
สรปุผลการด าเนนิงานดา้นสาธารณสขุ
ตามตวัชีว้ดัการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสขุ

โดย นพ.สรุยิพงณช์ สรุยิะพงฑากลุ
นายแพทยเ์ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมป้องกนั



คณะที ่1
การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการจดัการสขุภาพ

การพฒันาคณุภาพชวีติ
คนไทยทกุกลุม่วยั

การพฒันาคณุภาพชวีติ
ระดบัอ าเภอ

การลดปจัจยัเสีย่ง
ดา้นสขุภาพ



อตัราสว่นการตายมารดาไทย

รอ้ยละของเด็กอาย ุ0- 5 ปี พฒันาการสมวยั

รอ้ยละของเด็ก 0 – 5 ปีทีม่สีว่นสงูสมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี

การพฒันาสขุภาพกลุม่สตร ีและเด็กปฐมวยั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั



Zero MMR ต ัง้แตปี่ 2557

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
15 15 15

20 20

0 0

33.34

0 0 0

30.03

0 0

58.26

0 0 0 0 0

อตัราตอ่แสนการเกดิมชีพี

เป้าหมาย ผลงาน

ปีงบฯ
จ านวน

มารดาตาย
(ราย)

สาเหตกุารตาย

2549 1
-Amniotic Fluid 
embolism 

2553 1
-Amniotic Fluid 
embolism 

2556 2
- PPH (1 ราย)

- pre-eclamsia (unwanted

preg) (1 ราย)

1. มกีารขบัเคลือ่นงานโดยMCH Board รว่มกบั Service plan
2. การประชมุวเิคราะหร์ายกรณี เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพัฒนาปรับปรงุ
3. LINE Group “ LPN Labour Room” สือ่สารระหวา่งหอ้งคลอดของทกุโรงพยาบาล   

ในจังหวัดล าพนู
4. ใช ้“ถงุตวงเลอืด” เพือ่เฝ้าระวังภาวะตกเลอืดระหวา่งคลอด
5. ใชม้าตรการ LABOR และ PIH
6. ม ีStanding Order แนวทางการดแูลรักษาภาวะวกิฤตดา้นสตูกิรรม
7. การพัฒนาเครอืขา่ย MCH จังหวัดล าพนู เขา้สูก่ารรับรองมาตรฐาน PNC: Provincial 

Network Certification







รอ้ยละของเด็กกลุม่ อาย ุ0 -12 ปี ฟนัดไีมม่ผีุ
(cavity free)

อตัราการคลอดมชีพี ในหญงิอาย ุ15 – 19 ปี

การพฒันาสขุภาพกลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

















การพฒันาสขุภาพกลุม่ผูส้งูอายุ

15

ต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแุลผูส้งูอายระยะยาว 
(Long Term Care) ปีงบประมาณ 2561









รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนกั
รูส้ถานการณ์(SAT)ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้

อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน

รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้าม
เกณฑ์

การลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั



การพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ

รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์
(SAT)ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ      

คา่เป้าหมาย : ทกุหนว่ยงานด าเนนิการถงึข ัน้ตอนที ่5  (รอ้ยละ 85)

ข ัน้ตอนที1่

ข ัน้ตอนที่ 2

ข ัน้ตอนที่ 3 

ข ัน้ตอนที่ 4 

ข ัน้ตอนที่ 5
ผูบ้ญัชาการและ
รองผูบ้ญัชาการ
เหตกุารณ์ฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสขุ 
ไดร้บัการอบรม
หลกัสตูร ICS 
ส าหรบัผูบ้รหิาร

จดัทมีปฏบิตักิาร
ระดบัจงัหวดัในสว่น
ภารกจิปฏบิตักิาร 
(Operation 
Section) เพือ่
ปฏบิตักิารในภาวะ
ปกตแิละภาวะฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสขุ

จดัทมีตระหนกัรู ้
สถานการณ์ (SAT) 
ระดบัจงัหวดัเพือ่
เฝ้าระวงั ตรวจจบั 
และประเมนิ
สถานการณ์การเกดิ
โรคและ
ภยัสขุภาพ 

วเิคราะหร์ะดบัความ
เสีย่งส าคญัของโรค
และภยัสขุภาพ ระดบั
จงัหวดั

EOC ระดบัจงัหวดั ม ี
การซอ้มแผน หรอืมี
การยกระดบัเปิด
ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสขุใน
พืน้ที่

ผลการด าเนนิงาน
GAP

ตวัชีว้ดั



การเสยีชวีติจากการจมน า้ ของเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี

สิง่ทีจ่ะด าเนนิการ

ขบัเคลือ่นทมีบรูณาการป้องกนัการจมนา้
ระดบัจงัหวดั และเป็นพเีลีย้ง สนบัสนนุ พฒันาทมี
ผูก้อ่การดเีพิม่ในพืน้ที ่ เกดิเหต ุก ากบัตดิตาม
ประเมนิผล การด าเนนิงานใหเ้ป็นรปูธรรม 

ปี 2557

2 ราย

ปี 2558

1 ราย

ปี 2559

1 ราย

ปี 2560

1 ราย

ปี 2561

0 ราย

เป็นพืน้ทีเ่ส ีย่งนอ้ย
เป้าหมาย 0 ราย

อ.ลี ้
(ต.นาทราย)

อ.ลี ้ อ.บา้นโฮง่
อ.ทุง่หวัชา้ง

ระดบัทองแดง ก าลงัพฒันา
และสรา้งทมีอยู่
ระหวา่งตดิตามเพือ่
สมคัรรบัประเมนิ

ผูก้อ่การดี

สถานการณ์

GAP
• ผูก้อ่การดใีนพืน้ทีย่งัไมค่รอบคลมุทกุอ าเภอ
• การสรา้งความเขา้ใจ/ความตระหนกั ทกุกลุม่ยงัไม่

ครอบคลมุ
• ขาดการวเิคราะหแ์หลง่น า้เส ีย่งแบบ 

บรูณาการรว่มกบัชมุชน/พืน้ที่





การด าเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2561



การด าเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2561

เป้าหมาย : ลดอตัราตายจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนไมเ่กนิ 16 ตอ่ประชากรแสนคน 
เป้าหมายจงัหวดั: ลดจ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนรอ้ยละ 21 จากคา่มธัยฐานปี 2553-2555
(ล าพนู 82 คน)

มาตรการ การด าเนนิการ

มาตรการดา้น
นโยบาย

1. ใช้ขอ้มูล สถานการณ์ ก าหนดอ าเภอเสี่ยงสูงเพือ่ด าเนนิงาน ปี 61 : 
อ าเภอเสีย่งสูง  1 อ าเภอ  ไดแ้ก่ เมอืง อ าเภอเสีย่งเป้าหมาย 30% 3
อ าเภอบา้นโฮง่ ป่าซาง ลี้

2. ชีเ้ป้าร่วมก าหนดจุดเสีย่งในระดบัอ าเภอ / จงัหวดั ประชุมบูรณาการ
ขอ้มลู 3 ฐานรว่มกบัศปถ.จ./ศปถ.อ าเภอ

3. ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.จ. ขบัเคลือ่นนโยบายและปรบัแนวทางแกไ้ข
ปญัหา

4. ก าหนดมาตรการองคก์รไดแ้ก ่การสวมหมวกนริภยั คาดเข็มขดั ก าหนด
ความเร็วรถพยาบาล/รถราชการ

การบรหิารจดัการ 1. ศปถ.จ.จดัการวิเคราะห์ข้อมูลอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและ        
ถอดบทเรยีนเพือ่ทีจ่ะไดข้อ้มูลอุบตัเิหตุทีเ่กดิข ึน้ น ามาศกึษาวเิคราะห ์    
หาสาเหตขุบัเคลือ่นนโยบายและปรบัแนวทางแกไ้ขปญัหา

2. การด าเนินงานศปถ.อ าเภอ อาศยัการก ากบัตติตามโดยมหาดไทย 
(ปกครอง) เป็นหลกัใน  สว่นสธ. ไดค้นืขอ้มลูเพือ่ก าหนดมาตรการเชงิรกุ
ในอ าเภอเป้าหมาย

3. การด าเนนิงานตามแนวทาง D-RTI ยงัขบัเคลือ่นระยะเร ิม่ตน้



























การพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหา
การฆา่ตวัตายในจงัหวดัล าพนู



(ที่มา: ข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ปี2561
จาก รง506S)

Service Outcome
เป้าหมาย

(คน)

ผลงาน(คน) 

ปี 2561
อตัรา/รอ้ยละ

1.อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (≤ 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน) 26 41 10.09

2.รอ้ยละผูป่้วยซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ(รอ้ยละ 55) 7,971 5,866 73.59

3.รอ้ยละของผูป่้วยโรคสมาธสิ ัน้เขา้ถงึบรกิาร(รอ้ยละ 9) 2,009 727 37.98

4.ขอ้มลูผูป่้วยโรคตดิสรุาเขา้ถงึบรกิารเพิม่ข ึน้จากปี60 (รอ้ยละ 1) 1,938 1,541 79.51

อ าเภอ
จ านวนผูฆ้า่ตวัตายส าเร็จ 

(คน)
อตัรา

เมอืง 19 13.04

ลี้ 9 12.92

แมท่า 1 2.55

บา้นโฮง่ 3 7.42

เวยีงหนองลอ่ง 2 11.31

ทุง่หวัชา้ง 1 4.96

ป่าซาง 6 10.80

บา้นธิ 0 0

รวม 41 10.09

ขอ้มลูอตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (≤ 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน) แยกรายอ าเภอ

10.09

การพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาการฆา่ตวัตายในจงัหวดัล าพนู
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ที่มา: ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ [Online:www.suisicethai.com]

เป้าหมาย: ≤ 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน

สดัสว่นการฆา่ตวัตาย ชาย : หญงิ (3  : 1)

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จของจงัหวดัล าพูน ปีพ.ศ. 2549-2559

อายทุีฆ่า่ตวัตายส าเร็จสงูสดุ  คอื อายรุะหวา่ง 25-59 ปี

วธิกีารทีใ่ชใ้นการฆา่ตวัตายมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่การผกูคอ

ปญัหา/สาเหตุ
อนัดบั1: ปญัหาดืม่สรุา/ตดิสรุา
อนัดบั2: โรคซมึเศรา้
อนัดบั3: นอ้ยใจ/ถกูด/ุต าหนิ



เมอืง ลี้ แมท่า บา้นโฮง่
เวยีงหนอง

ลอ่ง
ทุง่หวัชา้ง ป่าซาง บา้นธิ

ปี2559 11.7 17.2 15.26 19.06 22.5 10 12.5 28.7

ปี2560 13.13 21.62 10.18 9.76 22.46 14.99 28.66 17.22

ปี2561 13.04 12.92 2.55 7.42 11.31 4.96 10.8 0
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อตัรา (ต่อประชากรแสนคน)
ปี2559 ปี2560 ปี2561

กราฟแสดงอตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ  แยกรายอ าเภอปี 2559-2561

เป้าหมาย: ≤ 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน

























คณะที ่3
การพฒันาระบบบรหิารจดัการสนบัสนุนการจดับรกิารสขุภาพ

People Excellence Governance Excellence


















































