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นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1

ยินดีต้อนรับ

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

และคณะนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 1
กระทรวงสาธารณสุข 



การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 



ขอ้มลูท ัว่ไป

ประเด็นการตรวจราชการ

กรอบการน าเสนอ



พื้นที่ท้ังหมดประมาณ 
4,505.882 ตร.กม. 

เขตการปกครอง
8 อ าเภอ
51 ต าบล
577 หมู่บ้าน / 17 ชุมชน
40 เทศบาล   
17 อบต.   

ทีม่า : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

ประชากร 405,918 คน

209,734 คน 196,184  คน

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”
ล าพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา



ปี 2551

ชาย หญิง

ปี 2561

ชาย หญิง

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561)

การลดลงของประชากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อจ านวนและโครงสร้างอายุของประชากร 

คือวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง และวัยสูงอายุอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุ 84,588 คน (20.84 %) 



สถิติชีพ จังหวัดล าพูน ป ี2550 -2561

อัตราเกิด/ตาย ต่อปชก.1000 คน,อัตราเพิ่มต่อ ปชก.100 คน



หญิง

ชาย

สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก ปีงปม.2561
แยกตามเพศ (อัตรา/แสน ปชก.)สาเหตุการตาย ปีงปม. 2557-2561
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การติดเช้ือในกระแสเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 

ปอดบวม ไตวาย

โรคมะเร็งปอดและหลอดลม



ปี 2560 Male Female
ประเทศ 72 79
เขต 1 72.9 78.4

อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy at Birth)



อตัราสว่นประชากรตอ่บคุลากรทางการแพทยท์ีส่ าคญั ปี 2561

แพทย ์
123  คน

ประชากร 
1: 3,300 คน

พยาบาลวชิาชพี
814 คน

ประชากร
1:464คน

เภสชักร
80 คน

ประชากร
1:5,074 คน

ทนัตแพทย ์
40 คน

ประชากร
1:10,148 คน 

อตัราสว่น  แพทย ์ ตอ่ประชากร อตัราสว่น ทนัตแพทย์ ตอ่ประชากร

อตัราสว่น  เภสชักร ตอ่ประชากร อตัราสว่น พยาบาลวชิาชพี ตอ่ประชากร



การพัฒนาสุขภาพ

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

การพัฒนาสุขภาพ

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

การพัฒนาสุขภาพ

กลุ่มวัยสูงอายุ

การลดปัจจัยเส่ียง

ด้านสุขภาพ

คณะที่ 1

คณะที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ



1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ป ีพัฒนาการสมวัยตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น

อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิงอายุ 15 – 19 ปีตวัชีว้ดั



อตัราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกดิมชีพีแสนคน               
(เป้าหมายไมเ่กนิ 17 ตอ่แสนการเกดิมชีพี)

➢ ประสบการณ์ของแพทย/์พยาบาล
จบใหม ่ในการแกไ้ขปญัหาระยะ  
วกิฤตทิางสตูกิรรมและกมุารเวชกรรม

➢ จ านวนการคลอดตอ่เดอืน
บางโรงพยาบาลนอ้ยมาก

1.พฒันาบคุลากร 
❑ เสรมิความเชีย่วชาญในงาน ใหร้พช.สง่
ผูป้ฏบิตังิานหมนุเวยีนมาฝึก ที ่รพ.ล าพนู

❑ เยีย่มเสรมิพลงั และ การซอ้ม “วกิฤตหิอ้งคลอด”
❑ Workshop พฒันาทกัษะ เชน่ การท าU/S 
วดั Cervical length

❑ case conference และการตามรอย 5 step 
ตามกระบวนการคณุภาพ

2.การจดั Zoning และระบบสง่ตอ่
❑ Fast Tract OB

3.การพฒันาเครอืขา่ย 
❑ การรบัรองเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพระบบจงัหวดั 
(PNC : Provincial Network Certification)
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เป้าหมาย ผลงาน

Zero MMR ต ัง้แตปี่ 2557

GAP

มาตรการขับเคลื่อน



ความครอบคลมุการคัดกรอง 62.71 %

พบสงสยัลา่ชา้  30.28 %

ตดิตามเด็กสงสยัลา่ชา้ 74.44 %

กระตุน้ดว้ย TEDA4I (อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน)

สงูดสีมสมสว่น 42.67%

ระดบัความส าเร็จของพฒันาการเด็กตามเกณฑม์าตรฐาน 

สถานการณ์
GAP ระบบการคน้หา และตดิตามเด็กในชุมชน

พอ่แม ่ผูป้กครอง ผูด้แูล ใหค้วามส าคญัในการสง่เสรมิ
พฒันาเด็กปฐมวยัโดยใชคู้ม่อื DSPM นอ้ย 

ขาดกระบวนการสือ่สารระหวา่งหนว่ยบรกิาร

ในการสง่ตอ่เด็กพฒันาการลา่ชา้ (รพ.สต. --→ รพช./

รพท.)
ทกัษะบคุลากรในการจดัการขอ้มลู TEDA4I
(การน าเขา้ขอ้มลู และการบันทกึผลงาน)

มาตรการเรง่รดัเพือ่ปิด GAP

❑ วเิคราะหข์อ้มลู เพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุก ากบั
ผลงานรายหนว่ยบรกิาร

❑ ประชุมเจา้หนา้ทีผู่เ้ก ีย่วขอ้งเพือ่วเิคราะหป์ระเด็น
ปญัหา ปจัจยัสาเหต ุและ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนนิงาน

❑ รว่มกบัศนูยว์ชิาการในการพฒันาศกัยภาพบคุลากร
ผูป้ฏบิตังิาน



มาตรการการขบัเคลือ่น

พฒันาระบบการบรหิารจดัการ การพฒันาคณุภาพบรกิาร การท างานเชงิรกุ และสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย

❑ กลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจงัหวัด

❑ กลไลคณะกรรมการ MCH board ระดับ
จังหวัด – อ าเภอ

❑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
❑ การบริหารจัดการข้อมูล
❑ พัฒนาระบบควบคุมก ากับงาน

❑ เครือข่าย Child project Manager
❑ พัฒนาระบบส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าชา้
❑ การสุ่มประเมินสมรรถนะบุคลากร 

และเยี่ยมเสริมพลัง

❑ วิเคราะห์ข้อมูลการมีและใช้คู่มือ DSPM 
ของผู้ปกครองเดก็ 0-2 ปี

❑ การท า Focus group กลุ่มผู้ปกครองและผู้
เลี้ยงดูเด็ก

❑ การขับเคลื่อนงาน Pre Parenting
Program ในชุมชน

❑ การขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย ์1,000 
วันแรกแห่งชีวิต

❑ พัฒนาบทบาทผู้สูงอายุในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในชุมชน



อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(2ด)

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี < 37 23.78 22.24 22.48

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ10-14 ปี 1.54
(14 ราย)

0.88
(8ราย)

1.33
(1 ราย)

รอ้ยละการต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี < 14.5 7.97 6.85 5.71

GAP

❑ จ านวนวยัรุน่เขา้รบับรกิาร
ในคลนิคิวยัรุน่นอ้ย แต่
เลอืกใชว้ธิกีารปรกึษาผา่น
ทางโทรศพัท/์ไลน์

❑ การบนัทกึขอ้มลูการ
ใหบ้รกิารคมุก าเนดิใน
ระบบฐานขอ้มลู 43 แฟ้ม
ไมค่รบถว้น 

แนวทางการด าเนนิงานปี 2562

➢ การขบัเคลือ่นมาตรการและนโยบายตาม พรบ. การป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการต ัง้ครรภว์ยัรุน่ ปี 2559

➢ สรา้งแกนน าวยัรุน่ดา้นป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่
➢ จดักจิกรรมพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ าหรบัวยัรุน่และเยาวชน 8 อ าเภอ
➢ จดัประชุมวเิคราะหร์ายกรณี (โดยคณะท างานฯ ระดับต าบล/อ าเภอ)  เพือ่
พฒันาระบบบรกิาร และดแูลการชว่ยเหลอืรว่มกบัทมีสหวชิาชพี

➢ พฒันารปูแบบบรกิารคลนิคิวยัรุน่ในสถานบรกิาร สถุานศกึษา และในชุมชน

เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 42 ตอ่พนัประชากรหญงิอาย ุ15-19 ปี



ร้อยละต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 60) 

อัตราผู้สูงอาย ุร้อยละ 20.84 (เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์)
ต าบลทั้งหมด 51 ต าบล เข้าร่วมฯ 51 ต าบล ต าบลผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 51 ต าบล  คดิเป็นร้อยละ 100
CM ผ่านการอบรม 97 คน / CG ผ่านการอบรม 655 คน  

สถานการณ์

GAP

การบริหารจัดการงบประมาณ 
(กองทุน LTC : สปสช.)

แนวทางการด าเนนิงานป ี2562

• การใช้กลไก พชอ. และ กลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
• การประเมินเกณฑ์ประเมินต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ 

(ที่ไม่เข้าร่วมกองทุนฯ) ให้มีการจัดท า Care Plan 
โดย CM ส าหรับ Care Giver ในการดูแลผู้สูงอายุ

• การบูรณาการกับ ทีมหมอครอบครับ/ PCC 
ในการด าเนินงานติดตาม

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

อบรม Care Manager : CM 
และ Care Giver ครบทุกต าบล 
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพงิ



ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์

(SAT)ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT 

ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ร้อยละของผุ้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด



การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง      

เกณฑ์เป้าหมาย รอบที่ 1  : ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 

ข ัน้ตอนที1่

ข ัน้ตอนที ่2
ข ัน้ตอนที ่3

ข ัน้ตอนที ่4 

ข ัน้ตอนที ่5

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์
รองผูบ้ญัชาการ 
หน.กลุม่ภารกจิ
ตระหนกัรูส้ถานการณ์
และหน.กลุม่ภารกจิ
ปฏบิตักิาร ระดบั
จงัหวดั ผา่นอบรม
หลกัสูตร ICS ส าหรบั
ผูบ้รหิาร

ตวัชีว้ดั : ไตรมาส 1 การรจดัเตรยีมการ
เฝ้าระวงัและประเมนิ
สถานการณ์โรคและ
ภยัสุขภาพ ระดบั
จงัหวดั

ตวัชีว้ดั : ไตรมาส 2 3
การเตรยีมความ
พรอ้มของทรพัยากร 
เพือ่รองรบัการเปิด
ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะ
ฉุกเฉนิ ระดบัจงัหวดั 

ตวัชีว้ดั : ไตรมาส 2 3

การจดัเตรยีมแผน
บรหิารจดัการภาวะ
ฉุกเฉนิทาง
สาธารณสุข การ
ซอ้มแผน และการ
เปิด EOC ระดบั
จงัหวดั

ตวัชีว้ดั : ไตรมาส 3
น าระบบ บญัชาการ
เหตกุารณ์ภาวะฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสุขมาใช้

จรงิ หรอืการซอ้มแผน

ตวัชีว้ดั : ไตรมาส 3



Gap Analysis

หน.กลุม่ภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์ และหน.กลุม่ภารกจิปฏบิตักิาร ระดบัจงัหวดั 
ผา่นอบรมหลกัสตูร ICS ส าหรบัผูบ้รหิาร

การตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ ตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์ภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ ในระดบัอ าเภอ    
ยงัไมส่ามารถปฏบิตังิานไดเ้ต็มรปูแบบ

การวเิคราะหร์ะดบัความเสีย่งเพือ่เตรยีมความพรอ้มของทรพัยากร ใหค้รอบคลมุท ัง้โรคและภยัสขุภาพ

การจดัเตรยีมแผนบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง      



1.ทบทวนโครงสรา้งICS
รองรบัศนูย ์EOC และจดั
ทมีตระหนกัรู ้
สถานการณ์(SAT)

2.พฒันาหวัหนา้กลุม่
ภารกจิในระบบ EOC

1.ประสาน เตรยีมทมี 
SAT 
2. มกีารเฝ้าระวงั
ตรวจจบัและประเมนิ
สถานการณ์การเกดิโรค
และภยัสขุภาพโดยทมี
ตระหนกัรูส้ถานการณ์ 
(SAT)

3. พฒันาดา้นองค์
ความรูเ้พือ่น าไปการ
ปฏบิตังิานของทมี
ตระหนกัรูส้ถานการณ์
และเครอืขา่ยระดบั
อ าเภอ 

1.ประชุม ทมีงานตามผงั
โครงสรา้ง เพือ่จดัท า
แผนประคองกจิการ
องคก์ร และIAP 

2. จดัท ามาตรฐานการ
ด าเนนิงาน SAT จงัหวดั

1.จงัหวดัมกีารซอ้มแผน 
/ มกีารยกระดบัเปิด
ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ
ทางสาธารณสขุในพืน้ที่
2.ประเมนิผล ความ
เหมาะสมขอแผน IAP  
และปรบัใหเ้หมาะสมตอ่
การใชง้านจรงิ

3 เดอืน

6 เดอืน

9 เดอืน

12 เดอืน

มาตรการขบัเคลือ่นงาน ปี 2562



ประเด็นพัฒนาป ี2562
❑ ค้นหาคัดกรองในกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงบริการ
❑ จัดรูปแบบบรกิาร self Care กลุ่มเส่ียง กลุ่ม

ผู้ป่วยที่คุม DM,HT ไม่ดี
❑ พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic/CKD Clinic/DPACT
❑ หมู่บ้านปรับเปลี่ยน/ต าบลจัดการสุขภาพ 

o New DM/ HT ยงัเพ่ิมสงูขึ้น
o ขาดข้อมลูพฤติกรรมเส่ียงท่ีเป็นปัจจยั

ก าหนด
o Case Manager ยงัไม่ครบถ้วน 

ปัญหา/อุปสรรคปีท่ีผ่านมา

-Pre DM DM เพิ่มขึ้น 0.2%

-Pre HT HT เพ่ิมข้ึน 0.78%
0

1

2

3

4

5

6

2558 2559 2560 2561

อัตรา DM/HT กลุ่มเส่ียงรายใหม่ ปี 58 - 61 ล าพูน

อัตรากลุ่มเสี่ยง DM อัตรากลุ่มเสี่ยง HT
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DM/HT ควบคุมได้ ปี 58 - 61 ล าพูน

DMควบคุมได้ HTควบคุมได้



1.การมสีว่นรว่มของชุมชน มนีอ้ย
2.การแลกเปลีย่นเรยีนรูง้าน ยงัไมค่รอบคลมุ
3.จนท.ปรบัเปลีย่นบอ่ย  ท าใหก้ารพฒันางาน &
พฒันาบคุลากรผูร้บัผดิชอบงาน ไมต่อ่เนือ่ง

GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพฒันาไดต้ามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital 

ดมีาก Plus อยา่งนอ้ย 1 แหง่  (เป้าหมาย          รพ.ป่าซาง ,รพ.ลี)้ 

สถานการณ์

มีจ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 8 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานข้ึนไป 8 แห่ง  (100 %)
ผ่านระดับดี  2 แห่ง  (25 %) รพ.แม่ทา,รพ.บ้านธิ
ผ่านระดับดีมาก 2 แห่ง  (25 %) รพ.ลี้ ,รพ.ป่าซาง

โอกาสพัฒนา

GAP 1.เป็นนโยบายของทกุโรงพยาบาลจดัท าแผนพฒันาใหผ้า่นมาตรฐาน
GREEN & CLEAN

2. โรงพยาบาล ทกุแหง่ ประเมนิตนเอง เพือ่ใหท้ราบชอ่งวา่งการพฒันา

3. โรงพยาบาลจดัท าแผนพฒันาใหผ้า่นมาตรฐาน GREEN & CLEAN 
Hospital

4. แตง่ต ัง้คณะท างาน เยีย่ม ตรวจประเมนิ ทกุโรงพยาบาล

5. มอบรางวลั ประกาศเกยีรตคิณุ โรงพยาบาลทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ

การด าเนินงาน



โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิสบูบหุร ีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั

สถานการณ์การสบูบหุรีจ่งัหวดัล าพูน

ปี 2554
อตัราการสบูบหุร ี ่
รอ้ยละ 23.77 

ปี 2560
อตัราการสบูบหุร ี ่
รอ้ยละ 20.8



ตวัชีว้ดั      จ านวนผูส้บูบหุร ีเ่ลกิสบูบหุร ี ่(เป้าหมาย 32,424 คน)

ตวัชีว้ดั รายการ ผลการด าเนนิงานปี 2562

อสม.ชกัชวนผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 
(อสม.1 คน ; ผูส้บูบหุรี ่3 คน)
(www.thaiphc.net)

เป้าหมาย 32,424

ผลงาน 743

รอ้ยละ 2.29

จ านวนผูส้บูบหุรีไ่ดร้บัการบ าบดั
(HDC : special pp)

เป้าหมาย 8,968

ผลงาน 6,652

รอ้ยละ 74.17

จ านวนผูส้บูบหุรีเ่ลกิสบูบหุรี ่(เลกิ
ได ้6 ด)
(HDC : special pp)

เป้าหมาย 8,968

ผลงาน 617

รอ้ยละ 6.88

GAP
▪ ผูส้มคัรใจเลกิสบูบหุร ีม่นีอ้ย
▪ กระบวนการบ าบดับหุร ีย่งัไมม่ ี
ประสทิธผิล

▪ ขาดการก ากบัตดิตาม

แผนการพฒันา

กลไกขบัเคลือ่น

1) จดัต ัง้คณะกรรมการบรโิภคยาสบู ระดบัจงัหวดั

2) ปชส.เฝ้าระวงัตรวจเตอืน/บงัคบัใชก้ฎหมายฯใน จว. /

อ.และชว่งเทศกาล (ตาม พรบควบคมุยาสบู ปี 2560)

การบ าบดั

2) พฒันาศกัยภาพบคุลากร ดา้นการคดักรอง การบ าบดั

และการบนัทกึขอ้มลูในระบบ 43 แฟ้ม

2) พฒันาศกัยภาพ อสม. และภาคใีนพืน้ที ่สรา้งแรงจงูใจ

และชว่ยเหลอืผูม้ปีญัหาการสบูการดืม่ในชุมชน

การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

1) ชุมชน 2) สถานศกึษา  “ป้องกนันกัสบูหนา้ใหม ่

+ คนสบูทีม่โีรคประจ าตวั”



คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) ทีม่คีณุภาพ 

รอ้ยละคลนิกิหมอครอบครวั (Primary Care Cluster) ทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที่

รอ้ยละของ รพ.สต ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต ตดิดาว

อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่

รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษา และหยดุเสพตอ่เนือ่ง

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั



เป้าหมาย อ าเภอมกีารด าเนนิการและผา่นเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพชวีติ รอ้ยละ 60
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ขยะและการจดัการสิง่แวดลอ้ม

อุบตัเิหตทุางถนน

การดแูลผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส

โรคไมต่ดิตอ่

อาหารปลอดภยั/สารเคมทีางเกษตร

แอลกอฮอล์

ประเด็นขบัเคลือ่น พชอ. 2562

แตง่ต ัง้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ ครบ 8 อ าเภอ รอ้ยละ 100 

มกีารประชุมคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ ไตรมาสละ 1 คร ัง้

คดัเลอืกประเด็นในการขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการพชอ. อ าเภอละ 2 ประเด็น 
ครบ 8 อ าเภอ รอ้ยละ 100

สถานการณ์

การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ : พชอ. ทีม่คีณุภาพ 



แนวทางการด าเนนิงาน

ประเด็นทีท่า้ทายและตอ้งการพฒันา

❑ สรา้งกลไกในการขบัเคลือ่น เนน้ประเด็นใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจงัหวดั และปญัหาพืน้ที่
❑ บรูณาการทกุภาคสว่นทีเ่ชือ่มโยงระบบปฐมภมูกิบัชุมชนและทอ้งถิน่
❑ รายงานความกา้วหนา้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัโดยนายอ าเภอในการประชุมหวัหนา้สว่นระดบัจงัหวดั
❑ การจดัการความรู ้ถอดบทเรยีนพืน้ทีต่น้แบบ 4 อ าเภอ ( บา้นโฮง่ ลี ้เวยีงหนองลอ่ง และแมท่า )
❑ มกีารเสรมิศกัยภาพ พชอ.โดยบรูณาการกบั พชต.

❑ สรา้งและพฒันานวตักรรมชุมชนโดยภมูปิญัญาพืน้บา้นในการพฒันาคณุภาพชวีติ
❑ จดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ยกระดบัชุมชนใหม้คีวามรอบรู(้Literacy)ในทกุดา้น
❑ พฒันาความเข็มแข็งชุมชนสู ่“ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื” 
ดว้ยการสรา้ง “ความเขม้แข็งจากภายในชุมชน”

การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ : พชอ. ทีม่คีณุภาพ 



ปญัหา การแกไ้ข ปจัจยัความส าเร็จ

ขาดการมสีว่นรว่มในการ
ป้องกนั ควบคมุโรค

นายอ าเภอเป็นผูน้ าทมี ใหแ้นวทาง ในการป้องกนั ควบคมุโรค การด าเนนิงานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

ปญัหาขยะ -ส ิง่แวดลอ้ม แหลง่
เพาะพนัธุย์ุงลาย

ประกาศเจตนารมณ์ และ MOU ระดบัอ าเภอ/ต าบล/หมูบ่า้น การมสีว่นรว่มของทกุภาค
สว่น (5 ร.)

การเคลือ่นยา้ยของประชากร จดัท าระบบแจง้ขา่ว –การคนืขอ้มลู (ขอ้มลูผูป่้วย/
สถานการณ์โรค) ถูกตอ้ง เป็นปจัจบุนั

การประสานงานทีร่วดเร็ว 
ทนัเวลา

บทบาทหนา้ที/่ความตระหนกั ด าเนนิการควบคมุโรคทนัท ีท ัง้ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัและที่
มอีาการเขา้ขา่ย สงสยัตามนยิามโรค โดยไมเ่วน้
วนัหยุดราชการ 

การจดัการดา้นองคค์วามรู ้
อยา่งสม า่เสมอ

บทเรยีนความส าเร็จของการ

จดัการ  “ไขเ้ลอืดออก” พชอ.แมท่า

เอาชนะโรคไข้เลือดออก ด้วย “พลังภาวะผู้น าร่วม" 
และ "พลังของภาคีเครือข่าย ภายใต้ความสามัคคี" 

บทเรียนของอ าเภอแม่ทา
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งดเหล้า
เข้าพรรษา

พชอ. /MOU

โรงพยาบาล

คลนิกิ
บ าบดั สตบิ าบดั

งาน
บญุสี

ขาว

คนงดเหลา้
ครบพรรษา

ทมีตน้บญุเยีย่มบา้น
คดัเลอืกครอบครวั
ใหพ้อ่แมเ่ลกิเหลา้

ใหท้นุเด็ก

กองทนุ
สวสัดกิาร

ทมีเลกิเหลา้
เลกิจน

คนใจหนิ

มอีาชพี
รองรับ

หน้าหมู่รว่มสรา้ง

วัด

ส่วน
ราชการ

ประชาชน

งดเหล้า
งานศพ

ผู้ใหญ่บ้าน
เสียชีวิต

เดก็สามขวบ
ชนแก้ว

มาตรการ
ภาษี

ไม้ค า้สีขาว

หวัใจเพชร
เครอืขา่ย

ระดบัประเทศ

ดแูลพฤตกิรรม
และจติสงัคม

ผู้หญิงด่ืม:ไม่ดื่ม
4:1

มาตรการ
ทางสังคม

เครือ่งมอืคดักรอง
CAGE(รพ)กบั
audit(รพสต)

ดื่มอันดับ 1
ของล าพูน

ธรรมะ
ยาใจ

พชอ.อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง



สถานการณ์
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PCC ผ่านการขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ 3 S
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เป้าหมาย(ทมี)

เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ(สะสม)

1มทีมีดแูลสขุภาพประจ าครอบครวัทีน่ าโดยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัและ
ใชห้ลกัการ ของเวชศาสตรค์รอบครวัอยา่งตอ่เนือ่ง(แพทยF์M จ านวน 18 คน)

2.พฒันาระบบขอ้มลู สารสนเทศ(Thai Refer/Thai coc/JHCIS) เชือ่มตอ่กบั 
Inter mediate Care 

3.สง่เสรมิศกัยภาพทมีสหวชิาชพี

แนวทางการด าเนนิงาน

รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที่



ปญัหาทีค่น้พบ

ประเด็นทีท่า้ทายและตอ้งการพฒันา

1.การบรหิารจดัการในเครอืขา่ยทมี PCC เนือ่งจากม ีรพสต.มากกวา่ 1 แหง่

2.จ านวนแพทย ์FM ทีป่ฏบิตังิานใน PCC ไมเ่พยีงพอ

1. พฒันารปูแบบการจดับรกิาร : พฒันาตน้แบบPCC 2 แหง่ (PCC มะเขอืแจ ้/PCC
แมต่นื)

2. พฒันาโครงสรา้งการบรหิารจดัการของ PCC ใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัการด าเนนิงานตามนโยบายระบบการแพทยป์ฐมภมูแิละการบรกิารสาธารณสขุ

3.  พฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคน : เพิม่แพทย ์ FM โดยสถาบนัฝึกอบรม   
แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั (รพ.ล าพนู/รพ.บา้นโฮง่/รพ.ลี)้

รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที่



การพฒันาคณุภาพ รพสต.ตดิดาว

สถานการณ์

21
2629.57

66.19

ปี 2560 ปี 2562

รพ.สต ผา่นเกณฑ ์ระดบั 5 ดาว

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ(สะสม)

จ านวน รพสต.ท ัง้หมด 71

แนวทางการด าเนนิงาน

1.แตง่ต ัง้/พฒันาทมีพีเ่ล ีย้ง

2.พฒันาศกัยภาพ/การสือ่สาร/นโยบาย 
สูก่ารปฏบิตัใินพืน้ที่

3. พฒันาทมีคร ูข ในการพฒันารพ.สต. 
ในระดบัจงัหวดั/อ าเภอ

4.สนบัสนนุทรพัยากร(คน/เงนิ/ของ)

ประเด็นทีท่า้ทายและตอ้งการพฒันา

1. พฒันา รพสต.อกี 24 แหง่(33.80) ใหผ้า่นเกณฑค์ณุภาพ รพสต. ระดบั 5 ดาว 
ใหค้รบ 71 แหง่ ( 100 %)

2. พฒันาตน้แบบ รพสต.ตดิดาว อ าเภอละ 1 แหง่ ( 8 แหง่)



การด าเนนิงานป้องกนัควบคมุวณัโรค
จงัหวดัล าพนู 

คน้ใหพ้บ จบดว้ยหาย 
พฒันาระบบและเครอืขา่ย 

นโยบายมุง่ม ัน่ 
สรา้งสรรคน์วตักรรม



อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่(เป้าหมาย > รอ้ยละ 85)

Success rate Failure Died LTF On treament

ปี 2557 84.90 0.57 11.40 3.13 0.00

ปี 2558 86.73 0.62 10.19 2.47 0.00

ปี 2559 84.32 0.30 12.72 2.66 0.00

ปี 2560 79.41 0.00 15.69 2.61 0.00

ปี 2561 84.21 0.00 15.79 0 0.00

ปี 2562 0.00 0.00 3.80 0.00 96.20

8
4

.9
0

0
.5

7 1
1

.4
0

3
.1

3

0
.0

0

8
6

.7
3

0
.6

2 1
0

.1
9

2
.4

7

0
.0

0

8
4

.3
2

0
.3

0

1
2

.7
2

2
.6

6

0
.0

0

7
9

.4
1

0
.0

0

1
5

.6
9

2
.6

1

0
.0

0

8
4

.2
1

0
.0

0

1
5

.7
9

0 0
.0

0

0
.0

0

0
.0

0

3
.8

0

0
.0

0

9
6

.2
0

อตัราส าเร็จต า่
เนือ่งมาจาก อตัราตายสงู

เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ 4 ประการ คือ 

(1) ผู้ป่วยวัณโรคมีปัจจัยเสี่ยงตอ่การ
เสียชีวิตสูง (ผู้สูงอายุ มีโรคร่วม , 
BMI<18.5 , Bedridden , ติดสุราเรื้อรัง 
และไม่คนดูแลอย่างใกล้ชิด (ปีงบ 2561
มากถึง 43 ราย (22.63%))  

(2) การค้นพบน้อย และค้นพบช้า พบเมื่อ 
Admit มีอาการหนัก & พบใน ICU 

(3) การค้นพบน้อย เนื่องจากคุณภาพของ
เสมหะ & ประสิทธิภาพ induced 
sputum 

(4) ขาดระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ประเมินผลการดูแลรักษา กลุ่มป่วยเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตสูง

Success rate ≥ 85 %

ขอ้มลูจากโปรแกรม TBCM Online ณ วนัที ่ 08/02/2562



3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน 

ทกุพืน้ที ่ด าเนนิการตาม
มาตรการและจดัท า
แผนการปฏบิตักิารคดั
กรอง คน้หา โดย CXR 
ท ัง้เชงิรกุและเชงิรบั 
ครอบคลมุทกุกลุม่ 
เป้าหมายเสีย่งหลกั

อตัราการคดั
กรองใน
ประชากรกลุม่
เส ีย่งได้ รอ้ยละ 
90

อตัราการคดักรอง
ในประชากรกลุม่
เส ีย่งไดม้ากกวา่
รอ้ยละ 90

รอ้ยละความครอบคลมุการรกัษาผูป่้วย
วณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้ (TB
Treatment Coverage)  > รอ้ยละ 
82.5 ของอตัราป่วย เป้าหมาย 156/
แสนปชก.

มาตรการที ่1 เพิม่ความครอบคลมุการคน้พบและรกัษา
1. คดักรองเชงิรกุในกลุม่เสีย่งหลกั และกลุม่เสีย่งป่วยสงู ตามแนวทางเขตสขุภาพที ่1
2. ทบทวนคณุภาพ การเก็บเสมหะ พฒันา ฟ้ืนฟทูกัษะ บคุลากรฯ โดย เพิม่เจา้หนา้ที ่LAB ของหนว่ยบรกิารรว่ม
เป็นคณะกรรมการ SP TB ระดบัจงัหวดั และ จดัท าแนวปฏบิตักิารเก็บเสมหะสง่ตรวจทีม่คีณุภาพ 

3. การสนบัสนนุรถ Mobile X-ray จาก รพช.ป่าซาง คน้หาเชงิรกุ_กระจายตามจดุตา่งๆ ของ จ.ล าพนู
4. เครอืขา่ยระดบัพืน้ทีจ่ดัท าแผนปฏบิตักิารคดักรอง คน้หา โดย CXR ท ัง้เชงิรกุและเชงิรบั ครอบคลมุทกุ
กลุม่เป้าหมายเสีย่งหลกัส าคญั เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด

5. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT) มาชว่ยในการคน้หาผูป่้วย ในสถานบรกิาร ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตอ่เนือ่ง  
เชือ่มกบัโปรแกรมบรกิารสขุภาพฯ (HosXp)

6. Monitoring ก ากบัและตดิตาม การด าเนนิงาน มาตรการตามแผนงาน ผา่นการประชุม กวป.ทกุเดอืน

มาตรการขบัเคลือ่นงาน ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็น 0



3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน 

ม ีcase 
management 
team  ครบทกุ
โรงพยาบาล

มกีารจดัท า care
plan เฉพาะราย
ทกุราย ของ
ผูป่้วยทีม่คีวาม
เส ีย่งในการ
เสยีชวีติ

อตัราการเสยีชวีติ 
< รอ้ยละ 5 
- อตัราการขาดยา
และอตัราโอนออก
ของผูป่้วยวณั
โรค= 0

อตัราความส าเร็จการรกัษา
ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ > 
รอ้ยละ 85

มาตรการที ่2 ลดการขาดยา การสง่ตอ่และตดิตามการรกัษา
1. ใชก้ลไก case management team ก ากบัตดิตามรกัษาของทกุโรงพยาบาล
2. จดัท า care plan เฉพาะราย ทกุ case กอ่น discharge หรอื สง่ตอ่ผูป่้วยใหพ้ืน้ที ่รพ.สต. ดแูลตอ่
3. การใชฐ้านขอ้มลู TBCM online ในการสง่ตอ่ขอ้มลูการขึน้ทะเบยีน วนิจิฉยั/รกัษา ระหวา่ง case 

management ระดบัจงัหวดั ระดบัหนว่ยบรกิาร และระดบัพืน้ที ่โดยในทกุระดบัมชีอ่งทางการ
ตดิตอ่ ส ือ่สาร สง่ตอ่ขอ้มลู คนืขอ้มลู ผา่นชอ่งทาง Line โดยม ีcase management team / อสม.
เชีย่วชาญ TB รว่มในกลุม่ดว้ย

มาตรการขบัเคลือ่นงาน ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็น 0



3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน 

มฐีานขอ้มลู
เป้าหมายกลุม่เสีย่ง
ป่วยเป็นวณัโรคและ
เสยีชวีติสงูของ
จังหวดัล าพนู ราย
หน่วยบรกิาร

- มรีะบบ Monitoring 
ก ากับและตดิตามการ
ด าเนนิงานมาตรการ อยา่ง
ตอ่เนือ่ง
- แนวทาง/มาตรการ ดา้น
การคน้หา /ดแูลรักษาผูป่้วย
วณัโรคเสีย่งเสยีชวีติสงู 

- ผูป่้วยวณัโรคทีเ่สีย่งตอ่การเสยีชวีติ
รอ้ยละ 100 ไดรั้บการตดิตาม ดแูล รักษา  
ทีเ่หมาะสมเฉพาะราย
- อัตราการเสยีชวีติ < รอ้ยละ 5 
- รอ้ยละการตรวจทดสอบความไวตอ่ยา
(DST) เพือ่คน้หา RR/MDR-TB 
เป้าหมาย > 80% 

- อัตราความส าเร็จ
การรักษาผูป่้วยวณั
โรคปอดรายใหม ่> 
รอ้ยละ 85
- อัตราการเสยีชวีติ
<รอ้ยละ 5

มาตรการที ่3 ลดการเสยีชวีติ
1. ใชเ้กณฑ ์Score risk dead ประเมนิความเสีย่ง และตดิตามอยา่งใกลช้ดิ ระหวา่งการรกัษา
2. ท า Dead case conference ผา่นระบบ Cloud conference อยา่งตอ่เนือ่งทกุเดอืน
3. มเีครอืขา่ยผูใ้หก้ารรกัษา โดยม ีผชช.ว. รว่มกบัแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญของ รพ.ล าพนู และ รพ.แมท่า 

เป็นทีป่รกึษาใหแ้ก ่รพ.ในเครอืขา่ย โดยปรกึษาไดท้ ัง้ชอ่งทาง line และ โทรศพัทฯ์
4. ตรวจทดสอบความไวตอ่ยาทกุราย เพือ่คน้หา RR/MDR-TB 
5. การจดัท าแนวทาง/มาตรการ ดา้นการคน้หา /ดแูลรกัษาผูป่้วยวณัโรคเสีย่งเสยีชวีติสงู แยกตาม

ระดบัความเสีย่ง ใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัท ัง้จงัหวดั

มาตรการขบัเคลือ่นงาน ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็น 0



อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วย    
วณัโรคปอดรายใหม ่>  85 %

ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมก่ าลงั
อยูร่ะหวา่งการรกัษา = 96.20 %

รอ้ยละความครอบคลมุการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละ
กลบัเป็นซ า้ = 16.90 %

รอ้ยละความครอบคลมุการรกัษา
ผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้  
> 82.50 %

อตัราการขาดยาและอตัราโอนออก
ของผูป่้วยวณัโรค= 0

ตวัชีว้ดั

อตัราการเสยีชวีติ < 5 % อตัราการเสยีชวีติ  = 3.80 %

อตัราการขาดยาและอตัราโอนออก
ของผูป่้วยวณัโรค= 0

ผลการด าเนนิงาน

ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็น 0



• ผลการคดักรอง CXR กลุม่เส ีย่ง  รอ้ยละ 36.08 (ขอ้มลู ณ วนัที ่12/02/2562)

• ด าเนนิการจดัต ัง้ทมี case management team ครบ 8 ทมี

• พบกลุม่เสีย่งตอ่การเสยีชวีติทีต่อ้งดแูลอยา่งใกลช้ดิ จ านวน 29 ราย (จาก 93 ราย)

• พจิารณา Admit 75.8%

• เยีย่มบา้นทกุวนั ในกรณี กรณี admit < 2 wks และ ไม ่Admit โดย จนท.สธ. 100% 
ในระยะเขม้ขน้ 

• ผูป่้วยและญาต ิปฏเิสธการลงเยีย่มตดิตาม/DOT โดย จนท. ทมี CMT เพิม่ชอ่งทาง

การตดิตาม/DOT ผา่นทางไลน์ หรอืโทรศพัท ์ของญาตแิละ อสม.

• การตรวจทดสอบความไวตอ่ยาทกุราย เพือ่คน้หา RR/MDR-TB (=83.33%)

ผลการด าเนนิงาน

ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็น 0



• น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT) มาชว่ยในการคน้หาผูป่้วย   
ในสถานบรกิาร ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตอ่เนือ่ง 

• เป็นแนวทางการด าเนนิงานของจงัหวดัล าพนู เพือ่ใหห้นว่ยบรกิาร
ทกุแหง่ ทีใ่ชร้ะบบ Hosxp น ามาใช ้เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

• โดยจดัท า Pop-up ชว่ยเตอืน แสดงขอ้ความเตอืน โชวท์ ีบ่ตัรควิฯ 
หรอื ทีห่นา้โปรแกรมบรกิารฯ เฉพาะราย

• อตัราการคน้หาโดย CXR ในสถานบรกิาร เพิม่ข ึน้ จาก 14.18%
เป็น 36.08%

พฒันาระบบและเครอืขา่ย 
นโยบายมุง่ม ัน่ 

สรา้งสรรคน์วตักรรม



รอ้ยละของผูต้ดิยาเสพตดิทีบ่ าบดัครบตามเกณฑท์ีก่ าหนดของแตล่ะระบบ 
และไดร้บัการตดิตามตอ่เนือ่ง 1 ปี (Retention rate) (เกณฑเ์ป้าหมาย 20%)

ระบบ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 2 รอ้ยละ

สมคัรใจ 6 20 30

บงัคบั 2 32 6.25

ตอ้งโทษ 0 0 0

รวม 8 52 15.38

ทีม่า : บสต. ดชันชีีว้ดัการบ าบดั/ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วย ปี 2562 กสธ. (ขอ้มลู ณ 31 มค.62) 

ระบบ ขอ้มลู 1 ขอ้มลู 
2

รอ้ยละ

สมคัรใจ 86 198 43.43

บงัคบั 17 19832 8.59

ตอ้งโทษ 0 107 0

รวม 103 503 20.48

3 Month Remission rate รอ้ยละ 40



จ านวนผูป่้วยยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษาเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย

ระบบ เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ คงเหลอื

1.สมคัรใจ  (รพท./รพช.) 917 104 11.34 813

2.CBTx 50 47 94 3

3.ศนูยป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรม
(ศอ.ปส.จ.ลพ.) 

200                                                                                                                          0 0 200

4.บงัคบับ าบดั ไมค่วบคมุตวั
(รพ.ท./รพ.ช.) 

356 273 76.68 83

5.บงัคบับ าบดั ควบคมุตวั 
(สนง.คมุประพฤต)ิ  

120 16 13.33 104

6.ระบบตอ้งโทษ (เรอืนจ าจงัหวดั) 105 0 0 105

รวม 1,748 440 25.17 1,308

ทีม่า : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพนู ปี 2562 (ขอ้มลู ณ. 31 มค. 62)



• การบ าบดัโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลาง (Community Based Treatment : CBTx) เป็นการปรบัแนวคดิและ         
น านโยบายสูก่ารปฏบิตั ิทีต่อ้งใชเ้วลา และการปรบัทศันคตใินภาพกวา้ง เพือ่ใหบุ้คลากรสาธารณสุข  และภาคี
เครอืข่าย มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเห็นความส าคญัของการมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอย่างแทจ้รงิใน
ชุมชน/พืน้ที ่

• ระบบรายงาน บสต. ไมเ่สถยีร (ชา้, ไมส่ามารถบนัทกึและเขา้โปรแกรมในชว่งเวลาราชการ) และตอ้งเชือ่มโยง
กบัหนว่ยงานภายนอก เชน่ ศนูยข์อ้มลูอ าเภอ และ โปรแกรม สนง. คมุประพฤต ิสง่ผลใหก้ารประมวลผลชา้ และ
ไมส่มัพนัธก์บัชว่งบ าบดัรกัษาและตดิตาม

• ระบบการจดับรกิาร และการรบัสง่ตอ่ผูป่้วย เนือ่งจากไมม่สีถานทีบ่ าบดัแบบควบคมุตวั  และจ านวนเตยีง       ใน
การรบัผูป่้วยแบบควบคมุตวัในเขตสขุภาพที ่1 ไมเ่พยีงพอ ท าใหผู้ป่้วยในระบบบงัคบับ าบดัแบบควบคมุตวั ตอ้ง
เขา้รบัการบ าบดัในโรงพยาบาลภายในจงัหวดั ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัสภาพการเสพ และสภาพปญัหาของผูป่้วย

GAP Analysis



Small Success

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน 
-มแีนวทางการด าเนนิงาน 
CBTx
-มกีารประชาสมัพนัธ ์
เสรมิสรา้งความตระหนกั
และภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ
-จดัท าโครงการและ
สนบัสนนุงบประมาณ
ส าหรบัหนว่ยบ าบดั/
ตดิตาม ตามวงเงนิทีไ่ดร้บั
จดัสรร 

-รอ้ยละ 100 อ าเภอ    มี
การด าเนนิการบ าบดัฟ้ืนฟู
โดยชุมชนเป็นศนูยก์ลาง

-รพ.ทกุแหง่เตรยีมการเพือ่
ขอรบัการประเมนิภายนอก 
การรบัรองคณุภาพซ า้ 

-มกีารรายงานผลและ  
บนัทกึผลงาน CBTx
-การรายงานผลในระบบ 
บสต.เป็นปจัจบุนั  และ
สามารถใชป้ระโยชนใ์น
ภาพรวมระดบัจงัหวดั 
-ตรวจสอบการเบกิจา่ย
งบประมาณ

-รอ้ยละ 20 ผูต้ดิยาเสพตดิที่
บ าบดัครบตามเกณฑไ์ดร้บั
การตดิตามตอ่เนือ่ง 1 ปี 
-รอ้ยละ 40 ของผูใ้ชผู้เ้สพ ที่
บ าบดัครบตามเกณฑส์ามารถ
หยดุเสพตอ่เนือ่งหลงัจ าหนา่ย
จากการบ าบดัรกัษา 3 เดอืน 
-รพ.ทกุแหง่สง่เอกสารเพือ่
ขอรบัการประเมนิภายนอก 
การรบัรองคณุภาพซ า้



มาตรการขบัเคลือ่นงาน

1. คณะกรรมการดา้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิระดบัจงัหวดั 

2. คณะกรรมการพฒันาระบบสขุภาพ สาขายาเสพตดิ

3. การจดัท าแผนบรูณาการการด าเนนิงานดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟฯู ระดบัจงัหวดั

4. ก าหนดใหก้ารบ าบดัฟ้ืนฟโูดยใชชุ้มชนเป็นศนูยก์ลาง (CBTx) เป็น PA ระหวา่ง นพ.สสจ.ล าพนู กบั สสอ. 

อ าเภอ พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

เมอืง บา้นสนัคะยอม   ต าบลมะเขอืแจ ้

ป่าซาง บา้นดอนตอง     ต าบลแมแ่รง  

บา้นโฮง่ บา้นปากลอ้ง     ต าบลหนองปลาสวาย

ลี้ บา้นหว้ยบง       ต าบลศรวีชิยั

แมท่า บา้นทากู ่          ต าบลทาปลาดกุ 

บา้นธิ บา้นหว้ยยาบ     ต าบลหว้ยยาบ

เวยีงหนองลอ่ง บา้นหนองยวง   ต าบลเวยีงหนองลอ่ง

ทุง่หวัชา้ง บา้นปวง            ต าบลบา้นปวง



5. จดับรกิารลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิ  (Harm Reduction) และมกีารจดัต ัง้ 
“Harm Reduction Unit” ที ่รพ.ล าพนู

6. จดัระบบและเปิดบรกิาร Methadone Therapy : MMT ใน รพ.ล าพนู
7. รพ.ทกุแหง่ผา่นการรบัรอง HA (ยาเสพตดิ)
8. เตรยีมความพรอ้มตามมาตรฐานศนูยป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรมจงัหวดัล าพนู 
9. บรูณาการงานยาเสพตดิ ในการกระบวนการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)

มาตรการขบัเคลือ่นงาน



มาตรการขบัเคลือ่นงาน

9. ประชาสมัพนัธเ์สรมิสรา้งความ ตระหนกั
และภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ 

10. สนบัสนุนงบประมาณส าหรบัหนว่ยบ าบดั/
ตดิตาม เรง่รดัการเบกิจา่ย

11. ขบัเคลือ่นชว่งเรง่รดั 3 เดอืน 



คณะที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

การบริหารจัดการประสิทธิภาพ



ระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด



มีการด าเนินการตามแผน
(ร้อยละของต าแหน่งว่างลดลง ≤ 5%)3

มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ1

มีแผนบริหารต าแหน่ง2

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ 71%4

การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ

1.1 ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเปน็ปัจจุบัน 1.2 มีรายงานสถิติก าลังคน 1.3 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฯ

1250 1250

จน.บ ุคลากรท ี่มีใบ
บันท ึกในระบบ

ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน (1) จ านวนบุคลากรสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานจริง รวม 2,832 คน

การบริหารต าแหน่ง

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

การวางแผนก าลังคน

การวิเคราะห์ภาระงาน

1. แผนบริหารต าแหน่ง
2. แผนพัฒนาบุคลากรจ.ล าพูนมีต าแหน่งว่าง

คงเหลือ 2.88%

จังหวัดล าพูน

(1,010 คน)

(87คน)

(71 คน)

(2) จ านวนการสูญเสีย
บุคลากร 45 คน

(3) ข้อมูลต าแหน่งว่าง  47 ตน.
(ขออนุมัติใช้แล้ว 42 ตน)

ข้าราชการ
45 ตน.

พนักงาน
ราชการ
2 ตน.

(151 คน)

ที่มา: สสจ. ล าพูน  ข้อมูล ณ วันที่  31 ม.ค. 62

(100%) (100%) (100%)
ข้าราชการ 15 คน 

พนักงานราชการ 2 คน 

พกส.
28 คน 

สาเหตุการสูญเสีย
ลาออก 45 คน 

การวิเคราะห์ภาระงาน

จ.ล าพูนมี บุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ 85.03%

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค

- โปรแกรม HROPSเมนูบางหัวข้อยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
- ต าแหน่งว่าง ที่อยู่ระหว่างการขอใช้ต าแหน่ง ถูกสป.ระบุ
เง่ือนไข“สงวนไว้บริหารในภาพรวม”ท าให้มีปัญหาในการ
บริหารต าแหน่ง
- การก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ หลังการจัดคนลงตาม
โครงสร้างใหม่เช่น ยังไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพยาบาล
วิชาชีพ เข้าสู่ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. ตามโครงสร้างใหม่

ข้อเสนอแนะ

-ปรับปรุงโปรแกรม HROPS จัดท าคู่มือการใช้
งาน และปรับปรุงรูปแบบการจัดพิมพ์รายงาน
-ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางต่างๆ ให้ทันกับ
สถานการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติ และเพื่อแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบถึง
ความก้าวหน้า

2

ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

บันทึกในระบบ



HRH Transformation
Happinometer & HPI

ตวัชีว้ดัที ่43 จ านวนหนว่ยงานทีเ่ป็นองคก์รแหง่ความสขุ 
(Happy Organization)

ไตรมาสที ่1
รอ้ยละ 70 ของบคุลากรในหน่วยงานมกีาร
ประเมนิดัชนีความสขุของคนท างาน
(Happinometer) 
2.รอ้ยละ 70 ของหน่วยงานมกีารประเมนิสขุ
ภาวะองคก์ร(HPI)

ไตรมาสที ่2

รอ้ยละ 70 ของหน่วยงานมกีารวเิคราะหผ์ล 
(Happinometer)และ (HPI) รวมทัง้จัดท า
แผนขับเคลือ่น

ไตรมาสที ่3

รอ้ยละ 70 ของหน่วยงานมกีารด าเนนิงาน
ตามแผนฯ อยา่งเป็นรปูธรรม

ไตรมาสที ่4

ม ีSuccess story หรอื Bright Spot จากการ
ขับเคลือ่นองคก์ารแหง่ความสขุ

ปญัหาอปุสรรค
ระบบประมวลผลชา้ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการบนัทกึขอ้มลู ท าใหบุ้คลากรที่
เขา้ไปตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจและเพิม่ภาระงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบ
งานเนือ่งจากตอ้งประสานกระทรวงฯใหด้ าเนนิการแกไ้ขรายละเอยีดให้
จากกระทรวงฯ

ขอ้เสนอแนะ
ระบบประเมนิ Happinometer ควรออกแบบใหผู้ป้ระเมนิใชง้านไดง้า่ยๆ สะดวก 
เนือ่งจากบุคลากรมคีวามหลากหลายระดบั
2. สว่นกลางควรก าหนดนโยบายการสรา้งสขุในองคก์รอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหก้าร
ขบัเคลือ่นในพืน้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุและเกดิความรว่มมอืจากทกุระดบัและควรมกีาร
สนบัสนุนดา้นกจิกรรมและงบประมาณดว้ย

70

ผลการด าเนนิการ ไตรมาส 1
จ.ล าพนูมผีลการประเมนิ 
- Happinometer รอ้ยละ 85.46 (ยังอยู่ระหว่างด าเนนิการ)

- HPI รอ้ยละ 23.53

รพ.สต.รวมกบั สสอ.
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อัตราการประเมนิ Happinometer



ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป.ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละของหน่วยงานในสงักัดสป.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด



Acc(ป่าซางหมดอายุ 19 
กย.62)

R1(แมท่า ทุง่หวัชา้ง และบา้น
โฮง่ หมดอายุ 22 สค.62 )

R2(ลี้ หมดอายุ 19 
กย.62)

R4(ล าพูน บา้นธ)ิ

โรงพยาบาลผา่น HA3 

รพ.เวยีงหนองลอ่ง เปิดตกึใหม่ ผา่น HA ข ัน้ที ่1

จดุเดน่
- ผูบ้รหิารระดบัสงู สสจ./ 
รพท./ รพช.ใหค้วามส าคญั 
และมทีมีน าระดบักลาง
เขม้แข็ง

- มเีครอืขา่ยทมีพีเ่ล ีย้งคณุภาพ
ระดบัจงัหวดักระตุน้การพฒันา
อยา่งตอ่เนือ่ง

- ทีป่รกึษาจาก HACC ใหก้าร
สนบัสนุนในการลงพืน้ที่

การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล HA 

ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล HA
เป้าหมาย  ... รพท. รอ้ยละ 100  / รพช. รอ้ยละ 80



ประเด็นท้าทาย

1. การส่งเสริม รพ.ล้ี รพ.บ้านโฮ่ง และ รพ.ป่าซาง ผ่านมาตรฐาน HA3 ฉบับใหม่  โดยไม่ติด Focus

2. การส่งเสริม รพ.เวียงหนองล่องผ่าน HA2 ปี 2562 และ HA3 ปี 2563

3. การสร้างเครือข่ายพี่เล้ียงในระดับโรงพยาบาล Generation รุ่นต่อไป
4. การเสริมสร้างระบบ Clinical Governance ทั่วทั้งจังหวัด

แนวทางการด าเนนิงาน
1. การเยีย่มแลกเปลีย่นโดย QLN

2. จดัอบรม Non – Technical Skill โดยน าขอ้มลูจากการทบทวนเหตกุารณ์ที่
ส าคญัเป็นหลกัในกระบวนการ

3. สง่เสรมิโรงพยาบาลทกุแหง่ผา่นมาตรฐานกายภาพบ าบดั ปี 2562 

จ านวน 3 แหง่  ( รพ.แมท่า/รพ.ป่าซาง/รพ.ลี)้



สสจ.ล าพนู และ สสอ.ในจงัหวดั ผา่นเกณฑก์าร
พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
ระดบั 5 รอ้ยละ 100 

สสจ.ล าพนู ระดบั 5

สสอ.เมอืง ระดบั 5

สสอ.ลี้ ระดบั 5

สสอ.ป่าซาง ระดบั 5

สสอ.บา้นโฮง่ ระดบั 5

สสอ.แมท่า ระดบั 5

สสอ.ทุง่หวัชา้ง ระดบั 5

สสอ.บา้นธิ ระดบั 5

สสอ.เวยีงหนองลอ่ง ระดบั 5

การด าเนนิงานปี 2562 หมวด 2,4การด าเนินงานปี 2561 หมวด 1,5

1. จดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์าร ครบ 13 ขอ้

2. Self Assessment หมวด 2 ครบ 13 ขอ้ และ
หมวด 4 ครบ 14 ขอ้ 

3. จดัท าแผนพฒันาและตงัชีว้ดั ของหมวด 2 และ
หมวด 4 ทีส่อดคลอ้งกบั OFI ครบ

4. สง่เอกสารตามฟอรม์ F 1-5 ผา่นเว็บไชต์ ได้
ครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ผลงานไตรมาส 1 - สสจ.ล าพนู    ผา่นระดบั 5
(ประเมนิตนเอง) - สสอ.ทกุแหง่  ผา่นระดบั 5

เป้าหมาย

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)



จดุเดน่ - ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญั 
- เครอืขา่ยใหค้วามรว่มมอื เรยีนรูร้ว่มกนั

ประเด็นทา้ทาย 1. การเสรมิสรา้งความรู ้ทกัษะ ความเขา้ใจคณุภาพมาตรฐาน
2. การใชม้าตรฐาน PMQA เป็นเครือ่งมอื การพฒันาคณุภาพ  

แนวทางการด าเนนิงาน
1. การเยีย่มเสรมิพลงัแลกเปลีย่นกระบวนการ Site Visit
2. การถอดบทเรยีนการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัรว่มกนั

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)



รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดัสป.ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA

เป้าหมายไตรมาส 1 และ 2
1. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ระดบั 5 ในกระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง ในไตรมาส 1 (EB1 – EB4)
2. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 80 ในไตรมาส 2 (EB1 – EB26)

ผลงาน 

สสจ./สสอ./รพ. จ านวน 17 แหง่  ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ระดบั 5 ในกระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง (EB1 – EB4)
จ านวน 15 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 88.23



โอกาสพฒันา 

น ากระบวนการ ITA เป็นงานประจ า เพือ่เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการกระบวนการปฏบิตังิาน   
ในการป้องกนัการทจุรติ ยกระดบัดา้นคณุธรรม

น าขอ้มลูทีต่รวจพบพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน



ข ัน้ที ่4

ข ัน้ที ่3

ข ัน้ที ่2

หนว่ยบรกิารมกีารแกไ้ขขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ
งบการเงนิครบทกุหนว่ยบรกิาร

ผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในดว้ยระบบอเิลกทรอนกิส ์ ภาพรวม
ผา่นเกณฑไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

หนว่ยบรกิาร ผา่นเกณฑก์ารประเมนิการตรวจสอบงบการเงนิ รอ้ยละ 50

การด าเนนิการประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิดว้ยระบบอเิลกทรอนกิส ์

จดัท าค าส ัง่คณะกรรมการเครอืขา่ยระดบัจงัหวดั ประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิ
ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดแผน ด าเนนิการตรวจสอบ ไตรมาส 2

ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสป.มรีะบบการตรวจสอบภายใน ควบคมุภายใน 
และบรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดัการตรวจสอบภายใน 

ข ัน้ที ่1

ข ัน้ที ่5



การบริหารจัดการประสิทธิภาพ

เขตสุขภาพด าเนินการ Digital Transformation 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด



Smart Hospital จังหวัดล าพนู

รพ.ล าพูน

รพ.แม่ทา รพ.บ้านโฮ่ง

รพ.ลี ้

รพ.ทุ่งหวัช้าง

รพ.ป่าซาง

รพ.บ้านธิรพ.เวียงหนองฯ

ไม่มี 1 แต่มีแผนพัฒนา

ไม่มี 1 แต่มีแผนพัฒนา

ไม่มี 1 แต่มีแผนพัฒนา
ไม่มี 1 แต่มีแผนพัฒนา



100% 50%

ยังขาดอีก 2 รพช.
จะถึงร้อยละ50



การบริหารจัดการประสิทธิภาพ

เขตสุขภาพด าเนินการ Digital Transformation 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด



รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 4)

ขอ้มลู Total Performance Score (TPS) ปี 2561

1. อตัราครองเตยีง ≥ 80 % ไมผ่า่น 6 แหง่    
แมท่า บา้นโฮง่ ลี ้ป่าซาง ทุง่หวัชา้ง บา้นธิ

2. Planfin ไมเ่กนิ ± 5 % ไมผ่า่น 5 แหง่ 
บา้นโฮง่ ลี ้ทุง่หวัชา้ง เวยีงหนองลอ่ง บา้นธิ

3. LC คา่แรงบคุลากร เกนิ คา่ mean  5 แหง่ 
แมท่า บา้นโฮง่ ป่าซาง ทุง่หวัชา้ง บา้นธิ

4. MC คา่ยา เกนิ คา่ mean  4 แหง่ 
แมท่า บา้นโฮง่ ป่าซาง เวยีงหนองลอ่ง 

สถานการณ์

ปี 2561 จงัหวดัล าพนู ไมม่วีกิฤตทางการเงนิ ระดบั 7



GAP ปี 2561

1. แนวโนม้วกิฤต(วกิฤตการเงนิระดบั 4) 
: รพ.เวยีงหนองลอ่ง /รพ.บา้นธิ /รพ. ป่าซาง/ รพ.ลี้

2. แผนทางการเงนิ (planfin) ไมเ่ป็นไปตามแผน ±5
3. อตัราครองเตยีงต า่ 
4. คา่ใชจ้า่ย OP refer สงู
5. คา่แรงสงู

การด าเนนิงานในปี 2562

1. เฝ้าระวงัตดิตาม เครือ่งมอืทางการเงนิ ทกุเดอืน/ไตรมาส/ปี
ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาวนิยัดา้นการเงนิการคลงั 
2. ก ากบัตดิตามแผนทางการเงนิ (Planfin) และปฏบิตัติาม
แนวทาง เพิม่รายได ้ลดรายจา่ยอยา่งเครง่ครดั 
3. พฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการลกูหนีค้า่รกัษาพยาบาล
4. กระตุน้แรงจงูใจในการพฒันาระบบการ Admit ผูป่้วยใน
และระบบการสง่ตอ่ของหนว่ยบรกิาร
5. พฒันา Intermediate Care : Service Plan
6. ออกสอบทานระบบ ทกุหนว่ยบรกิาร 

รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 4)
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