
ส่วนภูมภิาค    6 ต าบล     80 หมู่บ้าน

ส่วนท้องถิ่น    เทศบาล 2 แห่ง      อบต. 6 แห่ง

เขตการปกครอง

 ประชากร  57,436  คน  ปชก.ที่อยู่จริง 42,368 คน
 ห่างจาก จ.กาญจนบุรี 45 กม.
 ลกัษณะภูมอิากาศ  ร้อนมาก (อสีานเมืองกาญจน์)
 อาชีพหลกั  เกษตรกรรม
 การขยายตัว เร่ิมมีโรงงานอุตสาหกรรม
    และมแีรงงานต่างด้าวเข้ามา
 สถานบริการสาธารณสุข  
          - รพ.  1 แห่ง, รพ.สต. 10 แห่ง
          - คลนิิก 5 แห่ง, ร้านขายยา  12 แห่ง

1รพ.สต.บ้านใหม่

รพ.สต.พุพรหม

รพ.บ่อพลอย

รพ.สต.ช่องด่าน

รพ.สต.หลุมรัง

รพ.สต.สามยอด

รพ.สต.ไร่เจริญ

รพ.สต.หลังเขา
รพ.สต.หนองรีรพ.สต.ล าอีซู

อ.เลาขวญั
อ.หนองปรือ

อ.ห้วยกระเจา

รพ.สต.หนองกระทุ่ม

อ.ศรีสวสัดิ์

อ.เมือง

สสอ.บ่อพลอย



โครงสร้างประชากร  อ.บ่อพลอย

ประชากร  57,436  คน       - เพศชาย  28,724 คน  คดิเป็น ร้อยละ 50.01  
      - เพศหญงิ 28,712 คน  คดิเป็น ร้อยละ 49.99

         - ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างาน 
      - กลุ่มวัยผู้สูงอายุเพิม่ขึน้  กลุ่มเดก็ 0-5 ปี ลดลง



3

             บุคลากร รพ. ทั้งหมด  198  คน    

แพทย์   5  คน      ทันตแพทย์  3 คน    เภสัชกร  5  คน

พยาบาลวชิาชีพ   60  คน   นักกายภาพบ าบัด  2 คน     

นักเทคนิคการแพทย์  2 คน

              บุคลากร สสอ. / รพ.สต. ทั้งหมด  70  คน

       นักวชิาการสาธารณสุข  24 คน      พยาบาลวชิาชีพ  10 คน

จพ.สาธารณสุขชุมชน  12 คน       จพ.ทันตาภบิาล  6 คน

ธุรการ/ อืน่ๆ   18  คน

             อาสาสมัครสาธารณสุข  ท้ังหมด 1,025 คน

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข



อตัราการเกดิมีชีพ การตาย และเพิม่ตามธรรมชาติ   ปี 2552-2561
(การเกดิมชีีพ การตาย อตัราต่อ 1,000 ประชากร / การเพิม่ตามธรรมชาตอิตัราต่อ 1,000 ประชากร)

ข้อมูลสถานะสุขภาพ



สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 5  ล าดับ  ปี 2559-2561
 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)

อตัราต่อแสนประชากร

         แหล่งขอ้มูล : ทะเบียนอ าเภอบ่อพลอย

ล าดับ ในหอผู้ป่วย (11 ราย) ห้องฉุกเฉิน (4 ราย)
1 โรคปอดบวม  3 ราย   อุบัติเหตุจราจร  1 ราย

2 โรคหัวใจ  2 ราย   โรคหัวใจ  1 ราย

3 โรคมะเร็ง  2 ราย   ภาวะช็อค 1 ราย
4 โรคเอดส์  2 ราย   เลอืดออกในทางเดินอาหาร  1 ราย

5 โรคตดิเช้ือในกระแสเลอืด  2 ราย

Top 5 การเสียชีวติใน รพ.   ปี 2561



อตัราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อนัดับ

ปี 2559-2561 (อตัราต่อ 100,000 ประชากร)
อตัราต่อแสนประชากร



โรคที่เป็นปัญหาส าคญัในพืน้ที่

• โรคหัวใจและหลอดเลอืด, โรคตดิเช้ือในกระแสเลอืด,

• โรคปอดบวม
กลุ่มโรคฉุกเฉิน

• เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย

กลุ่มโรคเร้ือรัง

• วณัโรค, ท้องเสีย, ไข้เลือดออกกลุ่มโรคติดเช้ือ/ ระบาดวทิยา

• ตกเลือดหลังคลอด, ต้ังครรภ์ในวยัรุ่นกลุ่มแม่และเด็ก

• สารพษิตกค้างในเกษตรกร 
• ฝุ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย

โรคจากการประกอบอาชีพ



การจัดล าดบัความส าคญัของปัญหาสาธารณสุข ปี 2562

ปัญหา/สภาพปัญหา

ขนาด รุนแรง ยากง่าย ยอมรับ/
ร่วมมอื

นโยบาย

รวม ล าดบั
4 3 2 3 5

1. โรคหัวใจและหลอดเลอืดสมอง 5 5 2 2 5 70 1

2. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 4 4 3 3 4 70 2

3.อุบัตเิหตุจราจร 4 3 3 3 4 66 3

4. โรคเบาหวาน - ความดนัโลหิตสูง 5 3 3 2 4 65 4

5. วณัโรค 5 5 1 2 5 65 5

6. โรคไข้เลอืดออก 5 4 2 2 4 64 6

7. ยาเสพตดิ 5 3 2 2 5 62 7

8. สารพษิตกค้าง และฝุ่น PM 2.5 3 3 3 3 4 62 8

9. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 3 4 3 3 2 62 9

10.  ตั้งครรภ์วยัรุ่น 3 2 4 3 3 61 10



โครงสร้างคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ

นายอ าเภอบ่อพลอย 
ประธาน

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
รองประธาน

สาธารณสุขอ าเภอ
เลขานุการนายก 

อบต.

หัวหน้า
ส่วนราชการ

ประธานชมรม
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน

สมาคมกู้ภยั
ประธาน

ชมรมผู้สูงอายุ

ประธาน
ชมรม อสม.

ประธาน
สภาวฒันธรรม
, ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายก
กิง่กาชาด

ประธาน
กลุ่มสตรี



ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวดัการปฏิบัติราชการ (MOU) 



 1 ระดับความส าเร็จการลดภาวะเส่ียงของมารดาเสียชีวิต

           ปี 2560 - 2562  ไม่พบอตัราการเสียชีวิตของมารดา ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การคลอด และหลงัคลอด

สภาพปัญหา
1. ฝากครรภ์ช้าจาก การตั้งครรภ์ปกปิด, แม่วยัรุ่น,ไม่พร้อม    
    ท างานที่อืน่
2. การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์,คลาดเคลือ่น,ข้อมูล Error 
 



การด าเนินงาน

แผนพฒันาต่อเน่ือง

1. เน้นการให้ความรู้ในหญิงต้ังครรภ์ ครอบครัว โรงเรียนพ่อแม่ และในชุมชน

2. การคดักรองเส่ียงเน้น NCD (โรคไม่ติดต่อ DM HT หัวใจ ไข้หวัด ปอดบวม ฯลฯ)

3. เพิม่ศักยภาพ อสม.,แกนน าครอบครัว,แพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าท่ี (โดยรพ.แม่ข่าย)

4. สอนการบันทึก,ส่งออกข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกนัท้ังผู้รับผิดชอบงานและ IT

5. ควบคุม,ก ากบั,ติดตาม,เฝ้าระวังข้อมูล HDC โดยคณะท างานแม่และเด็ก ทุก 3 เดือน

1. จัดระบบ fast track refer ให้เร็วและปลอดภัย
2. พัฒนาระบบ HDC และลด Error ข้อมูล สม ่าเสมอ



2.1 ร้อยละเดก็ปฐมวยัมภีาวะสูงดี สมส่วน (ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 55)
สถานการณ์

ลกัษณะโครงสร้างพนัธุกรรมตามบิดา มารดา
การเลีย้งดูที่เปลีย่นไป เช่น การบริโภคอาหาร   ร้านสะดวกซื้อ 
อาหารที่มีปริมาณน า้ตาลสูง  บริโภคตามส่ือโฆษณา  
 การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวไม่มีการส่งสารถึง
ผู้เลีย้งดูเดก็ตัวจริง     
 การบันทึกข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน, ขาดการเช่ือมโยง 
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  การซ ้าซ้อนของข้อมูล เช่น ช่ือเดก็มีข้อมูล
คนเดยีวขึน้ซ ้ากนั

ปัญหาที่พบ

แยกตามรายสถานบริการ

ร้อยละของเดก็อายุ0-5 ปี มภีาวะเตีย้เกนิเกณฑ์ (ร้อยละ 10)

2 ภาวะโภชนาการ



1. เน้นการให้ความรู้ ในครอบครัว โรงเรียนพ่อแม่ ตั้งแต่ เร่ิมฝากครรภ์  คลนิิกเดก็ด ีโรงเรียน และชุมชน
2. อบรมเพิม่ศักยภาพแกนน าชุมชน, อสม.  
3. ช้ีแจงการบันทึกข้อมูลให้เป็นแนวเดยีวกนั, Update, แก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลือ่น ในระบบ HDC
4. ตดิตาม ผลการด าเนิน เฝ้าระวังจากข้อมูล HDC ของคณะท างานทุก 3 เดอืน
5. ประเมนิข้อมูลของหน่วยงานทุกสัปดาห์

ร่วมมอืกบัภาคเีครือข่ายให้ความรู้และ
ส่งเสริมโภชนาการเดก็ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ/ การด าเนินงาน

แผนพัฒนาต่อเน่ือง



 2.2 รอ้ยละเด็กวยัเรยีน สูงดสีมสว่น > รอ้ยละ 66 

ทีม่า : ขอ้มูล HDC30 เมษายน 62

เด็กวัยเรยีนสงูดสีมสว่นเปรยีบเทยีบ เทอม 1 และเทอม 2   

ภาวะทพุโภชนาการ เร ิม่อว้น+อว้น,เตีย้ และผอม เทอม 2 



2.2 รอ้ยละเด็กวยัเรยีน สงูดสีมสว่น > รอ้ยละ 66 

 การรายงานภาวะโภชนาการ ผา่นระบบ HDC 
             * ไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น ไมเ่ป็นปัจจบุนั (เปลีย่นTemplateใหม)่

       * ขอ้มลูซ ้าซอ้น
 การคดักรองเด็กอว้นสง่ตอ่ เขา้สูร่ะบบ service plan 
             * ยังไมม่รีะบบรองรับทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน

สภาพปญัหา

 คน้หา ตดิตาม ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรยีน (อว้น/ผอม/เตีย้)
 รายงานภาวะโภชนาการผา่นระบบ HDC ใหค้รบถว้น/ถกูตอ้ง
 แกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการ โดย

    * สาธารณสขุ : งานอนามัยโรงเรยีน/service plan
     * โรงเรยีน     : Thai school lunch/ChoPA & ChiPA
    * ภาค ีเครอืขา่ย : Family Coacher  

    

แผนพฒันา
ตอ่เนือ่ง

1. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และรายงานผา่นระบบ HDC
     โดยทกุหน่วยบรกิาร ลงขอ้มลูน ้าหนัก สว่นสงูทีเ่ป็นปัจจบุนั/ถกูตอ้ง
2. ใชก้ระบวนการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร เป็นตวักระตุน้
3. นโยบายสงูดสีมสว่น ไมอ่ว้น ผอม เตีย้ ดืม่นมจดืยดืความสงู รว่มกบั 

Smart kids coacher
4. คดักรอง/สง่ตอ่เด็กกลุม่เสีย่ง ในคลนิกิ DPAC เขา้สูร่ะบบ service plan 

การด าเนนิงาน
ปี 2562



3 ระดบัความส าเร็จของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

สภาพปัญหา

 ขาดความเข้าใจในระบบงาน LTC (ทั้งสหวชิาชีพและ อปท.)
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน Care giver ไม่ครบวงรอบ 12 เดอืน  
    (บางแห่ง)
 ขาดผู้รับผดิชอบหลกั  (งานฝาก/ อปท.)
 ข้อจ ากดัเร่ืองสิทธ์ิการรักษา
 ขาดความเข้าใจการลงข้อมูลในโปรแกรมสปสช., กรมอนามัย    
    (โปรแกรมปรับใหม่)

การด าเนินงาน

1. ช้ีแจงแนวทางผ่านเวทปีระชุมกองทุน, ประชุม คปสอ.
2. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ระดบัต าบล/ อ าเภอ 
3. ส่งทมีพีเ่ลีย้งลงเยีย่มทุก อปท. และ รพสต.
4. ประชุมทมี Care Manager ร่วมกบักลุ่มวชิาชีพพยาบาล
    ทุกเดอืน
5. ให้ค าปรึกษาผ่าน App.Line กลุ่ม Care Manager, Care giver 
    ระดบัต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั

ผลการด าเนินงาน  ปี 2560-2562
ร้อยละของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ

11.57

11.61

11.97

ทีม่า : ทะเบยีนราษฎรอ์ าเภอบอ่พลอย

ร้อยละ

ร้อยละของผลการคดักรอง ALD 
ร้อยละ

ร้อยละของประเภท ตามกลุ่ม

ทีม่า : ขอ้มูลประชากรจากการส ารวจ



3 ระดบัความส าเร็จของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
องค์ประกอบ ต.บ่อพลอย ต.หนอง

กุ่ม
ต.หลุม
รัง

ต.ช่อง
ด่าน

ต.หนอง
กร่าง

ต.หนองรี

เทศบาล อบต. เทศบาล อบต.

1. มีระบบการประเมินคดักรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ        

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ        

3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager, Care giver) หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

       

4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health 
Care) ทีมสหสาขาวิชาชีพ

       

5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทนัตสุขภาพในระดับต าบล        

6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่นชุมชน 
มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)

       

7 มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิงในชุมชน
หรือคณะกรรมการกองทุนต าบล

       

อ.บ่อพลอย  ผ่านเกณฑ์ต าบล Long Term Care  100%

แผนพฒันาต่อเน่ือง ส่งทีมพีเ่ลีย้งเข้าร่วมประชุมกองทุน LTC
 กระตุ้น อปท. ที่เหลอื ให้เข้าร่วมกองทุน (เทศบาล ต.หนองรี) 



4 ระดบัความส าเร็จของอ าเภอมกีารตดิตามประเมนิผล
การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไข้เลอืดออก



สถานการณ์โรคไข้เลอืดออกจ าแนกรายปี/รายเดอืน อ าเภอบ่อพลอย ปี 2558-2562

ราย

ราย
(มค.-เม.ย62)



สถานการณ์โรคไข้เลอืดออกจ าแนกต าบล ปี 2558-2562

ราย

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายต าบล  ปี  2562 (เป้าหมาย  < 50 ต่อแสนประชากร)

ต่อแสนประชากร



อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก จ าแนกตามกลุม่อายุ ปี 2562

ต่อแสนประชากร



ต าบล

หลังคาเรอืน คา่ดชันที ีพ่บ

ลูกน า้ยงุลาย 

(HI<10)

ความเสีย่ง

การเกดิโรค
ส ารวจ พบลกูน ้า

บอ่พลอย 1,150 145 12.61 สูง

หนองกุม่ 1,356 249 18.36 สูง

ชอ่งดา่น 1,406 101 7.18 ต า่

หลมุรัง 1,333 128 9.60 ต า่

หนองรี 1,416 192 13.56 สูง

หนองกรา่ง 1,212 107 8.83 ต า่

รวม 7,873 922 11.71 สูง

ผลการสุ่มส ารวจค่าดัชนีลูกน ้ายุงลาย ปี 2562

(ท่ีมา : ขอ้มลูส ารวจจิตอาสาฯ เดือน เมย.62)
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การด าเนนิงาน ปี 2562

ชุมชน

- เฝ้าระวงัแหลง่เพาะพันธุล์กูน ้า

- ป้องกันตนเองไมใ่หเ้กดิโรค

อสม.

- เฝ้าระวงัโรคในชมุชน

- ก าจัดแหลง่เพาะพันธุล์กูน ้า ( 6 ร.)

- ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน

สาธารณสขุ
- พัฒนาระบบเฝ้าระวงัโรค

- ควบคมุโรค มาตรการ 3-3-1

- สนับสนุนดา้นความรู ้

สว่นราชการ,ทอ้งถิน่

- สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ

- เตรยีมทมีป้องกัน/ควบคมุโรค

การควบคมุป้องกนั
โรคไขเ้ลอืดออก



 ยังพบตวัอยา่งอาหารปนเป้ือนทัง้ในโรงพยาบาล 
และ ตลาดสด

 การไมต่ระหนักถงึปัญหาสารปนเป้ือนในอาหารของ
ผูผ้ลติ และผูค้า้

สภาพปญัหา

 ผลกัดนัใหม้กีารใชผั้กผลไมป้ลอดภยัในการประกอบ
อาหารในโรงพยาบาลมากขึน้

 ประชาสมัพันธใ์หค้นในชมุชน ผูค้า้ เกษตรกรเห็น
ความส าคญัของความปลอดภยัในอาหาร   

 จัดท า QR Code เมนูอาหารเพิม่ข ึน้
 จัดท าเมนูสขุภาพเพิม่ข ึน้

แผนพฒันาตอ่เนือ่ง

1. ด าเนนิการตามนโยบายอาหารปลอดภยั โดยการสุม่
ตรวจตวัอยา่งอาหาร ทัง้ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า
2.ตดิตามผลการด าเนนิการหากมกีารตรวจพบสาร
ปนเป้ือนในอาหาร
3.ประชาสมัพันธโ์ครงการเพือ่สรา้งความตระหนักตอ่คน
ในชมุชน
4.จัดใหม้ตีลาดนัดสเีขยีวทกุวันพุธ
5.จัดท า QR Code เมนูอาหาร NCD 10 เมนู
6.จัดท าแปลงผักปลอดภยัในโรงพยาบาล

การด าเนนิงาน ปี 2562

5 อาหารปลอดภยั

ร้อยละอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปปลอดภยั (ร้อยละ 85)



6 ระดับความส าเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ

สถานการณ์

คณะกรรมการ พชอ.ตามกฎหมาย
การขับเคลื่อนประเดน็ส าคญั
การตดิตามประเมนิผล   

การด าเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.บ่อพลอย ปี 2562
2. ประชุม พชอ./คดัเลอืกประเด็นส าคญั
3. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ   
     (พชอ.) ปี 2562

การประเมนิ UCCARE 2562

ประเดน็ U C C A R E

LTC 4 3 4 3 4 3
NCD 3 3 3 3 3 3



ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึง่พงิ

ด้านการควบคุมป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ด้านการควบคุมป้องกนัโรคไข้เลอืดออก

ด้านการควบคุมป้องกนัโรควณัโรค

ด้านการป้องกนัการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ด้านยาเสพตดิ

การด าเนินงาน พชอ.
1
2

3

4

5

6

7

ด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม8







ร้อยละผู้ป่วยDMที่ควบคุมระดับน า้ตาลได้ด ี> 40 ร้อยละผู้ป่วยHTที่ควบคุมความดนัได้ด ี> 50

7 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ทีม่า : ข้อมูลจาก HDC ณ  16/04/62

CVD Risk แยกตาม Risk score
1 2 3 4 5

ปี 2559 1,363 137 14 2 1

ปี 2560 2,150 349 35 4 2

ปี 2561 1,977 453 75 7 2

ปี 2562 2,214 361 19 2 3

8 ร้อยละของผู้ป่วยDMและHTได้รับการประเมิน CVD Risk 



การด าเนินงาน
1. ปรับระบบบริการคลนิิก DM HT มีทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 

    เพือ่ลดการแออดั และให้ค าแนะน าได้อย่างครอบคลุม

2. เน้น 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มป่วยรายใหม่ กลุ่ม CVD Risk สูง, สูงมาก

3. ให้ผู้ป่วย/ บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล

4. Update ทบทวน CPG  งดการใช้ยา Giben

    กลุ่ม Uncontrol DM/ HT ให้ Monitor MBG, Home BP

5. ส่ง จนท. อบรม Case Manager/ Mini manager

แผนพฒันาอย่างต่อเน่ือง
- สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผู้ดูแล จัดต้ังเป็นชมรมระดับอ าเภอ เพือ่ลดผู้ป่วยรายใหม่         
  และกลุ่มป่วยไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนเพิม่ขึน้

- ด าเนินงานวิจยั/ R2R ในกลุ่มโรคเร้ือรัง DM/ HT อย่างต่อเน่ืองทุกปี

สภาพปัญหา
1. ผู้ป่วยขาดนัด ขาดยา, พฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม
2. ผู้มารับบริการในคลนิิก DM/ HT มจี านวนมาก   การให้ค าแนะน ามเีวลาน้อย ไม่ครอบคลมุ
3. จนท. ไม่ปฏบิัติเป็นแนวทางเดยีวกนั



สภาพปญัหา  ขอ้มลูรายงานจาก HDC ยังไมต่รงกบั RDU 2016
             * ขอ้มลูรหัสยา 24 หลกั

ทีม่า : HDC

AD



33

โรงพยาบาล

RDU  ข้ันที่ 2 (โรงพยาบาล)
RDU  ข้ันที่ 2 
(รพ.สต.) สรุปผลการ

ประเมิน 
RDU 
ขั้นที่ 2

6) ใช้ ATB ใน 
URI

7) ใช้ ATB 
ใน AD

8) ใช้ ATB 
ในแผลสด

9) ใช้ ATB ใน
สตรีคลอดปกติ

11) ใช้ gliben 
ในผู้สูงอายุ
หรือไต

14) ใช้ NSAIDs 
ใน pt.ไต
ระดับ 3

17) ใช้ยาห้าม
เลอืดในสตรี
ตั้งครรภ์

AMR
(ระดับ A S 

M1)

ร้อยละ 
ผ่าน 

URI&AD

บ่อพลอย ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✗

แผนพฒันาตอ่เนือ่ง

 รณรงคส์ง่เสรมิเรือ่ง RDU/ ปรับทัศนคตคินในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง

 ปฐมนเิทศเจา้หนา้ทีใ่หม ่(แพทย ์พยาบาล)
 ก ากับ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง (ในบคุลากรกลุม่เป้าหมาย)

การด าเนนิงานปี 2562

1. จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ/์ รณรงคส์ง่เสรมิเรือ่ง RDU/ ปรับทัศนคตคินในชมุชน

2. อบรมใหค้วามรูก้ารลง ICD10 แกบ่คุลากรกลุม่เป้าหมายผูส้ั่งใชย้า
3. ดงึรายงานสะทอ้นขอ้มลูรายบคุคล
4. ตดิตามและรายงานสถานการณ์ในทีป่ระชมุทกุเดอืน
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10 อัตราการค้นหาผู้ป่วยวณัโรคด้วยวธีิ CXR (90%)1

หมายเหตุ (คดักรอง TB ปี62 ) 
: เป้าหมาย 7 กลุ่มเส่ียง ทั้งหมด 9,431คน คดักรองดว้ยวาจา 8,686 คน  X-ray 8,682 คน

   (ร้อยละ 92.06 )
อ่านฟิลม์ผดิปกติ 311 คน ส่งตรวจเสมหะ 256 คน พบ TB 2 ราย และส่งตรวจ Gene X pert 198 คน 
พบ TB 9 ราย
พบผูป่้วยเชิงรุก 7 กลุ่มเส่ียง 11 ราย
:เป้าหมาย 9 กลุ่มเส่ียง ทั้งหมด 16,745คน คดักรองดว้ยวาจา 16,000 คน X-ray 15,996 คน (ร้อยละ 
95.53) อ่านฟิลม์ผดิปกติ 561 คน ส่งตรวจเสมหะ 473 คนพบ TB 4 ราย  และส่งตรวจ Gene X pert 
349  คน พบTB 13 ราย  พบผูป่้วยเชิงรุก 9 กลุ่มเส่ียง 17 ราย
พบผู้ป่วยเชิงรุกทั้งหมด  17 ราย  พบในกลุ่มผู้สูงอายุ  7 ราย , กลุ่ม 20-59 ปี 5  ราย , ต่างด้าว 1 ราย
ผู้ป่วยเบาหวาน  2 ราย ,โรคเร้ือรัง 1 ราย , ผู้สัมผัสร่วมบ้าน  1 ราย



อตัราผลส าเร็จของการรักษาวัณโรค  > ร้อยละ85

จ านวนผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และผู้ป่วย MDR TB

11 อตัราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคส าเร็จ (>85%)

ร้อย
ละ

จ านวนผู้ป่วยวณัโรครายใหม่ในอ าเภอบ่อพลอย (แยกตาม
ต าบล) 

จ านวนผู้ป่วยปี 2562 ตั้งแต่ ( 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย 
62)

 ทั้งหมดจ านวน 52 ราย
เชิงรุก 17 ราย  /  เชิงรับ 35  ราย  

ในปอด 41 ราย ,นอกปอด 10 ราย , MDR 1 ราย



มาตรการการด าเนินงานวัณโรค ปี 2562

ปัญหา 
มาตรการการด าเนินงาน

1. เร่งรัดการคน้หาผูติ้ดเช้ือวณัโรครายใหม่ในกลุ่มเส่ียง 7กลุ่มเป้าหมาย 
เน้น X-ray เชิงรุก โดยรถโมบาย X-ray ออกคดักรองในชุมชนให้
ครอบคลุม
2. ดูแลรักษาตามมาตรฐานให้ผู้ป่วยรักษาหาย กนิยาครบ เนน้การเยีย่ม
บา้นและการก ากบัการกินยาโดย ญาติ, อสม. และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
3. จดัตั้งโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยวณัโรคและ admit ผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่
ทุกราย  เพื่อดูอาการขา้งเคียงจากยา และภาวะโภชนาการดา้นอาหาร ผูป่้วยที่มี
BMI ต  ่ากว่าเกณฑ ์เพื่อลดอตัราการเสียชีวิต
4. ผสานความร่วมมือเครือข่ายชุมชน เพ่ือวางแผนร่วมกนั ในผูป่้วยราย
ท่ีปฏิเสธการรักษา  เพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือและขาดยา

- การค้นหาไม่ครอบคลุมท าให้   
   ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาล่าช้า
- รถ X-ray เคลือ่นที่ไม่เพยีงพอ
- อตัราการรักษาส าเร็จต า่กว่าเกณฑ์

1. เนน้การคดักรอง X-ray เชิงรุกในกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือคน้หาผูป่้วยรายใหม่ 
2. ติดตามผูป่้วยมารักษาใหเ้ร็วท่ีสุดโดย ผสานความร่วมมือเครือข่ายชุมชน 

แผนพฒันาต่อเน่ือง



กจิกรรมการด าเนินงาน TB



 สารเสพติดที่แพร่ระบาด ได้แก่ ยาบ้า กญัชา ไอซ์ ผงขาว และฝ่ิน

 จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด 46 คน เข้าถึง 29 คน คดิเป็น  63.04%

สถานการณ์

12 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติด ร้อยละ 80

38

ปัญหา
ขาดแรงจูงใจในการบ าบัด, ขาดโอกาสสนับสนุนจากครอบครัว           
ปัญหาด้านเศรษฐกจิ, การเดนิทาง      โรคแทรกซ้อนทางจิต
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตามระบบบ าบัด

บังคับ สมัครใจ ค่ายฯ
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11 10 11 2

93

41 41
16

ผู้ป่วยสมัครใจ 108
บ าบัดใน รพ. ค่ายฯ

การด าเนินงาน
 โครงการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 
      คปสอ.บ่อพลอย ปี 2562
 โครงการพฒันาระบบบ าบัดยาเสพติดในชุมชน อ.บ่อพลอย ปี 2562 

(หมู่บ้านเขาแดง ต.ช่องด่าน)

แผนพฒันาต่อเน่ือง 
 ขยายผลการด าเนินงานการบ าบัดในชุมชนไปยงัพืน้ที่ใกล้เคยีง



ผลการด าเนินงาน
ล าดับ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2560 2561
2562

(ต.ค.61-เม.ย.62)

1 อัตราการเข้าถงึบริการของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจ (กระทรวง
สาธารณสุข)

ร้อยละ 80
(46 ราย)

ด าเนินการ ปี 2562 63.04
29/46 ราย

2 ผู้ใช้/ผู้เสพที่หยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาครบตามก าหนด

ร้อยละ 40
26.32

5/19 ราย
50

10/20 ราย
83.33
5/6  ราย

3 ผู้ติดยาเสพติด คงอยู่ในระบบการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
การติดตามดูแลต่อเน่ืองภายใน 1 ปี

ร้อยละ 20 
8

2/25 ราย
17.76

8/45 ราย
40.48

17/42 ราย

บ าบดัยาเสพตดิในชุมชน หมู่บ้านเขาแดง



13 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน

40

ปัญหา ปัจจัยกระตุ้นการฆ่าตัวตายได้แก่ 
    - การขัดแย้งกบัคนในครอบครัว, ความหึงหวง ปัญหาเศรษฐกจิ 
    - ปัญหาสุขภาพ และอาการทางจิต, พฤติกรรมการใช้สุรา 

การด าเนินงาน
 โครงการเฝ้าระวงัปัญหาการฆ่าตัวตาย ปี 2562

       ประชุมกรรมการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต  4 คร้ัง/ปี     
       คดักรองโรคซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง   

ติดตามเยีย่มบา้นผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต

แผนพฒันาต่อเน่ือง 
 พฒันาเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต

สถานการณ์

ร้อยละสะสมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการ (ร้อยละ 55)

อตัราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (<6.3 : แสน ปชก.)
ปัญหา



14 ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

สถานการณ์

 รพ.สต.จ านวน 10 แห่ง
 ปี 2560 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 1 แห่ง
 ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 4 แห่ง
   

การด าเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตืดดาว 
    อ.บ่อพลอย ปี 2562 (ทีมพีเ่ลีย้ง)
2. ประชุมช้ีแจงเกณฑ์ รพ.สต.ตืดดาว ปี 2562
3. จัดท าแผน/นิเทศประเมินผล รพ.สต.ตืดดาว 
4. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว        
    9 แห่ง (ร้อยละ 90)สรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว

2562รพ.สต. คะแนน (ร้อยละ)

คณะที่ 1 คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 4 คณะที่ 5 รวม

ช่องด่าน 100 100 80 84.7 80.95 89.6

หลุมรัง 99.48 100 80 95.5 85.3 93.58

ไร่เจริญ 100 80 100 91.63 95 93.47

หลงัเขา 100 100 100 92.3 81.9 94.07

พพุรหม 94.92 50 40 83.17 82.2 76.62



รพ.สต.ช่องด่าน

รพ.สต.บ้านไร่เจริญ

รพ.สต.บ้านหลงัเขา



15 ร้อยละการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายของโรงพยาบาล 
(< ร้อยละ 10)

1. การบันทึกรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย
2. ระบุสาเหตุไม่ชัดเจน เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจ
ล้มเหลว ชรา ฯลฯ      

สภาพปัญหา

จัดท าคู่มือการให้รหัส ICD-10 ในการลงข้อมูล
สาเหตุการตาย แจกให้กบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

แผนพฒันาต่อเน่ือง

1.ดูสาเหตุการตายจากหนังสือรับรองการตาย
2.ตรวจสอบรหัส ICD-10 ในโปรแกรม Hos XP

การด าเนินงานปี 2562

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน
ปี 2560 71 5
ปี 2561 66 2
ปี2562 41 2



16 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัย/R2R และนวตกรรมด้านสุขภาพ

สถานการณ์

เร่ือง

จ านวนงานวจิัย R2R ด้านสุขภาพ

เร่ือง

จ านวน Suggestion ที่น าไปใช้ประโยชน์

การด าเนินการ

 มคีณะท างานวจิยั/R2R ระดบัอ าเภอ, คณะกรรมการ Suggestion System
 จนท.อบรม FA วจิยัขั้นเทพร่วมกบัศูนย์แพทย์กาญจนาภเิษก 
   สามารถเป็นพีเ่ลีย้งงานวจิยัได้
 ส่ง จนท.เข้าร่วมประชุม อบรมงานวิจยั/R2R ทุกปี
 ร่วมน าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจยัการในเวทต่ีางๆ ทุกปี
 จดัท าทะเบียนผลงานวชิาการ ติดตามประเมนิผลการน าไปใช้ประโยชน์
 จนท.ทีม่ีผลงานวจิยั/R2R หรือนวตักรรมดเีด่น ได้รับการพจิารณาขั้นพเิศษ

แผนพฒันาต่อเนื่อง

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน มกีารด าเนินการวจิยั/ R2R และนวตักรรม
- ผลงานต่างๆ ด้านสุขภาพ เน้นการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 



นวตักรรมภายใต้การท างาน (แนวคดิ/ ส่ิงประดษิฐ์)  
- จัดเวทีประกวดนวตักรรม ขยายผลภายใน รพ., นวตักรรมเกรด A เผยแพร่ ภายนอก รพ.

• นวัตกรรม Three บอด แบน   อัตราการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  100% (มารดา บอด แบน บุ๋ม)
• นวัตกรรม ท่ีนอนลม อัตราการเกิดแผลกดทับ  ระดบั 1 ขึน้ไป  จาก 6        0.36 : พนัวันนอน



17 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Palnfin) 
ความคลาดเคลือ่น  ( +,- ) ไม่เกินร้อยละ 5 ของแผน

* นโยบายการจัดท าแผน ให้สมดุล

* การเปล่ียนนโยบายการจัดสรรเงนิ

* นโยบายการรับรู้ทางบัญชี

* ข้อมูลบริการ

*  ผลการด าเนินการด้านรายได้ สูงกว่า
ประมาณการ 16,309,845.64  ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 18.69 ของแผน 

 *  ผลการด าเนินการด้านค่าใช้จ่ายรวมต ่ากว่า 
แผนประมาณการ  604,407.84  แสนบาท 

คิดเป็นร้อยละ -0.66  ของแผน  

*  การตรวจสอบข้อมูลทางด้านการให้บริการ 
และข้อมูลทางบัญชี เพื่อวิเคราะห์ รายได้ที่
แท้จริงที่ รพ.จะได้รับ ณ  สิน้ปีงบประมาณ 

สถานการณ์

การด าเนินการ

แผนพฒันาต่อเนื่อง



สภาพปัญหา
    สภาพแวดล้อมภายนอก 

• การวนิิจฉัยและส่ังจ่ายยาของแพทย์แต่
ละราย   จ านวนผู้รับบริการ

• แนวทางการก ากบัติดตามนโยบาย
ประหยดัพลงังาน

ผลการด าเนินงาน

• ณ 30  เมษายน  2562 ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   
(ค่าใช้จ่ายเกนิแผน ร้อยละ137.51 

แผนการพฒันา 

• เฝ้าระวงัก ากบัติดตามการปฏบิัติตามนโยบาย

         ประหยดัพลงังาน

• วางแผนด าเนินการเพิม่รายได้การให้บริการใน
กจิกรรมทีส่ามารถท ารายได้เพิม่ให้ องค์กร 
เช่น แผนไทย  กายภาพ 

18 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการเงนิการคลงั ( LOI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของแผน

แผน ผลด าเนินงาน

(A) (B) C =(A-B)/12x6 (D)

1) ค่าไฟฟ้าลดลง 10 % ของปีงบประมาณ 2561          3,030,761.57 303,076.00          1,591,149.92      1,784,327.14      193,177.22-      63.74-        

2) การลดมูลค่าใช้ยาปฏิชีวนะในโรคทางเดิน

หายใจ ท้องเสีย และแผล ใน โรงพยาบาล
         1,197,632.40 59,881.62            663,687.96         859,050.23         195,362.28-      326.25-      

3) ปรับลดการใช้ฟิลม์เอกซเรย์ฟัน ในงานทัน

ตกรรม
              54,050.00 54,050.00            54,050.00           54,050.00        100.00      

         3,030,761.57 417,007.62          2,308,887.87      2,643,377.37      334,489.50-      

243,254.45       334,489.50-   137.51-   แผนต้องการลด ค่าใช้จ่าย  ( ตค.2561-เมย.2562)

โรงพยาบาลบ่อพลอย  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปรับประสิทธิภาพการเงินการคลัง  LOI     ปี 2562

กลยุทธ์ิด้านลดค่าใช้จ่าย

ผลการ

ด าเนินการปี 2561

 ทั้งปี

เป้าหมายการลด 

คชจ. ของแผน

ทั้งปี 2562

ณ  ไตรมาส เมษายน 2562
เพิ่ม/ลด (C-D)

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ของ

เป้าหมาย



สภาพปัญหา

      ผู้ปฏบิัติงานไม่ใช้ผู้ทีจ่บสายตรงทางด้านการเงนิ   

      ภาระความรับผดิชอบในงานทีป่ฏบิัติมหีลายด้าน

ผลการด าเนินงาน

• ณ 30  เมษายน 2562  ได้มกีารตรวจสอบภายใน ของ รพ.สต. จาก 10 แห่ง ตรวจได้ 
7 แห่ง   คดิเป็นร้อยละ  70   

• ผลการตรวจสอบคะแนนเต็ม 350   ผลตรวจได้ 306 คะแนน  คดิเป็นร้อยละ 87.42 

แผนการพฒันา 

• ทบทวนกระบวน ‟ ขั้นตอนการท างาน -
การให้ ความรู้กบัเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
ผู้รับผดิชอบทางด้านการเงนิการคลังของ
แต่ละ รพ.สต.

19 ร้อยละการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ร้อยละ 100)

ล าดับที่ รหัสหน่วยบริการ คะแนนเต็ม 

เงนิสด/

เงนิ

ฝาก10

การใช้

เช็ค10 คุมเช็ค5

คุม

ใบเสร็จ5

การ

เบิกจ่าย10

การ

บันทกึ

บัญชี10

รวม

คะแนน

ทีไ่ด้ ร้อยละ

1 รพ.สต.บ้านพรุพรหม 50 10 4 5 5 8 9 41 82

2 รพ.สต.บ้านสามยอด 50 10 7 5 5 8 10 45 90

3 รพ.สต.บ้านไร่เจริญ 50 10 7 5 5 8 8 43 86

4 รพ.สต.บ้านล าอซูี 50 10 7 5 5 8 10 45 90

5 รพ.สต.บ้านหนองรี 50 10 7 5 5 8 8 43 86

6 รพ.สต.บ้านหลงัเขา 50 10 7 5 5 8 10 45 90

7 รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่มยังไม่ตรวจ 0

8 รพ.สต.บ้านช่องด่าน ยังไม่ตรวจ 0

9 รพ.สต.บ้านหลุมรัง 50 10 7 5 5 8 9 44 88

10 รพ.สต.บ้านใหม่ ยังไม่ตรวจ 0

คะแนนเต็มรวม    350  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้   306  คะแนน  คดิเป็นร้อยละ   87.43  

สรุปแผนการตรวจสอบภายใน รพ.สต. เครือข่ายอ าเภอบ่อพลอย ประจ าปี 2562



20 ร้อยละความส าเร็จการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ร้อยละความส าเร็จ ITA (>90)

สถานการณ์ สภาพปัญหา

การด าเนินงาน

เป็นเร่ืองใหม่ จนท. ไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติ

1. ประชุมช้ีแจ้ง สร้างความเข้าใจแก่ จนท.ที่เกีย่วข้อง
2. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและประเมินผลตามรอบการปฏิบัติงาน
3. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real time)
4. การรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่



SMART Organization

Bophoi District Health 
Office,Kanchanaburi



SMART LOOK 

SMART OFFICE

SMART SERVICE

SMART IT



• สถานบริการผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital  9 แห่ง
ดเีด่น 1 แห่ง 

    พืน้ฐาน 8 แห่ง คดิเป็น ร้อยละ 90 เสนอจังหวัดประเมินช่วง

    ไตรมาส 2 จ านวน 1 แห่ง

*SMART LOOK 

Environment



*SMART LOOK

ตัวส านักงาน สสอ.ก าลงัปรับปรุง



• ทดสอบสมรรถภาพทางกาย(Physical Fitness Test) วันที่ 15 ม.ค.62 
  และ 24 ม.ค.62 และทดสอบสมรรถภาพทางจติ (Mental Fitness Test) จนท.ทุกคน

*SMART LOOK
Personal Health



ผลการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพ จนท.ปี 2562

• สทิธิข้าราชการทัง้หมด 44 คน ปกต ิ25 คน  เสี่ยง 9 คน  ป่วย 10 คน

• สทิธิประกันสังคมทัง้หมด 11 คน ปกต ิ11 คน

• สทิธิ UC ทัง้หมด 11 คน ปกต ิ8 คน เสี่ยง 3 คน

• รวม จนท.ทัง้หมด 66 คน ตรวจร่างกาย 66 คน คดิเป็น 100% 

– อยู่ในกลุ่มปกตจิ านวน 44 คน คดิเป็น 66.67 % 

– อยู่ในกลุ่มเส่ียงจ านวน 12 คน คดิเป็น 18.18 %

– อยู่ในกลุ่มป่วย จ านวน 10 คน คดิเป็น 15.15 %



• ก าหนดการตรวจร่างกายประจ าปี จนท.ทุกคนระหว่างวันที่ 15-31 ม.ค.2562

*SMART LOOK 
Personal Health

ป่วย 

เส่ียง

ปกติ

ปรับพฤติกรรม
ควบคุมอาหาร/ระดบัการป่วยไม่ให้

เพิม่ขึน้
ประเมนิทุก 3เดอืน

ควบคุมภาวะเส่ียงให้ลดลง/ไม่
เพิม่ขึน้

ประเมนิทุก 6เดอืน
ปรับพฤติกรรม

ควบคุมไม่ให้เกดิภาวะเส่ียง ประเมนิทุกปี
เสริมพฤติกรรม

Reinforcing Factor                      MOU / กิจกรรมร่วมทุกวนัพุธบ่ายทุก
สถานบริการ/Healthy Award 



*SMART OFFICE

– Paperless:ลดขัน้ตอนด าเนินงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ 
เป้าหมายขยายระบบงานถงึทุก รพ.สต.ในปี 2562

– e- sarabun :ลดขัน้ตอนด าเนินงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ 
เป้าหมายขยายระบบงานถงึทุก รพ.สต.ในปี 2562

– e- check : จนท.สสอ.สามารถเข้าถงึและตรวจสอบข้อมูลผ่าน 
website:ของ สสอ.บ่อพลอย ตดิตามงานตามนโยบายได้ทุกคน
รวมถงึ จนท.ทุกระดับ ทกุคนตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อมูลการ
ด าเนินของตนเองได้อย่างถกูต้องและลดกระดาษในการน าส่ง
ผลงาน/รายงานทัง้หมด  และตรวจสอบผลงานผ่านData Link 
online







*SMART SERVICE

–GIS : ระบบการเข้าถงึสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง
สุขภาพ









*SMART SERVICE

e- service :ลดขัน้ตอนการขอหนังสือส่งตัวของ อสม.ในการเข้ารับบริการ 

                     ใน รพช. สร้างความพงึพอใจแก่ อสม. ลดกระดาษ ลดเวลา 

                     และ cost ของ อสม.และญาติ

:สามารถดูข้อมูลประวัตกิารรักษาใน CUP ตนเองได้ สร้าง 

                     ความพงึพอใจแก่ผู้ให้และผู้รับบริการในการที่จะวางแผนการ 

                     รักษาอย่างต่อเน่ืองผ่าน Data Link online





*SMART SERVICE

–Citizen info : ลงทะเบียนและพกิัดล าดบัที่ 57620 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



Citizen-info ล าดับท่ี 57620 



*SMART SERVICE

–e- knowledge :แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ
และเพิ่มการเข้าถงึได้ง่าย ใน website เช่น CPG 
โรคที่จ าเป็น ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ 





*SMART IT

–ประชากรที่ไม่ถูกขึน้ทะเบียนเป็นคนในเขตของหน่วย
บริการในจงัหวัดแต่มีที่อยู่ในจงัหวัด ร้อยละ  0.19 ณ 
วันที่ 30 เม.ย.62

–ประชากรมาสามารถเช่ือมโยงข้อมูลในเขตได้ร้อยละ 
0.66



โรงพยาบาลบ่อพลอย



1. ลดความแออัดของผู้ป่วยใน รพ.

2. ลดระยะเวลาตรวจของผู้ป่วยใน รพ.

3. เพิม่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมาย

ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย (คร้ัง/วนั)

ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ (< 90 นาที)

อตัราความพงึพอใจ OPD ( > 80%)



Smart Look
ระดับดี

ปรับภูมทิัศน์ พฒันาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภัยและสวยงาม

ปลูกผกัปลอดสารพิษ

โรงจอดรถหน้าแฟลตใหม่

การด าเนินงาน

ทีพ่กัขยะติดเช้ือ, ขยะทัว่ไป และธนาคารขยะ

ก่อน หลงั

ก่อน หลงั



 อบรมให้ความรู้แก่ จนท. เร่ืองการประหยดัและอนุรักษ์พลงังาน

 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลงังาน เปลี่ยนหลอด LED ทั่วทั้ง รพ. 
    และเคร่ืองปรับอากาศที่อายุงาน > 10 ปี  (ได้รับงบประมาณสนับสนุน)

Smart Look

 พฒันากจิกรรม 5ส

จิตอาสา  รณรงค์ลด ละ เลกิ การใช้โฟม, 
มาตรการลดและคดัแยกขยะ



ปรับภูมทิัศน์เพิม่พืน้ที่สีเขียว จัดสวนหย่อม 
บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกปรับปรุงห้องน า้หอผู้ป่วยหญิง

ด าเนินการให้ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN 

ระดับดีมาก  ในปี 2562



การแต่งกายวนัศุกร์ผ้าไทย

ด้าน Personal Health
- ตรวจสุขภาพประจ าปี/ ตรวจตามความเส่ียงของลกัษณะงาน
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยเคร่ืองมอื 5 ชนิด ทุกปี

- ประเมนิภาวะสุขภาพจติ ใช้แบบวดัความเครียด, 9Q ทุกปี

- นโยบาย Personal Safety 
        เน้นการเฝ้าระวงัป้องกนัการติดเช้ือ/ บาดเจบ็จากการท างาน

- นโยบาย พชอ.บ่อพลอย ขบัขีป่ลอดภยั 
     จนท.  “สวมหมวกกนัน็อค/ คาดเข็มขัดนิรภยั” 100%

- จดัอบรม “Smart service Smart Look สู่ Smart Organization”

• ชุดพนักงานรักษาความปลอดภยั

Personal Look



ด้าน Personal Health

โครงการ DPAC โครงการคู่ห ูไร้พุงโครงการ ปิงปอง 7 สี

โครงการหุ่นสวย รวยสุขภาพ ผลการด าเนินงาน ปี 2561-2562

ผู้เข้าร่วมโครงการ  87  คน
     - BMI ลดลง        39 คน
     - BMI เท่าเดมิ     30  คน
     - BMI เพิม่ขึน้     18  คน

ร้อยละ

ผลการตรวจสุขภาพ จนท. 

จนท. ตรวจสุขภาพทั้ง 187 คน  
       -  กลุ่มปกติ  91 คน    
       -  กลุ่มเส่ียง  89 คน       - กลุ่มป่วย  7 คน บุคคลต้นแบบ  5 คน

ด าเนินการ ปี 2561-2562



ร้อยละ

: จนท. 198 คน  ตอบแบบสอบถาม  171 คน
- ภาวะปกติ  152 คน    - น้อย  15 คน     - ปานกลาง  4 คน      - มาก  1 คน      

Personal Health โครงการปฏิบัติธรรม

โครงการเร่ืองเล่าความดี

โครงการ 1 หน่วยงาน1 สันทนาการ

ผู้มีภาวะเครียดพบนักจิตวทิยา



รายงานความเส่ียง 
Risk Report Online

ส ารวจความพึงพอใจ ผ่าน QR Code

ตรวจสอบสิทธิ์ อสม. 
แทนใบรับรองสิทธิ์

E-saraban

ใช้ระบบ E-saraban ในการรับ-ส่งหนังสือ
 การส่ือสารต่างๆ ภายใน รพ., ผ่าน App. Line

โปรแกรมบริหารคลังวัสดุการแพทย์

แผนพฒันาต่อเน่ือง

จัดท าแบบส ารวจ Online เพือ่ 
ลดการใช้กระดาษและสะดวกต่อ
การประมวลผล
โปรแกรมระบบจัดการบุคลากร 
(การอบรม, สุขภาพ จนท.)
 โปรแกรมจองห้องประชุม, ขอใช้
รถยนต์, การส่งซ่อม ฯลฯ Online

อตัราคงคลงั ลดลง 2.11         1.55



Paperless

ปรับระบบการจัดเกบ็ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยแทน OPD Card
ระบบ Paperless ในแผนกผู้ป่วยนอก

ผลลัพธ์การใช้ระบบ Paperless

• ลดกระบวนการท างานของห้องบัตร 

• ลดระยะเวลาท างาน จาก 6 นาที       2 นาที

แผนพัฒนาต่อเน่ือง

„ โยกย้ายอตัราก าลงัของห้องบัตร ไปปฏิบัติทดแทนหน่วยงานอืน่



ระบบควิอเิลก็ทรอนิกส์ ที่แผนก OPD, ห้องบัตร, ห้อง Lab, ห้องยา

แผนก OPD

ห้องบัตร

ระบบ Neo Q ติดตั้งเคร่ือง BMS Smart Hospital Kiosk และ
ชุดเคร่ืองช่ังน า้หนัก วดัส่วนสูง ความดันโลหิตที่เช่ือมต่อเข้าระบบ Hos Xp

ระบบนัดหมายออนไลน์ 
ที่แผนกกายภาพและแพทย์แผนไทย



พฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องและการตรวจ
รักษา สามารถดูข้อมูลผู้ป่วยที่ รพ.สต.ได้ 

(OPD, IPD scan รวมถึงผล Lab)
สร้าง Patient EMR  สามารถดูประวตัิ    
   ผู้ป่วยได้ในหน้าจอเดยีว

โปรแกรมเรียกควิและแยกระดบัความรุนแรง ที่แผนก ER
ระบบนัดหมายควิออนไลน์ ผ่าน Smart Phone

แผนพฒันา

Smart Delivery  
ส่งยาทางไปรษณย์ี 

(กลุ่มผู้ป่วย ARV, TB)

รอรูป



Mapping Case เป้าหมาย ด้วย App GPS Co-ordinates  ค้นหาเส้นทางพกิัดต าแหน่งบ้านผู้ป่วย 
Latitude Longitude ลงในโปรแกรม Hos xp 

พฒันาระบบ GIS

รายการ จ านวน ท าการ Mapping พกิดับ้าน ร้อยละ

จ านวนบ้านผู้ป่วย 3,249 หลงั 2,615 หลงั 80.49%

รายการ
จ านวน 
(ราย)

มาโดย

FR มาเอง EMS

ผู้ป่วย Stroke 53 0 52 1

ผู้ป่วย ACS 40 0 40 0

ผลลพัธ์การด าเนินงาน  ปี 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62)

ปักหมุดจุดบริการภาครัฐ



ฐานข้อมูลประชากร

คุณภาพข้อมูลประชากรจากระบบรายงาน HDC

         การด าเนินการ

กรณ ีปชก. ไม่ถูกขึน้ทะเบียนเป็นคนในเขต    
           - ตรวจสอบเลขบัตร ปชช. ที่อยู่ กบัมหาดไทย      
           - สถานบริการที่เกีย่วข้อง          แก้ไขสถานะเป็น ย้าย
           - ต่างด้าว ไม่มีที่อยู่          ใส่ที่อยู่นอกเขต (ต่างประเทศ)

ปชก.ที่ไม่ถูกขึน้ทะเบียน (<ร้อยละ10)  = 6.84

ปชก.ในเขตไม่สามารถเช่ือมโยงบ้านในเขตได้ (<ร้อยละ1) = 0.02

ปชก.ในเขตรับผดิชอบซ ้าซ้อน (<ร้อยละ 3) = 0.50

ประกาศนโยบาย  “การใช้งานส่ือสังคม
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”

ผลการด าเนินงาน

พฒันาบุคลากร IT Man 
  คปสอ.บ่อพลอย

Data Link Center 
คปสอ.บ่อพลอย



ผลการด าเนินงาน Smart Organization
ประเด็นพฒันา เกณฑ์การประเมิน คะแนนเตม็ ผลการประเมิน

1. Smart Look

1.1 ด้านส่ิงแวดล้อม 1. รพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN 3 2

1.2 Personal Health 1. ร้อยละของ จนท.ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 3 3

2. ร้อยละผลการตรวจสุขภาพ จนท.อยู่ในเกณฑ์ปกติ 3 1

3. ร้อยละ จนท.ที่มีผลการตรวจผดิปกติ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม/ 
รับการรักษา

3 3

2. Smart Office

2.1 Paperless 1. หน่วยงานมีระบบ Paperless 4 3

2.2 E-saraban 1. ความครอบคลุมการใช้ E-saraban 4 3

3. Smart Service

3.1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1. พฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพือ่เฝ้าระวงัควบคุมโรค
ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของพืน้ที ่เช่น Stroke, STEMI

4 3

    3.2 ระบบควิอิเล็กทรอนิกส์ 1. หน่วยบริการมีระบบควิอิเล็กทรอนิกส์ 4 4

    3.3 จุดบริการหน่วยงานภาครัฐ 1. Citizen Info เพือ่ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 4 4

    3.4 ระบบนัดหมาย Online 1. หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบนัดหมาย Online 4 4

4. Smart IT

4.1 ฐานข้อมูลประชากร 1. ประชากรที่ไม่ถูกขึน้ทะเบียนเป็นคนในเขตของหน่วยบริการ 
ในจงัหวดั แต่มีที่อยู่ในจงัหวดั

4 4

ภาพรวม    ร้อยละ 85 40 34




