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การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
รว่มสมัย ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับระบบการตรวจราชการและ
นิเทศงาน ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง และ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (รอบ1และรอบ2) ระบบการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 1 และ 2) เฉพาะส่วนของคณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และ
ระบบควบคุมโรค 
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ขอขอบคุณ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 
5 นครราชสีมา หัวหน้าทีมนิเทศ แพทย์หญิงวีณา มงคลพร นางสุวรรณ แช่มชูกลิ่น นางสาวณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล 
และคณะผู้นิเทศตามแผนการตรวจราชการทุกท่าน ที่กรุณาลงพ้ืนที่นิเทศงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จน
เอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 
 
                                                                                กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
                                                                                    ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
                                                                                              สิงหาคม 2558 
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เขตสุขภำพที่ 9 (รอบท่ี 1) 

 
การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติ

ราชการภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักตรวจและประเมินผล ร่วมกับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการจากกรม กอง ส านักต่างๆ ได้ด าเนินการตรวจ
ราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยด าเนินการ 2 
รอบ รอบที่ 1 ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 และรอบที่ 2 ระหว่างเดือน
มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 2 ภารกิจ 5 ด้าน 10 หัวข้อ 13 ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุง่เน้น สาระส าคัญสรุปเฉพาะในส่วนของคณะที่1: การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
ดังนี้ 
 

คณะที ่ ประเด็นกำร 
ตรวจรำชกำร 

ข้อสังเกต/ข้อคน้พบ ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 

คณะที่1 การพัฒนา
สุขภาพตามกลุม่วัย
และระบบควบคุม
โรค 

1. การบริหารงาน
สง่เสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค
ตามกลุม่วัย 

- โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพภาพรวมจังหวัด  
ทั้ง 4 จังหวัด งบประมาณ PP ถูกโอนไปยังอ าเภอโดยตรงไม่
ผ่านจังหวัด 
- การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ  ปัญหาในพื้นที่  สถานการณ์ปัญหาด้าน
สุขภาพ  ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  พิจารณาจาก
ปัญหาในปีก่อนๆว่าอะไรคืออุปสรรคต่อการบรรลุตัวชี้วัด   
- การจัดท าแผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณ PP อ าเภอ
จะด าเนินการจัดท าเอง และจะส่งขึ้นมาให้จังหวัดตรวจสอบ 
- การบริหารงบประมาณงานPP 
ชย. งบ 26,900,000 บาท แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สสจ. 
(23.25%) สสอ. (11.11%) แผนงานโครงการ (58.07%) 
สนับสนุนเขต (7.57%) 
บร. งบ 3,029,313 บาท แผนงานโครงการตามกลุ่มวัย 34 
โครงการ (7.15%) 
สร. งบ 3,826,865 บาท แผนงานโครงการ 63 โครงการ 
โดยเน้นกลุ่มวัยท างาน เด็ก0-5 ปี และวัยรุ่น 
นม. งบ 63,165,540 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ตามกลุ่มวัย 
(45.52%) พัฒนาระบบบริการ (16.6%) บริหารจดัการ
แผนงานโครงการ (37.9%) 
- การบรหิารจัดการระบบข้อมลู  ระดับอ าเภอรายงาน
ความก้าวหน้าผา่นระบบ IT โดยขอ้มูลการรายงานจะถูก
ส่งไปยังจังหวัด (เป็นรายงาน 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม ซึ่ง บร. 
เก็บข้อมูลที ่Data Center และ WEBMANAGER / นม. ใช้
โปรแกรม HosXP  Tool) 
- การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ระดบัจังหวัดจะน าตัวช้ีวัด
ระดับกระทรวง เขต และตัวช้ีวัดของจังหวัด ถ่ายให้กับ

- การวิเคราะห์สภาพปัญหาแต่
ละจังหวัดไมไ่ด้กล่าวถึงการน า
ข้อมูลส่วนอ่ืนๆ มาประกอบการ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน เช่น 
ข้อมูลจากงานวิจัย  ข้อมูลจาก
การตรวจวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ข้อมลูปัจจัย
แวดล้อมของจังหวัด เป็นต้น 
- ระดับจังหวัดยังขาดการ
ประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง 
ของข้อมูลในฐานข้อมูล (รายงาน 
21 แฟ้ม รายงาน 43 แฟ้ม 
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา รง.506) ของแต่ละอ าเภอ 
- กระบวนการจัดท าแผนฯทั้งใน
ระดับอ าเภอยังไม่ได้แสดงให้เห็น
ว่ามีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
- จังหวัดและอ าเภอยังไมไ่ด้
แสดงให้เห็นถึงแผนงานเชิง
บูรณาการ ซึ่งเป็นการบรูณาการ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปัญหา หรือ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อบูรณาการ
แก้ไขปัญหา อย่างชัดเจน 



ระดับอ าเภอ โดยจะคดัเลือกตัวช้ีวัดให้อ าเภอว่ามตีัวช้ีวัด
ใดบ้างที่อ าเภอจะต้องรับไปด าเนนิการ 
- การก ากับ ติดตามประเมินผล 
ชย. มีการก ากับโครงการ (Project Monitor) ผ่านระบบ IT 
และมีแผนการตรวจก ากับติดตามงานเครือข่ายระดับอ าเภอ
ปีละ 2 ครั้ง 
บร. ปกติ 2 ครั้ง แต่ในบางกรณีถา้พื้นที่เกิดปัญหาจะมี
นิเทศกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วย 
สร. ประชุมติดตามเดือนละ 1 ครัง้โดยทีมนิเทศ และมี
แผนการตรวจก ากับตดิตามงานเครือข่ายระดับอ าเภอปีละ 
2 ครั้ง 
นม. ปีละ 2 ครั้งแบ่งตามขนาดอ าเภอใหญ่ กลาง เล็กและ
นิเทศกรณีพิเศษตามสภาพปญัหาพื้นที่ / นโยบาย นพ.สสจ. 

กลุ่มสตรีและเด็ก 
ระบบการเฝ้าระวัง
พัฒนาการอาย ุ0-5 
ปี และการ
ช่วยเหลือเด็กที่
พัฒนาการล่าช้า 

การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  ควร
ครอบคลมุทั้ง 3 ปัจจัยหลัก ดังนี ้
1. ภาวะโภชนาการในมารดาและเด็ก   
2. การตรวจคัดกรอง และการกระตุ้นพัฒนาการ 
3. การเฝ้าระวังพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยง 4กลุ่ม (LBW, 
BA, มารดาวัยรุ่น, พัฒนาช้า) 
ปัจจัยเสี่ยง/ปัญหาที่พบแยกตามประเด็น ดังน้ี 
- ปัญหาขาดไอโอดีนยังคงเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี ท้ัง 4 จังหวัด 
- เด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
ยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด 
- คลินิกเด็กดี : การตรวจพัฒนาการและรายงาน ว่าล่าช้า 
หรือสงสัยว่าล่าช้า ยังขาดระบบการช่วยเหลือและส่งต่อที่
เหมาะสม/การตรวจพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม (BA 
, LBW< 2,500 กรัม , มารดาตั้ งครรภ์วัยรุ่น และกลุ่ม
พัฒนาการช้า) ยังด าเนินการไม่ครอบคลุม 
- DSPM และ DAIM ที่ต้องด าเนินการทุกสถานบริการทั่ว
ประเทศ พบว่า ยังเป็นปญัหาในเรือ่งของศักยภาพของ
บุคลากร การจัดซื้อเครื่องมือ สมุดคู่มือบันทึก รวมถึงการ
บริหารจดั 
การเงินในแต่ละระดับ 
- ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ พบปัญหา คือ ครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการศูนยเ์ด็กเล็กคณุภาพ ระดับอ าเภอ ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ขาดการกระตุน้การด าเนินงานในการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน 
 

- ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนท้ังเรื่องเครื่องมือการ
ตรวจและการจัดอบรมศักยภาพ
บุคลากร ให้ครบเป้าหมายตาม
พื้นที่การตรวจราชการ เพื่อให้
การด าเนินการมมีาตรฐาน มี
ความแม่นย าในการใช้เครื่องมือ 
ได้ผลลัพธ์ที่เช่ือถือได้ เพื่อเป็น
ข้อมูลระดับประเทศได้ถูกต้อง 
- การนิเทศติดตามเครื่องมือ
ตรวจพัฒนาการทั้ง DSPM และ 
DAIM ควรมีระบบที่ชัดเจน และ
เป็นเครื่องมือ มาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ 
- ควรบูรณาการงานในระดับ
กระทรวง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน 

ระบบและกลไก
การจัดการปัญหา
แม่และเด็กระดับ
จังหวัด 

- มีระบบ MM conference ทบทวน case  น าไปสู่การ
แก้ปัญหาตรงประเด็นเมื่อมีมารดาตายทุกราย และ ระบบ
รายงานมารดาตายมีความล่าช้า ได้มีการก าหนดข้อตกลง
ของการรายงานเป็น  ภายใน 15วัน และทบทวนความเสี่ยง
ทุกราย เพื่อสื่อสารความเสีย่งได้ถกูต้องและรวดเร็ว ป้องกัน
การเกิดซ้ า  

ส่วนกลางควรให้การสนับสนุน 
vaccine Infuenza ให้เพียงพอ 
ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยเชิงระบบท่ีสามารถ
ป้องกันได้ 



- มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน ฝากครรภ์คุณภาพเขต
นครชัยบุรินทร์ ยังพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในนโยบาย
ที่เป็นภาพรวมเขต ในเรื่องของการฝากครรภ์ 8 ครั้งคุณภาพ
เขตนครชัยบุรินทร์  
-  การ เ ช่ือมโยงบทบาทของ FCTและ DHS  ในการ
ด าเนินการ ด้านแม่และเด็กยังไม่ได้เน้นความส าคัญเท่ากลุ่ม
วัยอื่น 
- ระบบการแกไ้ขปัญหามารดาตาย ทั้ง 3 ราย มีการทบทวน
และจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ทั้งจากสาเหตุ
โดยตรง และโดยอ้อม 
 

ระบบการจัดการ
ช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีความ
เสี่ยง และหญิง
ตั้งครรภ์ภาวะ
ฉุกเฉิน 

- หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด พบปัญหา 
ดังกล่าวในทุกระดับของสถานบริการ รวมถึงระดับ รพ.สต. 
- หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพที่ยังไม่ได้ตาม
เป้า ถือเป็นประเด็นท้าทาย ที่เช่ือมโยงไปถึงงาน 
การฝากครรภ์คุณภาพ 8 ครั้งนครชัยบุรินทร์ 

บทบาทของ FCT ในการผลักดัน
งานเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
เข้าใจถึงปัญหา และวางแผน
ร่วมกัน ในการค้นหาผู้ป่วยฝาก
ครรภ์ก่อน12 สัปดาห์เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

กลุ่มเด็กวัยเรียน  
ภาวะโภชนาการใน
เด็กนักเรยีน 

- มีการการด าเนินงานผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่ยัง
ขาดการบูรณาการในการด าเนินงานร่วมกันแบบองค์รวม 
- เด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน และอ้วน) ทุกจังหวัด
ไม่มีโครงการหรือกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเฉพาะ 
- ระบบการติดตาม ประเมินผลเด็กท่ีมีภาวะอ้วน ทุกจังหวัด
ยังไม่มี 
- จังหวัดยังไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายในระดับจังหวัด ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านภาวะสุขภาพเด็กนักเรียน 
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มภีาวะอว้น เข้าสู่ระบบ DHS  
 

ไม่ม ี

การแกปั้ญหาการ
เสียชีวิตของเด็ก 
(อายุต่ ากวา่ 15 ปี) 
จากการจมน้ าตาย 

- มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลการจมน้ าเป็นรายอ าเภอ
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- มีแนวทาง/มาตรการการแกไ้ขปญัหาของจังหวัด 
- มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน้ า จมน้ า โดย
รายงานเบื้องต้นผ่านระบบสารสนเทศ และส่งเป็นรายงาน
การสอบสวนการตกน้ า จมน้ า รวมทั้งมีการเฝ้าระวังเด็กช่วง
ปิดเทอม มีการท างานแบบสหสาขา ทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
ผ่านกระบวนการต าบลจัดการ
สุขภาพ (DHS)   

กลุ่มวัยรุ่น 
การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นและการ
ตั้งครรภ์ซ้ า 

- ความเช่ือมโยงมาตรการ การด าเนินงานเรื่องการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่องรวมถึง
การเช่ือมโยงงาน DHS ยังไม่เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น พบพื้นที่เสี่ยงชัดเจนจากการแยก
วิเคราะห์งานรายอ าเภอ และการคุมก าเนิดกึ่งถาวรยัง
ด าเนินการไดไ้ม่ครบทุกสถานบริการ 
- การจัดสรรเงินในส่วนของยาฝังคมุก าเนิด โดย E –claim 
ยังมีปัญหาในการเบิกจ่าย  กรมอนามัยควรประสานกับ 

- ควรมีการบูรณาการงาน ก่อน
น าสู่ผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ โดย
เน้นการผลักดันมาตรการ
สุขภาพวัยรุ่นท้ัง 5 ด้าน ให้
สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
ครอบคลมุและเป็นระบบ 
- การประเมินของแต่ละงานของ
ส่วนกลางควรใช้เทคนิค 



สปสช.เขต และส่วนกลางเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน ของ
สถานบริการแตล่ะแห่ง 
- การเก็บข้อมูลเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัจจัย
เสี่ยงในวัยรุ่นควรด าเนินการบูรณาการไปพร้อมมาตรฐาน 
YFHS และควรมีการสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชนเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลระดับอ าเภอ 
- ชุมชนและท้องถิ่นยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
สุขภาพวัยรุ่นและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ส่งผลให้การ
มีส่วนร่วมน้อย 

Empowerment ไม่ควรดูแค่มี
หรือไมม่ี ท าหรือไม่ท า เช่น การ
ประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาล 
YFHS ควรประเมิน เน้นเรื่อง
การจัดบริการที่วัยรุ่นสามารถ
เข้าถึงและมรีะบบข้อมลูที่เป็น
ฐานเช่ือมโยงวัยรุ่นทั้งอ าเภอ
(ข้อมูลทั่วไป, ปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
,โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์,
สถานการณ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์
ไม่พร้อมและพร้อม รวมถึง
จัดระบบช่องทางการส่งต่อจาก
ชุมชน และสถานศึกษา) เพื่อให้
น ามาวิเคราะห์รายอ าเภอ 
เนื่องจากสภาพปญัหาของแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกัน 

การแกปั้ญหา
พฤติกรรมความ
เสี่ยงในวัยรุ่น 

- นม. มีการส ารวจการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
แอลกอฮอล์ในประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ 
ร้านอาหาร สถานบริการ / ร้านอาหาร  ปั๊มน้ ามัน  และ
สถานท่ีสาธารณะ  
- บร. มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ระดบัจังหวัด เพื่อก าหนด
นโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน  
- สร. มีการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ด าเนินการ 4 มาตรการ และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุราของวยัรุ่นโดยใช้กลไก DHS 
บูรณาการการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 
 

- ควรมีนโยบายจังหวัดเรื่องการ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญตัิ
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์
อย่างจริงจัง ของหน่วยงาน
ราชการ และ อปท. 
- ควรมีการประสานท าความ
เข้าใจเรื่องกฎหมายกับผูผ้ลิต/
ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหนา่ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ สร้างกระแส 
เกี่ยวกับผลกระทบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ (Social 
Network) 
- มีโครงการระดับชาตเิรื่อง
มาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม ่

กลุ่มวัยท ำงำน 
การป้องกันควบคุม
โรค NCD และ
ปัจจัยเสี่ยง (สุรา 
ยาสูบ) 

- มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการNCDระดับจังหวัด เพื่อเน้นนโยบาย การ
จัดสรรงบประมาณ การก ากับติดตามและถ่ายทอดสู่ผู้
ปฏิบัต ิสร้างกระแสการสร้างเสรมิสุขภาพ โครงการรณรงค์
ปวงประชาร่วมใจ  มีการประชาสมัพันธ์ให้ความรูส้ัญญาณ
เตือนภัยในประชาชนท่ัวไป และกลุ่มเสี่ยง ในด้าน 3 อ. 2 ส    
มีการเฝ้าระวังและติดตามดูแลกลุม่เสี่ยง กลุม่ป่วย โดยใช้
แนวทางปิงปองเจ็ดสี โดยผู้ป่วยจะต้องไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อน และมีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2ครั้ง 
- สร้างระบบ SRRT NCD  กิจกรรม self help group 

- การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
ผ่านกระบวนการต าบลจัดการ
สุขภาพ (DHS)   
- บูรณางานคลินิกNCD คุณภาพ 
และคลินิก DPAC คุณภาพ 
- การประเมินโอกาสเสีย่งต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD 
risk) ในกลุ่มป่วยDM,HT ให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ60 โดยกลุ่ม
เสี่ยงสูงมาก(risk≥30%) ต้องขึ้น
ทะเบียนด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยา่งเข้มข้น และหรือ



ได้รับยาในการรักษาเพื่อลด
ความเสีย่ง 
 

การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

- การวิเคราะห์แนวโน้มบาดเจ็บ ตาย ของ สสจ. จากฐาน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแนวโนม้ลดลง แต่ จาก สนย.กระ
ทรวงสาธารณสุข แนวโนม้เพิ่มมากข้ึน รพ.วิเคราะห์ฐาน
เดียวกันกับ สสจ.ตัวเลข ไม่เท่ากัน 
- มาตรการบริหารจัดการข้อมูลอบุัติเหตุทางถนนและการ
เฝ้าระวังท าไดด้ ี
- มาตรการการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อ าเภอ ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) หรืออ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งไม่มสีนับสนุน/ผลักดันให้อ าเภอด าเนินการ
สอบสวนสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุทางถนน กรณีที่มีการ
เสียชีวิตทุกราย นอกเหนือจากเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา 
และมีการคืนข้อมลูแก่พ้ืนท่ี/ชุมชน ขยายการน า 5 ส ไปใช้ 
และเพิ่มการตดิตามเสริมพลังคนท างาน 
 

- ควรมีกลยุทธ์การด าเนินงาน
ชัดเจน และเร่งด าเนินงาน
เนื่องจากอัตราตายด้วยอุบัติเหตุ
ทางถนน แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
 

กลุ่มวัยสูงอำย ุ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุท่ีพึง
ประสงค ์

- ยังไม่มีการสรุปวเิคราะห์พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของ
ผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อน าผลสรุปวิเคราะหม์าจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ หรือ
ประสานแผนบรูณาการกับงาน NCD, งานสุขศึกษา  งาน
สุขภาพจิต และงานทันตสาธารณสุข ฯลฯ 
 

- ตัวช้ีวัดงานสูงอายุไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย และควรมี
ความชัดเจน สามารถตอบสนอง
ต่องานท่ีท า   
 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
คัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ 

- นโยบายการด าเนินงานผู้สูงอายุจากกรมวิชาการต่างๆ มี
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติท าให้ต้องรับนโยบายหลายครั้ง 
- ตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐาน แบบประเมินมีหลายรูปแบบ มี
ความซ้ าซ้อน ไม่ชัดเจนในค าอธิบาย บางตัวเป็นตัวช้ีวัดใหม่ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจและไม่สามารถด าเนินการต่อเนื่องได้ 
- ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานในระดับปฐมภมูิ ในการตรวจ
คัดกรองสุขภาพกาย และใจของผูสู้งอายุ ซึ่งต้องมีการตรวจ 
3 ด้าน คือ ADL, การคัดกรองโรคที่พบบ่อยได้แก่ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ฟัน สายตา และการคัดกรองกลุ่ม 
Geriatric Syndromes 
 

- กรมวิชาการต่างๆ เช่น กรม
อนามัย กรมการแพทย์ กรม
สุขภาพจิต สปสช. ควรมีการบรู
ณาการและพูดคุยกันในการ
ประชุมชี้แจงนโยบายงานสูงอายุ
เป็นภาพรวมสู่จังหวัดในครั้ง
เดียวกัน  
 

สถานบริการมี
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีครบ
วงจร 

- รพ.สต. ท าการตรวจคดักรองสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อพบกลุ่ม
เสี่ยงต้องส่ง รพช.เพื่อประเมินและยืนยัน ส าหรับรพช. ต้อง
มีแผนการด าเนินงาน จัดหน่วยบรกิารสุขภาพเน้นการ
ให้บริการประเมิน/คัดกรองส่งเสรมิป้องกัน และรักษา
เบื้องต้นตามเกณฑ์คลินิกผูสู้งอายุ  
- การจัดการคลินิกผู้สูงอายุในรพช.ไม่สามารถจัดตั้งแยก
โดยตรงได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานท่ีและบุคคลากร 
 
 

- หลักสูตรในการอบรมผูดู้แล
ผู้สูงอาย ุ 420 ชม. รวมถึง
หลักสตูร Care Manager  
หลักสตูร 12 วัน ไม่เหมาะกับ
การน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 
เนื่องจากใช้เวลาในการอบรม
นานเกินไป 
 



กลุ่มคนพิกำร 
บูรณาการระบบ
การดูแลสุขภาพคน
พิการการ
เคลื่อนไหว/ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมองที่พ้นระยะ
วิกฤติ 

- มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) จ านวนทั้งสิ้น 2,536 
คน : นม.(776 คน-30.61%) บร. (743 คน-29.30%) สร. 
(591 คน-23.30%) และชย. (426 คน-16.80%) 
- ผู้พิการไดร้ับบริการครบถ้วน จ านวน 2,374 คน 
(93.61%) โดยจังหวัดที่มีร้อยละของผู้พิการไดร้ับบริการ
ครบถ้วนสูงสดุ คือ ชย. (97.18%) รองลงมาคือ บร. 
(95.56%) นม. (91.62%) และสร. (91.20%) ตามล าดับ   
- มีระบบฐานข้อมูลผู้พิการโดยแต่ละจังหวัดเป็นผู้ด าเนนิการ
ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเอง 
- มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านผู้พิการระดับจังหวัด มี
แผนพัฒนาสุขภาพผู้พิการระดับจังหวัด และถ่ายทอดลงสู่
พื้นที่ในระดับอ าเภอ มีแหล่งให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้
พิการทุกจังหวัด 
- มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน และมีการติดตามงานเป็น
ระยะ 
- มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะ
วิกฤติ โดยการจัดทีมสหสาขาวิชาชีพ ลงให้การดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน 
 

ไม่มี 

2. ระบบการ
ควบคุมปอ้งกันโรค
ในพื้นที่ได้
มาตรฐาน  

- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์
ผิดปกติทางสาธารณสุขท่ีเชื่อมโยงระดับเขตและจังหวัด   
- มีระบบการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศและจงัหวัดชายแดน (จังหวัด
บุรีรัมย์และสุรินทร)์ 
- การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคครอบคลุม
ถึงประชากรต่างด้าว 
- กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค  5 
มิ ติ  (Health Determinants, Behavioral risk, Program 
response, Morbidity/Mortality/Disability, Abnormal 
Event and Outbreak)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

เขตสุขภำพที่ 9 (รอบท่ี 2) 
   

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและ
ระบบควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558 ก าหนดแผนการตรวจราชการ 2 รอบต่อปี ในกรอบแนวคิดการวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ในรอบที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม) ผลส าเร็จตามประเด็นตรวจราชการในรอบที่ 2 
(เดือนกรกฏาคม-เดือนสิงหาคม) โดยเน้นการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี/มาตรการที่ดี/แนวทาง กิจกรรมที่ดี ซึ่งส่งผล
ต่อความส าเร็จ และโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุงในประเด็นตรวจราชการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเขต จังหวัด อ าเภอและต าบลเพ่ือน าไปประยุกต์หรือขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน ทีมตรวจ
ราชการประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งท าหน้าที่ผู้แทนกรมอนามัย กรม
ควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ 
นครราชสีมา ร่วมตรวจราชการจังหวัดละ 3 วัน โดยฟังบรรยายสรุปในภาพรวมระดับจังหวัดในวันแรก ลงพ้ืนที่ 
คปสอ.2 แห่งและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่งในความรับผิดชอบของ คปสอ.นั้นในวันที่สอง และ
สรุปผลการตรวจราชการในวันที่สาม จากการร่วมตรวจราชการครั้งนี้มีประเด็นที่เป็นบทเรียนส าคัญประกอบด้วย 
คุณภาพของการรายงานตรวจราชการ (ตก.1 และ ตก.2) ในด้านความครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบทันเวลา การ
จัดการความรู้ทีมตรวจราชการในด้านองค์ความรู้ตัวชี้วัด/ประเด็นตรวจราชการ ทักษะส าคัญได้แก่การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ การสังเคราะห์
ข้อมูล การท างานเป็นทีมมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ส าหรับการท างานระหว่างศูนย์วิชาการให้ชัดเจน การให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทีมตรวจราชการต้องน าไปปรับปรุงส าหรับการตรวจราชการในปีต่อไปให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนในด้านผลการตรวจราชการครั้งนี้พบว่าประเด็นตรวจราชการส่วนใหญ่ที่มีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย มีผลจากความชัดเจนของกรอบประเด็นการตรวจราชการ ความร่วมมือจากหน่วยงานนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์/พัฒนา
จาก Gap ในปีที่ผ่านมาเพ่ือให้งานมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ตามตารางท่ี 1  

 

 

 

 

 

 



คณะที ่ ประเด็นกำร 
ตรวจรำชกำร 

ข้อสังเกต/ข้อคน้พบ ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 

คณะที่1 การพัฒนา
สุขภาพตามกลุม่วัย
และระบบควบคุม
โรค 

1. การบริหารงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
ตามกลุม่วัย 

1. ทุกจังหวัด 
1.1 นิเทศงานอ าเภอปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 2 เน้น
ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัด 
1.2 มีแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผลระดับอ าเภอ 
 1.3 มีระบบ Coaching อ าเภอ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
การด าเนินงาน 
1.4 ตัวช้ีวัดส าหรับการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมี 2 
ลักษณะได้แก่ ตัวช้ีวัด MOU และ Ranking  
1.5 มีสรุปผลการตรวจประเมินผลระดับอ าเภอ 
 

1. ความเสี่ยงดา้นความรู้ ความ
เข้าใจ จ านวนของบุคลากร ด้าน
ตัวช้ีวัดจ านวนมาก ด้านความ
ชัดเจนของงบประมาณในการ
บริหารงาน PP ในภาพรวม 
จังหวัดและอ าเภอควร 
Coaching บุคลากรในระดบั
ต าบลอย่างต่อเนื่อง 
2. จังหวัดมีระบบและกลไกการ
ติดตาม ก ากับ ประเมินผล
ค่อนข้างชัดเจนท้ังการนิเทศงาน 
การประเมินผล การ Coaching 
ดังนั้นเพื่อให้ระบบมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจังหวัดและอ าเภอ
ควรสรปุผลการประเมินผลจาก
ข้อค้นพบส าคัญในด้านบริหาร 
บริการ วิชาการเป็นเชิงวิชาการ 
(วิจัย รายงาน) เพือ่ผลักดันสู่การ
ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/
นโยบายของจังหวัด อ าเภอ
ต่อไป 
 
 

กลุ่มสตรีและเด็ก 
 

ระบบการเฝ้าระวัง
พัฒนาการอาย ุ0-5 
ปี และการ
ช่วยเหลือเด็กที่
พัฒนาการล่าช้า 

ความครอบคลุมการตรวจพัฒนาการเด็ก 18, 30 เดือนยัง
ด าเนินการไดไ้ม่ครอบคลมุ 100%ทั้ง4 จังหวัด 
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการสมวยัโดยใช้DSPMยังต่ ากว่า
ข้อมูลระดับประเทศปี 2557 ของข้อมูลส ารวจของกรม
อนามัย ป2ี557 
- การด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการสมวัย พบ
ข้อค้นพบท่ีเป็นปัจจัยขัดขวางพัฒนาการเด็กในพ้ืนท่ี ท่ีควร
แก้ไขและจดัท าแผนตามarea based ในพื้นที่ คือ  
1. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ในท้ัง4 จังหวัดยังสูงเกิน
เกณฑ์  
2. ภาวะขาดไอโอดีน ในจังหวัดชัยภูมิ และ สุรินทร ์
3. ภาวะทารกน้ าหนักน้อย กว่า2,500กรัม ในท้ัง4 จังหวัด
ยังสูงกว่าเกณฑ ์
- ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผ่านเกณฑท์ุกจังหวัดแต ่พบปัญหา 
คือ ครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ 
ระดับอ าเภอ ขาด 
ความรู้ความเข้าใจ ในการ พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมิน 6 ด้าน 
 

เครื่องมือการตรวจ DSPM และ 
DAIM ที่ต้องด าเนินการทุกสถาน
บริการในเขต พบว่า ยังมีปญัหา
ในประเด็นการประเมินศักยภาพ
ของบุคลากร และบทบาทของ 
child project managerที่ควร
มีระบบcoaching และก ากับ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 



กลุ่มสตรีและเด็ก 
(ต่อ) 

ระบบและกลไก
การจัดการ
ปัญหาแม่และ
เด็กระดับจังหวัด 

- อัตราตายมารดาเกินเกณฑ์ใน3จังหวัด มีเพียง
จังหวัดชัยภูมิที่ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แต่เมื่อวิเคราะห์
สาเหตุพบว่าสาเหตุการตายจากการคลอดและระบบ
การจัดการความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน ลดลงชัดเจนใน
จังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ยังมีเพียงจังหวัด
บุรีรัมย์ที่ยังมีปัญหาเสียชีวิตจากสาเหตุตายโดยตรง
จากการตกเลือดหลังคลอดทั้งหมด น าไปสู่การวาง
มาตรการที่เหมาะสม  
 

ไม่มี 

ระบบการจัดการ
ช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ที่มี
ความเสี่ยงและ
หญิงตั้งครรภ์
ภาวะฉุกเฉิน 

ในระบบการท างานผ่านบทบาทของFCT จังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์ มีระบบการท างานใน
ประเด็นฝากครรภ์คุณภาพทั้ง 2 ประเด็นผ่านเกณฑ์ 
ส่วนจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ ได้ตัวเลขที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เนื่องจากระบบการลงและดึงข้อมูลไม่ครบ ท า
ให้ได้ข้อมูลน้อยกว่าความเป็นจริง  
 

ประสานงานกับITในการน า
ออกข้อมูลที่ถูกต้องและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากbest 
practice จะเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

กลุ่มเด็กวัยเรียน  
 

ภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน 
 

- ทุกจังหวัดมีข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการที่ไม่สมส่วน 
รวมถึงเด็กอ้วน ซึ่งพบปัญหาเด็กอว้นจังหวัดนครราชสีมา
เกินเกณฑเ์พียงจังหวัดเดียว และทุกจังหวัดมีการบรูณาการ
กับเครือข่ายได้ดโีดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ แต่ทุกจังหวัดยัง
ขาดการเช่ือมโยงและระบบการส่งต่อเด็กอ้วนมารับการ
รักษาในคลินิกDPAC  
 

- การเก็บข้อมูล43 แฟ้ม ในการ
รายงานควรมีการปรบัปรุงใน 3
จังหวัด คือ นครราชสมีา บุรีรมัย ์
และชัยภมู ิ
 

 การแก้ปัญหาการ
เสียชีวิตของเด็ก 
อายุต่ ากว่า 15 ปี 
จากการจมน้ า 

- เด็กจมน้ าผา่นเกณฑ์ 4 จังหวัด ทั้ง4 ตัวช้ีวัด 
1.1 จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี ลดลงร้อยละ 20  
1.2 จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุน้/ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า ตาม
องค์ประกอบผู้ก่อการดีระดับทองแดง (ร้อยละ 50) 
1.3 ร้อยละ 50 ของอ าเภอที่มีการด าเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ า 
1.4 โรงเรียนมีการด าเนินงานป้องกันการจมน้ า 
 

- ความต่อเนื่องและยั่งยืนของ
กิจกรรมระดบัต าบล อ าเภอเป็น
ความเสีย่งส าคญัดังนั้นอ าเภอ
ควรเน้นการสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยผา่นกระบวนการ
ระบบจัดการสุขภาพ (DHS)    
 

กลุ่มวัยรุ่น 
 

การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นและการ
ตั้งครรภ์ซ้ า 
 

- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านเกณฑท์ุกจังหวัด 
- การตั้งครรภ์ซ้ าผ่านเกณฑ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ส่วน 3 
จังหวัดพบว่าเป็นหน่วยบริการที่ตัง้รับที่ให้บริการครบวงจร
จึงท าให้สถิติตั้งครรภ์ซ้ าเกินเกณฑก์ารป้องกันตนเองของ
เยาวชนโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมเีพศสัมพันธ์ครั้งล่าสดุ
จังหวัดชัยภูมิต่ ากว่าเกณฑ์ (52.76) ส่วนนครราชสมีาไม่มี
ข้อมูล 
 

- ควรผลักดันให้โรงเรียนก าหนด
เป็นนโยบายในการสอน
เพศศึกษาในโรงเรยีนและเป็น
ตัวช้ีวัดร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข มเีทคนิควิธีการ
สร้างความเข้าใจและปรับ
ทัศนคติต่อประเด็นการตั้งครรภ์
วัยรุ่นส าหรับผูบ้ริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 



กลุ่มวัยรุ่น 
(ต่อ) 

 

การแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุ่น 

- สัดส่วนของสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจวา่ไมม่ีการกระท า
ผิดกฎหมายควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 
ในสถานศึกษาร้อยละ 90  
- ทุกจังหวัด ร้อยละ 100 
นอกสถานศึกษาร้อยละ 50 
- นครราชสีมา ร้อยละ 81.39 
- ชัยภูมิ ร้อยละ 78.09 
- บุรีรัมย์ ร้อยละ 100 
- สุรินทร์ ร้อยละ 99.87  
 

-.ส่วนกลางควรเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ สร้างกระแส 
เกี่ยวกับผลกระทบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ (Social 
Network) ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
- ควรมีการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบรวมกัน 
ระยะยาว (แผน 5 ปี)  โดย 
อาศัยการมสี่วนร่วมของราชการ
ส่วนภูมภิาค  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดร้อยละของ
สถานท่ีเป็นเขตปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  เช่น ตลาด  
สถานท่ีราชการ /สวนสาธารณะ 
 

กลุ่มวัยท ำงำน 
 

การป้องกันควบคุม
โรคNCD และ
ปัจจัยเสี่ยง (สุรา 
ยาสูบ ) 
 

- อัตราป่วยรายใหม่ทั้งในโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ลดลงจากปีท่ีผ่านมา : ผ่านเกณฑ์ 4 จังหวัด 
- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดโีดย
ดูจากค่าHbA1c และร้อยละของผูป้่วยความดันโลหติสูงที่
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  มีเพียงจังหวันครราชสีมา 
จังหวัดเดียวท่ีผ่านเกณฑ์ในทั้ง2 ประเด็น 
 

- ควร mapping พื้นที่ท่ีเสี่ยง
และวิเคราะหส์ภาพปญัหาตาม
หลักระบาดวิทยา(5ระบบ5 มิติ) 
เพื่อทราบถึงสาเหตุหลักและควร
ถอดบทเรียนในพื้นที่ good 
practice เพื่อพัฒนาต่อยอด  
- เพิ่มการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยผ่านกระบวนการ 
ต าบลจดัการสุขภาพ (DHS) ให้
เกิดกิจกรรมพัฒนาด้าน 
สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง (3อ2
ส) และยกย่องบุคคล 
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและการ
ขยายผลต่อไป 
- พัฒนางานสร้างเสรมิ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมโดย 
บูรณางานคลินิก NCD คุณภาพ
และคลินิกDPAC คุณภาพ 
ให้เช่ือมถึงครอบครัว และชุมชน 
โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
- ควรมีการวางแผนการรักษา
ร่วมกับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการ
self careได้ดีขึ้น และสนับสนุน
ในการระดบัน้ าตาล ,ความดัน
โลหิต ใหเ้ชื่อมถึงชุมชน  
 
 
 



กลุ่มวัยท ำงำน 
(ต่อ) 

การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
อัตราตาย ไมเ่กิน
18ต่อแสน
ประชากร 

 - จ.ชัยภูมิ อัตราการเสยีชีวิตลดลงไม่ไดต้ามเป้าที่ตั้งไว้จาก
ฐานป2ี557 แต่อัตราตายโดยรวมน้อย กว่า18ต่อแสน
ประชากร (8.56) 
- จ.สุรินทร์ อัตราการเสียชีวิตลดลงได้ตามเป้าที่ตั้งไวจ้าก
ฐานป2ี557 แต่อัตราตายโดยรวมมากกว่า 18 ต่อแสน
ประชากร (20) 

 - ควรก าหนดตัวช้ีวัดเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือ วัด
สัดส่วน ร้อยละ ท่ีลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา  
- ควรน าตัวช้ีวัดนี้เข้าการตรวจ
บูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานอ่ืน
เข้ามาด าเนินงานต่อ 
 

กลุ่มวัยสูงอำย ุ

และคนพิกำร 
ผู้สูงอายไุด้รับการ
คัดกรอง/ ประเมิน
สุขภาพท้ังร่างกาย
และจิตใจ 

- ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์5 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทั้ง4 
จังหวัด 
- การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผ่านเกณฑ์ทั้ง4 จังหวัดแต่
เมื่อลงลึกเชิงคุณ 
ภาพพบว่าท าไดด้ีไปถึงระบบการจดัการและเข้าถึงบริการใน
เรื่องของADL, คัดกรองตาและฟัน ส่วนประเด็นของ
geriatricsยังท าได้ไม่ครบ 
ถ้วนท้ัง6 กลุ่ม และขาดการน าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อ
จัดระบบการเข้าถึงบริการ 
 

- การท าแผนปีหน้าควรอ้างอิง
พื้นฐานของข้อมูลการคัดกรอง
ในปี2557 ในประเด็นของ
geriatrics syndrome เพื่อให้
ผู้สูงอายไุด้รับการส่งต่อและการ
รักษาท่ีเหมาะสม 
 

สถานบริการมี
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีครบ
วงจร 

- สถานบริการมีระบบการดูแลผูส้งูอายุผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 
จังหวัด จากการประเมินตนเอง  
- DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุท่ี
ต้องการพึ่งพิง (LTC) ด้านสุขภาพ ผ่านท้ัง4 จังหวัด และมี
จุดเด่น ในเรื่องระบบ LTC Center และใช้โปรแกรม 
COCR9 ในการส่งกลับชุมชนและติดตามก ากับดูแลผูสู้งอาย ุ
 

- กรมการแพทย์ควรสุ่ม 
ตรวจสอบเกณฑ์ และตัวช้ีวัดใน
สถานบริการในแต่ละระดับ  
 

บูรณาการระบบ
การดูแลสุขภาพคน
พิการการ
เคลื่อนไหว/ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดที่
พ้นระยะวิกฤต 
 

- คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับอุปกรณ์
ครบถ้วน ทั้ง 4 จังหวัด และบรูณาการระบบการดูแล
สุขภาพ คนพิการเข้ากับ LTC ไดด้เียี่ยมทั้งระบบการรักษา 
subacute care การส่งต่อ รวมถึงการเยี่ยมบา้นครบวงจร 

 

2. ระบบการ
ควบคุมป้องกันโรค
ในพ้นที่ท่ีได้
มาตรฐาน 
 

2.1 ความพร้อมใน
การตอบโต้
สถานการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉินดา้น
สาธารณสุข 
2.2 การป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
และช่องทาวงเข้า
ออกระหว่าง
ประเทศ 

1. ร้อยละ 50 ของอ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคญั
ของพื้นที่ (ไข้เลือดออกและหัด)  
ผลส าเร็จ 
- ไข้เลือดออก ร้อยละ 75 
- หัดร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 50 ของอ าเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคตดิต่อ
ส าคัญของพื้นที ่(มือ เท้า ปากและอาหารเป็นพิษ)  
ผลส าเร็จ : ร้อยละ 100 
3. ทุกจังหวัดมีการวิเคราะหร์ะบบเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพในกรอบ 5 ระบบในเบื้องต้น โดยเฉพาะระบบ
โรคตดิต่อ โรคเอดส์ วัณโรค ส่วน 5 มิติ พบว่าการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ง การตรวจจับเหตุการณ์ผดิปกติ
และการก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคยังไม่ชัดเจน  

1. การพัฒนาแผนงานโครงการ 
ในปัญหา 5 ประเด็น  
1.1 ขยะและพาหะน าโรค  
1.2 อนามัยเจริญพันธุ์ใน
ประชากรเคลื่อนย้าย  
1.3 การรักษา การประกัน
สุขภาพและการส่งต่อ  
1.4 โรคติดต่อ  
1.5 อาหารและผลติภณัฑ์
สุขภาพ  
2. การซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉิน
ตามแนวชายแดน (จังหวัด
สุรินทร์ บรุีรัมย)์  



2.3 การเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
ในชุมชนต่างด้าว 

4. ทุกจังหวัดมีความพร้อมในการตอบโตส้ถานการณ/์ภาวะ
ฉุกเฉิน  
ด้านสาธารณสุขในประเด็นส าคัญดังนี้  
1) มีกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการฯที่
ประกอบด้วยภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และมีการประชุมฯอย่าง
ต่อเนื่อง  
2) ในระดับอ าเภอมีการบูรณาการกับ DHS โดยมี
นายอ าเภอเป็นประธานและคณะกรรมการฯที่ประกอบด้วย
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง และมีการประชุมฯอย่างต่อเนื่อง  
3) จัดท าคู่มือ/แนวทางในการตอบโต้สถานการณ/์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขส าหรับภัยหรือโรคทีเ่ป็นปัญหา
ส าคัญในพ้ืนท่ี 
4) ซ้อมแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินเช่น MERS CoV, ไข้หวัด
ใหญ่ระดับเขตและระดับจังหวัด  
5) จัดท ามาตรฐานการดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลศูนย/์ทั่วไปกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
6) เตรียมความพร้อมทางห้องปฏบิัติการเพื่อตอบสนองต่อ
โรคอุบัติใหม่อุบตัิซ้ าในด้านบคุลากร วัสดุอุปกรณ์ ระบบ
ขนส่ง ระบบรายงาน  
จังหวัดชัยภูมิ SRRT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอ าเภอดังนี้  
ระดับดี 3 อ าเภอ ระดบัพ้ืนฐาน 13 อ าเภอ  
จังหวัดสุรินทร์ SRRT ผ่านเกณฑม์าตรฐานดังนี้  
ระดับดี 13 อ าเภอ ระดับพ้ืนฐาน 4 อ าเภอ  
จังหวัดนครรำชสีมำ SRRT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี ้ 
- ระดับดี 17 อ าเภอ ระดับพื้นฐาน 14 อ าเภอ อยู่ใน
ระหว่างการพัฒนา อ.เมือง ในการบริหารจดัการแบบ Cup 
ในปี 2559 ร่วมกับ สคร.5  
จังหวัดบุรีรัมย์ SRRT ผ่านเกณฑม์าตรฐานทุกอ าเภอดังนี ้ 
- ระดับดเียี่ยม 1 อ าเภอ ระดับดี 14 อ าเภอ ระดับพื้นฐาน 
8 อ าเภอ  
5. พัฒนาระบบควบคุมโรคในช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ และจังหวัดชายแดนให้ได้ตามIHR 2005 
จังหวัดสุรินทร ์ 
1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมและโครงสรา้งตามกรอบกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ  
2) จัดการประชุมเตรยีมความพร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ช่อง
ทางเข้าออก (24 กค.)  
3) เตรียมการจัดการซ้อมแผนเตรยีมความพร้อมรับการ
ระบาดของ MERS  
4) พัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ “ช่องจอม” 
ร่วมกับ สคร.5 ด้านสมรรถนะหลกัด้าน การเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ และภยัสุขภาพ ตามกรอบ

3. แผนการพัฒนาช่องทางเข้าสู่
มาตรฐาน IHR 2005  
4. การพัฒนาระบบจังหวัด
คู่ขนาน (จังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย+์จังหวัดอุดรมีชัย 
กัมพูชา)  
 



การด าเนินงานใน 12 เป้าหมาย ของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548  
จังหวัดบุรีรมัย ์ 
1) พัฒนาแผนงานโครงการ ในปัญหา 5 ประเด็น 
ประกอบด้วย ขยะและพาหะน าโรค อนามัยเจรญิพันธ์ใน
ประชากรเคลื่อนย้าย  การรักษา การประกันสุขภาพและ
การส่งต่อ โรคติดต่อ อาหารและผลิตภณัฑส์ุขภาพ  
2) การซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดน  
3) แผนการพัฒนาช่องทางเข้าสู่มาตรฐาน  
4) พัฒนาระบบจังหวดัคู่ขนาน  
5) พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน (ทางบก และอากาศ) 
6) มีกรอบ MOU ส าหรับการด าเนินงาน ระหว่างประเทศ  
7) พัฒนาความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกันทุกภาคี
เครือข่ายระดับพ้ืนท่ีตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
8) จัดตั้งกรรมการช่องทาง  
6. สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมลูประชากรตา่งด้าว และ
พัฒนาอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในการจัดการ
สุขภาพชุมชนและการพัฒนาคณุภาพ 
1) ทุกจังหวัดจัดท าฐานข้อมลูกลุม่ประชากรตา่งด้าว 
(กัมพูชา ลาว พม่า) ค่อนข้างชัดเจน โดยกลุม่ประกัน
สุขภาพร่วมกับกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัรับผิดชอบด้านข้อมูลกลุ่มที่ข้ึนทะเบียน
และสิทธิประกันสุขภาพ ส่วนกลุ่มควบคุมโรครับผิดชอบ
ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค  
2) การพัฒนาอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในการ
จัดการสุขภาพชุมชนและการพัฒนาคุณภาพ ทุกจังหวัดอยู่
ในระหว่างการเตรียมการและน าเข้าแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ 2559  
 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ “การตรวจราชการ ” 

เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดท า 
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปญัหาและอุปสรรคต่างๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ 8 ได้ก าหนด
ไว้ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีหรือตามที่ได้รับค าสั่ง
จาก ผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรม แผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของ
กระทรวง โดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดบูรณาการ รวมทั้งก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจ
ของหน่วยงาน”ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้
บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายส าคัญที่จะเร่งรัดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในแตล่ะพ้ืนที่ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละจังหวัดพัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้อง กับระบบการตรวจ
ราชการของประเทศ โดยประสานกันในทุกระดับ คือ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง สามารถแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ 

2.4 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
3. กรอบแนวคิดกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้บริบท
การบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย ซึ่งมีการบูรณาการการท างานของหน่วยงาน (Integration)โดยเฉพาะการ
วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
หรือตามยุทธศาสตร์ส าคัญ (Policy Driven) มีการก าหนดบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบในการด าเนิน
กิจกรรมที่ชัดเจน (Cross Functional Management System) มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็น
แบบยึดยุทธศาสตร์ส าคัญของกระทรวง เป็นตัวตั้ง (Strategy–based approach)เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่าง



หน่วยงาน (Public Partnership) ทั้งวิธีการท างาน การพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่เอ้ือต่อการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน (Horizontal 
Governance) มีการบูรณาการเพ่ือร่วมมือและผนึกสรรพก าลังกันในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้บรรลุผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการก าหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) การ
จัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล และการพัฒนาประเด็น
การตรวจติดตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความ ส าคัญกับสภาพแวดล้อมของ
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วง ตามบริบทและภูมิสังคม มากขึ้นการจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะใช้การวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 3 
ยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ 15 แผน ร่วมกับการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข โครงการตามนโยบายส าคัญและปัญหาของของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน ตามประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) และ เป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็น
ส าคัญ ซึ่งในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ ก ากับ ติดตามราชการ 
ไดแ้ก่ 

(1) การก ากับติดตาม (Monitoring) ความกา้วหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
(2) การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ E1 : ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่น

ประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา (Ongoing Evaluation) E2 : ประเมินผลบางประเด็นที่วิเคราะห์แล้วว่ามีปัญหา
และ E-PM : เป็นการติดตาม ประเมินผลโดยประธานคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์บูรณาการกระทรวง
สาธารณสุข 15 แผน (PM) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

(3) การตรวจติดตาม (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องที่เป็นที่สนใจการขับเคลื่อน
งานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง 
(Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือ
วินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารในส่วนกลาง และ การตรวจราชการ นิเทศงานตามสภาพปัญหาของพ้ืนที ่

(4) การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
ยาและเวชภัณฑ์ที่ไมใ่ช่ยา 

(5) ระบบข้อมูล สารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขต และระดับจังหวัด 
ที่จะต้องพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตามราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่
เป็นการเพ่ิมภาระงานในพ้ืนที่ 
 
4. รูปแบบกำรตรวจรำชกำร 

รูปแบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการโดยสัมพันธ์กับการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวง (KPI) 
รูปแบบที่ 2 การตรวจติดตามนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ และรูปแบบที่ 3 เป็นการตรวจสอบ(Audit) 
เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง 

 
 
 
 
 
 



 

วิธีกำร 
รูปแบบที่ 1 

สัมพันธ์กับการประเมิน 
ตาม KPI 

รูปแบบที่ 2 
ตรวจติดตามนโยบายส าคัญ 

รูปแบบที่ 3 
ตรวจเฉพาะกิจ/ตรวจสอบ 

(Audit) เฉพาะเรื่อง 
ลักษณะ ตรวจตดิตามงานท่ีไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
1) ตรวจติดตามเรื่องที่เป็นท่ีสนใจใน
การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร 
2) ตรวจจุด/ประเด็นที่ เป็นความ
เสี่ยง  (Key Risk Area : KRA) ที่จะ
เป็นอุปสรรค หรือท่ีจะท าให ้
การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จเพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้
ก า ร ส นั บ ส นุ น  ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ ห้
ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ และ ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ในส่วนกลาง 
3) ตรวจติดตามเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ
พื้นที ่

ตรวจสอบตามกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะให้เป็นไปตาม
ธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบ
ภาย ใน  กา รบริ ห าร ยาแล ะ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การบริหาร
การเงินการคลังในหน่วยบริการ
ที่ประสบวิกฤติทางการเงิน 

เครื่องมือ ผลการประเมิน KPI ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการตรวจตดิตาม 
(Inspection Guideline) 

ระเบียบ กฎหมาย 

ระยะเวลา รายเดือน รายไตรมาส ตาม
ลักษณะของ KPI 

2 รอบต่อปี ตามแผนการตรวจสอบของ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผน/ปฏิทิน ก าหนดการรายงานผล KPI 
(รายเดือน รายไตมาสตาม 
ลักษณะของ KPI) 

ก าหนดการตรวจราชการ และนิเทศ
งาน รายเขต / 
รายจังหวัด 

เชน่ แผนการตรวจประเมิน / 
แผนการตรวจสอบภายใน / 
แผนของทีมการเงินการคลัง 

ทีม ทีมนิเทศตามภารกิจของ
หนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าภาพ KPI 

ทีมตรวจราชการ  ได้แก่  ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุ ข 
สาธารณสุขนิเทศก์ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการกรม  ผู้แทนจากส านักใน
สั งกั ดส านั กงานปลัดกระทรวง 
ผู้ เ ช่ี ยวชาญระดับจั งห วัด / เขต 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วม
คณะตรวจราชการ  โดยมี ส านัก
ตรวจและประเมินผลเป็นเลขานุการ
คณะทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจ
ราชการ 

ทีมเฉพาะกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 

ความสัมพันธ์ น าผลการตรวจประเมินและ
นิเทศงาน รายงานต่อผูต้รวจ
ราชการเพื่อพิจารณาเป็น
ประเด็นน าเข้าการตรวจ
ราชการในรอบปกต ิ

พิจารณาผลจากการตรวจติดตาม
งานท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย และ ผลการ
ตรวจสอบตามประเด็นเฉพาะกิจ/
เฉพาะ เรื่ อ ง  เข้ า ร่ วมการตรวจ
ราชการในรอบปกติ 

น าผลการตรวจประเมิน/เฉพาะ
กิจ รายงานต่อผู้ตรวจราชการ
เพื่อทราบและพิจารณาเป็น
ประเด็นน าเข้าร่วมการตรวจ 
ราชการในรอบปกติ 
 

 
 
 



5. กำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร 
ในการจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มีขั้นตอนส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
5.1 การเตรียมการเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการตรวจราชการโดยประชุมร่ วมระหว่างผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และส านักตรวจและประเมินผล เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการจัดท าโครงร่างแผนการตรวจราชการ โดยการวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 3 
ยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ 15 แผน ร่วมกับการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโครงการตามนโยบายส าคัญและปัญหาของของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน ตามประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) และเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็น
ส าคัญ  

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 5 คณะ 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองประเด็นการตรวจราชการ ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจราชการเพ่ือจัดท า
รายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด้านการพัฒนาสุขภาพตามกลุม่วัยและ
ระบบควบคุมโรค 

(2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(3) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด้านการบริหารจัดการ 
(4) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหาร 

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 
(5) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด้านการตรวจราชการแบบบูรณาการ

รว่มกับส านักนายกรัฐมนตรี 
5.3 คณะกรรมการแต่ละคณะประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ  และประชุมร่วม

ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการและคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการ 5 คณะ เพ่ือร่วมพิจารณากลั่นกรอง และบูรณาการประเด็นการตรวจราชการ จัดท า (ร่าง) แผนการ
ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

5.4 น าเสนอ (ร่าง) แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ต่อที่
ประชุมส านักตรวจราชการกระทรวง ที่ประชุมส านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือพิจารณาตามล าดับ 

5.5 น าแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2558 เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือลงนาม และ เสนอต่อที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 

5.6 แจ้งแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อผู้บริหารทุกกรมและหน่วยรับตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กรอบประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 2 ภารกิจ 5 ด้าน 

10 หัวขอ้ 13 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ดังนี้ 
2 ภำรกิจ 5 ด้ำน 10 หัวข้อ 13 ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 

1. การตรวจ 
ติดตามนโยบาย 
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
กระทรวง และ 
แก้ไขปญัหา 
พ้ืนที ่

1. การพัฒนา
สุขภาพตามกลุ่มวัย
และระบบควบคุม
โรค 

1. การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุม่วัย 

1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและ 
ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 

2. ระบบควบคุมป้องกันโรค 2. ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่ที่
ไดม้าตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบ 
บริการ 

3. ระบบบริการปฐมภูมิ 3. อ าเภอมีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
(District Health System : DHS) ที่ 
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน 
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

4. ระบบบริการทุติยภูมิและ 
ตติยภูม ิ

4. การส่งตอ่ผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 
ลดลง 

3. การบริหาร
จัดการ 

5. การบริหารการเงินการ
คลัง  
 

5. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน 
6. หนว่ยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วย
ไมเ่กินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ 

6. การบริหารยาและ
เวชภัณฑ์ 

7. การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
ที่ไมใ่ช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม 

7. ธรรมาภิบาล 8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้าน
บริการอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และดา้น
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมที่มี 
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

8. ระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร
และผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ 

9. การพัฒนากลไกการด าเนินงาน และผล 
การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคดา้น 
บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

9. ระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ 

10. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และ 
แนวทางท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การตรวจ 
ราชการแบบ 
บูรณาการ 
รว่มกับส านัก 
นายกรัฐมนตรี 

5. การตรวจ
ราชการ 
แบบบูรณาการ 
รว่มกับส านัก 
นายกรัฐมนตรี 

10. ตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
รว่มกับส านักนายกรัฐมนตรี 

11. โครงการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยอาหารในส่วน
ภูมิภาค 
12. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต 
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม 
จ าหน่ายเขา้สู่มาตรฐาน Primary GMP 
13. โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด และการสร้างและพัฒนาระบบ 
รองรับการคืนคนดีให้สังคม (Demand) 



7. แนวทำงกำรตรวจรำชกำร (Inspection Guideline) 
ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ส านักตรวจราชการกระทรวง  และส านักตรวจและประเมินผล  ได้

ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นควบคู่กับการ
เร่งรัดผลงาน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มากกว่าการแก้ไขตัวเลข ตัวชี้วัด โดยก าหนดเป็นภารกิจที่ส าคัญ 2 
ภารกิจ 5 ด้าน 10 หัวข้อ 13 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ในแต่ละหัวข้อจะใช้กรอบการท างานที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือประเมินปัญหาการท างาน กระบวนการปฏิบัติและผลลัพธ์ต่างๆ 
ตามสภาพของแต่ละพ้ืนที่คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ทั้ง 5คณะ ได้จัดท าแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางส าหรับ
ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ และเป็นการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจ ซึ่งกรอบเนื้อหาแนวทางการตรวจราชการ 
(Inspection Guideline) ประกอบด้วย 

(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา ของประเด็นการตรวจราชการ 
(2) เป้าหมาย ซึ่งอาจระบุเป็นคา่เป้าหมายที่ตอ้งการให้บรรลุผล (KPI) ตามเปา้หมายยุทธศาสตร์

กระทรวง หรือ ระบุเปน็พ้ืนที่ หรือประเด็นความเสี่ยง 
(3) มาตรการการด าเนินงานในพื้นที่ 
(4) แนวทางการตรวจติดตาม ซึ่งเป็นรายละเอียดแนวทางเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการว่า จะไปตรวจอะไร ตรวจอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจประเด็นส าคัญต่อความส าเร็จของงาน
(Key success Area) ปัจจัยหรือปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้งานบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จ (Key Success factor) ที่จะ
ส่งผลถึงความส าเร็จของการน านโยบายหรือมาตรการไปปฏิบัติ หรือ การเกิดปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นจะต้องน าสิ่งที่ตรวจพบมาวิเคราะห์ สังเคราะห ์ประมวลผลโดยสรุป 

(5) หนว่ยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

8. ระยะเวลำในกำรตรวจรำชกำร ตรวจรำชกำรรำยรอบปกติ ปีละ 2 รอบ ได้แก ่
รอบที่ 1 : ก าหนดตรวจราชการ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 เพ่ือประเมินสภาพปัญหา 

แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการท างาน การก ากับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและระบบข้อมูล
ในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือ
การแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือทีมตรวจราชการจะให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับ
การตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารใน
ส่วนกลาง 

รอบที ่2 : ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในพ้ืนที่ได้อย่างเป็น
รูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 

 



ผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 2558 (รอบที่ 1) 
คณะที่ 1 : กำรพัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค 

 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 
1. กำรบริหำรงำนส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันโรคตำมกลุ่มวัย 
เป้ำหมำย 

1. ทุกเขต/จังหวัดมีกระบวนการบริหารส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 
2. ทุกจังหวัดมีกระบวนการของการด าเนินงานและผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุม่ โดยให้ควำมส ำคัญกลุ่ม

วัยท่ีเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล คือ กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ (ส าหรับประเด็นการตรวจราชการกลุ่มวัยอืน่ให้
พิจารณาตามสภาพปัญหาในพ้ืนที่) 

(1) รอ้ยละ 30 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 
(2) รอ้ยละ 30 ของ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง 

(Long Term Care) ด้านสุขภาพ 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกระบวนกำรบริหำรงำน PP ภำพรวม 

1) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส่งเสริมสุขภำพภำพรวมจังหวัด  ทั้ง 4 จังหวัด นั้นพบว่างบประมาณ PP 
ถูกโอนไปยังอ าเภอโดยตรงไม่ผ่านจังหวัด หลังจากนั้นอ าเภอจะท าแผนงานโครงการมาให้จังหวัดตรวจสอบใน
เรื่องความสอดคล้องกับแผนจังหวัด และความถูกต้องของระเบียบทางการเงิน   

2) กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำสุขภำพ ทั้ง 4 จังหวัด มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพคือ แบ่งกลุ่ม / คณะ วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ  ปัญหาใน
พ้ืนที่  สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ  ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  พิจารณาจากปัญหาในปีก่อนๆว่าอะไร
คืออุปสรรคต่อการบรรลุตัวชี้วัด   

3) กำรจัดท ำแผนสุขภำพระดับเขต จังหวัด และอ ำเภอ 

   จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และนครรำชสีมำ จัดท าแผนงานโครงการโดยน าตัวชี้วัดของเขตบริการ
สุขภาพ  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัด มาเป็นกรอบการคิดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด   เมื่อ
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะส่งไปยังระดับอ าเภอเพ่ือให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติ
การ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและประเด็นปัญหาในพื้นที่  
   จังหวัดสุรินทร์  ในระดับจังหวัดจัดท าแผนงานโครงการ  โดยใช้กรอบการท าแผน จาก
ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบาย และสภาพปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ วิเคราะห์ปัญหา  จัดล าดับความส าคัญ  
วิเคราะห์แล้ว  ประชุมถ่ายทอดไประดับอ าเภอเพ่ือเป็นกรอบการท าแผนการส่งเสริมสุขภาพ  และส่งแผนมายัง
จังหวัดเพ่ือตรวจสอบ 
   ในภาพรวมทั้ง 4 จังหวัด พบว่า การจัดท าแผนงาน/ โครงการที่ใช้งบประมาณ PP อ าเภอจะ
ด าเนินการจัดท าเอง และจะส่งขึ้นมาให้จังหวัดตรวจสอบ 
  4) กำรบริหำรงบประมำณงานส่งเสริมป้องกันภาพรวมจังหวัดจากทุกแหล่งงบประมาณ (วิเคราะห์
สัดส่วนการกระจายงบประมาณตามความส าคัญของปัญหาสุขภาพ และสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ สสจ.
และอ าเภอ) 
 



   จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณท่ีจังหวัดได้รับการจัดสรรคือ 26,900,000 บาท โดยแบ่งเป็น 
    1. การบริหารจัดการภายใน สสจ.ชัยภูมิ  จ านวน 6,253,120 บาท 
    2. การบริหารจัดการส าหรับ สสอ. 16 แห่ง  จ านวน 2,988,600 บาท 

  3. ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงาน โครงการ 53 โครงการ จ านวน 15,621,280 บาท 
                        (เน้นไปที่ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน รองลงมาคือ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น และ 
                        ส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุ) 

    4. สนับสนุนเขตบริการสุขภาพ จ านวน 2,037,000 บาท 
   จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงบประมาณส่งเสริมป้องกันภาพรวมที่จังหวัดได้รับการจัดสรร  คือ 
3,029,313 บาท แผนโครงการพัฒนาตามกลุ่มวัย  จ านวน  34 โครงการ คิดเป็น 7.15 เปอร์เซ็นต์ 

 จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณท่ีจังหวัดได้รับการจัดสรร คือ 3,826,865 บาท   โดยแบ่งเป็น 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงาน โครงการ 63 โครงการ   (เน้นไปที่ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน รองลงมาคือ ส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัย 0-5ปี   และส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น) 
   จังหวัดนครรำชสีมำ งบประมาณที่จังหวัดได้รับการจัดสรร คือ 63,165,540 บาท  โดย
แบ่งเป็น    
    1. การพัฒนาการตามกลุ่มวัย จ านวน 28,755,439 บาท มี โครงการ 60 โครงการ 
    2. การพัฒนาจัดระบบบริการที่มีมาตรฐาน จ านวน 10,471,417 บาท  มีโครงการ 62  
                                   โครงการ 
    3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงาน โครงการ 53 โครงการ  
                                   จ านวน  23,938,684 บาท (เน้นไปที่ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน รองลงมา คือ  
                                   ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น และส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน) 

5) กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูล   
   จังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์  จะให้ระดับอ าเภอรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ IT โดยข้อมูล
การรายงานจะถูกส่งไปยังจังหวัด หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด (ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ) จะตรวจสอบ
ข้อมูลที่อ าเภอคีย์เข้ามา หากข้อมูลที่อ าเภอรายงานมีความผิดพลาด จังหวัดจะ feedback กลับไปให้อ าเภอ
แก้ไขต่อไป 
   จังหวัดบุรีรัมย์และนครรำชสีมำ  จะให้แต่ละอ าเภอรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ IT โดย
ข้อมูลการรายงานจะถูกส่งไปยังจังหวัด โดยเก็บข้อมูลเป็นรายงาน 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์จะใช้
โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลคือ Data Center และ WEBMANAGER  ส่วนจังหวัดนครราชสีมาใช้โปรแกรม 
HosXP  Tool 
  6) กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ     
   ระดับจังหวัดจะน าตัวชี้วัดระดับกระทรวง เขต และตัวชี้วัดของจังหวัดเอง น าไปถ่ายทอดให้แก่
ระดับอ าเภอ โดยจังหวัดจะคัดเลือกตัวชี้วัดให้อ าเภอว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างท่ี อ าเภอจะต้องรับไปด าเนินการ 
  7) กำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล  แต่ละจังหวัดมีแนวทางในการก ากับ และประเมินผล ดังนี้ 
   จังหวัดชัยภูมิ  มีการก ากับโครงการ (Project Monitor) ผ่านระบบ IT และมีแผนการตรวจ
ก ากับติดตามงานเครือข่ายระดับอ าเภอปีละ 2 ครั้ง 

จังหวัดบุรีรัมย์ จะควบคุมก ากับ ติดตาม ประเมินผลโดยปกติ 2 ครั้ง แต่ในบางกรณีถ้าพ้ืนที่ 
เกิดปัญหาจะมีนิเทศกรณีพิเศษเพ่ิมเติมด้วย 
 



จังหวัดสุรินทร์ มีการประชุมติดตามเดือนละ 1 ครั้งโดยทีมนิเทศ  และมีแผนการตรวจก ากับ 
ติดตามงานเครือข่ายระดับอ าเภอปีละ 2 ครั้ง 

จังหวัดนครรำชสีมำ มีแผนการตรวจก ากับติดตามงานเครือข่ายระดับอ าเภอปีละ 2 ครั้งแบ่ง 
ตามขนาดอ าเภอใหญ่ กลาง เล็กและนิเทศกรณีพิเศษตามสภาพปัญหาพื้นที ่/ นโยบาย นพ.สสจ.  
ข้อสังเกตท่ีพบจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ล าดับความส าคัญปัญหา พบว่า   

 การวิเคราะห์สภาพปัญหานั้นแต่ละจังหวัดไม่ได้กล่าวถึงการน าข้อมูลส่วนอื่นๆ มาประกอบการวิเคราะห์
อย่างชัดเจน เช่น ข้อมูลจากงานวิจัย  ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลปัจจัย
แวดล้อมของจังหวัด เป็นต้น  

 ระดับจังหวัด ยังขาดการประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลในฐานข้อมูล (รายงาน 21 แฟ้ม 
รายงาน 43 แฟ้ม รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา รง.506) ของแต่ละอ าเภอ ซึ่งจะมีผลต่อการ
น ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดล าดับความส าคัญปัญหาต่อไป 

 กระบวนการจัดท าแผนฯ ทั้งในระดับอ าเภอ ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ในการจัดท าแผนฯ ระดับจังหวัดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ มาตรการ ของ

จังหวัด แต่ระดับพ้ืนที่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอยังไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงแผนงานเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปัญหา หรือกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหา อย่างชัดเจนเท่าใดนัก  

  

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 

พ้ืนที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่เองได้ ถึงแม้ว่าจะข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ยังไม่รอบด้านเท่าใดนัก
ซึ่งท าให้พ้ืนที่มีแผนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค นอกจากนี้ทางพ้ืนที่ยังสามารถใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือคัดเลือกปัญหาที่จะแก้ไขในชุมชน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกำรตรวจรำชกำรเพื่อให ้คณะตรวจรำชกำรแต ่ละเขตพิจำรณำตำมสภำพป ัญหำของพื้นที่
นอกเหนือจำกประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ ่งเน ้น 
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มสตรีและเด็ก 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการอายุ 0-5 ปี และการช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 
เป้ำหมำย 

1) รอ้ยละของเด็กแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 50 
2) รอ้ยละเด็กอายุ18, 30 เดือนไดร้ับการตรวจพัฒนาการทุกราย 
3) รอ้ยละเด็กอายุ0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ไมน่้อยกว่า 85 
4) ศูนยเ์ด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 

2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแมแ่ละเด็กระดับจังหวัด 
     เป้ำหมำย 

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน 
     เป้ำหมำย       

                 1) รอ้ยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์≤ 12 สัปดาห์ไมน่้อยกว่า60 
2) หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์    
    

ผลกำรตรวจรำชกำร  
ระบบกำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรและกำรช่วยเหลือเด็ก 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 
1 ร้อยละของเด็กแรกเกดิ – 6 เดือน

กินนมแม่อย่างเดยีวไม่น้อยกว่า 50 
 เป้าหมาย 12,331 6,994 

N/A 
130,496 N/A 

ผลงาน 3,318 1,629 99,830 N/A 
ร้อยละ 26.91 23.29 57.18 76.5 N/A 

2 ร้อยละเด็กอาย ุ18,30 เดือนได้รับ 
การตรวจพัฒนาการทุกราย 

 เป้าหมาย อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

44,764 อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

88,279 N/A 
ผลงาน 24,540 67,533 N/A 
ร้อยละ 54.82 76.4 N/A 

3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยไม่น้อยกว่า 85 

 เป้าหมาย 158,848 34,966 
N/A 

67,533 N/A 
ผลงาน 85,252 31,826 67,330 N/A 
ร้อยละ 53.67 91.02 97.50 99.7 N/A 

4 ศูนย์เด็กเล็กผา่นการประเมิน
มาตรฐานมีคณุภาพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ60 

 เป้าหมาย 718 410 อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

542 N/A 
ผลงาน 554 354 409 N/A 
ร้อยละ 77.16 86.34 75.5 N/A 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

เด็กปฐมวัย (0-5ปี) เป้าหมายหลักของการด าเนินงาน ในระดับประเทศ คือ  พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
85 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  ควรครอบคลุมทั้ง 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 



1. ภาวะโภชนาการในมารดาและเด็ก  เชื่อมโยงตั้งแต่ภาวะก่อนคลอด ( ไอโอดีน, โฟลิก, ธาตุเหล็ก,การ
ฝากครรภ์คุณภาพในมารดา เพ่ือลดการเกิด BA และ LBW ) ในเด็ก เรื่องของกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน ภาวะโภชนาการในเด็ก ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และผลของภาวะโภชนาการต่อการมีรูปร่าง
ไม่สมส่วน ทั้งอ้วน เตี้ย ผอม มีผลต่อพัฒนาการเด็กทั้งสิ้น ในเรื่องของ IQ 

2. การตรวจคัดกรอง และการกระตุ้นพัฒนาการ หรือ กระบวนการกิน กอด เล่น เล่า อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท สมองสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั้งในเรื่อง IQ และ EQ 

3. การเฝ้าระวังพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยง 4กลุ่ม (LBW, BA, มารดาวัยรุ่น, พัฒนาช้า) ดังนั้น การ
ด าเนินการควรมีความครอบคลุม ตามปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ การให้  Intervention ที่เหมาะสม เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ควรจัดท าแผนให้ครอบคลุมทั้งในคลินิกเด็กดี และ ศูนย์เด็กเล็ก 

ปัจจัยเสี่ยง :  ปัญหาที่พบแยกตามประเด็น ดังนี้ 
1. ปัญหาขาดไอโอดีนยังคงเป็นปัญหาในพ้ืนที่ ทั้ง 4 จังหวัด จากข้อมูล TSH ที่มากกว่าร้อยละ3 ร่วมกับ

ข้อมูล การจ่ายยา triferdine ในหญิงก่อนคลอด และหลังคลอด ยังไม่ครบถ้วน บ่งชี้ว่าเป็นปัญหาหลักที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนของบุคลากรในการตระหนักถึงความส าคัญของไอโอดีน และเน้นย้ าในการจ่ายยาให้
มีความคลอบคลุมร้อยละ 100 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และส่งผลต่อ IQที่เพ่ิมข้ึนในเด็กวัยเรียน  

2. เด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด
เนื่องจากปัจจัยแม่ท างานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้และความเข้าใจใน
ประโยชน์ของนมแม่ รวมถึงขาดการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

3. คลินิกเด็กดี  
3.1 การตรวจพัฒนาการและรายงาน ว่าล่าช้า หรือสงสัยว่าล่าช้า ยังขาดระบบการช่วยเหลือและ

ส่งต่อที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม (BA , LBW< 2,500 กรัม , มารดาตั้งครรภ์
วัยรุ่น และกลุ่มพัฒนาการช้า) ยังด าเนินการไม่ครอบคลุม 

3.2 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคู่มือการตรวจคัดกรอง พัฒนาการ การตรวจ และกระตุ้น
พัฒนาการในมาตรฐานงาน DSPM และ DAIM ที่ต้องด าเนินการพร้อมกันทุกสถานบริการทั่วประเทศ พบว่า ยัง
เป็นปัญหาในเรื่องของศักยภาพของบุคลากร การจัดซื้อเครื่องมือ สมุดคู่มือบันทึก รวมถึงการบริหารจัดการเงิน
ในแต่ละระดับ  อาจส่งผลต่อการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดและถูกต้องตามเทคนิค เนื่องจากข้อจ ากัดของ
การให้บริการคลินิกเด็กดี เน้นเรื่องการฉีดวัคซีน จึงไม่สามารถคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ได้ 
อีกทั้งความรู้และทักษะของผู้ให้บริการในการสอน ฝึกทักษะพ่อแม่ เพ่ือให้มีความรู้ในการส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการยังมีน้อย 
        3.3 การให้ความส าคัญการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็ก ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพทุกจังหวัดให้
ความส าคัญกับการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็ก  มีการด าเนินงานการจ่ายยาครบถ้วนทุกสถานบริการโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพเพียงพอ ควรมีการเพ่ิมการตรวจเลือดหาภาวะโลหิตจางตามมาตรฐานของร่างคลินิกเด็กดีคุณภาพ ที่
แนะน า เรื่องการคัดกรองและให้การรักษาภาวะโลหิตจางตามมาตรฐาน 
   4. การด าเนินการของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ พบปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ ครูผู้ดูแล
เด็กและคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับอ าเภอ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการกระตุ้นการ
ด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญและ
น าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องการเจริญเติบโตที่ไม่สมส่วนในเด็ก สุขภาพช่องปากเด็กฟันน้ านมผุ 
การจัดสภาพแวดล้อม ยังขาดมาตรฐานและไม่ปลอดภัย ในส่วนองค์ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาการและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงวัย พบว่า ยังขาดการตรวจพัฒนาการ ระบบการส่งต่อและขาดการแจ้งผลการตรวจ



สุขภาพแก่ผู้ปกครอง เพ่ือการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญสุด ขาดงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

1. การขาดไอโอดีนในพ้ืนที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร และไม่สามารถถ่ายทอด
ให้ชุมชนทราบ และเข้าใจปัญหา 
ท าให้ขาดกระบวนการร่วมแก้ไข
โดยชุมชน 

- ทุกจังหวัดควรเน้นย้ าการจ่ายยาเม็ดไอโอดีน 
ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และ
หลังคลอด 6 เดือนทั้งในรพ.และคลินิกเอกชน  
- จังหวัดชัยภูมิมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยง
สูงสุด ควรเร่งรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน 
และหมู่บ้านไอโอดีนโดยใช้บทบาทของ FCT 
และ DHS ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือเกิดความ
ยั่งยืน  

 

 

2. การจัดท าแผนงานโครงการใน
ระดับอ าเภอ บางครั้งไม่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในพ้ืนที่  

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย บทบาท
ของ FCT ในการน าข้อมูล และสถานการณ์ที่
เป็นปัจจุบันเสนอต่อ ชุมชน และหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพื่อร่วมวางแนวทางการ
ด าเนินงาน  
 

 

3. การตรวจพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมือ DSPM และDAIM  
(เด็กกลุ่มเสี่ยง) ทุกจังหวัดควร
วางแผนงานในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 
 
 

- ระดับต าบล เน้น บทบาท FCT ในการตรวจ
และส่งต่อ รวมถึงการถ่ายทอดสู่ศูนย์เด็กเล็ก 
และ อสมช.  
- ระดับอ าเภอ เน้นบทบาท CPM (child 
project manager) 
- ระดับจังหวัด ช่วยวางแนวทาง การส่งต่อ
และสนับสนุนพื้นที่ 
 

ศูนย์อนามัยที่5 และ รพ.
จิตเวช นครราชสีมา 
ด าเนินการ Internal 
audit ในการประเมินผล
การตรวจพัฒนาการเมื่อ
ครบ1 ปี 

4. คลินิกเด็กดี  
4.1 กิจกรรมบริการในคลินิกเด็กดีมี 
มาก ผู้โดยเฉพาะใน รพ.สต. ท าให้ 
การให้บริการเสร็จไม่ทันในวันเดียว 
 
4.2 ควรประเมินภาวะโภชนาการ 
จาก growth chart น ามาวิเคราะห์ 
พร้อมจัดท าแนวทางแก้ไข 
 

 
- เพ่ิมวันให้บริการ เป็น 2 วัน   
 
 
 
- ควรประเมินภาวะโภชนาการ 
จาก growth chart น ามาวิเคราะห์ 
พร้อมจัดท าแนวทางแก้ไข 
 

 



ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

4.3 ตามมาตรฐานร่างเด็กดีคุณภาพ 
แนะน าให้มีการตรวจ Hb/Hct 
ในเด็กเพ่ือคัดกรองภาวะโลหิตจาง 
และรักษา 
 
4.4 มาตรฐานวัคซีนมีการเปลี่ยน 
แปลงบ่อยท าให้มีความคลาด 
เคลื่อนในทางปฏิบัติ  
 

- กรณีสามารถจัดบริการได้ ควรมี การคัด
กรองภาวะโลหิตจางและรักษาตามมาตรฐาน 
(ตามศักยภาพของโรงพยาบาล) 
 
 
- บทบาทของ MCH node อ าเภอ ท าความ
เข้าใจกับ รพ.สต. 

5. การรายงานผลการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการสมวัย ในอายุ 18 และ30 
เดือน มีความสับสนเรื่องเครื่องมือ 
DSPM และ DENVER II 

- รายงานข้อมูล พัฒนาการสมวัย โดยใช้ 
denver II ในกลุ่ม 18 และ 30 เดือน ตาม
ช่องทางเดิม 
- รายงานความครอบคลุมของการตรวจ
พัฒนาการโดยใช้ 43 แฟ้ม  
 

ส่วนกลางด าเนินการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
43 แฟ้ม ในการลงข้อมูล
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ช่วงอายุที่ต้องเฝ้าระวัง 

6. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผ่านเกณฑ์
แต่ยังไม่ได้มาตรฐานใน 6 
องค์ประกอบ 

การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีที่เกี่ยวข้อง
ทราบสถานการณ์ของพัฒนาการไม่สมวัยใน
เขต เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

- ศูนย์อนามัยลงพ้ืนที่
เพ่ือช่วยเหลือ และ
ประเมินซ้ า 
- การขาดการบูรณาการ
กันของกรมวิชาการ ท า
ให้พ้ืนที่ต้องท างาน
ซ้ าซ้อน 
 

7. หญิงหลังคลอดในชุมชน ส่วน
ใหญ่ท างานนอกบ้าน เป็นปัจจัย
ขัดขวาง การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

บุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนักถึง
ความส าคัญของนมแม่ และสามารถถ่ายทอด
ถึงความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นทราบ 
 

การละเมิด code milk 
ควรผลักดัน พรบ. 
เพ่ือให้มีบทลงโทษ
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานงานในเรื่องของเครื่องมือการตรวจพัฒนาการ และการรายงานข้อมูล มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการไม่บูรณาการกันของแต่ละกรม ท าให้พ้ืนที่ต้องจัดสรรงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดซื้ออุปกรณ์ทุกปี ในกรณีเรื่องการตรวจพัฒนาการ เมื่อเป็นมาตรฐานที่ต้องด าเนินการ ส่วนกลาง
ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทั้งเรื่องเครื่องมือการตรวจและการจัดอบรมศักยภาพบุคลากร ให้ครบ
เป้าหมายตามพ้ืนที่การตรวจราชการ เพ่ือให้การด าเนินการมีมาตรฐาน มีความแม่นย าในการใช้เครื่องมือได้ผล



ลัพธ์ที่เชื่อถือได้ เพ่ือเป็นข้อมูลระดับประเทศได้ถูกต้อง การนิเทศติดตามเครื่องมือตรวจพัฒนาการทั้ง DSPM 
และ DAIM ควรมีระบบที่ชัดเจน และเป็นเครื่องมือมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพ่ือสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในภาพรวมระดับประเทศ ควรบูรณาการงานในระดับกระทรวง เนื่องจากการด าเนินงานในเรื่อง
พัฒนาการมีผลต่อภาพรวมประเทศในระยะยาว การสนับสนุนเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ในการด าเนินงานลงสู่ชุมชน จะสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
 จังหวัดชัยภูมิ มีการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและต าบลนมแม่ ได้ดีมากในภาพรวม เนื่องจากใช้

การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ประสบความส าเร็จในหลายอ าเภอ 
 จังหวัดนครรำชสีมำ มีความพร้อมในการด าเนินงาน DSPM และ DAIM  เนื่องจากมีการด าเนินงานมา

1-2 ปีในอ าเภอน าร่อง  
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีการด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเรื่องไอโอดีนได้ดีและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 

2553 ถึงปัจจุบัน การด าเนินงานคลอบคลุมในเรื่องการจ่ายยาในหญิงตั้งครรภ์ จากการสุ่มตรวจค่า urine 
iodine ในหญิงตั้งครรภ์ได้มาตรฐาน รวมถึงมีกระบวนการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน  ส่งผลต่อ
ภาพรวมในเด็กวัยเรียนมี IQ สูงกว่าภาพรวมในระดับประเทศ ซึ่งมีเพียง 2 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่า IQ เทียบเท่า 100 (99.54) 

 จังหวัดสุรินทร์ มีการด าเนินงานในประเด็นงานคลินิกเด็กดีคุณภาพ ได้ดี การด าเนินงานคลอบคลุมการ
ส่งเสริมพัฒนาการในด้านโภชนาการธาตุเหล็ก ครบถ้วน และขยายการด าเนินงานในเรื่องของการตรวจ
รักษาภาวะโลหิตจางได้ดี 
 
 

ผลกำรตรวจรำชกำร  
ระบบและกลไกกำรจัดกำรปัญหำแม่และเด็กระดับจังหวัด 
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 
1 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน

15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ผลงาน 1 0 1 1 3 
ร้อยละ 10.98 0 26.0 22.9 N/A 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
1. มีระบบMM conference ทบทวนcase  น าไปสู่การแก้ปัญหาตรงประเด็น และเมื่อมีมารดาตายทุกรายและ 
ระบบรายงานมารดาตายมีความล่าช้า ได้มีการก าหนดข้อตกลงของการรายงานเป็น  ภายใน 15วัน และทบทวน 
เมื่อมีความเสี่ยงทุกราย เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงได้ถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันการเกิดซ้ า  
2. มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน ฝากครรภ์คุณภาพเขตนครชัยบุรินทร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัด
ประชุมวิชาการระดับเขต การจัดช่องทางการสื่อสารและ การส่งต่อ  แบ่งเป็นระดับชัดเจน เป็น 3 ระดับ ทั้ง4 
จังหวัด  
 



 ระดับจังหวัด  รพ.ทั่วไป /รพ.ศูนย์ 
 ระดับ รพ.ชุมชน / รพสต. 
 ระดับชุมชน  
เมื่อมีการประชุมสรุป ควรมีการถ่ายทอดทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางแผน 

เนื่องจาก กระบวนการถ่ายทอดยังขาดความต่อเนื่องและลงสู่การปฏิบัติจริงในระดับ รพ.สต. และชุมชน เมื่อ 
สอบถามเจ้านหน้าที่ในระดับดังกล่าว ยังพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในนโยบายที่เป็นภาพรวมเขต ในเรื่องของ
การฝากครรภ์ 8 ครั้งคุณภาพเขตนครชัยบุรินทร์ การเชื่อมโยงบทบาทของ FCTและ DHS  ในการด าเนินการ 
ด้านแม่และเด็กยังไม่ได้เน้นความส าคัญเท่ากลุ่มวัยอื่น 
3. ระบบการแก้ไขปัญหามารดาตาย ทั้ง 3 ราย มีการทบทวนและจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ทั้งจาก
สาเหตุโดยตรง คือ PPH มีระบบเฝ้าระวังการตกเลือดที่เป็นรูปธรรม จากสาเหตุโดยอ้อม มีความครอบคลุม ใน
ประเด็นเรื่องของการจัดระบบการคุมก าเนิด ท าหมัน หรือยุติการตั้งครรภ์ (แต่เนิ่นๆ) ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย 
โรคหัวใจ, Thyroid, SLE, Epilepsy, Chronic hypertention, CHF ที่รุนแรงในประเด็น Septic abortion มี
การผลักดันงานผ่านเครือข่าย Teen up care และแพทย์ R-SA  แต่ในสาเหตุโดยอ้อม ยังไม่ครอบคลุม กลุ่ม 
H1N1 ซึ่งมีการเสียชีวิต 2 รายในปี 2556 และ  2557 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับข้อมูลระดับประเทศ 
พบการเสียชีวิตในไตรมาสที่2 ของการตั้งครรภ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของ ECF ในร่างกาย ควรรณรงค์เน้น
ย้ าในประเด็นการ early detection เพ่ือรับยาต้านไวรัส และการฉีด vaccine ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่
แนะน าให้ฉีด vaccine ทุกราย (ข้อมูลระดับประเทศ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับ vaccine น้อยที่สุด ในบรรดากลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  3-8 ) 
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้

กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

การถ่ายทอดแผนงานลงสู่  รพสต.
และชุมชน 

คณะกรรมการ MCH ระดับจังหวัด ถ่ายทอด
ลงสู่ ระดับ อ าเภอ และลงสู่ชุมชน โดยมีกลไก
ก ากับติดตามในระดับอ าเภอ อย่างต่อเนื่อง 
 

 

ขาดการเชื่อมโยงงานของservice 
plan ในสาขาสูติกรรม กุมารเวช
กรรม และ ระบบปฐมภูมิ 

จัดระบบการเชื่อมประสาน การส่งต่อข้อมูล 
และเชื่อมโยงงานที่เป็นปัญหาในงานปฐมภูมิ 
และ service plan 
 

 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

ส่วนกลางควรให้การสนับสนุน vaccine Infuenza ให้เพียงพอ ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นปัจจัยเชิง
ระบบที่สามารถป้องกันได้  
 
 
 
 



นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
 การก าหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน  คือ Zero MMR 
 การจัดท ามาตรฐานงานฝากครรภ์คุณภาพ เขตนครชัยบุรินทร์ โดยสูติแพทย์ในภาพเขตนครชัย

บุรินทร์ (เป็นการประสานความร่วมมือของสูติแพทย์ทั้ง 4 จังหวัด) 
 การจัดระบบการส่งต่อ ช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลในการจัดการ ภายใต้ หลักการ one province 

one labor room  โดยจัดระบบ Tele line  consult system ของจังหวัดสุรินทร์  ท าให้อัตรา
การตายมารดาของจังหวัดลดลงชัดเจน 

 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ระบบกำรจัดกำรช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยง &หญิงตั้งครรภ์ภำวะฉุกเฉิน 
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 
1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ

ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์≤ 
12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่า60 

เป้าหมาย 2,946 1,650 
N/A 

13,123 N/A 
ผลงาน 823 339 6,706 N/A 
ร้อยละ 27.94 20.55 51.6 51.1 N/A 

2 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพ
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60 

เป้าหมาย N/A 1,625 
N/A 

13,023 N/A 
ผลงาน N/A 4 5,483 N/A 
ร้อยละ N/A 0.25 48.9 42.1 N/A 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

1. บุคลากร ขาดความเข้าใจในเป้าประสงค์ของการฝากครรภ์คุณภาพ ทั้ง  2 ประเด็น  

 หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
พบปัญหาดังกล่าวในทุกระดับของสถานบริการ รวมถึงระดับ รพ.สต. แม้จะมีโครงการเชิงรุกใน
ชุมชนโดย อสม. ให้มีการค้นหาหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มาฝากท้องเร็ว โดยด าเนินงานเชิงรุกมาหลายปี  
เมื่อวิเคราะห์ปัญหา พบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้ความส าคัญในการฝากครรภ์เร็วเนื่องจากไม่เข้าใจ
ว่ามีประโยชน์อย่างไร และเมื่อทีมผู้นิเทศลงประเมินรพ.สต. ในการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่ในประเด็นดังกล่าว พบว่ายังไม่เข้าใจถึงความส าคัญของการฝากครรภ์เร็วอย่าง
แท้จริง   

 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพที่ยังไม่ได้ตามเป้า ถือเป็นประเด็นท้าทาย ที่เชื่อมโยง
ไปถึงงานการฝากครรภ์คุณภาพ 8 ครั้งนครชัยบุรินทร์ จะสามารถท าได้ครอบคลุม หรือไม่ 
โดยเฉพาะในระดับ รพช. และรพ.สต.ลูกข่าย 

2. การให้บริการฝากครรภ์คุณภาพที่ยังไม่ได้คุณภาพในหลายประเด็น ส่งผลต่อสุขภาวะของทารกในเรื่องของ
ภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยเกินเกณฑ์ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในระดับเขตและระดับประเทศ ทุกปี และส่งผลต่อ 
พัฒนาการไม่สมวัย อัตราการตายทารกในเด็กน้ าหนักตัวน้อยค่อนข้างสูง (เป็นข้อมูลสะท้อนกลับจากงาน 
service plan ของรพ.มหาราช นครราชสีมา) การขาดการวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าเป็นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องจาก
มารดาหรือจากเด็ก รวมถึงขาดการส่งต่อข้อมูลจาก service plan กุมารเวชกรรม เพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาให้



ตรงประเด็น  (ระบบงาน service plan ทารกแรกเกิด เน้นการวางระบบ และเปิดแผนก NICU มากกว่าการ
สะท้อนข้อมูลปัจจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางมาตรการเพื่อลดการเกิดทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย) 

              จากข้อมูลระดับประเทศในเรื่องทารกน้ าหนักน้อยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น คือ  การคลอด
ก่อนก าหนด การตั้งครรภ์วัยรุ่น และภาวะโภชนาการในมารดาทั้ง ภาวะมารดามีน้ าหนักขึ้นน้อย มีโรคประจ าตัว 
การขาดmicronutrient ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิก ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ควรค านึงถึง  

                 ภาวะทารกขาดออกซิเจน ในภาพรวมเขต มีผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากมีระบบการจัดการห้องคลอดที่ดีผ่าน
ระบบห้องคลอดคุณภาพ และการก าหนดให้มีมาตรฐานการอบรม CPR  newborn ทุกปี โดยกลไกของจังหวัดผ่าน
การประเมินโดยระบบการเยี่ยมประเมินระดับจังหวัดในทุกจังหวัด 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้

กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

1. การขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ส่งผลต่อความตระหนักถึงความ 
ส าคัญ ของบุคลากรในทุกระดับ  
เกี่ยวกับงานฝากครรภ์คุณภาพ ทั้ง
2 ประเด็น คือ ฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ และฝากครรภ์คุณภาพ 5 
ครั้ง  

- กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด ควรก ากับ 
และเน้นย้ า เรื่องความส าคัญของงาน 
เนื่องจากเป็นปัญหาที่โยงถึงผลลัพธ์ทางสุข
ภาวะในมารดาและทารก  
- บทบาทของ FCT ในการผลักดันงานเพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วม เข้าใจถึงปัญหา และวางแผน
ร่วมกัน ในการค้นหาผู้ป่วยฝากครรภ์ก่อน12 
สัปดาห์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

 

2. ผลลัพธ์สุขภาวะของทารกใน     
ประเด็นทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย  
ควรมีการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนางาน  
เนื่องจากเชื่อมโยงจากการฝาก 
ครรภ์คุณภาพ 

- ระดับ จังหวัด  
Service plan ทางสูติกรรม และกุมารเวช
กรรม ควรสะท้อนข้อมูลปัญหาที่พบบ่อย เช่น 
สถานการณ์ภาวะทารกน้ าหนักตัวน้อยว่า
เชื่อมโยงกับ สาเหตุใดบ้าง เพื่อก าหนด
แนวทางท่ีเป็นปัญหาตามบริบทของแต่ละเขต 
- ระดับ รพช. 
ควรวิเคราะห์คุณภาพงานตามตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับมารดา และทารก ให้ครบถ้วน 
เช่น ภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไข
ปัญหา ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์  
-ระดับ รพสต. 
ควรทบทวนการฝากครรภ์คุณภาพ และ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาตามพ้ืนที่  
 

 



ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 
ไมมี่ 

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
 จังหวัดชัยภูมิ มีการด าเนินงานในประเด็น การฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งผ่านเกณฑ์ มีนวัตกรรม  

“ระบบการนัดหญิงตั้งครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ” และนวัตกรรม 90 วัน 90 กล่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาทารกแรก
เกิดน้ าหนักน้อย และหญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์เรว็ ภาพรวมมีการวิเคราะห์งานฝากครรภ์คุณภาพได้ตรง
ประเด็น 

 จังหวัดนครรำชสีมำ ด าเนินการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการใช้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์เร็วและอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์  

 จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบข้อมูล รายงานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตรงประเด็น  
 จังหวัดสุรินทร์ มีระบบการสื่อสารงานห้องคลอดคุณภาพ ระบบตอบโต้ความเสี่ยง รวมถึงบุคลากรห้อง

คลอดมีทักษะและศักยภาพ ในการ CPR newborn ตามมาตรฐานได้ดีเยี่ยม  
  
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มเด็กวัยเรียน   
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 
เป้ำหมำย 

1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : เด็กอายุ 5-14 ปีในโรงเรียนทุกสังกัดมีอัตราเริ่มอ้วนและอ้วน  
ไมเ่กินร้อยละ10 

2. การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จากการจมน้ าตาย  
เป้ำหมำย 

1)  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก (อายุต่ ากว่า15 ปี) ไมเ่กิน 6.5 ต่อประชากรเด็ก 
     แสนคน      
   

ผลกำรตรวจรำชกำร  
ภำวะโภชนำกำรในเด็กนักเรยีน 
 

  ล า 
ดับ 

รายการ 
เป้าหมาย/

ผลงาน 
จังหวัด 

รวมเขต 
นครราชสมีา ชัยภูม ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร ์

1 ร้อยละเด็กนักเรียน
อายุ 5-14 ปี ใน
โรงเรียนทุกสังกัด มี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
ไม่เกินร้อยละ 10 

ทั้งหมด 282,842 74,242 159,893 140,243 657,220 
ค่าพึ่งประสงค ์ 146,659 28,415 131,763 45,750 352,587 
ผลงาน 16,022 2,100 12,237 3,002 33,361 
ร้อยละ 10.22 7.39 9.29 6.56 9.46 

 
 
 
 
 



สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
 จากการตรวจราชการและติดตาม ตามประเด็นการตรวจ พบว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 9 มีการบริหารจัดการบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ทุกระดับ การด าเนินงานด้านภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนมีการบูรณาการกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และงาน
อนามัยโรงเรียนเป็นแผนงาน โครงการหลักในการด าเนินงาน และโครงการอื่นตามความเหมาะสมในแต่ละปีเป็น
โครงการเสริม มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ด้วยการประชุมชี้แจงกับผู้รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอ ต าบล
และเครือข่ายในการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ติดตามการด าเนินงาน ประเมิน
รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมหลัก สิ่งที่พบและข้อสังเกตจากการตรวจราชการที่เป็น
ปัจจัยให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 

 

1. การด าเนินการผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 
1.1 จังหวัดมีการการด าเนินงานผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดการบูรณาการในการด าเนินงาน

ร่วมกันแบบองค์รวม มีการด าเนินงานแยกตามผู้รับผิดชอบงาน ตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้รับผิดชอบงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะเป็นหลักในขับเคลื่อนและด าเนินงานทั้งหมด จะมีการบูรณาการหรือด าเนินการ
ร่วมกันเฉพาะกิจกรรมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเท่านั้น ยกเว้น จังหวัดบุรีรัมย์มีการบูร
ณาการในการด าเนินงานทีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด พร้อมมีแนวทางการด าเนินงานที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง 

1.2 จังหวัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานในระดับต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน แต่ยัง
ขาดการประชุม รวมพลังความคิด การก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน 

1.3 การจัดท าแผนงาน โครงการ จังหวัดยังขาดการน าข้อมูลด้านภาวะสุขภาพ และการด าเนินงานที่
ผ่านมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาปัญหา ปัจจัยที่ท างานไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีความส าเร็จน้อย โครงการที่
จัดท าจะเป็นการด าเนินงานตามพันธกิจ และงานประจ าเป็นส่วนใหญ่  โดยเฉพาะปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะ
อ้วน ยังขาดกิจกรรมที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน  ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ มีการก าหนดแนว
ทางแก้ไขกว้างๆและการส่งต่อเข้าคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (DPAC) 

 

2. การจัดบริการสุขภาพร่วมกับโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมบริการสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ ทุกจังหวัดจะด าเนินการในงาน

อนามัยโรงเรียน และบูรณาการกับงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
ตัวชี้วัดในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  การบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพในภาพรวมยัง ไม่ชัดเจน 
สิ่งที่พบ มีดังนี ้

2.1 เด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน และอ้วน) ทุกจังหวัดไม่มีโครงการหรือกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
เฉพาะ ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีการก าหนดแนวทางแก้ไขกว้างๆและการส่งต่อเข้าคลินิก ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค (DPAC) กิจกรรมการจัดค่าย เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่เป็นปัญหา ไม่มีการ
ด าเนินการ 

2.2 ระบบการติดตาม ประเมินผลเด็กที่มีภาวะอ้วน ทุกจังหวัดยังไม่มี 
 

3. การมีส่วนร่วมของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
การขับเคลื่อนการด าเนินเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เข้าสู่ระบบ DHS มี จังหวัดบุรีรัมย์

และสุรินทร์ ที่มีการขับเคลื่อน ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิยังไม่มีการด าเนินการ สิ่งที่พบก็คือ จังหวัดยัง



ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านภาวะสุขภาพเด็กนักเรียน 
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เข้าสู่ระบบ DHS  
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

1. การจัดท าแผนงาน โครงการใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ยังขาด
ก า ร น า ข้ อ มู ล ม า วิ เ ค ร า ะ ห์  
สั ง เค ราะห์  เ พ่ื อวา งแผนและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 

2. ก า ร ด า เ นิ น ง านด้ า นภ า ว ะ
สุขภาพเด็กนักเรียน และการแก้ไข
ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน
ขาดการบูรณาการแบบองค์รวม 
และจัดท าโครงการในการแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน พร้อมการก ากับ 
ติดตามประเมินผล 
 

3. ผู้ รั บผิ ดชอบงานด้ านภาวะ
สุขภาพเด็กวัยเรียน ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนัก
ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงายสังกัดกระทรวงศึกษา 
 

4. ระบบฐานข้อมูล ระบบรายงาน 
การจัดเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพเด็ก
นักเรียนขาดประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ 
 

5. ขาดการก าหนดเป็นนโยบายใน
การขับเคลื่อนสู่ระบบ DHS FCT 

1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพและ
สถานการณ์ด าเนินงานเพ่ือวางแผน จัดท า
โครงการและแนวทางการด าเนินงาน พร้อมมี
การด าเนินงานแบบบูรณาการ  
 

2. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเด็ก
วัยเรียน (Node วัยเรียน)ในระดับจังหวัด 
อ าเภอ หรือโซน พร้อมมีการประชุมเป็นระยะ
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการ
และองค์รวมตามสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที ่
 

3. มีการก าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัดและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภาวะสุขภาพเด็ก
นัก เรี ยน เข้ าสู่ ระบบ  DHS  FCT และใช้  
กรรมการพัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียน และ 
คสปอ. เป็นแกนในการขับเคลื่อน 
 

4. มีการประชุมชี้แจง สื่อสารและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจ  และ
น าไปสู่การปฏิบัติงานในการส่งเสริม แก้ไข
ปัญหาภาวะสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ 
 

5. มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัด เก็บข้อมูล  สื่ อสาร  ตรวจสอบข้อมูล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับพัฒนาระบบการ
จัด เก็บให้ถูกต้อง ครบถ้วน  พร้อมมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 
 

1. ปรับ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้มให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
ระบบฐานข้ อมู ล ของ
จั งหวัด บันทึกได้จริ ง 
ก า ร ใ ช้ สู ต ร ค า น ว ณ
ตัวชี้วัด ต้องเป็นฐานตัว
เ ดี ย ว กั น ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ 
พร้อมมีการชี้แจงให้กับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  IT ขอ ง
จังหวัดได้เข้าใจที่ตรงกัน
และสามารถถ่ายทอดให้
ผู้ ปฏิบั ติ ง าน ในระดั บ
พ้ื นที่ บั น ทึ ก ข้ อมู ล ไ ด้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

2. ร ะยะ เ ว ล า ในกา ร
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ต้ อ ง
ก าหนดให้ชัดเจน มีช่วง
ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที ่

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

ไม่มี 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

ไม่มี 



ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรแก้ปัญหำกำรเสียชีวิตของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี จำกกำรจมน้ ำเสียชีวิต 

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
  การด าเนินงานเพ่ือลดการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 นั้น 
โดยภาพรวมแล้วมี แนวทาง/มาตรการการแก้ไขปัญหาของจังหวัด  ประชุมแนวทางการด าเนินงานโครงการวัคซีน
ป้องกันเด็กจมน้ า  โดย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  ผู้บริหารสถานศึกษา  และ ที่ประชุมองค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ระดับอ าเภอ  โดยสร้างทีมต้นแบบในการน าเสนอ แนวทาง 
บทเรียนในระดับจังหวัด  เขต  เช่น  อ. ส าโรงทาบ อ.สนม  อ.ปราสาท    

มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลการจมน้ าเป็นรายอ าเภอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  สนับสนุน/
กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าตามองค์ประกอบผู้ ก่อการดีระดับ
ทองแดง   การติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง  

การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน้ า จมน้ า โดยมีการรายงานเบื้องต้นผ่านระบบสารสนเทศ และ
ส่งเป็นรายงานการสอบสวนการตกน้ า จมน้ า และมีการเฝ้าระวังเด็กช่วงปิดเทอม มีการท างานแบบสหสาขา ทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดตระหนักถึงความรุนแรง โดยเน้นย้ าช่วงก่อนปิด
เทอม  การประชาสัมพันธ์รณรงค์ การเฝ้าระวังการจมน้ า มาตรการป้องกันการจมน้ า ผ่านช่องทางสื่อ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าเสี่ยง การสร้างรั้วล้อมรอบ การติดป้ายค าเตือน การจัดให้มีอุปกรณ์ลอยน้ าไว้ในพ้ืนที่ที่ได้
รับผิดชอบ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
               1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
                2. เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอมีความเข้มแข็ง เข้าใจปัญหาและให้ความร่วมมือในการ 
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบหลักไม่ชัดเจน  ควรมีผู้ประสานงานหลักในแต่ละ
หน่วยงานที่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการต าบลจัดการสุขภาพ (DHS)   
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

 นครรำชสีมำ องค์กรเอกชน มูลนิธิฮุก 31 และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ในการเป็นวิทยากรครู ก.  
 สุรินทร์  มีการสนับสนุนสระเคลื่อนที่จาก เครือข่ายท้องถิ่น/อบจ.  52 ลูก 
 บุรีรัมย์  มีการเชื่อมโยงงาน FCT กับงานป้องกันเด็กจมน้ า 

 
 
 
 

 



กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มวัยรุ่น 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. การปอ้งกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ซ้ า 
เป้ำหมำย 

1)  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไมเ่กิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ15-19 ปี 
    1,000 คน) 

2. การแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ่น 
เป้ำหมำย 

1) ลดความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ภายในจังหวัด (ไม่
เกินรอ้ยละ 13 ในปี 2560) 
 

ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรปอ้งกันกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและกำรตั้งครรภ์ซ้ ำ 
 

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

กำรพัฒนำสุขภำพวัยรุ่นอย่ำงมีคุณภำพ ประกอบด้วย 5 มำตรกำร ได้แก่ 
1. กำรบังคับใช้กฎหมำย 

1.1 การการบังคับใช้กฎหมายโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมและกฎหมายมีการประกาศ
ออกมาใหม่ไม่ความชัดเจนในการตีความกฎหมาย ประกอบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการบังคับใช้กฎหมาย จึงขาดการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การสื่อสารความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการใช้มาตรการทางสังคมจึงเป็นทางเลือกส าคัญที่จะช่วยให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึง
ปัญหา/ความเสี่ยง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะชุมชน
ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องกฎหมายท าให้การควบคุมกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
2. มำตรกำรเชิงรุกสู่สถำนศึกษำ 

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น แต่จากการ
ตรวจติดตามครั้งนี้พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งไม่เห็นความส าคัญของปัญหา/ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของวัยรุ่น ประกอบกับนโยบายที่เน้นให้ไม่มีการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา เป็นนโยบายที่ไม่เอ้ือต่อการค้นพบและ
ช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเกิดปัญหาที่กระทบต่อตัววัยรุ่น ครอบครัว เพ่ือน และ
สถานศึกษา รวมถึงชุมชน ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  

2.2 การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียนหลายแห่งไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (16 คาบ/ปี) 
ประกอบกับการประเมินทักษะชีวิต โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมและไม่ต่อเนื่อง ไม่
ครอบคลุม 4 ด้าน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีและมีทักษะชีวิตอย่างไร 
รวมถึงไม่อาจสรุปได้ว่านักเรียนมีการน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่รู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ท าให้มีการละเมิด
กฎหมายโดยมีการจัดกิจกรรมที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดงานเลี้ยงรุ่น เลี้ยงเกษียณ 
เป็นต้น 
 



3. กำรจัดบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นให้ได้มำตรฐำน 
   3.1 การด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล YFHS (บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น)  ควรออกแบบบริการ
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายบริการนอกสถานบริการ  ควรเก็บงานคุณภาพในประเด็น
ความเสี่ยงหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในเรื่องบุหรี่ สุรา ยาเสพติด  
  3.2 การจัดบริการ  teen up care (ในหลักการ safe abortion) และจัดระบบบริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดในวัยรุ่น เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกสถานบริการ    
  3.3 การใช้ยาฝังคุมก าเนิด เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวิธีหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สปสช. การน าไปใช้สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อหรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้  
4. มำตรกำรเชิงรุกสู่ชุมชน 

4.1 การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสู่ชุมชนในประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักในปัญหาความเสี่ยง สื่อมวลชนยังมีส่วนร่วมน้อย  

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ตระหนักในปัญหาความเสี่ยงในวัยรุ่น จึงมีส่วนร่วมน้อย ทั้งในด้าน
การสนับสนุนทรัพยากรและการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนในชุมชน 

4.3 พ้ืนที่ต้นแบบการด าเนินงานวัยรุ่นแบบบูรณาการส่วนใหญ่มักเป็นสถานศึกษา กับชุมชนแต่ในส่วน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในสถานประกอบการยังไม่เกิดพ้ืนที่ต้นแบบเนื่องจากตีความว่ากลุ่มนี้คือวั ยรุ่นที่ท างานแล้ว จึง
ถือว่าเป็นวัยท างาน ซึ่งพบปัญหาความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพจ านวนมาก 

4.4 มาตรการทางสังคมในหลายๆ พ้ืนที่ก าหนดออกมาเฉพาะกาล หรือเฉพาะช่วงเทศกาล ขาดการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องกับวิถีชุมชน 

4.5 ชุมชนมีการสร้างข้อตกลงและกติกาหมู่บ้านในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรี่แก่คนในชุมชน ท าให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS) 

5.1 เขตนครชัยบุรินทร์ได้มีนโยบายชัดเจนในเรื่อง ONE DISTRIC TEN PROJECT โดย 5 ประเด็นที่ทุก
อ าเภอในเขตต้องด าเนินการได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก จมน้ าตาย วัยรุ่น อุบัติเหตุ Long term care ซึ่งวัยรุ่นถือว่าเป็น
ประเด็นที่เขตให้ความส าคัญ 1 ใน 5 ประเด็น แต่จากการตรวจติดตามครั้งนี้พบว่า การขับเคลื่อนงานวัยรุ่นโดย 
DHS ของอ าเภอยังเป็นการขับเคลื่อนโดยบุคลากรสาธารณสุขมากกว่าการขับเคลื่อนโดยภาคส่วนของรัฐ ท้องถิ่น
หรือภาคส่วนอื่นๆ ที่มีนายอ าเภอเข้ามาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

1. ความเชื่อมโยงมาตรการ การ
ด าเนินงานเรื่องการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังไม่ครอบคลุม
และไม่ต่อเนื่องรวมถึงการเชื่อมโยง
งาน DHS ยังไม่เห็นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

  จัดตั้งคณะกรรมการ Teen Manager ระดับ
อ า เภอ และในระดับจังหวั ดควรมีการ
ติดตามการด าเนินการ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

 

 



ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ 
ตรวจรำชกำรรับไป

ประสำน หรือ
ด ำเนินกำรต่อ 

2.  การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
2.1 พบพื้นที่เสี่ยงชัดเจนจากการ
แยกวิเคราะห์งานรายอ าเภอ 
 
2.2 การคุมก าเนิดกึ่งถาวรยัง
ด าเนินการได้ไม่ครบทุกสถาน
บริการ 

 
2.1 ควรมีการเน้นย้ า ระบบการจัดการที่
ชัดเจน เพ่ือให้ลดการตั้งครรภ์ซ้ าได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยพื้นที่ หรือ
วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่5  

 
การจัดสรรเงินในส่วน
ของยาฝังคุมก าเนิด โดย 
E –claim ยังมีปัญหาใน
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย   ก ร ม
อนามัยควรประสานกับ 
สปสช.เขตและส่วนกลาง
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงาน ของสถาน
บริการแต่ละแห่ง  

3. การเก็บข้อมูลเรื่องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และปัจจัยเสี่ยงใน
วัยรุ่นควรด าเนินการบูรณาการไป
พร้อมมาตรฐาน YFHS และควรมี
การสะท้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชนเพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลระดับอ าเภอ  

3. ควรมีระบบการเก็บข้อมูลและสามารถน า
ข้อมูลมาสรุป ล าดับความส าคัญ เพ่ือทราบ
ขนาดของปัญหาตามแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 
และน ามาสู่แผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน 

 

4. กฎหมายมีการออกมาใหม่เป็น
จ านวนมาก ทั้งที่กฎหมายที่มีอยู่ก็
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และกฎหมาย
ที่ออกมาใหม่ขาดการชี้แจงอภิบาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ 

4. ควรให้นิติกรของหน่วยงานมารับผิดชอบ
งานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ เพื่อสามารถแก้ปัญหาในการตีความ
กฎหมายเบื้องต้น 

4. ประสาน สคอ, สคส, 
ในการชี้แจงข้อกฎหมาย
ที่ออกมาใหม่ให้มีความ
ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน
และสามารถบังคับใช้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

5.ชุมชนและท้องถิ่นยังไม่ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหาสุขภาพ
วัยรุ่นและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับ
วัยรุ่น ส่งผลให้การมีส่วนร่วมน้อย 

5. ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาวัยรุ่นในชุมชนเพ่ือน าข้อมูลมาสู่การวาง
แผนการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นได้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน นอกจากนี้ควรมีการคืน
ข้อมูลดังกล่าวสู่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก 
เป็นเจ้าของปัญหาและเป็นเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนงาน รวมถึงการพัฒนาสู่การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
เพ่ิมข้ึน 
 

 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 
1. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดตัวชี้วัดวัยรุ่น ควรมีการบูรณาการงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

ก่อนน าสู่ผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ โดยเน้นการผลักดันมาตรการสุขภาพวัยรุ่นทั้ง 5 ด้าน ให้สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 

2. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ในเรื่องผลของปัญหาของการตั้งครรภ์วัยรุ่นและสถานการณ์ของ
ปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศ และการบูรณาการจากหน่วยงานส่วนกลาง ทุกกระทรวงเป็นวาระแห่งชาติ 
เพ่ือการขับเคลื่อนในพ้ืนที ่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนงานให้ประสบความส าเร็จ  

3. การประเมินของแต่ละงานของส่วนกลางควรใช้เทคนิค Empowerment ไม่ควรดูแค่มีหรือไม่มี ท า
หรือไม่ท า เช่น การประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาล YFHS ควรประเมิน เน้นเรื่องการจัดบริการที่วัยรุ่นสามารถ
เข้าถึงและมีระบบข้อมูลที่เป็นฐานเชื่อมโยงวัยรุ่นทั้งอ าเภอ(ข้อมูลทั่วไป , ปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ ,โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์,สถานการณ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมและพร้อม รวมถึงจัดระบบช่องทางการส่งต่อจากชุมชน และ
สถานศึกษา) เพ่ือให้น ามาวิเคราะห์รายอ าเภอ เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน  

4. การตั้งเป้าตัวชี้วัด เรื่องการลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น เป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ง ครอบครัว และสถานศึกษา ส่วนสาธารณสุขเป็นส่วนปลายทาง ฉะนั้นการรณรงค์ควรเริ่มสถานศึกษา โดย
เน้นโรงเรียนให้มีการเน้นการสอนเพศศึกษาที่เป็นรูปธรรม เป็นแนวทางเดียวกันและ โรงเรียนควรทราบ
ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาของการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีผลต่อเด็กในประเด็นเรื่องพัฒนาการช้าและ ภาวะ
ทารกน้ าหนักน้อย เพ่ือให้น าไปสู่กระบวนการแก้ไขร่วมกัน และผลักดันเป็นตัวชี้วัดร่วมกันไม่ใช่ของสาธารณสุข
แต่เพียงอย่างเดียว 

5. การด าเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ สุรา ยังขาดบุคลากรมาด าเนินงานทั้งยังมีการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ผู้รับผิดชอบงานไม่มีความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากไม่ได้เรียน
กฎหมาย จึงควรให้นิติกรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมาเป็นผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ สุรา 
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

 จังหวัดนครรำชสีมำ  มีความเด่น ในการท างานเชิงรุก ในโครงการจับคู่การท างานระหว่าง
สถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ (400 โรงเรียน 400 โรงพยาบาล) ทั่วจังหวัด  

 จังหวัดบุรีรัมย์  มีการด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล  ในเรื่องระบบฐานข้อมูลการให้บริการยุติการ
ตั้งครรภ์ และจังหวัดให้ความส าคัญในประเด็น อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ สามารถพัฒนาต่อยอด
จนเกิดการขับเคลื่อนระดับจังหวัดในรูปของ จังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ภาคีเครือข่ายใน
จังหวัด ผลักดันเป็นวาระของจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่4 ของประเทศที่สามารถด าเนินการได้
ประสบความส าเร็จ การด าเนินงานบุหรี่ สุรา มีการผลักดันจากจังหวัดลงสู่ชุมชนท าให้ชุมชนมี
การด าเนินงานด้านบุหรี่ สุรา โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้ประชาชนลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา 

 จังหวัดชัยภูมิ  มีนวัตกรรมการผลิตสื่อการสอนเรื่องเพศศึกษา ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม  
และพัฒนาหลักสูตรจากนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วม   มีการนิเทศการสอนอนามัยเจริญพันธุ์
และเพศศึกษาของครู  โดยคณะกรรมการเขตการศึกษากับสาธารณสุขจังหวัด  นอกจากนี้มีการ
ปรับหลักสูตรพ่อแม่ จากหลักสูตรของ path ด้วยการมีส่วนร่วมของ รพ.สต.  สาธารณสุข และ



โรงเรียน เพ่ือสามารถสอนพ่อแม่ให้สื่อสารกับลูกวัยรุ่นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ในบ้านได้อย่าง
ถูกต้องและไม่ยากต่อการเข้าถึงวัยรุ่น 

 จังหวัดสุรินทร์ มีการตระหนักถึงปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นที่พบหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมากที่สุด และเกิด
น ามาสู่มารดาตายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในปี  2558  น าไปสู่การท า การแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบ โดยการท า  MOU กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรแก้ปัญหำพฤติกรรมควำมเสี่ยงในวัยรุ่น 
ล า 
ดับ 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด จังหวัด 
ชัยภูมิ 

จังหวัด 
นครราชสีมา 

จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

จังหวัด 
สุรินทร์ 

รวม 

1 ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ15-19 
ปีภายในจังหวัด (ไม่เกินร้อยละ13  
ในปี 2560) 

เป้าหมาย 93,283 161,169 90,082 N/A N/A 

ผลงาน 13,059 12,762 22,774 N/A N/A 

ร้อยละ 14 7.9 25.28 N/A N/A 
2 สัดส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับการ

ตรวจว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
สถานศึกษา ร้อยละ 90 

เป้าหมาย ร้อยละ90 N/A N/A N/A N/A 

ผลงาน ร้อยละ72 N/A N/A N/A N/A 

ร้อยละ - N/A N/A N/A N/A 
3 สัดส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับการ

ตรวจว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบ
สถานศึกษา ร้อยละ 50 

เป้าหมาย ร้อยละ50 N/A N/A N/A N/A 

ผลงาน ร้อยละ72 N/A N/A N/A N/A 

ร้อยละ - N/A N/A N/A N/A 
4 ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น 15-18 ปี 

ไม่เกิน ร้อยละ 10 
เป้าหมาย อยู่

ระหว่าง
การ

ด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 
ผลงาน N/A N/A N/A N/A 
ร้อยละ N/A N/A N/A N/A 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

จังหวัดนครรำชสีมำ  มีการส ารวจการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ในประชาชน ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ร้านอาหาร สถานบริการ / ร้านอาหาร  ปั๊มน้ ามัน  และสถานที่สาธารณะ ในระหว่างเดือน 
สิงหาคม - ตุลาคม 2557 ส าหรับช่วงปีใหม่นั้นจังหวัดนครราชสีมา มีมาตรการลดตายเป็นศูนย์ โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมา ง่วง ห้ามขับ โดยกิจกรรมหลักมี
การตั้งด่านชุมชนและ เน้นการป้องกันในถนนจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุสูง  ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่า อัตราการ
เสียชีวิตทางถนนลดลง ร้อยละ 45.45  ส าหรับในด้านการรณรงค์ทางสังคม จะใช้เทศกาลทางศาสนาเป็นหลัก ใช้
ศีล 5  และการปวารณาตน ละ เลิก เหล้าในช่วงเข้าพรรษา/วันส าคัญทางพุทธศาสนา หรือเลิกได้ตลอดไปและ
เป็นการประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์   สร้างกระแสเพ่ือให้เกิดค่านิยมในการงดเหล้าช่วงวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา การจัดงานรณรงค์ปี 2557 มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่าย 18 หน่วยงาน   จัดงานรณรงค์งด



เหล้าเข้าพรรษา วัตถุประสงค์เพ่ือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 3 เดือน และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ งดจ าหน่ายสุรา ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  โดยทาง
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมืองดจ าหน่ายสุรา ในวันเข้าพรรษา และมีประชาชนมาลงนามงดดื่มเหล้า จ านวน 
7,000 คน 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรม ดังนี้ คือ  

 1. มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 
เพ่ือก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน 

 2. มีการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแนวทางการด าเนินงานลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสู่ระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

 3. มีการจัดท าฐานข้อมูล ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นเขตควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาความรู้และการปฏิบัติ และตรวจสอบเฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 4. มีการจัดท าองค์ความรู้ เผยแพร่ และจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรง
สนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 5. มีการติดตามก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย 

 6. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ค าปรึกษาในการเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการ ทั้ง
ในระดับอ าเภอ (รพช.) และต าบล (รพ.สต.)  

 7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหา /อุปสรรค แนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง 

จังหวัดสุรินทร์ มีแนวทางการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 1. การบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ด าเนินการ 4 มาตรการ ดังนี้มาตรการควบคุม
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มาตรการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพ่ือชักจูงให้ดื่มมาตรการการ
สื่อสารและรณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม และมาตรการระดับชุมชน 

 2. การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุราของวัยรุ่นโดยใช้กลไก DHS  

บูรณาการการด าเนินงานในพื้นที่  โดยในปี 2558 ระดับอ าเภอมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่
และดื่มสุราของวัยรุ่น โดยใช้กลไก DHS บูรณาการ ด าเนินการในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ จาก 17 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 
58.82  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,189,010  บาท 

  3. มีการตรวจเฝ้าระวัง การกระท าผิดตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ในงานประจ าปีของจังหวัด
สุรินทร์ (งานช้างและกาชาด) และ ในเทศกาลปีใหม่ 2558 ออกตรวจร้านค้าในเวลาห้ามขาย และสถานที่ห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
 



ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

1.   กิจกรรมร่วมกับภาคการศึกษายังมีน้อย   
2.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม 

(พบลานเบียร์ในพ้ืนที่การดูแลของ อปท.) 
3.   ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่อง กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ที่ถูกต้อง 
4.   เครือข่ายภาคประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
5.   ยังพบมีการฝ่าฝืนการดื่มหรือจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีส่วนร่วมใน

การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด   
จังหวัดสุรินทร์ 
 1.  เจ้าหน้าทีข่าดความมั่นใจและขาดทักษะในการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย 

2.  การสนับสนุนสื่อในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์ห้ามจ าหน่ายบุหรี่-สุรา 
ให้แก่เด็ก, เวลาที่อนุญาตให้ขายสุรา เป็นต้น 

3.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าด าเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นคนคุ้นเคย 
คงท าได้แค่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 

4.  ลักษณะงานต้องใช้ความอดทนและเสี่ยงอันตรายและก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ (มีผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย) การควบคุมเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย 

5.  ลักษณะงานต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน 
จังหวัดชัยภูมิ 

1.   การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ครอบคลุม  
2.   การประชาสัมพันธ์ ความรู้ และข้อกฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ไม่ถึงในบางชุมชน (ร้านขายของช าในหมู่บ้าน)  
3.   ความรู้ความเข้าใจของคนชุมชน  เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยังไม่

ครอบคลุม นม.   
4.   ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ขาดความรู้และทักษะ   

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

1. ควรมีนโยบายจังหวัดเรื่องการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง 
ของหน่วยงานราชการและ อปท.  

2. ในส่วนกลางควรมีการประสานท าความเข้าใจเรื่องกฎหมายกับผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส เกี่ยวกับผลกระทบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ (Social Network) 

3. ขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคการศึกษาให้มากขึ้น 

 4. มีโครงการระดับชาติเรื่องมาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 



 5. วางแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน 

  6. หน่วยงานส่วนกลาง บูรณาการระดับนโยบายและแผนงาน สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรสู่ผู้ปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่ เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติ ที่เป็นแนวทางเดียวกัน  

  7. ขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคการศึกษาให้มากขึ้น 

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
จังหวัดบุรีรัมย์มกีารควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน 

กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มวัยท ำงำน 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. การปอ้งกันควบคุมโรค NCD และปจัจัยเสี่ยง (สุรา ยาสูบ) 
เป้ำหมำย 

1) อัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไมเ่พ่ิมข้ึน 
2)   ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ควบคุมสถานะความรุนแรงของโรคได้ดี (ควบคุม  
      ระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์จัดการตนเองลดเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
      และหลอดเลือด ลดภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เทา้ ฯลฯ) 

2. การปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนน 
เป้ำหมำย 

1) บูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอต าบล ผ่าน DHS 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ สุรำ) 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด จังหวัด 
ชัยภูมิ 

จังหวัด 
นครราชสีมา 

จังหวัด 
สุรินทร์ 

จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

รวม 

1 อัตราป่วยรายใหม่จาก
โรคเบาหวานลดลง จากปีที่
ผ่านมา(ต่อแสนปชก) 

เป้าหมาย 3,094 NA NA NA NA 

ผลงาน 680 NA NA NA NA 

ร้อยละ      17.42 
(ตค57-มค

58) 

NA NA NA NA 

2 อัตราป่วยรายใหม่จากโรค
ความดันโลหิตสูงลดลง จากปี
ที่ผ่านมา(ต่อแสนปชก 

เป้าหมาย 7,776 NA NA NA NA 

ผลงาน 1,724 NA NA NA NA 

ร้อยละ 22.17 
(ตค57-มค

58) 
 

NA NA NA NA 

3 ร้อยละของผ้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
-HbA1cครั้งสุดท้าย 
 น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ 

เป้าหมาย NA NA NA NA NA 

ผลงาน NA NA NA NA NA 

ร้อยละ FGP NA NA NA NA 



-ค่าระดับFPG มีค่า70-130 
mg/dl 
 

(70-130 
mg/dl) 
=0.86  

(ตค57-มค
58) 

 
4 ร้อยละของผ้ป่วยความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ดี(ต่ ากว่า140/90)(
ไม่น้อยกว่า50) 

เป้าหมาย NA NA NA NA NA 

ผลงาน NA NA NA NA NA 

ร้อยละ 53.25 
(ตค57-มค

58) 
 

NA NA NA  

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

การด าเนินงานเพ่ือลดอัตราอัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง และควบคุมระดับ
น้ าตาล   ความดันโลหิตได้ดี ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 นั้น โดยภาพรวมแล้ว มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการNCDระดับจังหวัด เพ่ือเน้นนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การก ากับติดตามและ
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ สร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ  มีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้สัญญาณเตือนภัยในประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง ในด้าน 3 อ. 2 ส    มีการเฝ้าระวังและติดตามดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โดยใช้แนวทางปิงปองเจ็ดสี โดยผู้ป่วยจะต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีการติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง 

 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ case manager และพัฒนา system manager ระดับ
อ าเภอทุกอ าเภอ  มีการพัฒนารายงานมาตรฐาน 43 แฟ้มและรายงานผ่าน Data Center  จัดท าคู่มือการบันทึก
ผลงาน ก ากับติดตามและรายงานผลให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้ง่าย สะดวก       การลดเสี่ยงในประชากรทั่วไป 
โดยการรณรงค์ฯ  การประชาสัมพันธ์  

การนิเทศการด าเนินงานคลินิกคุณภาพ ปีละ1-2 ครั้ง และพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานควบคุมป้องกัน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกระดับ  สร้างระบบ SRRT NCD  กิจกรรม self help group เป็นต้น 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 
    1. การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการต าบลจัดการสุขภาพ (DHS)   

   2. พัฒนางานสร้างเสริม พฤติกรรมโดยบูรณางานคลินิกNCDคุณภาพ และคลินิกDPAC  คุณภาพ 

3. การประเมินดอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD risk) ในกลุ่มป่วยDM,HTให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ60 โดยกลุ่มเสี่ยงสูงมาก(risk ≥30%) ต้องขึ้นทะเบียนด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น และ
หรือได้รับยาในการรักษาเพ่ือลดความเสี่ยง 



นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
ไม่มี 

 
ผลกำรตรวจรำชกำร :  กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
1. มำตรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอุบัติเหตุทำงถนนและกำรเฝ้ำระวัง 

1.1 มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์/ปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในระดับจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์  มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ท าทั้งระดับจังหวัดและ 

อ าเภอ  โดยใช้ข้อมูลจาก แบบรายงาน  19 สาเหตุ, 43 แฟ้ม,  IS, บ.กลาง และ ต ารวจ/ปภ.  วิเคราะห์
สถานการณ์ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเอง และ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล 3 ฐาน ที่เป็นความร่วมมือหลายหน่วยงานซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลดิบ  ซึ่งในจังหวัด
นครราชสีมามีผู้ประสาน เป็น สคร.5 และ สสจ. ได้วางคนวิเคราะห์ในจังหวัด เป็น รพ. และ สคร.5  ส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ได้วางคนวิเคราะห์ในจังหวัด เป็น รพ.   
  จังหวัดชัยภูมิ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในระดับจังหวัด  โดยใช้ข้อมูลจากแบบรายงานที่จัดท า
ขึ้นเองประกอบด้วย ตัวแปร การบาดเจ็บ ตาย  และมีเพียงปัจจัยเรื่องประเภท พานหะ  เท่านั้น ส่วนอื่นๆจะเป็น 
เรื่อง ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บและการส่งต่อ  ข้อค้นพบ การวิเคราะห์แนวโน้มบาดเจ็บ ตาย ของ สสจ. จากฐาน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแนวโน้มลดลง แต่ จาก สนย.กระทรวงสาธารณสุข แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน รพ.วิเคราะห์ฐาน
เดียวกันกับ สสจ.ตัวเลข ไม่เท่ากัน หากเป็นเช่นนั้นจะท าให้ จังหวัดมีความตระหนักต่อปัญหาผิดไป ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน การติดตาม ก ากับ แปรผันได้  ทั้งนี้ทีมในการวิเคราะห์จะมีเพียงหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข
เท่านั้น แต่พบว่า มีการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ฐาน ที่เป็นความร่วมมือหลายหน่วยงาน อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลดิบ แต่ ผู้ประสาน เป็น ปภ. 

1.2 กำรสอบสวนกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
 จังหวัดนครราชสีมา มีสอบสวน 5 – 6 กรณ ีโดยทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข คือ งานอุบัติเหตุจังหวัด  งานระบาดวิทยาจังหวัด  โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา  สสอ.  และ รพ.  ส่วนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นได้แก่ ต ารวจกู้ชีพ แขวงการทาง และ ปภ. 

 จังหวัดสุรินทร์ มีการสอบสวน 3 กรณี (ที่มีการส่งรายงานมาจังหวัด) และ อีก  3 กรณี             
(ที่ จังหวัด ทราบว่ามีการสอบสวน) โดยทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย บุคลากร
สาธารณสุข คือ งานอุบัติเหตุจังหวัด  งานระบาดวิทยาจังหวัด  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลชุมชน และสสอ.  
ส่วนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นได้แก่ ต ารวจกู้ชีพ แขวงการทาง  ปภ. และ ทช. 

 จังหวัดชัยภูมิ มีการสอบสวน 1 กรณี โดยทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ประกอบด้วย  งานNCD  งานระบาดวิทยา  สสอ.  รพ.  ตร. กู้ชีพ และ แขวงการทาง 

1.3 กำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้จากการสอบสวน 
 จังหวัดนครราชสีมา น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดังนี้ ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนระดับจังหวัดและเวทีความมั่นคงของจังหวัด,  การประชุมระดับอ าเภอโชคชัย ด่านขนทด ปากช่อง เมือง
นครราชสีมา, การประชุมของหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา ทต.ลาดบัวขาว  สพม.31 

จังหวัดสุรินทร์ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดังนี้ ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ระดับจังหวัดและเวทีต ารวจ  มีแผนอบรมการสอบสวนฯให้กับทุกอ าเภอ  



  จังหวัดชัยภูมิ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดังนี้   ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด/เวทีความมั่นคงของจังหวัด  การประชุมระดับอ าเภอ  แก้งคร้อ การประชุมของหน่วยงานท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลแก้งคร้อ  
2. มำตรกำรกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในระดับอ ำเภอ ผ่ำนระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS) หรือ
อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  

2.1 วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อชี้พื้นที่เสี่ยง ส ำหรับด ำเนินกำร DHS 
จังหวัดนครราชสีมา ได้ท าการวิเคราะห์ว่าอ าเภอปากช่อง อ าเภอเมืองเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
จังหวัดสุรินทร์  ในระดับจังหวัดได้ท าการวิเคราะห์ว่า อ าเภอที่เสี่ยงสูงคือ อ าเภอเมือง   

ศรีขรภูมิ สังขละ ปราสาท กาบเชิง  ชุมพลบุรีและส าโรงทาบ   และในอ าเภอการได้วิเคราะห์ว่า Setting ไหน
เสี่ยง ได้แก่ ปราสาท สนม กาบเชิง ข้อค้นพบ จังหวัดมีอ าเภอที่อยู่ในระบบDHS ของจังหวัดเพียง 3 อ าเภอ ได้แก่ 
สนม ปราสาท กาบเชิง ทั้งที่ นโยบายให้ทุกอ าเภอต้องท า DHSอุบัติเหตุ นั้นแสดงว่าชาดการเชื่อมโยงนโยบายสู่
การปฏิบัติ แต่พบว่ามีแผนงานคุณภาพมีแผนอุบัติเหตุทุกอ าเภอ 
  จังหวัดชัยภูมิ ในระดับจังหวัดได้ท าการวิเคราะห์ถึงอ าเภอที่มีความเสี่ยงสูง  แต่ในระดับ  
อ าเภอเอง ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ว่า Setting ไหนเสี่ยงบ้าง 

2.2 สนับสนุน/ผลักดันให้อ ำเภอด ำเนินกำรสอบสวนสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กรณีที่มีกำร
เสียชีวิตทุกรำย นอกเหนือจำกเกณฑ์ของส ำนักระบำดวิทยำ และมีกำรคืนข้อมูลแก่พื้นที่/ชุมชน 

 จังหวัดนครราชสีมา มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะท างาน และ ศปถ.จังหวัด  พูดคุยปัญหาที่
อาจจะด าเนินการไม่ได้ เช่นอ าเภอปากช่อง case ตาย มีจ านวนมาก ด าเนินงานไม่ไหว 
  จังหวัดสุรินทร์ มีการสนับสนุน/ผลักดันให้อ าเภอด าเนินการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน กรณีที่มีการเสียชีวิตทุกราย  จ านวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่รถอ้อย อ.กาบเชิง  ชาวต่างชาติ  อ.ชุมพลบุรี 
และสนับสนุนให้อ าเภอสอบสวนในกรณีที่มี ตาย ทุกราย หลังจากนั้นเอาข้อมูลมาคุยกัน และน าเสนอในเวที
ต่างๆในอ าเภอ เพ่ือให้เกิด แผนหรือกิจกรรมแก้ไขปัญหา  การสนับสนุนนี้ ได้ พูดคุยและติดตามในเวทีประชุม
หัวหน้า ER ประจ าทุกเดือนและพบการคืนข้อมูลให้กับ กรรมการอ าเภอ ชุมชน อบต. เทศบาล และ ในไลน์กลุ่ม 
ก่อให้เกิด การแก้ไขได้ด ี

จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีการสนับสนุน/ผลักดันฯ เนื่องจากผู้รับผิดชอบคิดว่า ไม่มีในกรอบการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และ อีกประการคือ ในระดับจังหวัด (ศปถ.) มีการวิเคราะห์โดย ปภ.แล้ว และคืนข้อมูลลง
สู่ อ าเภอ โดยกลไก ศปถ.จังหวัด แต่ในภาพอ าเภอไม่พบการจัดการ ความเสี่ยง 

2.3 สนับสนุนให้อ ำเภอมีกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน โดยใช้กระบวนกำร 5 ส 
 จังหวัดนครราชสีมา  มีการสนับสนุนจ านวน 10 อ าเภอที่ด าเนินการ ได้แก่ อ าเภอเมือง    ปาก-

ช่อง โชคชัย สีคิ้ว โนนสูงปักธงชัย สูงเนิน หนองบุนมาก พิมาย และ setting  สพม.31 51  โรงเรียน และโรงพัก 
51 แห่ง สถาบัน อุดมศึกษา 3 แห่งโรงงาน 5 แห่ง 

จังหวัดสุรินทร์  มีการสนับสนุนจ านวน9  อ าเภอที่ด าเนินการ ได้แก่ ปราสาท สนม  สังขละ  
จอมพระ  ศรีขรภูมิ ชุมพลบุรี  กาบเชิง บัวเชด และ พนมดงรัก 

จังหวัดชัยภูมิ มีการสนับสนุน จ านวน  4 อ าเภอที่ด าเนินการ ได้แก่ แก้งคร้อ  ภูเขียว หนอง 
บัวระเหว คอนสวรรค์    

2.4 มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของอ ำเภอ DHS 
  จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยพบว่า
จังหวัดสุรินทร์บูรณาการในการประเมินอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง และมีทีมติดตามเสริมพลังในพ้ืนที่เฉพาะกิจ 
ส าหรับจังหวัดชัยภูมิ เน้นการติดตาม การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
   



3. มำตรกำรกำรตอบสนองหลังเกิดเหตุ และรักษำพยำบำล 
 จังหวัดนครราชสีมา  สุรินทร์  ชัยภูมิมีการรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (Admitted) ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ A, S, M1 ที่มีค่าโอกาสรอดชีวิต 
Probability of survival (PS)  0.75 เพ่ือรายงานตัวชี้วัดระดับจังหวัด  ส าหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สอน
วิธีการค านวณค่า PS จากโปรแกรม triss  และส่วนจังหวัดชัยภูมินั้น มีเฉพาะในรพ.จังหวัด แต่ การค านวณไม่
ถูกต้อง และไม่มีระบบ IS ท าให้การค านวณยุ่งยาก และพบการน าเอาข้อมูล PS มาเชื่อมโยงกับ การด าเนินงาน
ป้องกัน 

จังหวัดสุรินทร์ มีการด าเนินงานตาม EMS/Service plan (Trauma) ดังนี้ คือ 1. ก า ร อ บ ร ม อ า ส า
ฉุกเฉินให้กับชุมชน ทุกแห่ง ด้วยการบูรณาการกับการอบรม อสม.ทุกชุมชน  2. กู้ชีพ ให้มี Response time ไม่
เกิน 10 นาที ครอบคลุม 95% .ด้วยวิธีการ เชื่มโยง อบต.ใกล้เคียง ท าให้ ผ่านเกณฑ์ (มากกว่า70%) 74.2%  3. 
EMSคุณภาพ ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ (มากกว่า 60%) 49.4%  

จังหวัดชัยภูมิ มีการด าเนินงานตาม EMS/Service plan (Trauma) ดังนี้ คือ  
1. มีกระบวนการพัฒนา•มีกระบวนการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงถึงระดับ รพ.สต. เรื่องการดูแล

ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 
2.  มีฐานข้อมูล 

2.1  งานสาขาอุบัติเหตุ (ไม่ครอบคลุมควรมีการ monitor การบาดเจ็บหลายระบบ และการ 
บาดเจ็บต่อสมอง อัตราตายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีค่า Ps>0.75) 

2.2  อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน มีการน าเสนอตัวเลขจากฐานข้อมูลหลายฐาน 
ที่ไม่ตรงกัน เช่น ฐาน กท.มหาดไทย  สนย. และ Hospital base information รพ 
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำน 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1.  ข้อมูล 
   1.1  จังหวัดนครราชสีมามีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ไม่ชัดเจน กับ SP 
   1.2 จังหวัดสุรินทร์วิเคราะห์และการน าไปใช้ ท าได้ดี
มาก แต่ควรเพ่ิมการท าเอกสาร เช่น สรุปสถานการณ์ 
หรือ fact sheet หรือ one page เ พ่ือเผยแพร่  และ
น าเสนอ เพ่ือสอดคล้องกับยุคสื่อ ที่ทันสมัย ความไวสูง 
เช่น ไลน์   
   1.3  จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สสจ. มีข้อมูลจากแบบ
รายงานที่จัดท าขึ้น+ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน แต่ไม่มี 
ข้อมูล IS และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล SP 
 มีการวิเคราะห์สถานการณ์บาดเจ็บ-ตายและ
แยกรายอ าเภอ แต่การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงน้อย ท าให้
การชี้เป้า/ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ การก าหนดมาตรการ
ไม่ชัดเจน  

1.  ข้อมูล 
    1.1  จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มความชัดเจน อย่างเป็น
รูปธรรม กับ  SP 
    1.2  จังหวัดสุรินทร์ให้ส่วนกลางเร่งการน าข้อมูลจาก 
43 แฟ้ม มาใช้ประโยชน์ เช่น การค านวณค่า PS และ
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
 1.3   จังหวัดชัยภูมิ ควรมีการตั้งระบบ IS ที่ รพ.
จังหวัด  ควรเร่งด าเนินงานการจัดการข้อมูล 3 ฐาน 
(สาธารณสุข (IS,43แฟ้ม) ต ารวจ และ บ.กลางฯ)เพ่ือ
ประโยชน์ในการชี้เป้า ประเด็นปัญหาพื้นที่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในภาพรวมนั้นจังหวัดมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายดีมาก ด้วยหลักการท างาน 5 ส. ก าลังจะขยาย



 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

ระดับจังหวัด 
- ควรจัดกระบวนงาน DHS ของจังหวัด 
- จังหวัดเพ่ิมความเข้มข้น นโยบาย DHS  
- จังหวัดควรมีการสื่อสารนโยบายลงสู่พื้นที่ให้เข้มข้นกว่านี้ และมีกลยุทธ์การด าเนินงานชัดเจน 
- ควรมีการตั้งระบบ IS ที่ รพ.จังหวัด    
- ควรเร่งด าเนินงานการจัดการข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข (IS ,43แฟ้ม) ต ารวจ และ บ.กลางฯ) 
 เพ่ือประโยชน์ในการชี้เป้า ประเด็นปัญหาพ้ืนที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 

 มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในภาพจังหวัดเชิง
ปริมาณเพ่ือชี้เป้าพ้ืนที่เสี่ยงท าได้ดี ส่วนเชิงคุณภาพเพ่ือชี้
ปัจจัยเสี่ยงมีเฉพาะพ้ืนที่มี caseอุบัติเหตุหมู่ท าได้ดี 
 

แนวคิด สู่ระดับอ าเภอและน าไปประยุกต์ใช้ ทุกโรคและ
ภัยสุขภาพ 

2. DHS 
 2.1  จังหวัดนครราชสีมา มีการติดตาม ประเมินผล 
โดยพบว่ามีนวัตกรรม คือ “การชะลอความเร็ว ช่วง
เทศกาล” ที่เป็นตัวอย่างของประเทศ และการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง ช่วงเทศกาล ที่ลดจ านวน บาดเจ็บ ตาย ได้
เป็นแบบอย่างของประเทศ  
     2.2  จังหวัดสุรินทร์  รูปแบบการด าเนินงาน DHS    มี
จ านวนหลายอ าเภอ ท าได้ดีมาก แต่ไม่ถูกข้ึนทะเบียนใน
ระบบ DHS จังหวัด  และส าหรับการการติดตามนั้น
จังหวัดท าได้ดี ด้วยการออกประเมินผลเสริมพลังของทีม
จังหวัดให้กับทีมอ าเภอ  และ มีแผนการพัฒนาคนท างาน
อย่างต่อเนื่อง ดี และให้ความส าคัญกับคนท างานในพ้ืนที่
ด้วยการให้มีโอกาส มาน าเสนอ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนท างาน   

2. DHS 
 2.1  จังหวัดนครราชสีมา ควรขยายการสอบสวนฯ
(ไม่ต้องเต็มรูปแบบ) และคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่/ชุมชน เพ่ือให้
เกิดการแก้ปัญหามากขึ้น และเพ่ิม เครือข่าย การ
ด าเนินงาน ใน อปท. ให้มากขึ้น 
 2.2   จังหวัดสุรินทร์  ควรจัดกระบวนงาน DHS 
ของจังหวัด  และ ควรมีทีมเก็บเกี่ยวผลงาน สรุป ให้เป็น 
เอกสารและควรขยายวงการด าเนินงาน ใน setting 
โรงงาน ห้าง โรงเรียน แกนน าชุมชน ฯลฯ 
 2.3   จังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจากมี case ตามเกณฑ์
ส านักระบาดฯ น้อย ดังนั้นหากเป็นไปได้ case ตายควร
มีการสอบสวนฯ(ไม่ต้องเต็มรูปแบบ) และคืนข้อมูลแก่
พ้ืนที/่ชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา  นอกจากนี้จังหวัด
ควรเป็นจุดจัดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และลงนิเทศเสริมพลังพ้ืนที่  

3.   มาตรการองค์กร 
      3.1  จังหวัดสุรินทร์ ในหน่วยงานสาธารณสุข ควร
เร่ง ด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ตามนโยบาย
ของกระทรวง  

 



เขต 
- เขตควรมีการวิเคราะห์ทุนของจังหวัดและยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางการ 

 เรียนรู้ ด้านใดด้านหนึ่งให้โดดเด่น เช่น ด้านการจัดการข้อมูล ด้านวิศวกรรมจราจร  หรือด้าน
การศึกษา เป็นต้น  

- เขตควรมีกลยุทธ์การด าเนินงานชัดเจน และเร่งด าเนินงานเนื่องจากอัตราตายด้วยอุบัติเหตุ 
 ทางถนนจังหวัดแม้ว่าจังหวัดชัยภูมิจะต่ ากว่าทุกจังหวัดในเขตบริการที่ 9 แต่ แนวโน้มสูงขึ้นทุก
ปี โดยปี2554 =10.11 , 2555 = 11.50, 2556 =13.05 (ข้อมูลจาก สนย.กระทรวงสาธารณสุข) 

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
1.   การค านวณ ค่า PS ด้วยโปรแกรม triss ของรพ.สุรินทร์ ที่น ามาสอนน้อง รพ.ชุมชน  
2.   “จุดพักรถ” ที ่อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลการสอบสวนฯ แต่อยู่ใน

ขั้นตอนการพัฒนา 
 
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มวัยสูงอำยุ 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เป้ำหมำย 

1) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1.1 การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประวัตรประจ าวัน (ADL) 
1.2 การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ และพบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ 

(1) เบาหวาน 
(2) ความดันโลหิตสูง 
(3) ฟัน  
(4) สายตา 

1.3 การคัดกรองกลุ่ม Geriatric  Syndromes ไดแ้ก่ 
(1) ภาวะหกล้ม 
(2) สมรรถภาพสมอง (MMSE) 
(3) การกลั้นปัสสาวะ 
(4) ภาวะโภชนาการ 
(5) ภาวะซึมเศร้า 
(6) ข้อเขา่เสื่อม 
 

2. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 
เป้ำหมำย 

1) รอ้ยละ 30 ของรพช./รพศ./รพท.มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 
(1) โรงพยาบาลชุมชนมีหน่วยบริการผู้สูงอายุที่ให้บริการประเมิน/คัดกรองและรักษา 

    เบื้องตน้ 
 



 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพผู้สูงอำยุท่ีพึงประสงค์ 
ล าดับ รายการข้อมูล ชัยภูมิ 

 
นครราชสีมา 

 
สุรินทร์ 

 
บุรีรัมย์ 

 
ภาพรวม

เขต 
1 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 
ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ผลงาน NA NA NA NA NA 
ร้อยละ NA NA NA NA NA 

2 DHS มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ผลงาน NA NA NA NA NA 
ร้อยละ NA NA NA NA NA 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

พ้ืนที่ยังไม่มีการสรุปวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในชุมชน  เพ่ือน าผลสรุป
วิเคราะห์มาจัดท าแผนการด าเนินงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือประสานแผนบูรณาการกับงาน 
NCD, งานสุขศึกษา  งานสุขภาพจิต และงานทันตสาธารณสุข ฯลฯ 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 

หรือด าเนินการต่อ 
จังหวัดยังไม่มีข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ
พ้ืนที่และภาพรวมของจังหวัด 

- ควรมีการสุ่มส ารวจประเมินพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
- ให้ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุประสานแผน
และบูรณาการงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับ
งานอ่ืนๆ 

 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

ตัวชี้วัดงานสูงอายุไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และควรมีความชัดเจน สามารถตอบสนองต่องานที่ท า   
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

จังหวัดมีการถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงการด าเนินงานสูงอายุให้กับทุกอ าเภอเพ่ือให้พ้ืนที่เข้าใจการ
ด าเนินงานตรงกัน  และมีการผลักดันงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการพ่ึงพิงด้านสุขภาพลง
ใน งาน DHS  



ผลกำรตรวจรำชกำร  
ผู้สูงอำยุได้รับกำรคัดกรอง/ประเมินสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ 

ล าดับ รายการข้อมูล ชัยภูมิ 
 

นครราชสีมา 
 

สุรินทร์ 
 

บุรีรัมย์ 
 

ภาพรวม
เขต 

1 ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรอง/ประเมินสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ (ครบทั้ง 
3 ด้าน) 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ผลงาน NA NA NA NA NA 
ร้อยละ NA NA NA NA NA 

การตรวจคัดกรองในกลุ่ม Geriatric Syndromes ทุกจังหวัดยังไม่ค่อยได้ตรวจ เพราะเป็นเรื่องยุ่งยาก
และใช้เวลามาก  รวมถึงผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจการตรวจประเมิน ส าหรับการอบรม Care Mangerทุกจังหวัดมีการ
จัดอบรมและมีแผนที่จะอบรมให้ครบทุกอ าเภอ ยกเว้นสุรินทร์ แต่ได้แนะน าให้ด าเนินการแล้ว   
 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิในการตรวจคัดกรองสุขภาพกาย และใจของผู้สูงอายุ 
ซึ่งต้องมีการตรวจ 3 ด้าน คือ 

1. การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL)  
2. การคัดกรองโรคท่ีพบบ่อยได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฟัน สายตา  
3. การคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ภาวะหกล้ม, สมรรถภาพสมอง (MMSE) , 

การกลั้นปัสสาวะ ,สภาวะโภชนาการ ,ภาวะซึมเศร้า และข้อเข่าเสื่อม  
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปญัหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ

ด าเนินการต่อ 
1. นโยบายการด าเนินงานผู้สูงอายุจาก
กรมวิชาการต่างๆ มีความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติท าให้ต้องรับนโยบายหลายครั้ง 

ให้จังหวัดบูรณาการงานสูงอายุ
กับกลุ่มงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเช่น
งาน NCD งานDPAC งานทันต
สาธารณสุข และงานสุขภาพจิต 

ประสานหน่วยงานส่วนกลาง
ต่างๆให้รับทราบ 

2. ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน แบบประเมิน
มีหลายรูปแบบ มีความซ้ าซ้อน ไม่ชัดเจน
ในค าอธิบาย บางตัวเป็นตัวชี้วัดใหม่ ท าให้
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ด าเนินการต่อเนื่องได้ 

ชี้แจงตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน
ให้กับผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ
จังหวัดเพ่ือท าความเข้าใจใน
การด าเนินงาน 

ส่วนกลางควรก าหนด
บทบาทในการตรวจคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุในระดับ
ปฐมภูมิให้ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

อยากให้กรมวิชาการต่างๆ เช่นกรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สปสช. มีการบูรณาการและ
พูดคุยกันในการประชุมชี้แจงนโยบายงานสูงอายุเป็นภาพรวมสู่จังหวัดในครั้งเดียวกัน 



นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
1. โครงการพลังชุมชน อาสาสมัครดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ คนพิการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จังหวัดชัยภูมิ  
2. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 6 อ าเภอน าร่อง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

(งานวิจัย)  
3. จังหวัดบุรีรัมย์สามารถดึงข้อมูลงานสูงอายุได้จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม  โดยมีการประสานงานกับ

ผู้รับผิดชอบ IT ของจังหวัด 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
สถำนบริกำรมีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีครบวงจร 
ล าดับ รายการข้อมูล ชัยภูมิ 

 
นครราชสีมา 

 
สุรินทร์ 

 
บุรีรัมย์ 

 
ภาพรวม

เขต 
1 รพช. มีหน่วยบริการ

ผู้สูงอายุที่ให้บริการ
ประเมิน/คัดกรองและรักษา
เบื้องต้น 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ผลงาน NA NA NA NA NA 
ร้อยละ      

2 รพท./รพศ. มีหน่วยบริการ
ผู้สูงอายุคุณภาพ 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

1 
 

3 
 

1 
 

2 
 

7 
 

ผลงาน 1 3 1 2 7 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

รพ.สต.ที่ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงต้องส่ง รพช.เพ่ือประเมินและยืนยัน 
ส าหรับรพช. ต้องมีแผนการด าเนินงาน จัดหน่วยบริการสุขภาพเน้นการให้บริการประเมิน/คัดกรองส่งเสริม
ป้องกัน และรักษาเบื้องต้นตามเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุ  
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ

ด าเนินการต่อ 
การจัดการคลินิกผู้สูงอายุใน รพช. 
ไม่สามารถจัดตั้งแยกโดยตรงได้
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่และ
บุคคลากร 

สามารถบูรณาการไปกับงาน NCD ซ่ึง
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่
แล้วแต่ต้องมีการตรวจตัดกรองปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย และGeriatric 
Syndromes รายไตรมาส 

 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 
หลักสูตรในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  420 ชม. รวมถึงหลักสูตร Care Manager  หลักสูตร 12 วันไม่

เหมาะกับการน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เนื่องจากใช้เวลาในการอบรมนานเกินไป 
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

จังหวัดชัยภูมิมีโครงการพลังชุมชน อาสาสมัครดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ คนพิการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณี (Care Manager) ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพประจ า รพ.สต. ,อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Provider) และดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ติดบ้าน ติดเตียง น าร่อง ๖ อ าเภอได้แก่อ าเภอเมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว คอนสวรรค์ 
จัตุรัส ภูเขียว และบ้านแท่น  

โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีการจัดสถานบริการที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 
 
หัวข้อ : กลุ่มคนพิกำร 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร :  บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
                                    สมองที่พ้นระยะวิกฤติ 

เป้ำหมำย 
1. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน รอ้ยละ 90 
2. รอ้ยละ 80 ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ มีการด าเนินงานบูรณาการระบบดูแลสุขภาพ 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ ผ่านเกณฑร์ะดับ3 
3. รอ้ยละ 100 ของสถานบริการเป้าหมาย มีการปรับสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอ านวยความ 
   สะดวกอย่างน้อยอยู่ในระดับ 4 ภายในปี 2558 
4. รอ้ยละ 80 ของคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
บูรณำกำรระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรกำรเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ 
 
ล ำดับ รำยกำรข้อมูล จังหวัด

ชัยภูมิ 
จังหวัด

นครรำชสีมำ 
จังหวัด
สุรินทร์ 

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เขต 9 

1 คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว (ขาขาด) 
ได้รับบริการครบถ้วน 
(อย่างน้อยร้อยละ 90) 

ค่าท่ีพ่ึง
ประสงค์ 

426 776 591 743 2,536 

ผลงาน 414 711 539 710 2,374 

ร้อยละ 97.18 91.62 91.20 95.56 93.61 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) จ านวนทั้งสิ้น 2,536 คน ผู้พิการส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา (776 คน-30.61%) รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ (743 คน-29.30%) จังหวัดสุรินทร์ (591 
คน-23.30%) และจังหวัดชัยภูมิ (426 คน-16.80%) ตามล าดับ จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติใน



รอบที่ 1 ผู้พิการได้รับบริการครบถ้วน จ านวน 2,374 คน (93.61%) โดยจังหวัดที่มีร้อยละของผู้พิการได้รับ
บริการครบถ้วนสูงสุด คือจังหวัดชัยภูมิ (97.18%) รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ (95.56%) นครราชสีมา (91.62%) 
และสุรินทร์ (91.20%) ตามล าดับ   

แต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบฐานข้อมูลผู้พิการโดยแต่ละจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการส ารวจและ
ปรับปรุงข้อมูลเอง ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 ได้จัดท าฐานข้อมูลขึ้นอีกระบบหนึ่ง แต่ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความครอบคลุมของฐานข้อมูล ความละเอียด
ของข้อมูลมีอยู่ในระดับจังหวัด ไม่สามารถระบุจ านวนผู้พิการรายสถานบริการได้ จึงไม่สะดวกต่อจังหวัดในการใช้
ประโยชน์ จากการสอบถาม แต่ละจังหวัดมีระบบการจัดการฐานข้อมูลจากการส ารวจของตนเอง  และใช้งาน
ควบคู่ไปกับฐานข้อมูลของศูนย์สิรินธรฯ ดังกล่าว  

ทุกจังหวัดในเขต 9 มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านผู้พิการระดับจังหวัด มีแผนพัฒนาสุขภาพผู้พิการ
ระดับจังหวัดและถ่ายทอดลงสู่พ้ืนที่ในระดับอ าเภอ มีแหล่งให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทุกจังหวัด ทั้งนี้ 
บางจังหวัดซึ่งมีข้อจ ากัดในการให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ) จะมีการประสานงานกับ
ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ กรมการแพทย์ เพ่ือการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดท าและ
ซ่อมแซมขาเทียมให้แก่ผู้พิการในจังหวัดเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละ 1 ครั้ง)  

ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน และมีการติดตามงานเป็นระยะ ทั้งนี้ บาง
จังหวัด (เช่นจังหวัดสุรินทร์) มีระบบการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดต่อสื่อสารในระดับพ้ืนที่ผ่าน
เครื่องมือสื่อสารระบบ Social Network ด้วย Line group เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  

ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ โดยการจัด
ทีมสหสาขาวิชาชีพลงให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ ร่วมกับการอบรม Care Manager และ 
Caregiver เพ่ือบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤตในชุมชน  
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร
รับไปประสำน หรือ

ด ำเนินกำรต่อ 
จังหวัดชัยภูมิ 
บุคลากรที่ท าขาเทียมท่ีรพ.ชัยภูมิ
เกษียณไม่มีบุคลากรทดแทน 
ประกอบกับน้ าท่วมอุปกรณ์ช ารุด
เสียหายเหลือท าแห่งเดียวคือ รพ.ภู
เขียว เกิดปัญหาคอขวดที่ระบบ
บริการ 

 
• จังหวัดใช้งบจากกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้พิการ ร่วมกับเงิน
สนับสนุนจาก สปสช. ประสาน
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มาท า
ขาเทียมที่จังหวัด 

• ผู้พิการสามารถเดินทางไปรับ
บริการที่ จ.นครราชสีมาได้ 

• ประสานการรับส่งผู้ป่วยที่มี
ข้อจ ากัดในการเดินทาง 
 
 

 
ไม่มี 



ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร
รับไปประสำน หรือ

ด ำเนินกำรต่อ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
• ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยศูนย์

สิรินธรฯ ยังไม่เสถียร ทางจังหวัด
ใช้ฐานข้อมูลผู้พิการที่มีอยู่เดิม
ควบคู่ไปก่อน 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

จังหวัดสุรินทร์ 
• การน าเข้าข้อมูล (Data 

entering) ของผู้พิการตาม ICD-
10 ยังเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า 
เนื่องจากหน่วยงานในพ้ืนที่มี
ข้อมูลที่ต้องน าเข้าเป็นจ านวน
มาก และข้อมูลบางชนิดมีความ
จ าเป็นต้องน าเข้าอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากติดเงื่อนไขของเวลา จึง
อาจมีผลให้ข้อมูลผู้พิการไม่
ทันสมัย  
 

 
• จังหวัดอาจเน้นย้ าถึงความส าคัญ

ของการน าเข้าข้อมูล และขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่เพ่ือให้การน าเข้าข้อมูลมี
ความรวดเร็วมากที่สุด 

 
ไม่มี 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
• ฐานข้อมูลผู้พิการของจังหวัดมี 2 

ระบบ ได้แก่ ระบบที่จังหวัด
ส ารวจเอง และระบบฐานข้อมูล
ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 
ซึ่งฐานข้อมูลของ สปสช. มีข้อมูล
ในระดับจังหวัด ไม่สามารถแจง
รายละเอียดข้อมูลถึงระดับสถาน
บริการได้ ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
ใช้ข้อมูล 

 
• เสนอแนะให้จังหวัดใช้ระบบการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่จังหวัด
ส ารวจเอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและด าเนินงาน 

 
ไม่มี 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

ไม่มี 
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

จังหวัดชัยภูมิมีการจัดอบรม Care Manager และ Caregiver เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดย
การจัดอบรมต่อยอดจากปีงบประมาณ 2557 เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 



จังหวัดสุรินทร์มีการพัฒนาระบบการสื่อสารทาง Social Media (Line group) เ พ่ือการสื่อสาร 
ประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัด และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ใช้ระบบการระบุ
รหัส ICD-10 ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายแยกตามประเภทของความพิการเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

 
2. ระบบกำรควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มำตรฐำน  
ผลกำรตรวจรำชกำร  

จ านวนจังหวัดที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ล ำดับ ผลส ำเร็จ/ตัวชี้วัด 

(จ ำนวนจังหวัดที่ด ำเนินกำร) รอบท่ี 1  

จ ำนวนจังหวัดที่มี
กำรด ำเนินงำน 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 

มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์
ผิดปกติทางสาธารณสุขท่ีเชื่อมโยงระดับเขตและ
จังหวัด   

4 100 

2.พัฒนาระบบควบคุม
โรคในช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศและ
จังหวัดชายแดน  

มีระบบการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน 
(จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์) 

2 100 

3. สนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากร
ต่างด้าวและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว (อสต.) ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ครอบคลุมถึงประชากรต่างด้าว  

4 100 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

3.1 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (โรงพยาบาล สถานพยาบาล มูลนิธิ องค์กร) ด้านการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 3.2 กองทุนโลกที่สนับสนุนการด าเนินงานโรคมาลาเรีย จะสิ้นสุดอีก 2 ปี 

ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จ 
4.1 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (Health Determinants, 

Behavioral risk, Program response, Morbidity/Mortality/Disability, Abnormal Event and 
Outbreak)  
 4.2 การเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ซึ่งบางครั้งเช่าเหมาล ามา
ลงเพื่อท่องเที่ยว/ท าธุรกิจ 
 4.3 การพัฒนาจุดผ่อนปรน ช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 4.4 กลไกขับเคลื่อนมาตรการควบคุมโรคโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
 4.5 การวางแผนพัฒนาข้อมูลกลุ่มประชากรต่างด้าวเพ่ือควบคุมโรคและวางแนวทางหลักประกันสุขภาพ 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบกฎหมำย 

ไม่มี 
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
จังหวัดชัยภูมิ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ
ป้องกัน ควบคุมโรคในโรงเรียนส าหรับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 20 แห่ง 

2. ประยุกต์กระบวนการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาในทุกระดับ  
 3. กลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับขับเคลื่อนและควบคุม ก ากับการป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

1. การประยุกต์ Empowerment Evaluation ของกลุ่มงานควบคุมโรคใน สสจ. เพ่ือติดตาม ให้
ค าแนะน า ปรึกษาด้านระบาดวิทยาแก่อ าเภอ รวมทั้งพัฒนายกระดับ SRRT ในระดับอ าเภอ 

2. การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคระดับจังหวัด เพื่อความครอบคลุมของระบบขึ้นทะเบียนผู้ป่วย การ
ติดตามผลการรักษา 

จังหวัดสุรินทร์ 

1. การเชื่อมโยง ระบบ service plan สู่ปฐมภูมิ ผ่านระบบการเยี่ยมบ้าน ในกลุ่มวัย (รพ.สุรินทร์) 

2. เป็นจังหวัดต้นแบบการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าระดับประเทศ 

3. รูปแบบการด าเนินงานให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยในชุมชนแทนใน รพช. (รพ.ล าดวน) 



จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. การเตรียมพร้อมการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) ในทุกระดับของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

2. แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ชายแดน ท่าอากาศยาน) 

3. ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 

4. การพัฒนาหมูบ่้านคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรค 

5. งานวิจัย (Action Research) ในระดับ รพสต.ที่มีผลวิจัยน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
รูปแบบการท างานให้มี Impact ที่ด ี(ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหาลดลง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 2558 (รอบที่ 2) 
คณะที่ 1 : กำรพัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค 

 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 
1. กำรบริหำรงำนส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันโรคตำมกลุ่มวัย 
เป้ำหมำย 

1. ทุกเขต/จังหวัดมีกระบวนการบริหารส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 
2. ทุกจังหวัดมีกระบวนการของการด าเนินงานและผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุม่ โดยให้ควำมส ำคัญกลุ่ม

วัยท่ีเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล คือ กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ (ส าหรับประเด็นการตรวจราชการกลุ่มวัยอื่นให้
พิจารณาตามสภาพปัญหาในพ้ืนที่) 

(1) รอ้ยละ 30 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 
(2) รอ้ยละ 30 ของ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง 

(Long Term Care) ด้านสุขภาพ 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกระบวนกำรบริหำรงำน PP ภำพรวม 

ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีการด าเนินงานได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในด้าน มีแผนการตรวจติดตาม
ประเมินผลระดับจังหวัด/อ าเภอและสรุปผลการก ากับ ติดตาม ประเมินผลดังนี้ 
1. ทุกจังหวัด 
   1.1 นิเทศงานอ าเภอปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 เน้นประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
   1.2 มีแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผลระดับอ าเภอ 
   1.3 ตัวชี้วัดส าหรับการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมี 2 ลักษณะได้แก่ ตัวชี้วัด MOU และ Ranking  
   1.4 มีสรุปผลการตรวจประเมินผลระดับอ าเภอ 
2. จ ำนวน 2 ใน 4 ของจังหวัด 
   มีระบบ Coaching อ าเภอ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
3. จ ำนวน 1 ใน 4 ของจังหวัด 
   3.1 นิเทศงานอ าเภอปีละ 2 ครั้ง โดยมีรูปแบบแบ่งเป็นโซนระดับอ าเภอ (นครราชสีมา) 
   3.2 นิเทศงานอ าเภอปีละ 2 ครั้ง โดยปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดและงานที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่โดยการ Coaching และประเมินผลในครั้งท่ี 2 (บุรีรัมย์) 

การนิเทศงานในรอบ 2 ที่เน้นการประเมินผลตามตัวชี้วัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน
ระหว่างกลุ่มฝ่ายในจังหวัด/รพ. และ ระดับอ าเภอ  การบริหารงาน PP ในระดับต าบล ในประเด็นความเสี่ยงด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ จ านวนของบุคลากร ด้านตัวชี้วัดจ านวนมาก ด้านความชัดเจนของงบประมาณ ระบบ 
Coaching อ าเภอซึ่งมีความเสี่ยงในด้านการวิเคราะห์บริบท/สภาพปัญหา/ความก้าวหน้าของอ าเภอ 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเป้าหมาย) 
 1. กรอบประเด็นตรวจราชการมีความชัดเจน  
 2. ความเชื่อมโยงการจัดท าแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากระดับจังหวัด อ าเภอ 
 3. ขั้นตอนการ Implement นโยบายจากเขตสู่จังหวัดและอ าเภอมีความชัดเจน  



 4. ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
 5. การก าหนดแนวทาง/มาตรการ การก ากับ ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและวัดผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติราชการงานได้เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  1. ความเสี่ยงด้านความรู้ ความเข้าใจ จ านวนของบุคลากร ด้านตัวชี้วัดจ านวนมาก ด้านความชัดเจน
ของงบประมาณในการบริหารงาน PP ในภาพรวม จังหวัดและอ าเภอควร Coaching บุคลากรในระดับต าบล
อย่างต่อเนื่อง 
  2. จังหวัดมีระบบและกลไกการติดตาม ก ากับ ประเมินผลค่อนข้างชัดเจนทั้งการนิเทศงาน การ
ประเมินผล การ Coaching ดังนั้นเพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจังหวัดและอ าเภอควรสรุปผลการ
ประเมินผลจากข้อค้นพบส าคัญในด้านบริหาร บริการ วิชาการเป็นเชิงวิชาการ (วิจัย รายงาน) เพ่ือผลักดันสู่การ
ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/นโยบายของจังหวัด อ าเภอต่อไป 
 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 

1. จังหวัดชัยภูมิ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือนและ 12 เดือนในระบบ 

Website ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2.  จังหวัดสุรินทร์ 

 2.1  ระบบการพยากรณ์โรคติดต่อส าคัญอย่างน้อย 5 โรคในระดับจังหวัดต่อเนื่องทุกปีในช่วง
เดือนธันวาคม เพ่ือเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและการจัดท าแผน PP 
 2.2  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ (อ.รัตนบุรี) 
  

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรเพื่อให ้คณะตรวจรำชกำรแต ่ละเขตพิจำรณำตำมสภำพป ัญหำของพื้นที่
นอกเหนือจำกประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ ่งเน ้น 
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มสตรีและเด็ก 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการอายุ 0-5 ปี และการช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 
เป้ำหมำย 

1) รอ้ยละของเด็กแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 50 
2) รอ้ยละเด็กอายุ18, 30 เดือนไดร้ับการตรวจพัฒนาการทุกราย 
3) รอ้ยละเด็กอายุ0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ไมน่้อยกว่า 85 
4) ศูนยเ์ด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 

2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแมแ่ละเด็กระดับจังหวัด 
     เป้ำหมำย 

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน 
     เป้ำหมำย       

                 1) รอ้ยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์≤ 12 สัปดาห์ไมน่้อยกว่า60 
2) หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์    



    
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ระบบกำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรและกำรช่วยเหลือเด็ก 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 
1 ร้อยละของเด็กแรกเกดิ – 6 เดือน

กินนมแม่อย่างเดยีวไม่น้อยกว่า 50 
 เป้าหมาย 12,076 3,782 11,692 5,933 33,483 

ผลงาน 8,479 2,578 7,287 3,519 21,863 
ร้อยละ 70.21 68.16 62.32 59.31 65.30 

2 ร้อยละเด็กอาย ุ18,30 เดือนได้รับ 
การตรวจพัฒนาการทุกราย 

 เป้าหมาย 3,932 3140 73,530 13,076 93,678 
ผลงาน 3,429 3060 58,486 12,800 77,775 
ร้อยละ 87.20 97.45 79.54 97.89 83.02 

3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยไม่น้อยกว่า 85 

 เป้าหมาย 10,222 38,682 58,486 55,294 162,684 
ผลงาน 10,179 38,524 52181 54,079 154,963 
ร้อยละ 99.57 99.52 89.22 97.79 95.25 

4 ศูนย์เด็กเล็กผา่นการประเมิน
มาตรฐานมีคณุภาพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ60 

 เป้าหมาย 726 410 505 543 2,184 
ผลงาน 578 354 417 409 1,758 
ร้อยละ 79.61 86.34 82.57 75.32 80.49 

 
สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

ในเรื่องของเด็กปฐมวัย (0-5ปี) เป้าหมายหลักของการด าเนินงาน ในระดับประเทศ คือพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ควรวางแผนงานในปี 2559  คลอบคลุมทั้ง 3 
ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

1. ภาวะโภชนาการในมารดาและเด็ก  เชื่อมโยงตั้งแต่ภาวะก่อนคลอด (ไอโอดีน, โฟลิก, ธาตุเหล็ก, การ
ฝากครรภ์คุณภาพในมารดา เพ่ือลดการเกิด BA และ LBW) ในเด็กเรื่องของกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน ภาวะโภชนาการในเด็ก ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และผลของภาวะโภชนาการต่อการมีรูปร่าง
ไมส่มส่วน ทั้งอ้วน เตี้ย ผอม มีผลต่อพัฒนาการเด็กทั้งสิ้นในเรื่องของIQ  

2. การเฝ้าระวังพัฒนาการ โดยพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก เพ่ือส่งเสริมกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท สมองสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั้งในเรื่อง IQ และ EQ  
และ การตรวจคัดกรองพัฒนาการโดย บุคลากรสาธารณสุข ตามมาตรฐานงาน DSPM  ควรจัดท าแผนให้
ครอบคลุมทั้งในคลินิกเด็กดี และ ศูนย์เด็กเล็ก 

3. แนวทางการส่อต่อ และ กระตุ้น พัฒนาการในเด็กพัฒนาการสงสัยว่า ล่าช้า รวมถึง  การเฝ้าระวัง
พัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยง 4-5 กลุม่ (LBW, BA, มารดาวัยรุ่น, พัฒนาช้า, ผู้เลี้ยงดูที่ไม่ใช่ พ่อแม่ ) ซึ่ง ในDAIM มี
เพียง 2 ประเด็น ดังนั้นการด าเนินการควรมีความครอบคลุม ตามปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ การให้  
Intervention ที่เหมาะสม  
ปัจจัยเสี่ยง 
          ปัญหาที่พบแยกตามประเด็น ดังนี้ 

1) ปัญหาขาดไอโอดีนยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ จากข้อมูลน าเข้า  บ่งชี้ว่าเป็นปัญหาหลักท่ีต้องด าเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนของบุคลากรสาธารณสุข ในการตระหนักถึงความส าคัญของไอโอดีน และเน้นย้ าในการจ่ายยา



ให้มีความคลอบคลุมร้อยละ 100 และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่
ดี และส่งผลต่อ IQที่เพ่ิมข้ึนในเด็กวัยเรียน 

2) เด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่ร้อยละ 64 แต่ข้อมูลจาก  rapid survey 2557 พบ 
เพียง ร้อยละ 38.02  

3) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคู่มือการตรวจคัดกรอง พัฒนาการ การตรวจ และกระตุ้ นพัฒนาการใน
มาตรฐานงาน DSPM และ DAIM ที่ต้องด าเนินการพร้อมกันทุกสถานบริการทั่วประเทศ พบว่า ยังเป็นปัญหาใน
เรื่องของศักยภาพของบุคลากร การจัดซื้อเครื่องมือ สมุดคู่มือบันทึก รวมถึงการบริหารจัดการเงินในแต่ละระดับ  
อาจส่งผลต่อการประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดและถูกต้องตามเทคนิค เนื่องจากข้อจ ากัดของการให้บริการ
คลินิกเด็กดี เน้นเรื่องการฉีดวัคซีน จึงไม่สามารถคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ได้ อีกทั้งความรู้
และทักษะของผู้ให้บริการในการสอน ฝึกทักษะพ่อแม่เพ่ือให้ มีความรู้ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการยังมี
น้อย 
  4) การให้ความส าคัญการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็ก ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพทุกจังหวัดให้
ความส าคัญกับการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็ก มีการด าเนินงานการจ่ายยาครบถ้วนทุกสถานบริการโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพเพียงพอ ควรมีการเพ่ิมการตรวจเลือดหาภาวะโลหิตจางตามมาตรฐานของร่างคลินิกเด็กดีคุณภาพ ที่
แนะน า เรื่องการคัดกรองและให้การรักษาภาวะโลหิตจางตามมาตรฐาน 
  5) การด าเนินการของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ พบปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ ครูผู้ดูแล
เด็ก และคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับอ าเภอ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการกระตุ้นการ
ด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญและ
น าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องการเจริญเติบโตที่ไม่สมส่วนในเด็ก สุขภาพช่องปากเด็กฟันน้ านมผุ 
การจัดสภาพแวดล้อม ยังขาดมาตรฐานและไม่ปลอดภัย ในส่วนองค์ประกอบที่3 ด้านการพัฒนาการและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงวัย พบว่ายังขาดการตรวจพัฒนาการ ระบบการส่งต่อและขาดการแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพแก่ผู้ปกครองเพ่ือการติดตามดูแลอย่าง ต่อเนื่อง ที่ส าคัญสุดขาดงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรรับ
ไปประสำน หรือด ำเนินกำรต่อ 

1.ปัญหาการขาดไอโอดีนในพ้ืนที่  
เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร และไม่สามารถถ่ายทอด
ให้ชุมชนทราบและเข้าใจปัญหา 
ท าให้ขาดกระบวนการร่วมแก้ไข
โดยชุมชน 

- ทุกจังหวัดควรเน้นย้ าการจ่ายยา
เม็ดไอโอดีน ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ และหลังคลอด6 
เดือนทั้งในรพ.และคลินิกเอกชน  ให้
ครบ 100 % และ ด าเนินการเรื่อง
ความคลอบคลุมการใช้เกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน  

ควรก าหนดเป็น KPI หลักในเรื่อง
พัฒนาการ  

2. การจัดท าแผนงานโครงการใน
ระดับอ าเภอ บางครั้งไม่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งๆที่มี
ข้อมูลแนวโน้มของปัญหาที่เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

ควรใช้ area based ในการท างาน
ตามบริบทของพ้ืนที่ และใช้ชุมชนมี
ส่วนร่วม   

 



ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรรับ
ไปประสำน หรือด ำเนินกำรต่อ 

3. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน  

ไม่ควรก าหนดเป็น ตัวชี้วัด เพราะ 
จากข้อมูลรายงานและการส ารวจ ไม่
ตรงกัน  
 

ศูนย์วิชาการ ควร เก็บข้อมูลแบบ
ส ารวจ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง 

4. การตรวจพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมือ DSPM และDAIM  
(เด็กกลุ่มเสี่ยง) 
4.1 การลงข้อมูลมีความซ้ าซ้อน 
และเสียเวลา  
 
4.2 ขาดการ ประเมินศักยภาพ
บุคลากร และประเมินมาตรฐาน
งาน   
 
4.3 แนวทางการส่งต่อและกระตุ้น
พัฒนาการล่าช้า ไม่เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 

 
 
 
- ก าหนด การลงข้อมูลให้เป็นไปตาม
คณะกรรมการพัฒนาการเขต  
 
- บทบาทจังหวัด และอ าเภอ และ 
ต าบล  ในการ coaching ตามล าดับ
ขั้น 
 
- เขต ก าหนดแนวทางที่แตกต่างจาก
ประเทศ มาปรับใช้โดย กุมารแพทย์
พัฒนาการเด็ก แต่ กระบวนการ
ถ่ายทอดยังไม่ลงสู่ผู้ปฎิบัติ  

 
 
 
- สนย. ควรปรับปรุงฐานข้อมูล43 
แฟ้มให้เหมาะสมทั้งDSPMและ
DAIM 
- ศูนย์อนามัยที่5 และ รพ.จิตเวช 
นครราชสีมา ด าเนินการInternal 
audit ในการประเมินผลการตรวจ
พัฒนาการเมื่อครบ1 ปี 
- กรมสุขภาพจิต และส่วนกลาง 
ควร อบรมแนวทางการใช้
เครื่องมือ ให้คลอบคลุม ในเรื่อง
TEDA4 I และจัดสรรเครื่องมือให้
ครบ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ต้อง
ท าในระดับประเทศ ไม่ควรให้พ้ืนที่ 
ต้องรับภาระเอง 
 

5. คลินิกเด็กดี  
5.1 ควรให้ความส าคัญกับ ภาวะ
โภชนาการ ในเด็กปฐมวัย และจัดท าแนว
ทางแก้ไข 
 
5.2 ตามมาตรฐานร่างเด็กดีคุณภาพ 
แนะน าให้มีการตรวจ Hb/Hct 
ในเด็กเพ่ือคัดกรองภาวะโลหิตจาง 
และรักษา 

 
- ควรประเมินภาวะโภชนาการ 
จากgrowth chart น ามาวิเคราะห์ 
พร้อมจัดท าแนวทางแก้ไข 
 
- กรณีสามารถจัดบริการได้ ควรมี 
การคัดกรองภาวะโลหิตจางและ
รักษาตามมาตรฐาน (ตามศักยภาพ
ของโรงพยาบาล) 
 

 

6. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผ่านเกณฑ์
แต่ยังไม่ได้มาตรฐานใน 6 
องค์ประกอบ 

ควรดูผลลัพธ์สุขภาพ 4 ข้อ และ
เชื่อมโยงกับบทบาทของFCT ในการ
เป็นcoaching ครูผู้ดูแลเด็กในการ 
พัฒนาการเด็กและจัดระบบส่งต่อที่
ชัดเจน  

ส่วนกลางควรก าหนดเป็น KPI ของ 
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 



ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ ต่อส่วนกลำง/ ต่อผู้บริหำร/ ต่อระเบียบ กฎหมำย 
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานงานในเรื่องของเครื่องมือการตรวจพัฒนาการ และการรายงานข้อมูล มี

การเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการไม่บูรณาการกันของแต่ละกรม ท าให้พ้ืนที่ต้องจัดสรรงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดซื้ออุปกรณ์ทุกปี ในกรณีเรื่องการตรวจพัฒนาการเมื่อเป็นมาตรฐานที่ต้องด าเนินการ ส่วนกลางควร
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทั้งเรื่องเครื่องมือการตรวจ และการจัดอบรมศักยภาพบุคลากร ให้ครบ
เป้าหมายตามพ้ืนที่การตรวจราชการ เพ่ือให้การด าเนินการมีมาตรฐาน มีความแม่นย าในการใช้เครื่องมือได้ผล
ลัพธ์ที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นข้อมูลระดับประเทศได้ถูกต้องการนิเทศติดตามเครื่องมือตรวจพัฒนาการทั้ง DSPM และ 
DAIM ควรมีระบบที่ชัดเจน และเป็นเครื่องมือมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพ่ือสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
ภาพรวมระดับประเทศ ควรบูรณาการงานในระดับกระทรวงเนื่องจากการด าเนินงานในเรื่องพัฒนาการมี ผลต่อ
ภาพรวมประเทศในระยะยาว การสนับสนุนเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย ในการด าเนินงานลงสู่ชุมชน จะสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  

 

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
1. จังหวัดชัยภูมิ มีการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและต าบลนมแม่ ได้ดีมากในภาพรวม เนื่องจากใช้

การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ประสบความส าเร็จในหลายอ าเภอ  และในเรื่องของการตรวจพัฒนาการด้วย
เครื่องมือ DSPM พบมีระบบเด่นในเรื่องการ coaching ของจังหวัด ท าให้บุคลากรมีทักษะ และศักยภาพในการ
ตรวจพัฒนาการได้ดี 

2. จังหวัดนครราชสีมา มีการด าเนินงานในประเด็นงานคลินิกเด็กดีคุณภาพ ได้ดี ในประเด็นของ DSPM 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ความส าคัญ และ ด าเนินการให้พ้ืนที่ที่มีการรายงานผลพัฒนาการสูงเกินไป มี
ระบบการตรวจซ้ าเพื่อยืนยัน และ ให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 

3. จังหวัดสุรินทร์ มีการด าเนินงานคลอบคลุมการส่งเสริมพัฒนาการในด้านโภชนาการธาตุเหล็ก
ครบถ้วน และขยายการด าเนินงานในเรื่องของการตรวจรักษาภาวะโลหิตจางได้ดี ในประเด็น DSPM พบบุคลากร
ในระดับจังหวัด ทั้งใน รพ.ศูนย์และ สสจ. ให้ความส าคัญในการตรวจพัฒนาการและ ลงผลการตรวจพัฒนาการ
ได้มากท่ีสุดในเขต ผ่าน web thaichild  

4. จังหวัดบุรีรัมย์ มีการด าเนินงานเรื่องไอโอดีนได้ดีและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน การด าเนินงาน 
คลอบคลุมในเรื่องการจ่ายยาในหญิงตั้งครรภ์ จากการสุ่มตรวจค่า urine iodineในหญิงตั้งครรภ์ได้มาตรฐาน  
รวมถึงมีกระบวนการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน  ส่งผลต่อเด็กวัยเรียนมี IQ ที่ดี ในประเด็น DSPM พบ 
ข้อเด่นในเรื่องการน าข้อมูลจาก IT มาใช้ประโยชน์ ในการค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม  

5. ในประเด็นเรื่อง การตรวจพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM  และ DAIM ภาพรวมในเขต ท าได้ดี 
ทุกจังหวัดในการขับเคลื่อนงานเขต และเป็นไปในทิศทางเดียงกันตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ระบบและกลไกกำรจัดกำรปัญหำแม่และเด็กระดับจังหวัด 
 
ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 

1 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน
15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ผลงาน 4 0 2 2 8 
ร้อยละ 27.15 0 32.48 25.26 21.2 

 



สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

จำกกำรประชุม MCH node  
1. มีระบบMM conference ทบทวน case น าไปสู่การแก้ปัญหาตรงประเด็น และเมื่อมีมารดาตายทุก

รายและ ระบบรายงานมารดาตายมีความล่าช้า ได้มีการก าหนดข้อตกลงของการรายงานเป็น  ภายใน 15 วัน
และทบทวน เมื่อมีความเสี่ยงทุกราย เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงได้ถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันการเกิดซ้ า  

2. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานฝากครรภ์คุณภาพเขตนครชัยบุรินทร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การจัดประชุมวิชาการระดับเขต การจัดช่องทางการสื่อสารและ การส่งต่อ  แบ่งเป็นระดับชัดเจน เป็น 3 ระดับ 
ทั้ง4 จังหวัด  

2.1 ระดับจังหวัด  รพ.ทั่วไป /รพ.ศูนย์ 
2.2 ระดับ รพ.ชุมชน / รพสต. 
2.3 ระดับชุมชน  

เมื่อมีการประชุมสรุป ควรมีการถ่ายทอดทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางแผน 
เนื่องจากกระบวนการถ่ายทอดยังขาดความต่อเนื่องและลงสู่การปฏิบัติจริงในระดับ รพ.สต. และชุมชน เมื่ อ 
สอบถามเจ้าหน้าที่ในระดับดังกล่าว ยังพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในนโยบายที่เป็นภาพรวมเขต ในเรื่องของ
การฝากครรภ์ 8 ครั้งคุณภาพเขตนครชัยบุรินทร์ การเชื่อมโยงบทบาทของFCT และ DHS  ในการด าเนินการ 
ด้านแม่และเด็กยังไม่ได้เน้นความส าคัญเท่ากลุ่มวัยอื่น 

3. ระบบการแก้ไขปัญหามารดาตายทั้ง 8  ราย มีการทบทวนและจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน  
ทั้งจากสาเหตุโดยตรง คือ PPH ซึ่งแม้เคยวางระบบเฝ้าระวังการตกเลือดที่เป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า
แล้ว กลับพบว่าเป็นประเด็นเพ่ิมเติม  เรื่องศักยภาพบุคลากรจบใหม่ และ เรื่อง human error จังหวัดบุรีรัมย์ จึง
มีระบบการพัฒนาการศักยภาพ และ รูปแบบการรับ consult ในรูปแบบ second call เพ่ือแก้ปัญหา human 
error  ในประเด็น Septic abortion จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการผลักดันงานผ่านเครือข่าย Teen up care และ
แพทย์ R-SA  ส่วนกรณี PIH ที่มารดาไม่ ANC ของ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการผลักดันงานในด าเนินการค้นหาผู้ป่วย
รายใหม่ ผ่าน FCT  

จากสาเหตุจากโรคทางอายุรกรรม  ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ จังหวัดนครราชสีมา มาติดต่อกัน2 ปี 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในกลุ่มโรค thyrotoxicosis แม้ว่า มีข้อก าหนด ในประเด็นเรื่องของการจัดระบบการ
คุมก าเนิด ท าหมัน หรือยุติการตั้งครรภ์ (แต่เนิ่นๆ) ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย โรคหัวใจ ,Thyroid,SLE,Epilepsy, 
Chronic hypertention, CHF แต่ กระบวนการถ่ายทอด ยังไม่สื่อสารข้ามแผนก อายุรกรรม และก าหนด
แนวทางร่วมกัน ท าให้ MCH board จังหวัดนครราชสีมา ได้ สื่อสารความเสี่ยงโดย จัดอบรมศักยภาพบุคคลากร
ในประเด็นดังกล่าว เดือนสิงหาคม 2558 
           ในผู้ป่วย 8 ราย พบ ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 2 ราย ไม่ได้ ANC เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญของการฝากครรภ์ 
และขาดการค้นหาเชิงรุกในชุมชน   
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร
รับไปประสำน หรือด ำเนินกำร

ต่อ 
1.การถ่ายทอดนโยบายและ
แผนงานทั้งในแนวราบ( 
ระหว่าง อายุรกรรมและสูติ
กรรม) และลงสู่   รพ.ชุมชน รพ
สต.และชุมชน  

คณะกรรมการMCH ระดับจังหวัด ควร
ประสานงานกับ service plan อายุรกรรม
และสูติกรรม รวมถึง เน้นย้ าการถ่ายทอด
CPG ลงสู่ ระดับ อ าเภอ และลงสู่ชุมชน 
โดยมีกลไกก ากับติดตามในระดับอ าเภอ  
ต าบล อย่างต่อเนื่อง  

 

2. การค้นหาเชิงรุก ให้หญิง
ตั้งครรภ์ทุกรายตระหนักใน
ความส าคญัของการฝากครรภ์ 
  

บทบาท ของ FCT ในการค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ให้มารับการฝากครรภ์ตาม
มาตรฐาน   

 

 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

1. การก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจน  คือ Zero MMR 
2. การจัดท ามาตรฐานงานฝากครรภ์คุณภาพ เขตนครชัยบุรินทร์ โดยสูติแพทย์ในภาพเขตนครชัย-

บุรินทร์ (เป็นการประสานความร่วมมือของสูติแพทย์ทั้ง 4 จังหวัด) 
3. การจัดระบบการส่งต่อ ช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลในการจัดการ ภายใต้ หลักการ one province 

one labor room  โดยจัดระบบ Tele line consult system ของจังหวัดสุรินทร์ ท าให้อัตราการตายมารดา
ของจังหวัดในประเด็น สาเหตุทางตรงลดลงชัดเจน  

4. จังหวัดชัยภูมิ มี MCHboard ที่เข้มแข็ง  มีระบบการจัดการและช่องทางการส่งต่อที่ชัดเจนในผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ท าให้ไม่มีผู้เสียชีวิตในปี 2558  

5. จังหวัดนครราชสีมา มีระบบการท างาน MCH board ที่เข้มแข็ง ไม่มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุโดยตรง   
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ระบบกำรจัดกำรช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีควำมเสี่ยง &หญิงตั้งครรภ์ภำวะฉุกเฉิน 
 
ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 

1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์≤ 
12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่า60 

เป้าหมาย 6,258 4,368 2,207 7,778 20,611 
ผลงาน 4,430 1,438 1,732 2,993 10,593 
ร้อยละ 65.22 33.00 78.48 38.48 51.39 

2 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพ
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60 

เป้าหมาย 6,792 2,521 2,207 1,645 13,165 
ผลงาน 3,928 705 1,316 607 6,556 
ร้อยละ 57.83 27.97 59.63 36.9 49.80 

 



สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

ข้อมูลน าเข้าในงานคุณภาพ ทั้ง 2 ประเด็น ของจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์มีแนวโน้มลดลงชัดเจน และ
น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 และเทียบกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ โดยพบ
ปัญหาดังกล่าวในทุกระดับของสถานบริการ รวมถึงระดับ รพ.สต. แม้จะมีโครงการเชิงรุกในชุมชนโดย อสม. ให้มี
การค้นหาหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มาฝากท้องเร็ว โดยด าเนินงานเชิงรุกมาหลายปี เมื่อวิเคราะห์ปัญหา พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ไม่ให้ความส าคัญในการฝากครรภ์เร็วเนื่องจากขาดความเชื่อมโยงต่อผลลัพธ์สุขภาพเด็กแรกเกิด    
นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่รายงานจาก template ในเรื่องการฝากครรภ์ ในจังหวัดชัยภูมิและ สุรินทร์ มีความ
ผิดพลาดในประเด็นการดึงข้อมูล จากงาน IT ที่ยังมีความเข้าใจ template ที่คลาดเคลื่อน ท าให้ได้ตัวเลขที่ต่ า
กว่าความเป็นจริงมาก ในทั้ง 2 ประเด็น  

การให้บริการฝากครรภ์คุณภาพที่ท าได้ผ่านเกณฑ์ของจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ เมื่อวิเคราะห์ ข้อมูล 
พบมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อสุขภาวะของทารก ในประเด็นทารกน้ าหนักน้อย และภาวะทารกขาดออกซิเจน ซึ่งพบ
ลดลงชัดเจนใน 2 จังหวัด   

ภาวะทารกขาดออกซิเจนในภาพรวมเขต มีผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากมีระบบการจัดการห้องคลอดที่ดีผ่านระบบ
ห้องคลอดคุณภาพ และการก าหนดให้มีมาตรฐานการอบรม CPR newborn ทุกปี โดยกลไกของจังหวัดผ่านการ
ประเมินโดยระบบการเยี่ยมประเมินระดับจังหวัดในทุกจังหวัด  
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ ส่ิงท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน 

หรือด ำเนินกำรต่อ 
1. การขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ส่งผลต่อความตระหนักถึงความ 
ส าคัญ ของบุคลากรในทุกระดับ  
เกี่ยวกับงานฝากครรภ์คุณภาพ ทั้ง
2. ประเด็นคือ ฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ และฝากครรภ์คุณภาพ 5 
ครั้ง  

- กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด ควรก ากับ 
และเน้นย้ า เรื่องความส าคัญของงาน 
เนื่องจากเป็นปัญหาที่โยงถึงผลลัพธ์ทางสุข
ภาวะในมารดาและทารก   
- บทบาทของ FCT ในการผลักดันงาน
เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม เข้าใจถึงปัญหาและ
วางแผนร่วมกัน ในการค้นหาผู้ป่วยฝาก
ครรภ์ก่อน12 สัปดาห์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท า
ให้ประสบความส าเร็จ  
- ควรพัฒนาและแก้ปัญหาการน าเข้าและดึง
ข้อมูลรายงาน 43 แฟ้ม ของจังหวัดชัยภูมิ
และ สุรินทร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจริง 
 

 

2. ผลลัพธ์สุขภาวะของทารกใน 
ประเด็นทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย  
ควรมีการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนางาน  
เนื่องจากเชื่อมโยงจากการฝาก 
ครรภ์คุณภาพ 

- ระดับจังหวัด  
Service plan ทางสูติกรรม และกุมารเวช
กรรม ควรสะท้อนข้อมูลปัญหาที่พบบ่อย 
เช่น สถานการณ์ภาวะทารกน้ าหนักตัวน้อย
ว่าเชื่อมโยงกับ สาเหตุใดบ้าง เพื่อก าหนด

 



ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ ส่ิงท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน 

หรือด ำเนินกำรต่อ 
แนวทางท่ีเป็นปัญหาตามบริบทของแต่ละ
เขต 
- ระดับ รพช. 
ควรวิเคราะห์คุณภาพงานตามตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับมารดา และทารก ให้ครบถ้วน 
เช่น ภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไข
ปัญหา ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์  
- ระดับ รพสต. 
ควรทบทวนการฝากครรภ์คุณภาพ และ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาตามพ้ืนที่ 

 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

1. จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ การมีด าเนินการฝากครรภ์ก่อน 12  สัปดาห์ ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการใช้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์เร็ว 

2. จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบข้อมูล รายงานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตรงประเด็น 
3. ทั้ง  4 จังหวัด  มีระบบงานและก าหนดบทบาทการท างานของ FCT ในประเด็นฝากครรภ์คุณภาพ สอดคล้องและ 

เป็นไปตามนโยบายข้อก าหนดของเขตสุขภาพที่ 9 ได้ครบถ้วน ตรงประเด็น 
 
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มเด็กวัยเรียน   
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

2. ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 
เป้ำหมำย 

2) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : เด็กอายุ 5-14 ปีในโรงเรียนทุกสังกัดมีอัตราเริ่มอ้วนและอ้วน  
ไมเ่กินร้อยละ10 

2. การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จากการจมน้ าตาย  
เป้ำหมำย 

1)  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก (อายุต่ ากว่า15 ปี) ไมเ่กิน 6.5 ต่อประชากรเด็ก 
     แสนคน      
 
 
 
 
 
 
 
   



ผลกำรตรวจรำชกำร  
ภำวะโภชนำกำรในเด็กนักเรยีน 
 

  ล า 
ดับ 

รายการ 
เป้าหมาย/

ผลงาน 
จังหวัด 

รวมเขต 
นครราชสมีา ชัยภูม ิ บุรีรัมย ์ สุรินทร ์

1 ร้อยละเด็กนักเรียน
อายุ 5-14 ปี ใน
โรงเรียนทุกสังกัด มี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
ไม่เกินร้อยละ 10 

ค่าพึ่งประสงค ์ 157,499 89,657 133,745 95,157 476,058 
ผลงาน 17,459 6,223 8,427 5,806 37,915 
ร้อยละ 11.09 6.94 6.30 6.10 7.96 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
 จากการตรวจราชการและติดตาม ตามประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 2 สิ่งที่พบและข้อสังเกตที่เป็น
ปัจจัยในการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

 

1. การด าเนินการผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 
      ทุกจังหวัดมีการด าเนินงานบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในแต่ละระดับ  การด าเนินงานยังขาด
การบูรณาการในงานที่เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียน  จะด าเนินงานแบบแยกผู้รับผิดชอบ
ตามงานที่รับผิดชอบ ตามโครงการ  และผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นหลัก
และดูแลทุกงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการบูรณาการในงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่วนองค์ประกอบ 7 และ 8  และ
ตัวชี้วัดที่ 4 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ทั้งในระดับจังหวัด  อ าเภอ  และหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ยังขาดการให้ความส าคัญ และน ามาใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวัง ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการใน
เด็กนักเรียน  โดยเฉพาะปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วนและอ้วน) นอกจากนี้ยังพบบุคลากรด้าน
สาธารณสุข และบุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบ  ยังขาดองค์ความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการเฝ้าระวัง  
ส่งเสริม  และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน ซึ่งท าให้ส่งผลการต่อเด็กนักเรียนมีปัญหาภาวะ
โภชนาการ(เริ่มอ้วน อ้วน เตี้ย ผอม)แนวโน้มที่สูงขึ้น 

 

2. การจัดบริการสุขภาพร่วมกับโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมบริการสุขภาพ ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกจังหวัด จะมีการบูรณาการในงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียนเป็นหลัก  และบางโครงการที่มีการจัดท าในแต่ละปี ปัญหาที่พบ 
จังหวัดส่วนใหญ่จะยังขาดการด าเนินงานแบบบูรณาการในงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  จะ
ด าเนินการในงานปกติที่เคยด าเนินการ  ส่วนการบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพเด็กนักเรียนยังไม่
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน  ทั้งในระบบการเฝ้าระวัง การแก้ไขรวมถึงการส่ง
ต่อเข้าคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(DPAC)  และผู้ที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรด้าน
สาธารณสุข  ส าหรับบุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรโรงเรียนจะเข้ามีส่วนร่วมน้อยมาก  นอกจากทาง
โรงเรียนจะด าเนินงานเพ่ือให้ขอรับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  และขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งระบบการติดตามประเมินผลเด็กที่มีภาวะอ้วนทุก
จังหวัดยังไม่มีการด าเนินการ 

 
 



3. การมีส่วนร่วมของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
การขับเคลื่อนการด าเนินเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เข้าสู่ระบบ DHS ในการตรวจ

ราชการรอบที่ 1  มีจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานแต่ยังไม่ชัดเจน  และการตรวจ
ราชการรอบที่ 2 พบว่า ยังไม่มีจังหวัดใดที่มีการขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบ DHS  และปัญหาภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน
ยังขาดการให้ความส าคัญ  และตระหนัก ทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานศึกษา  

 

ปัญหำอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งท่ีท ำหน้ำที่ตรวจรับในกำร
ประสำนงำน หรือกำรด ำเนินกำร 

1.ระบบการจัด เก็บข้อมูลตาม
ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ยังมีปัญหา
ในการจัด เก็บและการน าออก
ข้อมูลได ้
2 . ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ มี
คณะกรรมการในแต่ละระดับ แต่
ยังขาดการท างานแบบบูรณาการ 
แบบมีส่วนร่วม ขาดการน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาปัญหาในระดับพ้ืนที่
การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มี
ภาวะอ้วน กิจกรรมส่วนใหญ่จะ
บูรณาการในโรงเรียนส่ ง เสริม
สุ ขภ าพและ โคร งการ อ่ื นๆ  ที่
เกี่ยวข้องและเป็นการประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
และไปขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่
ต่อไป ยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปแบบ
ที่ชัดเจนพร้อมที่จะให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ยึดปฏิบัติ 
3.การให้ความส าคัญและความ
ตระหนักต่อภาวะอ้วนที่มีผลต่อ
สุขภาพในระดับต่างๆ 

 

1.การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวชี้วัดให้สามารถ
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพทั้ ง ระบบการ
บันทึกข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ ใน
ร ะ ดั บ พ้ื น ที่  ก า ร ก า ห น ด
ระยะ เ ว ล า ในกา รบั นทึ กที่
ชัดเจนการน าออกข้อมูล และ
การตรวจสอบข้อมูล และการ
ตรวจสอบข้อมูล จากผู้น าออก
ข้อมูล และผู้รับผิดชอบงาน KPI  
ควรมีการสื่อสาร ท าความเข้าใจ
ในการจัดเก็บข้อมูลที่ตรงกัน
พร้อมกับชี้แจงกับผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนที่การน าข้อมูลจาก
ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ตาม
ตัวชี้วัดมาวิเคราะห์หาปัญหาทั้ง
ในระดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และเรียงล าดับปัญหา เพ่ือการ
จัดท าแผนโครงการในการ
ส่งเสริมแก้ไขปัญหา และก ากับ
ติดตามต่อไป 
2.การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการจากภาคี
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและมี
การพัฒนาศักยภาพ 
3.การพัฒนาภาคีเครือข่ายแบบ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน อ าเภอ
ละ 1 โรงเรียน เป็นต้นแบบ 

1.ตัวชี้วัดในบางตัวชี้วัดของเด็กวัย
เรียน ควรมีความชัดเจน ไม่ควร
ซับซ้อนในตัวชี้วัดเดียวกัน และยาก
ต่อการจัดเก็บ เช่น การตรวจวัด
สายตาฯ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุ ขภ าพช่ อ งป ากฯ  จ าน วนกา ร
เสี ยชี วิ ตจากการจมน้ า  เป็ นต้ น 
ตั วชี้ วั ดบางตั วชี้ วั ดควรมี การ ใช้
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ช่ ว ง อ า ยุ ที่
เหมือนกันการนิยามกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดเก็บต้องให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มเป้าหมาย 
ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน จะมี
กลุ่มอายุ 5-14 ปี และ 6-14 ปี 
2.บางตัวชี้วัดไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม หรือ
โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของจังหวัด 
ท าให้ผู้รับผิดชอบงานต้องสร้างแบบ
รายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือ
จัดเก็บท าให้เพ่ิมภาระงาน และไม่ได้
ข้อมูลตามที่ต้องการ 
3 . ไ ม่ ค ว ร มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง        
ตัวชี้วัดบ่อย และควรเป็นตัวชี้วัดที่
ส่งผลต่อสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพ
จริง 
4 .กรมวิช าการต่ า งๆ ควรมีการ
ประสานงานชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล 
และยอมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน าไปปรับพัฒนาการ
จัดท าตัวชี้วัด และระบบรายงานการ



ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งท่ีท ำหน้ำที่ตรวจรับในกำร
ประสำนงำน หรือกำรด ำเนินกำร 

4.การติดตามประเมินผลในการ
แก้ไขปัญหาเด็กนัก เรียนที่มี
ภาวะอ้วนอย่างเป็นระบบพร้อม
มีภาคี เ ครื อข่ าย เข้ ามาร่ ว ม
ด าเนินงาน 

 

จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล  เ พ่ื อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ มี
คุณภาพและใช้ก าหนดนโยบายแนว
ทางการด าเนินงานได้จริง 

 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรแก้ปัญหำกำรเสียชีวิตของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี จำกกำรจมน้ ำเสียชีวิต 

จังหวัดที่มีจ านวนเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ า จมน้ ามากท่ีสุด ตั้งแต่ ตุลาคม2557-ปัจจุบัน (23 กรกฎาคม 
2558) คือ จังหวัดสุรินทร์ 24 คน ตามด้วยจังหวัดนครราชสีมา 19 คน บุรีรัมย์ 15 คน และชัยภูมิน้อยที่สุด 5 
คน  รวมทั้งเขต 9 จ านวน 63 คน  (เกณฑ์ปีงบ 2558 เขตสุขภาพท่ี 9 ต้องไม่เกิน 105 คน)  

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 
  การด าเนินงานเพ่ือลดการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี      ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 
นั้น โดยภาพรวมแล้วมี แนวทาง/มาตรการการแก้ไขปัญหาของจังหวัด  ประชุมแนวทางการด าเนินงานโครงการ
วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า  โดย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  ผู้บริหารสถานศึกษา  และ ที่ประชุม
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ระดับอ าเภอ  โดยสร้างทีมต้นแบบในการน าเสนอ 
แนวทาง บทเรียนใน  ระดับจังหวัด  เขต  เช่น อ. ส าโรงทาบ อ.สนม   อ.ปราสาท อ.บ้านกรวด อ.ประทาย อ.
ปากช่อง   
      มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลการจมน้ าเป็นรายอ าเภอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  สนับสนุน/
กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าตามองค์ประกอบผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดง การติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง  
      การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน้ า จมน้ า โดยมีการรายงานเบื้องต้นผ่านระบบสารสนเทศ และ
ส่งเป็นรายงานการสอบสวนการตกน้ า จมน้ า   และมีการเฝ้าระวังเด็กช่วงปิดเทอม มีการท างานแบบสหสาขา 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดตระหนักถึงความรุนแรง โดยเน้นย้ าช่วงก่อนปิด
เทอม  การประชาสัมพันธ์รณรงค์ การเฝ้าระวังการจมน้ า มาตรการป้องกันการจมน้ า ผ่านช่องทางสื่อ   การ
จัดการสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าเสี่ยง การสร้างรั้วล้อมรอบ การติดป้ายค าเตือน การจัดให้มีอุปกรณ์ลอยน้ าไว้ในพ้ืนที่
ที่ได้รับผิดชอบ 
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ควรมีผู้ประสานงานหลักในแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน 
 
 
 



นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
          นครราชสีมา.องค์กรเอกชน มูลนิธิฮุก 31 และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ในการเป็นวิทยากรครู ก.  
 สุรินทร์  มีการสนับสนุนสระเคลื่อนที่จาก เครือข่ายท้องถิ่น/อบจ.  52 ลูก 
 บุรีรัมย์  มีการเชื่อมโยงงาน FCT กับงานป้องกันเด็กจมน้ า 
 
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มวัยรุ่น 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. การปอ้งกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ซ้ า 
เป้ำหมำย 

1)  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไมเ่กิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ15-19 ปี 
    1,000 คน) 

2. การแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ่น 
เป้ำหมำย 

2) ลดความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ภายในจังหวัด (ไม่
เกินรอ้ยละ 13 ในปี 2560) 
 

ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรปอ้งกันกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและกำรตั้งครรภ์ซ้ ำ 
ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นม. ชย. บร. สร. เขต 

1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-
19 ปี 
(ไม่เกิน 50 ตอ่ประชากรหญิงอาย1ุ5-
19 ปี 1,000 คน) 

หญิงคลอด                   
อายุ 15-19 ปี 

ทั้งหมด 

1,754 806 1,326 
 

1,334 
 

5,220 

ประชากรหญิงกลาง
ปีอายุ 15-19 ปี 

86,364 40,836 61,515 45,664 234,379 

อัตราต่อพัน
ประชากร 

20.30 19.74 21.56 29.21 22.27 

2 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าของหญงิ 
อาย ุ15-19 ปี 

หญิงคลอด  
อายุ 15-19 ปี 

ทั้งหมด 

1,754 806 1,452 1,360 5,372 

หญิงคลอดอาย ุ15-
19 ปี ครรภ์ที่ 2 ข้ึน

ไป 

217 136 258 235 846 

ร้อยละ 12.37 16.87 17.77 17.28 15.75 
 
 

สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

การด าเนินงานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงาน (ภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) เพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์บริการที่เป็นมิตรส าหรับเยาวชนแบบผสมผสานงานป้องกันและการดูแล
รักษา การใช้หลักสูตรเพศศึกษารอบด้านและทักษะในการจัดการชีวิตมีเป้าหมาย ผลักดันและสนับสนุนให้



สถานศึกษามีการจัดตั้ง teen manager ระดับจังหวัดและอ าเภอ การท างานโดย MOU ร่วมกับสถานศึกษาและ
มีกระบวนการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ควรมีมาตรการประเมินผลด าเนินการแบบบูรณาการ 3 กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และกรมควบคุม

โรค 
2. ควรผลักดันให้ โรงเรียนเห็นความส าคัญของการตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยก าหนดเป็นนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ซึ่งก าหนดเป็นKPI ระดับกระทรวงร่วมกัน 
 

นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
1. สร้างระบบfast track ส าหรับกลุ่มเด็กเปราะบาง (ไม่ใช้ค าว่ากลุ่มเสี่ยง) สอดรับกันเป็นระบบทั้ง

หน่วยบริการเชิงรุกและสถานบริการตั้งรับ 
2. สามารถปรับระบบบริการให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ าโดย ให้ค าปรึกษาพร้อมผู้ปกครอง

ตั้งแต่ ANC จนถึง LR  
 
กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มวัยท ำงำน 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

2. การปอ้งกันควบคุมโรค NCD และปจัจัยเสี่ยง (สุรา ยาสูบ) 
เป้ำหมำย 

2) อัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไมเ่พ่ิมข้ึน 
2)   ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ควบคุมสถานะความรุนแรงของโรคได้ดี (ควบคุม  
      ระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์จัดการตนเองลดเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
      และหลอดเลือด ลดภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เทา้ ฯลฯ) 

2. การปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนน 
เป้ำหมำย 

1) บูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอต าบล ผ่าน DHS 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ทัศนคติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องในประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่นยังมี
มุมมองที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

กระบวนการและเทคนิควิธีการจัดกระบวนการปรับ
ทัศนคติและการฝึกอบรมรวมทั้งการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

- ยังไม่สามารถยืนยันผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาเป็น
แนวทางเดียวกัน เนื่องจากการประเมินที่ผ่าน
มาใช้วิธีการตีค่า (Appraisal assessment) ไม่
มีแบบประเมินกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มีมาตรฐานการประเมินที่ผ่านกระบวนการพัฒนาร่วมกัน 
 



ผลกำรตรวจรำชกำร  
กำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ สุรำ) 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด นม. ชย. บร. สร. 
1 อัตราป่วยรายใหม่จาก

โรคเบาหวานลดลง จากปีที่
ผ่านมา(ต่อแสนปชก) 

เป้าหมาย - 502 1,264 3,056 

ผลงาน 218.9 357 80.3 218.4 

ร้อยละ ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

2 อัตราป่วยรายใหม่จากโรค
ความดันโลหิตสูงลดลง จากปี
ที่ผ่านมา(ต่อแสนปชก 

เป้าหมาย - 1,005 2,969 5,508 

ผลงาน 327.3 787 145.13 393.6 

ร้อยละ ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

3 ร้อยละของผ้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
-HbA1cครั้งสุดท้าย 
 น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ 
-ค่าระดับFPG มีค่า70-130 
mg/dl 

เป้าหมาย 80,972 48,376 - - 

ผลงาน 33,457 9,560 - - 

ร้อยละ 41.2 19.76 33.7 29 

4 ร้อยละของผ้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ดี(ต่ ากว่า140/90) 
(ไม่น้อยกว่า50) 

เป้าหมาย 110,748 65,905 - - 

ผลงาน 69,703 23,336 - - 

ร้อยละ 62.9 34.41 66.2 34.1 

5 การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD 
risk) ร้อยละ 60 

ร้อยละ 78 54 68 41 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

เขตสุขภาพที่ 9 มีการด าเนินงานเพ่ือลดอัตราอัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และควบคุมระดับน้ าตาล ความดันโลหิตได้ดีโดยภาพรวมแล้วมีการด าเนินงานดังนี้   

1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ NCD ระดับจังหวัดเพ่ือเน้นนโยบาย 
การจัดสรรงบประมาณ การก ากับติดตามและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ สร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ
รณรงค์ปวงประชาร่วมใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สัญญาณเตือนภัยในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ใน
ด้าน 3 อ. 2 ส มีการเฝ้าระวังและติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โดยใช้แนวทางปิงปองเจ็ดสี  โดยผู้ป่วยจะต้อง
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2ครั้ง 

 2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ case manager และพัฒนา system manager 
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ มีการพัฒนารายงานมาตรฐาน 43 แฟ้มและรายงานผ่าน Data Center จัดท าคู่มือการ
บันทึกผลงาน ก ากับติดตามและรายงานผลให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้ง่าย สะดวก การลดเสี่ยงในประชากรทั่ วไป 
โดยการรณรงค์ฯ การประชาสัมพันธ์  

 3. การนิเทศการด าเนินงานคลินิกคุณภาพ ปีละ 1-2 ครั้งและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานควบคุม
ป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกระดับ สร้างระบบ SRRT NCD กิจกรรม self help group เป็นต้น 



ผลกำรตรวจรำชกำร :  กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

ใ น ที่ มี โ อ ก า ส ร อ ด ชี วิ ต
มากกว่า0.75 (PS > 0.75) 

ค่าที่พึงประสงค ์ > 0.75 > 0.75 > 0.75 > 0.75 

ผลงาน 1.11 - - 3.71 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

- ปัญหาศักยภาพของ รพ. ลูกข่ายยังไม่ใกล้เคียงเพียงพอที่จะแบ่งเบาภาระผู้ป่วยหนักๆได้ ท าให้  refer 
in มาก แต ่refer back ได้น้อย 
 - ปัญหาด้านบุคลากร ทั้ง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ทางด้านอุบัติเหตุมีไม่เพียงพอ แนวทางแก้ปัญหาที่
ผ่านมาคือ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมและบูรณาการมากขึ้น 
 - ระบบสื่อสาร สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  ไม่สามารถติดต่อวิทยุสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 - การประชาสัมพันธ์ การใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1669  ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 - การปฏิบัติงานของหน่วยบริการระดับพ้ืนฐาน ( FR) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ครบทุก
หน่วย  
 - การด าเนินงานลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บต่อสมอง ขาดแพทย์ ศัลยกรรมประสาท ท าให้ต้องส่ง
ต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกในสมองทั้งจาก Injury  และ Stroke ไปยังโรงพยาบาลมหาราช หรือออกนอกเขต
บริการ (อยู่ระหว่างการศึกษา 1 คน) ไม่เพียงพอต่อการท างาน , ขาดแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่าง
การศึกษา 2 คน และ Free Train 1 คน) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการท างาน, ศัลยแพทย์มีจ านวนน้อย เพียง 4ท่านใน 
รพ.ชัยภูมิ ไม่เพียงพอต่อการท างาน(จังหวัดชัยภูมิมี 6 ท่าน) 
 - มีระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ (Acute care facilities) และระบบ ฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บ เมื่อพ้นภาวะวิกฤติ 
(Post-hospital care) ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และยังขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ู
 - ระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบเดียวกันทั้งเครือข่าย ท า ให้ขาดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ ที่เป็นข้อมูลตัวแทนของจังหวัด 
 - ความซับซ้อนของระบบการ consult ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้ definitive treatment  
 - การดูแลระหว่างการส่งต่อยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะมี clinical practice guideline ใน
ผู้ป่วยอุบัติเหตุแล้ว โดยเฉพาะ การประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน
และยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ที่ควร โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุ  
 - บุคลากรในเครือข่ายขาดประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน trauma center  
 

  



กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มวัยสูงอำยุ 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : 

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เป้ำหมำย 

1) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1.1 การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประวัตรประจ าวัน (ADL) 
1.2 การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ และพบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ 

(1) เบาหวาน 
(2) ความดันโลหิตสูง 
(3) ฟัน  
(4) สายตา 

1.3 การคัดกรองกลุ่ม Geriatric  Syndromes ไดแ้ก่ 
(1) ภาวะหกล้ม 
(2) สมรรถภาพสมอง (MMSE) 
(3) การกลั้นปัสสาวะ 
(4) ภาวะโภชนาการ 
(5) ภาวะซึมเศร้า 
(6) ข้อเขา่เสื่อม 
 

2. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 
เป้ำหมำย 

1) รอ้ยละ 30 ของรพช./รพศ./รพท.มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 
                         (1) โรงพยาบาลชุมชนมีหน่วยบริการผู้สูงอายุที่ให้บริการประเมิน/คัดกรองและรักษา 
    เบื้องตน้ 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพผู้สูงอำยุท่ีพึงประสงค์ 
ล าดับ รายการข้อมูล ชัยภูมิ 

 
นครราชสีมา 

 
สุรินทร์ 

 
บุรีรัมย์ 

 
ภาพรวม

เขต 
1 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค ์
ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ผลงาน 34.8 45.0 45.92 58.6 46.6 
ร้อยละ 34.8 45.0 45.92 58.6 46.6 

2 DHS มีระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ผลงาน 16 32 17 23 88 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 

 



สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

พ้ืนที่ยังไม่เห็นความส าคัญของการส ารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน  เพ่ือน าผลสรุปวิเคราะห์มาจัดท าแผนการด าเนินงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  หรือประสาน
แผนบูรณาการกับงาน NCD, งานสุขศึกษา  งานสุขภาพจิต และงานทันตสาธารณสุข ฯลฯ 
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำ
ให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน หรือ 

ด ำเนินกำรต่อ 
- จังหวัดบางจังหวัดยังไม่มี
ข้อมูลการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่
และภาพรวมของจังหวัด 
เนื่องจากก าลังด าเนินการ
รวบรวม 

- ควรใช้ข้อมูลที่ได้น าไปวางแผนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ  
โดยประสานแผนและบูรณาการงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับงานอ่ืนๆ และแก้ไข
ปัญหาตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 

- ตัวชี้วัดในแต่ละปีไม่ควร
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

มีการประชุมท าความเข้าใจและท าข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบงานสูงอายุจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยที่ 5 ในการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในทุกต าบล และจังหวัดมี
การถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงการด าเนินงานสูงอายุให้กับทุกอ าเภอ เพ่ือให้พ้ืนที่เข้าใจการด าเนินงานตรงกัน   
และมีการผลักดันงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการพ่ึงพิงด้านสุขภาพลงใน งาน DHS  
 
 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
ผู้สูงอำยุไดร้ับกำรคัดกรอง/ประเมินสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ 

ล าดับ รายการข้อมูล ชัยภูมิ 
 

นครราชสีมา 
 

สุรินทร์ 
 

บุรีรัมย์ 
 

ภาพรวม
เขต 

1 ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรอง/ประเมินสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ (ครบ
ทั้ง 3 ด้าน) 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

171,847 296,723 169,375 183,293 821,238 

ผลงาน 112,682 211,936 136,054 110,721 571,393 
ร้อยละ 65.57 71.43 80.33 60.41 69.58 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

การตรวจคัดกรองในกลุ่ม Geriatric Syndromes ทุกจังหวัดมีปัญหาในการตรวจคัดกรอง เพราะเป็น
เรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก  รวมถึงผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจการตรวจประเมิน ส าหรับการอบรม Care Mangerทุก
จังหวัดส่งบุคลากรในพ้ืนที่เป้าหมายเข้าอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ของกรมอนามัย ครบทุกแห่งๆละ 5 คน และมี



การจัดอบรมพยาบาลในโรงพยาบาล และรพ.สต. เป็น Care Manger ตามบริบทของพ้ืนที่ครบทุกอ าเภอ และ
อบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุครบทุกพ้ืนที่ โดยอสม ญาติ และจิตอาสาตามบริบทพื้นที่ ร่วมกับทีมหมอครอบครัว(FCT) 

ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิในการตรวจคัดกรองสุขภาพกาย และใจของผู้สูงอายุ 
ซึ่งต้องมีการตรวจ 3 ด้าน คือ 

1. การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL)  
2. การคัดกรองโรคท่ีพบบ่อยได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฟัน สายตา  
3. การคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ภาวะหกล้ม, สมรรถภาพสมอง (MMSE) , การกลั้น

ปัสสาวะ ,สภาวะโภชนาการ ,ภาวะซึมเศร้า และข้อเข่าเสื่อม  
จากการนิเทศพบว่าในเรื่องการตรวจคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ยังมีปัญหาเนื่องจากบุคลากร

มีภารกิจมาก และไม่ได้รับการอบรมชี้แจง 
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน หรือ 

ด ำเนินกำรต่อ 
1. นโยบายการด าเนินงานผู้สูงอายุจากกรม
วิชาการต่างๆ มีความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ
ท าให้ต้องรับนโยบายหลายครั้ง 

ให้จังหวัดบูรณาการงานสูงอายุ
กับกลุ่มงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเช่น
งาน NCD งานDPAC งานทันต
สาธารณสุข และงานสุขภาพจิต 
 

ประสานหน่วยงานส่วนกลาง
ต่างๆให้รับทราบ 

2. ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน แบบประเมินมี
หลายรูปแบบ มีความซ้ าซ้อน ไม่ชัดเจนใน
ค าอธิบาย บางตัวเป็นตัวชี้วัดใหม่ ท าให้ผู้
ปฏิบัติไม่เข้าใจและไม่สามารถด าเนินการ
ต่อเนื่องได้ 
 

ชี้แจงตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน
ให้กับผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ
จังหวัดเพ่ือท าความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน 

ส่วนกลางควรก าหนด
บทบาทในการตรวจคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุในระดับ
ปฐมภูมิให้ชัดเจน 

 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 

1. โครงการพลังชุมชน อาสาสมัครดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ คนพิการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จังหวัดชัยภูมิ  
2. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 6 อ าเภอน าร่อง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

(งานวิจัย)  
3. จังหวัดบุรีรัมย์สามารถดึงข้อมูลงานสูงอายุได้จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม  โดยมีการประสานงานกับ

ผู้รับผิดชอบ IT ของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรตรวจรำชกำร  
สถำนบริกำรมีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีครบวงจร 
ล าดับ รายการข้อมูล ชัยภูมิ 

 
นครราชสีมา 

 
สุรินทร์ 

 
บุรีรัมย์ 

 
ภาพรวม

เขต 
1 รพช. มีหน่วยบริการผูสู้งอายุท่ี

ให้บริการประเมิน/คัดกรองและ
รักษาเบื้องต้น 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

ร้อยละ30 
15 

ร้อยละ30 
33 

ร้อยละ 
30 
15 

ร้อยละ 
30 
21 

ร้อยละ 
30 
84 

ผลงาน 15 33 15 21 84 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2 รพท./รพศ. มหีน่วยบริการ
ผู้สูงอายุคณุภาพ 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

ผลงาน NA 1 1 1 3 
ร้อยละ ก าลัง

พัฒนา 
100 100 100 75.00 

 
สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

ทุกจังหวัดมีระบบบริการผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มของผู้สูงอายุและรวมไปถึงในกลุ่ม Palliative โดย
ผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจประเมิน/คัดกรอง สุขภาพ ADL โรคที่พบบ่อย สุขภาพจิต และสุมประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือจัดระบบบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดย 

กลุ่ม 1 ผู้สูงอายุติดสังคม  สนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม และพัฒนาให้เป็นชมชมคุณภาพ 
กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุติดบ้าน   พัฒนาพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ และชักชวนให้เข้าขมรม 
กลุ่ม 3 ผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่มPalliative   เข้าสู่ระบบ LCT Center เข้าโปรแกรม COCR9 
รพ.สต.ที่ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงต้องส่ง รพช.เพ่ือประเมินและยืนยัน  

ส าหรับรพช. ต้องมีแผนการด าเนินงาน จัดหน่วยบริการสุขภาพเน้นการให้บริการประเมิน/คัดกรองส่งเสริม
ป้องกัน และรักษาเบื้องต้นตามเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุ  
 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้

กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน 

หรือ 
ด ำเนินกำรต่อ 

การจัดการคลินิกผู้สูงอายุในรพช.
ไม่สามารถจัดตั้งแยกโดยตรงได้
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่และ
บุคคลากร 

สามารถบูรณาการไปกับงาน NCD ซ่ึง
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่
แล้วแต่ต้องมีการตรวจตัดกรองปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย และGeriatric 
Syndromes รายไตรมาส 

 
 
 
 
 

 
 
 



นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
1. Node LCT เขตสุขภาพท่ี 9  มีการจัดระบบบริการ LCT Center  ในปี 2558 เริ่มติดตามที่ รพ.ระดับ 

A/S/M และหน่วยบริการระดับ F ในปีต่อไป  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนและจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง (COC Center) ซึ่งเป็นศูนย์จัดอบรมพัฒนาทักษะ และหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์ผู้ป่วยพ่ึงพิง  มีการ
ส ารวจข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่ม 1 ,กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3 และกลุ่ม P) และใช้โปรแกรม COCR9  
ในการส่งต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  

2. จังหวัดชัยภูมิมีโครงการพลังชุมชน อาสาสมัครดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ คนพิการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณี (Care Manager) ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพประจ า รพ.สต. ,อาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Provider) และดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ติดบ้าน ติดเตียง น าร่อง 6 อ าเภอได้แก่อ าเภอเมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว คอน
สวรรค์ จัตุรัส ภูเขียว และบ้านแท่น  

3. จังหวัดนครราชสีมามีโครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุพ่ึงพิงรวมกลุ่มอ่ืนที่
ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองจอหอ อ าเภอเมือง  และนวัตกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุดอนชมพู รพ.สต.ดอนชมพู อ าเภอโนนสูง  

4. โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีการจัดสถานบริการที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 
หัวข้อ : กลุ่มคนพิกำร 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร :  บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
                                    สมองที่พ้นระยะวิกฤติ 

เป้ำหมำย 
1. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน รอ้ยละ 90 
2. รอ้ยละ 80 ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ มีการด าเนินงานบูรณาการระบบดูแลสุขภาพ 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ ผ่านเกณฑร์ะดับ3 
3. รอ้ยละ 100 ของสถานบริการเป้าหมาย มีการปรับสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอ านวยความ 
   สะดวกอย่างน้อยอยู่ในระดับ 4 ภายในปี 2558 
4. รอ้ยละ 80 ของคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
ผลกำรตรวจรำชกำร  
บูรณำกำรระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรกำรเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ 
 
ล ำดับ รำยกำรข้อมูล จังหวัด

ชัยภูมิ 
จังหวัด

นครรำชสีมำ 
จังหวัด
สุรินทร์ 

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เขต 9 

1 คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว (ขาขาด) ไดร้ับ
บริการครบถ้วน (อย่างน้อย
ร้อยละ 90) 

ค่าที่พ่ึง
ประสงค ์

416 986 583 758 2,743 

ผลงาน 398 932 565 724 2,619 
ร้อยละ 95.67 94.52 96.91 95.51 95.48 

 



สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีคณะกรรมการเพ่ือจัดระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
(ขาขาด)/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤต มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤต โดยมีการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม มี
ระบบส่งต่อ/ติดตามที่เชื่อมโยงสถานพยาบาลทุกระดับ และมีกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมถึงมี
การด าเนินงานตามแผนการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้น
ระยะวิกฤตอย่างเป็นรูปธรรม 

สถานบริการกลุ่มเป้าหมายที่จะน ามาพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกในเขตสุขภาพที่ 
9 มีทั้งสิ้น 8 แห่ง ในจ านวนนี้มีสถานบริการที่มีการด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
คนพิการผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนของห้องน้ า ทางลาด ที่จอดรถส าหรับคนพิการ ป้ายและ
สัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูล จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของสถานบริการเป้าหมาย 

การส ารวจคุณภาพชีวิตของคนพิการส าหรับเขตสุขภาพที่ 9 ด าเนินการโดยศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร์ ซึ่งในเขต 9 ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มตัวอย่าง และอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการส ารวจและสรุปรายงานผล 

เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) จ านวนทั้งสิ้น 2,743 คน ผู้พิการส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา (986 คน-35.95%) รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ (758 คน-27.63%) จังหวัดสุรินทร์ (583 
คน-21.25%) และจังหวัดชัยภูมิ (416 คน-15.17%) ตามล าดับ จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติใน
รอบที่ 2 ผู้พิการได้รับบริการครบถ้วน จ านวน 2,619 คน (95.48%) โดยจังหวัดที่มีร้อยละของผู้พิการได้รับ
บริการครบถ้วนสูงสุด คือจังหวัดสุรินทร์ (96.91%) รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ (95.67%) บุรีรัมย์ (95.51%) และ
นครราชสีมา (94.52%) ตามล าดับ   

แต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบฐานข้อมูลผู้พิการโดยแต่ละจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการส ารวจและ
ปรับปรุงข้อมูลเอง ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 ได้จัดท าฐานข้อมูลขึ้นอีกระบบหนึ่ง แต่ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความครอบคลุมของฐานข้อมูล ความละเอียด
ของข้อมูลมีอยู่ในระดับจังหวัด ไม่สามารถระบุจ านวนผู้พิการรายสถานบริการได้ จึงไม่สะดวกต่อจังหวัดในการใช้
ประโยชน์ จากการสอบถาม แต่ละจังหวัดมีระบบการจัดการฐานข้อมูลจากการส ารวจของตนเอง และใช้งาน
ควบคู่ไปกับฐานข้อมูลของศูนย์สิรินธรฯ ดังกล่าว  

ทุกจังหวัดในเขต 9 มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านผู้พิการระดับจังหวัด มีแผนพัฒนาสุขภาพผู้พิการ
ระดับจังหวัดและถ่ายทอดลงสู่พ้ืนที่ในระดับอ าเภอ มีแหล่งให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทุกจังหวัด ทั้งนี้ 
บางจังหวัดซึ่งมีข้อจ ากัดในการให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ) จะมีการประสานงานกับ
ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ กรมการแพทย์ เพ่ือการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดท าและ
ซ่อมแซมขาเทียมให้แก่ผู้พิการในจังหวัดเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละ 1 ครั้ง)  

ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน และมีการติดตามงานเป็นระยะ ทั้งนี้ บาง
จังหวัด (เช่นจังหวัดสุรินทร์) มีระบบการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดต่อสื่อสารในระดับพ้ืนที่ผ่าน
เครื่องมือสื่อสารระบบ Social Network ด้วย Line group เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึน้  



ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ โดยการจัด
ทีมสหสาขาวิชาชีพลงให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ ร่วมกับการอบรม Care Manager และ 
Caregiver เพ่ือบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤตในชุมชน  
 

นวัตกรรม/ผลงำนเด่นที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ำมี) 
จังหวัดชัยภูมิมีการจัดอบรม Care Manager และ Caregiver เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดย

การจัดอบรมต่อยอดจากปีงบประมาณ 2557 เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
จังหวัดสุรินทร์มีการพัฒนาระบบการสื่อสารทาง Social Media (Line group) เ พ่ือการสื่อสาร 

ประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัด และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ใช้ระบบการระบุ
รหัส ICD-10 ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายแยกตามประเภทของความพิการเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

 
2. ระบบกำรควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มำตรฐำน  
ผลกำรตรวจรำชกำร  

1. คุณภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค (CD, NATI, SALT, Env-Occ, เชิงระบบ)   
5 มิติ (Health Determinants, Behavioral risk, Program response, Morbidity/Mortality/Disability, 
Abnormal Event and Outbreak) ของบุคลากรในระดับจังหวัด 

2. การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน(EOC) ทุกฝ่าย ในทุกระดับ ทั้งทีม วิเคราะห์สถานการณ์ ทีม
ปฏิบัติการ และทีมประคองกิจการ 

3. ระบบบริหารความต่อเนื่องขององค์กรฺ BCP (โดยเฉพาะ ด้านบุคลากร)กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่ต้อง
ตอบสนองมีความต่อเนื่องยาวนาน 

4. การพัฒนาแผนงานโครงการ ในปัญหา 5 ประเด็น 
4.1 ขยะและพาหะน าโรค 
4.2 อนามัยเจริญพันธุ์ในประชากรเคลื่อนย้าย 
4.3 การรักษา การประกันสุขภาพและการส่งต่อ 
4.4 โรคติดต่อ 
4.5 อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. การซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดน (จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์) 
6. แผนการพัฒนาช่องทางเข้าสู่มาตรฐาน IHR 2005 
7. การพัฒนาระบบจังหวัดคู่ขนาน (จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์+จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา) 

 
นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
จังหวัดชัยภูมิ 

1. อ าเภอต้นแบบในการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติประกอบด้วย อ าเภอแก้งคร้อ ภู
เขียว คอนสวรรค์และจัตุรัส 

2. อ าเภอคอนสวรรค์เป็นอ าเภอต้นแบบในด้านระบบควบคุมโรคระดับอ าเภอ 
3. มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ (อ าเภอคอนสวรรค์) 
4. เครือข่าย 4 สายสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรค (อ าเภอแก้งคร้อ) 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือนและ 12 เดือนในระบบ 

Website ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



จังหวัดนครรำชสีมำ 
1. การประยุกต์ Empowerment Evaluation ของกลุ่มงานควบคุมโรคใน สสจ. เพ่ือติดตาม ให้

ค าแนะน า ปรึกษาด้านระบาดวิทยาแก่อ าเภอ รวมทั้งพัฒนายกระดับ SRRT ในระดับอ าเภอ 
2. การเป็นผู้น าด้านการจัดการสุขภาพของเทศบาลต าบลอรพิมพ์ อ.ครบุรี และองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ,นครราชสีมา 
3. นวัตกรรม “ไม่กินน้ าอัดลม ลูกอม นมเปรี้ยว ชาเขียว ขนมหวาน” ส าหรับกลุ่มวัยเรียนอายุ 6-12 ปี 

ของ รพสต.นาราก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
จังหวัดสุรินทร์ 

1. ระบบการพยากรณ์โรคติดต่อส าคัญอย่างน้อย 5 โรคในระดับจังหวัดต่อเนื่องทุกปีในช่วงเดือน
ธันวาคม เพ่ือเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

2. การพัฒนามาตรฐาน SRRT ระดับดีสู่ระดับดีเยี่ยม 4 อ าเภอประกอบด้วย จอมพระ รัตนบุรี สังขะ 
และล าดวน 

3. ต้นแบบ IVM ใน อปท.6 ต าบล (อบต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี อบต.
ปราสาททนง อ.ปราสาท อบต.หนองบัว อ.ศีขรภูม ิอบต.เมืองลิง อ.จอมพระ อบต.เทนมีย์ อ.เมือง) 

4. แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ (อ.รัตนบุรี) 
5. นวัตกรรม “แขกมาเยี่ยม เตรียมบ้านไว้รอ” ไข้เลือดออก (รพสต.บ้านดินแดง อ.รัตนบุรี) 
6. หมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้า (บ้านโพนแคน ม.7 รพสต.บ้านดินแดง อ.รัตนบุรี) 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. พัฒนาระบบ IT น ามาเสริมการตรวจจับการระบาดและการเกิด 2nd generation แจ้งข่าว ตอบโต้ได้

ดีในระดับจังหวัด และอ าเภอ 
2. ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด (ระบาด ตอบโต้ ควบคุมโรค) เป็นทีมเดียวกัน การด าเนินงานมีความรวดเร็ว 
3. ร่วมกับ สคร.5 การด าเนินงานจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ป้องกันไข้เลือดออกใน 4 

อ าเภอ (ประโคนชัย  บ้านกรวด ละหานทราย  โนนดินแดง) 
4. สภาต าบลเข้มแข็งด้านระบบควบคุมโรค (SRRT ต าบล, การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก) ต.หนอง

โดน อ.ล าปลายมาศ 
5. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันเด็กจมน้ า (ผู้ก่อการดี การมีส่วนร่วมจากโรงเรียน องค์การบริหารส่วน

ต าบลและแกนน าชุมชน) ต.หนองโดน ต.ผไทรินทร์ อ.ล าปลายมาศ  ต.หนองชัยศรี  อ.หนองหงส์ 
6. งานศพปลอดเหล้า ต.ผไทรินทร์ อ.ล าปลายมาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


