
 

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกต ิ

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา  

 



คํานํา 

 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีการจดัทําภารกิจของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ

แผนดิน แกไขปญหาอุปสรรค และกอใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนดวยความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมี

ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนด

แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน เปน ๓ ภารกิจ ๕ ประเด็นหลัก ๑๙ หัวขอ ๒๙ ประเด็นการตรวจราชการ ๓๐ 

ผลสําเร็จหรือตัวช้ีวัด โดยมีคณะกรรมการประสานและติดตามการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ซึ่งมี ๔ 

คณะ ดังน้ี 

 คณะที่ ๑ การดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน 

 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ 

 คณะที่ ๓ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 คณะที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ น้ี ไดนําเสนอ ระบบการ

ตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณี

ปกติ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ แยกรายจังหวัด และสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติภาพรวมเขต รอบที่ 

๒ แยกตามหัวขอการตรวจราชการที่เกี่ยวของกับกรมอนามัยเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ สื่อสาร ใหแกผูที่สนใจ ซึ่ง

หวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานการตรวจราชการและนิเทศงานใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๕ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ภาคีเครือขายภาคประชาชน และทีมผูประเมินที่สนับสนุนขอมูลผลการติดตามประเมินผลทุกทาน ไว ณ ที่น้ี 

        

 

 

กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

               ศูนยอนามัยที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 

ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๑ 
รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ แยกรายจังหวัด ๓ 
รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๒ แยกรายจังหวัด ๒๐ 
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติภาพรวมเขต รอบที่ ๒ หัวขอ ๓.๑ (แบบ ตก.๒) ๒๙ 
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติภาพรวมเขต รอบที่ ๒ หัวขอ ๓.๔.๑ (แบบ ตก.๒) ๓๓ 
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติภาพรวมเขต รอบที่ ๒ หัวขอ ๓.๔.๒ (แบบ ตก.๒) ๔๐ 
ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระบบการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ๓ 

ภารกิจ ๕ ประเด็นหลัก ๑๙ หัวขอ ดังน้ี 
๑. ภารกิจการตรวจราชการและนิเทศงาน 

๑.๑ การตรวจติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข 
๑.๒ การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค 
๑.๓ การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายรัฐบาล 
 

๒. ประเด็นหลัก (Key areas) ของภารกิจ 
ภารกิจท่ี ๑ การตรวจติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นหลักท่ี ๑ การดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน ประกอบดวย ๓ หัวขอ 

๑.๑ การพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบท 
๑.๒ การสรางสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 
๑.๓ การจัดการดานการแพทยและสาธารณสุข เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ 

 
ภารกิจท่ี ๒ การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค 
ประเด็นหลกัท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบดวย ๓ หัวขอ 

๒.๑ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูม ิทุติยภูม ิและตติยภูมิของจังหวัด 
๒.๒ การพัฒนาระบบสงตอ (Referral system) 
๒.๓ ประสิทธิภาพการบริการดานการรักษา สงเสริม ปองกันและฟนฟ ู

 
ประเด็นหลักท่ี ๓ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
ประกอบดวย ๖ หัวขอ 

๓.๑ การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับจังหวัด 
๓.๒ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
๓.๓ การดูแลปญหาสุขภาพจิต 
๓.๔ การดูแลสุขภาพแม เด็ก และผูสงูอายุ 
๓.๕ การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
๓.๖ การสงเสริมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ 

 
 
ประเด็นหลักท่ี ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ ประกอบดวย ๔ หัวขอ 

๔.๑ การบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัด (Health Care Financing) 
๔.๒ การบริหารจัดการบุคลากร 
๔.๓ การควบคุมภายใน 
๔.๔ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

๑ 



ภารกิจท่ี ๓ การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล 
ประเด็นหลักท่ี ๕ การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประกอบดวย ๓ โครงการ 

๕.๑ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๕.๒ โครงการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน 
๕.๓ โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒ 



รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕  

จังหวัดชัยภูมิ  วันท่ี ๘-๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 สรุปสาระสําคัญเฉพาะประเด็นหลักท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย ดังน้ี 

คณะ ๑  ประเด็นหลักท่ี ๑ : การดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน 

หัวขอ ๑.๒  การสรางสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดตอเรื้อรัง: ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) 

ประเด็นการตรวจราชการ ๑.๒.๑ : กระบวนการสรางสุขภาพระดับตําบลท่ีมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 มีความพยายามในการ 
 บูรณาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ทุกระดับ เพื่อประเมินสภาพ
ปญหา และสรางความตระหนัก
ผาน Case/Care Manager 
 
 
 
 
 

 มีนโยบายในการเขา
คลินิก DPAC ในรพ. จํานวน ๑๑ 
แหง สําหรับป ๒๕๕๕ มีนโยบาย
ใหขยาย DPAC ไปในอําเภอตางๆ 
อยางนอย ๒ รพ.สต. ตออําเภอ 

 กําลังจัดทํานโยบาย
สาธารณะมาตรการสงเสริมวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาพ (Lifestyle 
modification) 

 มีการจัดทําแผนและ
กําหนดชวงระยะเวลาติดตาม
ประเมินผลเปน ๒ ไตรมาส 

 มีระบบขอมูลเฝาระวัง
และรายงานผลใหเครือขาย 

 พื้นที่ดําเนินการ ๓ กิจกรรม ไดแก 
จัดต้ัง DPAC, หมูบานลดหวาน มันเค็ม, 
องคกร/ชุมชนไรพุง ทั้ง ๓ กิจกรรมไดช้ีแจง
รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานใหพื้นที่
ทราบแลว ซึ่งแตละพื้นที่อยูระหวางดําเนินงาน 

 มีโครงการกิจกรรมในการที่จะแยก
กลุมเสี่ยง กลุมปวย เพื่อจัดทํากิจกรรมใหตรง
กับสภาพ และอยูระหวางรอผลการดําเนินการ 

 การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถดําเนินการไดชา
เน่ืองจากประชาชนยังไมตระหนัก 

 ยังขาดการดําเนิน Fast track ของโรค
หลอดเลือดหัวใจและสมอง 

 การพัฒนาระบบสื่อสาร 

ผูตรวจเนนเรื่องของโรค
NCD ใหความสําคัญเรื่อง
การลดความแออัดของรพ. 
มีการสงตอผูปวย HT, DM 
ไปอยูที่รพ.สต. จังหวัดมี
กระบวนการดําเนินการ
อยางไร สําหรับเรื่องที่
เกี่ยวของกับกรมอนามัยไม
มี 

๓ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๑  การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับอําเภอ 
ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๑.๒ : การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 

จังหวัดชัยภูมิมีปญหาสุขภาพชอง
ปากอยูในกลุมเด็ก ๐-๕ ป และ 
๑๒ ป ซึ่งความครอบคลุมของทัน
ตาภิบาลในรพ.สต. มีเพียง ๔๐ 
แหง จาก ๑๖๗ แหง คิดเปนรอย
ละ ๒๓ และการเขาถึงบริการ
ดานทันตสุขภาพของประชาชนมี
เพียงรอยละ ๑๙ เน่ืองจาก
ปญหาความขาดแคลนบุคลากร
ดานทันตสาธารณสุข โดยมี
สัดสวนทันตแพทยตอประชากร 
(๑:๑๖,๘๒๗) และสัดสวนทัน
ตาภิบาลตอประชากร ๑:
๑๑,๐๕๓ 
 
 
 

 มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรดานทันตสาธารณสุข
ของจังหวัด โดยใชกระบวนการ
วางแผนแบบมีสวนรวมจากทุก
เครือขายบริการ 
 จัดระบบการใช

งบประมาณกองทุนทันตกรรม 
เนนกลุมที่มีปญหา คือ กลุมเด็ก 
๐-๕ ป และกลุมนร.
ประถมศึกษา 
 มีการติดตามผลการ

ดําเนินงาน โดยจัดทําระบบ
ฐานขอมูลพื้นฐานและ
ความกาวหนาของผลงาน บน 
web site สามารถดูได
ตลอดเวลา 
 
 
 
 

๑. หญิงมีครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 
รอยละ ๕๐.๘๒ 
๒. เด็ก ๐-๒ ป ไดรับการเคลือบฟลูออไรดวา
นิช รอยละ ๑๐.๑๘ 
๓. เด็กอายุ ๐-๕ ป ไดรับบริการทันตกรรม 
(การเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก) รอยละ 
๑๙.๑๗ 
๔. เด็กนักเรียนช้ัน ป.๑ ไดรับ SEALANT รอย
ละ ๑๕ 
๕. เด็กอายุ ๖-๑๒ ป ไดรับบริการทันตกรรม 
(การเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก) รอยละ 
๑๘.๒๒ 
๖. ผูสูงอายุใสฟนเทียม รอยละ ๔๗.๒๗ 
๗. ผูสูงอายุใสรากฟนเทียม เปาหมาย ๓๕ คน 
ยังไมไดดําเนินการ 

ไมมี ผูตรวจเนนเรื่องของฟนพุ 
และรากฟนเทียม ในพื้นที่
มีจํานวนเทาไร และได
ดําเนินการอะไรไปบาง 
สําหรับเปาหมาย ๓๕ คน
ในผูสูงอายุใสรากฟนเทียม 
ยังไมดําเนินการ ฝาก
เรงรัดใหดําเนินการ และ
พื้นที่มีความเปนไปไดมาก
นอยแคไหนในการ
ดําเนินงาน 

๔ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๑ : ระบบและกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง 

สถานการณงานอนามัยแมและ
เด็กจังหวัดชัยภูมิ พบปญหาตอ
สุขภาพของมารดาและเด็กแรก
เกิด-๕ ป ดังน้ี 
๑. มารดาต้ังครรภเมื่ออายุนอย
กวา ๒๐ ป มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ซึ่ง
มารดาต้ังครรภอายุนอยกวา ๒๐ 
ปจะมีภาวะแทรกซอนจากการ
ต้ังครรภสูงกวาผูที่มีอายุเกินกวา 
๒๐ ป 
๒. อัตราตายของมารดาอายุ๑๕-
๑๙ ป สูงกวามารดาที่มีอายุ ๒๐-
๒๔ ป ถึง ๓ เทา 
๓. หญิงต้ังครรภฝากครรภครั้ง
แรกเมื่ออายุครรภนอยกวา ๑๒ 
สัปดาห รอยละ ๔๙ 

 มีแนวทางการดําเนินงาน
ที่เปนเครือขาย MCH board 
ระดับอําเภอและระดับจังหวัด 
(ระดับจังหวัด ๓ ครั้ง/ป) 

 อบรมศักยภาพบุคลากร 
&อบรมครูพี่เลี้ยงเด็ก 

 พัฒนาตําบลนมแม ๒ 

แหง (ต.หนองบัวแดง&ต.ซับ

ใหญ) 

 

o โรงพยาบาลจํานวน ๑๕ แหงผาน
เกณฑมาตรฐานรพ.สายใยรักแหงครอบครัว
ระดับทองทุกแหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ สําหรับ
ป ๒๕๕๕ จะเตรียมรับการประเมินซ้ํา ๗ แหง 
o ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ 

กรัม รอยละ ๗.๓๙ (ขอมูล ต.ค.๕๔ – ม.ค.๕๕) 
เปาหมายไมเกินรอยละ๗ 
o อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน รอย

ละ ๑๖.๙๔ (ขอมูล ต.ค.๕๔ – ม.ค.๕๕) 
เปาหมายไมเกิน ๓๐ ตอ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 
o อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

๖ เดือน รอยละ ๘๓.๖๑ (ขอมูล ต.ค.๕๔ – 
ม.ค.๕๕) เปาหมาย รอยละ ๓๐ 
o เด็ก ๐-๕ ป มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 

๙๘.๓๙(ขอมูล ต.ค.๕๔ – ม.ค.๕๕) เปาหมาย
รอยละ ๙๐ 
 
 
 
 

 การพัฒนาทักษะผู
ประเมิน ตามมาตรฐานรพ.
สงเสริมสุขภาพตําบลสายใยรัก
แหงครอบครัว เน่ืองจากเปน
เกณฑการประเมินใหม โดยขอ
ความรวมมือจากศูนยอนามัยที่๕ 
เปนผูดําเนินการพัฒนาทักษะ
และกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานใหชัดเจน เพื่อที่
จังหวัดจะไดช้ีแจง รพ.สต. 

 การอบรมพัฒนาทักษะ

การตรวจพัฒนาการDenver II & 

อนามัย ๔๙                             

 การสรางขวัญกําลังใจ

ผูปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็กให

เปนรูปแบบเดียวกันทั้งเขต 

- ผูตรวจเนนเรื่องอําเภอ
เขมแข็ง ฝากเรื่อง Hand 
Foot Mouth, DHF  
โดยเฉพาะโรคอุจจาระ-
รวง พื้นที่สามารถทําให
ลดลงไดหรือไม เพราะ
จังหวัดชัยภูมิ มีอําเภอ
เขมแข็งทีผ่านการประเมิน
หลายแหง 
- ฝากเรื่องของยาไทย ขอ
ความรวมมือ รพช./รพ.
สต. ชวยสนับสนุนในการ
จาย ภาพรวมของทั้ง
จังหวัด ๑๐ บาท/หัว คิด
วานาจะสามารถทําได 
สวนที่เกี่ยวของกับกรม
อนามัยไมม ี
 

๕ 



 

๖ 

คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๒ : การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

ประชากรผูสูงอายุในจังหวัด
ชัยภูมิมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป
๒๕๕๔ ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
ประชากรผูสูงอายุของประเทศ
ไทย ปญหาที่พบของจังหวัด
ชัยภูมิ ไดแก 
 การเดินทางมารวม

กิจกรรมของผูสูงอายุไมสะดวก 
  การเปนสมาชิกชมรม

ตองมีคาใชจายในการสมัครเปน
สมาชิกชมรม เปนเหตุผลให
สมาชิกมีจํานวนจํากัด 
  ความไมตอเน่ืองของ

กิจกรรมในชมรม ความไมพรอม
เพรียง 

มีนโยบายและใหเกณฑการ
ประเมินชมรมผูสูงอายุทุกตําบล 
โดยต้ังเปาหมายใหมีชมรม
ผูสูงอายุอยางนอยอําเภอละ ๒ 
ชมรม โดยใชเกณฑชมรมผูสูงอายุ
คุณภาพของกรมอนามัย 
จุดเดนของการขับเคลื่อนชมรมฯ 
 สมาชิกในชมรม เปนตัว

ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆของ
ชมรมเอง 
  มีกองทุนสุขภาพตําบล 

ทุกตําบล 
  ทองถ่ิน อปท. ใหการ

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรม 
  อปท. มีการจายเบี้ยยัง

ชีพแกผูสูงอายุ ๑๐๐ % 

 มีชมรมผูสูงอายุที่จดทะเบียนกบัสาขา
สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย จํานวน ๓๔๗ 
ชมรม  
 ชมรมที่มีการดําเนินงานแตยังไมไดจด
ทะเบียน ๓๙๘ ชมรม   
 มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุ
คุณภาพ ๗๖ ชมรม 
นอกจากน้ี ยังม ี
  ชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญ
กระทรวงสาธารณสุข ๑ ชมรม 
  คลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลทุกแหงรวม 
๑๕ แหง 
 

๑. จังหวัดอยากใหมีแนวทางการ
ดําเนินงาน และเกณฑประเมิน
ชมรมผูสูงอายุคุณภาพในทิศทาง
เดียวกันทั้ง Node (ศูนยอนามัยที่ 
๕ และ คณะกรรมการ Node ได
รวมจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
และเกณฑประเมินรวมกันแลว) 
๒. จังหวัดอยากไดหลักสูตรอบรม 
อผส.(กรมอนามัยไดจัดทําราง
หลักสูตรครู ข ใหแตละพื้นที่เลือก
เน้ือหาในหลักสูตรไปอบรมตาม
สภาพปญหาในแตละพื้นที่ได) 
 
 

ไมมีประเด็นขอเสนอแนะ
ในเรื่องของการจัดต้ังและ
พัฒนาชมรมผูสูงอายุ 



รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

จังหวัดนครราชสีมา  วันท่ี ๑๕-๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 สรุปสาระสําคัญเฉพาะประเด็นหลักท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย ดังน้ี 

คณะ๑  ประเด็นหลักท่ี ๑ : การดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน 

หัวขอ ๑.๒  การสรางสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดตอเรื้อรัง: ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) 

ประเด็นการตรวจราชการ ๑.๒.๑ : กระบวนการสรางสุขภาพระดับตําบลท่ีมีสวนรวมทุกภาคสวน 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม อยาง
รวดเร็ว ทําใหวิถีชีวิตประชาชนเปล่ียนไป มี
คานิยมที่ผิดในการบริโภคอาหารตามแบบ
ชาวตะวันตก ซ่ึงมีแคลอร่ีสูง อีกทั้งประชาชน
ใหความสําคัญเร่ืองปญหาปากทองมากกวา
ปญหาสุขภาพ การดําเนินงานปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของกลุมเส่ียงบางคร้ังไมไดติดตาม
อยางมีคุณภาพเนื่องจากภาระหนาที่
ผูรับผิดชอบระดับพ้ืนที่มีมากไมสอดคลองกับ
กรอบอัตรากําลังที่ควรจะเปน การสนับสนุน
งบประมาณลาชา ไมชัดเจนในกิจกรรมของ
งบประมาณที่จัดสรรลงพ้ืนที่ 

การบริหารจัดการระดับจังหวัด ใช
โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยใน
หลวง ทรงหวงใยสุขภาพ กําหนดเปน
ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย ซ่ึง
โครงการลด หวาน มัน เค็ม นําเขา
เปนวาระติดตามงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ป ๒๕๕๕ ทุกเดือน 
แผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ดังนี ้

๑.จัดตั้งคลินิก DPAC ในรพช. 

และ รพ.สต. ทุกแหง 

๒. จัดตั้งชุมชน/ องคกร(ตนแบบ)ไร

พุง 

๓. หมูบานลด หวาน มัน เค็ม บูรณา

การอยูในแผนหมูบาน/ชุมชนลดเส่ียง
ลดโรค โดยกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ๕ ขั้นตอน 

 

 ใชเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง 

(DPAC) โดยพ้ืนที่ประเมินตนเอง 
 แบบรายงานหมูบาน/ชุมชนลด
เส่ียงลดโรค 

 แบบบันทึกการเฝาระวังพฤติกรรม
เส่ียง 

 

๑) ดําเนินงานคลินิก DPAC ๕๔ แหง (รพช.=๑๘,รพ.สต.=
๓๖) ผลการประเมินตนเอง ผานเกณฑ ๓๔ แหง ไมผานเกณฑ 

๒๐ แหง (รพช. ผาน ๑๓ /ไมผาน ๕, รพ.สต. ผาน ๒๑ /ไมผาน 

๑๕) เขตฯ ฝากใหจังหวัดชวยตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

คลินิกที่ผาน&พรอมใชการและใหบริการกอน จึงแจงใหเขตทราบ 
จุดเดนของจังหวัด คือ ภาคีเครือขายสามารถ Refer ผูปวยให

คลินิก DPAC ของรพ.มหาราช ในกรณี case ที่มีน้ําหนักเกิน

มากๆ หรือมีปญหาภาวะแทรกซอน 

๒) ชุมชน/องคกรไรพุง ดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ผลของ

การวัดรอบเอวป ๒๕๕๕ พบวา เพศชายอายุ ๑๕ ปขึ้นไป รอบ

เอวปกติรอยละ ๘๑.๔๓ เพศหญิงอายุ ๑๕ ปขึ้นไป รอบเอวปกติ

รอยละ๗๓.๒๓ 
๓) หมูบาน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ไดบูรณาการรวมกับองคกร

อ่ืนทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเอกชน เพ่ือจัดตัง้และ
ดําเนินการใหเปนหมูบาน/ชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยเพ่ิม
การสรางเครือขาย และการเขาถึงชุมชน สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ใหเกิดผลสําเร็จ และเนนประโยชนตอประชาชน 
เปนหลัก 
 

ประเด็นติดตามคร้ังหนาในสวนของการ
พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ดังนี้ 
๑.การยายผูปวยเบิกไดจากแมขายไปยัง 

รพ.สต. 
๒. การขยายชุมชนตนแบบ(ตัวอยางที่

ดอนชมพู) 
๓. พัฒนาศักยภาพของปราชญชาวบาน 
- ผูตรวจฝากเร่ืองเมนูสุภาพ ในรพ.

ขอใหเร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
เปนตนไป ซ่ึงรวมถึงอาหารวางดวย ทํา

เปน Healthy Break จริงๆ เรา

มักจะสอนคนอ่ืนแตลืมบอกตัวเอง
ในทางปฏิบัติ เวลามีการจัดประชุมควร
จัดเมนูเพ่ือสุภาพ เปนตัวอยางของการ
ลด หวาน มัน เค็ม ไดดี ซ่ึงศูนยอนามัย
ที่ ๕ ไดทําเปนตัวอยางดีแลว ขอใหกรม
อนามัยรณรงคในประเด็นนี้อยางจริงจัง
ตอไป 

๗ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๑  การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับอําเภอ 
ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๑.๒ : การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 

จากการสุมสํารวจสภาวะทันต
สุขภาพ จังหวัดนครราชสีมาในป 
๒๕๕๔ พบวา อัตราการเกิดโรค
ฟนผุในกลุมเด็กวัยกอนเรียนและ
วัยเรียน อยูในระดับสูง 
 
 

จังหวัดมีการจัดทําแผนบูรณาการ
งานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับ
จังหวัด สุขภาพชองปากภายใต
แผนงานของกองทุน 
ทันตกรรม โดยการตรวจสุขภาพ
ชองปากเด็กทั้ง ๒ กลุม การให
ทันตสุขศึกษา เนนการปรับ
พฤติกรรม การดูแลทันตสุขภาพ
ใหถูกตอง การปองกันโดยใช
ฟลูออไรดในกลุมเด็กวัยกอนเรียน 
การเคลือบหลุมรองฟน และการ
ไดรับบริการทันตกรรมในกลุมวัย
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนิน ดังน้ี 
๑. อบรมจัดทําแผนยุทธศาสตรงานทันต
สาธารณสุข 
๒. พัฒนาฐานขอมูลทันตสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมาที่สอดคลองกับ เขต๑๔ 
๓. อบรมพัฒนาทันตบุคลากร 
๔. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑทันตกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 
๕. สงเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน 
๖. สงเสริมทันตสขุภาพแกผูสูงอายุ 
๗. การสนับสนุนการดําเนินงานทันตสุขภาพใน 
รพ.สต. 
๘. ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อสาธารณะ 

๑. งบดําเนินการระดับจังหวัดถูก
ปรับลดลง ทําใหบางโครงการมี
การปรับเปลี่ยน 
๒. การปรับเกลี่ยงบประมาณ
กองทุนทันตกรรมของจังหวัด ใน
การควบคุมกํากับการดําเนินงาน 
CUPใหเปนไปตามเปาหมาย ควร
ใหจังหวัดมีอํานาจในการปรับ
เกลี่ย  

ไมมี 

๘ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๑ : ระบบและกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง 

จังหวัดนครราชสีมาไดวิเคราะห
งานอนามัยมารดาและเด็ก  
ต้ังแต ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ พบวา 
รพ.ผานการประประเมิน รพ.
สายใยรักแหงครอบครัวระดับ
ทอง ยังไมไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว     
 แตในภาพรวมตัวช้ีวัดอื่นๆ
คอนขางผานเกณฑ

๑.มีการวิเคราะหสถานการณ 
ปญหา อุปสรรคตอการพัฒนา 
สุขภาพแมและเด็กที่เปนปจจุบัน 
๒.มีการวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อแกปญหาอนามัย 
แมและเด็กอยาบูรณาการ 
๓.แผนงานมีความเช่ือมโยง 
ตอเน่ืองในการดูแลสุขภาพแม 
และเด็กที่ครบวงจรสูครอบครัว
ชุมชน ทองถ่ิน 
๔.มีการช้ีแจงรายละเอียด
โครงการฯการพัฒนาความรูการ
ดูแลสตรีต้ังครรภและเด็กแรก
เกิด 
๕.มีการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรม
เพื่อสรางองคความรูในการ 
พัฒนาสุขภาพแมและเด็ก 
 

๑. คณะกรรมการ MCH board  ประชุมและ 
ติดตามงานสม่ําเสมอ 
๒. ระบบเครือขายรพ.ชุมชนและรพ.มหาราชมี
การ consult case/การรับสงตอcase/ case 
conference อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ 
๓. มีแผนการอบรมศักยภาพบุคลากรตอเน่ือง 
๔. จัดทําแผนพัฒนาตําบลนมแม ๒ แหง  
(ต.หนองเม็ก อ.บัวใหญ & ต.นกออก  
อ.ปกธงชัย ) 
๕. รพ.ผานเกณฑมาตรฐานสายใยรักแหง
ครอบครัวระดับทอง ๒๑ แหง รวม 
๗๐%(เกณฑ ๙๐%)  
๖. ยังไมผาน๙แหง ,รอประเมินซ้ํา ๖ แหง 
๗. มารดาตายเกินเกณฑ ๖๔ ตอแสนการเกิดมี
ชีพ (เกณฑ ไมเกิน ๑๘ ตอแสนการเกิดมีชีพ) 
( ๓ ราย  ทํา case conference รวม  ) 
๘. มารดาต้ังครรภนอยกวา ๒๐ป   = รอยละ 
๑๙.๕๗ , ๑๘.๗๒  ป ๕๔ และ ๕๕ ตามลําดับ     
(เกณฑ ไมเกิน ๑๐ ) 
 

ควรนําขอมูลที่ตัวช้ีวัดมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนและมีความเกี่ยวของกันมา

วิเคราะหทั้งในเรื่องของทารกแรก

เกิดขาดออกซิเจน/ต้ังครรภ

วัยรุน/ ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอย

กวาเกณฑ/การฝากครรภกอน 

๑๒ อาทิตย 

 

ตามการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มสถานบริการหลัก เชน 
รพ.สต.ขนาดใหญ ศสม. 
One day hospital ความ
พรอมของ รพ. หรือผาน
รพ.สายใยรัก การรักษา
เด็กที่มีไอโอดีนตํ่าใหเร็ว
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



๑๐ 

คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๒ : การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

จังหวัดนครราชสีมามีประชากร
สูงอายุรอยละ ๑๐.๖๘ ของ
ประชากร จําแนกเปนผูสูงอายุ
กลุมที่๑ ติดสังคม(รอยละ
๘๔.๗๘)กลุมที่๒ ติดบาน(รอยละ
๑๑.๘๔) กลุมที๓่ ติดเตียง(รอย
ละ๔.๓๙) ในภาพรวมของจังหวัด
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่ผานมา
ตองมีการดําเนินงานประสานใน
หลายภาคสวน ทําใหเกิดปญหา
การประสานงานระหวางองคกร  
บุคลากรที่รับผิดชอบไมเพียงพอ 
ผูสูงอายุยังไมเห็นความสําคัญ
ของการเขารวมกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุ  

๑. มีสถานการณผูสงูอายุและมี
การวิเคราะหขอมูล 
๒. มีแผนงาน/โครงการตาม
บริบทของพื้นที่ในการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ 
๓. มีการนําแผนงาน โครงการสู
การปฏิบัติ 
๔. มี Model หรือ Good 
Practice ที่เปนตัวอยางการ
ดําเนินงาน 
เพื่อการขยายผล 
๕. ตําบลมีการดําเนินงานผาน
เกณฑองคประกอบการ
ดําเนินงานที่ใชในการประเมิน
การดําเนินงานดานการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) จํานวน ๖ ขอ 
 
 

๑. ป ๒๕๕๔ มีตําบลตนแบบนํารอง ๕ ตําบล 
๒. ป ๒๕๕๕ กําหนดตัวช้ีวัดจังหวัดในการ
ดําเนินงาน LTC เปน ๑ อําเภอ ๑ ตําบล
ตนแบบ (๓๒ อําเภอ ๓๒ ตําบลตนแบบ)  
๓. กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในชุมชนทองถ่ินนํารอง ๑๑ ทองถ่ินใน 
๔ มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควรมีการเช่ือมโยงและสงตอ
ขอมูลที่ดีระหวางพื้นที่และจังหวัด 
เพื่อความสอดคลอง ถูกตองของ
ขอมูล  
๒. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการดําเนินงานที่ประสบ
ความสําเร็จระดับจังหวัด 
๓. ขยายพื้นที่การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 
(LTC) เพิ่มข้ึน 
 

ประเด็นการติดตามครั้ง
ตอไป เรื่องความกาวหนา
ของการดําเนินงาน ตําบล
ตนแบบ long term care 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

จังหวัดสุรินทร  วันท่ี ๒๑-๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 สรุปสาระสําคัญเฉพาะประเด็นหลักท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย ดังน้ี 

คณะ๑  ประเด็นหลักท่ี ๑ : การดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน 

หัวขอ ๑.๒  การสรางสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดตอเรื้อรัง: ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) 

ประเด็นการตรวจราชการ ๑.๒.๑ : กระบวนการสรางสุขภาพระดับตําบลท่ีมีสวนรวมทุกภาคสวน 

ระบบการดูแลรักษาพยาบาลและ
การจัดการโรควิถีชีวิตสวนใหญ
ดําเนินการในลักษณะต้ังรับใน
สถานพยาบาล ขาดการบูรณาการ
อยางเปนองครวม รวมทั้งขาดการ
มีสวนรวมจากภาคประชาชน 
จําเปนตองใหทุกภาคสวนรวม
ผลักดันใหเกิดแนวทางการพัฒนาที่
เปนรปูธรรมและย่ังยืน 

แผนปฏิบัติงานกิจกรรม DPAC 
ในป ๒๕๕๕ จังหวัดสุรินทร
เรงรัดให รพ.ชุมชนทุกแหงเปด
ใหบริการคลินิก DPAC แกกลุม
เสี่ยงอยางเปนรูปธรรม และ
ขยายการใหบริการลงไปที่  
รพ.สต. อําเภอละ ๑ แหง 
 

 ระบบรายงานของอําเภอ
ประเมินตนเอง 
 จังหวัดออกติดตาม
ประเมินในพื้นที่ ปละ ๒ ครั้ง 
 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 มีการติดตามผลถึงบาน
อยางตอเน่ือง และมีทะเบียน/
โปรแกรมเมนูคุมอาหารที่
เหมาะกับผูปวยแตละคน 
 

  มีการจัดต้ังคลินิก DPAC เปดบริการที่เปน
รูปธรรม จํานวน ๖ แหง (รพ.สุรินทร,ชุมพลบุรี
,ทาตูม,ปราสาท,สังขะและลําดวน) โดยคลินิก 
DPAC ที่สามารถเปนตนแบบ/ศูนยเรียนรูได
ชัดเจน คือ รพ.ชุมพลบุร ี
   หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได
ดําเนินการผานขบวนการ ๗ ข้ันตอน หมูบาน
ประเมินตนเอง ผาน ๑๕๗ หมูบาน และอยู
ระหวางรอประเมินซ้ําของจังหวัด 
  จังหวัดมีนโยบายลด หวาน มัน เค็ม อยาง
จริงจัง เปนรูปธรรม ตัวอยางเชน  การจัดเมนู 
Healthy Break ในหนวยงานสังกัดสาธารณสุข
ทุกแหง 
 

กิจกรรม DPAC อยูในสถาน
บริการ ซ่ึงอาจจะทําไดนอย 
เพราะตัวท่ีทําใหเกิดขึ้นได
จริงๆอยูท่ีชุมชน รพ.สต.เปน
ความหวังท่ีจะผลักดันให  
อสม. เขามามีสวนชวย
กระตุนใหกับผูปวย/ญาติ 
เขาสูการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรรมสุขภาพ เนนใหทุกท่ีมี
เมนูสุขภาพ ทําใหเกิดอยาง
จริงจัง เราตองทําเปน
ตัวอยาง ขอใหเร่ิมตั้งแต ๑ 
มีนาคม ๕๕ ซ่ึงเปนนโยบาย
ท่ีตองดําเนินการ 

๑๑ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๑  การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับอําเภอ 
ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๑.๒ : การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 

    จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ
ของประชากรกลุมเด็กอายุ ๓ ป และ
อายุ ๑๒ ป พบวาอัตราการเกิดโรคฟน
ผุในเด็กมีแนวโนมลดลง แตสภาพ
ปญหาในพื้นที่ยังคงพบเด็กที่ตองไดรับ
การรักษาเกี่ยวกับโรคฟนผุในรายที่มี
การเกิดโรคแลวยังมีอยูเปนจํานวน
มาก รวมถึงอาหารที่เอื้อตอการเกิด
โรคฟนผุที่มีการพัฒนาสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่ง
เปนปจจัยที่ทําใหทันต-บุคลากรตองมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธในการทํางาน
จากการต้ังรับในการรักษา เปนการ
ตองเนนการทํางานเชิงรุกดานสงเสริม
ปองกัน เพื่อเรงดําเนินการแกไขใหทนั
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 

๑. จังหวัดมีการจัดทําแผนบูรณา
การงานสงเสริมปองกันเชิงรุก
ระดับจังหวัด 

- สุขภาพชองปากแผนงานของ
กองทุนทันตกรรม โดยมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรดานทันต
สาธารณสุข ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 

 เด็กอายุ๐-๕ป  เขาถึงบริการ
สุขภาพชองปาก  จํานวน ๒๙,๓๕๖ คน 
 เด็กอายุ๖-๑๒ป เขาถึงบริการ

สุขภาพชองปาก  จํานวน ๑๑,๑๘๗ คน 
(รอยละ๒๗.๑๕) 
 ผูสูงอายุใสฟนเทียม จํานวน ๔๖ 

คน(เปาหมาย ๖๘๐) รอยละ ๖.๘ 
 ผูสูงอายุใสรากฟนเทียม  

เปาหมาย ๓๐ คน(อยูระหวางดําเนินการ) 
 

- ขาดแคลนทันตบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐม
ภูมิ (รพ.สต. จํานวน ๒๐๙ แหง 
แตมีประจํา  ๑๙ แหง คิดเปน
รอยละ ๙.๑) 
- ป ๒๕๕๕ มีทันตแพทยยาย
ขามจังหวัดสูงถึง ๑๑ คน และ
ทันตแพทยที่ลาออกมีสูงถึง ๗ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

๑๒ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๑ : ระบบและกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง 

    สถานการณงานอนามัยแมและเด็ก 
ป ๒๕๕๔ พบวา ทารถแรกเกิดมี
นํ้าหนักตัวนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม สูง
กวาเกณฑที่กําหนด สาเหตุสวนใหญ
เกิดจากทารกคลอดกอนกําหนด พบ
มารดาตาย ๓ ราย คิดเปนอัตราสวน
การตายของมารดา ๒๒.๑๕ ตอแสน
การเกิดมีชีพสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด 
สาเหตุการตายเกิดจากภาวะ Fatty 
liver จํานวน ๒ ใน ๓ ราย ภาวะ
ความดันโลหิตสูงรวมกับการต้ังครรภ
และการตกเลือดหลังคลอด 

๑. มีการวิเคราะหสถานการณ 
ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนา 
สุขภาพแมและเด็กที่เปนปจจุบัน 
๒. มีการวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อแกปญหาอนามัย 
แมและเด็กอยางบูรณาการ 
๓. แผนงานมีความเช่ือมโยง
ตอเน่ืองในการดูแลสุขภาพ 
แมและเด็กที่ครบวงจรสู
ครอบครัวชุมชนทองถ่ิน 
๔. มีการช้ีแจงรายละเอียด
โครงการฯการพัฒนาความรูการ
ดูแลสตรีต้ังครรภและเด็กแรกเกิด 
๕. มีการศึกษาวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูใน
การพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก 
 

๑. รพ.ผานเกณฑมาตรฐานสายใยรักแหงครอบครัว
ระดับทอง ๑๒ แหง รวม ๘๕.๗% (เกณฑ ๙๐%) ยังไม
ผาน ๒ แหง, รอประเมินซํ้า ๔  แหง 
๒. คณะกรรมการ MCH board ประชุมและติดตามงาน
สม่ําเสมอ 
๓. ระบบเครือขายรพ.ชุมชนและรพ.สุรินทรมีการ
ประชุม DEAD CASE และ INTERESTING CASE 
สม่ําเสมอทุกเดือน  
๔. มีแผนการอบรมศักยภาพบุคลากรตอเนื่อง 
(ANC) และพัฒนาการเด็ก 
๕. จัดทําแผนพัฒนาตําบลนมแม ๓ แหง  (ต.ผือ/ต.กัน
ตรวจละมวล/ต.สมุด) 
๖. มารดาตาย ๓๒.๕ ตอแสนการเกิดมีชีพ (เกณฑ ไม
เกิน ๑๘ ตอแสน) ๒ รายทํา Deadcase conference 
รวม 
๗. มารดาตั้งครรภนอยกวา ๒๐ป = รอยละ ๑๗.๓๒, 
๒๑.๓  ป ๕๔, ๕๕ (เกณฑ ไมเกิน ๑๐) 
๘. ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา๒,๕๐๐กรัม รอยละ
๙.๒ (เกณฑ <๗) 
๙. การตรวจคัดกรองTSH ครบ๑๐๐%  พบผิดปกติ ๑ 
ราย  

๑๐. การตรวจ PKU ผิดปกติ  ป๒๕๕๕ (๑ ราย) 

จากขอมูลการพัฒนาอนามัยแม

และเด็ก มีระบบการทํางานที่ดี 

แตเมื่อลงลึกในรายละเอียด

ตัวช้ีวัดแตละตัว จะเห็นวา

ขอมูลมีความสัมพันธเช่ือมโยง

กัน เชน มารดาอายุ ๑๕-๒๐ ป 

มีโอกาสเสี่ยงมากกวามารดาที่มี

อายุ >๒๐ ป ควรดูขอมูลวัยรุน

รวมดวย  

- ผลักดัน ตําบลนมแม ใหจัดทํา

แผนยุทธศาสตรทั้ง ๓ ตําบล

เน่ืองจากเปนพื้นที่ทรงงาน 

-รพ.ที่ตองประเมินสายใยรัก

แหงครอบครัวระดับทอง ขอให

เตรียมขอมูลใหพรอม 

ประเด็นที่ผูตรวจจะตามใน
ครั้งตอไปจะเกี่ยวของกับ
กรมควบคุมโรค และ อย. 
ในประเด็น เรื่องการ
ควบคุมโรค DHF และเรื่อง
งานคุมครองผูบริโภค ขอให
ลงลึกในรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 
 
 

คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๒ : การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

    จังหวัดสุรินทรมีประชากรผูสูงอายุ
ป ๒๕๕๕ คิดเปนรอยละ ๑๓.๑๖ ของ
ประชากรทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากปที่ผาน
มา ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมประชากร
ผูสูงอายุของประเทศไทย จากการ
สํารวจการดําเนินชีวิต ประจําวันของ
ผูสูงอายุ พบวา มีผูสูงอายุกลุมที๑่(ติด
สังคม)รอยละ ๙๓.๖๓ จําเปนตองมี
กิจกรรมการเฝาระวังภาวะการ
เจ็บปวย และการปองกันไมใหเกิดการ
เจ็บปวยข้ึน กลุมที่๒(ติดบาน) รอยละ 
๔.๘๔ และกลุมที่๓(ติดเตียง) รอยละ 
๑.๕๓ 

๑. มีสถานการณผูสูงอายุและมี
การวิเคราะหขอมูล 
๒. มีแผนงาน/โครงการในการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
๓. มีการนําแผนงานโครงการสู
การปฏิบัติ 
๔. มี Model หรือ Good 
Practiceที่เปนตัวอยางการ
ดําเนินงาน/ขยายผล 
๕. ตําบลมีการดําเนินงานผาน
เกณฑองคประกอบการดําเนิน 
งานที่ใชในการประเมินการ
ดําเนินงานดานการดูแลสุขภาพ 
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) จํานวน ๖ ขอ 
 

 ป ๒๕๕๕ กําหนดตัวช้ีวัดจังหวัดใน
การดําเนินงาน LTC เปน ๑ อําเภอ๑ 
ตําบลตนแบบ (๑๗ อ. ๑๗ ต.ตนแบบ) อยู
ระหวางดําเนินการ 

 มีการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุ
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 

 ชุมชนวัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.
เมือง เปน Good Model ที่มีการ
พัฒนาการดูแลผูสูงอายุแบบสหสาขา
รวมกับ รพ.สุรินทร และอบจ. โดยมีจิต
อาสามาจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับ
ผูสูงอายุอยางตอเน่ือง ๓ ครั้งตอสัปดาห 

 มีแผนขยายพื้นที่ดําเนินการในชุมชน
เมืองอีก ๑ แหง ของ อ.รัตนบุรี ซึ่งจะ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุครบวงจร 

๑. ผลการขยายพื้นที่การ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว (LTC) ใน ๑๗ 
ตําบล 
๒. ผลการดําเนินงานดูแล
สุขภาพผูสูงอายุแบบครบวงจร 
ในพื้นที่ รพ.รัตนบุร ี

๑. ควรมีระบบการจัดเก็บ 
การเช่ือมโยง และสงตอ
ขอมูลที่ดีระหวางพื้นที่และ
จังหวัด เพื่อความสอดคลอง 
ถูกตองของขอมูล  
๒. ควรมีแนวทางการดูแล
ผูสูงอายุทั้ง ๓ กลุม รวมกัน
ทั้งจังหวัด 
 

๑๔ 



รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

จังหวัดบุรีรัมย วันท่ี ๒๗-๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 สรุปสาระสําคัญเฉพาะประเด็นหลักท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย ดังน้ี 

คณะ๑  ประเด็นหลักท่ี ๑ : การดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน 

หัวขอ ๑.๒  การสรางสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดตอเรื้อรัง: ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) 

ประเด็นการตรวจราชการ ๑.๒.๑ : กระบวนการสรางสุขภาพระดับตําบลท่ีมีสวนรวมทุกภาคสวน 

     อัตราปวยโรคหัวใจหลอดเลือด
เทากับ ๘๕.๖๓ และ ๕๑.๕๙ ตอ
แสนประชากร  ในป ๒๕๕๓และ 
๒๕๕๔ ตามลําดับ โรคหลอดเลือด
สมองมีแนวโนมสูงข้ึน  อัตราปวย
โรคเบาหวานเทากับ ๙๓๐.๘๔ 
และ ๖๕๖.๓ ตอแสนประชากร ใน
ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตามลําดับ 
อัตราตายในกลุมโรควิถีชีวิตที่
สําคัญ ๕โรค พบวาอัตราการตาย
ตอแสนประชากรในโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มีแนวโนม
สูงข้ึน 

พัฒนาการมีสวนรวมของภาคีทุก
ภาคสวน มีกลยุทธ คือ การ
ดําเนินงานดานสุขภาพแบบ
บูรณาการ ตําบลจัดการสุขภาพ 
โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
การสงเสริมหมูบานจัดการ
สุขภาพ  หมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ มาตรการ
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ 
และโครงการจ.บุรีรัมยไรพุงฯ
และหมูบานลดหวานมันเค็มลด
อวน 

มีตัวช้ีวัดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๕ และมีแผนติดตาม
ประเมินเชิงคุณภาพ ๓ ครั้ง 

๑. การจัดคลินิก DPAC ในป ๒๕๕๕ มีนโยบาย
ขยาย ในสถานบริการทุกแหง และมี ๕ แหงที่
เปนตนแบบใหดูงานได 
๒. ชุมชน/องคกรไรพุง ดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่ต้ังไว มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
๓. หมูบาน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ไดบูรณา
การรวมกับองคกรอื่นทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งเอกชน เพื่อจัดต้ังและดําเนินการ โดยมี
เปาหมายป๕๕  รพ.สต.ละ ๒ หมูบาน และ
โรงพยาบาล ๒ แหง  และติดตามในรอบ ๒ ใน
หมูบานที่ยังไมผานเกณฑ 

๑.ฝากประเด็นทาทายให
พ้ืนท่ีดําเนินการเร่ืองคลินิก 

DPAC ใหอสม.เชี่ยวชาญ
เปนเจาของและดําเนินการ
เพ่ือการเขาถึงประชาชน 
สวนเจาหนาท่ีใหเปนท่ี
ปกษา  
๒. ฝากใหคิดความสําเร็จ
ของการทํางานโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ดูท่ี
ตรงไหน ?   
๓. ติดตามประเมิน หมูบาน 
ลดหวานมันเค็มในทุก 

setting  
๔. ในเร่ืองการดําเนินงาน
ตนแบบ จะติดตามวามีการ
ขยายผลและ สมาชิกอ่ืนๆ 
ทําอยางไร 

๑๕ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๑  การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับอําเภอ 
ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๑.๒ : การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 

      สถานการณในเด็กกลุมอายุ ๓ ป 
มีปญหาดานทันตกรรมลดลง กลุมอายุ 
๑๒ป และกลุมอายุ ๖๐ ป ข้ึนไปมี
ปญหาชองปากเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การจัดทําแผนจังหวัดใช KPI 
เขต และกรอบกิจกรรมของ
กระทรวงโดยใชผลการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพของจังหวัด
รวมถึงปญหาของพื้นที่เปน
แนวทางในการจัดทําแผนกองทุน
ทันตกรรมทั้งระดับจังหวัด และ
อําเภอ 

๑. ติดตามการเบิกจายงบประมาณใน
ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  
๒. ความชัดเจนในการกําหนดกรอบ 
service plan 

๑. การเบิกจายงบประมาณใน
ระดับอําเภอนอยและลาชา                        
๒. ระดับจังหวัดยังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก สป.สช.       
๓. กรอบ service plan    
งานทันตกรรมยังไมชัดเจนมี
เพียงการประเมินตนเองตาม
กรอบแนวทางของกระทรวง
เทาน้ัน 

ไมมี 

๑๗ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๑ : ระบบและกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง 

๑. ตัวช้ีวัดที่ยังไมผานเกณฑ ไดแก 
ทารกแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากวา ๒,๕๐๐ 
กรัม  การคลอดบุตรของมารดาอายุ< 
๒๐ป  และหญิงต้ังครรภฝากครรภ
กอน ๑๒ สัปดาห                                
๒. รพ.สายใยรักแหงครอบครัวผาน
การประเมินระดับเขต จํานวน ๒๐ 
แหง จากทั้งหมด ๒๒ แหง   
๓. การตรวจคัดกรอง TSH และรักษา
ครบ ๑๐๐% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดยุทธศาสตรงานอนามัย
แมและเด็ก จัดทําแผนงาน/
โครงการระดับจังหวัดและอําเภอ
รวมกัน  กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานสายใยรักแหง
ครอบครัวชัดเจนในแตละป 

มีทีมประเมินระดับจังหวัดออกติดตาม
ประเมินตามแผน 

๑. รพ.ผานเกณฑมาตรฐานสายใย

รักแหงครอบครัวระดับทอง ๒๐ 

แหง รวม ๙๐.๙๑% (เกณฑ 

๙๐%) รอบประเมินใหม ๒ แหง 

ประเมินซํ้า ๗ แหง  

๒. คณะกรรมการ MCH board

ประชุม ๔ คร้ัง/ป            

๓. มีโครงการแผนการดําเนินงาน

การสรุปวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานชัดเจน       

๔. จัดทําแผนพัฒนาตําบลนมแม 

๓ แหง 

๑. ติดตามการดําเนินงาน
ตําบลนมแม ในการนิเทศ
รอบที่ ๒                               
๒. การเตรียมความพรอม
เพื่อรับการประเมินรพ.
สายใยรักในรพ.ที่ยังไมไดรับ
การประเมิน                                
๓. อัตราตายมารดายังมีอยู
จึงควรพัฒนาเรื่อง service  
network ดวย 

๑๘ 



คณะ ๓  ประเด็นหลักท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

หัวขอ ๓.๔  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ 

ประเด็นการตรวจราชการ ๓.๔.๒ : การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

      ขอมูลผูสูงอายุ แบงตาม
ความสามารถใน การปฏบัติกิจวัตร
ประจําวัน (ADL) กลุมผูสูงอายุติด
สังคม รอยละ ๘๕.๒ กลุมผูสูงอายุติด
บาน รอยละ ๑๓.๒ กลุมผูสูงอายุติด
เตียง รอยละ ๑.๗ และในป ๒๕๕๔ มี
จํานวนตําบลตนแบบที่ผานเกณฑ
ดานดการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
จํานวน ๕ แหง ในป ๒๕๕๕ มี
เปาหมาย ๒๓ แหง ซึ่งอยูในชวงกําลัง
ดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีโครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาว จ.บุรีรัมย และ
โครงการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรัง
กลุมที่ตองดูแลพิเศษ มีแผนการ
ดําเนินงานชัดเจน 

การขยายผลพื้นที่การดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุระยะยาย ใน ๒๓ ตําบล 
และติดตามผลการดําเนินงานดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุกลุมปวยเรื้อรังที่ตองดูแลพิเศษ 
(Palliative Care) ของ PCU และ  
รพ สต. 

ป ๒๕๕๔ ดําเนินงานตําบล
ตนแบบดานการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว นํารอง ๕ 
ตําบล  ป ๒๕๕๕ กําหนด
ตัวช้ีวัดจังหวัดในการดําเนินงาน 
LTC เปน ๑ อําเภอ ๑ ตําบล
ตนแบบ โดยใชตําบลที่มี รพ.สต.
เปนเกณฑในการดําเนินงานซึ่ง
กําลังดําเนินการ    มีการ
จัดบริการคลินิกผูสูงอายุ
ครอบคลุมรอยละ ๙๑.๓ ของ
โรงพยาบาลใน 
จ.บุรีรัมย 

๑. ขอเพิ่ม ในเรื่อง
Intermediate care เริ่มมี
ตัวอยางที่ โรงพยาบาล
ประสาท และโรงพยาบาล
หัวทะเล นครราชสีมา 
กําลังเริ่มดําเนินการ และ
ขอเสนอใหรพ.นางรองเริ่ม
กอนและขอใหมีจังหวัดละ 
๑ แหง เพื่อลดการadmit        
๒. ควรมีระบบจัดเก็บ 
เช่ือมโยงและสงตอขอมูลที่
ดีระหวางพื้นที่และจังหวัด
เพื่อความสอดคลองถูกตอง   
๓. ควรมีแนวทางการดูแล
ผูสูงอายุทั้ง ๓ กลุมรวมกัน
ทั้งจังหวัด                             
๔. ขยายพื้นที่การ
ดําเนินงานLTC เพิ่มข้ึน 

๑๙ 



รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๕   
จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕                  จังหวัดสุรินทร   วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕           จังหวัดบุรีรัมย    วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

สรุปสาระสําคัญในแตละประเด็นได ดังน้ี 

คณะท่ี ๑  การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข (สรุปเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย) 

จังหวัด ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจากคณะผูนิเทศฯ 
ชัยภูม ิ ๑.๒ มาตรการการสรางสุขภาพเพ่ือลดผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) 

            แนวโนมของการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปจจัยโอกาสเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังจะเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว  ถาไมมีมาตรการเรงรัดในการลดเสี่ยง ลดโรคที่มีประสิทธิผลและ
ตอเน่ือง จังหวัดชัยภูมิจัดต้ังและใหบริการคลินิก DPAC โดยกําหนดเปาหมายใหดําเนินการทุก รพศ./รพช./รพท./
และรพ.สต. และกําหนดให รพ.จัตุรัส นํารองเปนศูนยเรียนรูไรพุง (ศูนยเรียนรู DPAC) ซึ่งกลุมปกติไดรับคําแนะนํา
ในเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  การออกกําลังกาย การพักผอน  การทําจิตใจใหสงบ โดย
เจาหนาที่สาธารณสุขและอสม.ในพื้นที่  กลุมเปาหมายที่เสี่ยงตอภาวะเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง  ไดรับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดําเนินการไดคอนขางนอย  เน่ืองจากตองใชจายงบประมาณจํานวนมาก สําหรับรายที่
ไมไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักสูตร  ใหเจาหนาที่สาธารณสุขหรือ อสม. ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับ ๓ อ. ๒ 
ส.  ซึ่งมีนโยบายในการเขาคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลทุกแหง จํานวน ๑๕ แหง  และขยาย DPAC ไปในอําเภอ
ตางๆ อยางนอย ๒ รพ.สต.ตออําเภอ รวม ๑๗๐ แหง   
   

ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
รอบที่ ๒ ผูตรวจเนนติดตามนโยบายที่สําคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข  ๘ ประเด็น โดย
เฉพาะงานนโยบายไขแลกยาเกา  ขอความ
รวมมือใหแตละจังหวัด key ขอมูลผลการ
ดําเนินงานดวย 

สุรินทร ๑.๒ มาตรการการสรางสุขภาพเพ่ือลดผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) 
            ดําเนินการคลินิกไรพุง รวมกับคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยจัดใหมีหองออกกําลังกายแยกเปน
สัดสวนสําหรับบุคลากรและประชาชนทีเ่ขารับการบริการในคลินิกไรพุงและผูที่สนใจที่จะออกกําลังกาย มี
โรงพยาบาลที่เปนศูนยเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง ๓ แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมพลบุร ีโรงพยาบาลสังขะ และ
โรงพยาบาลปราสาท และมีการดําเนินการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพนํารองอําเภอละ๑ แหง รวม ๑๗ แหง 
 
 

๒๐ 



นครราชสีมา ๑.๒ มาตรการการสรางสุขภาพเพ่ือลดผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) 
            จังหวัดนครราชสีมา  มีแผนดําเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายสาธารณสุข เชน
ผูนําการออกกําลังกายใหมีความรู/ทักษะที่ถูกตองในดานการออกกําลังกายควบคูไปกับอาหาร/อารมณ  และสราง
กระแสการออกกําลังกายโดยจัดใหมีการรณรงค เดิน - ว่ิงเฉลิมพระเกียรต์ิครบรอบ ๑๒๐ ป  สมเด็จพระราชบิดา 
๒ ครั้ง  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และ อําเภอพิมาย  ควบคูไปกับการดําเนินการจัดต้ังคลินิก  DPAC   
โดยในป ๒๕๕๔ ไดมีการจัดต้ังคลินิก DPAC รพช./สสอ.และรพ.สต.  ทุกอําเภอๆ ละ ๑ แหง และไดเขารวมเปน
เครือขายกับคลินิก DPAC ของโรงพยาบาลมหาราช เพื่อใหคําปรึกษาและสงตอ กรณีมีนํ้าหนักเกินมากๆ หรือมี
ปญหาภาวะแทรกซอน  โดยบูรณาการงานรวมกับกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกร
ภายนอก  เนนการดําเนินงาน  Non Drug Therapy ในชุมชน (๓อ. ๒ส.) รวมกับนโยบายการดําเนินงานควบค ุม
ปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังภายใตกรอบการดําเนินงานโครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวงฯทรงหวงใยสุขภาพ
ประชาชน   
 
 

บุรีรัมย ๑.๒ มาตรการการสรางสุขภาพเพ่ือลดผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) 
           จังหวัดบุรีรัมย จัดต้ังคลินิกไรพุง DPAC มีนโยบายดําเนินการใหครอบคลุมทุกสถานบริการ จํานวน ๒๔๘ 
แหง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวาน รอยละ ๖๐ ความดันโลหิตสูงรอยละ ๔๖.๘ 
และกลุมอวนลงพุงรอยละ ๕๒.๗  มีนโยบายใหดําเนินการองคกรตนแบบไรพุง ๓ ประเภทไดแก องคกรชุมชน 
องคกรทั่วไป และองคกรโรงเรียน อําเภอละ ๔ องคกร รวมทั้งสิ้น ๙๐ องคกร สําหรับศูนยเรียนรูองคกรตนแบบ  
ไรพุง ป ๒๕๕๔ จํานวน ๔ แหง (รพ.นาโพธ์ิ  รพ.สตึก รพ.พุทไธสง และรพ.บุรีรัมย) ป ๒๕๕๕ ดําเนินการเพิ่ม ๓ 
แหง ไดแก รพ.หนองหงส รพ.ลําปลายมาศ และรพ.หนองกี ่
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพสาธารณสุข (สรุปภาพรวมของเขต ๑๔) 

จังหวัด ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจากคณะผูนิเทศฯ 
ชัยภูม ิ       การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพสาธารณสุข มีประเด็นในการติดตาม  ๓ 

ประเด็น ไดแก 
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิของจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบสงตอผูปวย (Referral System) 
3. ประสิทธิภาพการบริการดานการรักษา สงเสริมปองกนั และฟนฟ ู

ทุกจังหวัดในเขต ๑๔  มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพและมีการวิเคราะหสวนขาดโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานระดับบริการที่กําหนดในแผนโครงสราง Service Plan  มุงเนนในการจัดระบบการดูแลผูปวยตาม
ศักยภาพ และการสงตอตามศักยภาพใน Service Plan จัดระบบ Refer ทั้งรูปแบบสงไปรักษาและรับกลับฟนฟู  
นอกจากน้ีจ ังหว ัดมีการกำกับติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริการดานการรักษาของแตละสถานบร ิการ 
โดยใชขอม ูล CMI ครอบคลุมทุกสิทธิ 
 

แตละจังหวัดมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และระบบหลักประกันสุขภาพสาธารณสุขที่
ชัดเจน มีการพัฒนามาตรฐานการสงตอ สงกลับ 
๕ กลุมโรคที่สําคัญ โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมา มีการจัดสรรงบคาเสื่อม ๓๐% ให
แตละ node ไปบริหารจัดการภายใน มีการ
ประชุมรวมระหวาง nodeและลูกขาย ตลอดจน
การเย่ียม node โดยผูบริหารระดับสูงของ
จังหวัด 

สุรินทร 

นครราชสีมา 
บุรรีัมย 

คณะท่ี ๓ การสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (สรุปเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย) 

จังหวัด ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจากคณะผูนิเทศฯ 
ชัยภูม ิ ๓.๑.๒ การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 

         ติดตามผลการดําเนินงานผูสูงอายุใสรากฟนเทียมจากรอบที่ ๑ ที่ไมไดตามเปาหมาย รอบ ๒ พบวาผูสูงอายุ
ใสรากฟนเทียม ปรับเปาหมายใหม จากเดิม ๓๕ คน เปน ๖๐ คน ผลงาน = ๐ คน ซึ่งพบวา ทุกจังหวัดในเขต ๑๔ 
ยังไมไดเริ่มดําเนินการใสรากฟนเทียม การดําเนินงานอยูระหวางการเตรียมการ  ดังน้ี 

๑. จังหวัดแจงพื้นที่ เพื่อคนหาคนไข และจัดทําทะเบียนรายช่ือ 
๒. สรุปยอดคนไขที่ลงทะเบียนของแตละพื้นที่  ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๕ 
๓. สวนกลางจัดประชุมในวันที่ ๒ ก.ค. ๕๕ เพื่อสรุปยอดภาพรวมของประเทศ 
๔. สวนกลางจัดอบรมทันตแพทยที่จะฝงรากเทียมรุนใหม ในวันที่ ๓ ก.ค. ๕๕ 
 
 
 

สําหรับ คณะที่ ๓ ขอเสนอแนะสวนใหญจะเนน
เรื่องที่เกี่ยวของกับโรคที่เปนปญหาของพื้น 
โดยเฉพาะโรคมือเทาปาก  โรคไขเลือดออก 
และโรคพยาธิใบไมในตับ โดยเฉพาะโรค 
ไขเลือดออก ผูตรวจใหขอเสนอแนะพื้นที่ตอง
วิเคราะหขอมูลในระดับหมูบาน ไมวิเคราะหเปน
รายตําบล รายอําเภอ คา HI CI ดูเปนชุมชน ซึ่ง
แบงเปน ๓ ประเภท คือ ชุมชนแออัด  ชุมชน
บานพักอาศัย และชุมชนพานิชย  นอกจากน้ียัง
ฝากทุกจังหวัดใหแพทยแผนไทย จบ ๔ ป มีสิทธ์ิ
สั่งยาไดเอง โดยขอความรวมมือใหชวยกัน

๒๒ 



๓.๔.๑ ระบบกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 
         ระดับทอง 
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑. โรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง ๑๐๐% 
๒. โรงพยาบาลรอประเมินซ้ํา ๗ แหง จังหวัดมีแผนการดําเนินงานออกประเมิน เดือน ก.ค. – ๒๒ ส.ค. ๕๕  
๓. ต.นมแม  เริ่มดําเนินการใน ต.ทากูบ อ.ซับใหญ โดย 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 
 - มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 
 - มีการทําประชาคม 
จังหวัดดําเนินการติดตามเรื่อง 
 - ชุมชนมีขอมูลและการเฝาระวังเพื่อการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 - ชุมชนประกาศมาตรการทางสังคม/กติกาทางสังคมเพื่อการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 - อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมรอยละ๔๐ 
 - มีกองทุน มีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวที่เลี้ยงลูกดวยนมแม 
๔. การดําเนินงานทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒๕๐๐ กรัม เกินเกณฑ  รอยละ ๗.๓๙ ( เกณฑไมเกินรอยละ ๗ ) 
มีการวิเคราะหหาสาเหตุ และจัดทําโครงการเพื่อลดปญหาใน ๕ โรงพยาบาลนํารอง 
๕. มารดาตาย ๑ ราย (ต.ค.-เม.ย.๕๕ ) มีการทบทวนพบวาเกิดจาก Amniotic Fluid embolism 
เดือน พ.ค. ๑ ราย จะทบทวนวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ 
 
๓.๔.๒ การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
             ผลการดําเนินงานตําบล Long Term Care  เปาหมายรอยละ ๖๐  ของอําเภอ มีตําบล LTC อยางนอย 
๑ อําเภอ ๑ ตําบล (๑๐ ตําบล) ซึ่งเขารวมโครงการ ๑๕ อําเภอ ๔๕  ตําบล  สุมประเมินโดยจังหวัด ๑๕ ตําบล ผาน
เกณฑคุณภาพทั้งหมด (ผานเกณฑระดับพื้นฐาน ๒  ตําบล  ผานเกณฑระดับดี ๑๖ ตําบล  ผานเกณฑระดับดีมาก 
๑๑  ตําบล  ผานเกณฑระดับดีเดน ๑๖ ตําบล) มีจํานวนชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ )สะสม(  ในป ๒๕๕๓ 
จํานวน  ๗๘  ชมรม ,ป ๒๕๕๔  จํานวน  ๘๕  ชมรม  และป ๒๕๕๕  จํานวน  ๙๒  ชมรม  นอกจากน้ียังมีการ
จัดบริการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในกลุมผูสูงอายุและผูพิการ “๗๐  ป ไมมีคิว ” ใน ๑๕  รพ.  และ จัด
ใหมีบริการคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลทุกแหง 

สนับสนุนใหมีการใชยาสมุนไพรของไทยกันมาก
ข้ึน 

๒๓ 



สุรินทร ๓.๑.๒ การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 
         ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด พบวา เด็กนักเรียน ป.๑ ทั้งหมดไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟนในฟนแท 
เปาหมายรอยละ ๕๕ ผลงาน รอยละ ๖๕ เด็กนักเรียนช้ัน ป.๑ -ป. ๖ ไดรับบริการทันตกรรมแบบผสมผสาน  
เปาหมายรอยละ ๔๐ ผลงาน รอยละ ๖๓.๖ ผูสูงอายุตามกลุมเปาหมายไดรับบริการใสฟนเทียม เปาหมายรอยละ 
๙๐ ผลงาน รอยละ ๖๖.๓ จํานวนผูสูงอายุกลุมเปาหมายไดรับบริการใสรากฟนเทียม  เปาหมาย ๓๐  ราย  ผลงาน 
๕ ราย สําหรับประเด็นการติดตามรอบที่ ๑ เรื่อง การขาดแคลนทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูม ิ
(รพ.สต. ๒๐๙ แหง มีทันตาภิบาล ๒๑ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๕  จังหวัดมีแนวทางการแกไข คือ อยูระหวางการ
ผลิตทันตาภิบาล ๒  ป ในป ๒๕๕๖ จะมีทันตาภิบาล มาบรรจุ ๕๒ คน 
 
๓.๔.๑  ระบบกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 
          ระดับทอง 
         ๑. โรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานสายใยรักแหงครอบครวัระดับทอง รอยละ ๘๕.๗% 
         ๒. ป ๒๕๕๕ ประเมินใหม ๒ แหง ประเมินซ้ํา ๔ แหง  (มีแผนออกประเมิน เดือน ก.ค. น้ี) 
         ๓. ต.นมแม  ดําเนินการ ๓ ตําบล โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ชุมชนมีแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร มีการทําประชาคมในพื้นที ่ สิ่งที่จังหวัดตองติดตามตอ คือ 
 - ชุมชนมีขอมูลและการเฝาระวังเพื่อการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 - ชุมชนประกาศมาตรการทางสังคม/กติกาทางสังคมเพื่อการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 - อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมรอยละ ๔๐ 
 - มีกองทุน มีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวที่เลีย้งลูกดวยนมแม 
          สถานการณอนามัยแมและเด็ก  ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒๕๐๐ กรัม เกินเกณฑรอยละ ๙.๘ (เกณฑ
ไมเกิน ๗) สาเหตุสวนใหญเกิดจากคลอดกอนกําหนด  อัตราตายมารดา ๓๑.๘ (เกณฑ ๑๘ ตอแสนการเกิดมีชีพ) ๓ 
ราย ทบทวนแลวพบวาเกิดจากสาเหตุตกเลือดหลังคลอด, ภาวะนํ้าคร่ําอุดตันในเสนเลือด, ภาวะ Septic shock 
รวมกับ PPH  เกิดแนวทางการโทรขอคําปรึกษาจากลูกขายถึงแมขาย (สูติแพทย)  แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภที่
เปนเบาหวาน  มารดาคลอดที่อายุนอยกวา ๒๐ ป รอยละ ๑๘.๒ (เกณฑรอยละ๑๐) และการฝากครรภกอนอายุ
ครรภ ๑๒ สัปดาห เพิ่มข้ึนจากป ๕๔ ดําเนินการไดตามเกณฑรอยละ ๕๐.๔ (เกณฑรอยละ ๕๐) มีโครงการเชิงรุก
ให อสม. จนท.คนหาหญิงต้ังครรภใหฝากครรภเร็ว 
 

ขอเสนอแนะจะมีประเด็นเหมือนกันกับจังหวัด
อื่น เนนโรคที่สําคัญของพื้นที ่

๒๔ 



๓.๔.๒  การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
          ผลการดําเนินงานตําบล Long Term Care เขารวมโครงการ ๑๗ อําเภอ ๑๗ ตําบล ประเมินโดยจังหวัด 
๓ ตําบล ผานเกณฑคุณภาพ ระดับดี ๑ ตําบล ระดับดีมาก ๒ ตําบล (ผานการประเมินตนเอง ระดับดี ๑๑ ตําบล 
ระดับดีมาก ๓ ตําบล) มีจํานวนชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ )สะสม(  ป ๒๕๕๔ จํานวน ๕๖๐ ชมรม  ป๒๕๕๕ 
จํานวน ๕๗๗ ชมรม มีการจัดบริการตามนโยบาย กลุมผูสูงอายุและผูพิการ  “๗๐  ป ไมมีคิว”  ๑๔ รพ.  ๒๐๙  
รพ .สต.   จัดใหมีบริการคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลครบทุกแหง ผูสูงอายุที่พิการและปวยเรื้อรัง ไดรับการดูแล
สุขภาพที่บาน (Home Health Care) โดยบุคลากรสาธารณสุข รอยละ ๙๙.๐๒ (เปา ๘๐) 
 

นครราชสีมา ๓.๑.๒ การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 
         พบวา เด็กกอนวัยเรียนและวัยประถมศึกษามีฟนผุมากความรุนแรงสูง วัยทํางาน และผูสูงอายุเขาถึงบริการ
ทันตกรรมไดนอย การดําเนินงานตามยุทธศาสตรทันตสุขภาพ ๒๕๕๓-๕๖ ขยายงานลงรพ.สต.โดยขับเคลื่อนพรอม
กับทีมทันตสุขภาพระดับอําเภอ ผลการดําเนินงาน พบวา เด็กป.๑ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนรอยละ๓๖.๐๗ นร.
ประถมไดรับการรักษารอยละ ๓๕.๓๐ ผูสูงอายุไดรับบริการใสฟนเทียมรอยละ ๙๓.๗ ประชาชนไดรับบริการ       
ทันตกรรมรอยละ ๒๐.๓๙ จังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาระบบขอมูลจัดทําระบบขอมูลการใหบริการรักษาและ
สงเสริมปองกันทางทันตกรรมของพื้นที่ www.identaldata.com และพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ของเครือขายและรพสต.ดังน้ี 

• การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑทันตกรรมที่มีคุณภาพในราคาประหยัด 
• มหกรรมทันตสุขภาพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

• บริการทันตกรรมโดยความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน 
• พัฒนาศักยภาพทีมงานสหวิชาชีพในรพ.สต. 
• จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินงานทันตในรพสต 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร: อบรมบุคลากรสงเสริมทันตสุขภาพระดับตําบล (TOHA) ๓ รุน ๑๓๕ คน 
 
 
 
 
 

       จังหวัดนครราชสีมามีปญหาเด็กฟนผุสูง 
การกําหนดทิศทางแผนยุทธศาสตรโดยใช
มาตรการเชิงรุกในการเขาถึงผูดูแลเด็กเพื่อให
ปรับพฤติกรรมการทําความสะอาดชองปากเด็ก
เล็ก และการเฝาระวังเรื่องการบริโภคขนมหวาน 
นํ้าอัดลมและการแปรงฟนกอนนอนในเด็ก
ประถมศึกษา เปนแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว สําหรับในกลุมประชาชน
ทั่วไป การขยายรูปแบบการจัดบริการที่ภาครัฐ
และเอกชนเชามามีสวนรวมจะชวยเพิ่มความ
ครอบคลุมและการเขาถึงบริการทันตกรรม
ไดมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



๓.๔.๑ ระบบกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 
         ระดับทอง 
         โรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง รอยละ ๑๐๐  ( รอศูนยอนามัยที่ ๕ 
ประเมินซ้ํา) สําหรับ ต.นมแม  ดําเนินการ ๒ ตําบล 
        -  มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
        -  ชุมชนมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 
        -  มีการทําประชาคมในพื้นที ่
                 -  มีการประเมินตนเอง  
** ต.โนนสูง อสม.นมแมดีเดนระดับภาค**  

- ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒๕๐๐ กรัม รอยละ๗.๗๔  (เกณฑไมเกิน ๗)  

- อัตราตายมารดา๒๖.๒๒(เกณฑ ๑๘ ตอแสนการเกิดมีชีพ) 
- มารดาวัยรุน รอยละ ๒๐.๒๘ (เกณฑ รอยละ ๑๐) 

- ANC กอน๑๒ สัปดาห รอยละ ๔๓.๔๘ (เกณฑ รอยละ ๕๐)  
 

๓.๔.๒ การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
              ผลการดําเนินงานตําบล Long Term Care  เขารวมโครงการ ๓๒ อําเภอ ๓๒ ตําบล ผานเกณฑ
คุณภาพโดยทีมประเมินของจังหวัด ผานเกณฑระดับพื้นฐาน ๑๐ ตําบล  ผานเกณฑระดับดี ๒๐ ตําบล  ผานเกณฑ
ระดับดีมาก ๑  ตําบล  ผานเกณฑระดับดีเดน ๑ ตําบล มี Good practice ดานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ที่ รพสต.
ดอนชมพู อ.โนนสูง ที่มีการดูแลผูสูงอายุครอบคลุม ๔ มิติ (มิติที่ ๑  การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ 
พึ่งพิงในชุมชน มิติที่ ๒ การพัฒนางาน อาชีพ และรายไดใหกับผูสูงอายุ  มิติที่ ๓ การเตรียมความพรอมกอนเขาสู
วัยสูงอายุ  มิติที่ ๔ การจัดปรับอาคาร/สถานที่ ที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ) มีชมรมผูสูงอายุที่จดทะเบียนกับสาขาสภาฯ
สะสมในป ๒๕๕๔  จํานวน  ๒,๕๙๐ ชมรม สําหรับในป ๒๕๕๕ มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ จํานวน ๓๒ 
ชมรม Good practice อยูที่ ต.บานใหม อ.เมืองนครราชสีมา นอกจากน้ียังมีการจัดบริการตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ในกลุม  ผูสูงอายุและผูพิการ “๗๐ ป ไมมีคิว” ในพื้นที่  ๓๔๙ รพ.สต. และ ๓๐ รพ. สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดใหมีบริการคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลทุกแหง รวม ๓๐ โรงพยาบาล 
 
 

 
 
-MCH board ควรมีการประชุมสม่ําเสมอ  
-การจัดระบบ consult  /conference case/ 
REFER ในรพ.ที่เปนแมขายที่มีสูติแพทย/กุมาร
แพทย 
-พัฒนาฐานขอมูลและการลงรายงานให
ครบถวน ทันเวลา 
-ปญหาการจัดหายานํ้าเสริมธาตุเหล็กในคลินิก
เด็กดี ซึ่งยังไมมีการดําเนินการ 
 

๒๖ 



บุรีรัมย ๓.๑.๒ การจัดทําแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 
         ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด พบวา เด็กนักเรียน ป.๑ ทั้งหมดไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟนในฟนแท 
(เปาหมาย: รอยละ ๕๕, ผลงาน รอยละ ๔๕.๑) เด็กนักเรียนช้ัน ป.๑-ป.๖ ไดรับบริการทันตกรรมแบบผสมผสาน 
(เปาหมาย: รอยละ ๔๐, ผลงาน รอยละ ๓๘.๐) ผูสูงอายุตามกลุมเปาหมายไดรับบริการใสฟนเทียม (เปาหมาย: 
รอยละ ๙๐, ผลงาน รอยละ ๗๒.๙) จํานวนผูสูงอายุกลุมเปาหมายไดรับบริการใสรากฟนเทียม  เปาหมาย: ๔๕ ราย
, ผลงาน ๐ ราย) 
 
๓.๔.๑ ระบบกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับ
ทอง 
โรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองรวมรอยละ ๙๐.๙๑ ( เกณฑรอยละ ๙๐) 

• ประเมินใหม ๒ แหง ประเมินซ้ํา ๗ แหง อยูในชวง จ.ประเมินรับรอง 
• ตําบลนมแมดําเนินการใน ต.นางรอง อ.นางรอง,ต.หายโศก อ.พุทไธสง, ต.ลําดวน อ.กระสัง  

• ชุมชนมีขอมูลและการเฝาระวังเพื่อการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
• ชุมชนประกาศมาตรการทางสังคม/กติกาทางสังคมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
• อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมรอยละ๔๐ 

• มีกองทุน มีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวที่เลี้ยงลูกดวยนมแม 
ผลการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก พบวา ทารกแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากวา ๒,๕๐๐  กรัม รอยละ ๘.๒๐ (เกณฑไมเกิน
รอยละ๗) ไมผานเกณฑแตมีแนวโนมลดลง รอยละการคลอดบุตรของมารดาอายุ <๒๐ป รอยละ ๒๐.๔๖ (ไมเกิน
รอยละ๑๐) รอยละหญิงต้ังครรภฝากครรภกอน ๑๒ สัปดาห รอยละ ๔๙.๑๗ (เกณฑ < รอยละ ๕๐) อัตราการตาย
ของมารดา ๒๖.๕๔ (เกณฑไมเกิน๑๘/แสนการเกิดมีชีพ) จํานวน ๓  ราย (ลมชัก ตกเลือดหลังคลอด) 
คณะกรรมการ MCH board ทบทวนและปรับระบบการสงตอใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 
๓.๔.๒ การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ  
         มีชมรมผูสูงอายุที่จดทะเบียนกับสาขาสภาฯสะสมในป ๒๕๕๔  จํานวน ๘๖ ชมรม สําหรับในป ๒๕๕๕ มี
ชมรมผูสูงอายุที่จดทะเบียนเพิ่มอีก ๒๓ ชมรม และรอรับการประเมินคุณภาพในชวงเดือนสิงหาคม มีการจัดบริการ
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในกลุมผูสูงอายุและผูพิการ“๗๐ ป ไมมีคิว” ในสถานบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ๒๕๑ แหง 

สําหรับประเด็นติดตามรอบที่ ๑ เรื่องการขาด
แคลนทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวย 
บริการปฐมภูมิ รพ.สต. ๒๒๗ แหง มีทันตา- 
ภิบาล ๓๒  แหง คิดเปนรอยละ ๑๔.๒  แนว
ทางแกไขอยูระหวางการผลิตทันตาภิบาล ๒ ป 
โดยใน ป๒๕๕๖ จะมีทันตาภิบาลมาบรรจุ ๘ 
คน และป ๒๕๕๗ จะมีทันตาภิบาลมาบรรจุ ๕๙ 
คน 
 
- อยากใหแตละกรมของกระทรวงสาธารณสุขมี
การดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกัน เพื่อให
งายตอการดําเนินงาน 
- การถายโอนและรับมอบนโยบายลาชา สงผล
ใหการทํางานดวยเงื่อนไขขอจํากัดของเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับการจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุ 
อยากเห็นผูสูงอายุที่แข็งแรงในชุมชนมีสวนชวย
ผูสูงอายุกลุมที่ติดบาน ติดเตียง อยางไร 

๒๗ 



คณะท่ี ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ (สรุปภาพรวมของเขต ๑๔) 

จังหวัด ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจากคณะผูนิเทศฯ 
ชัยภูม ิ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ มีประเด็นในการติดตาม ๔ ประเด็น ไดแก  

1. การบริหารการเงิน การคลัง 
2. การบริหารจัดการบุคลากร 
3. ระบบการควบคุมภายใน 
4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

จังหวัด มีระบบการบริหารจัดการ การเงิน การคลังคอนขางดี มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใหมีการปรับเกลี่ย 
และมีคณะกรรมการ CFO จังหวัดในการดูแลติดตามหนวยบริการที่มีปญหาสภาพคลอง  การพัฒนาดานกําลังคน
พบวา ทุกจังหวัดมีลักษณะของปญหาเหมือนกัน มีความแตกตางในดานปริมาณ มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยนําระบบ 
Competency Base Management มาใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามมาตรฐาน คตง. ครบทุกแหง และมีนโยบายพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม แตเปนระยะเริ่มตนของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฉบับ พ .ศ . ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 
 
 
 

คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด ควรมีการ
ติดตามกํากับหนวยบริการที่มีความเสี่ยงดาน
การเงินตอเน่ือง 

๒๘ 



    แบบ ตก.๒ 

 สรุปภาพรวมเขต 

ผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง ปงบประมาณ ๒๕๕๕  

 เขตตรวจราชการท่ี ๑๔  รอบท่ี ๒   

จังหวัด : ๑ นครราชสีมา  ๒ ชัยภูมิ  ๓ บุรีรัมย  ๔ สุรินทร 

 

คณะท่ี ๓  :  การสงเสรมิสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

ภารกิจท่ี ๒  :  การติดตามผลการปฏิบัติการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค 

ประเด็นหลักท่ี ๓  :  การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  

หัวขอ ๓.๑  การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพเชิงรุกงานบริการสุขภาพชองปาก 

๑. วิเคราะหสถานการณ สภาพปญหาของพ้ืนท่ี 
  จากขอมูลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของเขต ป ๒๕๕๔  พบวาเด็กกอนวัยเรียน และเด็กวัยเรียนมี

อัตราการเกิดโรคฟนผุอยูในระดับสูง  คือ  รอยละ ๕๕.๓๖  และ  ๔๘.๕๘  ตามลําดับ สวนในกลุมผูสูงอายุ มีฟนที่ใชงาน

ไดเพียงรอยละ ๔๗.๕๘ ซึ่งแสดงไวในตารางที่ ๑ จากสภาพปญหาดังกลาว การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาควรเปนการ

สงเสริมปองกัน ควบคูไปกับการจัดบริการลงสูระดับตําบลดวย    

ตารางท่ี ๑  แสดงขอมูลสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต  

กลุมอายุ รายการตัวช้ีวัดสภาวะทันตสุขภาพ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต 

อายุ ๑.๕ ป รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนนํ้านม - - - - - 

อายุ ๓ ป รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนนํ้านม ๓๕.๔๖ ๔๖.๖๔ ๔๔.๒๔ ๕๒.๒๒ ๔๔.๖๔ 

อายุ ๖ ป (ป.๑) รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนแท - - - - - 

 

อายุ ๑๒ ป (ป.๖) 

รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนแท ๕๖.๒๖ ๕๒.๐๘ ๔๔.๙๑  ๕๒.๔๕ ๕๑.๔๒ 

คาเฉล่ีย ผุ ถอน อุด ในฟนแท (DMF) ๐.๙ ๑.๔ ๑.๖ ๑.๓ ๑.๓ 

เด็กอายุ ๑๒ ป (ป.๖)  ไมมีเหงือกเลือดออก ๔๗.๐๔ ๔๓.๙๕ ๖๐.๗๗ ๕๗.๘๓ ๕๒.๓๙ 

 

อายุ ๖๐ ป ขึ้นไป 

รอยละของประชากรที่มีฟนใชงานไดไมนอย 

กวา ๒๐ ซ่ี 

๓๖.๗๘ ๕๙.๒๑ ๕๑.๐๘ ๕๓.๒๘ ๕๐.๐๘ 

รอยละประชากรที่มีฟนใชงานที่เหมาะสม  

(ไมนอยกวา ๔ คูสบ) 

๓๗.๑๔ ๕๕.๙๓ ๔๙.๖๙ ๔๗.๕๙ ๔๗.๕๘ 

 
๒. วิเคราะหแผนบูรณาการเชิงรุกงานบริการสงเสริมและปองกันโรคในชองปาก 

  จากขอมูลสภาวะทันตสุขภาพทั้ง  ๔  จังหวัด  พบวา ปญหาสุขภาพชองปากที่พบมากอยูในกลุม 

เด็กวัยกอนเรียน และเด็กวัยเรียน จึงกําหนดใหเปนกลุมเปาหมายหลักในการดําเนินการแกไขปญหา แตละจังหวัด 

มีแผนยุทธศาสตรงานทันตสุขภาพ  เนนงานเชิงรุก  งานบริการสงเสริมและปองกันโรคในชองปาก  โดยไดกําหนด 

กรอบแนวทางการขับเคลือ่นพรอมกันเปนทีม  ทั้งในระดับเขต  ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ  เพื่อใหบรรลุตาม  

เปาหมายที่กําหนดไว  ดังน้ี 

๑) มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสขุ เขต ๑๔  เพื่อวางแผนกลยุทธการดําเนินงาน 
และติดตามงานที่สําคัญทุกเดือน 

           
๒๙



๒) มีแผนงาน/โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุข  ดังน้ี 
ระดับจังหวัด 

-  มีแผนยุทธศาสตร ดานทันตสาธารณสุข ระดับเขต/จังหวัด ครอบคลุมทุกกลุมอายุ 

-  มีระบบจัดเก็บขอมูล สภาวะทันตสุขภาพ 

-  มีระบบติดตามผลการดําเนินงาน บน website (www.identdata.com)  

   -  มีแผนพัฒนาทันตบุคลากร ภายในจังหวัด  

       ระดับอําเภอ 

   -  มีแผนการนิเทศติดตามการดําเนินงานของ รพ.สต. เครือขาย 

   -  มีขอมูลสภาวะทันตสุขภาพในกลุมอายุหลัก 

   -  มีแผนการใหบริการทันตกรรมหมุนเวียนใน รพ.สต.ที่ไมมีทันตบุคลากร 

  ๓)  มีแผนการบริหารจัดการกองทุนทันตกรรม ในรูปคณะกรรมการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพชองปาก

  ระดับจังหวัด  

๔)  มีแผนการพัฒนากําลังคนดานทันตสุขภาพ เพื่อรองรับระบบบริการสงเสริมทันตสุขภาพในชุมชน 

โดยจัดทําหลักสูตร TOHA ระดับเขต ผลิตบุคลากรดานสงเสริมทันตสุขภาพ 

๓.  วิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ (output) และเชิงคุณภาพ (outcome/impact) 

ตารางท่ี ๒  แสดงผลผลิต ผลลัพธ การใหบริการ 

กลุมอายุ รายการ เปาหมาย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต 

 

 

กลุมเด็ก 

อายุ ๐-๕ ป 

๑. หญิงมีครรภไดรับการตรวจสุขภาพชอง  

ปาก  (รอยละ) 

๘๐ ๖๔.๘ ๕๔.๓ ๗๖.๘ ๕๐ ๖๑.๕ 

๒. เด็ก ๐ - ๒ ป  ไดรับการเคลือบฟลูออไรด 

วานิช  (รอยละ) 

๕๐ ๔๖.๗ ๑๐.๘ ๘๙.๗ ๓๗ ๕๓.๕ 

๓. ผูปกครองเด็กอายุ ๙ - ๑๒ เดือน  ไดรับ 

การสาธิตการแปรงฟน  (รอยละ) 

๘๐ ๕๓.๒ ๔๖.๔ ๘๙.๙ ๖๔.๕ ๖๓.๕ 

๔. เด็กอายุ ๐-๕ ป ไดรับบริการทันตกรรม 

(การเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก) (รอยละ) 

๕๐ ๕๘.๖ ๕๓.๕ ๕๔.๘ ๖๒.๗ ๕๗.๔ 

 

 

 

 

กลุมเด็ก 

ประถมศึกษา 

๑. เด็กนักเรียนชั้น ป.๑  ไดรับการตรวจฟน   

(รอยละ) 

- ๕๑.๙ ๒๖.๗ ๖๐ ๙๙.๘๗ ๕๖.๘ 

๒. เด็กนักเรียนชั้น ป.๑  ไดรับ Sealant   

(รอยละ) 

๕๕ ๓๖.๑ ๓๓.๗ ๔๕.๒ ๖๕ ๔๕ 

๓. เด็กนักเรียนชั้น ป.๑  ไดรับบริการ 

ทันตกรรม Comprehehsive care  (คน) 

- - - - - - 

๔. เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ป  ไดรับบริการ 

ทันตกรรม (การเขาถึงบริการสุขภาพชอง

ปาก) (รอยละ) 

๔๐ ๓๕.๓ ๖๘ ๓๘ ๗๐.๑ ๕๒.๘ 

๕. โรงเรียนที่เขารวมเปนเครือขายโรงเรียน   

เด็กไทยฟนดี (ระบุจํานวนโรงเรียนที่เขารวม 

และจํานวนเครือขาย โดยไมตองระบุรอยละ) 

 

- ๖๔ ๓๙ ๒๓ ๓๕ ๔๐.๓ 

๓๐ 



งานสงเสริม 

ทันตสุขภาพ

ในผูสูงอายุ 

 

๑. ผูสูงอายุใสฟนเทียม  (รอยละ) ๙๐ ๙๓.๗ ๕๘.๒ ๗๒.๙ ๖๖.๓ ๗๒.๘ 

๒. ผูสูงอายุใสรากฟนเทียม  (คน) ๑๗๐ - - - ๕ ๕ 

๓. ชมรมผูสูงอายุที่มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

    ชองปาก(ระบุจํานวนชมรมไมตองระบุ

รอยละ) 

 

 ตําบลละ  

 ๑ ชมรม 

๓๒ ๘๔ ๒๓ ๓๑ ๑๗๐ 

              

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๕  พบวา จังหวัดบุรีรัมย, สุรินทร, ชัยภูม ิ ยังไมผานเกณฑ 

ในดานการบริการใสฟนเทียมในกลุมผูสูงอายุ สวนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย ไมผานเกณฑในเรื่องการ 

ใหบริการเคลือบหลุมรองฟนและการใหบริการแบบผสมผสานในกลุมเด็กวัยเรียน (ดังแสดงในตารางที่ ๒) ทางผูรับ 

ผิดชอบงานและทีมประเมิน ไดประชุมวางแผนหารือรวมกัน  จนไดขอสรุปและมีแนวทางดําเนินงาน  เพื่อใหบรรล ุ

ตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕  เรียบรอยแลว 

 ตารางท่ี ๓  แสดงผลการใชงบประมาณ ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕  

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีใชไป รอยละ 

             นครราชสีมา                                                ๓๖,๖๘๘,๘๑๖ ๑๙,๓๗๑.๖๙๕ ๕๒.๘ 

             ชัยภูมิ ๑๕,๐๕๖,๒๔๑ ๒,๘๖๖,๖๒๔ ๑๘.๒ 

             บุรีรัมย ๒๐,๙๗๕,๓๕๖ ๑๐,๕๐๘,๖๕๓ ๕๐.๑ 

             สุรินทร ๑๖,๘๖๕,๘๘๐ ๓,๐๑๘,๙๙๒ ๑๗.๙ 

รวม ๘๙,๕๘๖,๒๙๓ ๓๕,๗๖๕,๙๖๔ ๓๙.๙ 

๔.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 ปญหา 

   การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชา และถูกปรับลดลง ทําใหการดําเนินงานไมเปนไป  

           ตามแผนที่วางไว  และสงผลกระทบตอยอดการใชงบประมาณของทั้ง ๔ จังหวัด ในภาพรวมของเขต มีการ 

           เบิกจายไปเพียงรอยละ ๓๙.๙ เทาน้ัน 

 ขอเสนอแนะ 

  ควรมีความชัดเจนและรวดเร็วในการบริหารงบประมาณ และควรจัดสรรงบประมาณลงสู 

           จังหวัดใหตรงตามไตรมาส 

๕. เรื่องท่ีผูนิเทศรับไวเพ่ือดําเนินการตอ และ/หรือ ประสานการแกไขในระดับกรม/กระทรวง 
  ไมม ี

 

 
๓๑ 



๖. ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลงาน 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

๑. เด็กนักเรียน ช้ัน ป.๑ ไดรับการ 

    เคลือบหลุมรองฟน 
๕๕ ๓๖.๐๗ ๓๓.๗ ๔๕.๒ ๖๕ 

๒. เด็กอายุ ๖-๑๒ ป ไดรับบริการ 

    ทันตกรรมแบบผสมผสาน 
๔๐ ๓๕.๓ ๖๘ ๓๘ ๖๓.๖ 

๓. ผูสูงอายุไดรับบริการใสฟนเทียม  

 

๙๐ ๙๓.๗ ๕๘.๒ ๗๒.๙ ๖๖.๔ 

  

 ตัวช้ีวัด  ที่ยังไมผานเกณฑ อยูในระหวางดําเนินการ  ทุกจังหวัดมีแนวทางดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 

 

ชื่อ-สกุล : ผูนิเทศงาน                     ตําแหนง                    หนวยงาน              มือถือ  

ทพญ.กันทิมา เหมพรหมราช       ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ         ศูนยอนามัยที่ ๕        ๐๘๘-๕๙๔๓๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



สรุปภาพรวมเขต 

ผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๔ รอบท่ี  ๒ 

จังหวัด : ๑ นครราชสีมา ๒ ชัยภูมิ ๓ บุรีรัมย ๔ สุรินทร  

 

คณะท่ี ๓ : การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

รหัสตัวชี้วัด : ๐๓๐๕: โรงพยาบาลที่สมัครผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง 

หัวขอท่ี ๓.๔.๑  เรื่อง: สุขภาพแมและเด็ก : โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 

๑. วิเคราะหสถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพ้ืนท่ี นโยบายท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

       โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน โดยมีแนวคิดเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลใหมีการจัดระบบการบริการแม

และเด็กที่ไดมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ต้ังแตระยะต้ังครรภ คลอด 

หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง ๕ป โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดบริการพัฒนาคุณภาพการบริการ   

       ในการดําเนินงานป๒๕๕๕ไดมีการกําหนดจํานวนเปาหมายโรงพยาบาลที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก

แหงครอบครัวระดับทอง มีความครอบคลุมรอยละ ๙๐ ของโรงพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการ โรงพยาบาลที่ไดรับการ

รับรองเปนโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองตองจัดระบบบริการที่ไดมาตรฐาน และมีผลลัพธดานสุขภาพแม

และเด็กตามตัวช้ีวัดสําคัญผานเกณฑ ไดแก  อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ไมเกิน ๓๐ ตอพันการเกิดมีชีพ ทารกแรก

เกิดนํ้าหนักนอยกวา๒,๕๐๐ กรัม ไมเกินรอยละ ๗ อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือน รอยละ ๓๐ เด็กแรก

เกิด-๕ ปมีพัฒนาการสมวัย รอยละ๙๐ และสรางการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบชมรมสายใยรกัแหงครอบครัว 

       ผลการดําเนินงานในชวง๔ เดือนแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตค.๕๔-มค.๕๕) พบวา โรงพยาบาลที่สมัครผาน

เกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง จังหวัดบุรีรัมย ชัยภูมิ  สุรินทร นครราชสีมา รอยละ 

๑๐๐, ๙๐.๙๑,๘๕.๗ และ ๗๐ตามลําดับ ในเรื่องของผลลัพธดานสุขภาพแมและเด็ก ยังมีปญหาในประเด็นมารดาตาย 

สูงถึง ๓๐.๗๒ ตอแสนการเกิดมีชีพ และในเรื่องทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม ในภาพรวมยังสูงเกินเกณฑ  

สาเหตุสวนใหญเกิดจากการคลอดกอนกําหนด การต้ังครรภในวัยรุนที่เพิ่มข้ึน และภาวะโภชนาการของมารดาขณะ

ต้ังครรภ  

   

 

 

 

 

แบบ ตก.๒ 

๓๓ 



 

ตัวช้ีวัด 

รพ.สายใยรักแหงครอบครัว 

ระดับทอง 

เปาหมาย 

ป ๒๕๕๕ 

ผลการดําเนินงาน ตค.๕๔ - มค.๕๕ 

 

 

นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร เขต๑๔ 

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ๓๐ ตอพันการ

เกิดมีชีพ 

๒๕.๓๐ ๑๖.๗๔ ๑๐.๓๘ ๒๓.๑ ๑๘.๙๓ 

ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา

๒,๕๐๐ กรัม 

รอยละ ๗ ๖.๓๓ ๗.๓๙ ๗.๖๑ ๙.๒ ๗.๖ 

อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียว ๖ เดือน 

รอยละ ๓๐ ๖๗.๖๓ ๘๓.๖๑ ๕๗.๓๔ ๖๗.๘ ๖๙.๑ 

เด็กแรกเกิดถึง๕ปมีพัฒนาการ

สมวัย 

รอยละ ๙๐ ๙๕.๔๕ ๙๘.๓๙ ๙๙.๕๔ ๙๒.๒ ๙๖.๔ 

 
 

๒. วิเคราะหการบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ/ทรัพยากร) 

         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใหความสําคัญกับงานอนามัยแมและเด็ก โดยกําหนดใหเปนยุทธศาสตร

สําคัญ และมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอในการจัดทําแผนงาน/โครงการ จากการวิเคราะหการบริหารจัดการ

พบวา ทั้ง ๔ จังหวัดมีกิจกรรมดําเนินการในรูปแบบเดียวกัน ผานทางคณะคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด 

(MCH Board)  ในการ แตงต้ังคณะทํางาน กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนงานโครงการ  เพื่อพัฒนางานอนามัยแม

และเด็กใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด  ดังน้ี 

๑. กําหนดยุทธศาสตรงานอนามัยแมและเด็ก ในระดับจังหวัดและอําเภอใหมีการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
๒. มีการประชุมคณะกรรมการMCH Board ในการกํากับติดตามงานอนามัยแมและเด็กอยางสม่ําเสมอ  
     ๓-๔ ครั้ง/ ป   

๒.  มีแผนงาน/โครงการพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก   โดยมีกิจกรรมหลักครอบคลุม 

-การบริหารจัดการ โดยในจังหวัดสุรินทร และบุรีรัมยมีระบบการทํางานในรูปแบบเครือขาย ผานโซนและNODE

ที่มีสูติแพทยและกุมารแพทย เปนโรงพยาบาลพี่เลี้ยงใหโรงพยาบาลในเครือขาย 

-การพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ืองและทันสมัย ในเรื่องการงานฝากครรภ การให

คําปรึกษาแบบcouple counselling การอบรมCPR ในทารก การตรวจพัฒนาการโดยใชอนามัย๔๙ และDENVER II  

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหเปนครู ก ในการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กในระดับอําเภอและจังหวัด  

 

๓๔ 



          ๓.  การทํา Conference กรณีมารดาหรือทารกเสียชีวิต โดยสูติแพทย กุมารแพทย ในโรงพยาบาลศูนยรวมกับ

โรงพยาบาลชุมชน เพื่อหาปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหา 

๔. มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลสายใยรกัแหงครอบครัวระดับทองในระดับจังหวัด  

รวมทั้ง รพสต.สายใยรักแหงครอบครัว โดยมีการวางแผนดําเนินการใหผานตามเกณฑเพื่อใหมีผลลัพธสุขภาวะมารดา

และทารกที่ดีข้ึน 

๕. มีการกําหนดและจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการพัฒนาตําบลนมแมทั้ง๔จังหวัด  

จังหวัดนครราชสีมา ๒ ตําบล (ต.ดานชาง, ต.นกออก)  

จังหวัดสุรินทร ๓ ตําบล (ต.บานผือ, ต.กันตรวจระมวล, ต.สมุด)  

จังหวัดชัยภูมิ ๒ ตําบล ( ต.หนองบัวแดง ,ต.ซับใหญ) 

จังหวัดบุรีรัมย ๓ ตําบล ( ต.นางรอง, ต.หายโศก, ต.ลําดวน) 

๖. การเฝาระวังติดตามและปองกันภาวะขาดไอโอดีนในมารดาและทารก การจายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิง

ต้ังครรภทุกราย การคัดกรองภาวะพรองไทรอยดฮอรโมนในเด็กแรกเกิด รวมทั้งวางแนวทางใหการรักษาไดทนัเวลากรณี

ผลผิดปกติ 

๗.  สนับสนุนชมรมสายใยรักแหงครอบครัว และหมูบานชุมชนตนแบบดานการพัฒนางานสุขภาพแมและเด็ก     

๓. วิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ  (Output) และ เชิงคุณภาพ Outcome/Impact)

เปรียบเทียบจังหวัด เขต และประเทศ 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๕ โรงพยาบาลในเขต ๑๔ ที่สมัครจํานวน ๘๑ แหง ผานเกณฑมาตรฐาน

โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองจํานวน๗๗แหง คิดเปนรอยละ๙๔.๑๕    ( เพิ่มข้ึนจากป๒๕๕๔ซึ่งผาน                                                                                                  

เกณฑ จํานวน ๖๘ แหง คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๕ )  

ผลลัพธสุขภาพแมและเด็ก ตามตัวช้ีวัดโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง ใน๔ตัวช้ีวัดหลัก ไดแก 

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือน เด็กแรกเกิดถึง๕ปมีพัฒนาการสมวัย 

ผานเกณฑ  แตทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม ทั้ง ๔ จังหวัดมีแนวโนมสูงกวาตัวช้ีวัดที่ต้ังไว  

 

 

 

 

 

 

๓๕ 



ตัวชี้วัด 

  

ผลงานปงบประมาณ๒๕๕๕ 

ต.ค.๕๔- พค.๕๕ 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต๑๔ 

อัตราสวนการตายของมารดา (นอยกวา๑๘

ตอแสนการเกิดมีชีพ) 

๒๖.๒๒ 

(๓ ราย) 

๓๑.๘๗ 

(๒ ราย) 

๒๖.๕๔ 

(๓ ราย) 

๓๑.๘ 

(๓ ราย) 

๒๙.๑๐ 

(๑๑ ราย) 

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (นอยกวา

๓๐ตอพันทารกเกิดมีชีพ) 

๒๔.๖๕ ๑๖.๙๔ ๒๖.๒๓ ๒๓.๒๖ ๒๒.๗๗ 

ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม 

(นอยกวารอยละ๗) 

๗.๗๔ ๗.๓๙ ๘.๒ ๙.๘ ๘.๘๒ 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือน 

(มากกวารอยละ๓๐) 

๖๗.๖๓ ๖๐.๔๓ ๔๕.๑๕ ๖๗.๘ ๕๘.๙๘ 

เด็กแรกเกิดถึง๕ปมีพัฒนาการสมวัย 

(มากกวารอยละ๙๐) 

๙๕.๔๕ ๙๘.๓๙ ๙๙.๔๗ ๙๒.๒ ๙๗.๗๔ 

โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 

ระดับทอง (ยอดสะสมมากกวารอยละ๙๐) 

๑๐๐ 

(๓๐แหง) 

๑๐๐ 

(๑๕ แหง) 

๙๐.๙๑ 

(๒๐แหง) 

   ๘๕.๗ 

(๑๒แหง) 

๙๔.๑๕ 

(๗๗แหง) 

 

       จะเห็นไดวาโรงพยาบาลที่สมัครผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองมีจํานวน

เพิ่มข้ึนจากป๒๕๕๔ จากรอยละ ๘๖.๖๕ เปน รอยละ ๙๔.๑๕    แตผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดานสุขภาพแมและ

เด็กในบางตัวช้ีวัดกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทั้งในเรื่องอัตราการตายของมารดาที่เพิ่มเกินเกณฑ และทารกแรกเกิดนํ้าหนัก

นอยกวา๒,๕๐๐ กรัม ที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน   

        ในเรื่องอัตราการตายของมารดาที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน(รวมทั้งหมด ๑๑ราย)  เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหา

สาเหตุพบวา อันดับ๑ เปนจาก amniotic fluid embolism (๓ราย)  

                อันดับ๒ เปนจาก Post partum hemorrhage (๒ราย)/ PIH (๒ ราย) 

             สวนที่เหลือเปนปจจัย จากโรคของผูปวย คือ เปนจากโรคธาลาสซีเมียชนิด เบตา (๑ ราย)/CA cervix (๑ 

ราย)/epilepsy (๑ ราย) และ DM with sepsis (๑ ราย) 

            จากขอมูลสาเหตุการตายในเขต๑๔ สาเหตุอันดับ๑ เปนภาวะที่พบไดนอยมาก พบอุบัติการณ  ๑: ๘,๐๐๐ 

ถึง๑ : ๘๐,๐๐๐ไมสามารถทํานายไดและไมสามารถปองกันได แมมีการฝากครรภคุณภาพก็ตาม ซึ่งเมื่อมีการฝาก

ครรภคุณภาพ และจัดระบบบริการมาตรฐานตามกระบวนการของโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองทํา

ใหสาเหตุการตายที่ปองกันไดลดลงทั้งจาก ภาวะตกเลือดหลังคลอด และภาวะครรภเปนพิษ  เมื่อเปรียบเทียบกับ

๓๖ 



สาเหตุการตายมารดา ใน๓ ป ที่ผานมา ( สาเหตุที่พบบอยสุด คือ ภาวะตกเลือดหลังคลอด รองลงมาคือ แทงไม

ปลอดภัย และภาวะครรภเปนพิษตามลําดับ)  สวนสาเหตุการตายที่เหลือเปนจากปจจัยของผูปวยที่เปนโรคและมี

underlying disease อยูกอน   

             ในประเด็นของมารดาตายทุกจังหวัดไดทบทวนและวางมาตรการรวมกันระหวางโรงพยาบาลชุมชนและ

โรงพยาบาลศูนยเพื่อปองกันการเกิดซ้ําและการearly detection เพื่อใหมีการรักษาที่เหมาะสมในเบื้องตน 

         สวนในเรื่องของทารกนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัมที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในภาพรวมเขต เมื่อดูแนวโนม

พบวามีความสัมพันธกับอัตราการต้ังครรภในวัยรุนที่เพิ่มข้ึน ในภาพรวมของเขต๑๔พบการต้ังครรภวัยรุนสูงมากถึง

รอยละ ๒๐.๒๒  ซึ่งไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการMCH boardและการต้ังครรภวัยรุนเพื่อแกปญหาดังกลาว 

        การฝากครรภคุณภาพที่ยังไมไดตามมาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของการฝากครรภกอน ๑๒ สัปดาห ทําได 

รอยละ๔๗.๖๘ (เกณฑ คือ มากกวา รอยละ๕๐) แตพบวามีแนวโนมทีดี่ข้ึนเทียบกับทุกป ซึ่งทางจังหวัดทุกจังหวัดได

ทราบปญหาและเห็นความสําคัญ โดยมีการวางแผนงาน และจัดกิจกรรมรองรับใหมีการรณรงคเชิงรุกเพิ่มข้ึนผานแกน

นํา อสม. และแกนนําหมูบานโดยสามารถดําเนินงานในรูปแบบเดียวกันทุกจังหวัด  

           ในเรื่องของการจายยาเม็ดเสริมไอโอดีน และการตรวจคัดกรองTSH พบวาไดดําเนินการครบ รอยละ๙๘-

๑๐๐ตามเปาหมาย   และสามารถใหการรักษาภาวะTSH ที่ผิดปกติในทารกไดทันทวงทีกอน๒เดือนทุกจังหวัด 

            ในการดําเนินงานคลินิกเด็กดี ทั้งในเรื่องของการตรวจพัฒนาการโดยอนามัย๔๙ และDENVER II มีการ

วางแผนงานการอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกเด็กดีแตขณะน้ียังดําเนินการไมไดตาม

เปาประสงคที่วางไว นอกจากน้ียังมีประเด็นเรื่องการจายยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ยังมีปญหาไมสามารถดําเนินการไดครบ

ทุกจังหวัด 

            การดําเนินงานในเรื่องตําบลนมแม ทั้ง๔ จังหวัด ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด และอําเภอ ขณะน้ี

ยังอยูในชวงประเมินตนเอง และดําเนินการตามข้ันตอนและตัวช้ีวัดที่กําหนด 

 

๔.   ปญหาและขอเสนอแนะ (เปนปญหาท่ีผูนิเทศงานพบวาเปนผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมาย 

      ตามตัวช้ีวัด)   

๑. การต้ังครรภวัยรุนและภาวะทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอย เปนประเด็นที่เช่ือมโยงกัน แตละจังหวัดควรวิเคราะห 
และวางแผนหาแนวทางแกไขโดยรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน  ในสวนของขอมูลการ
ต้ังครรภวัยรุนทั้งทางผูนิเทศและทางจังหวัดเห็นพองกันในประเด็นเกี่ยวกับทีค่วรมีการปรับเกณฑเปนวัยรุนที่
ไมพรอมมีการต้ังครรภ นอยกวา รอยละ๑๐ (ไมควรนํามารดาต้ังครรภที่พรอมและตองการต้ังครรภกอน ๒๐ 
ป มาคิดซึ่งเปนสวนที่การรณรงคแผนงานไมประสบความสําเร็จ) 

๒. อัตรามารดาเสียชีวิตที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยสาเหตุสวนใหญเปนจาก amniotic fluid embolism ซึ่งเปน
ประเด็นที่คาดเดาไมไดและไมสามารถปองกันได ประเด็นปญหาคือ เมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่า หรือการ
หายใจที่ผิดปกติที่เกิดข้ึนอยางเฉียบพลันในชวงเจ็บครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดโดยไมมีสาเหตุอื่น ควร
นึกถึงภาวะดังกลาว เมื่อสามารถearly detectionไดรวมทั้งใหการรักษาไดทันทวงทีภายใตอุปกรณชวยชีวิตที่
เหมาะสม ( เน่ืองจากไมมีการรักษาเฉพาะ )จะสงผลใหลดอัตราการเสียชีวิตลงได( อัตราการเสียชีวิต อยูที่ 
๒๐-๙๐ %) 

๓๗ 



๓. ประเด็นเรื่องการจายยานํ้าเสริมธาตุเหล็กในคลินิกเด็กดี ในการนิเทศรอบแรกพบปญหาและอุปสรรคจาก
นโยบาย งบประมาณ และไมเขาใจหลักการของการจายยา  เมื่อนิเทศรอบหลังพบวา มีความเขาใจและ
จัดสรรยานํ้าเสริมธาตุเหล็กไดถูกตองมากข้ึน แตยังไมครอบคลุม ควรมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและ
ครอบคลุมใหมากข้ึน 

๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเปนประเด็นที่สําคัญ ในแตละจังหวัดมีแผนงานรองรับและมีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาทั้งในเรื่องการดูแล มารดา และทารก  ควรมีการทบทวนและประเมินศักยภาพ
บุคลากรหลังการอบรม เพื่อใหมีความรูและความเขาใจตลอดจนมีทักษะในการทํางานที่เหมาะสม  เชน การ
ชวยกูชีพในทารกแรกเกิด และในเรื่องการตรวจพัฒนาการโดยใชอนามัย๔๙ และ DENVER II ซึ่งเปนประเด็น
ที่ควรพัฒนาทั้งในเรื่องความรู และทักษะเฉพาะดานอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากสงผลตอตัวช้ีวัดหลักในการ
ประเมินมาตรฐานงานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง 

๕. เร่ืองท่ีผูนิเทศงานรับไวเพ่ือดําเนินการตอและ/หรือประสานการแกไขในระดับกรม/กระทรวง 

           เน่ืองจากจํานวนหญิงต้ังครรภในวัยรุนเพิ่มข้ึนตอเน่ืองและเปนปญหาที่สําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ในการดําเนินงานควรจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง เพื่อใหการดําเนินงานมีความจริงจังและตอเน่ือง  สวน

ประเด็นปญหาที่ทางผูนิเทศและทางจังหวัดเห็นพองกันในประเด็นเกี่ยวกับที่ควรมีการปรับเกณฑเปนวัยรุนที่ไมพรอม

มีการต้ังครรภ นอยกวา รอยละ๑๐ (ไมควรนํามารดาต้ังครรภที่พรอมและตองการต้ังครรภกอน๒๐ ปมาคิดซึ่งเปน

สวนที่การรณรงคแผนงานไมประสบความสําเร็จ) ทางผูนิเทศจะนําเรียน และประสานกรมตอไปเพื่อนํามาพิจารณา

ปรับเกณฑตอไป  

๖. ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

รหัสและตัวชี้วัด เกณฑ จังหวัด 
การดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลงาน อัตรา 

๐๓๐๕: 

โรงพยาบาลที่

สมัครผานเกณฑ

มาตรฐาน

โรงพยาบาล

สายใยรักแหง

ครอบครัวระดับ

ทอง 

รอยละ ๙๐ ๑.นครราชสีมา ๒๗ แหง (จาก๓๐) ๓๐ แหง รอยละ ๑๐๐ 

๒.ชัยภูม ิ ๑๔ แหง (จาก๑๕) ๑๕ แหง รอยละ ๑๐๐ 

๓.บุรีรัมย ๒๐ แหง (จาก๒๒) ๒๐ แหง รอยละ ๙๐.๙๑ 

 

๔.สุรินทร ๑๓ แหง (จาก๑๔) ๑๒ แหง รอยละ ๘๕.๗ 

 

รวมเขต ๑๔ ๗๔ แหง (จาก๘๑) ๗๗ แหง รอยละ๙๔.๑๕  

 

      จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด พบวา จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  ท้ัง๓จังหวัด ไดรับการประเมินรับรอง

เกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง ผานเกณฑ  มีเพียงจังหวัดสุรินทรผลการดําเนินงานยังไมผาน

เกณฑ  ผูรับผิดชอบงานจังหวัดสริุนทรไดประเมินตนเองและประเมินซํ้าโดยจังหวัดพบวาผานเกณฑ ขณะน้ีรอทีมประเมิน

จากศูนยอนามัยท่ี๕  ลงประเมินรับรองซํ้าวันท่ี ๘-๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๕  

๓๘ 



ช่ือผูนิเทศงาน พญ.วีณา มงคลพร ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

ช่ือหนวยงาน ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา กรมอนามัย 

มือถือ 086-6517822 โทรศัพท 044-305131 

โทรสาร 044-305136 e-mail : veenaanamai@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



แบบ ตก.๒ 

สรุปภาพรวมเขต 

ผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๔  รอบท่ี ๒   

จังหวัด: ๑. นครราชสีมา ๒. ชัยภูมิ ๓. บุรีรัมย ๔. สุรินทร 

 

คณะท่ี ๓ :   การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

รหัสตัวชี้วัด : ๐๓๐๕ มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพเพิ่มข้ึน 

หัวขอท่ี ๓.๔ : การดูแลสุขภาพแม เด็ก ผูสูงอายุและผูพิการ 

เรื่อง ๓.๔.๒ : การจัดต้ังและพัฒนาชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
 

๑. วิเคราะหสถานการณ ความสําคัญ สภาพปญหาของพ้ืนท่ี นโยบายท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 ประชากรผูสูงอายุในเขตนครชัยบุรินทรในป ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๙,๑๑๐ คน คิดเปนรอยละ 

๑๒.๒ ของประชากรทั้งเขต จากการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel 

Activities of Daily Living: ADL) ของผูสูงอายุในเขต พบผูสูงอายุกลุม ๑ ที่ชวยเหลือตนเอง ผูอื่น และสังคมได รอยละ 

๘๗.๑ กลุม ๒ ชวยเหลือตัวเองไดบาง รอยละ ๑๑.๐ และกลุม ๓ ชวยเหลือตนเองไมได เปนผูพิการทุพพลภาพ รอยละ 

๑.๙ ปญหาสุขภาพที่พบสวนใหญปวยดวยโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นอกจากน้ียังพบปญหาของ

ระบบกลามเน้ือ เอ็น กระดูก ขอเสื่อม และระบบยอยอาหาร ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ จํานวนและรอยละของผูสูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร 

ผูสูงอายุ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร เขต ๑๔ 
จํานวนผูสูงอายุทั้งหมด ๓๒๙,๓๔๓ ๑๓๕,๓๕๗ ๑๘๑,๕๒๙ ๑๖๒,๘๘๑ ๘๐๙,๑๑๐ 
สัดสวนผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมด ๑๒.๘ ๑๒.๐ ๑๑.๗ ๑๑.๘ ๑๒.๒ 
ผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรอง 
 ADL (จํานวน, %) 

๒๘๗,๕๗๔ 
(๘๗.๓) 

๑๑๕,๗๓๐ 
(๘๕.๕) 

๑๗๕,๒๕๒ 
(๙๖.๕) 

๑๕๔,๔๗๑ 
(๙๔.๘) 

๗๓๓,๐๒๗ 
(๙๑.๕) 

ผูสูงอายุกลุมที่ ๑ (%) ๘๗.๔ ๘๐.๙ ๘๔.๔ ๙๔.๑ ๘๗.๑ 
ผูสูงอายุกลุมที่ ๒ (%) ๑๐.๐ ๑๗.๑ ๑๔.๑ ๔.๙ ๑๑.๐ 
ผูสูงอายุกลุมที่ ๓ (%) ๒.๖ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๙ 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุของ

กระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ โดยมีโครงการสงเสริมสุขภาพรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชมรมผูสูงอายุที่มีความเขมแข็ง อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) ตลอดจนการ

รวมมือของคนในชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตําบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวใหครบทั้ง ๖ 

องคประกอบ ไดแก 

 

๔๐ 



๑.  มีขอมูลผูสูงอายุตามกลุมศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  

     (Activities of Daily Living :ADL)   

๒.  มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ  

๓.  มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

๔.  มีบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบาน โดยบุคลากรสาธารณสุข 

๕.  มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล   

๖. มีระบบการดูแลผูสูงอาย ุกลุมท่ี 2 (ติดบาน) และ ผูสูงอาย ุกลุมท่ี 3 (ติดเตียง) 

 

๒. วิเคราะหการบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ/ทรัพยากร) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหความสําคัญกับงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดย

กําหนดเปนตัวช้ีวัดของ Node Long Term care และตัวช้ีวัดระดับจังหวัด จากการวิเคราะหการบริหารจัดการ พบวา 

ทั้ง ๔ จังหวัดมีกิจกรรมที่มีแนวทางในการดําเนินงานเหมือนกัน ดังน้ี 

ดานบริหาร 

 ๑. แตงต้ังคณะทํางานดูแลผูสูงอายุระยะยาว Long Term Care ของ Node LTC 

๒. ประชุมช้ีแจงผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ เพือ่รับทราบนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และเกณฑประเมิน

ตําบลตนแบบฯ 

 ๒. ประสานความรวมมือระดับอําเภอ ตําบล เพื่อคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงาน ๑ อําเภอ ๑ ตําบล 

 ๓. แตงต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด 

 ๔. กําหนดเปนตัวช้ีวัดของจังหวัดในการวัดผลงานเปน ๑ อําเภอ ๑ ตําบลตนแบบฯ 

 ๕. กําหนดตัวช้ีวัดระดับหนวยบริการปฐมภูมิเปน รอยละของผูที่อยูในภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ไดรับการดูแล

สุขภาพที่บาน (HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข 

ดานบรกิาร 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวของหนวยบริการสาธารณสุขต้ังแตโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ถึง ชุมชนและครอบครัว โดยกําหนดมาตรฐานดังน้ี 

 ๑. หนวยบริการมีขอมูลผูสูงอายุแบงตามกลุมศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน โดย

ใชแบบคัดกรอง ADL ใหครอบคลุมประชาชนในเขตรับผิดชอบทุกพื้นที่ และจัดทําทะเบียนจําแนกตามผลการคัดกรองให

ถูกตอง ชัดเจน 

 ๒. จัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน (HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข 

 ๓. จัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บานโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ หรือ อสม. 

 ๔. จัดบริการสงเสริมปองกันดานทันตสุขภาพในตําบล 

 ดานวิชาการ 

 ๑. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ครู ก) ดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในพื้นที่

ดําเนินงานตําบลตนแบบฯ ๑๐๒ ตําบล (จัดไปแลวในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 

 ๒. อบรมถายทอดองคความรูแกผูดูแลและอาสาสมัครในชุมชน (ครู ข) ในพื้นที่ดําเนินการ 

๔๑ 



 ๓. พัฒนาเกณฑประเมินตําบลตนแบบฯ รวมกบัภาคีเครือขาย ๔ จังหวัดในเขตนครชัยบุรินทรใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โดยมีศูนยอนามัยที่ ๕ เปนแกนนํา (จัดไปแลวในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕) 

 ๔. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 ๕. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดกระบวนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวของตําบล

ตนแบบ 

ดานภาคีเครือขาย 

 ๑. จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในงาน LTC รวมกันทั้ง ๔ จังหวัด 

๒. สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

 ๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุ 

 

๓. วิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ (Out put) และเชิงคุณภาพ (Outcome/Impact) เปรียบเทียบ

จังหวัด เขต ประเทศ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เขตนครชัยบุรินทรไดมีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในพื้นที่นํารอง ๕ ตําบล ในแต

ละจังหวัด  และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดขยายพื้นที่ในการดําเนินงานตําบลตนแบบฯ เพิ่มข้ึนเปน “หน่ึงอําเภอ หน่ึงตําบล” 

มีตําบลที่สมัครเขารวมโครงการท้ังสิ้น ๑๐๒ ตําบล แบงเปน นครราชสีมา ๓๒ ตําบล ชัยภูมิ ๓๐ ตําบล บุรีรัมย ๒๓ 

ตําบล และสุรินทร ๑๗ ตําบล ต้ังเปาหมายจะดําเนินการประเมินใหผานเกณฑคุณภาพตําบลตนแบบฯ ๑๐๐% ผลการ

ดําเนินงาน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีตําบลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวผานเกณฑคุณภาพทั้งหมด ๒๔ ตําบล และ

จะดําเนินการประเมินรับรองตําบลที่เขารวมโครงการตอ โดยทีมประเมินของจังหวัดใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๕ น้ี 

 องคประกอบในการขับเคลื่อนตําบล Long Term Care ในทุกจังหวัดคือ มีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็ง ซึ่งต้ังแตป 

๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ในเขตมีชมรมผูสูงอายุที่จดทะเบียนกับสาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ประจําจังหวัด ทั้งสิ้น 

๓,๕๘๑ ชมรม เปนชมรมที่ผานเกณฑคุณภาพ ๑๒๗ ชมรม และมีชมรมขาราชบํานาญกระทรวงสาธารณสุข ๑ ชมรม  

ตารางท่ี ๒ จํานวนตําบลสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 

ตัวช้ีวัด จังหวัด 
เกณฑตัวช้ีวัด (ตําบล) ผลการดําเนินงาน 

จังหวัด 
Node 
LTC 

ประเทศ 
ตําบลท่ีเขา

รวมโครงการ 
ผลงาน 

(ผานเกณฑคุณภาพ) 

มีตําบลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาว 

๑. นครราชสีมา ๓๒ ๑๙ ๒ ๓๒ ตําบล ๕ ตําบล 
๒. ชัยภูม ิ ๑๖ ๑๐ ๒ ๓๐ ตําบล ๑๖ ตําบล 
๓. บุรีรัมย ๒๓ ๑๔ ๒ ๒๓ ตําบล รอรับการประเมิน 
๔. สุรินทร ๑๗ ๑๐ ๒ ๑๗ ตําบล ๓ ตําบล 

รวมเขต ๑๔ ๘๘ ๕๓ ๘ ๑๐๒ ตําบล ๒๔ ตําบล 
   หมายเหตุ: สรุปผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 

๔๒ 



ตารางท่ี ๓ จํานวนชมรมผูสูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร 

ชมรมผูสูงอาย ุ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร เขต ๑๔ 

ชมรมผูสูงอายุทั้งหมด ๒,๕๙๐ ๗๔๓ ๗๗๔ ๕๘๓ ๔,๖๙๐ 
ชมรมผูสูงอายุที่จดทะเบียนกับสาขาสภาฯ ๒,๕๙๐ ๓๔๕ ๘๖ ๕๖๐ ๓,๕๘๑ 
ชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ ๓๒ ๙๒ NA ๓ ๑๒๗ 
ชมรมผูสูงอายุที่มีการดําเนินงานแตยังไม
จดทะเบียน 

NA ๓๙๘ NA ๒๓ ๔๒๑ 

ชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญ
กระทรวงสาธารณสุข 

NA ๑ NA NA ๑ 

 

๔. ปญหาและขอเสนอแนะ (เปนปญหาท่ีผูนิเทศงานพบวาเปนผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมาย ตามตัวชี้วัด) 

ปญหา แนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

๑. บุคลากรงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ยาย/

สับเปลี่ยนงานบอย ทําใหการบริการไมตอเน่ือง 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม/บุคลากรยาย/

สับเปลี่ยนงาน อยางตอเน่ือง   

๒. การสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน LTC จาก

หนวยงานภาครัฐ อปท. แตกตางกัน ไมเสมอภาคใน

บางพื้นที ่

- สนับสนุนให อปท. เปนคณะกรรมการในงาน LTC 

(กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ) และกระตุนใหผูสูงอายุมี

โครงการสงเสริมสุขภาพในชุมชน 

๓. การติดตอประสานงาน การเช่ือมโยงขอมูลไมเปน

ระบบ  

- การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปฏิบัติงาน และ

มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี 

 

๕. เรื่องท่ีผูนิเทศงานรับไวเพ่ือดําเนินการตอและ/หรอืประสานการแกไขในระดับกรม/กระทรวง 

 ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

๔๓ 



๖. ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

รหัสและตัวชี้วัด เกณฑ จังหวัด 

การดําเนินงาน 

ชมรมท่ีเขารวม

โครงการ 

เปาหมาย ผลงาน  

(ผานเกณฑคุณภาพ) 

๐๓๐๕: มีชมรม

ผูสูงอายุผานเกณฑ

คุณภาพเพิ่มข้ึน 

๒ ชมรม: 

จังหวัด 

๑. นครราชสีมา ๓๒ ชมรม ๒ ชมรม ๕ ชมรม 

๒. ชัยภูม ิ ๓๐ ชมรม ๒ ชมรม  ๑๖ ชมรม  

๓. บุรีรัมย ๒๓ ชมรม ๒ ชมรม รอรับการประเมิน 

๔. สุรินทร ๑๗ ชมรม ๒ ชมรม ๓ ชมรม 

รวมเขต ๑๔ ๑๐๒ ชมรม ๘ ชมรม ๒๔ ชมรม 

 

ตัวช้ีวัดระดับกระทรวงในป ๒๕๕๕ กําหนดใหมีการดําเนินงานตําบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะ

ยาว ๒ ตําบล ตอ จังหวัด ในเขตนครชัยบุรินทรมีตําบลที่สมัครเขารวมโครงการทั้งหมด ๑๐๒ ตําบล และ ๑ ใน ๖ ของ

องคประกอบตําบลตนแบบฯ มีองคประกอบของชมรมผูสูงอายุตองผานเกณฑคุณภาพ ดังน้ันในเขต ๑๔ จะประเมินชมรม

ผูสูงอายุคุณภาพไปพรอมกับการประเมินตําบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว สรุปผลการประเมิน ณ 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ ๒๔ ชมรม 

มีการจัดบริการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในกลุมผูสูงอายุและผูพิการ “70 ป ไมมีคิว” ในทุกพื้นที่

ของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร 

 

๗. รายชื่อคณะตรวจราชการและนิเทศงาน 

ช่ือผูนิเทศงาน นางสาวศรีประภา  ลุนละวงค ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ช่ือหนวยงาน ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา กรมอนามัย 

มือถือ 081-0731254 โทรศัพท 044-305131 

โทรสาร 044-291506 e-mail : ooanjung@hotmail.com 

 

 

 
 
 

๔๔ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 


