
การด าเนินงาน 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



เน้นการสร้างรายได้
จากการเกษตรเป็น
หลัก ต่อมาจึงปรับเข้าสู่
อุตสาหกรรมเบา  

เน้นแรงงานราคาถูก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ในประเทศ 

ให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมหนัก  ใช้
ต้นทุนและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เน้น
การส่งออก 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

นโยบายด้านที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึงความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 





1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบติดตามก ากับประเมินผล 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน 
    การสร้างสุขภาพให้สอดคล้องกบัวิถีชมุชน 
5. ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพและมี  
    ความสุขในการท างาน 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ 



ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน Goal 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 



การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 



• ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี 
• มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที 
• มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ 
• มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

วัตถุประสงค์ : 

เป้าหมายการพัฒนา : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆ  มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ดี  
อยูใ่นสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 



วัตถุประสงค์ : 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง 
ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการในด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการส่งต่อที่มีคุณภาพเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน  
เป้าหมายการพัฒนา : 
• มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
• มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
• มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
• มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
• มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มี

ความส าคัญ  



วัตถุประสงค์ : 
เพื่อให้มีก าลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง 

     เป้าหมายการพัฒนา : 
1)  วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก าลังคนของประเทศ 
2)  กระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทให้มีความสมดุลกัน  
3)  ธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ  



วัตถุประสงค์ : 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดอย่างอย่างมีธรรมาภิบาล  
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

    เป้าหมายการพัฒนา : 
•   วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี 
    คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
•   มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
    บริหารจัดการ 
•   สร้างและพัฒนากลไกการดุลด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
•   มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
•   มีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 



ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจ าปี 2561 
ตัวชี้วัด 

จ านวนที่ส ารวจทั้งหมด ไม่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน ร้อยละ 

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป 1,032 คน 0 คน 0.00 

2.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 783 คน 4 คน 0.51 

3.เด็กแรกเกิดถึง 12ปีได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 27,212 คน 0 คน 0.00 

4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 115,558 คร. 1,673 คร. 1.45 

5.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 115,558 คร. 1,074 คร. 0.93 

6.คนอาย3ุ5ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 209,243 คน 2,691คน 1.29 

7.คนอายุ 6ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันๆละ30นาท ี 302,270 คน 599 คน 0.20 

24.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 312,251 คน 24,914คน 7.98 

25.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี 312,251 คน 16,740 คน 5.36 

จากปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์ ปัญหาส าคัญที่ควรไดร้ับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ  คนในครัวเรอืนไม่ดื่มสุรา  
เพราะปัญหานี้ส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน 



ด าเนินการ 2 รอบ ต่อปี  (ไตรมาส 1 และไตรมาส 3) 

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

Gap Analysis 

1. การมุ่งเน้นเสนอผลงานในเชิงปริมาณ มากกว่าการแสดงถึง
มาตรการ/ กลวิธ/ีIntervention ที่จะพัฒนา แก้ไขปัญหา 

 
2. การน าข้อเสนอแนะจากทีมตรวจ ไปพัฒนางานและกระบวนการ 
 
3. การคืนข้อมูลให้กลุ่มงาน /พื้นที่ 
 



การพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2562  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  และการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ชี้เป้าหมายพื้นที่  
     การก าหนดแผนงาน/มาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
 
2.   การน าข้อเสนอแนะ จากทีมตรวจ ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และการ    
      กระบวนการท างาน ให้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานได้ 
 
3.    การคืนข้อมูลให้กับกลุ่มงาน/พื้นที่ ผ่านการประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน /กวป.    
เพื่อแสดงข้อมูล/ปัญหา/ให้ผู้บริหารระดับอ าเภอ รับทราบข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนางานได้อย่างทันท่วงที 

 
  



การนิเทศงานด้านสาธารณสุขผสมผสาน 

ทีม A   ทีมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน 
   ด าเนินการ 1 รอบ 8 คปสอ.     

1. เน้นการเสริมพลัง สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ  
2. ให้ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของพื้นที่ 
  

ทีม B   นิเทศติดตาม รพ.สต ก าหนด รพ.สต ละ 1 ครั้ง   
           ผู้นิเทศ คือ หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทนกลุ่มงาน 
            



 
 

การนิเทศงานด้านสาธารณสุขผสมผสาน 

Gap Analysis 

1. การประเมินผลการด าเนินงาน ยังไม่เป็นระบบ และครบมติด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2. การคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่ เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในส่วนขาด 
 

3. ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การนิเทศที่ชัดเจน 
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นิเทศ + ประเมินผลงาน  

Monitoring 
การก ากับติดตาม 

Evaluation 
การประเมินผล 

Audit 
การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง 

 ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญ 

 ก ากับติดตามการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขเฉพาะ
พื้นที่   

 PA/KPI 
เปรียบเทียบผลงาน
กับเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

 ประเมินผลงานตาม
นโยบายส าคัญ 
 

 การบริหารจัดการ 
 การตรวจสอบ

ภายใน 
 ธรรมาภิบาล 
 

 

วิเคราะห์ปัญหา เสนอต่อผู้บริหาร คืนข้อมูลให้พื้นที่+ข้อแนะน า 



การประเมินคปสอ.ตดิดาว/....... 

PA/KPI/     
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

Best 
Practice/ 

R2R 

รพ.สต        
ติดดาว 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
( SERVICE  PLAN )  



 GAP ANALYSIS..1 

การท างานของแต่ละสาขาจะไปรวมอยู่ที่ รพ.ล าพนู 

ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล (HDC) ระหว่าง รพท.-รพช. 

การติดตาม-นิเทศงานยังไม่สามารถลงถึงระดับ รพ.สต. 

แต่ละสาขาขาดการวิเคราะห์ทีเ่ป็น Real Time 

ประธาน/รองประธาน/ควรมีความสามารถในการสั่งการ/ ต่อรอง 

ควรให้มี ผอ.รพช./หน.ฝ่ายการพยาบาล เข้ามาร่วมเป็น ประธาน/เลขา 

แต่ละสาขาไม่มีงบประมาณ Support 
 

 



GAP ANALYSIS...2 

ขาดการแชร์ KM ของแต่ละสาขา  
มีการพัฒนาวิชาการน้อย 
ขาดการเยี่ยมเสริมพลัง แก่เจ้าหน้าที่ 
 



การพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2562  
 
การทบทวนคณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการ ใหม ่

การเชิญ ผอ.รพช./สสอ.เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 

การพัฒนาขยายเครือขา่ยลงสู่ รพ.สต. 

การพัฒนาบุคลากร/อุปกรณ/์ระบบ IMC/ การส่งต่อทุกสาขา 

มีการเยี่ยมเสริมพลงัให้แก่หน่วยงาน  

     1 อ าเภอ :1รพช. : 1 รพ.สต. 

* ควรมี DATA Center ของService Plan ที่ สสจ.ล าพูน* 
 

 

 



สิ่งที่จะด าเนินการปี 2562 ของงานService plan 

Fast Track 
การดูแลผู้ป่วยระบบ Fast Track 
-Stroke 
-STEMI 
-SEPSIS 
-TRUAMA 

 

-อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง 8.13%  
(เป้าหมาย ≤7%) 
-อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ 14.8 ต่อแสนประชากร 
(เป้าหมาย27) 
-อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อแบบรุนแรง 34.65 % 
(เป้าหมาย30%) 



1. การจัดท าแผนฯ ไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา Service Plan /ระดับศักยภาพระดับ
บริการ  

2. ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนไม่ครบถ้วน เช่น จ านวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่จริง 
3. เป็นแผนระยะสั้น  
4. มีความซ้ าซ้อนกับแผนงบค่าเส่ือม /แผนเงินบ ารุง 
5. การก าหนดหลักเกณฑ/์เง่ือนไขการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ยังไม่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม  
6. เอกสารประกอบแผนค าขอ ไม่ครบถ้วน(Spec/ใบเสนอราคา/พื้นท่ีก่อสร้าง/แบบ

แปลน/BOQ/ 

Gap Analysis 

การจัดท าแผนงบลงทุนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
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1. จัดท าฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีในจังหวัด 
2. จัดท าแผนสั้น และระยะยาว ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ รพ./ Service plan 

และแผนพัฒนาบุคลากร 
3. จัดท าแผนงบลงทุนร่วมกัน ตามกรอบหลักเกณฑ์ของแผนงบลงทุน (งบค่าเส่ือม        

งบลงทุน เงินบ ารุง )  และตามแหล่งเงิน (งบประมาณค่าเส่ือม  เงินบ ารุง  เงินบริจาค) 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการงบลงทุนท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม (เช่น คุ้มค่า 

เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ความพร้อมด้านบุคลากร ) 
5. วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของแผนงบลงทุนในภาพรวมของจังหวัด 
6. ก าหนด Timeline ท่ีชัดเจนในการจัดท าแผนงบลงทุน   
 



งานข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com 
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Agenda 1.มีระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ 0

1 

0

2 

0

4 

03 

0

5 

2.การพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขตรวจสอบและ
ติดตามเพื่อพัฒนาระบบ Health Data Center 

3.มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลผ่าน District            
   Health Informatic Center 

4.มีการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

5.มีระบบการจัดการความปลอดภัยด้าน Solfware 
และ Cyber Security 



0.00 

12.50 

50.00 

0 

CUP 

1 

CUP 
4 

CUP 

ประเด็นการพัฒนา : 1 จังหวัด 1 DHIC 

2559 

2560 

2561 

เป้าหมายจังหวัด One Province One DHIC 

ส่วนขาด: ความพร้อมของ บุคลากรและอุปกรณ ์



HAIT  

http://www.free-powerpoint-templates-design.com 

1.โรงพยาบาลล าพูน 
2.โรงพยาบาลลี ้
3.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

โรงพยาบาล  

เตรียมรับการประเมิน ปี  61- 62 

คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Cloud Conference 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com 

งบประมาณจาก รพ.ทกุแหง่ 

ปี 61 งบประมาณ 12,840 บาท/เดือน 

ปี 62 งบประมาณ 12,840 บาท/เดือน 
งบประมาณจาก สสจ. 1 User : 750 บ 

ปี 62 : เขตสุขภาพท่ี 1 ให้ใช้ Conference ทั้งระบบ 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


เป้าหมาย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75  
เป้าหมาย ร้อยละ 75  

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(Audit)ตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

75.53 77.34 75.96 
73.09 

คุณภาพการบันทึกข้อมูล คุณภาพการให้รหัส ICD-10 

ปี 2560 ปี 2561 รอบ1 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ciorh1.com/  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

การด าเนินงานในปี 2561 

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้รหัสโรค ICD 10  
และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
2.ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 2 ครั้ง 
     -ครั้งที่ 1 ประเมินตนเอง 
     -ครั้งที่ 2 ไขว้ตรวจรพสต ในแต่ละอ าเภอ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน  
เปรียบเทียบ 2 ปี (2560-2561) 

http://www.ciorh1.com/
http://www.ciorh1.com/
http://www.ciorh1.com/


ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ciorh1.com/   
 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

เป้าหมาย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75  

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(Audit)ตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

จังหวัด 
เฉลี่ยโดยรวม

(%) 

เชียงใหม ่ 81.52 

ล าพูน 75.96 

ล าปาง 80.30 

แพร่ 88.55 

น่าน 69.80 

พะเยา 75.99 

แม่ฮ่องสอน 75.10 

รวม 80.08 

1.ผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (มีนาคม 2561)   

อ าเภอ 
เฉลี่ย

โดยรวม 
(%) 

วัน/เวลา
(%) 

CC 
(%) 

ประวัติ 
(%) 

ตรวจ
ร่างกาย

(%) 

ค า
วินิจฉัย
(%) 

การรักษา 
(%) 

เมืองล าพูน 74.05 98.92 87.4 55.28 63.06 71.43 95.94 
แม่ทา 84.68 99.72 92.22 73.89 77.29 85.23 97 
บ้านโฮ่ง 64.43 100 88.33 41.76 50.56 53.06 96.9 
ลี้ 76.91 99.81 90.21 62.6 63.28 76.96 93.29 
ทุ่งหัวช้าง 65.88 100 86.56 39.79 38.28 74.84 92.81 
ป่าซาง 80.36 100 88.48 62.35 69.81 83.62 97.95 
บ้านธิ 73.95 100 79.07 46.12 50.87 90 99.61 
เวียงหนองล่อง 85.58 100 94.78 75.87 71.08 90.49 99.4 

ภาพรวม 75.96 99.68 88.92 58.44 63.18 75.86 96.12 

แต่ละจังหวัดมีกระบวนการauditที่ต่างกัน ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 
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http://203.154.126.205/frontend/web/mraopd/default/audita1_amp?changwatcode=58&changwatname=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


อ าเภอ 

Audit ทั้งหมด 

รวม 
ไม่มีความผิดพลาด 

(Y) 
ผิดพลาด 

A-H 
N N % N % 

เมืองล าพูน 1,162 835 71.86 327 28.14 
แม่ทา 581 476 81.93 105 18.07 

บ้านโฮ่ง 682 395 57.92 287 42.08 
ลี้ 605 399 65.95 206 34.05 

ทุ่งหัวช้าง 163 97 59.51 66 40.49 
ป่าซาง 982 827 84.22 155 15.78 
บ้านธิ 139 98 70.5 41 29.5 

เวียงหนองล่อง 126 118 93.65 8 6.35 

รวม 4,440 3,245 73.09 1,195 26.91 

Audit ทั้งหมด 

จังหวัด ทั้งหมด ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาดA-H 
N N คุณภาพ 

(%) 
N % 

เชียงใหม่ 25,170 20,452 81.26 4,718 18.74 

ล าพูน 4,440 3,245 73.09 1,195 26.91 

ล าปาง 10,185 7,457 73.22 2,728 26.78 

แพร่ 4,513 3,904 86.51 609 13.49 

น่าน 2,143 1,472 68.69 665 31.31 

พะเยา 3,310 2,331 70.42 979 29.58 

แม่ฮ่องสอน 4,737 2,513 53.05 2,223 46.95 

รวม 54,498 41,374 75.92 13,117 24.08 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ciorh1.com/  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

2.ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก)  
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เป้าหมาย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75  

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(Audit)ตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

1.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจังหวัด 
2.จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้รหัสโรค/และการตรวจสอบคณุภาพเวชระเบียน 
3.จัดท าคู่มือการให้รหัสโรคICD 10 ของรพ.สต.จังหวัดล าพูน 
  (ที่ใช้บ่อย/ผิดบ่อย)  
4.ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเวชระเบียน 2 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 ไขว้ตรวจรพสต ในแต่ละอ าเภอ 
-    ครั้งท่ี 2 ตรวจเวชระเบียน(Audit) โดยคณะกรรมการ 

การด าเนินงานในปี 2562 



ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหต ุ(Ill defined)ของจังหวัดล าพูน  

 ในปี 2560 ได้ด าเนินการให้ความรู้การให้สาเหตุการตาย แก่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การให้สาเหตุการตายส าหรับนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนทอ้งถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  

ปัญหา 
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย(ill defined)ในการด าเนนิงานต้องอาศัยบคุลากรทั้งในสว่น 
ของ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสว่นของการบันทึกสาเหตุการตายที่ถูกต้อง 



ปีงบประมาณ 
ตาย

ทั้งหมด 

ตายที่ไม่
ทราบ
สาเหตุ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2559 3121 1125 36.05 
2560 3724 1199 32.2 
2561 

(ต.ค.2560-
มี.ค.2561) 

1997 431 21.58 

1.ตารางแสดงร้อยละการให้สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ(ill defined) ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

2.ตารางแสดงร้อยละการให้สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ
(ill defined) รายอ าเภอ (ต.ค.2560-มี.ค.2561) 

อ าเภอ 
ตายในสถานพยาบาล ตายนอกสถานพยาบาล รวม 

ไม่ทราบ
สาเหตุ 

ทั้งหมด ร้อย
ละ 

ไม่ทราบ
สาเหตุ 

ทั้งหมด ร้อย
ละ 

ไม่ทราบ
สาเหตุ 

ทั้งหมด ร้อย 
ละ 

เมืองล าพูน 39 486 8.02 69 419 16.47 108 905 11.93 
ป่าซาง 4 35 11.43 58 237 24.47 62 272 22.79 
แม่ทา 1 14 7.14 14 124 11.29 15 138 10.87 
บ้านโฮ่ง 2 31 6.45 45 167 26.95 47 198 23.74 
ลี้ 8 15 53.33 133 242 54.96 141 257 54.86 
เวียงหนอง
ล่อง 

4 4 100 16 72 22.22 20 76 26.32 

ทุ่งหัวช้าง 4 6 66.67 2 62 3.23 6 68 8.82 
บ้านธิ 2 7 28.57 30 76 39.47 32 83 38.55 

รวม 64 598 10.70 367 1399 26.23 431 1997 21.58 

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 25 

Good 

ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหต ุ(Ill defined)ของจังหวัดล าพูน  

ปี 2562 ให้ความรู้แก่ก านันผู้ใหญ่บ้านและ 
จนท.รพสต ในอ าเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
feedbackข้อมูล10อันดับการตาย/ 
การให้สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหต ุ
แต่ละอ าเภอ 



พิธีลงนามค ารับรอง 
PA 2561  


