
สรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุข
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุข
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุอ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอบุลราชธานี



ผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2562



สรุปตัวชี้วัด จ าแนกรายกลุ่มงาน

ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่าน  (ร้อยละ 76.92)ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่าน  (ร้อยละ 76.92)

ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน

PP&P  Excellence 18 11 7

Service  Excellence 16 11 5

People  Excellence 3 3 0

Governance Excellence 8 8 0

ตัวชี้วัด  QOF 12 11 1

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมระดับจังหวัด 8 6 2

รวม 65 50 15



การด าเนินงาน
PP&P Excellence

การด าเนินงาน
PP&P Excellence



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

1 1.อัตราส่วนการตายมารดา (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
17 ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ

405 1 246.914 ไม่ผ่าน

2 2.ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ระดับ5

3 2.1ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

ร้อยละ90 3,185.00 2,009.00 63.08 ไม่ผ่าน

4 2.2ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ที่
คัดกรองพัฒนาการพบสงสัย
ล่าช้า

ร้อยละ20 2,009.00 333.00 16.58 ไม่ผ่าน

5 2.3ร้อยละเด็กอายุ0-5 ปี มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตาม

ร้อยละ90 341.00 251.00 73.61 ไม่ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

6 2.4ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
และส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย5ุปี

ร้อยละ57 (ส่วนสูงเฉลี่ย 5,267.00 4,674.00 88.74 ผ่าน

-เด็กชาย 113 cm 

-เด็กหญิง112 cm)

7 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 100

ประเมินปี 2564

8 3.ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 2 ไม่ผ่าน

9 4.ร้อยละเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I

≥ร้อยละ60 8 0 0 ไม่ผ่าน

10 5.ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ68 (ส่วนสูงเฉลี่ย 5,960 4,740 79.53 ผ่าน

-เด็กชาย 154 cm 

-เด็กหญิง155 cm)



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

11 6.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี

ไม่เกิน38ต่อ ปชก.
หญิง15-19ปีพันคน

2,918 21 7.197 ผ่าน

12 7.ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว LTC

ร้อยละ 70 9 9 100 ผ่าน

13 8.ร้อยละอ าเภอมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 60 1 1 100 ผ่าน

14 9.ระดับความส าเร็จของ
จังหวัดในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC 
และทีม SAT ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

15 10.1อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

≤ร้อยละ 2.05 991.00 22.00 2.22 ไม่ผ่าน

16 10.2อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน (home 
BP)

≥ร้อยละ30 798.00 503.00 63.03 ผ่าน

17 11.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 97 21 NA รอผล
วิเคราะห์
จาก จังหวัด

18 12.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

-ระดับดีมาก ร้อยละ40 1 1 100.00 ผ่าน

-ระดับดีมาก plusอย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง



สถานการณ์

1. การค้นหาและคัดกรอง
มารดาที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ฝากครรภ์
2. การฝากครรภ์คุณภาพ เน้น
การค้นหาโดย เครือข่าย อสม
3. พัฒนาแนวทางการคัด
กรองภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
ใน รพสต.

1. การค้นหาและคัดกรอง
มารดาที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ฝากครรภ์
2. การฝากครรภ์คุณภาพ เน้น
การค้นหาโดย เครือข่าย อสม
3. พัฒนาแนวทางการคัด
กรองภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
ใน รพสต.

ในเดือนเมษายน มีอุบัติการณ์มารดา
เสียชีวิต 1 ราย หญิงไทย ภูมิล าเนาอยู่
ที่อ าเภอนาตาล อายุ 31 ปี G4P2A1L2 
c breech presentation  ไม่ได้ฝาก
ครรภ์ คลอดท่าก้น หลังคลอด 2 วัน มี
อาการปวดท้องรุนแรง ได้ช่วยฟื้นคืนชีพ
และส่งต่อ รพ.สปส ทบทวนสาเหตุ สัน
นิฐานว่าเกิดได้จาก 2 สาเหตุคือ มดลูก
แตกหรือตกเลือดได้มีการ Conference 
case เพื่อทบทวนหาสาเหตุ และ
ผลงานในไตรมาสที่ 3 พบว่ามีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และไม่มีอุบัติการณ์
มารดาเสียชีวิต

ในเดือนเมษายน มีอุบัติการณ์มารดา
เสียชีวิต 1 ราย หญิงไทย ภูมิล าเนาอยู่
ที่อ าเภอนาตาล อายุ 31 ปี G4P2A1L2 
c breech presentation  ไม่ได้ฝาก
ครรภ์ คลอดท่าก้น หลังคลอด 2 วัน มี
อาการปวดท้องรุนแรง ได้ช่วยฟื้นคืนชีพ
และส่งต่อ รพ.สปส ทบทวนสาเหตุ สัน
นิฐานว่าเกิดได้จาก 2 สาเหตุคือ มดลูก
แตกหรือตกเลือดได้มีการ Conference 
case เพื่อทบทวนหาสาเหตุ และ
ผลงานในไตรมาสที่ 3 พบว่ามีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และไม่มีอุบัติการณ์
มารดาเสียชีวิต

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ในการดูแลและ

ประเมินภาวะผิดปกติใน

มารดาในระยะหลังคลอด 

48 ชั่วโมง

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วย

ฝากครรภ์ให้ทันก่อน 12 

สัปดาห์ 

1. พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ในการดูแลและ

ประเมินภาวะผิดปกติใน

มารดาในระยะหลังคลอด 

48 ชั่วโมง

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วย

ฝากครรภ์ให้ทันก่อน 12 

สัปดาห์ 

ตัวชี้วัด อัตรามารดาเสียชีวิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพตัวชี้วัด อัตรามารดาเสียชีวิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ



การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ 
กลุ่ม Mother & Child Health 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ 
กลุ่ม Mother & Child Health 

สถานการณ์

เด็ก 0-5 ปีได้รับการคัดกรอง 
พัฒนาการ ร้อยละ 63.08

เด็ก 0-5 ปีได้รับการคัดกรอง 
พัฒนาการ ร้อยละ 63.08

เด็ก 0-5 ปี คัดกรองพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าร้อยละ 16.58

เด็ก 0-5 ปี คัดกรองพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าร้อยละ 16.58

เด็ก 0-5 ปี สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 73.61

เด็ก 0-5 ปี สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 73.61

- 1.มีระบบการติดตาม
การบันทึกข้อมูล ของแต่
รพสต.อย่างต่อเนื่อง

- 2. ประชุม จนท/
พนักงานบันทึกข้อมูลทุก 
รพสต.เป็นรายไตรมาส
เพื่อชี้แจงแนวทางการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

- 1.มีระบบการติดตาม
การบันทึกข้อมูล ของแต่
รพสต.อย่างต่อเนื่อง

- 2. ประชุม จนท/
พนักงานบันทึกข้อมูลทุก 
รพสต.เป็นรายไตรมาส
เพื่อชี้แจงแนวทางการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

- 1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการลง
ข้อมูลให้ถูกต้อง

- 2. พัฒนาระบบ
ติดตามผู้ป่วยให้ทัน
ตามห้วงระยะเวลา

- 1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการลง
ข้อมูลให้ถูกต้อง

- 2. พัฒนาระบบ
ติดตามผู้ป่วยให้ทัน
ตามห้วงระยะเวลา

เด็กพัฒนาสมวัยล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ร้อยละ 0 

เด็กพัฒนาสมวัยล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ร้อยละ 0 

โอกาสพัฒนามาตรการ



สถานการณ์

1. คัดกรองภาวะเสี่ยง
เบาหวานในประชากร 
กลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ให้ความรู้/ค าแนะน า
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยง ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

1. คัดกรองภาวะเสี่ยง
เบาหวานในประชากร 
กลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ให้ความรู้/ค าแนะน า
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยง ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

สถานการณ์  ปี 2560 พบผู้ป่วย
รายใหม่โรคเบาหวาน จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.71, ปี 2561 
พบผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ  2.01 และปี 2562 
( ไตรมาส 3)  พบผู้ป่วยรายใหม่
จ านวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.22

สถานการณ์  ปี 2560 พบผู้ป่วย
รายใหม่โรคเบาหวาน จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.71, ปี 2561 
พบผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ  2.01 และปี 2562 
( ไตรมาส 3)  พบผู้ป่วยรายใหม่
จ านวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.22

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรค
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น 
2. มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ทั้งโครงการระดับ
อ าเภอ และพ้ืนที่ได้ของบ
สนับสนุนเพื่อด าเนินการจากงบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
พื้นที่

1. พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรค
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น 
2. มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ทั้งโครงการระดับ
อ าเภอ และพ้ืนที่ได้ของบ
สนับสนุนเพื่อด าเนินการจากงบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
พื้นที่

ตัวชี้วัด  K10.1,(R10.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน < ร้อยละ  2.05ตัวชี้วัด  K10.1,(R10.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน < ร้อยละ  2.05

อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหม ่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน

2.71

2.01
2.22

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562



การด าเนินงาน
Service  Excellence



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

19 13.ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิดด าเนินการใน
พื้นที่ PCC

ร้อยละ 18 1 1 100 ผ่าน

20 14.ร้อยละของครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ร้อยละ 60 664 524 78.92 ผ่าน

21

15.ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม

น้อยกว่าร้อยละ 7 77 25 32.47 ไม่ผ่าน

22 22.อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่  

มากกว่าร้อยละ 85 7 5 71.43 ไม่ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

23 23.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล RDU

ขั้นที่ 1   (≥ร้อยละ 95) 1 1 100 ผ่าน

ขั้นที่ 2   (≥ร้อยละ 20) 1 0 0 ไม่ผ่าน

24 25.อัตราตายทารกแรกเกิด <3.8 ต่อพันการเกิดมีชีพ 405 1 2.47 ผ่าน

25 26.ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Strong Opioid Medication ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ

ร้อยละ 40 56 49 87.5 ผ่าน

26 27.ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
การบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 161953 50215 31.01 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

27 28.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซมึเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต

≥ร้อยละ65 1422 585 41.14 ไม่ผ่าน

28 29.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤6.3 ต่อ ปชก. แสนคน 4 4 100.00 ผ่าน

29 31.ร้อยละของการให้การรักษา
ผู้ป่วย STEMI ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ50 6 5 83.33 ผ่าน

30 37.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 ml 
/min/1.73m

2
/yr

ร้อยละ 66 323 162 50.15 ไม่ผ่าน

31 39.ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองต้อกระจกชนิดบอด Blinding 
Cataract ในกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 9,568 9,478 99.06 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

32 41.ร้อยละผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate 1 year)

ร้อยละ 20 116 101 87.1 ผ่าน

33 42.ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่
บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
แต่ละระบบหยุดเสพต่อเนือ่งหลงั
จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 
month remission rate)

ร้อยละ 40 94 92 95.8 ผ่าน

34 47.ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบ
จัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอยา่งบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยนื

ร้อยละ100 ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน

1 1 100 ผ่าน



สถานการณ์

1. พัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการทั้งระบบรถฉุกเฉิน โดย
ได้ประชาสัมพันธ์ในการ
เรียกใช้รถ  
2. ส่งเสริม ให้ความรู้ในเรื่อง
โรคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ 
และอาการเตือนส าคัญที่ต้อง
รีบมาพบแพทย์ 
3. มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่
คลินิก NCD และ รพ.สต.และ
มีระบบ Member club
4. มีระบบ Consult ระหว่าง
รพสต.และโรงพยาบาล

1. พัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการทั้งระบบรถฉุกเฉิน โดย
ได้ประชาสัมพันธ์ในการ
เรียกใช้รถ  
2. ส่งเสริม ให้ความรู้ในเรื่อง
โรคในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ 
และอาการเตือนส าคัญที่ต้อง
รีบมาพบแพทย์ 
3. มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่
คลินิก NCD และ รพ.สต.และ
มีระบบ Member club
4. มีระบบ Consult ระหว่าง
รพสต.และโรงพยาบาล

ไตรมาส ที่ 1-3 พบผู้ป่วย
STROKE 77 คน เข้าระบบ
Fast track ทันเวลา 25 
คน และยังพบว่ากลุ่ม Non 
CVD Risk มีจ านวนเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ32.46

ไตรมาส ที่ 1-3 พบผู้ป่วย
STROKE 77 คน เข้าระบบ
Fast track ทันเวลา 25 
คน และยังพบว่ากลุ่ม Non 
CVD Risk มีจ านวนเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ32.46

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. พัฒนาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ/์ให้ความรู้และ
ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับอาการเตือนของโรคที่
ต้องรีบมาพบแพทย์
2. เพิ่มรถ EMS 1669 ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. พัฒนาระบบ Member 
club ให้ครอบคลุมและมีการ
วัดผลการเข้าถึงระบบ 
Member club เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ/์ให้ความรู้และ
ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับอาการเตือนของโรคที่
ต้องรีบมาพบแพทย์
2. เพิ่มรถ EMS 1669 ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. พัฒนาระบบ Member 
club ให้ครอบคลุมและมีการ
วัดผลการเข้าถึงระบบ 
Member club เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่  K15  R15 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่      
เหมาะสม (น้อยกว่าร้อยละ7)

ตัวชี้วัดที่  K15  R15 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่      
เหมาะสม (น้อยกว่าร้อยละ7)



1.เพิ่มความครอบคลุมการค้นพบและรักษา 
2. คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเน้น กลุ่มที่มีโรคร่วม 
ภาวะภูมิต้านทานต่ าและติดเชื้อ HIV 
3. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรับการรักษาที่
ภูมิล าเนา ติดตามและก ากับการกินยา 
4.พัฒนาคุณภาพและความครอบคลุมของการเอกซเรย์
และตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1.เพิ่มความครอบคลุมการค้นพบและรักษา 
2. คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเน้น กลุ่มที่มีโรคร่วม 
ภาวะภูมิต้านทานต่ าและติดเชื้อ HIV 
3. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรับการรักษาที่
ภูมิล าเนา ติดตามและก ากับการกินยา 
4.พัฒนาคุณภาพและความครอบคลุมของการเอกซเรย์
และตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

❖ จ าวนผู้ป่วนวัณโรครายใหม่ที่ขึ้น
ทะเบียน รวมทุกประเภท ใน
ปีงบประมาณ 2562 (9เดือน) จ านวน 
39 ราย TB lung 29 ราย 

❖ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA พบว่า 
ผู้ป่วยขึ้นเบียน TB รวมทุกประเภท 
จ านวน 14 ราย TB lung 7 ราย 
Success  5 ราย  ประมาณการผลงาน
ร้อยละ 71.43 (ก าลังรักษา 2 ราย รักษา
หายขาด 3 ราย ตาย 2 ราย)  

❖จากการทบทวนเคสที่เสียชีวิต 2 ราย 
พบว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม (รายที่1
อาย7ุ5ปีเริ่มยาได1้เดือนแล้วเสียชีวิตที่
บ้าน และรายที่2อาย8ุ5ปีรับยาได้5เดือน
แล้วเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด) 

❖ จ าวนผู้ป่วนวัณโรครายใหม่ที่ขึ้น
ทะเบียน รวมทุกประเภท ใน
ปีงบประมาณ 2562 (9เดือน) จ านวน 
39 ราย TB lung 29 ราย 

❖ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA พบว่า 
ผู้ป่วยขึ้นเบียน TB รวมทุกประเภท 
จ านวน 14 ราย TB lung 7 ราย 
Success  5 ราย  ประมาณการผลงาน
ร้อยละ 71.43 (ก าลังรักษา 2 ราย รักษา
หายขาด 3 ราย ตาย 2 ราย)  

❖จากการทบทวนเคสที่เสียชีวิต 2 ราย 
พบว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม (รายที่1
อาย7ุ5ปีเริ่มยาได1้เดือนแล้วเสียชีวิตที่
บ้าน และรายที่2อาย8ุ5ปีรับยาได้5เดือน
แล้วเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด) 

จากการทบทวนในรายที่เสียชีวิตพบว่าเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีโรคร่วม  โอกาสในการพัฒนางาน ดังนี้
➢ เพิ่มความครอบคลุมการค้นพบและรักษา 
➢ เน้นการค้นหาในกลุ่มเสี่ยงเน้น กลุ่มที่มีโรคร่วม 

ภาวะภูมิต้านทานต่ าและติดเชื้อ HIV 
➢ พัฒนาระบบการติดตามการรักษาและก ากับการ

กินยา 

จากการทบทวนในรายที่เสียชีวิตพบว่าเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีโรคร่วม  โอกาสในการพัฒนางาน ดังนี้
➢ เพิ่มความครอบคลุมการค้นพบและรักษา 
➢ เน้นการค้นหาในกลุ่มเสี่ยงเน้น กลุ่มที่มีโรคร่วม 

ภาวะภูมิต้านทานต่ าและติดเชื้อ HIV 
➢ พัฒนาระบบการติดตามการรักษาและก ากับการ

กินยา 

ตัวชี้วัดที่ K16,PA3, (R16) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (9 เดือน) ตัวชี้วัดที่ K16,PA3, (R16) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (9 เดือน) 

สถานการณ์

โอกาสพัฒนา

มาตรการ



สถานการณ์

- มีการประกาศแนวทางการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ทุก
จุดบริการทราบ
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน RDU เป็นระยะ 
ในที่ประชุมหรือไลน์กลุ่ม PTC
ทุกไตรมาส
- มีการประชุมหารือและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพื่อขับเคลื่อนงาน RDU 
อย่างต่อเนื่อง

- มีการประกาศแนวทางการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ทุก
จุดบริการทราบ
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน RDU เป็นระยะ 
ในที่ประชุมหรือไลน์กลุ่ม PTC
ทุกไตรมาส
- มีการประชุมหารือและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพื่อขับเคลื่อนงาน RDU 
อย่างต่อเนื่อง

รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 1
ไม่ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
เนื่องจากยังมีการสั่งใช้ยา
Glibenclamide ในผู้ป่วย
สูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง
ร้อยละ 25.53 (เกณฑ์ < 5%) 
โดยแพทย์อาจกดสั่งยาเดิม 
(re-med) และเภสัชกรไม่ได้
consult และพบปัญหามีผู้ป่วย
ที่แพทย์สั่ง off ยา แต่กดสั่งยา
มาในระบบ HI และพิมพ์วิธีใช้
ว่า off ท าให้ระบบน าข้อมูลไป
ค านวณว่ามีการใช้ยาเพิ่มขึ้น

รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 1
ไม่ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
เนื่องจากยังมีการสั่งใช้ยา
Glibenclamide ในผู้ป่วย
สูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง
ร้อยละ 25.53 (เกณฑ์ < 5%) 
โดยแพทย์อาจกดสั่งยาเดิม 
(re-med) และเภสัชกรไม่ได้
consult และพบปัญหามีผู้ป่วย
ที่แพทย์สั่ง off ยา แต่กดสั่งยา
มาในระบบ HI และพิมพ์วิธีใช้
ว่า off ท าให้ระบบน าข้อมูลไป
ค านวณว่ามีการใช้ยาเพิ่มขึ้น

โอกาสพัฒนามาตรการ

พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลโดยสหวิชาชีพ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลโดยสหวิชาชีพ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด K17,PA2.1,(R17) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ตัวชี้วัด K17,PA2.1,(R17) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 



สถานการณ์

- จัดประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานระดับอ าเภอ 
- จัดอบรม อสม.ในการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้แบบ
ประเมิน 2Q และการให้
สุขภาพจิตศึกษา
- หน่วยบริการกรองกลุ่มเสี่ยง
โดยใช้แบบประเมิน 2Q , 9Q  
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

- จัดประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานระดับอ าเภอ 
- จัดอบรม อสม.ในการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง โดยใช้แบบ
ประเมิน 2Q และการให้
สุขภาพจิตศึกษา
- หน่วยบริการกรองกลุ่มเสี่ยง
โดยใช้แบบประเมิน 2Q , 9Q  
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ในปี  2559-2561 อ าเภอ
เขมราฐ  มีอัตราเข้าถึงบริการ
โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า เ ป็ น  ร้ อ ย ล ะ 
30.16,37.71 และ 50.00

ในปี  2559-2561 อ าเภอ
เขมราฐ  มีอัตราเข้าถึงบริการ
โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า เ ป็ น  ร้ อ ย ล ะ 
30.16,37.71 และ 50.00

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. เน้นให้เจ้าหน้าที่ใช้แบบ
ประเมินซึมเศร้า 2 ค าถาม เพื่อ
คัดกรองผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ที่มารับบริการในรพ. และ
รพ.สต

2. เยี่ยมบ้าน ติดตามผู้ป่วย 
ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตในชุมชน

3. พัฒนา อสม.สุขภาพจิตใน
ชุมชน

1. เน้นให้เจ้าหน้าที่ใช้แบบ
ประเมินซึมเศร้า 2 ค าถาม เพื่อ
คัดกรองผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ที่มารับบริการในรพ. และ
รพ.สต

2. เยี่ยมบ้าน ติดตามผู้ป่วย 
ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตในชุมชน

3. พัฒนา อสม.สุขภาพจิตใน
ชุมชน

ตัวชี้วัด  K23 R22 อัตราการเข้าถงึบริการโรคซมึเศร้า  เกณฑก์ารผ่าน>ร้อยละ 65ตัวชี้วัด  K23 R22 อัตราการเข้าถงึบริการโรคซมึเศร้า  เกณฑก์ารผ่าน>ร้อยละ 65



สถานการณ์

1.ออกให้บริการดูแลผู้ป่วย
โดยสหวิชาชีพ
2. จัดท าแผนตารางตรวจ Cr.
ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ระยะที่
3 และ 4 ต้องได้รับการตรวจ 
Cr. 2 ครั้ง ร่วมกับเครือข่าย 
3. ติดตามเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล และปัญหา
4. ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักทั้งแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
5. ด าเนินงาน และ
ประสานงานร่วมกับเครือข่าย

1.ออกให้บริการดูแลผู้ป่วย
โดยสหวิชาชีพ
2. จัดท าแผนตารางตรวจ Cr.
ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ระยะที่
3 และ 4 ต้องได้รับการตรวจ 
Cr. 2 ครั้ง ร่วมกับเครือข่าย 
3. ติดตามเป้าหมาย วิเคราะห์
ข้อมูล และปัญหา
4. ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักทั้งแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
5. ด าเนินงาน และ
ประสานงานร่วมกับเครือข่าย

จากการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพของพ้ืนที่ เขตอ าเภอ
เขมราฐ พบว่าอัตราของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr
ลดลงทุกปี ท าให้มีผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น มีจ านวนผู้ป่วยที่บ าบัด
ทดแทนไตเพิ่มขึ้นทุกปี 

จากการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพของพ้ืนที่ เขตอ าเภอ
เขมราฐ พบว่าอัตราของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr
ลดลงทุกปี ท าให้มีผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น มีจ านวนผู้ป่วยที่บ าบัด
ทดแทนไตเพิ่มขึ้นทุกปี 

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. พัฒนาระบบการตรวจ Cr 
ให้ตรงตามรอบของการ
ประเมินผลงาน 
2. ติดตามก ากับแผนตาราง
ตรวจ Cr.ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง 
ระยะที่ 3 และ 4 ต้องได้รับการ
ตรวจ Cr. 2 ครั้ง ร่วมกับ
เครือข่าย 

1. พัฒนาระบบการตรวจ Cr 
ให้ตรงตามรอบของการ
ประเมินผลงาน 
2. ติดตามก ากับแผนตาราง
ตรวจ Cr.ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง 
ระยะที่ 3 และ 4 ต้องได้รับการ
ตรวจ Cr. 2 ครั้ง ร่วมกับ
เครือข่าย 
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ตัวชี้วัด K30. R24 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr

ร้อยละ 66 

ตัวชี้วัด K30. R24 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr

ร้อยละ 66 



การด าเนินงาน
People Excellence



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

35 48.ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการระบบผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนด

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน

36 49.ร้อยละของ หน่วยงาน ที่มี
การบริหารจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

มากกว่าร้อยละ 70 1 1 100 ผ่าน

37 50.จ านวน หน่วยงาน ท่ีเป็น
องค์กรแห่งความสุข

ร้อยละ 70 1 1 100 ผ่าน



การด าเนินงาน
Governance Excellence



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

38 51.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

ร้อยละ 90 12 12 100 ผ่าน

39 52.ระดับความส าเร็จของส่วน
ราชการใน สป. ที่ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ

-สสจ. (ร้อยละ70)

การบริหารจัดการภาครัฐ ที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด  (PMQA)  

-สสอ. (ร้อยละ40) 1 1 100 ผ่าน

40 53.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพ
มาตรฐาน

-รพศ./รพท.ร้อยละ 100

ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 -รพช. ร้อยละ 90 1 1 100 ผ่าน

41 54.ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว

ร้อยละ 60 10 10 100 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

42 55.ร้อยละของหน่วยงาน ที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 11 7 63.64 ผ่าน

43 56.โรงพยาบาลภาครัฐใน
สังกัด สป.สธ. มีการ
ด าเนินการ Digital 
Transformation

ร้อยละ 60 1 1 100 ผ่าน

44 58.ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7

ไม่มีวิกฤตการณ์ทาง
การเงิน

1 1 100 ผ่าน

45 59.จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอด

อย่างน้อยอ าเภอละ 3
เรื่อง

3 24 800 ผ่าน



การด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด QOF ปี 2562



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

46 60.ร้อยละของประชากรไทย
อายุ 35-74 ปีได้รับการคัด
กรองเบาหวาน

ร้อยละ 60 21,327 20,946 98.21 ผ่าน

47 61.ร้อยละของประชากรไทย
อายุ 35- 74 ปีได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูง

ร้อยละ 60 20,144 19,800 98.29 ผ่าน

48 62.ร้อยละของหญิงมีครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ภายใน12 สัปดาห์  

ร้อยละ 80 532 458 86.09 ผ่าน

49 63.ร้อยละสะสมความ
ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตร3ี0-
60 ปี

ร้อยละ 60 12,846 11,194 87.14 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อย
ละ

ผลการ
ประเมิน 

50 64.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบในผู้ป่วยนอก_ Acute 
Diarrhea

น้อยกว่าร้อยละ20 2355 432 18.34 ผ่าน

51 65.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบในผู้ป่วยนอก_RI

น้อยกว่าร้อยละ20 5866 1128 19.23 ผ่าน

52 66.การลดลงของอัตราการรับไว้
รักษาโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควร
รักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC)

ลดลงร้อยละ 10 273 362 89.23 ไม่ผ่าน

53 67.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมน้ าตาลได้ดี  

≥ร้อยละ 30 4,121 1,584 38.44 ผ่าน

54 68.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี  

≥ร้อยละ 50 6,503 3,832 58.93 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

55 69.ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
คุณภาพ  

ร้อยละ 70 627 466 74.32 ผ่าน

56 70.เด็กไทยอายุ 9 เดือน 18
เดือน 30 เดือน 42 เดือน ที่
สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการ
ติดตามและประเมิน
พัฒนาการช้าภายใน 30 วัน 
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 580 561 96.72 ผ่าน

57 71.ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและหรือความดัน
โลหิตสูงได้รับการค้นหาและ
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง  

ร้อยละ 60 6,972 5,357 76.84 ผ่าน



สถานการณ์

1. มีการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับ
เกณฑ์ตัวชี้วัด ให้กับ
แพทย์ท่ีมาใหม่ โดยงาน
เวชสถิติอย่างต่อเนื่อง
2. มีการก ากับติดตาม/
ทบทวนการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง

1. มีการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับ
เกณฑ์ตัวชี้วัด ให้กับ
แพทย์ท่ีมาใหม่ โดยงาน
เวชสถิติอย่างต่อเนื่อง
2. มีการก ากับติดตาม/
ทบทวนการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง

- ระบบการคัดกรองการ
รับไว้รักษาโรงพยาบาลด้วย
โรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วย
นอก ACSC ยังขาดความ
ต่อเนื่องจากมีการเปลี่ยน
แพทย์บ่อย

- ระบบการคัดกรองการ
รับไว้รักษาโรงพยาบาลด้วย
โรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วย
นอก ACSC ยังขาดความ
ต่อเนื่องจากมีการเปลี่ยน
แพทย์บ่อย

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. ปฐมนิเทศแพทย์ที่มาใหม่ 

และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ

2. พัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน

รายเดือน โดยคณะกรรมการ

บริหารของโรงพยาบาล

,คณะกรรมการ IM ของ

โรงพยาบาล

1. ปฐมนิเทศแพทย์ที่มาใหม่ 

และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ

2. พัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน

รายเดือน โดยคณะกรรมการ

บริหารของโรงพยาบาล

,คณะกรรมการ IM ของ

โรงพยาบาล

ตัวชี้วัด การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC)
ลดลงร้อยละ 10

ตัวชี้วัด การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC)
ลดลงร้อยละ 10

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

273 362 89.23



การด าเนินงานตามตัวชี้วัด
เพิ่มเติม สสจ.อุบลราชธานี



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

58 72.ร้อยละของอ าเภอที่มี
การบริหารจัดการด้านแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 4 ไม่ผ่าน

59 73.1.การเบิกจ่ายงาน Non 
UC สนง.สาธารณสุขอ าเภอ 
ปีงบประมาณ2562

ร้อยละ100
(ไตรมาส 3 ร้อยละ 
77)

200,000 156,644.20 78.32 ผ่าน

60 73.2.การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม 
ปีงบประมาณ2562

ร้อยละ100 41 39 95.12 ไม่ผ่าน

61 74.ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน



สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน 

62 75.ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานทันตสาธารณสุข

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน

63 76.ระดับความส าเร็จการ
ส่งเสริมป้องกันทางทันต
สุขภาพใน Setting

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน

64 77.ร้อยละหน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

ร้อยละ100 12 12 100 ผ่าน

65 78.ร้อยละของโรงพยาบาลที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพบัญชี FAI

ร้อยละ100 1 1 100 ผ่าน



สถานการณ์

1. มีระบบการติดตาม
การด าเนินงานด้านแผนฯ 
โดยการจัดท าสมุดบันทึก
การติดตามการ
ด าเนินงาน โดย
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 
ครั้ง/เดือน
2. มีกระบวนการทบทวน
ปัญหาในการด าเนินงาน
ด้านแผนงานโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

1. มีระบบการติดตาม
การด าเนินงานด้านแผนฯ 
โดยการจัดท าสมุดบันทึก
การติดตามการ
ด าเนินงาน โดย
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 
ครั้ง/เดือน
2. มีกระบวนการทบทวน
ปัญหาในการด าเนินงาน
ด้านแผนงานโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

มีการปรับแผนปฏิบัติการ
พัฒนางานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 
24/06/62 มีแผนงานโครงการ
ทั้งหมด 154 โครงการ มีผลการ
ด าเนินการดังนี้

มีการปรับแผนปฏิบัติการ
พัฒนางานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 
24/06/62 มีแผนงานโครงการ
ทั้งหมด 154 โครงการ มีผลการ
ด าเนินการดังนี้

โอกาสพัฒนามาตรการ

พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ด้านความรู้ใน

การเขียนโครงการที่

ถูกต้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์

การเบิกงบประมาณให้

ตรงตามระเบียบ

พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ด้านความรู้ใน

การเขียนโครงการที่

ถูกต้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์

การเบิกงบประมาณให้

ตรงตามระเบียบ

ตัวชี้วัด R55 ร้อยละของอ าเภอที่มีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ระดับ 5 ตัวชี้วัด R55 ร้อยละของอ าเภอที่มีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ระดับ 5 

ผู้รับ

ผิด

ชอบ

จ านวน

(โครง

การ)

ด าเนิน

การ

เแล้ว

ร้อยละ อยู่ระ

หว่าง

ด าเนิน

การ

ร้อยละ

รพ. 56 24 42.85 20 35.71
สสอ. 98 47 47.96 41 41.83
รวม 154 71 46.10 61 39.61



สถานการณ์

1. มีระบบการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ห้วงเวลาให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานพัสดุ
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ สสจ.ทราบ ทุกเดือน ๆ 2
ครั้ง คือทุกวันที่ 10 และ  20
ของเดือน

3. รายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ สปสช. 
ให้เป็นปัจจุบัน

1. มีระบบการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ห้วงเวลาให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานพัสดุ
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ สสจ.ทราบ ทุกเดือน ๆ 2
ครั้ง คือทุกวันที่ 10 และ  20
ของเดือน

3. รายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ สปสช. 
ให้เป็นปัจจุบัน

แผนงบค่าเสื่อม ทั้งหมด 41
รายการ ด าเนินการเบิกจ่าย 
39 รายการ ร้อยละ 95.12
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ     
รอส่งมอบ 1 รายการ

แผนงบค่าเสื่อม ทั้งหมด 41
รายการ ด าเนินการเบิกจ่าย 
39 รายการ ร้อยละ 95.12
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ     
รอส่งมอบ 1 รายการ

โอกาสพัฒนามาตรการ

1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานจัดซื้อจัดจ้างให้
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
2. เร่งรัดการบริหาร
สัญญาและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มกราคม -
มีนาคม 2562

1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานจัดซื้อจัดจ้างให้
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
2. เร่งรัดการบริหาร
สัญญาและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มกราคม -
มีนาคม 2562

หน่วย
งาน

ราย
การ
ตาม
แผน

ได้ผู้รับ
จ้าง
แล้ว

ลงนาม
ใน

สัญญา

เบิก
จ่าย

ร้อยละ
การเบิก

จ่าย

รพ.
สต.

34 34 34 34 100

รพ. 7 6 6 5 71.43

รวม 41 40 40 39 95.12

ตัวชี้วัดที่ R56.2 การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม  ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ100ตัวชี้วัดที่ R56.2 การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม  ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ100



สรุปปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานปี 2562

ประเด็นปัญหา ปัญหา

ด้านสาธารณสุข             1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคพยาธิใบไม้ตับ
3. โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4. อุบัติทางท้องถนน
5. โรคผิวหนัง
6. ยาเสพติด
7. เห็ดพิษ
8. โรควัณโรค



สรุปปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานปี 2562

ประเด็นปัญหา ปัญหา

ด้านบุคลากร - การหมุนเวียนของแพทย์บ่อย
- ขาดนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา 

(รพ.สต.นาแวง, เจียด)
- ขาด จพ.ทันตสาธารณสุข 2 อัตรา 

(รพ.สต.นาหว้า, หนองนกทา)
- ขอเพิ่มนักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เขมราฐ   

1 อัตรา



สรุปปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานปี 2562

ประเด็นปัญหา ปัญหา

ด้านโครงสร้าง/ที่พัก - ต้องการแฟลตเจ้าหน้าที่ รพ. จ านวน 2 หลัง
เพื่อทดแทนหลังเก่า
- บ้านพัก รพ.สต. 5 หลัง (รพ.สต.บาก, นาแวง, 

นาหว้า, แก้งเหนือ, ม่วงเฒ่า) เนื่องจากบ้านพัก 
หลังเดิมช ารุด



สรุปปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานปี 2562

ประเด็นปัญหา ปัญหา
ด้านวัสด/ุอุปกรณ/์
ครุภัณฑ์

- ต้องการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
7 รพ.สต.

ด้านสาธารณูปโภค - ไฟฟ้าไม่เพียงพอ 3 แห่ง
(รพ.สต.เจียด, หนองนกทา,นาหว้า)

- ระบบประปาไม่เพียงพอ 
(รพ.สต.ขามป้อม, หนองนกทา)



หน่วยงาน รายการ

ยอดยกมา รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ Fix cost 
รายเดือน

รพ. 55,863,570.99 6,547,046.04 13,752,861.71 48,657,755.32 9,357,976.61

สสอ. 53,084.01 2,612,575.43 1,854,361.13 811,298.31 98,485.33

รพ.สต.ขามป้อม 828,869.62 2,243,129.43 1,628,228.82 614,900.61 22,830.00

รพ.สต.เจียด 136,206.91 1,769,031.75 1,097,168.03 671,863.72 20,830.00

รพ.สต.หนองผือ 54,486.66 1,276,673.86 822,309.98 454,363.88 22,830.00

รพ.สต.บาก 15,735.96 967,372.99 831,899.69 135,473.30 20,830.00

รพ.สต.นาแวง 96,088.28 1,588,547.56 1,084,847.72 503,699.84 22,830.00

รพ.สต.แก้งเหนือ 43,738.54 1,677,301.74 1,255,552.26 421,749.48 22,830.00

รพ.สต.หนองนกทา 58,335.99 1,251,195.76 928,921.38 322,274.38 20,830.00

รพ.สต.นาหว้า 40,500.47 1,346,373.44 915,086.48 431,286.96 20,830.00

รพ.สต.เหมือดแอ่ 210,864.44 2,266,230.82 1,827,098.74 439,132.08 25,830.00

สถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 (ณ พ.ค.62)





อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

อสม. เขตบริการ รพ.สต.เจียด ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

นางจริารกั  ขนัจนัทา



ผลงานวิชาการ จ านวนผลงาน(เรื่อง) ได้รับรางวัล

โรงพยาบาล 15 3

รพ.สต 9 2

รวม 24 5

ล าดับ ชื่อผลงาน รางวัล ผู้รับผิดชอบ

1 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชุมชน
ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง บ.นา
หนองทุ่ง ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ

รางวัลระดับดีประเภท Oralสาขา
ส่งเสริมป้องกันควบคุมและ
ผู้สูงอายุ

นางพุทธิดา จันทร์ดอน
แดง

2 โปรแกรม Poo-GP การพัฒนารูปแบบการลงข้อมูลงานจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รางวัลระดับยอดเย่ียม
Poster/Innovation

นายภูวนันท์ จันทร์ดอน
แดง

3 หมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บ รางวัลระดับดีเด่นสาขา
Poster/Innovation

น.ส.วายุรี นามบุญมี

4 สถานการณ์การปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ในเขตอ าเภอเขมราฐ
จ.อุบลฯ

รางวัลระดับดี สาขาส่งเสริมป้องกัน
ควบคุม

น.ส.ชุติมา ตุ่นมี,ลดาวัลย์ 
ครึ่งมี,จิตรดา ศรีสุระ

5 ท าฟันอย่างปลอดภัยด้วยเสื้อ Captain safety รางวัลระดับดี สาขางานทันตกรรม งานทันตกรรม รพ.เขมราฐ



รับมอบเกียรติบัตร.รพ.เขมราฐ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ..ระดับ
คุณภาพ..ประจ าปี2561..จากนพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ (อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ )เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2561 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์
จ.อุบลราชธานี 



กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แกนน ากลุ่มเสี่ยง
โรคเรื้อรัง  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ปีงบประมาณ 2562



กลา่วเปิดโครงการโดยนายไพรชั  จนัทพนัธ ์

สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ

กลา่วรายงานโครงการโดยนางกฤษณา  สมสะอาด

พยาบาลวชิาชีพช านาญการพเิศษ 

หวัหนา้กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูิและองคร์วม



ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในงานพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดพุง” 

จากศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.



รณรงค ์ในกจิกรรมชมุชน

เสี่ยวสุขภาพออกหน่วยเคลื่อนที่แนะน าการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกมะเร็งเต้านมร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ. 

เสี่ยวสุขภาพ และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้บริการ
ตรวจสุขภาพพื้นฐานให้กับแรงงานหญิงลาวในชุมชน 

จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือ cases กรณีเร่งด่วน

ผลงานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาสังคม “เสี่ยวสุขภาพ”ผลงานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาสังคม “เสี่ยวสุขภาพ”



จัดอบรมปีละ 3 รุ่น รุ่นละ 120 คน 

- รุ่นที่ 1 พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ที่มีลูกอยู่   
ในช่วงอายุ  0-5 ปี

- รุ่นที่ 2 พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ที่มีลูกอยู่    
ในช่วงอายุ  5-20 ปี

- รุ่นที่ 3 พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ที่มีลูกอยู่  
ในช่วงอายุ  5-20 ปี 

รวมทั้งอ าเภอ จ านวน  1,440 คน



เป้าหมาย ปี 60 ปี 61 ปี 62
(  9 ด)

จ านวน teenage 
pregnancy

101 78 48

จ านวน teenage 
ตั้งครรภ์ซ้ า

0 3 2

จ านวน teenage หลัง
คลอดคุมก าเนิดด้วยยา
ฝังคุมก าเนิด

45 58 31

จ านวนteenage ไม่
ตั้งครรภ์คุมก าเนิดด้วย
ยาฝังคุมก าเนิด

3 10 9

รวมยอดยาฝัง
คุมก าเนิด

48 68 40

ยอด claim (บาท) 120,000 170,000 100,000



มุ่งมัน่ พฒันา
อย่างต่อเน่ือง

ขอบคุณครับ


