
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  2564

ระหว่างวันท่ี 11-12 มีนาคม 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช



ยินดีต้อนรับ

จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่  9,942.5   ตร.กม.

ประชากร 1,561,927คน 
(ทะเบียนราษฎร์ปี 2563 จาก HDC)
ชาย 771,735 คน หญิง 790,192 คน   
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม

เขตการปกครอง
23 อ าเภอ   165 ต าบล



เราชาวนครฯ  
อยู่เมืองพระ  

มั่นอยู่ในสัจจะ  ศีลธรรม
กอปรกรรมดี 

มีมานะ  พากเพียร
ไม่เบียดเบียน  

ท าอันตรายผู้ใด

นครศรีธรรมราช  
เมืองประวัติศาสตร์  

พระธาตุทองค า 
ช่ืนฉ่ าธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม  

เครื่องถมสามกษัตริย์  
มากวัดมากศิลป์ 

ครบส้ินกุ้งปู

ค าขวัญประจ าเมือง ค าขวัญส่งเสริมการท่องเท่ียว

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช



ปฐมวัย  0 – 5 ปี = 7.52% วัยท างาน  25 – 59 ปี = 64.52%
วัยเรียน 5 – 14 ปี = 12.60% ผู้สูงอายุ 17.56% วัยรุ่น 15 – 21 ปี = 9.13%

*ส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยท างาน

อ าเภอ ประชากร

1.  เมืองนครศรีธรรมราช 272,110

2.  ทุ่งสง 162,087

3.  ท่าศาลา 118,113

4.  ปากพนัง 98,670

5.  สิชล 89,159

6.  ชะอวด 86,312

7.  ร่อนพิบูลย์ 82,465

8.  ทุ่งใหญ่ 74,904

9.  ฉวาง 66,962

10. หัวไทร 65,934

11. บางขัน 47,447

12. พระพรหม 44,388

13. เชียรใหญ่ 43,064

14. ลานสกา 40,949

15. พรหมคีรี 37,469

16. นบพิต า 33,533

17. จุฬาภรณ์ 31,620

18. เฉลิมพระเกียรติ 31,618

19. ขนอม 30,393

20. ช้างกลาง 29,750

21. พิปูน 29,026

22. นาบอน 26,616

23.ถ้ าพรรณรา 19,338
ท่ีมา : ปชก.ทะเบียนราษฎร์ ปี 2563    1,561,927 คน

ปริามิดประชากร ปี 2563



สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน

ระดับ A        1  แห่ง
ระดับ M1      2  แห่ง
ระดับ M2      3  แห่ง
ระดับ F1       4  แห่ง
ระดับ F2       8  แห่ง
ระดับ F3       5  แห่ง
รพ.ศอ.11      1  แห่ง

รพ.ค่ายวชิราวุธ 95 เตียง
รพ.ค่ายเทพสตรีฯ 30 เตียง

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

รพ.เทศบาลนครฯ 46 เตียง

สังกัดสภากาชาดไทย

สถานีกาชาดสิรินธร
(สภากาชาดท่ี 12 ทุ่งสง)

รพ.นครินทร์         157 เตียง
รพ.นครคริสเตียน     50 เตียง
รพ.นครพัฒน์          59 เตียง
รวมแพทย์ทุ่งสง       25   เตียง
รพ.ธนบุรีทุ่งสง        50   เตียง

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รพ.ศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์
(เปิดให้บริการเฉพาะ OPD)

สถานบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาล

รพ.สต.     251 แห่ง

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

บุคลากร รพศ.
รพท.

รพช.
สสจ./สสอ./

รพ.สต
รวม อัตราส่วนบุคลากร 1 คนต่อ

ประชากรสิชล ทุ่งสง
แพทย์ 130 31 38 308 2 509 1 : 3,068

ทันตแพทย์ 18 9 11 100 3 141 1 : 11,774
เภสัชกร 50 15 18 120 19 222 1 : 7,035

พยาบาลวิชาชีพ 774 160 230 1,018 314 2,496 1 : 625
นวก.สาธารณสุข 25 4 5 99 470 603 1 : 2,590

อื่น ๆ 1,116 225 626 1,691 510 4,168
รวมบุคลากรท้ังหมด 2,113 444 928 3,336 1,318 8,139

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

ที่มา : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  (HROPS) ข้อมูล ณ วันที่  28  พฤศจิกายน 2563



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติชีพ
อัตราการเกิด การตาย ปี 2561-2563 อัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติ ปี 2561-2563

อัตราการเกิด การตาย 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาเหตุของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตอ่แสนประชากรตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563 

4,472.36

4,556.74

4,867.38

6,012.57

7,643.76

11,190.15

13,112.58

15,402.00

19,767.51

31,258.70

ฟันผุ

โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ

โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง

เนื้อเยื่อผิดปกติ

การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า



สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในต่อแสนประชากรตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาเหตุของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563

206.6

213.45

234.07

237.14

263.2

270.37

271.33

304.18

376.84

402.71

เนื้อสมองตาย

หัวใจล้มเหลว

ไข้จากไวรัสท่ีน าโดยแมลงและไข้เลือดออกท่ีเกิดจากไวรัสอ่ืนๆ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืน ๆ

ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ า และ…

ปอดบวม

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเร้ือรังอ่ืน



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาเหตุการตายทีส่ าคัญ  

สาเหตุการตายท่ีส าคัญจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ. 2561– 2563 (อัตรา/ แสนประชากร) 
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๑.เนื้องอก (มะเร็งทุกชนิด)  2. .โรคหลอดเลือดในสมอง                             3.โรคหัวใจขาดเลือด                                  4. ปอดบวม   5. โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะDiseases of  genitourinary 

system (N๐๐ – N๙๙)

2561 2562 2563



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรคจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 

โรคจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อัตราป่วยใน 10 ล าดับแรกของป ี2563

30.5

45.27

58.17

62.6

98.04

102.34

105.88

196.47

648.42

993.59

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ไข้สุกใส

ไข้เลือดออก
อาหารเป็นพิษ

ตาแดง 
ไข้หวัดใหญ่ทุกชนิด

มือ เท้า ปาก 
ปอดอักเสบ

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระลอกแรก



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช



ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครศรีธรรมราช



กลุ่มเป้าหมายการให้บริการวคัซีนโควดิ 19



แผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19



กลุ่มเสี่ยง จ านวน
1.บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดา่นหนา้ทั้งภาครัฐและเอกชน 36,146 คน
2.บุคคลที่มโีรคประจ าตวั 35,080 คน

2.1โรคทางเดินหายใจเร้ือรังรุนแรง 841 คน
2.2โรคหัวใจและหลอดเลือด 1,568 คน
2.3โรคไตเร้ือรังที่อยู่ในระยะ 5 ขึ้นไป 1,905 คน
2.4โรคหลอดเลือดสมอง 1,355 คน
2.5โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วย เคมีบ าบัด รังสีบ าบัด และภูมิคุ้มกันบ าบัด 428 คน
2.6โรคเบาหวาน 29,793 คน

3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 231,387 คน
4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคมุโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ปว่ย 2,300 คน

รวม 303,123 คน

ส ารวจกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564

11 มีนาคม 2564ที่มา: รายงานสรุปข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครศรีธรรมราช



11 มีนาคม 2564ที่มา: รายงานสรุปข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครศรีธรรมราช

15857, …

1978, …

ขอรับวัคซีน ไม่ขอรับวัคซีน



โรงพยาบาลที่
ใหบริการวัคซีน

ศักยภาพการใหบ้ริการ
Vaccine ตอวัน (คน)

การเตรียมความพรอม
ด าเนินงาน 8 ข้ันตอน

การเตรียมความพรอม
ดานการจัดการขอมูล

การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ
Line OA หมอพรอม

รพศ.มหาราช
รพท.สิชล
รพท.ทุ่งสง
รพช.ท่าศาลา

400 คน/วัน
5วันท าการ/สัปดาห
สัปดาหละ 8,000 คน

( ) เตรียม/ทดสอบระบบ
เรียบรอยแลว
( ) อย ูระหวางด าเนินการ

( ) Update ระบบ HIS
( ) Web based ศูนยเทคฯ สป.  (

) HOSxP, PCU, JHCIS

( ) ด าเนินการแลว
( ) อย ูระหวางด าเนินการ

รพช. 19 แหง รพ.ละ 200คน/วัน ( ) เตรียม/ทดสอบระบบ ( ) Update ระบบ HIS ( ) ดําเนินการแลว

5วันท าการ/สัปดาห
สัปดาหละ 1,000 คน/รพช.

เรียบรอยแลว
( ) อยรูะหวางดําเนินการ

() Web based ศูนยเทคฯ สป.  (
) HOSxP, PCU, JHCIS

() อยรูะหวางดําเนินการ

19,000คน/สัปดาห

รวม 5,400คน/วัน ( ) เตรียม/ทดสอบระบบ ( ) Update ระบบ HIS ( ) ดําเนินการแลว

27,400 คน/สัปดาห์
324 ,000 คนภายใน 3 เดือน

เรียบรอยแลว
( ) อยรูะหวางดําเนินการ

() Web based ศูนยเทคฯ สป.  ( ) 
HOSxP, PCU, JHCIS

() อยรูะหวางดําเนินการ

***วันจันทร และวันศุกร : จัดเตรียมระบบบริการ

แผนการกระจายการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะที่ 2 เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

พันธกิจ
1.สนับสนุนให้มีการจัดการบริการในทุกมิติและ
พัฒนาระบบสุขภาพให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน

MOPH  + ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
มีน้ าใจบริการ

.  

เป้าประสงค์
ลดอัตราป่วยและอัตราการเข้ารับ

บริการในสถานบริการทุกระดับ
.  

วิสัยทัศน์
องค์กรน าด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยภาคีมีส่วนร่วม

ค่านิยมองค์กร

2.ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมสานพลัง
ภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มี
สมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล



ประเด็นยุทธศาสตร์
เสริมพลังให้ประชาชนมีความตระหนกั และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดแูลสุขภาพตนเอง

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเพิ่มพูนสมรรถนะ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตท่ีดีในปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข

01

02

03

04

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดา้นบริการสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ Service plan 
ขับเคลื่อนโดยการเชื่อมโยงอย่างครบวงจร ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดบั

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช









Agenda base ประเด็นท่ี 1 โครงการพระราชด าริ
หัวข้อ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด
เกณฑ์เป้าหมาย

รอบ 
3 เดือน

รอบ 
6 เดือน

รอบ 
9 เดือน

รอบ 
12 เดือน

จัดบริการสาธารณสุขได้ครบทั้ง 6 ด้าน มีการ
จัดบริการฯ
ครบ 6 ด้าน 

การพัฒนาระบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า -มีค าส่ังฯ
-แผนปฏิบัติการ
ด้านบริการ
สุขภาพผู้ต้องขัง
ประจ าปี

แผนการ
ฝึกอบรมฯ

อบรม 
อสรจ. 2 
ครั้ง/ปี

มี อสรจ. ต่อ 
ผู้ต้องขัง ไม่น้อย
กว่า 1 ต่อ 50

ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย)

มีการจัดให้บริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ า แผนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปาก

อย่างน้อย 1
ครั้ง

อย่างน้อย 
2-3 ครั้ง

อย่างน้อย
4 ครั้ง

ด้านการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)

มีการให้บริการตรวจรักษาด้านสุขภาพจิตหรือตรวจผ่านระบบ 
Telepsychiatry

1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน

ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 40 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดรอง

ตัวชี้วัดหลัก



Agenda base ประเด็นท่ี 1 โครงการพระราชด าริ
หัวข้อ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด
เกณฑ์เป้าหมาย

รอบ 
3 เดือน

รอบ 
6 เดือน

รอบ 
9 เดือน

รอบ 
12 เดือน

ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค)

มีการด าเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน
ผู้ต้องขังแรกรับ

มีแผนการ
ด าเนินการฯ

 ร้อยละ
90

 ร้อยละ
90

 ร้อยละ
90

มีการด าเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ มีแผนการ
ด าเนินการฯ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดรอง

เรือนจ า โรงพยาบาลแม่ข่าย จ านวน 
พยาบาล

อสรจ จ านวนผู้ต้องขังท้ังหมด(คน) จ านวนผู้ต้องขังใหม่(คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

เรือนจ ากลางจังหวัดนครศรีฯ รพ.มหาราชนครศรีฯ 4 138 6,082 1,118 7,200 363 113 476
เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง รพ.ทุ่งสง 2 50 2,186 224 2,410 277 14 291
เรือนจ าอ าเภอปากพนัง รพ.ปากพนัง 2 42 871 74 945 163 5 168
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม รพ.มหาราชนครศรีฯ 2 72 2,376 0 2,376 421 0 421
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีฯ รพ.มหาราชนครศรีฯ 1 1 75 4 79 217 30 247

ข้อมูลจ านวนผู้ตอ้งขังในเรือนจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1.บริการ สธ.

ผู้ต้องขัง / ผู้ป่วย  ในเรือนจ า
ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทาง
ที่ก าหนด

สถานพยาบาลในเรือนจ า

ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

จัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขังแรกรับ ทุกคน

ความครบถ้วนของการจัดบริการให้แก่ผู้ต้องขัง
แรกรับตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีพยาบาลอัตรา ( 1:1800 ) มี อสรจ.ได้รับการ
พัฒนา ( 1:52 ) มีแผนอบรมเพ่ิม  50 คน  2 คร้ัง                
เดือน มีนาคม และ เมษายน

มีค าส่ังคณะกรรมการ/คณะท างาน ( 280/2563)

มีการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการ

4. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ *ให้บริการทุกรายที่จ าเป็น /ตรวจรับรองความพกิาร 
ทุกคร้ังที่มีแพทย์เข้าตรวจ
5.ส่งต่อเพ่ือการรักษา *นอกเรือนจ า ใช้ระบบ 1669 หรือส่งโดยรถ
ของเรือนจ า

บูรณาการความร่วมมือจัดบริการสาธารณสุขในเรือนจ า
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Health Region 11 Matrix scoring inspection : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เรือนจ ากลางจังหวัดนครศรีฯ)

จัดบริการสาธารณสุขได้ครบทั้ง 6 ด้าน 

มีพยาบาลในเรือนจ า ....4...คน มี อสรจ. 138..คน.

Key Strategic Intervention
(KSI)

Key Result Indicator
(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

3.ยา/เวชภัณฑ์
4.สารสนเทศ
5.การคลัง
6.ภาวะผู้น าและธรรมมาภิบาล

2.ก าลังคน

วางแผน/เตรียมการตามแนวทาง จัดระบบบริการสาธารณสุข ผู้ต้องขังได้รับบริการสาธารณสุขมคุีณภาพ

ผู้ ต้องขังได้รับการตรวจสุขภาพ 
ปีละ 1 คร้ัง

คัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังแรกรับตามแนวทาง

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทุกคน

จัดห้องแยกผู้ต้องขังแรกรับ  ห้อง โรคติดต่อ/
สุขภาพจิต

สถานพยาบาลในเรือนจ าจัดบริการตามมาตรฐาน

การจัดการสุขาภิบาลในเรือนจ า

จังหวัดน าร่องมีการติดตามผลการด าเนินงานและมีรายงานผล

มีการสนับสนุนและบริหารจดัการทรัพยากร 

การส่งต่อผู้ ต้องขังป่วยเม่ือพ้น
โทษหรือย้ายเรือนจ า มีการ
ประสานตรงกับเรือนจ า
ปลายทาง / ถือใบส่งตัวเอง

มีการพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล และ อสรจ.

1. รักษาพยาบาล  * ตรวจ/รักษาโดยพยาบาลในเรือนจ า * รพ.จัดแพทย์
ให้บริการตรวจรักษา 2คร้ัง/สัปดาห์ บริการทันตกรรม  1-2 คร้ัง/เดือน

2. ส่งเสริมและป้องกันโรค* ANC *;วัคซีนเด็ก*หวัดใหญ่ /หัด
*มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อหรือโรคระบาดอ่ืนๆ ในเรือนจ า *คัดกรองDM/HT/จ านวน
ผู้ต้องขังแรกรับ 530 คนได้รับการคัดกรอง   (*TB𝟏𝟎𝟎 % /HIV 𝟏𝟎𝟎 %)

3. ส่งเสริมสุขภาพจิต *คัดกรอง  ให้สุขศึกษา *เฝ้าระวัง และ
รักษาด้านสุขภาพจิต (ผู้ต้องขังได้รับการดแูลรักษา ร้อยละ 100)

6.ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ *พยาบาลในเรือนจ ามีการ
ตรวจสอบยืนยันสิทธิให้ถูกต้อง และขึ้นทะเบียน ร้อยละ  94.60



1.บริการ สธ.

ผู้ต้องขัง / ผู้ป่วย  ในเรือนจ า
ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทาง
ที่ก าหนด

สถานพยาบาลในเรือนจ า

ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

จัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขังแรกรับ ทุกคน

ความครบถ้วนของการจัดบริการให้แก่ผู้ต้องขัง
แรกรับตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีพยาบาลอัตรา ( 1:1205 ) มี อสรจ.ได้รับการ
พัฒนา ( 1:48 )

มีค าส่ังคณะกรรมการ/คณะท างาน

มีการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการ

4. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ *ให้บริการทุกรายที่จ าเป็น /ตรวจรับรองความพกิาร 
ทุกคร้ังที่มีแพทย์เข้าตรวจ
5.ส่งต่อเพือ่การรักษา *นอกเรือนจ า ใช้ระบบ 1669 หรือส่งโดยรถของ
เรือนจ า
6.ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ * รพ.ทุ่งสง ด าเนินการ
ตรวจสอบยืนยันสิทธิให้ถูกต้อง และขึ ้นทะเบียน 

บูรณาการความร่วมมือจัดบริการสาธารณสุขในเรือนจ า
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Health Region 11 Matrix scoring inspection : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เรือนจ าอ าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช)

จัดบริการสาธารณสุขได้ครบทั้ง 6 ด้าน 

มีพยาบาลในเรือนจ า  2  คน มี อสรจ.  50 คน. 

Key Strategic Intervention
(KSI)

Key Result Indicator
(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

3.ยา/เวชภัณฑ์
4.สารสนเทศ
5.การคลัง
6.ภาวะผู้น าและธรรมมาภิบาล

2.ก าลังคน

วางแผน/เตรียมการตามแนวทาง จัดระบบบริการสาธารณสุข ผู้ต้องขังได้รับบริการสาธารณสุขมคุีณภาพ

ผู้ ต้องขังได้รับการตรวจสุขภาพ 
ปีละ 1 คร้ัง

คัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังแรกรับตามแนวทาง

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทุกคน

จัดห้องแยกผู้ต้องขังแรกรับ  ห้อง โรคติดต่อ/
สุขภาพจิต

สถานพยาบาลในเรือนจ าจัดบริการตามมาตรฐาน

การจัดการสุขาภิบาลในเรือนจ า

จังหวัดน าร่องมีการติดตามผลการด าเนินงานและมีรายงานผล

มีการสนับสนุนและบริหารจดัการทรัพยากร 

การส่งต่อผู้ ต้องขังป่วยเม่ือพ้น
โทษหรือย้ายเรือนจ า มีการ
ประสานตรงกับเรือนจ า
ปลายทาง / ถือใบส่งตัวเอง

มีการพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล และ อสรจ.

1. รักษาพยาบาล  * ตรวจ/รักษาโดยพยาบาลในเรือนจ า * รพ.จัดแพทย์
ให้บริการตรวจรักษา 6 ครั้ง /เดือน บริการทันตกรรม  1ครั้ง/เดือน

2. ส่งเสริมและป้องกนัโรค* ANC *;วัคซีนเด็ก*หวัดใหญ่ /หัด
*มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อหรอืโรคระบาดอื่นๆ ในเรือนจ า *คัดกรองDM/HT/
จ านวนผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรอง  (*TB 100%/HIV  100%)

3. ส่งเสริมสุขภาพจิต *คัดกรอง  ให้สุขศึกษา *เฝ้าระวัง และรักษา
ด้านสุขภาพจิต (ผู้ต้องขังได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 100)



1.บริการ สธ.

ผู้ต้องขัง / ผู้ป่วย  ในเรือนจ า
ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทาง
ที่ก าหนด

สถานพยาบาลในเรือนจ า

ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

จัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขังแรกรับ ทุกคน

ความครบถ้วนของการจัดบริการให้แก่ผู้ต้องขัง
แรกรับตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีพยาบาลอัตรา ( 1:473 )                                       
มี อสรจ.ได้รับการพัฒนา ( 1:23 )

มีค าส่ังคณะกรรมการ/คณะท างาน

มีการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการ

4. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ *ให้บริการทุกรายที่จ าเป็น /ตรวจรับรองความพกิาร 
ทุกคร้ังที่มีแพทย์เข้าตรวจ
5.ส่งต่อเพือ่การรักษา *นอกเรือนจ า ใช้ระบบ 1669 หรือส่งโดยรถของ
เรือนจ า
6.ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ *พยาบาลในเรือนจ ามีการ
ตรวจสอบยืนยันสิทธิให้ถูกต้อง และขึ ้นทะเบียน 

บูรณาการความร่วมมือจัดบริการสาธารณสุขในเรือนจ า
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Health Region 11 Matrix scoring inspection : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เรือนจ าอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ)

จัดบริการสาธารณสุขได้ครบทั้ง 6 ด้าน 

มีพยาบาลในเรือนจ า ....2..คน มี อสรจ. ...42...คน. 

Key Strategic Intervention
(KSI)

Key Result Indicator
(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

3.ยา/เวชภัณฑ์
4.สารสนเทศ
5.การคลัง
6.ภาวะผู้น าและธรรมมาภิบาล

2.ก าลังคน

วางแผน/เตรียมการตามแนวทาง จัดระบบบริการสาธารณสุข ผู้ต้องขังได้รับบริการสาธารณสุขมคุีณภาพ

ผู้ ต้องขังได้รับการตรวจสุขภาพ ปี
ละ 1 คร้ัง

คัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังแรกรับตามแนวทาง

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ทุกคน

จัดห้องแยกผู้ต้องขังแรกรับ  ห้อง โรคติดต่อ/
สุขภาพจิต

สถานพยาบาลในเรือนจ าจัดบริการตามมาตรฐาน

การจัดการสุขาภิบาลในเรือนจ า

จังหวัดน าร่องมีการติดตามผลการด าเนินงานและมีรายงานผล

มีการสนับสนุนและบริหารจดัการทรัพยากร 

การส่งต่อผู้ ต้องขังป่วยเม่ือพ้น
โทษหรือย้ายเรือนจ า มีการ
ประสานตรงกับเรือนจ า
ปลายทาง / ถือใบส่งตัวเอง

มีการพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล และ อสรจ.

1. รักษาพยาบาล  * ตรวจ/รักษาโดยพยาบาลในเรือนจ า * รพ.จัดแพทย์
ให้บริการตรวจรักษา 2.ครั้ง/เดือน บริการทันตกรรม 1-2 ครั้ง/เดือน

2. ส่งเสริมและป้องกันโรค* ANC *;วัคซีนเด็ก*หวัดใหญ่ /หัด
*มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อหรือโรคระบาดอ่ืนๆ ในเรือนจ า *คัดกรองDM/H
T/จ านวนผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรอง(*TB 100%/HIV  100%)

3. ส่งเสริมสุขภาพจิต *คัดกรอง  ให้สุขศึกษา *เฝ้าระวัง และรักษา
ด้านสุขภาพจิต (ผู้ต้องขังได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 80)





Agenda based ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อย 2.1 กัญชาทางการแพทย์ เขตฯ 11 จ.นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

รอบที่ 1 รอบที่ 2
1. ร้อยละการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ในรพ.สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการใน รพ.
สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 
3. จ านวนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการใน 
รพ.เอกชน และ/หรือ คลินิกเอกชน 

- มีแผนการเปิดคลินิก
กัญชาทางการแพทย์  
แบบบูรณาการ

รพ.เปิดแล้ว 7 แห่ง
(30.43)

- ร้อยละ 50

- ร้อยละ 50

- เขตละ 1 แห่ง

1. ร้อยละผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ในการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ แบบบูรณาการ
2. ร้อยละ รพ. ที่ให้บริการคลินิกกัญชามีการรายงานครบถ้วน 
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกกัญชามีผลการรักษาดี
ข้ึน

- ร้อยละ 50 ( - )

- ร้อยละ 100  (100)
- ร้อยละ 80   (76.03)

- ร้อยละ 70

- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดรอง



ใหค้วามรู/้ค าปรกึษา/ปลูก/แปรรูป  จดัระบบบรกิารกญัชาทางการแพทย ์          ผลการรกัษาดขี ึน้/ลดADR

Matrix Scoring Inspection : กญัชาทางการแพทย ์  Health Region 11 จงัหวดันครศรธีรรมราช

objective

ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกการสกัดและแปรรูป

กัญชาทางการแพทย์

ผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ในการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
แบบบูรณาการ ร้อยละ 70

ปลูกกัญชา จังหวัดละ 1 แห่ง

คณะกรรมการกัญชาและกัญชงจังหวัด/
วิสาหกิจชุมชน/รพ.สต./รพ./สสจ.

คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์

การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ

การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ของ
ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้

การติดตามประเมินผลการใช้กัญชาผ่าน 
ระบบ อย.& สปสช. (SAS,AUR, ADR)

และระบบ C-MOPH

มีการจัดบริการคลินิก กัญชาทางการแพทย์             
แบบบูรณาการใน รพ.เอกชน และ/หรือ   
คลินิกเอกชน เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการในรพ.สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 50

รพ.ท่ีให้บริการคลินิกกัญชา มีการรายงาน
ครบถ้วน ร้อยละ 100

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการคลินิก
กัญชามีผลการรักษา/คุณภาพชีวิตดีขึ้น

คณะท างานติดตามและประเมินผล
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มีการสกัดและแปรรูป เขตละ 1 แห่ง

คลินิกกัญชา (รพท./รพศ./รพช.)

ระบบให้ค าปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย (ทุกอ าเภอ) 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนคลินิกบูรณาการ

ผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ในการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

รพ.สังกัด สป./รพ.สังกัดกรมวิชาการ/               
รพ. หรือคลินิกเอกชน/สสจ.

สถานท่ีสกัดและแปรรูป

ระบบสารสนเทศสนับสนุนคลินิกบูรณาการ

แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินจาก
การใช้กัญชา

มีการจัดบริการคลินิก กัญชาทางการแพทย์              

แบบบูรณาการใน รพ.สังกัดกรมวิชาการ   

กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 50

มีแผนการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
แบบบูรณาการ

ตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้

ตวัชีว้ดัหลกั ตวัชีว้ดัรอง

หน่วย
ด าเนนิการ

รพ.สังกัด สป./รพ.สังกัดกรมวิชาการ/               
รพ. หรือคลินิกเอกชน/สสจ.

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่าน
เกณฑ์

ไม่อยู่ในระดับ
ด าเนินการ



การด าเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์
จ.นครศรีธรรมราช

การวางแผนการด าเนินงาน:
1. ผลักดันและสนับสนุนให้มีการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

แบบบูรณาการ ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และในสถานพยาบาลเอกชน 
2. ผลักดันให้มีแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ในจังหวัด 

– การปลูกกัญชาในหน่วยบริการ (โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. )
– การปลูกกัญชาร่วมกับชุมชน ตามนโยบายกัญชา 6 ต้น (รพ.สต.ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน)

3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ท้ังหลักสูตรผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ 
และการอบรมความรู้ในการจัดบริการคลินิกกัญชา (Care manager)



การด าเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จ.นครศรีธรรมราช

ผลการด าเนินงาน: ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
1.การเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
-เปิดบริการแล้ว 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.43 คือ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
รพ.ทุ่งสง รพ.สิชล รพ.ท่าศาลา รพ.ปากพนัง รพ.พรหมคีรี และ รพร.ฉวาง 
-หน่วยบริการสังกัด สป. ที่ได้รับใบอนุญาตจ าหนา่ย ย.ส. 5 (กัญชา) มีจ านวน 31 แห่ง 
เพื่อรองรับการเปิดบริการคลินกิกญัชาฯ (รพ. 13 แห่ง, รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย 18 แห่ง)
2.การขับเคล่ือนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในจังหวัด 
-พื้นท่ีเตรียมด าเนินงาน 5 แห่ง (รูปแบบ รพ.สต. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง และปลูกกัญชาในหนว่ยบริการ 2 แห่ง)

หน่วยบริการท่ีเตรียมด าเนินการปลูกกัญชา หมายเหตุ

1. รพ.สต.สี่แยกสวนป่า อ.บางขัน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านสี่แยกสวนป่า

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเตรียมขอ

อนุญาตฯ

2. รพ.สต.บ้านหน้าควนหร่ัง อ.ชะอวด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรควนไม้บ้อง

3. รพ.สต.บ้านสามแยก อ.ชะอวด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเนินแขกพัฒนา 

4. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

5. รพ.สต.บ้านควนหนองหงส์ อ.ชะอวด





Agenda based ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภมูิ
1. ปชช.คนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 2. PCU/NPCU  3. พชอ.
ประเด็นก ากับติดตาม 4. รพ.สต.ติดดาว จ.นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

3 
เดือน

6
เดือน

9 
เดือน

12
เดือน

ตัวชี้วัดหลัก 1.จ านวนประชาชนคนไทยท่ีมีหมอประจ าตัว 3 คนให้การดูแล 

ตัวชี้วัดหลัก 1.1 คนไทยทุกคนท่ีมีหมอประจ าตัว 3 คนให้การดูแล 29.61 100%

ตัวชี้วัดรอง 1.2 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อยร้อยละ 70 เป้าหมาย 10,871

50% 70%

ตัวชี้วัดหลัก 2. ร้อยละของการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

20.36
(30 ทีม)

35% 43%

ตัวชี้วัดรอง 2.1 มีหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลประชากร 40 % ของประชากรเขตชนบท 34% 40%

2.2 มีหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลประชากร 50 % ของประชากรเขตเมือง 40% 50%

2.3 1 จังหวัด 1 รพช. 1 อ าเภอต้นแบบ 50% 60%



Agenda based ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภมูิ
1. ปชช.คนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 2. PCU/NPCU  3. พชอ.
ประเด็นก ากับติดตาม 4. รพ.สต.ติดดาว จ.นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

3 เดือน 6
เดือน

9 
เดือน

12
เดือน

ตัวชี้วัดหลัก 3.ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ ด าเนินการ small success รอบ 6 เดือนครบ

75%

ตัวชี้วัดรอง 3.1พชอ.คุณภาพดูแล คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางมีผลลัพธ์ดีขึ้น
เป้าหมาย 32,225

70%

ตัวชี้วัดรอง 4.รพ.สต.ติดดาว ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ร้อยละ 75 (209/55) 26.31 75% 75%



14.คณะผู้ให้บริการได้รับการอบรม
ตามเกณฑ์

12.ร้อยละพชอ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ(
75) 

Matrix scoring inspection : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ : Health Region 11 : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

1.จังหวัดมีนโยบายด้านปฐมภูมิและส่ือสาร
ชัดเจน
2.มีการอบรม อสม.หมอประจ าบ้านครบตาม
เกณฑ์

8.มีสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว

9.มีการส่ือสารให้ ปชช.รู้จักหมอ
ประจ าตัวทั้ง 3 คน

13. รพ.สต.ติดดาว ผ่านเกณฑ์ 5
ดาว ร้อยละ  75

7.มีแผนการเตรียมเปิดหนว่ยบริการปฐมภมูิ
ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 35 มีแผน 22 ทีม)

16.ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ
ประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

19.สัดส่วน PCU/NPCU มีระบบ
การดูแลองค์รวมต่อเนื่อง ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 3 ร้อยละ 50
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Key Strategic 
Intervention (KSI)

Key Result Indicator (KRI)
Key Operative 
Indicator (KOI)

เตรียมความพร้อม                                 จัดระบบบริการ                                     ผลลัพธ์            

18.DM control ผ่านเกณฑ์ (25.16) 

Objective

6.พชอ.มีการก าหนดเป้าหมายการดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

20.อ าเภอต้นแบบที่มี รพช.
เชื่อมโยง การส่งต่อคุณภาพ

15.ร้อยละ 70 ของกลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับการดูแลจากพชอ.มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 10.มีการพัฒนาหมอ 3 คนให้รู้และ

เข้าใจแนวทางการดูแลผป.ร่วมกัน
(NCD+กลุ่มพึ่งพิง: IMC / LTC / 
Palliative Care)

3.มีการระบุชื่อ 3 หมอให้ ปชช. (27.06%) 

5.มีแพทย์ที่มีคุณสมบัติเปิด PCU/NPCU
ครบ

11.จ านวน PCU/NPCU สะสมตาม
เป้า (สะสม 30 ทีม เป้า 65 ทีม)

4.มีทีมหมอครัว (FCT) ครอบคลุมทุกพื้นที่

17.ตัวชี้วัด ACSC ผ่านเกณฑ์
(639.36)

ตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

หน่วยด าเนินการ รพ.สต. / สสอ. / รพ.แม่ข่าย / สสจ. / พชอ. / สถาบันฝึกฯ รพ.สต. / สสอ. / รพ.แม่ข่าย / สสจ. / พชอ. รพ.สต. / สสอ. / รพ.แม่ข่าย / พชอ. 

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่าน
เกณฑ์

ไม่อยู่ในระดับ
ด าเนินการ



จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีการมอบบัตรแนะน าตัวหมอประจ าครอบครัว  ในวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖๔ 

อ าเภอทุ่งใหญ่ เป็นอ าเภอน าร่องในการจัดกิจกรรม 

ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 





Functional based ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
ประเด็นมุ่งเน้น : ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

รอบ 
3 

เดือน

รอบ 
6 

เดือน

รอบ 
9 

เดือน

รอบ 
12 เดือน

ตัวชี้วัดหลัก
ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan

82.82 > ร้อยละ 
85

ตัวชี้วัดรอง

ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์

18.59 > ร้อยละ
40

> ร้อยละ 
45

> ร้อยละ 
50

ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป มีการจัดต้ัง
คลินิกผู้สูงอายุ  เป้าหมาย 6 รพ.

> ร้อยละ 
50

> ร้อยละ 
75

> ร้อยละ 
100

ร้อยละ 95 ของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์

92.10 > ร้อยละ
95



Matrix Scoring Inspection : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต : ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม) : ปีงบประมาณ 2564

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า
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Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key 
Operative 
Indicator

(KOI)

ก้าวสู่ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีObjectives

ชุมชน / รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพศ. / สสจ.

คัดกรอง BMI 18 – 59 
ป=ี54.30%

10 ล้านครอบครัวไทยและก้าวท้า
ใจ season 3

ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ H4U 
=33.62%

รพ ระดับ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
ECS คุณภาพ  > 80%

18 – 59 ปี BMI ปกติ =45.23%

25 – 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ =33.62%

มีการจัดการด้านอาหารปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการให้วัยท างาน
มีสุขภาวะที่ดี

วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ =1 วัด

วัดส่งเสริมสุขภาพ =273 วัด

พื้นที่ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับ ผสอ.

ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้านสุขภาพ320
ช.

ผสอ.ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล
ตาม Care plan =82.82%

ผสอ.มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
=18.59

ด าเนินการแล้ว/ผ่าน
เกณฑ์

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่าน
เกณฑ์

ไม่อยู่ในระดับ
ด าเนินการ

ตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

หน่วย
ด าเนินการ

สัญลักษณ์

ประเมินและคัดกรอง ADL 
ผู้สูงอายุ =58.39%

individual wellness plan

คัดกรอง ผสอ.พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ =10.64%

คัดกรองพลัดตกหกล้ม 
=51.49%

Care manager 369 คน

Care Giver  2044 คน

คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

Intermediate Care ระดับ
ชุมชน



การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป

สถานการณ์
- โรงพยาบาลให้บริการผู้สูงอายุโดยบูรณาการอยู่ในคลินิกโรคไม่ติดต่อ ไม่ได้แยกจุดบริการและกิจกรรมบริการ 
- การจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่กับการรักษาพยาบาล
การด าเนินงาน
-อยู่ระหว่างด าเนินการ ส่วนกลางได้ประชุมช้ีแจงเม่ือวันท่ี 1 ก.พ.64 และเปิดใช้โปรแกรม วันท่ี 8 ก.พ.64
-พื้นท่ียังไม่ได้รับโปรแกรม
แผนการด าเนินงาน
-จัดท าแผนช้ีแจงในระดับอ าเภอ และแนะน าการใช้โปรแกรม



Functional based ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
ประเด็นก ากับติดตาม : สุขภาพแม่และเด็ก

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย

ตัวชี้วัดหลัก

อัตราส่วนการตายมารดาไทย     (29.01) ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ

เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (66.79%) ร้อยละ 85

เด็กอายุ 0 5 ปี สูงดีสมส่วน ( 65.17 %) ร้อยละ 62

ตัวชี้วัดรอง

เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยแยกตามเพศ  
(ชาย 108.65 / หญิง 108.14 )

ชาย 113 / หญิง 112 (ซม.)

เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (66.36%) ร้อยละ 73

เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน (49.06%) ร้อยละ 70



Matrix Scoring Inspection : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต : สุขภาพแม่และเด็ก : ปีงบประมาณ 2564

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า
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Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key 
Operative 
Indicator

(KOI)

ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย        เด็ก 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วนObjectives

ชุมชน / รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพศ. / สสจ.

รพ ระดับ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
ECS คุณภาพ  > 80%

ANC คุณภาพตาม
เกณฑ์=75.07%

LBW =5.60

YFHS

คลินิคฝากครรภ์คุณภาพ

ห้องคลอดคุณภาพ

มารดาตาย =29.01

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

หน่วย
ด าเนินการ

สัญลักษณ์

CPG ในรพ.ป้องกันมารดาตาย

กระบวนการส่งต่อคุณภาพ

คัดกรองพัฒนาการ =71.84%
พบสงสัยล่าช้า =23.48%

สงสัยล่าช้าได้รับติดตาม =74.01%

มหัศจรรย์ 1000 วัน

คลินิคสุขภาพเด็กดีคุณภาพ

ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก

Folic , Fe , Iodine =75.34%

โลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์=18.50%

Early ANC =82.29%

ตั้งครรภ์ซ้ า =19.46%

TEDA4I =49.06%
เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 

=66.36%
คัดกรองโภชนาการ =68.10%

พัฒนาการสมวัย =66.79%

สูงดีสมส่วน =64.17%



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
Functional based ประเด็นก ากับติดตาม : สุขภาพแม่และเด็ก

ประเด็นชื่นชม : พัฒนาคุณภาพระบบริการงาน แม่และเด็ก ผ่าน ANC module และ WCC module
จุดแข็ง : มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนทุกระดับ การพัฒนาท้ังเครือข่าย / การคืนข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่าย MCHB อย่างต่อเน่ือง /coferance case
จุดอ่อน : แนวทางการส่ือสารท่ีสามารถสร้างความตระหนัก และการเชื่อมโยงระบบการดูแลระหว่างสถานบริการท้ังในและนอกเครือข่าย รวมถึงคลีนิกเอกชน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ตัวช้ีวัด/

ประเด็นปัญหา
กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะส้ัน

มาตรการ
ระยะยาว

มารดาตาย
(29.01)

1.การเชื่อมโยงระบบการดูแล
ระหว่างสถานบริการทั้งในและ
นอกเครือข่าย รวมถึงคลินิก
เอกชน
2.เสริมสร้างความรู้ ส่ือสาร
สุขภาพสู่หญิงตั้งครรภแ์ละ
ครอบครัวเพื่อการพึ่งตนเองดา้น
สุขภาพที่ยั่งยืน

มีหญิงตั้งครรภ ์38+1 สัปดาห์ 
เสียชีวิตก่อนคลอด 1 ราย 
คาดว่า จากปัญหาโรค HT
เกิดจากการให้ข้อมูลในการ
สังเกตุความเส่ียงของคนเองใน
ระหว่างตั้งครรภท์ี่ไม่ชัดเจน
เพียงพอ

- coferance case
- จัดท าส่ือการสอนสัญญาณ
อันตรายที่หญิงตั้งครรภพ์งึระวัง
- ปรับปรุง CPG งาน
แม่และเด็ก ในระดับโรงพยาบาล
ชุมชน ที่ไม่มีสูติแพทย์ เพื่อการดูแล
และการส่งต่อที่มีคุณภาพ
- ประเมินคุณภาพงานแม่และ
เด็กทุกสถานบริการสาธารณสุข
- ก ากับติดตามการใช้
มาตรฐานงานแม่และเด็กในสถาน
บริการทุกระดบั
- ประชาสัมพันธ์ application 9 ย่าง
เพื่อสร้างลูก เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับค าแนะน าในทุกระยะของการ
ตั้งครรภ์

- บูรณาการภาคีเครือข่าย
- จัดบริการสุขภาพที่มคีุณภาพมาตรฐาน
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
- พัฒนาระบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อ

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเดก็
- พัฒนาระบบข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง และ

ระบบก ากับติดตามของเครือข่ายสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กในทุกระดับ

- ก ากับติดตามการใช้ มาตรฐานงานแม่และ
เด็กในสถานบริการทุกระดับ

- ใช้ application save mom



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ตัวช้ีวัด/
ประเด็นปัญหา

กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะส้ัน

มาตรการ
ระยะยาว

ความครอบคลุมหญิง
ต้ังครรภ์ ได้รับ Folic , Fe , 

Iodine (75.34%)

โลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ 
(18.50%)

- ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงกับทุกภาคเีครือข่าย 
เร่ืองมาตรการการเตรียม
ความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์

- การขาดความตระหนกัถึงความ
จ าเป็นของการได้รับ Folic , Fe , 
Iodine ขณะตั้งครรภ ์และระหว่างให้นม
บุตร 
- หญิงตั้งครรภบ์างรายมีอาการแพ้ท้อง
รุนแรง รับประทานอาหารได้น้อย และไม่
สามารถรับประทานยาได้
- การส่ือสาร และการใช้ส่ือในการ
ส่ือสารของสถานบริการ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
- ขาดที่ปรึกษาในการบริหาร

จัดการ
ยาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคน
- ระบบข้อมูล การค้นหา และติดตาม
การลงข้อมูลที่ถูกต้อง ในแต่ละพื้นที่ยังไม่
ครอบคลุม

- พัฒนาคุณภาพคลินกิฝาก
ครรภ์ใน รพสต ทุกแห่ง ผ่าน 
Modlue ANC
- เฝ้าระวังภาวะโลหติจาง

ใน
หญิงตั้งครรภ์
- ประเมินติดตาม การ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
ตามเกณฑ์คุณภาพ ในระดับ
โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลทั่วไป

- ก ากับติดตามการใช้
- มาตรฐานงานแม่และเด็ก

ในสถานบริการทุกระดบั
- ใช้ application save 

mom
- มี CPG การดูแลหญิง

ตั้งครรภ์ ที่มีภาวะซีดที่
ชัดเจน ในระดับจังหวดัที่
สามารถปรับใช้ได้ทุก
โรงพยาบาล

- พัฒนาระบบข้อมูล 



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ตัวช้ีวัด/
ประเด็น
ปัญหา

กิจกรรม / 
มาตรการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะส้ัน

มาตรการ
ระยะยาว

ต้ังครรภ์ซ้ า 
(19.46%)

- การสรางความ
รอบรูใหแกวัยรุ
นเกี่ยวกบัการปอง
กันการตั้งครรภ
การตั้งครรภซ้ า 
การแทงซ้ า การ
คุมก าเนิด
และการวางแผน
ครอบครัวที่
หลากหลายรูปแบบ
และชองทาง

- มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการ
ยุติการตั้งครรภท์ีป่ลอดภยั 
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีสูติ
แพทย์
- วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้ง
บางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือใน
การคุมก าเนิดด้วยวิธีกึง่ถาวร 
(ยาฝังคุมก าเนดิ/ห่วงอนามัย) 
ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภซ้์ าใน
วัยรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย
- จากผลของการระบาดโรคเชื้อ
ติดไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มี
วัยรุ่นตั้งครรภเ์พิ่มขึน้

1. บูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับชาติและระดับจังหวัด ผ่านคณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด

2. การขับเคลื่อนนโยบายผ่านคณะกรรมการพัฒนางานอนามัย
แม่และเด็ก (MCH Board) 

3. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่น และเยาวชน และมาตรฐานอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ /ประเมินซ้ าทุก 3 ปี

4. พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการยาฝัง
คุมก าเนิด 

5. พัฒนาระบบช่วยเหลือสงตอใหวัยรุนที่ต้ังครรภ สามารถเข
าถึงบริการยุติการต้ังครรภที่ปลอดภัยได้

6. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับวัยรุ่น สามี และพ่อแม่ 
ในรายที่เสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ซ้ า ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริม
ให้วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้ง รับบริการคุมก าเนิดวิธี ทุก
ราย 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในมารดาวัยรุ่น 

1. ขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นระดับท้องถ่ิน ตาม
มาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพนัธ์ุ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ปรับรูปแบบการด าเนินงานตามกจิกรรม
และเป้าหมาย และปรับรูปแบบการเข้ารับ
บริการทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น Official 
Line ,Facebook
3. ประสานการด าเนินงานร่วมกบัภาคี
เครือข่ายต่างๆ เช่น แกนน าเด็กและเยาวชน 
,1663 Lovecarestation,p2h และ 
เครือข่าย RSA
4. ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการ
ให้ค าปรึกษาและบริการคมุก าเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งอย่างทั่วถึง



ประเด็นช่ืนชมและข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา
Functional based ประเด็นก ากับติดตาม : สุขภาพแม่และเด็ก

ประเด็นช่ืนชม : พัฒนาคุณภาพระบบริการงาน แม่และเด็ก ผ่าน ANC module และ 
WCC module

จุดแข็ง : มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชัดเจนทุกระดับ การพัฒนาทั้งเครือข่าย
จุดอ่อน : การจัดบริการคลนิิกกระตุ้นพัฒนาการ ระบบข้อมลูการบนัทึกข้อมลู และการClean เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ตัวช้ีวัด/

ประเด็นปัญหา
กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะส้ัน

มาตรการ
ระยะยาว

คัดกรองพัฒนาการ 
(71.84%)

การอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงาน(ทีม่ารับงานตรวจคดักรอง
พัฒนาการ (คนใหม)่           ใน
ปีงบประมาณ 2564
**ซ่ึงทางจังหวัดได้จดัอบรมคร้ังล่าสุดใน
เดือนสิงหาคม 2563

จากผลของการระบาดโรคเชื้อติด
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
ผู้ปกครอง ไม่ได้พาเด็กมารับ
บริการในช่วงเวลาที่ก าหนด

1.ลงติดตามคัดกรองพฒันาการ
หรือติดตามในชุมชน โดย จนท.
หรือ 
อสม.
2.ลงติดตาม/นิเทศการ
ด าเนินงาน ระดับเครือข่าย
โรงพยาบาล
โดยทีมคณะท างานระดับจังหวัด

1.ท าข้อมูลเป้าหมายที่ต้องคัด
กรองพัฒนาการล่วงหนา้ 1 
เดือน โดยใช้ข้อมูลจาก Data 
Exchange
2.ระดับจังหวัดคนืขอ้มูลผลการ
ด าเนินงานอ าเภอ ทุกๆ 1 เดือน
3.ลงพื้นที่ติดตาม ในอ าเภอที่
ด าเนินการได้ต่ ากวา่เป้าหมาย
ก าหนด



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ตัวช้ีวัด/
ประเด็นปัญหา

กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะสั้น

มาตรการ
ระยะยาว

สงสัยล่าช้าได้รับ
ติดตาม (74.01%)

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับอ าเภอ 
ทุกๆ 1 เดือน โดยคณะท างาน
ระดับอ าเภอ ยังไม่ได้ด าเนินการทุก
อ าเภอ

จากผลของการระบาดโรค
เช้ือติดไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ผู้ปกครอง ไม่ได้
พาเด็กมารับบริการใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และ
เด็กไม่อยู่ในพ้ืนที่

1.ติดตามโดยการโทร
สอบถามหรือ VDO Call
2.ลงติดตาม/นิเทศการ
ด าเนินงาน ระดับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
โดยทีมคณะท างานระดับ
จังหวัด

1.ใช้ข้อมูลจาก Data 
Exchange ในการ
วางแผนติดตามเป้าหมาย 
ในระยะเวลาท่ีก าหนดไม่
เกิน 30 วัน
2.ระดับจังหวัดคืนข้อมูล
ผลการด าเนินงานอ าเภอ 
ทุกๆ 1 เดือน
3.ลงพ้ืนที่ติดตาม ใน
อ าเภอที่ด าเนินการได้ต่ า
กว่าเป้าหมายก าหนด



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ตัวช้ีวัด/
ประเด็นปัญหา

กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะสั้น

มาตรการ
ระยะยาว

TEDA4I 
(49.06%)

จัดประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรใน
การช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า 
และการใช้เครื่องมือ TEDA4I แก่
ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.ทุกระดับ 
**แผนงบประมาณงวด 2

1.ระบบการส่งต่อเด็กใน
เครือข่าย รพ.สต. และแม่
ข่าย
2.การบันทึกข้อมูล
3.ขาดบุคลากรที่ผ่านการ
อบรม

1.ติดตามประสานข้อมูล
ใน รพ.ที่มีปัญหา/
สอบถาม และร่วมวิเคราห์
ปัญหา
2.เม่ือวันที่ 8 ก.พ.64 ทาง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ได
จัดประชุมช้ีแจง และ
ช้ีแนะประเด็นที่ยังเป็น
ปัญหา
3.ลงติดตาม/นิเทศการ
ด าเนินงาน ระดับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
โดยทีมคณะท างานระดับ
จังหวัด

1.จัดประชุมพัฒนาทักษะ
บุคลากรในการช่วยเหลือ
เด็กพัฒนาการล่าช้า และ
การใช้เครื่องมือ TEDA4I 
แก่ผู้รับผิดชอบระดับ รพ. 
ในงวด 2
2.ระดับจังหวัดคืนข้อมูลผล
การด าเนินงานอ าเภอ ทุกๆ 
1 เดือน
3.ลงพ้ืนที่ติดตาม ในอ าเภอ
ที่ด าเนินการได้ต่ ากว่า
เป้าหมายก าหนด



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ตัวช้ีวัด/
ประเด็นปัญหา

กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะสั้น

มาตรการ
ระยะยาว

คัดกรองโภชนาการ 
(68.10%)

การตรวจสอบข้อมูลเด็กที่อยู่จริงใน
พ้ืนที่ เพ่ือ update ฐานข้อมูล
ประชากรในแฟ้ม person

จากผลของการระบาดโรค
เช้ือติดไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ผู้ปกครอง ไม่ได้
พาเด็กมารับบริการใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และเด็ก
ไม่อยู่ในพ้ืนที่

1.สรุป-ติดตามการ
ด าเนินงาน ทุกๆ 3 เดือน
2. ลงติดตาม/นิเทศการ
ด าเนินงาน ระดับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
โดยทีมคณะท างานระดับ
จังหวัด

1.ใช้ข้อมูลจาก Data 
Exchange ในการวาง
แผนการด าเนินงาน
2.ระดับจังหวัดคืนข้อมูลผล
การด าเนินงานอ าเภอ ทุกๆ 
3 เดือน
3.ลงพ้ืนที่ติดตาม ในอ าเภอ
ที่ด าเนินการได้ต่ ากว่า
เป้าหมายก าหนด



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ตัวช้ีวัด/
ประเด็นปัญหา

กิจกรรม / มาตรการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะสั้น

มาตรการ
ระยะยาว

พัฒนาการสมวัย 
(66.79%)

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับอ าเภอ 
ทุกๆ 1 เดือน โดยคณะท างาน
ระดับอ าเภอ ยังไม่ได้ด าเนินการทุก
อ าเภอ

จากผลของการระบาดโรค
เช้ือติดไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ผู้ปกครอง ไม่ได้
พาเด็กมารับบริการใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และ
เด็กไม่อยู่ในพ้ืนที่

1.สรุป-ติดตามการ
ด าเนินงาน ทุกๆ 1 เดือน 
ทั้งในระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด
2.ลงติดตาม/นิเทศการ
ด าเนินงาน ระดับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
โดยทีมคณะท างานระดับ
จังหวัด

1.ใช้ข้อมูลจาก Data 
Exchange ในการวาง
แผนการด าเนินงาน และ
สรุป-ติดตามการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง ทุกๆ 1 
เดือน ทั้งในระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัด
2.ลงพ้ืนที่ติดตาม ใน
อ าเภอที่ด าเนินการได้ต่ า
กว่าเป้าหมายก าหนด





Service plan สุขภาพจิตและยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 8.0 ต่อ

ประชากรแสนคน

2. สถานพยาบาลมีบริการติดตามดูแลต่อเน่ืองผู้ทีฆ่่าตัว
ตาย
3. อัตราการเข้าถึงบรกิาร  

- โรคจิต
- โรคซึมเศร้า 
- ผู้พยายามท ารา้ยตนเอง 

4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า 
ภายใน 1 ปี

5. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากปทีี่ผา่นมา

ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 50 

ร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 65
≥ ร้อยละ 50         
≥ ร้อยละ 65

≥ ร้อยละ 90

ร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดหลัก

ตัวช้ีวัดรอง



Matrix Scoring Inspection : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ : สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด : ปีงบประมาณ 2564

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า
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Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

ลดการฆ่าตัวตาย                      เพ่ิมคุณภาพบริการ                     ลดการตายObjectives

ชุมชน/รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. รพท./รพศ./สสจ.

One Ward One Province
การส่งต่ออย่างไร้รอยต่อ

Tele-psychiatry

การจัดบริการแก่ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 
Acute care

จัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม.และแกนน าชุมชน
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ทักษะการแก้ปัญหา 
สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และการเข้าถึง

บริการ

การเฝ้าระวัง ดูแล รักษาผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
รวมทั้งสืบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตายเพ่ือ

ป้องกันอุบัติการณ์รายใหม่
อสม. และแกนน าชุมชนเฝ้าระวังปัญหา

สุขภาพจิตและสัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย ตาม
หลัก ๓ส Plus

Active screening ค้นหาคัดกรองในรูปแบบ
เชิงรุก เข้ากับกลไกการท างาน พชอ. ด้วย 2Q 

9Q 8Q

เสริมสร้างพลังใจ (Resilience) ในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบางทางสังคม เศรษฐกิจ และกลุ่มเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย

Psychological autopsy

ชุมชนมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดท าแนว
ทางการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายใน

ชุมชน

มีฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย บันทึก 
รง.506S  และผู้ป่วย SMI-V

ระบบการเยี่ยมติดตามต่อเนื่องนาน 1 ปี

เพิ่มประสิทธิภาพอสม.ในการเฝ้าระวังการฆ่า
ตัวตายซ้ า และการคัดกรองโรคจิตและโรค

ซึมเศร้า

ระบบ 3 หมอ เช่ือมโยงระบบการดูแล             
ช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายในชุมชน

การบันทึกประวัติการฆ่าตัวตายใน รง.506S
SMI-V

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรม

แผนงานกิจกรรมการให้ mental 
Health Literacy ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8.0 
ต่อประชากรแสนคน (นคร2.5)

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

หน่วย
ด าเนินการ

สัญลักษณ์

-จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง≥ร้อยละ 10 จากปีที่
ผ่านมา
-อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต ≥ร้อยละ
65(95.7) โรคซึมเศร้า  ≥ ร้อยละ 50 (81.3)
-ผู้พยายามท าร้ายตนเอง ≥ ร้อยละ) 65 (11.83)
-ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า 
ภายใน 1 ปี ≥ ร้อยละ 90 (96.7)
-สถานพยาบาล มีบริการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ที่
ฆ่าตัวตาย  ร้อยละ 60 (100)



มาตรการด าเนินการ

1) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการฆ่าตัวตายในระดับอ าเภอและต าบล
ตามบริบทของแตล่ะพื้นที่
2) ด าเนินงานการเฝ้าระวังป้องกนัและแกไ้ขปญัหาผูพ้ยายามฆ่าตวัตายบรูณาการกับภาคเีครือข่าย
โดยการก าหนดระบบการค้นหา คัดกรอง บริการการเข้าถึงบริการของผูท้ี่เสี่ยงต่อการฆ่าตวัตาย เฝ้าระวัง  
ช่วยเหลือ บ าบัดรักษา และตดิตามดแูลอย่างตอ่เนื่อง ตามมาตรฐานทีก่ าหนด
3)  พัฒนาระบบข้อมูลมีการใช้ฐานข้อมลู รง. 506S Version 10 และก ากับรายงานขอ้มูลในโปรแกรมทุกราย
4)  ควบคุมก ากับตดิตามประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวังการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและ
5) สนับสนุนพัฒนา  นวัตกรรมการเฝ้าระวังการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซมึเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีสว่นร่วม





Functional based ประเด็นที่ 6 Good Governance
ประเด็นย่อย ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบ ารุง รพ.) จ..............

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

รอบที่ 1 รอบที่ 2

แผนเงินบ ารุงมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ ≥ 50% ≥ 80%

ร้อยละจ านวนของรายการข้อมูลในแผน
รายรับรายจ่ายเงินบ ารุงมีความถูกต้อง

≥ 50% ≥ 80%

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดรอง



Matrix Scoring Inspection : ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบ ารุง รพ.) : จ.นครศรีธรรมราช

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า
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มีค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนเงินบ ารุงทุกโรงพยาบาล

มีการจัดประชุม เพื่อทบทวน
และจัดท าแผนเงินบ ารุงฯ

กระบวนการจัดท าแผนเงินบ ารุงฯ
เป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ

แผนการจัดซ้ือจ้าง
มีความเชื่อมโยงกับแผนเงินบ ารุงฯ

ผู้บริหารน าแผนเงินบ ารุงฯ
ไปใช้ประโยชน์ได้

แผนเงินบ ารุงสอดคล้องกับ
สถานะการเงินของโรงพยาบาล

จังหวัด/หน่วยงานมีการร่วมกัน
แก้ไขภาวะวิกฤติทางการเงิน

องค์ประกอบคณะท างาน
จัดท าแผนเงินบ ารุงฯ

ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ส าคัญ 
ตรวจสอบได้ ของโรงพยาบาล

รายงานการรับจ่ายเงินบ ารุงฯ
ของโรงพยาบาล

บุคลากรสอบทานข้อมูลระหว่างกัน

บุคลากรรู้/เข้าใจ เกี่ยวกับความ
ถูกต้องของข้อมูล

มีการติดตามแผนเงินบ ารุงอย่าง
ต่อเนื่อง

มีการบริหารเงินบ ารุง
ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องเชื่อมโยงกัน

รายงานรับจ่ายเงินบ ารุงฯ
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ

ร้อยละจ านวนของรายการข้อมูล
ในแผนรายรับรายจ่ายเงินบ ารุง

มีความถูกต้อง (≥ 50%)

การก ากับ ติดตาม แผนเงินบ ารุง

กระบวนการจัดท าแผนเงินบ ารุงฯ

แผนเงินบ ารุงมีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์ (≥ 80%)

Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล กระบวนการจัดท าแผนฯ                  ประสิทธิภาพของแผนเงินบ ารุง   Objectives

รายการในการจัดท าแผนเป็นไปตาม
หนังสือกองบริหารการคลังเก่ียวกับ
การรายงานการรับจ่ายเงินบ ารุงฯ

ความถูกต้องของข้อมูล

มีการบริหารจัดการแผน 
และปรับแผนให้สอดคล้อง

หน่วย
ด าเนินการ รพช. / รพท. / รพศ. รพท. / รพศ. / สสจ. / เขตฯ รพช. / รพท. / รพศ.

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ

มีการอนุมัติ
แผนรายรับรายจ่ายเงินบ ารุง

สนับสนุนให้ไม่มีหน่วยงาน
ประสบวิกฤติทางการเงิน



Functional based ประเด็นที่ 6 Good Governance
ประเด็นย่อย การเงินการคลัง (ศูนย์จัดเก็บรายได้) จ.นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

รอบที่ 1 รอบที่ 2

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงินระดับ 7 < 4% 

-
0.00

< 4% 

ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ - -

ระบบบริหารกองทุนคุณภาพ - -

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดรอง



Matrix Scoring Inspection : การเงินการคลัง (ศูนย์จัดเก็บรายได)้ : ปีงบประมาณ 2564
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จ านวนและทักษะบุคลากร(82.61)

โครงสร้าง CFO 

โครงสร้างระบบจัดเกบ็รายได้

ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ(4.35)

Guideline ในการด าเนินงาน

Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

การเข้าถึงบริการ                       คุณภาพบริการ                คุณภาพการบ าบัดรักษาObjectives

7 Plus (8.69)

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ

นวัตกรรมการจัดเก็บรายได้

นวัตกรรมการจัดการการเงิน

Code ถูกต้อง 100%

กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม/มาตรการ

Claim ทันเวลา 
100%(39.13)
กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม/มาตรการ

Flowchart CFO

กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม/มาตรการ

วาระการประชมุ

การถูกตัด 5 % (52.17)

ค่าตอบแทนบุคลากร
ศูนย์จัดเก็บ ฯ (95.65)

ระบบบริหารกองทุนคุณภาพ

Business Plan

Planfin.Type (T1 / 6,      
T2 / 17)

Cost (Quick) < Mean
(86.96)

Planfin +/- 5% (26.09)

Flowchart ระบบจัดเก็บฯ

การมอบหมายงาน

Care ครบถ้วน 100% 

ต้นทุนบริการ OP/IP

ระดับวิกฤตท่ีผ่านมา

หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงินระดับ 7 < 4% (0) 

ตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

โรงพยาบาล A F สสจ. /เขต รพ AF / สสจ./ เขตหน่วยด าเนินการ



100

4.35

82.61

100

91.3

39.13

structure

system

staff

care

code

claim

ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 4S4C

ระบบจัดเก็บ … 0

50

100
100

0

60.87

0

0

34.78
0 100 4.35 ต้องปรับปรุง

คุณภาพบางส่วน

มีคุณภาพ

การใช้เงินงบประมาณและเงินกองทนุมีคณุภาพ

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทิาง

การเงิน
ระดับ 7 0% (ไม่เกินร้อยละ 4)
ระดับ 6 0% (ไม่เกินร้อยละ 6)

0

50

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(Q1)

39.13
30.43

8.69
0

วิกฤติการเงินระดับ 7

วิกฤติการเงินระดับ 6

แผนภูมิแสดงภาวะวิกฤตทิางการเงินของหน่วยบริการ





Area based 
ประเด็นท่ี 1 Innovative health care

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพทีห่น่วยงานตา่ง ๆ  น าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 35

1. ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพ มีผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ อย่างน้อย 30 เรื่อง
/จังหวัด

2. จังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงานใน
จังหวัด จัดท าเป็นฐานข้อมูลระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ

จังหวัดละ
1 ชุดข้อมูล

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดรอง



Matrix Scoring Inspection : ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีหน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ : ปีงบประมาณ 2564
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”

จังหวัดมีผลงานวิจัย/ R2R 
ด้านสุขภาพ เป้าหมาย 40 เร่ือง
ไตรมาสที่ 1 ได้จ านวน  38 เร่ือง

Guideline ในการด าเนินงาน

Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator (KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม         มีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม            น าผลงานวิจัย /R2R/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์Objectives

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ

มีการน าปัญหาในพืน้ที่/การ
ปฏิบัติงาน มาพัฒนาในรูปแบบของ

งานวิจัย R2R และนวัตกรรม

น าแนวคิดหรือผลงานทางวิชาการ
ไปต่อยอดและขยายผลน าสู่การ
ปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

พืน้ที่

มีการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

น าแนวคิด/นวัตกรรม ไปขยายผล
สู่การปฏิบัติ  1 เร่ือง
(เป้าหมาย≥ 3 เร่ือง)

ค้นหา/ก าหนดปัญหาในพืน้ที่

ตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

รพ.สต./รพช./รพท.ขนาดเล็ก/รพท.ขนาดใหญ่/รพศ./สสจ.
หน่วย

ด าเนินการ

Guideline ในการด าเนินงาน

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ในจังหวัดผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพ่ือเพิม่ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย

(R2R Facilitator) 
เป้าหมายจ านวน  20  คน ไตรมาสที่ 1 อบรมไปแล้ว 20

คน

จังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงาน
ในจังหวัด จัดท าเป็นฐานข้อมูล

ระดับจังหวัด

ผลงานวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพที่หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน   38

เร่ือง 
(ร้อยละ 100)

“Human Subject Protection 
Course & GCP”

การเตรียมผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 
การเพ่ิมศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย

มหกรรมคุณภาพ การจัดการความรู้
R2R งานวิจัย และนวัตกรรม ฯ

(มีก าหนดจัด มิ.ย. 64)

มีการกระตุ้นให้เกิดการท า ผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรม 

อบรมวิจัยพืน้ฐาน จ านวน   17 คน





Area based : NCD (Cardiovascular disease)
Functional based : กลุ่มวัยท างาน (DM / HT ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD)

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

รอบ 
3 เดือน

รอบ 
6 เดือน

รอบ 
9 เดือน

รอบ 
12 เดือน

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคมุได้ (Area based)

DM 22.39
HT 48.45

DM≥ร้อยละ40
HT≥ร้อยละ60

1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 

34.61/48.52 DM≥ร้อยละ
15
HT≥ร้อยละ50

DM≥ร้อยละ45
HT≥ร้อยละ 60

DM≥ร้อยละ60
HT≥ร้อยละ70

2. ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนนิงาน 
“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 

วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ 
โรค ปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยง 
ตามกลุ่มวัย 
ตาม settings

มีการจัดท า
แผนงาน/ 
โครงการและ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาแบบ
มีส่วนร่วม

มีการติดตาม
ประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะ
การ ด าเนินงาน
ในระยะต่อไป

จังหวัดมีชุมชน
ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs” 
จ านวน 1 ชุมชน 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ

ตัวช้ีวัด
หลัก

ตัวช้ีวัดรอง



Matrix Scoring Inspection : ประเด็นก ากับติดตาม (กลุ่มวัยท างาน) และปัญหาส าคัญในพ้ืนที่เขต (NCD) ปี 2564

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า
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HT รายใหม่ 1.70%

Key Strategic 
Intervention

(KSI)

Key Result 
Indicator

(KRI)

Key Operative 
Indicator

(KOI)

ส่งเสริมสุขภาพ/ลดเส่ียง             คุณภาพบริการ/ลดป่วย       คุณภาพการบ าบัดรักษา/ลดตายObjectives

Stroke/STEMI dead (<7/9%) 
8.35% 12.16 %

ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ

BMI ปกติ 45.23%

เลิกบุหรี่ 2.95 %

คัดกรอง DM/HT62.03/61.95%

คัดกรองตา/เท้า/ไต(>90%) 
15.68/27.71 ไต(≥80%)31.34%

ประเมิน CVD Risk (≥ 90%)
77.16%

ติดตาม DM/HT(≥60/70%)
34.61/48.52%

กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม/มาตรการ
คัดกรองในไตรมาส 1 และปรับเปลี่ยน

Stroke Unit………

DM รายใหม่ (≤1.85 %) 0.69%

Home  BP (≥50%) 44.79%
ปชส.สัญญาณเตือน 

Stroke/STEMI

คลินิก DPAC ในรพ.……….……แห่ง

ขับเคล่ือนงานผ่าน พชอ./พชต
7 อ าเภอ

Health Literacy :  H4U
การจัดกิจกรรมออกก าลังกาย. 

ก้าวท้าใจ

คัดกรองผู้สูบบุหรี่/เข้าสู่ระบบบ าบัด
31.61/70.91%

ตัวชี้วัดรองตัวชี้วัดหลัก

ชุมชน/รพ.สต./รพช./สสจ.
รพ.สต./รพช./รพท.ขนาดเล็ก/

สสจ. รพท.ขนาดใหญ่/รพศ./สสจ.หน่วยด าเนินการ

มี case manager 12 แห่ง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร: 

มีชุมชนลดเค็ม.........5............แหง่

รพ.สต ติดดาว 21.75 %

ผ่านเกณฑ์ “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล 
NCDs” 

DM/HTควบคุมได้ได้ 
(≥40/60%) 22.39/48.45%

รพ. ผ่าน NCD Clinic Plus .. 
%

Fast  track………





ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 11 ประจ าปีงบประมาณ 2564 วันอังคาร ท่ี 12 มกราคม 2564

Initiative Management การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล 
เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

รอบ 
3 เดือน

รอบ 
6 เดือน

รอบ 
9 เดือน

รอบ 
12 เดือน

ตัวชี้วัดหลัก ความส าเร็จในการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล 85.71% > 70 %

ตัวชี้วัดรอง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (Triage Level 1) ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน (Triage Level 2) ในพื้นที่ทางทะเล เข้าถึง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถงึโรงพยาบาล (EMS)

38.52% > 
60%

> 60%

คณะกรรมการ Service Plan 
สาขาสาธารณสุขทางทะเล 
เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 11

Health Region 11

ระบบความปลอดภัย
ทางทะเล

การเข้าถึงระบบสาธารณสุข
ทางทะเล

คุณภาพระบบสาธารณสุข
ทางทะเล



ระบบความปลอดภัยทางทะเล              การเข้าถึงระบบสาธารณสุขทางทะเล           คุณภาพระบบสาธารณสุขทางทะเล

Matrix Scoring Inspection : Marine health การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ 11

Objectives
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หน่วย
ด าเนินการ

วิเคราะห์ความเส่ียงริมชายหาด

ระบบแจ้งเตือนจุดเส่ียงริมชายหาด

คัดกรองนักท่องเท่ียวก่อนลงเรือ

การให้ความรู้/การปฏิบัติตนบนเรือ

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเลผา่นหมายเลข 1669

คุณภาพในการ First aid ทางทะเล

Pre Hos. Online & Offline Med. 
Direction

การซ้อมแผน EMS ทางทะเล

Safety Beach คุณภาพ

Safety Trip คุณภาพ

อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินริมชายหาด / บนเรือ

คกก.สาธารณสุขทางทะเลบูรณาการ ใน
จังหวัด

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขรมิชายหาด/บน
เรือ

ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพพื้นที่ทาง
ทะเล

ทีมกู้ภัยทางทะเล (1 ต าบล/1 ทีม)

ทีมกู้ชีพทางทะเล 
(1 รพ. พื้นที่ทางทะเล/1 ทีม)

รพ.สต./ รพ. พื้นที่ทางทะเลพร้อมรับเหตุ

ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ทางทะเล จังหวัด / ภาค

Dispatch time ทางทะเล < 2 นาที

L.1 & 2 พื้นที่ทางทะเล เข้าถงึ EMS >
60%  

(38.52%)

Key Result
Indicator

Key Operative
Indicator

Key Strategic 
Intervention

ความส าเรจ็ในการพฒันา
ระบบสาธารณสขุทางทะเล > 70 %

(85.71%)

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดรอง ด าเนินการแล้ว/ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่อยู่ในระดับด าเนินการ 

รพสต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. ร่วมท้องถ่ิน
รพสต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. ร่วม

ท้องถ่ิน รพสต./รพช./รพท./รพศ./สสจ. ร่วมท้องถิ่น

CPG โรคส าคัญพื้นที่ทะเลส าหรับ รพ.สต. / 
รพ.

Telemedicine

ระบบส่งต่อ/ดูแลระหว่างส่งต่อ 
ในพื้นที่ทางทะเล

Epidemiological Investigation 
(outbreak)

เครือข่าย Hyperbaric chamber

ระบบจัดเก็บข้อมูล Maritime / ทบทวน 
case 

ระบบพี่เลี้ยง แม่ข่าย – ลูกข่าย รพ.พื้นที่
ทะเล

ความพร้อมทีม SRRT ในพื้นที่ทางทะเล

L.1 & 2 พื้นที่ทางทะเล เข้าถงึ EMS >
60%  

(38.52%)



ประเด็นชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผู้นิเทศ
Area based ประเด็นที่ 2 : Innovative health care

2.2 Marine health การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นชื่นชม : การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเลในรูปแบบบูรณาการ
จุดแข็ง : ความเข้มแข็งของทีมปฏิบัติการในพื้นที่
จุดอ่อน : ความพร้อมของ อปท.

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ตัวชี้วัด/
ประเด็นปัญหา

กิจกรรม / มาตรการ
ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหาเกิดจาก มาตรการ
ระยะสั้น

มาตรการ
ระยะยาว

- กู้ภัยทางทะเล 
1 ต าบล 1 ทีม

- อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
ริมชายหาด 

- ทีมบริการ อปท.ไม่
เห็นความส าคัญของ
ระบบ EMS และ
ระบบ Safety

- อบรมอาสาสมัคร
ฉุกเฉินริมชายหาด
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
แหล่งท่องเท่ียว 

- ผลักดันในเชิง
นโยบายระดับจังหวัด 





ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจ าครอบครัว
ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ น าร่องพื้นที่ สปสช.เขต 

9 นครราชสีมาและพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว  น าร่องพื้นที่ สปสช.
เขต 9 นครราชสีมา และพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

โรคมะเร็งไปรับบริการท่ีไหนก็ได้ท่ีพร้อม
(ท่ัวประเทศ 1 มค.64)

รพศ.มหาราชนครศรีฯ รพ.ทุ่งสงรพ.สิชล

ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน  
(ท่ัวประเทศ 1 มค.64)

ยกระดับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามนโยบาย ยกระดับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ประกอบด้วย 4 บริการหลัก



หน่วยบริการ ศักยภาพเฉพาะ
ด้าน

Cancer TCB Cancer
The one

สถานท่ี
ปฏิบัติงานCoordinator Plus Anywhere app

มหาราชนครศรีฯ( A ) รังสีรักษา Onco Nurse   RT OPDศัลยกรรม

ทุ่งสง (M1) Onco Nurse   หน่วยเคมีบ าบัด

สิชล (M1) พยาบาล   CT ER

ท่าศาลา (M2) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

โรงพยาบาลที่มีความพร้อม 
ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็ง



จ านวนประชากร สิทธิ30บาท (UC) ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที
ต้ังแต่ 23 ธันวาคม 2563 -31 มกราคม 2564

จังหวัด
รายใหม่ ข้ามเขต

ในเขต

รวมข้ามจังหวัด ในจังหวัด 
(ต่างหน่วยบริการประจ า)

ในจังหวัด 
(ปรับปรุงสิทธิย่อย)

กระบี่ 41 8 23 25 5,914 6,011
ชุมพร 16 14 8 15 4,210 4,263
นครศรีธรรมราช 67 52 32 90 12,983 13,224
พังงา 22 10 17 9 2,665 2,723
ภูเก็ต 96 36 40 23 9,069 9,264
ระนอง 11 5 13 5 1,528 1,562
สุราษฎร์ธานี 85 36 31 93 9,766 10,011
รวมเขต 338 161 164 260 46,135 47,058

ท่ีมา : ฐานข้อมูลลงทะเบียนสิทธิออนไลน์ ส านักบริหารงานทะเบียน สปสช. ณ 31 มค.2564



การติดตาม ก ากับ นิเทศงานระดับจังหวัด 23 อ าเภอ
ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564



Thank you


