ มีบุคลากรปัจจุบัน 138  คน   ข้าราชการ/ พนักงานราชการ 56 คน
ลูกจ้างประจ า  11 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพ  19 คน พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน 52  คน ต าแหน่งสายวิชาชีพที่ขาดแคลน แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพ สายสนับสนุน นักโภชนาการ และ  ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพที่ยังไมได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ   อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  ปี 2558, 2559, 2560  ร้อยละ 96.29,96.29,95.55 เจ้าหน้าที่
ที่ลาออกจากราชการ ปี 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราวลาออก เพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัว  ,ศึกษาต่อสาขา
เฉพาะทาง   พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออกบรรจุรับราชการ  ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ
ราชการ  

 ในส่วนเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ มีบุคลากรปัจจุบันทั้งหมด 64  คน    
เป็นข้าราชการ 32 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 31 คน (แยกเป็น สายวิชาชีพ 4 คนสายสนับสนุน 27 
คน) ต าแหน่งสายวิชาชีพที่ขาดแคลน พยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล  ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับ
การบรรจุข้าราชการ มีทันตาภิบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 1 คนและนักวิชาการสาธารณสุข 2 คน และใน
ปีงบประมาณ 2558-2560 ไม่มีข้าราชการ/ลูกจ้างลาออก 
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2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
อัตราก าลังที่ทดแทนสายวิชาชีพ  
เป็นการจ้างชั่วคราวปีต่อปี ไม่ได้รับ
การบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
กระทรวง พนักงานราชการ  

  

ความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน   

3. กระบวนการด าเนินงาน  PIRAB (E3) 

1.Pภาค ี 2. I การลงทุน 3.R การใช้ตัวบท
กฎหมาย 

4. A นโยบาย 5. B การฝึกอบรม 

 แผนเงินค่าใช้จ่าย
ของบุคลากร 

การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเป็นไป
ตามกรอบที่
กระทรวงก าหนด 

มีแผนการจ้าง
อัตราก าลัง เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบ 
FTE 2 
 

-แผนพัฒนา
บุคลากรตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
-แผน HR clinic    
ตาม Service 
plan  
-กลุ่มโรคมุ่งเน้น  
 

 
4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงาน 
 กรอบอัตราก าลัง และต าแหน่งว่างที่จะได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนจ ากัด  
    ตาม Service plan สาขาต่าง  , กลุ่มโรคมุ่งเน้นของรพ,ลานกระบือ  

 จัดท าแผนจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และแผน HR clinic     ตาม Service 
plan สาขาต่าง  , กลุ่มโรคมุ่งเน้นของรพ,ลานกระบือ การพัฒนาบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานตามหน้าที่  
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ระบบธรรมมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ITA 

ตัวชี้วัด ร้อยละ60 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

แหล่งข้อมูล  แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence Base Integrity & Transparency Assessment  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงาน ป.ป.ช.  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
หน่วยงานเปูาหมาย พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ประเมินตนเองในรอบไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2560)  ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคม 2561)  ไตรมาสที่ 
3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2561)  และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2561)   

วิธีการประเมินผล 
เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินรอบไตรมาสที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 
ข้อ EB 4 – EB 6  ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 3 (5 คะแนน) 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) 
ข้อ EB 1 – EB 11  ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 3 (ร้อยละ 80)  
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) 
ข้อ EB 1 – EB 11 ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 4 (ร้อยละ 85) 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) 
ข้อ EB 1 – EB 11 
ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 5 (ร้อยละ 90) 

Small Success : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
โรงพยาบาลลาลกระบือ  ไตรมาส ที่1 
EB4  ระดับความส าเร็จ 1 
EB5  ระดับความส าเร็จ 3 
EB6  ระดับความส าเร็จ 5 
ที่รับผิดชอบ และแผ 

รายงานผลการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 โรงพยาบาลลานกระบือจังหวัดก าแพงเพชร  โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) เฉพาะที่
โรงพยาบาลลานกระบือจังหวัดก าแพงเพชรด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือที่จะน าผลการ
วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่จะต้องแสดงให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเห็นว่าภาครัฐได้มีการด าเนินการด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ และสมประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของภาครัฐ  โดยปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ได้มีการจัดซื้อจัด
จ้างทั้งสิ้น  1  กรณี  ได้แก่ 
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง ของโรงพยาบาลลานกระบือ 

ล าดับ วิธีการ จ านวนครั้ง จ านวนเงิน 
ร้อยละ 

จ านวนครั้ง 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
1 ตกลงราคา 27 2,781,757 96.43 98.74 
2 E – bidding 1  3.57  

รวม   100 98.74 
  

โดยพบว่าปีช่วงปีงบประมาณ  2560  ที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 27 รายการ  มีการจัดหาโดย
วิธีตกลงราคามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100  มี 1 รายการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี  E – bidding  โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เป็นคนด าเนินการให้คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
เคลื่อนย้ายได ้

ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 

ล าดับ วิธีการ จ านวนครั้ง จ านวนเงิน 
ร้อยละ 

จ านวนครั้ง 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
๑ ตกลงราคา 20 180,221.75 100 100 
      

รวม   100 100 

 โดยพบว่าปีช่วงปีงบประมาณ  2560  ที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 20 รายการ  โดยทั้งหมดเป็นวิธีตก
ลงราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 180,221.75 บาท 

วิธีการตกลงราคา 
เมื่อพิจารณาแยกงบประมาณตามวิธีการจัดหาแล้ว  พบว่ากรณีการตกลงราคาเป็นสิทธิของหน่วยงานใน

การพิจารณาหาผู้ค้า โดยเปรียบเทียบราคาจากผู้ค้าประเภทเดียวกันเพ่ือที่จะหาราคาที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุดจึงไม่
ต้องพิจารณารายละเอียดมากนัก 

แต่เนื่องจากการตกลงราคา ถือเป็นการให้สิทธิของเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ค่อนข้างกว้างขวาง  และมีการ
จัดหาถึง 27  รายการ วงเงิน  2,781,757.-บาท จึงต้องจัดระบบการตรวจสอบถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 
 

สรุปปัญหาและผลการด าเนินงานและแนวทางแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1. ปัจจัยท่ีท าให้งานส าเร็จ 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกขั้นตอน 
- บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้รับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง สม่ าเสมอ 
- มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ทันระยะเวลาตามที่กระทรวงก าหนด 

2. ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- สิ่งสนับสนุนในการด าเนินงาน  มาช้า เช่น แบบแปลน ราคากลางที่กระทรวงก าหนดมา 
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- ระยะเวลาในการด าเนินงาน ก าหนดมาให้หน่วยงานกระชั้นชิด  
- หน่วยงานที่ได้สิ่งก่อสร้าง ขอปรับแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา เนื่องจากแบบไม่ทันสมัย 
- เปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 

3. ข้อเสนอแนะ 
- ต้องการสิ่งสนับสนุน เช่น แบบแปลน ราคากลางที่กระทรวงก าหนดมา  ก่อนที่จะได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
- แบบแปลน และราคากลางของกระทรวง ยังเป็นแบบที่ไม่ทันสมัยต่อการใช้งานในสภาวะปัจจุบัน 
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การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
 
1.สถานการณ์  

จากผลการด าเนินงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม ในปีงบประมาณ 2560 รพ.ลานกระบือยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน ในหัวข้อของร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังต่ ากว่าร้อยละ 20 เนื่องมาจากขาด
การประชุมร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพเพ่ือก าหนดรายการเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วม  

ตารางท่ี1สรุปผลงานด้านการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมแยกประเภท รพ.ลานกระบือ 

ที ่ รายการข้อมูล 2558 2559 2560 2561 

ยา
 1 มูลค่าการซื้อทั้งหมด 9,072,981.32 10,708,610.45 10,002,719.21 1,921,347.61 

2 มูลค่าการซื้อร่วม 2,866,712.37 1,976,402.00 3,764,639.46 714,362.00 

  

3 ร้อยละ 31.60 18.46 37.64 37.18 

วัส
ดุก

าร
แพ

ทย
์ 

1 มูลค่าการซื้อทั้งหมด 29,158,230.40 2,326,456.50 1,544,900.80 415,031.90 

2 มูลค่าการซื้อร่วม 392,456.72 351,179.44 393,781.60 93,290.00 

3 ร้อยละ 1.35 15.10 25.49 22.48 

วัส
ดุว

ิทย
าศ

าส
ตร

์ 

1 มูลค่าการซื้อทั้งหมด 4,580,824.00 4,869,390.00 8,833,409.00 1,185,934.00 

2 มูลค่าการซื้อร่วม 0.00 0.00 1,155,084.00 300,220.00 

3 ร้อยละ 0.00 0.00 13.08 25.32 

วัส
ดุท

ันต
กร

รม
 

1 มูลค่าการซื้อทั้งหมด 250,243.04 109,589.97 927,410.00 0.00 

2 มูลคา่การซื้อร่วม 42,800.00 40,520.00 266,793.01 0.00 

3 ร้อยละ 17.10 36.97 28.77 0.00 
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ตารางท่ี2 สรุปผลงานด้านการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมรวมทุกประเภท รพ.ลานกระบือ 
 

ประเภทเวชภัณฑ์ 2558 2559 2560 2561 

เวชภัณฑ์รวมทุกประเภท 12.51 17.63 26.24 28.33 

 
กราฟที่1สรุปผลงานด้านการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมแยกประเภท รพ.ลานกระบือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1 และ 2  พบว่าผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมปี 2560 ในภาพรวมทุก

ประเภทผ่านเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 20 แต่เมื่อพิจารณาแยกแต่ละประเภทรายการแล้วยังมีในหัวข้อการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังต่ ากว่าร้อยละ 20 เนื่องมาจากขาดการประชุมร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพเพ่ือก าหนด
รายการเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยา 

วสัดกุารแพทย์ 

วสัดวุิทยาศาสตร์ 

วสัดทุนัตกรรม 
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2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ในการด าเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดการประชุมร่วมกันในสหสาขา
วิชาชีพเพ่ือ 

    ก าหนดรายการเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ร่วม  

1.บูรณาการการด าเนินงานกับ
เครือข่ายวิชาชีพเพ่ือ  ขับเคลื่อนให้
มีการจัดซื้อร่วม  

 

2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจใน
ระบบการรายงาน       การจัดซื้อร่วม
ภายในองค์กร 

2.จดัวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าด้านการจัดซื้อร่วม
รายเดือนในระดับเครือข่าย  

 

3.  กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

P (ภาคี) 
I (การ
ลงทุน) 

R (การใช้ตัวบท
กฎหมาย) A (ประขาสัมพันธ์) B (การฝีกอบรม) 

  บูรณาการระบบ
การ -  

พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ระบบการรายงาน
ความ 

ประชุมคณะกรรมการ 
และ 

 ด าเนินงานกับ
เครือข่าย   

และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ  

ก้าวหน้าด้านการจัดซื้อ
ร่วม 

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน
การ 

วิชาชีพเพ่ือ
ขับเคลื่อน   

พ.ศ.๒๕๖o และ
ระเบียบ 

รายเดือนในระดับ
เครือข่าย 

จัดซื้อจัดจ้างให้
รับทราบ 

 ให้มีการจัดซื้อร่วม   
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการ   และเข้าใจในนโยบาย 

    
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร     

    พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     
          
 
4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม 

4) ขาดการประชุมร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพเพ่ือก าหนดรายการเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วม 
5) เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในระบบการรายงานการจัดซื้อร่วมภายในองค์กร 

 
 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  106- 
 

ระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายใน  ระดับ5 
1.สถานการณ์ 
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ และมีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยยังพบจุดที่ต่อปรับปรุงปูองกันและการลดความผิดพลาด 
การสิ้นเปลื้อง  ,รายงานทางการเงินไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง ปี 2561 ผลงานในรอบ 3 อยู่ในระดับ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              จากกราฟ  ระบบการควบคุมภายใน ปี 2558 2559 2560  ระดับ 4,4,5 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น การ
บริหารทรัพยากรการปูองกันและการลดความผิดพลาด การสิ้นเปลื้อง พบหน่วยงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.พัสดุ 60 ลงข้อมูลในระบบ EGP ยังท าไม่เสร็จตามแผน การจัดวางระบบการควบคุมภายในไม่
ครบทุกส่วนงานย่อย 
               
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการที่ออกแบบไว้ ยังพบ
โอกาศที่จะเกิดข้อผิดพลาดจาก
บุคลากร ความไม่ระมัดระวัง 
การไม่เข้าใจค าสั่ง  
-ระบบ IT  

ติดตาม และเน้นย้ าให้ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
-เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ IT 

จัดท าแผนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 
 
จัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนงาน/ข้อเสนอแนะ 
- ประสิทธิภาพของระบบ IT จัดเงินงบประมาณในการเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนต  

เพ่ือสามารถด าเนินการจัดซื้อในระบบ EGP , การส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินค่ารับบริการทุกสิทธิ 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. เพ่ือน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เป้าหมาย/สถานการณ์ 

เปูาหมาย 1 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ) 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการใน หมวด 1,หมวด 5 
หมวด 1 การน าองค์การ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
รอบ 3 เดือน 
 สิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ    
  2 หมวด (หมวด 1,หมวด 5) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1แผน) 
4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน(ตามเกณฑ ์หมวด 7) 

 
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนินงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ขาดความรู้ในการด าเนินงาน เติมความรู้/ประสบการณ์ให้กับ

ผู้รับผิดชอบงาน 
เชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องเรื่อง ให้ความรู้/จัดกิจกรรมแก่
ผู้รับผิดชอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  108- 
 

 
งข้อมูลในระบบ EGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P (ภาคี) 
I (การ
ลงทุน) 

R (การใช้ตัวบท
กฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม) 

 พัฒนา
คณะท างานทุก
ระดับ   

                        
- 

1. ปรับคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพ  

1. สร้างความตื่นตัวให้
ทุกหน่วยงาน 

1. สื่อสารและเรียนรู้
แลกเปลี่ยนระหว่าง 

จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล   PMQA 

ท ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่ท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ 

    2. ประเมินตนเอง  
2. สนับสนุนทางวิชาการ
ที่ดีส าหรับ 

จัดท าแนวทางการ
ก าหนดมาตรฐานการ 

      การพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อมูล 

      
3. สร้างความรู้และเจต
คติท่ีดีต่อการ 

2. จัดท าคู่มือแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ  

      
พัฒนาคุณภาพให้
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน PMQA ปี 2561 

      ทุกระดับ   

      
4. สร้างระบบแรงจูงใจที่
กระตุ้นให้   

      
เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   

      
5. สื่อสาร ชี้แจง 
ประชาสัมพันธ์     

      
นโยบาย แนวทาง และ
แผนพัฒนา   

      
องค์กรคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว    

      และ PMQA   
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โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  

1.สถานการณ์ 

 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรม
สุขภาพจิต จ านวน 165 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 780 แห่ง 
(ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม2559) จังหวัดก าแพงเพชรมี
โรงพยาบาลทั่วไป 1แห่งและโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 11แห่ง โรงพยาบาลลานกระบือเป็นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด30 เตียง ได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่  1 สู่  HAเมื่อวันที่  10 มีนาคม 2548 และได้รับ
กิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2550  - 25 ตุลาคม 59  และ ผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  

กราฟแสดงระดับผลการตรวจมาตรฐานผ่านการรับรอง  HA 
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2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณภาพของสถานพยาบาล โรงพยาบาลลานกระบือ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการด าเนินการที่
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

1.ประชุมคณะกรรมการHA ประจ าเดือนเพ่ือ
ประชุมปรึกษา 
และติดตามแผนงานประจ าเดือน 
2.ประชุมทมีศูนย์คุณภาพทุกวันอังคาร สุดท้าย 
ของเดือนปรึกษาและจัดท าเอกสารงาน
คุณภาพและติดตามงานทีมค่อม 
3.ติดตามผลการด าเนินงานทีมค่อม หน่วยงาน 
และกลุ่มงานเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
4.จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประกวดผลงานของทุกหน่วยงานและทีมค่อม
หน่วยงานจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน 

1.ควรปฏิบัติสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องงาน 
คุณภาพ 

1.เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตร HA 201และความรู้เรื่องคุณภาพ
อ่ืนๆเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่อง HA 
2.ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเสนอแนะจาก
ทีมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ HA ของจังหวัด
ก าแพงเพชร 
2.ติดตาม monitor และ Training 
หน่วยงานเรื่องงานคุณภาพทุก 3 
เดือน 
3.ทบทวนแนวทางปฏิบัติของ 
หน่วยงานปีละ1ครั้งหรือเม่ือมีการ 
เปลี่ยนแปลงแนวทาง 

1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตร HA เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เรื่อง HA 
2.ควรมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
สม่ าเสมอ 
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กระบวนการด าเนินงาน PIRAB 

P(ภาคี) I(การลงทุน) R(การใช้ตัวบท
กฎหมาย) 

A(นโยบาย) B(การฝึกอบรม) 

-เข้าร่วมเครือข่ายในการ
สังเกตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การท างานคณุภาพกับ
โรงพยาบาลใกล้เคียงใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
-พัฒนางานคุณภาพเรื่องการ
ดุแลผู้ปุวยในเชิงระบบใน
รูปแบบเครือข่าย คปสอ.ลาน
กระบือ 

- เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 

-โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น3 

-เจ้าหน้าที่ทุก
คนมีความรู้
และเข้าใจ
และให้
ความ
ร่วมมือใน
การท างาน
คุณภาพ 

1.เพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร 
HA 201และ 
ความรู้เรื่อง
คุณภาพอ่ืนๆเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เรื่อง HA 

 

แผนปฏิบัติงาน 

ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 

 
 
 

 จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประกวดผลงานของ
ทุกหน่วยงานและทีมค่อม
หน่วยงาน 

1.มีนวัตกรรม 
ใหม่จาก 
หน่วยงาน 
20 หน่วยงาน 
7 ทีมค่อม 
หน่วยงาน 

1.จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวดผลงาน 
ของทุกหน่วยงานและ
ทีมค่อมหน่วยงาน 
3.ประชุมทีมศูนย์
คุณภาพทุกวันอังคาร 
สุดท้าย ของเดือน  
4.ติดตามทีมผลการ
ด าเนินงานทีมค่อม
หน่วยงาน และ 
กลุ่มงาน 
5.ติดตามข่าวสารการ
อบรมหลักสูตร HA 
201 จากองค์กร
ภายนอก 

26,820 คณะกรรม 
การศูนย์
คุณภาพ 

2. ประชุมคณะกรรมการHA 
ประจ าเดือน  

คณะกรรมการHA -ประชุม
คณะกรรมการ 
HA ทุกเดือน 

6,000 คณะกรรม 
การศูนย์
คุณภาพ 

3. ประชุมทีมศูนย์คุณภาพ
ทุกวัน อังคาร สุดท้าย 
ของเดือน 

คณะกรรมการ 
ศูนย์คุณภาพ 

ประชุม 12 ครั้ง/ปี - คณะกรรม 
การศูนย์
คุณภาพ 
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ล าดับ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ติดตามทีมผลการ

ด าเนินงานทีมค่อม
หน่วยงาน และกลุ่มงาน 

7 ทีมค่อม 4.ติดตามทีมผลการ
ด าเนินงานทีมค่อม
หน่วยงาน และ 
กลุ่มงานตาม 
Road mapของทีม
ค่อมหน่วยงาน 

- คณะกรรม 
การศูนย์
คุณภาพ 

5. เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
HA 201 

หัวหน้าหน่วย 
งานประธานเลขา
ทีมค่อมที่ยังไม่ได้
รับการอบรม
หลักสูตร HA 201
จ านวน 10 คน 

ติดตามข่าวสารการ
อบรมหลักสูตรHA 
201 จากองค์กร
ภายนอก 

20,000 คณะกรรม 
การศูนย์
คุณภาพ 

 
 4.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณภาพของสถานพยาบาล โรงพยาบาลลานกระบือ 

 4.1 เจ้าหน้าที่คณะท างานมีหลายงานหลายหน้าที่ไม่สามามารถติดตามและทบทวนวิเคราะห์ผลการ
พัฒนางานได้ต่อเนื่อง 

4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความตระหนักในการท างานคุณภาพ 
 4.3 ขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และสถานที่ท างานให้เหมาะสมเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
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รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง 
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 

ดี ประกอบด้วย  
1) บริหารดี 
2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม  
3) บุคลากรดี  
4) บริการดี  
5) ประชาชนมีสุขภาพดี 

 
เป้าหมาย/สถานการณ์ 

ปี 2560 ผ่าน 1 แห่ง คิดเป็น 12.5% 
ปี 2561 ก าหนด 50%   เพ่ิมอีก 3 ได้แก่ ประชาสุขสันต์  เกศกาสร   อินทรานุสรณ์ 

 
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการด าเนินงานการตรวจพัฒนาการ 

ช่องว่างการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดบุคลากรบางสายงานเช่น 
พยาบาล ทันตะ และแพทย์แผนไทย 
2. ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

1. ประสานความร่วมมือกับแม่
ข่ายข่าย ในการจัดหา คน ของ 

- 
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P (ภาคี) I (การลงทุน) R (การใช้ตัวบทกฎหมาย) A (นโยบาย) B (การฝีกอบรม) 
 พัฒนาคณะท างานทุกระดับ                           - 1. ปรับคณะท างานพัฒนาคุณภาพ  1. สร้างความตื่นตัวให้ทุกหน่วยงาน 1. สื่อสารและเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่าง 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล   รพ.สต.ติดดาว ท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่ท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
    2. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง  2. สนับสนุนทางวิชาการท่ีดีส าหรับ จัดท าแนวทางการก าหนดมาตรฐานกา 
    (ยกเว้น รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ปี2560) การพัฒนาคุณภาพ รให้ข้อมูล 
    3. คณะท างานระดับอ าเภอ ประเมิน 3. สร้างความรู้และเจตคติที่ดีต่อการ 2. ปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
    4. คณะท างานระดับจังหวัด ประเมิน พัฒนาคุณภาพให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน รพ.สต. ติดดาว ปี 2561 ปรับเป็น 3 ระดับ  
    5. คณะท างานระดับเขต ประเมิน     ทุกระดับ คือ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว 
    เพ่ือหาต้นแบบ 4. สร้างระบบแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ 2. อบรม พัฒนาคณะท างานทุกระดับ 
    

 
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  

    
 

5. สื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์   รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 
    

 
นโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนา 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ 

    
 

องค์กรคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว    
      และ PMQA   
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โครงการ
/กิจรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

เปูาหมาย/
จ านวน 

ระยะเ
วลา 

(ตั้งแต่
วันที่- 
ถึง

วันที่) 

งบประมาณรวม 
งบประมาณราย
ไตรมาส (บาท) 

ผู้รั
บ 
ผิด
ชอ
บ 

บ า
รุ
ง 

P
P
B 

กอ
งทุ
น 

อ่ื
น
ๆ 

ไต
ร
มา
ส 
1 

ไต
ร
มา
ส 
2 

ไต
ร
มา
ส 
3 

ไต
ร
มา
ส 
4 

ต.
ค.-
ธ.
ค. 

ม.
ค.
-
มี.
ค. 

เม
.ย
-
มิ.
ย. 

ก.
ค.
-
ก.
ย. 

 
โครงการ
พัฒนา
องค์กร
คุณภาพ  
รพ.สต.  

พัฒนาเกณฑ์
คุณภาพหน่วย
บริการ 

รพ.สต.
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

4 แห่ง 

ตค.60-
กย.61 

                

นา
ย
บุ
ญ
เลิ
ศ 

 ที่ผ่าน
เกณฑ์
การ
พัฒนา
คุณภาพ 
รพ.สต. 

ปฐมภูมิ (รพ.สต.) 
เป็นเกณฑ์เดียว 

การ
พัฒนา
คุณภา
พ 

รพ.สต.
หนองหลวง   

                

บุต
ร
จัน
ทร ์

 ติดดาว 

ที่บูรณาการใน
กรอบการ
ประเมิน 

รพ.สต.
ติดดาว 

รพ.สต.เกศ
การสร 

                    

  
รูปแบบเดียวเพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อน 

ร้อยละ 
25 
(สะสม) 

รพ.สต.
อินทรานุ
สนณ ์

                    

  

ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

  

รพ.สต.
ประชาสุข
สันต์ 

                    

  
และประชาชน
ได้รับบริการ     

                    

  
และประชาชน
ได้รับบริการ    

                    

  ปฐมภูมิ 
 

                      
                            



เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลานกระบอื ปีงบประมาณ 2560     -  116- 
 

การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ 

สถานการณ์                 

โรงพยาบาลลานกระบือ ได้มีการเฝูาระวังสถานะทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลการรายงานทางการเงิน 
และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ทุกเดือน โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ การบริหารทางการเงิน 7 
ระดับ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  http://hfo61.cfo.in.th  และมีการ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลานกระบือ เป็นประจ าทุกเดือน  และมีการตรวจสอบข้อมูล
วิเคราะห์กับรายงานวิเคราะห์ของกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     เป็นรายไตรมาส   
ส าหรับผลการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะวิกฤติทางการเงิน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) พบว่าในปีงบประมาณ
2559-2560 โรงพยาบาลลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 4  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ วิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ 3 ตัว( Current Ratio , Quick Ratio , Cash 
Ratio)  3 ปี 

หน่วยบริการ Serv Bed 

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียน Current 

Ratio 
(เท่า) > 1.5 

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว Quick 

Ratio  
(เท่า) ≥ 1.0 

อัตราส่วนเงินสดต่อ
หนี้สินหมุนเวียน 

Cash Ratio  
 (เท่า) ≥ 0.8 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ลานกระบือ  30 1.40 0.90 1.08 1.17 0.69 0.79 1.06 0.57 0.55 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ วิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ 2 ตัว (ทุนส ารองสุทธิ  NWC , ก าไร    สุทธิ+ค่า
เสื่อมราคา NI)  3 ปี 

หน่วย
บริการ 

Serv 
Bed 

ทุนส ารองสุทธิ  (ล้านบาท) ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท) 
 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
ลาน
กระบือ  

30 7,924,996.11 
-

2,305,175.45 
1,592,475.52 

-
3,510,552.98 

8,594.35 
-

395,131.46 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

http://hfo61.cfo.in.th/
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนภาวะวิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ (Risk  Score) 3 ปี 

หน่วยบริการ 

Ser
v 
Be
d 

Liq
ui

d 
In

de
x 

St
at

us
In

de
x 

Su
rv

iva
In

de
x 

Ri
sk

 S
co

rin
g 

255
8 

255
9 

256
0 

255
8 

255
9 

256
0 

255
8 

255
9 

256
0 

255
8 

255
9 

256
0 

ลานกระบือ  30 1 3 3 1 1 1 0 0 0 2 4 4 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

 จากรายงานทางการเงินน ามาวิเคราะห์ภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ พบว่า ในปีงบประมาณ
2559-2560 โรงพยาบาลลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 4  

 

ตารางประเมินภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ ( ณ 30 พฤศจิกายน  2560) 

Org 
C
R 

Q
R 

C
as
h 

NWC 
NI+De
preciat

ion Liq
ui

d 
In

de
x 

St
at

us
In

de
x 

Su
rv

iva
l I

nd
ex

 
Ri

sk
 S

co
rin

g 
เงิน

บ ารุง
คงเห
ลือ
(หัก
หนี้

แล้ว) 

Op
er

at
in

g 
M

ar
gin

 
Re

tu
rn

 o
n 

As
se

t 
A 

Pa
ym

en
t P

er
io

d 
A 

Co
lle

ct
io

n 
Pe

rio
d-

UC
 

A 
Co

lle
ct

io
n 

Pe
rio

d 
-

CS
M

BS
 

A 
Co

lle
ct

io
n 

Pe
rio

d-
SS

S 
In

ve
nt

or
y 

M
an

ag
em

en
t 

Gr
ad

eP
lu

s 
R 

G 
+ 

ลาน
กระบือ
,รพช. 

1.
5
8 

1.
3
7 

1.
1
8 

11,41
0,001.

04 

11,125,
407.29 

0 0 0 0 
3,257
,629.

35 
1 1 0 1 1 1 1 

A
- 

0
A
- 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี  โรงพยาบาลลานกระบือ (ณ 30 พฤศจิกายน 2560) 

จากรายงานทางการเงินน ามาวิเคราะห์ภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับ และการประเมิน
ประสิทธิภาพ (7 Plus) ณ 30 พฤศจิกายน 2560 พบว่า โรงพยาบาลลานกระบือ มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 0 
การประเมินประสิทธิภาพ (7 Plus) A-   
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การจัดท าแผนรายได้ – ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 

ในการจัดท าแผนทางการเงินปี 2561 มีการจัดท าแผนทางการเงินทั้งหมด 7 แผนงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่
ผู้บริหารต้องการทราบและใช้ติดตามก ากับอย่างใกล้ชิด ได้แก่ แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ,แผนการจัดซื้อ
ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,แผนจัดซื้อวัสดุอ่ืน ,แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้, แผนบริหาร
จัดการลูกหนี้ ,แผนการลงทุนเพ่ิมและแผนสนับสนุน รพ.สต. 

การจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยบริการได้มีเครื่องมือทางการเงิน
ส าหรับวางแผนการท างานล่วงหน้า และ ให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมก ากับและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ การพิจารณาจัดท าแผนทางการเงินได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือ
จากผู้ปฏิบัติงานทุกฝุาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน จึงจะสามารถน าแผนไปปฏิบัติได้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

ตารางการจัดท าแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2561  

หน่วยงาน ประเภท 
รวมรายได้  

(ไม่รวมงบลงทุน) 

รวมค่าใช้จ่าย 
 (ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัด

จ าหน่าย) 

สรุปแผน
ประมาณ

การ 

ลงทุนด้วย
เงินบ ารุง
(บาท) 

การลงทุน
EBITDA>20% 

ลานกระบือ,รพช. รพช. 86,477,208.07 81,378,484.45 เกินดุล 1,017,400 ไม่เกิน 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ 

โรงพยาบาลลานกระบือ มีการจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin)  ปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหน่วยบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
ข้อมูลจริงปี 2560 (11เดือนและค่าเฉลี่ย1 เดือน)จากการจัดท าแผนทางการเงิน  (Planfin) ปี 2561  ของ
โรงพยาบาลลานกระบือ พบว่า  มีการจัดท าแผนการเงินแบบเกินดุล  ส าหรับการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้-
ค่าใช้จ่าย (EBITDA) ไมเ่กินร้อยละ20  โรงพยาบาลลานกระบือ ลงทุนไม่เกิน EBITDA>20%  ดัง(ตาราง) 

ตาราง ติดตามควบคุมก ากับแผน Planfin  เปรียบเทียบแผน กับ รายจ่ายจริง  

หน่วยบริการ 

รายจ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย) 

ต.ค – พ.ย. 60 ส่วนต่าง ร้อยละ แปลผล 

ประมาณการ  รายจ่ายจริง 

ลานกระบือ  14,761,125.27 12,617,397.95 -2,143,727.32 -14.52  NotOK 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ (ณ.30 พฤศจิกายน 2560) 

 การควบคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลลานกระบือ ณ  31 พฤศจิกายน 2560 พบว่าโรงพยาบาลลานกระบือ   
มีค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่วยรวม เท่ากับ 12,617,397.95 บาท แผนประมาณการ 
14,761,125.27 บ า ท  ซึ่ ง ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น น้ อ ย ก ว่ า แ ผ น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  14.52 
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โรงพยาบาลลานกระบือมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ  

              โรงพยาบาลลานกระบือ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าต้นทุนหน่วยบริการ และมีการจัดท าต้นทุน
หน่วยบริการ แบบ Modified full cost ใช้โปรแกรมต้นทุนของกระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง จนถึง ปี 
2560 และได้น าต้นทุนการให้บริการผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยใน แบบ Quick Method มาน าเสนอต่อผู้บริหารทุก
เดือน ซึ่ง ณ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้ผลการประเมินต้นทุนบริการ ดังตารางต่อไปนี้  

ตาราง เปรียบเทียบต้นทุนผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน แบบ Quick  method กับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ                   

หน่วยบริการ 
 ต้นทุนผู้ป่วยนอก (OPD)  ต้นทุนผู้ป่วยใน (IPD) 
พ.ย.60 Mean+1SD พ.ย.60 Mean+1SD 

ลานกระบือ  514.90 776.74 6,905.70 18,676.75 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ (ณ.30 พฤศจิกายน 2560) 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยกลุ่มบริการในระดับเดียวกันใช้ข้อมูลไตรมาส 4/2560 

             จากข้อมูลต้นทุนบริการ ณ  30 พฤศจิกายน 2560 พบว่า โรงพยาบาลลานกระบือมีต้นทุนผู้ปุวยนอก
และผู้ปุวยในไม่เกินเกณฑ์กลุ่มบริการในระดับเดียวกัน  

   โรงพยาบาลลานกระบือ ได้ยึดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของ
หน่วยบริการ  โดยใช้เครื่องมือ FAI  มาเป็นตัวพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ (Unit  cost) โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

-มีคณะท างานจัดท าต้นทุนหน่วยบริการ และมีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลบริการ Service  
Data ก่อนส่งข้อมูลขึ้นเวปไซด์ โดยยึดหลักครบถ้วน ทันเวลา ทุกเดือน 

        -โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาการจัดท าต้นทุนไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
        -รายงานต้นทุน Unit Cost แบบ Quick method ให้ผู้บริหารได้รับทราบทุกเดือน ทั้งต้นทุน  

OPD และ IPD โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รพ.ในกลุ่มระดับเดียวกัน 
 

ตาราง การโอนเงินรายรับเหมาจ่ายรายหัว ส่วน ผู้ปุวยนอก ,ผู้ปุวยใน(2 เดือน) และงบส่งเสริมสุขภาพ 
         และปูองกันโรค ปีงบประมาณ  2561  (หลังหักเงินเดือน)  ณ 30 พฤศจิกายน 2560 

หน่วย
บริการ 

(1) (2) (3) (4) (5) = 
(1)+ (2) +(3) 

+(4) 

 
ประมาณการ 
IP 2 เดือน 

 
ร้อย
ละIP 
ที่

ได้รับ
โอน 

OP PP IP (2ด) เงินจากการ
ปรับเกลี่ย 

รวม 

ลาน
กระบือ 

12,332,513.3
3 

2,641,445.7
1 

870,448.6
7 

- 
15,844,407.7

1 
1,138,020.6

3 

-
23.5

1 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ (ณ 30 พฤศจิกายน 2560)    
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 รายงานคะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การตรวจสอบบัญชีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์การตรวจสอบของกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรงพยาบาลลานกระบือมีคะแนนคุณภาพบัญชี 100 คะแนน และคะแนน
คุณภาพบัญชีลูกข่าย 50 คะแนน 
 
ตารางรายงานคะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 30 พฤศจิกายน 2560 

หน่วยบริการ คะแนนแม่ข่าย คะแนนลูกข่าย 
ลานกระบือ,รพช. 100 50 
ที่มา :งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลานกระบือ                                            

ปัญหาและอุปสรรค 
 1.การเปลี่ยนแปลงผังบัญชีสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนแปลงกรอบการบันทึกบัญชี  

2.การก าหนดประเภทวัสดุมีความคลาดเคลื่อนท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ 
3.ข้อมูลทางบัญชีของลูกข่ายไม่ครบถ้วน ท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ 
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