
2/16/2021 1

รอบที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

จังหวัดล ำพูน

ส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน

นิเทศงำน กรณีปกติ กระทรวงสำธำรณสุข
เขตสุขภำพที่ 1

เอกสำรประกอบ
กำรตรวจรำชกำร



ก 

สารบัญ 
 หน้า 
สารบัญ ก 
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดลำพูน 1 
Agenda Based (ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง) 
1. โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์  
 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 20 
2. กัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  
 2.1 กัญชาทางการแพทย์ 26 
 2.2 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 31 
3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 3.1 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
 3.2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 3.3 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ผชอ.) 

38 

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ ) 
4. สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต  
 4.1 ผู้สูงอายุคุณภาพ 49 
 4.2 สุขภาพจิต ฆ่าตัวตาย 65 
5. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย  
 5.1 Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด 78 
 5.2 Service plan stroke 83 
 5.3 Service plan สาขาอุบัติเหตุ 88 
 5.4 Service plan สาขามะเร็ง 95 
 5.5 Service plan สาขาทารกแรกเกิด 107 
 5.6 Intermediate Care 111 
6. ระบบธรรมาภิบาล  
 6.1 ตรวจสอบภายใน 117 
 6.2 การเงินการคลังสุขภาพ 120 
Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่) 
 7.1 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 130 
 7.2 พัฒนาการเด็ก (เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย)  136 
 7.3 โรควัณโรค (TB) 144 
 7.4 โรคไม่ติดต่อ (NCDs) 151 
Service plan สาขา palliative care  162 
Service Plan สาขาโรคไต 171 

 



1 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำพูน 

จังหวัดลำพูน  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ( สายเอเชีย ) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดิน สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็น            
เนินเขา และภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไปทางทิศตะวันออก อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำ
ตะวันตก เป็นแนวลงมาทางทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตาก แล้วเลาะลำน้ำแม่ปิง ขึ้ นไปทางทิศเหนือจน
จดเขต จังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกคือ เทือกเขาดอยช้าง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดลำพูน 
มีความสูงประมาณ 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล รองลงมาคือดอยสบเทิม อันเป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง ความสูงประมาณ 1,430 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ำโขง หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   
อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. 

ขนาด 
จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที ่มีขนาดเล็กที ่ส ุดของภาคเหนือ มีพื ้นที ่ทั ้งหมดประมาณ

4,505.882 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน บริเวณท่ีกว้างที่สุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม. 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

ทิศใต้   ติดต่อกับ  อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ประชากร 
ประชากรของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 405,075 คน  

เพศชาย 195,140 คน เพศหญิง 209,935 คน   
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  

 - ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  จำนวน  399,570  คน 
      เพศชาย 192,251 คน เพศหญิง  207,319 คน 

 - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จำนวน  1,861  คน 
      เพศชาย 997 คน    เพศหญิง 864 คน 
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 - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ( รายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)     
    จำนวน 3,176  คน   เพศชาย 1,594  คน   เพศหญิง  1,582  คน 

 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) จำนวน  468  คน 
      เพศชาย  298  คน   เพศหญิง  170  คน 
 มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นท่ี อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา และ อำเภอ 
ทุ่งหัวช้าง รวม 16 ตำบล 61 หมู่บ้าน 

ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนประชากร ชาย – หญิง จังหวัดลำพูน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

อำเภอ 
จำนวนประชากร  

จำนวนบา้น ชาย หญิง รวม 

อำเภอเมืองลำพูน 68,985 77,882 146,867 75,936 

อำเภอแม่ทา 19,025 19,799 38,824 16,667 

อำเภอบ้านโฮ่ง 19,178 20,491 39,669 15,892 

อำเภอลี้ 35,017 34,988 70,005 24,836 

อำเภอทุ่งหัวช้าง 10,116 10,031 20,147 7,531 

อำเภอป่าซาง 26,113 28,499 54,612 23,942 

อำเภอบ้านธิ 8,462 9,204 17,666 7,534 

อำเภอเวียงหนองล่อง 8,244 9,041 17,285 7,474 

รวม 195,140 209,935 405,075 179,812 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนประชากรและร้อยละของพ้ืนที่ จังหวัดลำพูน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

อำเภอ 
พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร จำนวน ปชก.ต่อ

พื้นที่ 1 ตร.กม. 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

5101 เมือง 479.83 10.65 146,867 36.26 306 

5102 แม่ทา 762.63 16.93 38,824 9.58 51 

5103 บ้านโฮง่ 596.95 13.25 39,669 9.79 66 

5104 ลี้ 1,701.99 37.77 70,005 17.28 41 

5105 ทุ่งหัวช้าง 486.13 10.79 20,147 4.97 41 

5106 ป่าซาง 299.95 6.66 54,612 13.48 182 

5107 บ้านธ ิ 129.02 2.86 17,666 4.36 137 

5108 เวียงหนองล่อง 49.43 1.1 17,285 4.27 350 

รวม 4,505.93 100 405,075 100 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ประกาศ ณ 8 มกราคม 2563) 
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ตารางท่ี 3   ประชากรจังหวัดลำพูน แยกเป็นรายอำเภอ ตามกลุ่มอายุเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องตาม 
                ยุทธศาสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
อำเภอ 

 
เมือง 

 
แม่ทา 

 
บ้านโฮ่ง 

 
ลี้ 

 
ทุ่งหัวช้าง 

 
ป่าซาง 

 
บ้านธิ 

เวียงหนอง
ล่อง 

 
รวม 

0 - 4 5,784 1,446 1,367 3,273 1,006 1,683 674 630 15,863 

5 - 9 6,679 1,588 1,491 3,801 1,152 2,023 733 633 18,100 

10 - 14 6,858 1,710 1,603 3,929 1,064 2,058 647 667 18,536 

15 - 19 6,567 1,869 1,590 4,163 1,205 2,264 656 640 18,954 

20 - 24 7,949 2,181 2,207 4,615 1,272 2,920 857 981 22,982 

25 - 29 10,222 2,728 2,758 5,148 1,395 3,797 1,125 1,213 28,386 

30 - 34 10,709 2,791 2,575 4,858 1,510 3,517 1,298 1,132 28,390 

35 - 39 11,714 2,766 2,841 4,932 1,631 3,797 1,296 1,178 30,155 

40 - 44 10,952 2,545 2,551 4,762 1,565 3,493 1,113 1,046 28,027 

45 - 49 9,935 2,717 2,755 5,100 1,675 3,617 1,020 1,130 27,949 

50 - 54 11,422 3,201 3,349 5,634 1,538 4,630 1,487 1,440 32,701 

55 - 59 13,136 3,805 3,938 5,364 1,394 5,251 1,989 1,705 36,582 

60 - 64 12,127 3,395 3,748 4,593 1,117 5,157 1,808 1,603 33,548 

65 - 69 8,568 2,279 2,680 3,373 983 3,766 1,071 1,210 23,930 

70 - 74 4,876 1,367 1,709 2,110 581 2,387 614 752 14,396 

75 - 79 3,060 757 1,034 1,462 421 1,441 383 441 8,999 

80 - 84 2,258 611 671 1,035 279 1,022 265 334 6,475 

85 - 89 1,162 422 443 601 181 634 175 205 3,823 

90 - 94 421 165 134 255 74 218 71 67 1,405 

95 - 99 83 41 32 43 19 49 6 16 289 

100 5 1 2 4 3 3 2 1 21 

> 100 18 2 5 12 9 8 2 3 59 
รวม 144,505 38,387 39,483 69,067 20,074 53,735 17,292 17,027 399,570 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ประกาศ ณ 8 มกราคม 2563) 
      จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ(ปี) รายอำเภอ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ใน 

       ทะเบียนบ้าน) 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
        ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม 
กระจาย อยู่ทุกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง รองลงมา คืออำเภอป่าซาง และ
อำเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อำเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
เมืองลำพูน  
 อุตสาหกรรมหลัก มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านคมนาคมขนส่ง           
ที ่เอื ้ออำนวยต่อการลงทุน ซึ ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที ่ต ้องพึ ่งพาวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร  

อาชีพที่สำคัญของจังหวัด 
       การประกอบการเกษตร มีการทำนาข้าวและทำสวนลำไย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของ
จังหวัด นอกจากนี้ยังมีอาชีพลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

การปกครอง 
 จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577

หมู่บ้าน 17 ชุมชนและมีการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมืองลำพูน 1 แห่ง เทศบาลตำบล 39 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  17 แห่ง 

ตารางท่ี 4  แสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
อำเภอ 

 
ตำบล 

 
หมู่บ้าน 

 
ชุมชน 

 
หลังคาเรือน 

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบล 

เทศบาล
เมือง/ตำบล 

ระยะห่าง
จากอำเภอ

เมือง
(กิโลเมตร) 

5101 เมือง 15 159 17 75,936 1 15 
 

5102 แม่ทา 6 71 0 16,667 1 7 25 
5103 บ้านโฮ่ง 5 62 0 15,892 4 2 36 
5104 ลี้ 8 99 0 24,836 3 7 105 
5105 ทุ่งหัวช้าง 3 35 0 7,531 3 1 105 
5106 ป่าซาง 9 90 0 23,942 4 4 11 
5107 บ้านธิ 2 36 0 7,534 1 1 26 
5108 เวียงหนองล่อง 3 25 0 7,474 0 3 45 
รวม 51 577 17 179,812 17 40 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลหมู่บ้าน,หลังคาเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน 
       ณ ธันวาคม 2562 
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ตารางที่ 5  แสดงความครอบคลุมการมีสิทธิ จังหวัดลำพูน แยกตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากรัฐ 
ปีงบประมาณ 2563 

สิทธิ จำนวน (คน) สิทธิ จำนวน (คน) 

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) 279,505 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 32,619 
ประกันสังคม (SSS) 83,601 พนักงานส่วนท้องถิ่น (LGO) 5,777 
ต่างด้าว 1,270 ไม่มีสิทธิใดๆจากรัฐ (ค่าว่าง) 137 
สิทธิ อื่นๆ 5,207 รวมทั้งหมด 408,116 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงแนวโน้มประชากรจังหวัดลำพูน ตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐ (4 
สิทธิหลัก) ปีงบประมาณ 2559 – 2563 

  

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลประชากรรายเดือน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รวม UCS+WEL
68.49%

SSS
20.48%

OFC
7.99%

LGO
1.42%

NRD
0.31%

ค่าว่าง
0.03%

อื่นๆ
1.28%

 270,000

 275,000

 280,000

 285,000

 290,000

ต.ค
.-5

9
ม.

ค.-
60

เม
.ย.

-6
0

ก.ค
.-6

0
ต.ค

.-6
0

ม.
ค.-

61
เม

.ย.
-6

1
ก.ค

.-6
1

ต.ค
.-6

1
ม.

ค.-
62

เม
.ย.

-6
2

ก.ค
.-6

2
ต.ค

.-6
2

UC 

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

ต.ค
.-5

9

ม.
ค.-

60

เม
.ย.

-6
0

ก.ค
.-6

0

ต.ค
.-6

0

ม.
ค.-

61

เม
.ย.

-6
1

ก.ค
.-6

1

ต.ค
.-6

1

ม.
ค.-

62

เม
.ย.

-6
2

ก.ค
.-6

2

ต.ค
.-6

2

SSS

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

ต.ค
.-5

9

ม.
ค.-

60

เม
.ย.

-6
0

ก.ค
.-6

0

ต.ค
.-6

0

ม.
ค.-

61

เม
.ย.

-6
1

ก.ค
.-6

1

ต.ค
.-6

1

ม.
ค.-

62

เม
.ย.

-6
2

ก.ค
.-6

2

ต.ค
.-6

2

OFC

5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
5,800
5,900

ต.ค
.-5

9

ม.
ค.-

60

เม
.ย.

-6
0

ก.ค
.-6

0

ต.ค
.-6

0

ม.
ค.-

61

เม
.ย.

-6
1

ก.ค
.-6

1

ต.ค
.-6

1

ม.
ค.-

62

เม
.ย.

-6
2

ก.ค
.-6

2

ต.ค
.-6

2

LGO



6 
 

ข้อมูลบุคลากรจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

    อัตรากำลังคน         บุคลากรทางการแพทย์ 

ตารางท่ี 6  แสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน           
               ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน แพทย์ ทันต

แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
พยาบาล
เทคนิค 

บุคลากรทาง
การแพทย์ 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวม 

เมือง 83 19 45 476 - 268 655 1,546 
แม่ทา 6 4 3 51 - 48 77 189 
บ้านโฮ่ง 10 3 5 60 - 53 58 189 
ลี้ 14 5 8 92 - 89 124 332 
ทุ่งหัวช้าง 4 3 4 42 - 36 47 136 
ป่าซาง 11 5 8 78 1 69 100 272 
บ้านธิ 4 3 5 34 - 34 47 127 
เวียงหนองล่อง 4 3 3 27 - 32 33 102 
รวม 136 45 81 860 1 629 1,141 2,893 

 
ตารางท่ี 7  แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ บุคลากรที่สำคัญ จำนวน อัตราส่วน 1 บุคลากรต่อประชากร 
1 แพทย ์ 136 1:2,978 
2 ทันตแพทย์ 45 1:9,002 
3 เภสัชกร 81 1:5,001 
4 พยาบาลวิชาชีพ 860 1:471 

 

ข้าราชการ
54%

ลูกจ้างประจ า
5%

พนักงานราชการ
3%

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข
36%

อื่นๆ
2%

แพทย์
5%

ทันตแพทย์
2%

เภสัชกร
3%

พยาบาล
วิชาชีพ
30%

บุคลากรทาง
การแพทย์ อื่นๆ

21%

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
39%
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แผนภูมิที่ 2    แสดงจำนวน แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปีงบประมาณ 2557- 2563 

 

ตารางท่ี 8   แสดงจำนวนบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563   

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

อ่ืนๆ รวม 

เมือง 893 66 45 542 - 1,546 
แม่ทา 111 7 2 67 2 189 
บ้านโฮ่ง 128 14 2 45 - 189 
ลี้ 190 17 2 121 2 332 
ทุ่งหัวช้าง 86 9 2 39 - 136 
ป่าซาง 165 9 2 94 2 272 
บ้านธิ 79 7 1 40 - 127 
เวียงหนองล่อง 70 3 3 21 5 102 
รวม 1,722 132 59 969 11 2,893 

 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 
95 

103 
122 123 

134 136 

28 34 36 44 40 44 
45 

66 69 70 
79 80 80 81 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
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ตารางท่ี 9  แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุข และจำนวนเตียง สังกัดภาครัฐบาล แยกรายอำเภอ 
                ปีงบประมาณ 2563 

อำเภอ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. ศูนย์บริการ

เทศบาล 411  เตียง 90 60 30 10 จำนวน 
5101  เมือง S - - - - 17 1 
5102  แม่ทา - - - F2 - 9 - 
5103  บ้านโฮ่ง - - - F2 - 9 - 
5104  ลี้ - - F1 - - 13 - 
5105  ทุ่งหัวช้าง - - - F2 - 4 - 
5106  ป่าซาง - - F1 - - 13 - 
5107  บ้านธิ - - - F2 - 2 - 
5108  เวียงหนองล่อง - - - - F3 4 - 
จำนวน 1 - 2 4 1 71 1 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

แผนภาพที่ 1  โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
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ตารางที่ 10  ตารางแสดงจำนวนสถานพยาบาลเอกชน (คลินิกเอกชน) แยกตามลักษณะและแยก
ตามอำเภอ  จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
ประเภทคลินิก 

เวช
กร

รม
 

เฉ
พา

ะท
าง

ด้า
นเ

วช
กร

รม
 

ทัน
ตก

รร
ม 

กา
รพ

ยา
บา

ลแ
ละ

กา
รผ

ดุง
คร

รภ
์ 

กา
ยภ

าพ
บำ

บัด
 

เท
คนิ

คก
าร

แพ
ทย

์ 

กา
รแ

พท
ย์แ

ผน
ไท

ย 

กา
รแ

พท
ย์แ

ผน
ไท

ยป
ระ

ยุก
ต์ 

กา
รป

ระ
กอ

บโ
รค

ศิล
ปะ

 ส
าข

าก
าร

แพ
ทย

์แผ
นจ

ีน 

กา
รป

ระ
กอ

บโ
รค

ศิล
ปะ

 ส
าข

าก
ิจก

รร
มบ

ำบ
ัด 

กา
รผ

ดุง
คร

รภ
์ 

สห
คล

ินิก
 

รว
ม 

อ.เมือง 26 19 27 7 3 3 5 0 2 1 0 4 97 
อ.แม่ทา 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
อ.บ้านโฮ่ง 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 10 
อ.ลี้ 2 0 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 17 
อ.ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
อ.ป่าซาง 4 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 16 
อ.บ้านธิ 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
อ.เวียงหนองล่อง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
รวมทั้งหมด             163 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ข้อมูล ตั้งแต่
           วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

สถานการณ์และแนวโน้มประชากร จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 
แผนภูมิที่ 3  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 
 

แผนภูมิที่ 4  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน แยก ชาย - หญิง ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 
 

แผนภูมิที่ 5  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน ไม่ได้สัญชาติไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 

แผนภูมิที่ 6  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน ตามทะเบียนการเกิด - ตาย ปี พ.ศ. 2553 – 2563

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 

404,693 
404,560 

403,952 

404,673 
405,268 

405,468 

406,385 

405,999 

405,918 405,955 

405,075 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

197,278 196,868 196,509 196,622 196,747 196,755 196,902 196,448 196,184 195,908 195,140 

207,415 207,692 207,443 208,051 208,521 208,713 209,483 209,551 209,734 210,047 209,935 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง

293 284 305 
465 

323 
352 

1,412 

1,391 
1,491 

1,708 
1,861 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

3,257 3,310 

3,575 
3,446 

3,214 
3,085 

3,023 
3,188 

3,114 3,038 
2,747 

3,659 3,630 
3,796 3,804 3,841 3,887 

4,084 4,112 

3,877 
3,841 

4,351 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เกิด ตาย 
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จากภาพรวมของแผนภูมิจำนวนประชากร พบว่า จังหวัดลำพูนมีแนวโน้มประชากรที่ลดลง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงและอัตราการตายที่สูงขึ้น โดยประชากรหญิงมี
แนวโน้มสูงขึ้น ประชากรชายมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการเพิ่มขึ้นและลดลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดลำพูน มีจำนวนมากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี 

  เมื่อเปรียบเทียบประชากรระยะเวลา 10 ปี ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2563  แนวโน้ม 
ฐานของรูปปิระมิดประชากร แคบลง แต่กว้างขึ้นในช่วงอายุ 50 – 60 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น           
ทั้งกลุ่มชาย และหญิง 

แผนภูมิที่ 7  ปิรามิดประชากรจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

    ปิรามิดประชากรจังหวัดลำพูนปี 2553              ปิรามิดประชากรจังหวัดลำพูนปี 2563 

      
แหล่งทีม่าของข้อมูล : จากทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2563 

แผนภูมิที่ 8  แสดงจำนวนอายุคาดเฉลี่ยของประชากร เม่ือแรกเกิด จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2560 – 2563 
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แผนภูมิที่ 9  แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จังหวัดลำพูน  ปี พ.ศ. 2556 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 

แผนภูมิที่ 10  แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป จังหวัดลำพูน แยก ชาย-หญิง  
                  ปี พ.ศ. 2556 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 

 จากแผนภูมิที่ 9 และ 10 จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2563 มีผู้สูงอายุร้อยละ  22.95 
แนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประชากรชาย ร้อยละ 45.18 ประชากรหญิง ร้อยละ 54.82  
ประชากรชายมีแนวโน้มลดลง โดยสอดคล้องกับอัตราการเสียชีวิตของประชากรชายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ต่างจากประชากรหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตที่ลดต่ำลง 

 แต่หากมองภาพรวม จังหวัดลำพูนมีความจำเป็นต้องรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแก่คนหนุ่มสาว ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ (Active Aging) และเตรียม
ระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรคที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น โรคซึมเศร้า โรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวานหัวใจ และมะเร็ง 

 

 

 

16.30 
17.19 

18.01 
18.87 

19.82 
20.84 

21.85 
22.95 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

46.50 46.24 46.17 46.01 45.75 45.54 45.39 45.18 

53.50 53.76 53.83 53.99 54.25 54.46 54.61 54.82 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ชาย หญิง 
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สถานการณ์ด้านสุขภาพ 

แผนภูมิที่ 11  ร้อยละการเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ  

แผนภูมิที่ 12   อัตราการเกิด-ตาย ต่อพันประชากร จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 

 

 

-0.0575 
-0.0670 

-0.1009 
-0.0753 

-0.0158 
-0.0713 

-0.1088 

-0.1535 

-0.2227 
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-0.3960 

-0.4500

-0.4000

-0.3500

-0.3000

-0.2500
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-0.0500
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8.39 
8.08 

8.32 8.19 

8.90 
8.56 8.60 

8.19 
7.91 

7.69 
7.49 

6.78 

8.96 

8.75 

9.32 
8.94 9.06 

9.27 
9.69 

9.73 10.14 
9.56 9.47 

10.74 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

อัตราเกิด/พัน อัตราตาย/พัน
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อุบัติเหตุขนส่ง

โรคหัวใจขาดเลือด / โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย (stemi)

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตัน (stroke)

ปอดบวม / ปอดอักเสบ

เนื้องอกร้าย

สถานการณ์แนวโน้มโรคและสาเหตุการตายปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2563 ชายเสียชีวิต 2,494 ราย หญิงเสียชีวิต 1,912 ราย รวมผู้เสยีชีวิต
ทั้งหมด 4,406 ราย มะเร็งยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 

ตารางที่ 11  แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกแยกชาย-หญิง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 

อันดับที ่ รหัสโรค กลุ่มโรค ผลรวม ชาย หญิง อัตราต่อ
แสนประ

ขากร 
1 C00-C97 เนื้องอกร้าย 579 322 257 142.94 

2 J12-
J18,J60-
66 

ปอดบวม / ปอดอักเสบ 300 176 124 74.06 

3 I60-I69 โรคหลอดเลือดสมองแตก ตัน 
(stroke) 

212 138 74 52.34 

4 I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด/กล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย 

203 120 83 50.11 

5 A40-A41 โลหิตเป็นพิษ (sepsis) 185 103 82 45.67 

6 N17-N19 ไตวาย 174 91 83 42.96 

7 V01-V99 อุบัติเหตุขนส่ง 138 106 32 34.07 

8 J40-J44 ปอดอุดกลั้นเร้ือรัง COPD 93 65 28 22.96 

9 K70-K77 โรคตับจากสารพิษแอลกอฮอร์ 93 76 17 22.96 

10 I10-I15 ความดันโลหิตสูง 92 35 57 22.71 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ 13  แสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก แยก ชาย-หญิง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 

                   

 

 

 

 

 

 

 

ชาย 

82

83
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124

257
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โลหิตเป็นพิษ (sepsis)

โรคหัวใจขาดเลือด / โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย (stemi)

ไตวาย

ปอดบวม / ปอดอักเสบ

เนื้องอกร้าย

หญิง 



15 
 

 ตารางท่ี 12  แสดง จำนวนประชากรที่มีสาเหตุการตาย ด้วยโรคมะเร็ง 10 อันดับแรก  
        รหัสโรค C00-C97)  ปีงบประมาณ 2563  

ลำดับที่ NCAUSE Diagtname ชาย หญิง ผลรวม 

1 C349 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด 83 61 144 

2 C229 เนื้องอกร้ายของตับ 77 30 107 

3 C260 เนื้องอกร้ายของลำไส้ 24 22 46 

4 C509 เนื้องอกร้ายของเต้านม 0 31 31 

5 C189 เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ 12 8 20 

6 C240 เนื้องอกร้ายของท่อน้ำดีนอกตับ 10 8 18 

7 C169 เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร 10 6 16 

8 C539 เนื้องอกร้ายของปากมดลูก 0 16 16 

9 C61 เนื้องอกร้ายของต่อมลูกหมาก 16 0 16 

10 C959 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 10 6 16 
แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2563
ได้แก่ มะเร็งปอดและรองลงมาคือมะเร็งตับ มะเร็งตับจะเกิดกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ 

แผนภูมิที่ 14    แสดง จำนวนประชากรที่มีสาเหตุการตาย ด้วยโรคมะเร็ง แยก ชาย-หญิง  ในจังหวัดลำพูน 
                    ปีงบประมาณ 2560 – 2563 

 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2563 
ได้แก่ มะเร็งปอดและรองลงมาคือมะเร็งตับ มะเร็งตับจะเกิดกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ 

320 

361 358 

322 

224 228 

250 
257 

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง
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ตารางท่ี 13  แสดง 10 อันดับ  สาเหตุการเข้ารับริการของผู้ป่วยนอกจังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค (298โรค) 
                 ปีงบประมาณ 2563  

 
ที ่

 
ชื่อกลุ่ม (298โรค) 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 91,853 136,408 228,261 56,350.31 

2 104 เบาหวาน 44,765 71,031 115,796 28,586.31 
3 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 36,512 65,230 101,742 25,116.83 

4 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลัน 

30,163 38,763 68,926 17,015.61 

5 181 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและ
โครงสร้าง 

28,806 36,449 65,255 16,109.36 

6 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่นๆ 14,848 27,827 42,675 10,535.09 

7 185 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม 

12,290 20,994 33,284 8,216.75 

8 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 

19,560 12,622 32,182 7,944.70 

9 199 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

13,610 15,054 28,664 7,076.22 

10 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 

10,739 6,624 17,363 4,286.37 

 
แผนภูมิที่ 15   แสดง 10 อันดับ สาเหตุการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกจังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค  
 แยก ชาย-หญิง ในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2560 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   

91,853

44,765
36,512

30,163 28,806
14,848 12,290

19,560
13,610 10,739

136,408

71,031
65,230

38,763 36,449
27,827

20,994
12,622 15,054

6,624

145 104 207 167 181 206 185 281 199 175

ชาย หญิง
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ตารางท่ี 14  แสดง 10 อันดับ  สาเหตุการเข้ารับริการของผู้ป่วยในจังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค (298โรค) 
                 ปีงบประมาณ 2563  

ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 098 โลหิตจางอื่น ๆ 1,219 1,443 2,662 657.16 
2 169 ปอดบวม 1,289 1,065 2,354 581.13 
3 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอด

ชนิดอุดก้ันแบบเร้ือรัง 
1,144 681 1,825 450.53 

4 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะ
บริเวณในร่างกาย 

1,101 490 1,591 392.77 

5 278 การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ 1,024 558 1,582 390.54 
6 133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 618 654 1,272 314.02 
7 217 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 489 730 1,219 300.93 
8 151 หัวใจล้มเหลว 583 632 1,215 299.94 
9 239 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มปีัญหาเกี่ยวกับ

ทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะ
เกิดได้ในระยะคลอด 

- 1,121 1,121 276.74 

10 198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง 

563 465 1,028 253.78 

 
แผนภูมิที่ 16   แสดง 10 อันดับ จำนวนผู้เข้ารับบริการของผู้ป่วยในจังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค  
แยก ชาย-หญิง  ปีงบประมาณ 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   

 

1,219 
1,289 

1,144 1,101 
1,024 

618 

489 
583 

-

563 

1,443

1,065

681

490
558

654
730

632

1,121

465

098 169 175 281 278 133 217 151 239 198

ชาย หญิง
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แผนภูมิที่ 17   แสดง 5 อันดับ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค 
         อัตราต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2558 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

แผนภูมิที่ 18  แสดง 5 อันดับ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค  
                  อัตราต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2558 – 2563 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

51,697 
55,965 55,617 

47,361 
49,414 

56,350 

26,775 

31,696 
30,750 

27,590 
27,990 28,586 

30,081 

33,107 
35,372 

27,019 
28,180 

25,117 

24,026 
28,299 

31,570 

23,348 
21,397 17,016 

14,887 
18,118 19,675 

16,406 
18,506 

16,109 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

145 ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า 104 เบาหวาน 

207 เน้ือเยื่อผิดปกติ 167 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 

181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 

1,227 

2,353 

2,305 

2,628 

2,971 

2,662 

1,027 

1,965 

2,240 

2,929 2,994 

2,354 

884 

1,663 
1,723 

2,039 2,142 

1,825 

566 

990 1,059 

1,428 
1,678 

1,582 

628 

1,155 1,257 

1,255 

1,500 
1,591 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
098 โลหิตจางอื่น ๆ 169 ปอดบวม 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพอง 

278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ 
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แผนภูมิที่ 19   อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก – ผู้ป่วยใน จำนวนครั้งต่อคน ต่อปี จังหวัดลำพูน  
 ปีงบประมาณ 2558 – 2563 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

3.58 

4.00 

3.86 

4.05 4.08 
4.01 

3.56 
3.49 

3.71 3.71 

3.42 
3.45 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก (คร้ังต่อคนต่อปี) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน (คร้ังต่อคนต่อปี)



 

 

Agenda Based 

(ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง) 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเด็นที ่ 1  โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

หัวข้อ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จังหวัดลำพูน  
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 
เขตสุขภาพที่ 1 รอบท่ี 1/2564 

1. สถานการณ์ 

 จังหวัดลำพูน มีเรือนจำตั้งอยู่ จำนวน 1 แห่ง โดยตั้งอยู่ พ้ืนที่ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 111 คน ข้าราชการ 88 คน ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 คน ผู้ช่วยและลูกจ้างชั่วคราว 23 คน มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ชาย
ทั้งหมด 122 คน มีผู้ต้องขังทั้งหมด 2,383 คน ชายจำนวน 2,129 คน หญิงจำนวน 254 คน 
สถานพยาบาลเรือนจำได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
โดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นหน่วยบริการประจำและรับส่งต่อ มีสิทธิการรักษาครอบคลุมร้อยละ 
97.36 ซ่ึงสามารถแยกเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลดังนี้ (ข้อมูล ณ 14 มกราคม 2564) 

สิทธิการรักษาพยาบาล จำนวน (คน) ร้อยละ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลลำพูน(สิทธิ UC)  2,262 94.92 
สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลำพูน 43 1.81 
สิทธิข้าราชการ  15 0.63 
ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล 63 2.64 
ความครอบคลุมของผู้มีสิทธิ 2,320 97.36 
  

จากจำนวนผู้ต้องทั้งหมดพบว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด 58 คน ผู้พิการทั้งหมด 15 คน และยัง
พบว่ามีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคเรื้อรังท้ังหมด 299 คน โดยสามารถแยกโรคได้ดังนี้ 

ลำดับ โรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง 76 28 104 4,362.25 
2 ติดเชื้อ HIV 50 4 54 2,266.05 
3 หอบหืด 36 8 44 1,846.41 
4 จิตเวช 33 7 40 1,678.56 
5 เบาหวาน 22 10 32 1,342.85 
6 หัวใจ 25 0 25 1,049.10 
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2. แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

 ผลงานการให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 

 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

 เป้าหมาย 

 มีแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง 

 การดำเนินงาน 

 จัดทำแผนการดำเนินงานอบรม อสรจ. 1 รุ่น 50 คน โดยใช้งบประมาณจาก กองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลริมปิง 

  ปัจจุบันมี อส.รจ.มีทั้งหมด 95 คน อัตรา อส.รจ.ต่อผู้ต้องขังเป็น 1 : 25 ได้รับการอบรม
แบ่งเป็นดังนี้ 

ปี จำนวน/คน 
2562 50 
2563 50 
2564 50 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
ด้านการรักษาพยาบาล 

ไดจ้ัดบริการตรวจทางการแพทย์ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแพทย์ออกตรวจทุกวันศุกร์ 
ได้จัดบริการตรวจรักษาตามตามเวชปฏิบัติ โดยพยาบาลวิชาชีพทุกวันเวลาราชการ และกรณี

ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ On Call ตลอดเวลา 
โรคที่พบ ๕ อันดับแรก  
โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคผิวหนัง, โรคปริทันต์, โรคระบบกล้ามเนื้อ, โรคระบบทางเดินอาหาร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการส่งต่อรักษาโรงพยาบาลนอก  

- ส่งต่อผู้ป่วยนอก รพ.ลำพูน จำนวน 51 คน 79 ครั้ง 
- รพ.ลำพูน ส่งต่อ รพ.มหาราชฯ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 3 ครั้ง 
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ด้านบริการสุขภาพช่องปาก 

 เป้าหมาย 

 มีการจัดให้บริการสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี 

การดำเนินงาน 

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ลำพูน เข้าให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง 
- ตรวจช่องปากผู้ต้องขัง จำนวน 96 คน ตรวจช่องปาก 32 คน ต้องการถอนฟันเนื่องจาก

ฟันโยกและโรคโพรงประสาทฟันอักเสบจำนวน 30 คนให้คำแนะนำ 32 คน และให้บริการอ่ืนๆ 2 คน 
 - แผนสร้างห้องทันตกรรม (กองแบบแผน ก.45 Type A) 

- ได้รับยูนิตทำฟันจากงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2564 
- จากสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถให้บริการด้านทันตกรรมได้ 
 

ด้านบริการสุขภาพจิต 

เป้าหมาย 

ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 80 และมีระบบการ
ประเมินภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงาน 

ผู้ต้องขังป่วยทั้งหมด 40 คน ชาย 33 คน หญิง 7 คน 

กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำพูน เข้าตรวจสุขภาพจิตผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุก 3 เดือน 
ผู้ต้องขังได้รับการประเมินสุขภาพจิตจำนวน 483 คน (ชาย 446 คน หญิง 37 คน) คิดเป็นร้อยละ 
20.27  

ด้านควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

วัณโรค 

เป้าหมาย 
มีการดำเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

การดำเนินงาน 
 ผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้รับการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก โดยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน 
เมื่อวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 จำนวน 2,383 คน (ชาย 2,129 คน หญิง 254) คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของผู้ต้องขังทั้งหมด และอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจคัดกรอง 
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เอชไอวี 

เป้าหมาย 
มีการดำเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับร้อยละ 50 

การดำเนินงาน 
การคัดกรอง HIV ในผู้ต้องขังที่สมัคใจเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 24 คน จากจำนวน

ผู้ต้องขังทั้งหมด 2,383 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย คิดเป็น 10.64 

สถานพยาบาลเรือนจำให้ความรู้ และตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจสัปดาห์ละ         
1 ครั้ง รวมทั้งขอรับการสนับสนุนถุงยางอนามัยจาก สสจ. และรพ.ลำพูน เพ่ือจ่ายให้กับผู้ต้องขังกลุ่ม 
M ทุกวันศุกร์ 

โควิด 19 

การดำเนินงาน 

ลำ
ดับ
ที ่

จำนวน
ผู้ต้องขังเข้า
ใหม่เฉลี่ย
ต่อเดือน/
ต่อวัน 
(คน) 

จำนวนห้องแยกกักโรค 
โควิด 19 (คน) 

ขั้นตอนกระบวนการแยกกัก
โรคจนครบกำหนด 

รูปภาพห้อง
แยกกักโรค  
โควิด 19  

หมา
ยเหตุ 

1. - เฉลี่ยวัน
ละ 8-10 
คน 
- เฉลี่ย
เดือนละ 
100 - 
150 คน 

ผู้ต้องขังชาย 
- ห้องแยกโรคผู้ต้อง
เข้ า ช า ย มี จ ำ น ว น
ทั้ งห ม ด   1 8  ห้ อ ง 
ดังนี้ 
1 .  ห้ อ ง แ ย ก โ ร ค
สำหรับผู้ ต้ องขั งเข้ า
ใหม่รับย้าย มีจำนวน 
14 ห้อง 
2 .  ห้ อ ง แ ย ก โ ร ค
สำหรับผู้ต้องขังกลับ
จาก รพ. นอก จำนวน 
1 ห้อง 
3 .  ห้ อ ง แ ย ก โ ร ค
สำหรับผู้ต้องขังกลับ
จากศาล จำนวน 1 
ห้อง 

1. ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขังเข้า
ใหม่  รับย้ าย กลับจากศาล 
กลับจากโรงพยาบาลนอกและ
ผู้ เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ทุก
ราย คัดกรองสุขภาพทั่วไป ซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย วัดอุณ
ภู มิ  กั กตั ว ในห้ องแยก เป็ น
ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างถูก
กักตัวในห้องแยกดำเนินการ
ต รว จ วั ด อุณ ห ภู มิ แ ล ะซั ก
ประวัติอาการวันละ 2 ครั้ง  
2. กรณีผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง       
เข้าใหม่  รับย้าย กลับจากศาล 
กลับจากโรงพยาบาลนอก และ       
ผู้ เข้ า รั บ ก ารต รว จ พิ สู จ น์            
มี อุณ ห ภู มิ ม ากกว่ า  37 .5 
อ งศ า เซล เซี ย ส  ร่ วม กั บ มี

ห้องแยก
ผู้ต้องขังเข้า
ใหม่ชาย 14 
ห้อง 
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ลำ
ดับ
ที ่

จำนวน
ผู้ต้องขังเข้า
ใหม่เฉลี่ย
ต่อเดือน/
ต่อวัน 
(คน) 

จำนวนห้องแยกกักโรค 
โควิด 19 (คน) 

ขั้นตอนกระบวนการแยกกัก
โรคจนครบกำหนด 

รูปภาพห้อง
แยกกักโรค  
โควิด 19  

หมา
ยเหตุ 

4 .  ห้ อ ง แ ย ก โ ร ค
ส ำห รั บ ผู้ ต้ อ งขั งที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
(PUI) จำนวน 2 ห้อง 
 
 
ผู้ต้องขังหญิง 
- ห้องแยกโรคผู้ต้อง
หญิงมีจำนวนทั้งหมด 
2 ห้อง ดังนี้ 
1 .  ห้ อ ง แ ย ก โ ร ค
สำหรับผู้ ต้ องขั งเข้ า
ใหม่รับย้าย มีจำนวน 
1 ห้อง 
2 .  ห้ อ ง แ ย ก โ ร ค
สำหรับผู้ต้องขังกลับ
จาก  รพ .นอก/ศาล 
จำนวน 1 ห้อง 

อาการในระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไอ น้ ำมูก หายใจหอบ
เหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
มีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนที่
เสี่ ย งหรือสั มผั ส ใกล้ ชิ ดกับ
ผู้ ป่ ว ย  โ ร ค โ ค วิ ด  1 9 
ด ำ เนิ น ก าร ร าย งาน ไป ยั ง
โรงพยาบ าลลำพูน ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
3. ประสานโรงพยาบาลแม่
ข่ายเพ่ือตรวจหาเชื้อ โควิด 19 
ในผู้ต้องขังเข้าใหม่ ภายใน 14 
วัน ก่อนปล่อยตัวเข้าแดนปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis และแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
 - ความแออัด การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้ต้องขังในเรือนจำ หากเกิดการติดเชื้อ 
โควิด 19 อาจมีการแพร่ระบาด ได้ง่าย รวมถึงโรคติดต่ออ่ืนๆ ด้วย 
 - การเข้าถึงบริการทันตกรรมรักษา เดือนละครั้งไม่ครอบคลุมการเจ็บป่วยและการรักษา
ทันท่วงท ี
 - การพัฒนาศักยภาพทีมพยาบาล บุคลากร เรือนจำ 
 - การคัดกรอง เอสไอวี ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ต้องขังไม่สมัคร
ใจเข้ารับการตรวจ 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 - เพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและการคัดกรอง โควิด 19  ในกลุ่มผู้ต้องขังรายใหม่ และบุคลากร
ภายนอกที่เข้าไปร่วมจัดกิจจกรรมและการให้บริการให้มากขึ้น 
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 - เสนอให้รับวัคซีน โควิด 19 ในลำดับต้นๆ เนื่องจากหากเกิดการระบาดในเรือนจำ จะติดต่อ
และขยายในเวลาอันรวดเร็ว 
 - จัดบริการคลินิกทันตกรรมพิเศษในเรือนจำ ในการติดตามการรักษาและเฝ้าระวังโรคทาง
ทันตกรรมท่ีต่อเนื่อง 
 - พัฒนาศักยภาพทีมพยาบาล บุคลากร เรือนจำอย่างน้อย 1 – 2 เดือนครั้ง 
 - อบรมให้ความรู้ระบบสารสนเทศทางการแพทย์  (โปรแกรม JHCIS, ข้อมูล 43 แฟ้ม, 
ผลงานบริการ) 
 - พัฒนาศักยภาพทีม อสรจ.ในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแบ่งเบาภารงานของเจ้าหน้าที่
พยาบาลและรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้ต้องขังได้อย่างครอบคลุม
และทันท่วงที 
 - สร้างความตระหนักและอธิบายให้ผู้ต้องขังทราบถึงประโยชน์ของการตรวจคัดกรองเอชไอวี 
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 

             ผู้รายงาน นายธนวรรธน์ จันตัน 
      ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
           วัน/เดือน/ปี  3 กุมภาพันธ์ 2564  

 
      ผู้ควบคุมกำกับงาน นายธาณี ศรีวงค์วรรณ์ 
          ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
          วัน/เดือน/ปี  3 กุมภาพันธ์ 2564 



 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
ประเด็นการตรวจราชการ   
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 กัญชาทาง

การแพทย์ 
ตัวชี ้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที ่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์แบบบูรณาการ (ปี พ.ศ. 2564 เป้าหมายร้อยละ 50) 
 
1.สถานการณ์  

จังหวัดลำพูนมีโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งได้รับได้รับหนังสือสำคัญ จำหน่าย
ซึ่ง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) คิดเป็น ร้อยละ 100 และ ทุกแห่งมีการเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเปิดให้บริการ
คลินิกดังนี้ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ทุกแห่ง จำนวน 8 
แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลลำพูน และเปิด
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลบ้านธิ 
โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบ้านลี้ และ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง มีผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ คือน้ำมันกัญชา 1.7% THC 5 mL ของโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัย 

ภูเบศร ยาตำรับแผนไทยของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้แก่ ยาทำลายพระสุเมรุ 
ยาศุขไสยาศน ์ยาแก้ลมแก้เส้น และ ยาทาริดสีดวงและโรคผิวหนัง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สถานบริการที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดลำพูนแยกตามหน่วยบริการ 
 

ชื่อโรงพยาบาล ระบุช่วงเวลาเปิด
ให้บริการ 

 

จำนวนวันที่ 
เปิดให้บริการ/

สัปดาห์ 

ระบุวันที่เปิดให้บริการ 

1. โรงพยาบาลลำพูน 13.00 – 16.30 แผนปัจจุบัน 1 วัน 
แผนไทย 5 วัน 

แผนปัจจุบัน วันอังคาร 
แผนไทย วัน จันทร์-ศุกร์  

2. โรงพยาบาลลี้  13.00 – 16.30 1 วัน อังคาร 
3. โรงพยาบาลป่าซาง  13.00 - 16.00 2 วัน จันทร์ อังคาร 
4. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  13.00 - 16.00 1 วัน พุธ 
5. โรงพยาบาลบ้านธิ  13.00 - 16.00 1 วัน จันทร์ 
6. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  13.00 - 16.00 1 วัน จันทร์ 
7. โรงพยาบาลแม่ทา 13.30 – 16.30  5 วัน จันทร์-ศุกร์ 
8. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 13.00 - 16.00 1 วัน พฤหัสบดี 
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 บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย แพทย์ 
11 คน, ทันตแพทย์ 1 คน, เภสัชกร 12 คน , แพทย์แผนไทย 16 คน และพยาบาล 5 คน              
ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ แยกตามหน่วยบริการ 
 
 

ชื่อโรงพยาบาล 
บุคลากรที่ได้รับการอบรมและข้ึนทะเบียนกับ อย.แล้ว (คน) 

แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย พยาบาล ทันต
แพทย์ 

อ่ืนๆ (ระบุ) 

1. รพ.ลำพูน 4 4 3 3  -  - 

2. รพ.แม่ทา 1 1 2 -  - - 
3.รพ.บ้านธ ิ 1 1 1 -  - - 
4.รพ.ป่าซาง 1 2 3 -  - - 
5. รพ.เวียงหนองล่อง 1 1 1 2 1 - 
6. รพ.บ้านโฮ่ง 1 1 1 -  - - 

7. รพ.ลี ้ 1 1 3 - - - 
8. รพ.ทุ่งหัวช้าง 1 1 2 - -  - 

รวม 11 12 16 5 1  0 
 

2.มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  
 

2.1 กำหนดเป็นตัวชี้วัดติดตามในระดับผู้บริหารในการจัดให้มีบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ 
2.2  เพิ ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ของผู ้ป่วยโดย ค้นหาผู ้ป่วยเชิงรุก  เพิ ่มการ

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ และ อสม. เพิ่มผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ ตำรับยา ไพ
สาลี,รดิสีดวงและโรคผิวหนัง และ น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา DMS  

2.3  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ติดตามผลการดำเนินงาน โดย คณะทำงานพัฒนาระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ 

(service plan กัญชา) 
 
3.ผลการดำเนินงาน  

3.1 จังหวัดลำพูนมีผู้ป่วยเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 183 ราย จำนวน 192 
ครั้ง ได้รับยา 131 ราย จำนวน 135 ครั้ง และเกิดอาการข้างเคียง 1 ราย จาก น้ำมันกัญชาอภัย
ภูเบศร (1.7%THC) มีอาการ มีละเมอกลางคืน หูแว่ว พูดสับสน รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จังหวัดลำพูน แยกตามหน่วยบริการ 
 

ชื่อโรงพยาบาล 

จำนวนผู้เข้ารับบริการ
คลินิก 

(รับยาและให้คำปรึกษา) 

การรับบริการผลิตภัณฑ์กัญชาที่จ่ายแก่ผู้ป่วย  

จำนวนผู้ได้รับ
ยา 

น้ำมันกญัชาอภัยภูเบศร ศุขไสยาศน ์ ทำลายพระสุเมรุ แก้เส้นแก้เอ็น 
ยาทาริดสีดวงและ

โรคผิวหนัง 

*เกิด 
side 

effect 
ราย
ใหม่
(คน) 

ราย
เก่า
(คน) 

คร้ัง
(visit) 

คน 
คร้ัง
(visi
t) 

ราย 
คร้ัง

(visit) 
ขวด (ราย) 

คร้ัง
(visit) 

ซอง (ราย) 
คร้ัง 

(visit) 
ซอง (ราย) 

คร้ัง
(visit) 

ซอง (ราย) 
คร้ัง 

(visit) 
หลอด (คน) 

1. รพ.ลำพูน 55 64 125 91 91 91 91 124 19 24 407 6 6 115 4 4 58 0   0  0 1 

2. รพ.แม่ทา 2 6 8 0 0 0   0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0  0 

3.รพ.บ้านธ ิ 15 3 21 17 21 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 22 0 

4.รพ.ป่าซาง 0 1 1 1 1  0 0  0  2 2 40 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 

5. รพ.เวียงหนองล่อง 2 0 2 0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 

6. รพ.บ้านโฮ่ง 3 0 3 1 1  0  0  0 1 1 5 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 

7. รพ.ลี ้ 10 0 10 0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  0 0 

8. รพ.ทุ่งหัวช้าง 19 3 22 21 21 0  0  0  4 4 45 17 17 163 0 0 0 0  0  0  0 

รวม 106 77 192 131 135 91 91 124 26 31 497 23 23 278 4 4 58 9 10 22 1 
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3.2 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แยกตามกลุ่มโรค อันดับที่ 1 คือ      
โรคปวดเรื้อรัง คิดเป็น ร้อยละ 28.95 อันดับที่ 2 โรคนอนไม่หลับ คิดเป็น ร้อยละ 25.79 อันดับที่ 3 คือ 
โรคมะเร็ง /เนื้องอก คิดเป็น ร้อยละ 22.11 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ แยกตามกลุ่มโรค  

 

3.3 เป้าหมายของเขต 1 จำนวนผู้ป่วยที่เข้าถึงยากัญชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25  
จังหวัดลำพูนมีผู้ป่วยได้รับยาเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลไตรมาส 1 ของปี พ.ศ.2563 กับ ไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ.2564 พบว่าผู้ป่วยได้รับยาเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 1,871 ของปี และจำนวนผู้ที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์            
ในไตรมาส 1 ปีพ.ศ.2564 (ข้อมูล 3 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของปี พ.ศ.2563 (ข้อมูล 12 เดือน)                
ดังแผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนผู้รับบริการ 

 

 

ชื่อโรงพยาบาล 

 จำนวนผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่มารักษาด้วยกัญชา (คน) 
4 โรค
หลัก 

นอนไม่
หลับ 

อัม
พฤกษ์/
อัมพาต 

มะเร็ง/  
เนื้องอก 

พากิน
สัน 

ปวด
เร้ือรัง 

palliative 
care 

โรคอัลไซ
เมอร์ 

ยาทา
ริดสีดวง
และโรค
ผิวหนัง 

รวม 

1. รพ.ลำพูน 0 41 1 41 1 34 23 2 5 148 

2. รพ.แม่ทา 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
3.รพ.บ้านธ ิ 0 3 0 0 0 3 0 0 11 17 
4.รพ.ป่าซาง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
5. รพ.เวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. รพ.บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
7. รพ.ลี ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 4 0 0 0 18 0 0 0 22 

รวม 0 49 1 42 1 55 24 2 16 190 

เป้าหมายของเขต 1 ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 
(เป้าหมายของจังหวัดลำพูน 178 คน) 

เป้าหมาย 178 คน 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2563 มีผูร้ับบริการน้อยเนื่องจากมี รพ. ท่ีเปิดให้บริการ 1 
แห่ง (เริ่มเปิดให้บริการคลินิกครั้งแรก 1 ต.ค.2562 ท่ี รพ.ลำพูน) 
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3.4 โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว (นำร่องในจังหวัดลำพูน) ตามโครงการ
พัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยในรพ.สต.และชุมชนระยะที่ 2 ของกรมการแพทย์แผนไทย            
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือนำไปใช้ในผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ผลการดำเนินการ ได้รับอนุญาต
จาก อ.ย. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับกรมแพทย์แผนไทยเพ่ือไปรับเมล็ดพันธุ์ 

 

4.ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis และแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
 

ลำดับ ปัญหา/สาเหตุ มาตรการสำคัญในการดำเนนิงาน 
1 ผู้เข้ารับบริการกัญชาทางการแพทย์มีจำนวนน้อย เนื่องจาก 

 1.1 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19   
 1.2 ขาดการประชาสัมพันธ์  
 1.3 ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไม่ครอบคลุมข้อบ่งใช้ 
 1.4 บ ุคลากรท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องขาดความม ั ่นใจ ความรู้  
ประสบการณ ์

1.1 ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
1.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
และ อสม. 
1.3 เพิ่มผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ 
ตำรับยา ไพสาลี,ริดสีดวงและโรคผิวหนัง และ 
น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา DMS  
1.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากร    
ที่เก่ียวข้อง 

2 การลงทะเบียนผู ้ป่วยในการให้บริการรักษาสั ่งจ่ายยา
ติดตามผลการรักษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรม C-MOPH ย ังไม่สามารถเชื ่อมต่อกับระบบ
ฐานข ้อม ูลของโรงพยาบาลลำพ ูน (HIS:PMK)  และ 
โรงพยาบาลอื่นๆ 

ทีมระบบสารสนเทศ (IT) ของโรงพยาบาลลำพูน 
ได้ประสานกับทีมระบบสารสนเทศของส่วนกลาง 
ที่รับผิดชอบโปรแกรม C-MOPH ให้แก้ไขปรับปรุง
โปรแกรมในส่วนที่พบปัญหา และให้แต่ละ 
โรงพยาบาลประสาน IT ในการเชื่อมโปรแกรม 

3 จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมยังมีน้อย ไม่ครอบคลุมใน
ส่วนของทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เช่น พยาบาล 

ส่งเสริมให้ทีมสหวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมกัญชาทางการแพทย์ 

4 การลงรายงานในโปรแกรม SAS มีความยุ่งยาก ทำให้เกิด
ความล่าช ้า เช ่นถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลต ้องรอระบบ
ประมวลผลอีก 1 วันจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งส่วนกลางแก้ไขโปรแกรม 

 
5.ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม C- MOPH จากส่วนกลาง และ พัฒนาระบบโปรแกรม SAS ให้
สะดวกต่อผู้ใช้โปรแกรม 

 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) - 

ผู้รายงาน : สุกัญญา เลาหกุล. 
ตำแหน่ง : .เภสัชกรชำนาญการ. 

วัน/เดือน/ปี : 28 มกราคม 2564. 
โทร   : 08-4420-5229    

E-mail : su_b1b2@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  

 

๑.ตัวช้ีวัดย่อยที่ติดตาม 
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย ์
    แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20.5) 
2. ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจำนวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด (ร้อยละ 15) 
3. เมืองสมุนไพร (14 จังหวัด) อย่างน้อย 10 จังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดของแต่
ละคลัสเตอร์ 3 ใน 4 ข้อ 
 

๒.สถานการณ์ 
1. การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพศ. รพท. รพช. สอน. และ 
รพ.สต.) 

 1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 80 แห่ง โดยทุก
แห่งมีรายการยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ 

 1.2 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟื ้นฟูมารดาหลังคลอด 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จำนวน 37 แห่ง จากทั้งหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
46.25 

 - ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จำนวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ระดับ รพ.สต. / สอน. / ศสช. เปิดให้บริการ จำนวน 29 แห่ง จากทั้งหมด 72 

แห่ง คดิเป็นร้อยละ 40.28 
 นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้เปิดให้บริการคลินิกการแพทย์        

แผนไทย โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
 1.3 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีการจัดบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟื ้นฟูมารดาหลังคลอด 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ลำพูน 

 1.4 มีโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่าน
การรับรองมาตรฐาน GMP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
2. จำนวนแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 2.1 มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 21 คน จาก FTE ที่ควรมีคอื 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.62 ในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จำนวน 18 คน โดยปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานบริการสาธารณสุข 13 แห่ง จากท้ังหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.25 

 - ระดับโรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 14 คน 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 

 - ระดับ รพ.สต. / ศสช. มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ จำนวน 5 คน ปฏิบัติงาน
ใน รพ.สต. / ศสช. 5 แห่ง จากท้ังหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.94 
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 2.2 มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 60 คน ในสถานบริการ 31 แห่ง 
ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20.5) 

 ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดลำพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 24.56 (ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเล ือก จ ังหว ัดลำพูน แยกรายอำเภอ เปร ียบเท ียบระหว่างป ีงบประมาณ 256 3                  
กับปีงบประมาณ 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจำนวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด (ร้อยละ 15) 
ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดลำพูนมีร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจำนวนการสั่ง

จ่ายยาทั้งหมด ร้อยละ 6.52 (ยังไมผ่่านเกณฑ์ตัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจำนวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด จังหวัด
ลำพูน    แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 
 

 
 

3. วิเคราะห์ GAP Analysis ตามกรอบ Six Auditing Block  
 

 3.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมกำก ับ  และการ
ประเมินผลการดำเนินงาน) 

- มีการควบคุมกำกับและประเมินผลการดำเนินงานจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ผ่าน
โปรแกรม HDC ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จังหวัดลำพูนอยู่ที่ร้อยละ 24.56 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

- มีการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จังหวัดลำพูน ทุก 6 เดือน 

 3.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
- โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก จังหวัดลำพูน (กำหนดจัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง) 
- โครงการประชุมคณะกรรมการหมอพื ้นบ้าน จังหวัดลำพูน (กำหนดจัดขึ ้นในเดือน

พฤษภาคม) 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพื ้นบ้าน จังหวัดลำพูน (กำหนดจัดขึ ้นในเดือน

กรกฎาคม) 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

จังหวัดลำพูน (กำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม) 
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3.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
- ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 22.57) โดยปัจจุบันผลการดำเนินงานของจังหวัดลำพูนอยู่ที่ร้อยละ 24.56 
 3.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน) 

- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียน
ออกไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  

- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพิ่มการใช้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทนและยา First 
line drug 

3.5 GAP Analysis  
 

Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

สถานบริการ
สาธารณสุขที่
เปิดให้บริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกยังคง
มีน้อย โดยเปิด
ให้บริการเพียง
จำนวน 37 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 80 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 
46.25 

แพทย์แผน
ไทย/แพทย์
แผนไทย
ประยุกต์ 
ยังคงมีน้อย 
โดยมีจำนวน 
21 คน ใน
สถานบริการ
สาธารณสุข
จำนวน 13 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 80 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 
16.25 

การบันทึก
ข้อมูลการให้
รหัสด้าน
การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกผ่าน
แฟ้มมาตรฐาน 
43 แฟ้ม โดย
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยบริการ
บางแห่งยังไม่
ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 

ขับเคลื่อน
นโยบายและ
การดำเนินงาน
ด้านการแพทย์
แผนไทยโดย
คณะอนุกรรม 
การพัฒนา
ระบบสุขภาพ
สาขการแพทย์
แผนไทย 
(Service Plan) 
จังหวัดลำพูน 
ทุก 6 เดือน 

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมา
ณจาก 
กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
แผนไทย / 
สป. / 
อบจ. 

ส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพร
โดยใช้เป็นยา
ทดแทนและ
ยาสมุนไพร 
First line 
drug พร้อม
กับการพัฒนา
สถานที่ผลิต
ยาให้ได้
มาตรฐาน 
GMP ของ
องค์การ
อนามัยโลก 

การขับเคลื่อน
และการ
ดำเนินงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย จะ
ดำเนินการ
ร่วมกันใน
ลักษณะของสห
วิชาชีพ รวมถึง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
และร่วมเป็น
คณะอนุกรรมก
ารพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ลำพูน 
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 3.6 Structure – Function (การกำหนดโครงสร ้างรองร ับ  และผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลัก             
แต่ละระดับ) การขับเคลื ่อนนโยบายและการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดลำพูน            
จะดำเนินการร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพ โดยได้วางแผนให้วิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข หรือวิชาชีพอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย (Service Plan) จังหวัดลำพูน 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1 ปัญหา/อุปสรรค 
(1) การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้ม

มาตรฐาน 43 แฟ้ม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการบางแห่ง ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทำให้ผล
งานตัวชี้วัดยังคงต่ำอยู่ และส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ผลงานจาก สปสช. น้อย
กว่าที่ควรจะเป็น โดยจังหวัดลำพูนใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันถึง 3 ระบบ คือ JHCIS (รพ.สต.) 
HosXP (รพช.) และ PMK  (รพท. ลำพูน) จึงมีความแตกต่างในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังพบว่า
ผลงานของโรงพยาบาลลำพูน บนโปรแกรม HDC ต่ำกว่าความเป็นจริง 

(2) อัตรากำลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีปฏิบัติงานในสถาน
บริการสาธารณสุขในจังหวัดลำพูนยังคงมีจำนวนน้อย (มีจำนวน 21 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.62 ของ FTE รพ.สต.ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ทำให้
การดำเนนิงานด้านการแพทย์แผนไทยไม่พัฒนาไปเท่าท่ีควร 

(3) สถานที่ผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดลำพูนซึ่งตั ้งอยู่ที ่โรงพยาบาลป่าซาง แม้จะผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แต่พบว่ากำลังการผลิตยังคง         
ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดลำพูนและในเขตสุขภาพที่ 1 อีกท้ัง
ปัจจุบันมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 
ซึ่งยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยขณะนี้               
ยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ

การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน               
43 แฟ้ม อย่างสม่ำเสมอ 

(2) พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
สถานบริการสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาบรรจุ
เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งข้าราชการเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดลำพูนมี
แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.25 ของ FTE 

(3) พิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เป็นพิเศษสำหรับการพัฒนา
สถานที่ผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลป่าซาง เพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 
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5. แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา  
5.1 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ

การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 
แฟ้ม อย่างสม่ำเสมอ 

5.2 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับควรพิจารณาเพ่ิมอัตรากำลังบุคลากรด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งข้าราชการเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยปัจจุบันจังหวัดลำพูนมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ          
18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของ FTE 

5.3 พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียน
ออกไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  

5.4 พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพิ ่มการใช ้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทน                     
และยาสมุนไพร First line drug 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3 เมืองสมุนไพร (14 จังหวัด) อย่างน้อย 10 จังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวช้ีวัดของแต่ละคลัสเตอร์ 3 ใน 4 ข้อ 

สถานการณ ์
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งได้มีการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบันเมืองสมุนไพรมีทั้งหมด 14 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี 
นครปฐม ปราจีนบุรี จันทบุรี มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี สุรินทร์ อำนาจเจริญ สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา) โดยมีพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้น 9,733 ไร่ เน้นการปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมากกว่า 50 รายการ และพบว่ามีการซื้อ
สมุนไพรขมิ้นชันในรูปวัตถุดิบกว่า 300 ตัน และไพล 100 ตัน 
 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมี       
(พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส) ในการทำเกษตร กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำตัวชี้วัด 
เมืองสมุนไพรในทุกเขตบริการสุขภาพ ผลิตยาสมุนไพรจากขมิ้นชันหรือไพลด้วยวัตถุดิบปลอดสารพิษ 
ร้อยละ 100 จังหวัดลำพูนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด แต่ได้มีการปลูกสมุนไพรที่ส่ง
วัตถุดิบเพ่ือผลิตยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลป่าซาง โดยได้พืชจากแหล่งปลูกสมุนไพร 8 แห่ง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลแหล่งปลูกสมุนไพรที่ส่งวัตถุดิบเพื่อผลิตยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลป่าซาง 

ลำดับ ชื่อเจ้าของแปลง ที่อยู่แปลงปลูก พื้นที่ (ไร)่ มาตรฐาน สมุนไพร 
1 คุณสันติสุข  ประสิทธิ์ศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ลำพูน 
1 GAP ขมิ้นชัน เจียวกู่

หลาน จิงจูฉา่ย 
2 คุณกองแก้ว  ดวงจิตต์ 

คุณกนกกาญจน์  แก้วสุข 
ต.นครเจดีย์ อ.ป่า
ซาง จ.ลำพูน 

10 กำลังยื่นคำ
ขอ มอน. 

ไพล ขมิ้นชัน 
สมุนไพรอ่ืน 



37 
 

3 คุณเตือนใจ  กันขัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่า
ซาง จ.ลำพูน 

2 มอน. สมุนไพร ผลไม ้

4 คุณพิศณุพร  พงศ์ดา ต.นครเจดีย์ อ.ป่า
ซาง จ.ลำพูน 

2 มอน. สมุนไพร ผลไม ้

5 คุณพฤติพร  จินา ต.ทาขุมเงิน ต.ทา
กาศ อ.แม่ทา 
จ.ลำพูน 

14 มอน. ไพล ขมิ้นชัน 
หอมพืชผักตาม
ฤดูกาล 

6 คุณมาลี  บุญธรรม ต.ว ังผาง อ.เว ียง
หนองล่อง 
จ.ลำพูน 

6 มอน. ไพล ขมิ้นชัน 
สมุนไพรอ่ืน 
ผลไม ้

7 คุณกัลยาณี  เกตุแก้ว ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 10 มอน. ไพล ขมิ้นชัน 
8 ส.อ.จำเริญ  คำสุข ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่ง

หัวช้าง 
จ.ลำพูน 

5 มอน. ไพล ขมิ้นชัน 

 
 
 
 
 

     ผู้รายงาน นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต 
     ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

โทร 083-7652227 / e-mail: thaimedlp144@gmail.com 



๓๘ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
ประเด็นการตรวจราชการ   ประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

หัวข้อ 1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว  3 คน 
หัวข้อ 2. จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
หัวข้อ 3. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.) 

 

1. สถานการณ์  

     จ ังหว ัดลำพูน ม ีจำนวน 8 อำเภอ ประชากร 404,364 คน มีจำนวนครอบครัว 
179,812 ครอบครัว มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 สะสมจำนวน 24 ทีม ประกอบหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 53 หน่วยบริการ และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 หน่วยบริการ 
ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โรงพยาบาลศิร ิเวช ลำพูน และ
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
จำนวน 71 แห่ง ซึ่ง รพ.สต.ทุกแห่งพัฒนาคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ครบทุกแห่ง (100%) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) หรือหมอคนที ่ 1 จำนวน 10,891 คน มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที ่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
จำนวน 407 คน และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรวมถึงแพทย์อื่นที่ปฏิบัติงานให้บริการในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดลำพูน (หมอคนที่ 3) จำนวน  81 คน ซึ่งการขับเคลื่อนในประเด็นระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ ของจังหวัดลำพูน  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ  จังหวัดลำพูน เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  

2.1 มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน : ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน 

 มีการดำเนินงานพัฒนาขับเคลื่อนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นกิจกรรม
บร ิการ  PCC ค ือ  Prevention& Promotion , Continuous care , Community care เพ ื ่ อ ให้
ประชาชนเกิด Self care หรือ Health Literacy โดยการพัฒนา 3 S (Staf/ System / System) 
ดังนี้  
  1) Staff : พัฒนา 3 หมอ โดยจัดประชุมชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ                        
และแนวทางการปฏิบัติในมอบของขวัญให้แก่ประชาชนตามนโยบายประชาชนคนไทย มีหมอ
ประจำตัว 3 คน แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.
รวมถึง อสม.ทราบ ผ่านหนังสือราชการ ระบบปฏิบัติประชุมทางไกล Zoom meeting ได้รับทราบ 



๓๙ 
 

รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับการแนะนำตัว การให้บริการตามบทบาทหน้าที่แก่ครอบครัวของ 3 หมอ 
และมีการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 594 คน ร้อยละ 102.76% (เป้า 578 คน) 
   2) System : พัฒนาระบบ มีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของ 3 หมอ  จัดทำข้อมูล
สถานะสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วย และวางระบบให้คำแนะนำ 
ปรึกษา ส่งต่อ ประสานงาน ของ 3 หมอ กับครอบครัว และวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูล กับ พชอ./
พชต./พชม. ในกรณี ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆในการดูแล  
  3) Structure : พัฒนากลไกการเชื่อมโยงระหว่างกัน (บ้าน /ชุมชน /รพ.สต. อปท. 
/รพ. /พชอ. /พชต. /พชม. โดยการจัดทำสั่งคณะกรรมการหรือคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
แต่ละประเด็น เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล การประสานความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นได้อย่างเพียงพอ และมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 
  ทั้งนี้จังหวัดลำพูน มีกิจกรรม kik off การมอบบัตรแนะนำตัวของ 3 หมอ พร้อมกัน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีการมอบบัตรแนะนำตัวแก่ประชาชน จำนวน 16,567 ครอบครัว 
และส่งมอบการบริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม) ไปแล้ว
จำนวน 21,869 คน 
  
    2.2 มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน : การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
       1) คณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิ จังหวัดลำพูน มีการกำหนด OKR ในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ดังนี้ Objective : PCU/NPCU นำหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้เชื่อมโยงการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       KR1 : PCU/NPCU มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพทุกกลุ่มวัย และมี
แนวทางกำกับติดตาม ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพทุกโครงการ 

                KR2 : ทุกทีมมีการดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างน้อย 3 
กลุ่มเป้าหมาย 

                KR3 : ผูร้ับบริการและผู้ให้บริการ ของ PCU/NPCU มีระดับความพึงพอใจ (>ร้อยละ 90) 

       2) แผนการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  - จัดทำแผนส่งแพทย์อ่ืนอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
(Basic Course) จำนวน 3 คน เพื่อขึ้นทะเบียน PCU/NPCU ตามแผน 10 ปี ประกอบด้วย NPCU 
รพ.แม่ทา NPCUรพ.สต.หนองล่อง และ NPCU รพ.สต.เหล่ายาว) 

  - การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ จาก รพ.แม่ข่าย อย่าง
เพียงพอ 
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  - การพัฒนาทีมคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในการนำหลักการทางเวชศาสตร์
ครอบครัว มาปฏิบัติ  

  - ลงเยี่ยมเสริมพลัง ทีมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐม
ภูมิตามเกณฑ์ PCU คุณภาพ (Primary Care Team Assessment ของสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ) และติดตามการใช้จ่ายงบสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (งบ สปสช.ปี 2563-2564 และ งบ สป.ปี 2564) 

  - มีการสื่อสารกับ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 

       3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

1.ชี้แจงนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ /เกณฑ์ประเมิน 
PCU คุณภาพ /เกณฑ์ประเมิน สสป.ขบ.02 /พัฒนาศักยภาพทีม
คณะผู้ให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ก.พ.2564 

2.PCU&NPCU ประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาส่วนขาด ตาม
เกณฑ์ PCU คุณภาพ และเกณฑ์ประเมิน สสป.ขบ.02  

ก.พ.-มี.ค.2564 

2.PCU&NPCU ดำเนินการตามแผนพัฒนาส่วนขาด ตามเกณฑ์
ประเมิน PCU คุณภาพและเกณฑ์ประเมิน สสป.ขบ.02 

มี.ค.-เม.ย.2564 

4.ทีมจังหวัดลงเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน PCU&NPCU ตามเกณฑ์
ประเมิน PCU คุณภาพปี 2564 เกณฑ์ประเมิน สสป.ขบ.02 และ
การดำเนินงานตามงบสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ 

พ.ค.-มิ.ย.2564 

5.จัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ก.ค.-ส.ค.2564 
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        4) งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 

1.งบ สปสช. ปี 2563 ได้รับจัดสรร 15 ทีมๆ เฉลี่ยทีมละ 256,620 บาท ภายในปีงบประมาณ 
2564 

2.งบ สปสช. ปี 2564 ได้รับจัดสรร 6 ทีมๆ ละ 500,000 บาท (รพ.สต.
มะเขือแจ้/รพ.สต.หนองหลุม/รพ.สต.เหมืองจี้/รพ.
สต.ป่าซาง/ 

รพ.สต.แม่ตืน/รพ.สต.แม่เทย) 

ภายในปีงบประมาณ 
2564-2565 

3. งบสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ได้รับจัดสรร 24 ทีมๆละ 40,000 บาท แบ่งจ่าย 
3 งวด (งวดที่ 1 จัดสรรมาแล้ว 15,000 บาท) 

งวดที่ 1 จัดทำโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณ 

ภายใน 31 มี.ค.2564 

4. งบสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

สนับสนุนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 200,000 
บาท 

ภายในปีงบประมาณ 
2564 

5) การดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปี 
2563 ได้แก่ ให้ทบทวนกำหนดเป้าหมายการทำงานในการทำแผนของ PCU/NPCU นอกจากปัญหา
ตามนโยบายแล้วควรมีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ที่สำคัญ (area base) และการมี
ระบบการกำกับติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

            การดำเนินการ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการ
ทบทวนการลงทะเบียนประชากรที่รับผิดชอบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำฐานข้อมูล
ประชากรและคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรทุกกลุ่มวัย และนำข้อมูลปัญหาสุขภาพมา
จดัทำแผนงานโครงการ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และมีความสอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้ร่วมกันกำหนดไว้ 
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2.3 มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน : อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ (พชอ.) 

         1) คณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิ จังหวัดลำพูน มีการกำหนด OKR ในการ ดังนี้  

Objective : มีพชอ.ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (UCCARE) 100 % 

        KR1 : มี Best Pracetice อย่างน้อย พชอ.ละ 1 เรื่อง 

                  KR2 : มีอนุกรรมการ/คณะทำงานที่มีภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น                 
อย่างน้อย 4 ประเด็น 

                  KR3 : มีผลลัพธ์การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 4 ประเด็น 
 

           2) แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    - กำหนดให้ทุกอำเภอคัดเลือกอย่างน้อย 4 ประเด็นรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบาง
ในการขับเคลื่อน  

    - พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. ในทุกอำเภอ 

    - เยี่ยมเสริมพลังโดยทีมคณะกรรมการระดับจังหวัดลำพูน และมีตัวแทนในแต่ภาค
ส่วนอื่นๆ เช่น พมจ. ท้องถิ่นจังหวัด ป้องกันจังหวัด องค์กรสาธารณะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการลง
เยี่ยมเสริมพลัง ตามกระบวนการ UCCARE 

    - นำเสนอผลการดำเนินงานหรือBest Practice ในเวทีประชุมกรมการจังหวัด ณ 
ศาลากลางจังหวัดลำพูน หมุนเวียนในแต่ละ พชอ.เป็นประจำทุกเดือน 

    - การจัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  

      3) หลักการพิจารณาคัดเลือกประเด็น และการดูแลกลุ่มเปราะบาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหาของพ้ืนที่ นโยบายจังหวัด นโยบายเขต ปัญหาฉุกเฉิน
เร่งด่วน 

กลุ่ม
เปราะบาง 

ประเด็นที่เป็น
ปัญหาในระดับ
พื้นที่ หรือประเด็น
ที่ต้องการส่งเสริม
พัฒนา 

อุบัติเหตุทาง
การจราจร  

ยาเสพตดิ  

ขยะ หมอกควัน  

TB COPD NCDs  

 Falling  

 เด็กเตี้ย 

การฆ่าตัวตาย 

ภัยธรรมชาติ  

อุบัติภัย  

โรคระบาด 

โควิด -19 

เด็กเยาวชน 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
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       4) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของจังหวัด
ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

1.การทบทวนคำสั่ง / การกำหนดประเด็น/การจัดทำ
แผน พชอ./การพัฒนาศักยภาพ พชอ. 

ธ.ค. 2563 

2.การลงเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน พชอ. ตามกระบวนการ UCCARE 

พ.ค.-มิ.ย. 2564 

3.การจัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (เวทีจังหวัด) 

ก.ค-ส.ค.2564 

 

        5) งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของ
จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 

1.งบ สสส. อำเภอละ 60,000 บาท  

(งวดที่ 1 จัดสรรมาแล้ว 50,000 
บาท) 

พ.ย.2563-ส.ค.2564 

2.งบ สป. (งบ
ดำเนินงาน) 

อำเภอละ 20,000 บาท 

(งวดที่ 1 จัดสรรมาแล้ว 10,000 
บาท) 

ธ.ค.2563- ส.ค.2564 
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3.ผลการดำเนินงาน  

3.1 ผลการดำเนินงาน : ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว  3 คน 

อำเภอ 

ข้อมูล 3 หมอ (คน) 
ครอบครัว
ทั้งหมด 

ครอบครัวที่ได้รับ
บัตรแนะนำตัว 

ส่งมอบบริการถึงบ้าน 

หมอคน
ที่ 1 

หมอ
คนท่ี 2 

หมอคน
ที่ 3 

ครอบครัว ร้อยละ 
ผู้ป่วยตดิ
สังคม 

ผู้ป่วยตดิ
บ้าน 

ผู้ป่วยตดิ
เตียง 

รวม  

เมือง 3,276 110 12 50,635 7,143 14.10 7,031 1,381 383 8,795  

แม่ทา 1,073 45 5 16,667 6,491 38.94 930 284 112 1,326  

บ้านโฮ่ง 1,254 49 4 15,892 8,129 51.15 101 296 100 497  

ลี ้ 1,704 64 6 24,836 5,041 20.29 756 313 112 1,181  

ทุ่งหัวช้าง 540 28 4 7,531 1,507 20.01 1,755 214 45 2,014  

ป่าซาง 1,739 74 5 17,426 2,520 14.46 2,963 301 114 3,378  

บ้านธิ 614 22 2 7,534 3,153 41.85 3,084 354 67 3,505  

เวียงหนอง
ล่อง 691 15 4 5,679 1,115 19.63 918 195 60 1,173  

รวม 10,891 407 42 146,200 35,099 24.00 17,538 3,338 993 21,869  
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3.2 ผลการดำเนินงาน : จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

 มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิสะสม 24 ทีม ร้อยละ 
72.72 จากแผน 10 ปี : 33 ทีม (เป้า≥ร้อยละ 33) ครอบคลุมการดูแลประชากรในภาพรวม ร้อย
ละ 64.39 (เป้า≥ร้อยละ 40) เฉพาะเขตอำเภอเมืองมีความครอบคลุม ร้อยละ 81.59 นอกเขต
อำเภอเมืองมีความครอบคลุม ร้อยละ 55.04 ทั้งนี้ รพ.สต.ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ครบทุกแห่ง (100%) โดยปี พ.ศ.2564 มีแผน ขึ้นทะเบียนจำนวน 3 ทีม ประชากร
รวม 26,257 คน คาดความครอบคลุมประชากรเพ่ิมเป็นร้อยละ 70.88 (เป้าปี 2564 ≥ร้อยละ 50)  
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PCU คุณภาพ (Primary Care Team Assessment ของ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ) 10 องค์ประกอบ 13 ข้อเกณฑ์ประเมิน  ของหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ  และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

3.3 ผลการดำเนินงาน : อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี
คุณภาพ (พชอ.) 
        - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกอำเภอของจังหวัดลำพูนมีการคัดเลือกประเด็น 
ในการขับเคลื่อน อย่างน้อย 4 ประเด็น  
        - มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ.จาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ อำเภอละ 30,000 บาท (เน้นกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคโควิด-19)  
        - มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. ในทุกอำเภอ 
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        - มีตัวแทนในแต่ภาคส่วนอื่นๆ เช่น พมจ. ท้องถิ่นจังหวัด ป้องกันจังหวัด องค์กร
สาธารณะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการเสริมพลัง  
        - การประเมินผลตามเกณฑ์ พชอ.คุณภาพ ตามกระบวนการ UCCARE  ผ่านระดับดี            
(ระดับ 3) ขึ้นไปในทุกอำเภอ ร้อยละ 100 (เป้า>ร้อยละ 75) 
        - พชอ.ป่าซาง ชนะเลิศ พชอ.ต้นแบบระดับเขตสุขภาพที่ 1 
 
ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2664 

 

 

4.ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis และแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
4.1 ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis ของการขับเคลื ่อนจำนวนประชาชนคนไทย มีหมอ

ประจำตัว 3 คน 
         - ปัญหา คือ มี Application จำนวนมากทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสับสน การบันทึก

ข้อมูล 3 หมอ บางหน่วยบริการบันทึกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
         กิจกรรมการแก้ไขปัญหา คือ การจัดทำคู่มือในการใช้ Application แก่เจ้าหน้าที่                        

และจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom meeting 
4.2 ปัญหา อุปสรรค ของการขับเคลื่อนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ 
- บางอำเภอ มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ครอบคลุมประชาชนไม่ถึง ร้อยละ 40  ปัญหาคือ การไม่มีแพทย์ที่เพียงพอ 

- หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิยังไม่ได้นำหลักการ
ทางเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการดูแลประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้เต็มประสิทธิภาพ 
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  กิจกรรมการแก้ไขปัญหา คือ  
 - จัดทำแผนการจัดสรรแพทย์หรือการปรับเกลี่ยตำแหน่งแพทย์ให้มีความเหมาะสมในแต่

ละอำเภอ  
 - ทบทวนแผนการจัดตั้ง PCU/NPCU ในระยะ 10 ปี ให้มีความเหมาะสม 
 - กำหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีการ

ประเมินตนเองและพัฒนาตามเกณฑ์ PCU คุณภาพ  
- พัฒนาทีมคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในการนำหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัว         

มาปฏิบัติ  
- การจัดประชุมชี้แจง การติดต่อประสานงาน ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

  

4.3 ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis ของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

- คณะกรรมการ พชอ. (เช่น นายอำเภอ,ปลัดอำเภอและ สสอ.) มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย เช่น ย้าย เกษียณอายุราชการ                                                                                                            

          - กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต บางกิจกรรมยังขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหา คือ 
          -พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ พชอ.ในทุกภาคส่วน ในการทำงานเป็นทีมเพ่ือ

ขับเคลื่อนประเด็นในการพัฒนาร่วมกัน “งานหน้าหมู่” 
          - จัดทำคำสั ่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานในการขับเคลื ่อนงานในแต่ละ

ประเมิน เพ่ือเกิดการเรียนรู้งาน และหนุนเสริมการทำงานของ คณะกรรมการ พชอ.ชุดใหญ่ 
 

5. ข้อเสนอแนะ  

เรื่องของการมี Application จำนวนมาก สสป.และ สบส.ควรมีการบูรณาการ Application 
ไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป และควรชี้แจงรายละเอียด หรือขั้นตอนการใช้งาน การบันทึกข้อมูลให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าเดิม 

 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

1) ภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยบริษัทไทยไปป์
ภาคเหนือ จำกัด มอบรถยนต์กระบะ isuzu จำนวน 1 คัน ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.มะเขือแจ้ 
อำเภอเมืองลำพูน เพ่ือการดำเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชน 

2) พชอ.ป่าซาง ได้รับรางวัล พชอ.ต้นแบบดีเด่น ของเขตสุขภาพท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

 
ผู้รายงาน : นายพงศกร  ศรีสมยา 

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 1 กุมภาพันธ์  2564 
โทร   : 08 55993978 E-mail : 

qualitylp88@gmail.com 
 



 

Functional based 

(ระบบงานของหน่วยบริการ) 
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สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย  
หัวข้อ : ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)  

ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

1. สถานการณ์ ประชากรผู ้ส ูงอายุพบว่าปัจจุบ ันประเทศไทย มีประชากร 66,534,850 คน                 
(ตามมิเตอร์ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2563)มีจำนวนประชากรผู ้ส ูงอายุ 60 ปีขึ ้น 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 % ของ
ประชากรรวม (ข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมผู้สูงอายุ) โดยการเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นลำดับ โดย
อัตราของประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพิ ่มขึ้น อย่างก้ าวกระโดด และคาดการณ์ว่าในปี 2568 
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 (14.4 ล้านคน) นั่นหมายถึงว่า ประเทศไทยได้เป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 
 จังหวัดลำพูนมีพื้นที่การปกครองแบ่งเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนประชากร 405,075คน เป็นผู้สูงอายุ 87,669 คนคิดเป็นร้อยละ 21.64(ข้อมูลHDCในปี พ.ศ. 
2563) และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนได้รับคัดกรองโรค
และปัญหาสำคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน ฟัน สายตา และ Geriatric Syndromes 
 
เปรียบเทียบข้อมูลงานผู้สูงอายุปี 2561-2563 

ลำดับ หัวข้อ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 จำนวนผู้สูงอายุ 80,724 คน 84,154 คน 87,669 คน 

2 ร้อยละการคัด
กรอง ADL 

ร้อยละ 93.34 ร้อยละ 94.29 ร้อยละ 90.73 

3 ร้อยละของการคัดกรอกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 
3.1กลุ่มติด

สังคม 
ร้อยละ 96.53 
 (72,914 คน) 

ร้อยละ 96.74  
(76,766 คน)   

ร้อยละ96.90  
(77, 079 คน)  

3.2กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ2.84 (2,147 คน) ร้อยละ 2.67 (2,122 คน) ร้อยละ 2.44 (1,941คน) 

3.3กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.62 (472 คน) ร้อยละ 0.59 (465 คน)   ร้อยละ 0.66 (525 คน) 

4 เสี่ยงต่อหกล้ม ร้อยละ 5.39 (3,828 คน) ร้อยละ 4.85 (3,524 คน) ร้อยละ5.46 (3,924 คน) 

 
ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 25 ม.ค.64 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
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สถานการณ์ผู้สูงอายุภาวะพลัดตกหกล้ม 
ภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่สำคัญ เนื่องจาก ภาวะหกล้มใน

วัยอื่นอาจดูว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ แต่ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ถือว่าเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) เนื่องจากพบได้บ่อยและมักเป็นสัญญาณเตือนถึงอาการ
ผิดปกติท่ีบุคลากรทางการแพทย์จะต้องหาสาเหตุ ให้การรรักษา และป้องกันการเกิด โดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่
หกล้มจะเกิดภาวะหกล้มซ้ำซ้อน แต่อุบัติการณ์ของภาวะหกล้มมักต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากส่วน
ใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติของวัยสูงอายุ และพบว่า ผู้สูงอายุที่หกล้มแล้วมีกระดูกสะโพกหัก ต้องเข้ารับ
การรักษาใน รพ. ประมาณครึ่ง 1 ใน 4 จะเสียชีวิตในเวลา 1 ปีต่อมาจะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ปัญหา
ที่มีจำนวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุก็จะมีโรค ที่เกิดจากความเสื่อมอันเนื่องมาจากความ
ชรามากขึ้น ประเทศไทยจึงควรให้ความสำคัญให้มากได้แล้วว่าการดูแลรักษาฟื้นฟูควรมีความแตกต่าง
จากผู้ป่วยวัยอื่นๆ อาทิ ลักษณะทางคลินิก ปัญหาการแปรผล  และความเหมาะสม ในการสำรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตลอดจนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแตกต่างและซับซ้อนจากผู้ป่วยวัยอื่นอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น สมควรได้รับการดูแลรักษาที่เป็นเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเหมาะสม ปลดเปลื้องปัญหาการได้รับการดูแลสุขภาพที่ซ้ำซ้อนจน
อาจเป็นผลเสียต่อตัวผู้สูงอายุในที่สุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีความมุ่งมั่นดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการแปลงแผนผู้สูงอายุ สู ่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ประสานกับ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อย่างตรงประเด็น 
ถูกต้องเหมาะสม และได้มาตรฐานตามหลักสากล อันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ควร
ให้ความสำคัญอย่างวัยสูงอายุ ที่ประเทศต้องมีระบบที่ดีรองรับตั้งแต่ปัจจุบันสืบไปจนถึงอนาคต 

 

สถานการณ์ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 
ภาวะสมองเสื่อมเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่

มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป พบได้ประมาณร้อยละ 6 - 8 ของผู้สูงอายุ อุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อม
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุกๆ 5 ปีหลังจากอายุ 60 ปีขึ้นไป ทำให้พบภาวะสมองเสื่อมได้สูงถึงร้อยละ 45 
ในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 85 ปี 

ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จำนวน 1,655 คน             
คิดเป็นร้อยละ 2.22 ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม 1 คน อย่างมีคุณภาพ ต้องใช้ผู้ดูแลอย่าง
น้อย  2 คน หากญาติในครอบครัวเป็นผู้ดูแลกันเองจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูง ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมของผู้ดูแล เช่น ต้องลาออกจากงานมาดูแล รวมทั้งค่าเสียโอกาสต่างๆ 

 
 

 
 



๕๑ 
 

 

การดูแลผู้สูงอายุแบบ NEW NORMAL 
ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา จน

แพร่กระจายทั่วทั้งโลกในตอนนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้านของชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานที่หลายคนจำเป็นต้อง Work From Home หรือต้องอยู่บ้าน เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการ
ติดเชื้อมากที่สุดก็จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การแสดงความรักอย่างเคย ทั้งการ
กอดและหอมกับลูกหลานก็ต้องหลีกเลี่ยงชั่วคราว หรือด้านสุขภาพที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งการกินร้อน 
ล้างมืออยู่สม่ำเสมอ การใส่หน้ากากอนามัย รวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจเมื่อต้องกักตัวอยู่ตามลำพังจะเห็น
ได้ว่าโรคโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตผิดไปจากปกติซึ่งระยะเวลานั้นอาจกินเวลาหลายเดือนและอาจจะเป็นปี 
สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ซึ่งหมายถึงบรรทัดฐานและ
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมจะไม่เหมือนเคยด้านสาธารณสุขกำลังถูกท้าทายจากโรคระบาด สิ่งเหล่านี้
จะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาในรูปแบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เข้ารับ
บริการทางแพทย์สามารถติดต่อและรับการรักษาเบื้องต้นผ่านระบบ video conferenceได้แบบ real-time 
ที่บ้าน ข้อดีคือประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการเดินทาง และการรอตรวจ ช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ และสามารถติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล เช่น โรคหัวใจ 
เบาหวาน หอบหืด เป็นต้นสิ่งที่จะเป็น New Normal ต่อมา คือผู้คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากข้ึน การ
รักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือการใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นเรื่องปกติในสังคม
ยุคใหม ่ 

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
                ๑.ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ผ่านทางชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
                2.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ 
                3.บูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกับเครือข่าย องค์กรอื่น(อปท,เทศบาล,พมจ.เป็นต้น) 
                4. มีนโยบายพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลขนาด M๒ ขึ้นไป 
             

แนวทางปรับปรุง/พัฒนา ปี ๒๕๖๔ 
1.มีแนวทางในการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุกลุ่ม

ติดสังคม คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล( Individual Wellness Plan) มีการ
สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ทำให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น และมีการจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ คัดกรอง ส่งเสริม รักษา ส่งต่อ ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลในระยะสุดท้ายในชุมชน
อย่างเหมาะสม   

2.ประเมินคัดกรอง TUGT ,Thai Frat และนำการคัดกรองด้วย Thai Frat ที่ผิดปกติมา
จัดทำ แผนการดูแลรายบุคคล และการส่งต่อ 
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2. มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญปี ๒๕๖๔  
          ๒.๑ Partner and build alliance  พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่าย(อปท,เทศบาล,พมจ เป็นต้น) ภายใต้การติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการดำเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์    
          ๒.๒ Invest : จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ และจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ เน้นการเข้าถึง การคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุให้เพ่ิมมากขึ้น 
ผู้สูงอายุกลุ่ม 
ติดสังคม คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ( Individual Wellness Plan)  มีการ
สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ทำให้ผู้สูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และมีการจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่คัดกรอง ส่งเสริม รักษา ส่งต่อ ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลในระยะสุดท้าย
ในชุมชนอย่างเหมาะสม 

๒.๓ Regulate and Legislate : ผลักดันและพัฒนาให้มีการจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิก
ผู้สูงอายุ และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
          ๒.๔ Advocate : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพแบบใหม่ 
ของกระทรวงสาธารณสุข การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ๘ ด้านในผู้สูงอายุ การดำเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมรายบุคคล(Individual Wellness Plan)  
          ๒.๖ Build capacity : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และพัฒนาระบบการดูแลจัดระบบบริการ
สุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ คัดกรอง ส่งเสริม รักษา ส่งต่อ ฟ้ืนฟู
สภาพ และดูแลในระยะสุดท้ายในชุมชนอย่างเหมาะสม   
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ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 
 

ลำดับ            ้ ับ  ด อบ  ด อ  
 

ดำ       
 ล้ว 

 ำลั 
ดำ        

 ั     ด้
ดำ        

1   ระ ุม ี  จงการดำเนิน

    

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุข า  

สสจ.ลำ ูน

มกราคม 64    

2 ด งราย  ่อ ผส. ี่มีความเสี่ยงต่อ
 าวะ ลัดตกหกล้ม (     

   

ร . ร สต. มกราคม 64    

3  ระเมินผส. ี่มีความเสี่ยงด้วย 
          

จน . อสม มกราคม 64    

4  ยกกลุ่มเสี่ยงต่ำ ละเสี่ยงสูง

       

มกราคม 64    
 

      ผส. ี่มคีวามเสี่ยงต่ำ  
(คะ นน                              
           ห้ความรู้ สอนการออก
กำลังกาย

อสม.  กนนำ 
จิตอาสา  าติ

  

มกราคม 64    

 
     ผส. ี่มีความเสี่ยงสูง  (คะ นน
                                 
       ส่ง ร ก าผู้เ ี่ยว า เ  าะ
 าง ต่ละ   หา  รับยา ละ
จัดการ สาเหตุ          
             
         ห้ความรู้การหลีกเลี่ยง
 าวะเสี่ยงต่อการหกล้ม  สอนการ
ออกกำลังกาย
         ระเมินสิ่ง วดล้อม ่ีบ้าน 
( บบ อร ม ระเมินบ้านผส.)
            รับสิ่ง วดล้อม ่ีบ้าน
ร่วมกับ อ  .

จน . น   น ี่ มกราคม 64    

     5

 1เด อน  
มีการเยี่ยมเสริม ลังผส. ละ
ติดตาม  ระเมินด้าน    การ บ
   ย เ  าะ างด้าน ี่มี   หา                                                              
  การ รับยา  าวะ          
                                                             
  การ รับส า  วดล้อม  

ร . สสอ. ร 
สต. 

 

กุม า ัน   64    
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3. ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 ร้อยละของประชากรทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุและร้อยละแยกรายอำเภอ  

ลำดับ อำเภอ ประชากรทั้งหมด (คน) ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป (คน) ร้อยละ 
1 เมืองลำพูน 129,329 32,982 25.50 
2 แม่ทา 33,201 9,066 27.31 
3 บ้านโฮ่ง 32,872 10,296 31.32 
4 ลี้ 58,271 13,577 23.30 

5 ทุ่งหัวช้าง 18,652 3,747 20.09 
6 ป่าซาง 48,425 14,742 30.44 
7 บ้านธิ 16,692 4,658 27.91 
8 เวียงหนองล่อง 14,868 4,788 32.20 

รวม 352,310 93,856 26.64 

ลำดับ  กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ เดือน 
 

ดำเนินการ
แล้ว 

กำลัง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๕ เยี่ยมเสริมพลังผส.และติดตาม/
ประเมิน/จัดการปัญหา  
(เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม
เจ้าหน้าที่ รพ./รพ.สต.) 

สสจ.ลำพูน/
คณะทำงาน 

 

เมษายน 64 
 

   

๖ 3 เดือน  
     - เยี่ยมเสริมพลังผส.และ
ครอบครัว   
     - ติดตาม/ประเมิน/จัดการ
ปัญหา  

จนท./อสม.  
 

เมษายน 64 
 

   

๗ 6 เดือน   
ติดตามประเมิน        
     - Thai FRAT       
     - สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน (หลังการ
ปรับเปลี่ยน)        
     - ภาวะพลัดตกหกล้ม/
ภาวะแทรกซ้อน  

รพ./รพสต.  
 

มิถุนายน 64 
 

   

๘ ลงบันทึก ใน Google Form  
- คืนข้อมูลผู้บริหารในระดับ พชอ.
และ Empowerment 
คณะทำงานระดับอำเภอและชุมชน  

สสจ.ลำพูน/
คณะทำงาน 
 

- มีนาคม 64     
- มิถุนายน 64 
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ตารางท่ี 3.2 จำนวนผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง แยกรายอำเภอ งบประมาณปี พ.ศ.2564 

ลำดับ อำเภอ จำนวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการคัด

กรอง 

ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

1 เมืองลำพูน 10,099 9,665 
(95.70%) 308 (3.50%) 126 (1.25%) 

2 แม่ทา 3,878 3,670 
(94.64%) 160 (4.13%) 48 (1.24%) 

3 บ้านโฮ่ง 2,828 2,598 
(91.87%) 188 (6.65%) 42 (1.46%) 

4 ลี้ 8,938 8,736 
(97.74%) 152 (1.70%) 50 (0.60%) 

5 ทุ่งหัวช้าง 2,461 2,378 
(96.63%) 75 (3.05%) 8 (0.33%) 

6 ป่าซาง 8,305 8,125 
(97.83%) 139 (1.67%) 41 (0.49%) 

7 บ้านธิ 919 846 (92.06%) 59 (6.42%) 14 (1.52%) 
8 เวียงหนอง

ล่อง 
537 

512 (0.95%) 18 (0.05%) 7 (0.02%) 
รวม 35,967 31,278 

(95.07%) 
 993 
(3.02%) 

314 
(0.95%) 

ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 ม.ค.64\ 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม(W00-W19) ของประชากรกลุ่ม
อายุ  ๖๐ปี ข้ึนไป ต่อแสนประชากร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ ผู้สูงอายุท่ีได้รับการตรวจ(OPD)ทั้งหมด 

(คน) 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
2561 1,004 605 399 29 4 
2562 966 575 391 23 12 
2563 867 497 370 22 4 
2564 286 171 115 5 1 

ข้อมูล  รายการ รหัส ICD 10  ณ วันที่ 31 มก3ราคม 2564 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม(W00-W19) ผู้ป่วยนอก ของ
ประชากรกลุ่มอายุ  ๖๐ปี ข้ึนไป ต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ แยกรายอำเภอ 

อำเภอ 
 

ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยทั้งหมด (คน) ผู้ป่วยนอก   
ปี 2561 

ผู้ป่วยนอก    
ปี 2562 

ผู้ป่วยนอก 
ปี 2563 

ผู้ป่วยนอก 
ปี 2564 

2561 2562 2563 2564 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เมืองลำพูน 125 91 57 23 78 47 59 32 27 30 13 10 

แม่ทา 214 179 158 63 139 75 101 78 98 60 43 20 
บ้านโฮ่ง 154 181 125 51 85 69 110 71 74 51 26 25 

ลี้ 96 87 100 27 61 35 53 34 60 40 16 11 
ทุ่งหัวช้าง 102 112 111 36 60 42 71 41 67 44 25 11 
ป่าซาง 179 156 167 39 104 75 85 71 86 81 23 16 
บ้านธิ 94 124 120 39 54 40 69 55 67 53 18 21 

เวียงหนองล่อง 40 36 29 8 24 16 27 9 18 11 7 1 
รวม 1004 966 867 286 605 399 575 391 497 370 171 115 

ข้อมูล  รายการ รหัส ICD 10  ณ วันที่ 31 มก3ราคม 2564 
    
ตารางที่ 3.5 แสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม(W00-W19) ผู้ป่วยใน ของ
ประชากรกลุ่มอายุ  ๖๐ปี ข้ึนไป ต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ แยกรายอำเภอ 
อำเภอ 

 
ผู้สูงอายุท่ีพลัดตกหกล้ม 

(IPD)ทั้งหมด (คน) 
ผู้ป่วยใน    
ปี 2561 

ผู้ป่วยใน   
ปี 2562 

ผู้ป่วยใน   
ปี 2563 

ผู้ป่วยใน   
ปี 2564 

2561 2562 2563 2564 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เมืองลำพูน 13 6 0 0 10 3 2 4 0 0 0 0 

แม่ทา 6 5 4 0 5 1 3 2 4 0 0 0 
บ้านโฮ่ง 4 6 3 1 4 0 6 0 3 0 1 0 

ลี้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ทุ่งหัวช้าง 5 4 4 2 5 0 2 2 2 2 2 0 
ป่าซาง 6 10 15 1 5 1 8 2 13 2 1 0 
บ้านธิ 5 8 6 2 5 0 5 3 5 1 1 1 

เวียงหนองล่อง 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
ข้อมูล  รายการ รหัส ICD 10  ณ วันที่ 31 มก3ราคม 2564 
 
 



๕๗ 
 

จากตารางที่ 3.3 - 3.5 ข้อมูล แสดงว่าเจ็บป่วยของผู้สูงอายุด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม 
(W00-W19) ของประชากร กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ ้นไป ต่อแสนประชากร ปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มผู้ลดลง          
ทั้งการรับบริการแบบ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ  ผู้สูงอายุเพศชายมีการ
เจ็บป่วยจากการผลัดตกหกล้มมากกว่าเพศหญิง   
 
ตารางท่ี 3.6 ผลการคัดกรองภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ   

ลำดับ
ที ่

อำเภอ จำนวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

จำนวน
ผู้สูงอายุ 

ที่ได้รับการ
คัดกรอง 

ร้อยละ 
ของผู้สูงอายุที่
ได้รับการคัด

กรอง 

ผลการคัดกรอง 
 

ปกติ 
 

ผิดปกติ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 เมืองลำพูน 32,982 9,475 28.73 9,104 96.08 371 3.92 
2 แม่ทา 9,066 3,607 39.79 3,430 95.09 177 4.91 
3 บ้านโฮ่ง 10,296 2,820 27.39 2,536 89.93 284 10.07 
4 ลี้ 13,577 4,562 33.60 4,464 97.85 98 2.15 
5 ทุ่งหัวช้าง 3,747 2,460 65.65 2,332 94.80 127 5.16 
6 ป่าซาง 14,742 5,923 40.18 5,719 96.56 204 3.44 
7 บ้านธิ 4,658 908 19.49 861 94.82 47 5.18 
8 เวียงหนองล่อง 4,788 511 10.67 479 93.74 32 6.26 

รวม 93,856 30,266 32.25 28,925 95.57 1,340 4.43 
ที่มา: ข้อมูล HDC (1 ตค.63- 30 มค.2564) 

จากตารางที ่ 3.6 ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพความเสี ่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู ้ส ูงอายุ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ ๔.43 ซึ่งก็มีแนวโน้มสูงขึ้น จากปี 
๒๕๖๑ -๒๕๖๓ ร้อยละ 5.39, ๔.85 และ 5.46 ตามลำดับ ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนทำการคัดกรองภาวะพลัดตก
หกล้ม ยอดรวมถึง 30  มกราคม 2564 ดำเนินการ พบผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงสูงสุดที่อำเภอบ้านโฮ่ง ร้อยละ 
10.07  ผิดปกติต่ำสุดที่อำเภอลี้ ร้อยละ 2.15  

 
ตารางท่ี 3.7 ร้อยละของการคัดกรองผู้สูงอายุด้วย เครื่องมือ Thai Frat&House Risk  
งบประมาณปี 2564  (รอบที่1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)    

ที่มา : แบบรายงานเฉพาะกิจ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
 
 

จำนวน
เป้าหมาย 

(คน) 

จำนวนคัดกรอง 
Thai frat(คน) 

% ช่วง 0-4 
คะแนน(คน) 

% ช่วง 4-11 
คะแนน (คน) 

% House 
Risk 
(คน) 

3,924 1,509 38.46 443 29.36 1,066 70.64 1,509 



๕๘ 
 

ตารางที ่ 3.8 การบาดเจ็บจากภาวะพลัดตกหกล้มในผู้ผู ้สูงอายุที ่มีการบาดเจ็บบริเวณสะโพก          
และต้นขา   (Hip and Thigh รหัส S70-S79 ยกเว้น 72 ) จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2561-2564 

อำเภอ ผู้สูงอายุท่ีมี
การบาดเจ็บ
ปี 2561 

อัตรา/แสน
ประชากร 

ผู้สูงอายุท่ีมี
การบาดเจ็บ
ปี 2562 

อัตรา/
แสน

ประชากร 

ผู้สูงอายุท่ีมี
การบาดเจ็บ
ปี 2563 

อัตรา/
แสน

ประชากร 

ผู้สูงอายุท่ีมี
การบาดเจ็บ
ปี 2564 

อัตรา/
แสน

ประชากร 

เมือง
ลำพูน 

30 8.33 13 3.66 11 3.13 7 1.99 

แม่ทา 21 5.83 24 6.76 21 5.97 2 0.57 
บ้านโฮ่ง 20 5.55 18 5.07 12 3.41 9 2.55 
ลี้ 24 6.66 18 5.07 14 3.98 4 1.14 
ทุ่งหัวช้าง 13 3.61 8 2.25 4 1.14 0 0.00 
ป่าซาง 20 5.55 22 6.20 14 3.98 3 0.85 
บ้านธิ 17 4.72 14 3.94 17 4.83 3 0.85 

เวียงหนองล่อง 9 2.50 2 0.56 7 1.99 0 0.00 
รวม 154 42.76 119 33.53 100 28.44 28 7.95 

ข้อมูล  รายการ รหัส ICD 10  ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

จากตารางที่ 3.8 ข้อมูล แสดงว่าเจ็บป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่มีการบาดเจ็บ
บริเวณ สะโพกและต้นขา  (Hip and Thigh รหัส S70-S79 ยกเว้น 72)  ของประชากร กลุ่มอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไป ต่อแสนประชากร ปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มผู้ลดลง  อำเภอแต่ลพอำเภอมีแนวโน้มลดลง  ยกเว้น 
อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง   
 

ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชน ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

ตารางท่ี 3.9 ร้อยละ การประเมินผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(H4U) กรมอนามัย  

อำเภอ จำนวน
เป้าหมาย

(คน) 

จำนวนผู้ที่
ได้รับการ

ประเมิน(คน) 

ร้อยละ จำนวนผู้สูงอายุที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์(คน) 

ร้อยละ 

เมืองลำพูน 1,155 292 25.28 44 15.07 

แม่ทา 462 107 23.16 24 22.43 

บ้านโฮ่ง 385 73 18.96 13 17.81 

ลี้ 616 68 11.04 15 22.06 

ทุ่งหัวช้าง 231 2 0.87 0 0.00 

ป่าซาง 693 74 10.68 46 62.16 



๕๙ 
 

บ้านธิ 154 55 35.71 23 41.82 

เวียงหนองล่อง 231 1 0.43 1 100.00 

รวม 3,927 672 17.11 166 24.70 
ข้อมูล จาก โปรแกรม H4U กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

จากตารางที่ 3.9 ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์(H4U) กรมอนามัย ในปี 2564 
นี้ เป้าหมายของจังหวัดลำพูน  ทั้งสิ้น 3,894  คน  ทั้งนี้จังหวัดลำพูนจึงได้ชี้แจงจัดสรรให้แต่ละตำบล
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(H4U) กรมอนามัยในผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าตำบลละ 77 คน รวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,927 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จังหวัดลำพูนประเมินได้มากเป็นอันดับ
ที่ 1 ของเขต คือ ร้อยละ 17.11 

ตารางท่ี 3.10 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์คุณภาพการประเมินผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
(H4U)  

ข้อที่ กิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่
ผ่านการประเมิน
กิจกรรม (คน) 

ร้อยละ 

1 มีกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง 
(เดิน/ปั่นจักรยาน/ทำงานบ้าน/ทำไร่/ทำ
สวน/ทำนา/ออกกำลังกาย)สะสม 150 
นาที/สัปดาห์ 

287 42.71 

2 การกินผักและผลไม้ วันละ5 กำมือเป็น
ประจำ 

401 59.67 

3 การดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 378 56.25 

4 ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น 648 96.43 

5 ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ 

656 97.62 

6 มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 631 93.90 

7 มีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง 

489 72.77 

8 ด้านทันตกรรม/การดูแลสุขภาพช่องปาก 567 84.38 
ข้อมูล จาก โปรแกรม H4U กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

ตารางที่ 3.10 ร้อยละ 50 คุณภาพของการพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (H4U) กรมอนามัย 
(คุณภาพ คือ ประเมินผ่านทั้ง 8 ข้อ  มีหัวข้อดังนี้ 1.กิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย  2.การกินผัก
และผลไม้  3.การดื่มน้ำเปล่า 4.การสูบบุหรี่/ยาเส้น  5.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์             



๖๐ 
 

6.มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย  7.มีการนอนหลับพักผ่อน  8.ด้านทันตกรรม/การดูแลช่องปาก)  และ
ภายในเดือน มีนาคม 2564 นี้ จังหวัดลำพูนต้องได้รับการประเมินการพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
(H4U) กรมอนามัย ผ่านคุณภาพ ร้อยละ 40 และ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จังหวัดลำพูน
ได้รับการประเมินการพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (H4U) กรมอนามัย ได้คุณภาพร้อยละ 24.70  
กิจกรรมด้านที่มีผู้สูงอายุทำได้มากท่ีสุดคือ การไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  รองลงมา คือ 
ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น  และได้น้อยที่สุดคือ  มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน/ปั่นจักรยาน/
ทำงานบ้าน/ทำไร่/ทำสวน/ทำนา/ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห์ ทั้งนี้จังหวัดได้คืนข้อมูลให้
พ้ืนที่เพ่ือวางแผนการดูแลรายบุคคล และนำมาวิเคราะห์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป 

การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมรายบุคคล(Individual Wellness Plan) 
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้วางแผนเยี่ยมเสริมพลัง และส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอ  
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ในชุมชน(Individual Wellness Plan) ๖ เรื่อง 
ได้แก่    

                ๑. โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 
                ๒. การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ  

          ๓. สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
  ๔. ผู้สูงอายุสมองดี 
                ๕. ความสุขของผู้สูงอายุ 
                ๖. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ 
 

ตารางที่ 3.11 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
ปี 2564 

ลำดับ
ที ่

อำเภอ จำนวนตำบล
ทั้งหมด 

ประเมินแล้ว
(ตำบล) 

ร้อยละ จำนวน 
ตำบลท่ีดำเนินงานผ่าน

เกณฑ์ 

ร้อยละ 

๑ เมืองลำพูน 15 10 66.67 10 100 
๒ แม่ทา 6 5 83.33 5 100 
๓ บ้านโฮ่ง 5 4 80.00 4 100 
๔ ลี้ 8 8 100 7 87.50 
๕ ทุ่งหัวช้าง 3 1 33.33 1 100 
๖ ป่าซาง 9 5 55.56 5 100 
๗ บ้านธิ 2 1 50 1 100 
๘ เวียงหนองล่อง 3 3 100 2 66.67 

รวม 51 38 74.51 36 94.74 
ข้อมูล  Long term care กรมอนามัย 
 จากตารางที่ 3.11 ในปีงบประมาณ  2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้วางแผน
การดำเนินการให้แต่ละตำบลประเมินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ใน



๖๑ 
 

ชุมชนตนเอง มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ทั้งนี้คณะทำงานด้านกลุ่มวัยผู้สูงอายุระดับจังหวัด 
จะลงสุ่มประเมินเพื่อพัฒนาเป็นตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ในชุมชน ต้นแบบ 
ระดับจังหวัดต่อไป 
 
ตารางท่ี 3.12 ผลการคัดกรองความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ADL) แยกรายอำเภอ 

ที่มา: ข้อมูล HDC ณ วันที่ 1 ตค.63- 31 มค.64 

จากตารางที่ 3.12  ผลการคัดกรองความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ยอดรวมถึง              
31 มกราคม 2564 จังหวัดลำพูน คัดกรองได้ 38,693 รายจากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 93,856 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 41.23 เป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 37,224 รายคิดเป็นร้อยละ 96.20 กลุ่ม 2 จำนวน 
1,130 รายคิดเป็นร้อยละ 2.92 กลุ่ม 3 จำนวน 339 รายคิดเป็นร้อยละ 0.88 

 

 

 

 

 

 

ลำ
ดับ
ที ่

อำเภอ จำนวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

จำนวน
ผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับ
การ 

คัดกรอง 

ร้อยละ 
ของ

ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการ
คัดกรอง 

ผลการคัดกรอง 
 

กลุ่ม1 
 

ร้อยละ 
 

กลุ่ม2 
 

ร้อย
ละ 

 
กลุ่ม
3 

 
ร้อย
ละ 

1 เมืองลำพูน 32,982 10,403 31.54 9,952 95.66 322 3.10 129 1.24 
2 แม่ทา 9,066 3,937 43.43 3,729 94.72 160 4.06 48 1.22 
3 บ้านโฮ่ง 10,296 2,938 28.54 2,707 92.14 189 6.43 42 1.43 
4 ลี้ 13,577 8,962 66.01 8,759 97.73 153 1.71 50 0.56 
5 ทุ่งหัวช้าง 3,747 2,473 66.00 2,388 96.56 77 3.11 8 0.32 
6 ป่าซาง 14,742 8,355 56.67 8,174 97.83 140 1.68 41 0.49 
7 บ้านธิ 4,658 1,018 21.85 943 92.63 61 5.99 14 1.38 
8 เวียงหนองล่อง 4,788 607 12.68 572 94.23 28 4.61 7 1.15 

รวม 93,856 38,693 41.23 37,224 96.20 1,130 2.92 339 0.88 



๖๒ 
 

ตารางที่ 3.11 ตำบล/อปท.ที่เข้าร่วมดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วย
กองทุน long Term Care 

ข้อมูล โปรแกรม LTC สปสช. ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

จากตารางที่ 3.11 แสดงจำนวนตำบลที่มีการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) จังหวัดลำพูน ด้วยกองทุน long Term Care สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ปีงบประมาณ 2564 จำนวนตำบลทั้งหมด 51 ตำบลมีการดำเนินงานด้วยกองทุน long Term 
Care สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 48 ตำบลคิดเป็น ร้อยละ 94.12 ใน
จำนวนนี้ยังขาดพื้นที่ อีก 2 ตำบลในอำเภอเมืองลำพูนและในอำเภอป่าซางอีก 1 ตำบล รวม 3 ตำบล 
เมื่อแจงรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งหมด 57 แห่งเข้าร่วม54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.73 
อยู่ระหว่างการขอเข้าร่วมดำเนินงานด้วยกองทุน long Term Care ในอำเภอเมืองลำพูนจำนวน 2 ตำบล 
และในอำเภอป่าซางอีก 1 ตำบล รวม 3 ตำบล คิดเป็น   ร้อยละ 5.88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

อำ ภอ  ำ ว 
ตำบล
ทั้ ห ด 

 ำ ว  
ตำบลท่ี

ดำ        

 ้อ ละ  ำ ว อปท
ทั้ ห ด 

 ำ ว ที่
ดำ        

 ้อ ละ 

๑ เมืองลำพูน 15 13 86.66 16 14 87.50 
๒ แม่ทา 6 6 100 8 8 100 
๓ บ้านโฮ่ง 5 5 100 6 6 100 
๔ ลี้ 8 8 100 10 10 100 
๕ ทุ่งหัวช้าง 3 3 100 4 4 100 
๖ ป่าซาง 9 8 88.89 8 7 87.50 
๗ บ้านธิ 2 2 100 2 2 100 
๘ เวียงหนองล่อง 3  3 100 3 3 100 

รวม 51 48 94.12 57 54 94.73 



๖๓ 
 

ตารางที่ 3.12 อปท.ที่เข้าร่วมดำเนินงานดูแลระยะยาว รพ.สต.ในพื้นที่ จำนวน Care manager 
จำนวน care giver  

ลำดับที่ อำเภอ อปท 
ที่เข้าร่วม 
ดำเนินงาน 

(แห่ง) 

จำนวนรพสต./ศูนย์พัฒนาฯ 
ในพ้ืนที่ อปท.ที่เข้าร่วม

ดำเนินงาน (แห่ง) 

จำนวน จนท.รพช/รพ
สต./อปท.ที่ได้รับการ
อบรม Care Manager 

(คน) 

จำนวน 
Care giver 

(คน) 

1 เมืองลำพูน 14 19 23 223 
2 แม่ทา 8 8 14 68 
3 บ้านโฮ่ง 6 8 11 86 
4 ลี้ 10 13 18 94 
5 ทุ่งหัวช้าง 4 5 8 49 
6 ป่าซาง 7 4 15 131 
7 บ้านธิ 2 1 4 48 
8 เวียงหนองล่อง 3 0 5 33 

รวม 54 58 99 760 
ข้อมูลจากโปรแกรมLTC กรมอนามัย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

จากตารางที่ 3.12  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรวมทั้งสิ้น จำนวน 54 แห่งรพ.สต./ศูนย์พัฒนาฯ ที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 
99  มีผู ้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(care manager) 
ระดับพ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด 99 คนและ care giver รวมจำนวน 760คน ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ 

ตารางท่ี 3.13 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม  งบประมาณปี 2564 
ลำดับ

ที ่
อำเภอ จำนวน

ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

จำนวน
ผู้สูงอายุ 

ที่ได้รับการคัด
กรอง 

ร้อยละ 
ของผู้สูงอายุที่
ได้รับการคัด

กรอง 

ผลการคัดกรอง 
 

ปกติ 
 

ผิดปกติ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 เมืองลำพูน 32,982 10,238 31.04 10,221 99.83 17 0.17 
2 แม่ทา 9,066 4,049 44.7 4,044 99.88 5 0.12 
3 บ้านโฮ่ง 10,296 2,864 27.84 2,750 96.02 114 3.98 
4 ลี้ 13,577 5,390 39.7 5,372 99.67 18 0.33 
5 ทุ่งหัวช้าง 3,747 2,496 66.61 2,379 95.31 117 4.69 
6 ป่าซาง 14,742 5,616 38.11 5,604 99.79 12 0.21 
7 บ้านธิ 4,658 974 20.91 959 98.46 15 1.54 
8 เวียงหนองล่อง 4,788 796 16.62 776 97.49 20 2.51 

รวม 93,856 32,423 34.55 32,105 99.08 318 0.98 
ที่มา: ข้อมูล HDC (1 ตค.63- -31 มค.64) 



๖๔ 
 

จากตารางที่ 3.13  จังหวัดลำพูนทำการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ด้วยเครื่องมือ
AMT ยอดรวมถึง 31 มกราคม 2564 คัดกรองได้จำนวน 32,423 รายจากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
93,856 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.55 ในจำนวนนี้พบปกติจำนวน 32,105 รายคิดเป็น ร้อยละ 99.08 
ผิดปกติ   318 ราย คิดเป็น   ร้อยละ 0.98 อำเภอที่คัดกรองได้มากที่สุดคือ อำเภอทุ่งหัวช้าง  รองลงมา
คือ อำเภอบ้านโฮ่ง  อำเภอท่ีคัดกรองได้น้อยท่ีสุดคือ อำเภอแม่ทา 

4.ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysisและแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่

ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  
สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
     - พัฒนาระบบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และเน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงของเกิด
การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 
 

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

6.ข้อเสนอแนะ 
โอ  สพัฒ   / ส ่ ที่ ะทำต อ ปใ พ ้ ที่ที่ ี ล   ต่ำ 

การดำเนินงานการส่งเสริมสุข า ผู้สูงอายุ นสถานการณ   ร่ระบาดของเ   อโควิด ๑๙  ำ ห้มี
ข้อจำกัดของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม  ผลการคัดกรองสุข า  ละ ADL ลดลง การดำเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมสุข า จัดได้ยากข  น จ งต้องมีการ รับเ ลี่ยนการดำเนินงาน นรู  บบ การ ห้ความรู้ผ่าน างส ่อ
ออนไลน  เ ่น การออกกำลังกำลังกายเ  ่อ ้องกัน าวะหกล้ม การออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเน  อ 
 ฤติกรรมสุข า  ่ี  ง ระสงค  การดู ลสุข า เ  ่อ ้องกันการติดเ   อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ จังหวัดลำ ูน
มีความ ตกต่างด้านบริบ  างสังคม สังคมเม อง สังคม นบ  มีความ ตกต่างกันอย่างมาก ผู้สูงอายุ น
เม องเข้าถ งส ่อออนไลน   ละมีความตระหนัก นการดู ลสุข า มากข  น  ต่ผู้สูงอายุ น นบ ยังเข้าถ งส ่อ
ออนไลน หร อมีความรู้ รับเ ลี่ยน ฤติกรรมสุข า ค่อนข้างน้อย เ ็นโอกาส ัฒนา ห้ผู้สูงอายุ น นบ  มี
รู  บบ  ่อง างการส่งเสริมสุข า  ี่เหมาะสมมากข  น ดังนั นการต้องนิเ ศ ติดตาม กำกับ   น ี่ ี ่มี
ผลงานต่ำ  ห้ รับเ ลี่ยนการดำเนินงานการส่งเสริมสุข า ผู้สูงอายุ ห้เหมาะสมกับสถานการณ  ยัง ร่
ระบาดของเ   อโควิด ๑๙ เยี่ยมเสริม ลัง ละมีกิจกรรม ลกเ ลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผู้สูงอายุ ต่ละ
   น ี่ ส่งเสริมสนับสนุน ห้มีการจัดตั ง มรม โรงเรียนผู้สูงอายุเ ิ่มข  น 
 
ผู้รายงาน : นางสาวสาวิตรี  วารี ตำแหน่ง : พยาบาลวิชชีพชำนาญการ  
วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2564   โทร  : 095-5257060   E-mail : maysatorkad@gmail.com 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำ
ให้การดำเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ดำเนินการต่อ 

พ ื ้ น ท ี ่ ม ี ภ า ร ะ ง านท ี ่ ต ้ อ ง
ร ับผ ิดชอบมากกว ่าจำนวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 

ควรมีโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
ผู้สูงอายุที่เป็นโปรแกรมเดียวกันเพ่ือ
ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

 



๖๕ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
ประเด็นการตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  
 

1.สถานการณ ์ 
 

แนวโน้มการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพูน ยังคงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
และภาวะต่างๆ ที่หลากหลาย จากข้อมูลรายงานของโปรแกรมเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองของจังหวัด
ลำพูน (รง506S) พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2563 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ระหว่าง 
14.61 – 21.70 (ซึ่งสูงเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกินร้อยละ 6.3 ต่อแสนประชากร) (รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ 1) 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพนู ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 - 2563  

 
 
 ในปี 2563 จังหวัดลำพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เท่ากับ  21.70  ต่อแสนประชากร ( 
88 ราย) ซึ่งอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุด ได้แก่ อำเภอป่าซาง (36.62 ต่อแสน
ประชากร) อำเภอลี้ (34.28 ต่อแสนประชากร) และอำเภอทุ่งหัวช้าง (19.85 ต่อแสนประชากร) 
(รายละเอียดตามตารางที่ 2)  
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพูน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 
 

อำเภอ ประชากร 
จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 

(คน) อัตราต่อแสน
ประชากร 

อันดับ 
(จังหวัด) 

ชาย หญิง รวม 
เมืองลำพูน 146,867 22 3 25 17.02 5 
แม่ทา 38,824 5 1 6 15.45 6 
บ้านโฮ่ง 39,669 4 1 5 12.60 7 
ลี้ 70,005 22 2 24 34.28 2 
ทุ่งหัวช้าง 20,147 4 0 4 19.85 3 
ป่าซาง 54,612 20 1 21 36.62 1 
บ้านธิ 17,666 0 0 0 0.00 8 
เวียงหนองล่อง 17,285 3 0 3 17.36 4 
รวม 405,075 78 10 88 21.70  
 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพนู แยกรายตำบล ปีงบประมาณ 2563 
ตำบล อำเภอ คน ตำบล อำเภอ คน ตำบล อำเภอ คน 

ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 3 แม่ทา แม่ทา 1 เหมืองง่า เมือง 2 
บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง 1 ทากาศ แม่ทา 1 หนองหนาม เมือง 1 
ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 1 ทาแม่ลอบ แม่ทา 1 ศรีบัวบาน เมือง 1 
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 5 ทาปลาดุก แม่ทา 1 หนองช้างคืน เมือง 1 
นครเจดีย์ ป่าซาง 4 มะเขือแจ้ เมือง 4 นาทราย ลี้ 14 
ปากบ่อง ป่าซาง 2 ต้นธง เมือง 5 ศรีวิชัย ลี้ 2 
บ้านเรือน ป่าซาง 3 เหมืองจี้ เมือง 2 แม่ลาน ลี้ 1 
ป่าซาง ป่าซาง 2 ประตูป่า เมือง 1 แม่ตืน ลี้ 1 
ท่าตุ้ม ป่าซาง 2 อุโมงค์ เมือง 4 ลี้ ลี้ 1 
มะกอก ป่าซาง 2 ริมปิง เมือง 1 ป่าไผ่ ลี้ 2 
น้ำดิบ ป่าซาง 5 ป่าสัก เมือง 1 ดงดำ ลี้ 1 
แม่แรง ป่าซาง 1 ในเมือง เมือง 1    

 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จ พบว่า ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 
จำนวน 78 ราย (ร้อยละ 88.63) เพศหญิง จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 11.36) ที่มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 23.86) อายุระหว่าง 51 -60 ปี จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 
21.59)  อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 20.45) อาชีพรับจ้าง จำนวน 36 ราย 
(ร้อยละ 40.91) อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 29.55) ไม่ได้ทำงาน/ว่างงาน จำนวน 
14 ราย (ร้อยละ 15.91)   

ช่วงเดือนที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด ได้แก่ เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ (สูงสุดในเดือน
ตุลาคม จำนวน 11 ราย) ด้วยวิธีการผูกคอ (ร้อยละ 78.41) กินยากำจัดวัชพืช/ยาฆ่าแมลง/สารเคมี 
(ร้อยละ 18.18) ใช้ปืน (ร้อยละ 3.40) (รายละเอียดตามตารางที่ 3) 
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เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดการทำร้ายตนเอง  ได้แก่ ปัญหาการใช้สุรา หรือมี
อาการมึนเมาในขณะทำร้ายตนเอง จำนวน 39 ราย( ร้อยละ 39.77) รองลงมาคือ ปัญหาการ
เจ็บป่วยจากโรคทางกายจำนวน 23 ราย (ร้อยละ 25.20)( รู้สึกทุกข์ทรมาน/ไม่มีคนดูแล/ชราภาพ/
รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว) ทั้งนี้ ผู้ทำร้ายตนเองมีสัญญาณเตือนว่าจะมีการทำร้ายตนเอง 
จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 29.21) (รายละเอียดตามตารางที่ 5) 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไป 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 
รายละเอียด 

 

 
จำนวน 

 
ร้อยละ 

 
เพศ ชาย 78 88.63 
  หญิง 10 11.36 
อายุ 0-10 ปี 0 0 
 11-20 ปี 2 2.27 
 21-30 ปี 9 10.23 
 31-40 ปี 18 20.45 
  41-50 ปี 21 23.86 
  51-60 ปี 19 21.59 
  61-70 ปี 14 15.91 
  71-80 ปี 3 3.41 
 81-90 ปี 2 2.27 
 อายุน้อยที่สุด 13 ปี     อายุมากที่สุด 82 ป ี   
สถานภาพ คู ่ 32 36.36 
 โสด 27 30.68 
 หม้าย 6 6.82 
 หย่า 17 19.32 
  แยก 6 6.82 
อาชีพ เกษตรกรรม 26 29.55 

ข้าราชการ 4 4.55 
ค้าขาย 3 3.41 
รับจ้าง 36 40.91 
นักเรียน/นักศึกษา 3 3.41 
นักบวช 2 2.27 
ไม่ได้ทำงาน / วา่งงาน 14 15.91 

วิธีการ กินสารกำจัดแมลง 6 6.82 
 กินสารกำจัดวชัพชื 9 10.23 
 กินสารเคมี 1 1.14 
 ใช้ปนื 3 3.40 
 ผูกคอ 69 78.41 
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ช่วงเดือนที่มี
เสียชีวิต 

ช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์  36  
ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 22  
ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 30  
เดือนที่มีผู้ฆ่าตัวตายสงูสุด 
คือ เดือนตุลาคม มี 11 ราย   

 
ตารางท่ี 5 แสดงสาเหตุ / ปัจจัยกระตุ้น 

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยกระตุ้น 
โรคเร้ือรังทางกาย (23 ราย, 25.20 %) อัมพาต รู้สึกทุกข์ทรมาน ไม่มีคนดูแล ชราภาพ 

รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว 
โรคเร้ือรังทางจิต (18 ราย ,20.45%) พฤติกรรมการดื่มสุรา มีอาการมึนเมา ทะเลาะ

กับคนใกล้ชิด 
-มีภาวะซึมเศร้า (11 ราย,12.50%) น้อยใจ ต้องการคนเอาใจใส่ รู้สึกทุกข์ทรมาน 
-โรคจิต (7 ราย, 7.95%) มีโรคทางกายร่วม 
ตกงาน / ภาวะหนี้สิน (14 ราย, 15.91%) 
 

ดื่มสุรา/ ใช้สารเสพติด และทะเลาะกับคน
ใกล้ชิด รู้สึกตนเองเป็นภาระของครอบครัว 
มีภาวะซึมเศร้า 

ความสัมพันธ์ 
-ปัญหาความรัก หึงหวง (4 ราย, 4.451%) 
-ทะเลาะกับคนใกล้ชิด (10 ราย, 11.36%) 

ภาวะหนี้สิน พฤติกรรมการเสพสุรา สารเสพติด 

พฤติกรรมดื่มสุรา มีอาการมึนเมา (35 ราย, 39.77%) 
ใช้สารเสพติด ( 2 ราย, 2.27%) 

ติดสุรา มีอาการมึนเมาขณะคัดสินใจทำร้าย
ตนเอง ภาวะหนี้สิน 

 
2. มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ยังคงมีการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
การฆ่าตัวตาย ได้มีการเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  โรคสำคัญทางจิตเวช  และโรคติด
สุราในพ้ืนที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการตามมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพ่ือจะให้ได้การดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ข้อมูลผู้รับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช (แผนกผู้ป่วยนอก) ของจังหวัดลำพูนปี 2563 
พบว่า มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 143,478 ครั้ง (42,646 คน) (เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 (รายครั้ง) ร้อย
ละ 13) โดยกลุ่มโรค/อาการที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood Disorder) เช่น 
โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว รองลงมาคือ กลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด (ร้อยละ 
34.02 , 20.78 ,18.97 ตามลำดับ) ซึ่งอำเภอที่มีผู้เข้ารับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชในแผนก
ผู้ป่วยนอก สูงสุด ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอลี้ และอำเภอป่าซาง  
 สำหรับข้อมูลผู้รับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช (แผนกผู้ป่วยใน) ของจังหวัดลำพูนปี 
2563 พบว่า มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 4 ,721 ครั้ง (4,112 คน) (ลดลงจากปี 2562 (รายครั้ง) 
ร้อยละ 11) โดยกลุ่มโรค/อาการที่พบมากที่สุดคือ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการ
ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (สุรา/ยาเสพติด) รองลงมาเป็นกลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood 



๖๙ 
 

Disorder) เช่น โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว และความผิดปกติทางจิตหรืออาการทางจิตที่เกิดจาก
โรคทางกาย (ร้อยละ 52.89 , 21.65 ,12.12 ตามลำดับ) ซึ่งอำเภอที่มีผู้เข้ารับบริการทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชในแผนกผู้ป่วยใน สูงสุด ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง และอำเภอทุ่งหัวช้าง   

ขณะเดียวกัน ยังมีการส่งเสริมเพ่ือป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต การให้ความรู้ การคัดกรอง
และประเมินภาวะทางสุขภาพจิตเบื้องต้นในกลุ่มเสี่ยงหลักได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการคัดกรองในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมินเบื้องต้น การให้
คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ที่พยายามทำร้ายตนเอง /เคยมีประวัติการลงมือทำร้ายตนเองด้วยวิธีการ
ต่างๆตามลักษณะอาการและอาการแสดง แต่ไม่เสียชีวิต ให้ได้รับการดูแลบำบัดรักษาด้วยวิธีการทาง
การแพทย์ หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ เพ่ือการเฝ้าระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการ และ ไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำอีกครั้ง ตลอดจนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจกับครอบครัวและชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

3.ผลการดำเนินงาน  
 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพูน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 
( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 
 

อำเภอ ประชากร 
จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 

(คน) อัตราต่อแสน
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เมืองลำพูน 146,867 3 2 5 3.40 
แม่ทา 38,824 2 1 3 7.73 
บ้านโฮ่ง 39,669 2 1 3 7.56 
ลี้ 70,005 6 0 6 8.57 
ทุ่งหัวช้าง 20,147 1 0 1 4.96 
ป่าซาง 54,612 5 0 5 9.16 
บ้านธิ 17,666 2 0 2 11.32 
เวียงหนองล่อง 17,285 1 0 1 5.79 
รวม 405,075 22 4 26 6.42 

   
ตารางท่ี 7 ข้อมูลแสดงรายละเอียดของผู้ที่ฆ่าตัวตาย ของจังหวัดลำพูน ปี2564  
 

อำเภอ ผู้ป่วยผู้ป่วย สาเหต ุ มีสัญญาณ
เตือน 

เมือง 
(5 ราย) 
ช3ญ2 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อาย ุ31 ปี โสด รับราชการ 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ : น้อยใจ ถูกดุด่า,สัมพันธภาพในที่ทำงาน พูดกับเพื่อน
ทางไลน ์

ผู้ป่วยชาย รายที่ 2 
อายุ 52 ปี คู่ รับราชการ 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ : ทะเลาะกบัคนใกล้ชิด 
2. มีโรคประจำตัว (MDD) 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยหญิง รายที่ 3 
อายุ 64 ปี  

1.มีโรคประจำตัว (โรคความดันโลหิต) 
2.ปัญหาความสัมพันธ์ : ทะเลาะกับคนใกล้ชิด 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 4 
อายุ 48 ปี  

1.ปัญหาความสัมพันธ์ : น้อยใจ ถูกดุด่า /ปญัหาผิดหวังความรัก 
2. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง  

ไม่ม ี

ผู้ป่วยหญิง รายที่ 5 
อายุ 61 ปี 

1.มีโรคประจำตัว (, MDD) ไม่ม ี
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อำเภอ ผู้ป่วยผู้ป่วย สาเหต ุ มีสัญญาณ
เตือน 

แม่ทา 
(3 ราย) 

ช3 

ผู้ป่วยหญิง รายที่ 1 
อายุ 59 ปี คู่ ไม่ได้ทำงาน 

1. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 2 
อายุ 46 ปี คู่ รับจ้าง 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ : น้อยใจ ถูกดุด่า 
2. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย (โรคเบาหวาน) 

มี 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 3 
อายุ 31 ปี คู่ เกษตรกรรม 

1.มีโรคทางจิตเวช (โรคซึมเศร้า) 
2.ปัญหาความสัมพันธ์ : ทะเลาะกบัคนใกล้ชิด 
3. ปัญหาที่มาจาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

เคยพยายาม
มาแล้ว 

บ้านโฮ่ง 
(3 ราย) 
ช2 ญ1 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อายุ 58 ปี แยก รับจ้าง 

1. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง  ไม่ม ี

ผู้ป่วยหญิง รายที่ 2 
อายุ 62 ปี คู่ เกษตรกรรม 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ :น้อยใจ ถูกดุด่า /ทะเลาะกับคน
ใกล้ชิด 
2.มีโรคประจำตัว (โรคเบาหวาน ความดัน) 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 3 
อายุ 52 ปี แยก  รับจ้าง 

1. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง  ไม่ม ี

ลี ้
(6 ราย) 

ช6 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อายุ 49 ปี คู่ รับราชการ 

1.มีโรคประจำตัว (โรคเบาหวาน ความดัน) 
2. ปัญหาความสมัพันธ์ : ต้องการการเอาใจ/ขอแล้วไม่ได ้
3. ปัญหาทางเศรษฐกิจ : หนี้สิน 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 2 
อายุ 38 ปี โสด ว่างงาน 

1.มีโรคประจำตัว (โรคจิต ,  ความดัน) 
2. ปัญหาที่มาจาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 3 
อายุ 75 ปี หมา้ย 
เกษตรกรรม 

1.มีโรคประจำตัว (โรคเบาหวาน ความดัน) 
2. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 4 
อายุ 71 ปี คู่ เกษตรกรรม 

1.มีโรคประจำตัว (โรคความดันโลหิตสูง, ปวดข้อ/ปวดหลัง
เรื้อรัง  ) 
2. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 5 
อายุ 42 ปี หย่า 
เกษตรกรรม 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ :น้อยใจ ถูกดุด่า /ทะเลาะกับคน
ใกล้ชิด 
2. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง  

มี บ่นอยาก
ตายให้เพื่อน
บ้านฟัง 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 6 
อายุ 50 ปี หย่า รับจ้าง 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ :น้อยใจ ถูกดุด่า /ปญัหาผิดหวังความ
รัก/หึงหวง 
2. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง  

ไม่ม ี

ทุ่งหัวช้าง 
(1 ราย) 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อายุ 20 ปี โสด 
เกษตรกรรม 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ :น้อยใจ ถูกดุด่า /ทะเลาะกับคน
ใกล้ชิด 

ไม่ม ี
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อำเภอ ผู้ป่วยผู้ป่วย สาเหต ุ มีสัญญาณ
เตือน 

ป่าซาง 
(5 ราย) 

ช5 
ป่าซาง (ต่อ) 

 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อาย ุ65 ปี โสด รับจ้าง 

1.มีโรคทางจิตเวช (โรคจิต) 
2. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 2 
อายุ 33 ปี หย่า รับจ้าง 

1.มีโรคประจำตัว (โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ, ไตวายเรื้อรัง  ) 
2. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง 
3. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 
4. ปัญหาทางเศรษฐกิจ : ตกงาน 

ไม่ม ี

ผู้ป่วยชาย รายที่ 3 
อายุ 44  ปี คู่ รับจ้าง 

1.ปัญหาความสัมพันธ์ :น้อยใจ ถูกดุด่า 
2.มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง 
3.ใช้สารเสพติด 
4. ผลกระทบจากการระบาดโควดิ-19* 

มี ได้โทรศัพท์
ไปหาภรรยาที่ 
จ. เชยีงราย 

*ภรรยาไม่
สามารถเดินทาง

กลับมาทีจ่. 
ลำพูนได้ 

เนื่องจากจะตอ้ง
ถูกกักตวั 14 

วัน 
 ผู้ป่วยชาย รายที่ 4 

อายุ 46  ปี คู่ รับจ้าง 
1.มีโรคประจำตัว (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) 
2. ปัญหาความสมัพันธ์ :น้อยใจ ถูกดุด่า 
3. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง 
4. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 
5. ปัญหาทางเศรษฐกิจ : ตกงาน 

ไม่มี 

 ผู้ป่วยชาย รายที่ 5 
อายุ 58  ปี คู่ รับจ้าง 

1.มีโรคประจำตัว  
2. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง 
3. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

ไม่มี 

บ้านธิ 
(2 ราย) 

ช2 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อายุ 37 ปี แยก รับจ้าง 

1. มีโรคประจำตัว (โรคเอดส์ เอชไอวี) 
2ปัญหาความสัมพันธ์ :ทะเลาะกบัคนใกล้ชิด 

ไม่มี 

 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 2 
อายุ 21 ปี โสด รับจ้าง 

1.ไม่ระบุในใบสอบสวนโรค 
(ครอบครัวปฏเิสธผู้ตายใช้สารเสพติด แต่เพื่อนบ้านให้ข้อมลูว่า
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสพยา) 

มี มีการไลพ์
สด สั่งเสีย
สมาชิก

ครอบครัว 
เวียงหนองล่อง 

(1 ราย) 
ช1 

ผู้ป่วยชาย รายที่ 1 
อายุ 64 ปี คู่ รับจ้าง 

1. มีโรคประจำตัว (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปวด
ข้อ) 
2. มีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตนเอง 
3. ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย : ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย 

มี บ่นอยาก
ตาย 
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ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
O :  การฆ่าตัวตายสำเร็จ < 6.3 ต่อแสนประชากร 
 

ตัวช้ีวัดระดับ สสจ./รพท. 
Kr1:  การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 90% 
Kr2: ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายตนเองซ้ำ>90% 
Kr3: ทุกชุมชนเสี่ยงมีพ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดระดับ รพช/รพ.สต 
 

O1: การคัดกรองความเสี่ยงในผู้ป่วย 
NCDs ที่มีภาวะ แทรกซ้อน และผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงโรคทางจิตเวช 90% 

O2: ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ฆ่า
ตัวตายซ้ำ >90%   

O3: ทุกชุมชนเสี่ยงมีพื้นที่สำหรับ
จัดกิจกรรมให้กลุ่มเสี่ยง90% 

Kr1. ผู้ป่ วย เรื้อรังทางกายได้ รับการ
ป ร ะ เมิ น ก า ร ฆ่ า ตั ว ต า ย ทุ ก ร า ย
(3Q,9Q,8Q) 90% 

Kr1. ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 100% 

Kr1. อสม/แกนนำชุมชน/สมาชิกครอบครัว
เสี่ยงสูงจัดกิจกรรมเชิงบวก 100% 

Kr2. ผู้ ป่ วย เรื้ อ รั งท างจิ ต ได้ รั บ ก าร
ป ร ะ เมิ น ก า ร ฆ่ า ตั ว ต า ย ทุ ก ร า ย
(3Q,9Q,8Q) 90% 

Kr3. กลุ่มพยายามฆ่าตัวตายมี care giver 

อย่างน้อย 1 คนดูแลต่อเนื่อง 1 ปี  
100% 

Kr2. ตำบลที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมี
การจัดกิจกรรมป้องกันฆ่าตัวตายในกลุ่ม
เสี่ยง 100% 

Kr3. ก ลุ่ ม  severe suicidality (SQ>17) ได้
พบจิตแพทย์ /แพทย์ GP /พยาบาลจิต
เวช หรือ admit ทุกราย 100% 

Kr3. กลุ่ม  severe suicidality (SQ>17)  ได้
พบจิตแพทย์ /แพทย์ GP /พยาบาลจิต
เวชหรือ admit ทุกราย 100% 

Kr3. 3 อำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงใน
จังหวัดดำเนินการ พระ ผู้นำทางศาสนา 
จัดกิจกรรมป้องกันฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 
100% 
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3.1 ผลการดำเนินงาน ตาม OKRs ลดการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน 
 
 

O : การฆ่าตัวตายสำเร็จ  
< 6.3 ต่อแสนประชากร  

เป้าหมาย ผลงาน การดำเนินงาน 

O1: การคัดกรองความเสี่ยงในผู้ป่วย NCDs 
ที่มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรค
ทางจิตเวช 
 
Kr1. ผู้ป่วยเรื้อรังทางกายได้รับการประเมินการฆ่า
ตัวตายทุกราย(3Q,9Q,8Q) 90% 
 

Kr2. ผู้ป่วยเรื้อรังทางจิตได้รับการประเมนิการฆา่ตวั
ตายทุกราย(3Q,9Q,8Q) 90% 
 

Kr3. กลุ่ ม  severe suicidality (SQ>17) ได้ พ บ
จิตแพทย์ /แพทย์ GP /พยาบาลจิตเวช หรือ admit 
ทุกราย 100% 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
10.1 

 คัดกรองและประเมินด้วย 3Q, 
3Q Plus ,9Q, 8Q .ในผู้ป่ วยโรค
เรื้อรังทางกายและทางจิตเวชใน
โ ร ง พ ย า บ า ล  ต า ม แ ผ น ผั ง
กระบวนการดำเนินงานฯ  
   
เครื่องมือ   
แบบประเมิน  3Q ,3Q Plus,8Q 
,9Q  
แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลกลุ่ม
เสี่ยง 

O2: ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ 
 
Kr1. ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับติดตามดูแลต่อเนื่อง 
1 ปี 100% 
Kr2. กลุ่มพยายามฆ่าตัวตายมี care giver* อย่าง
น้อย 1 คนดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 100% 
Kr3. กลุ่ม severe suicidality (SQ>17)  ได้พบ
จิตแพทย์ /แพทย์ GP /พยาบาลจิตเวชหรือ admit 
ทุกราย 100% 
 
*care giver ได้แก่ บุคคลในครอบครัว,ญาติ,ผู้
แล,อสม.บุคลากรทางสธ.ในสถานบริการ เป็น
ต้น 
 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

ติดตามแล้ว  
3 เดือน 

 
(Attemp 30 

ราย/ 
(ทช3,บธ3,บฮ4
ปซ5มท5ล8ว2) 

*f/u,on call 

 ใช้ ระบ บ  4 3  แฟ้ ม ใน การ
จัดเก็บข้อมูล โดยสร้างความเข้าใจ
ในการวินิจฉัยและบันทึกข้อมูลการ
ฆ่าตัวตายตามระบบ ICD-10  ดังนี้ 
1. Dx. X60- X84 (พยายามฆ่าตัว
ตาย) 
(หากประวัติชี้ ไปทาง Intention 
แ ล้ ว ล ง วิ นิ จ ฉั ย  ICD 10 Code  
X60-X84) 
2.กรณีผู้พยายามฆ่าตัวตายกลับมา 
Follow up ให้ลง Dx.Z915 
3.กรณีมีความคิดฆ่าตัวตาย Dx. 
R458 
4.ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มา
รับบริการ จนถึงวันนั้นของปีถัดไป
(365 วัน) 
 บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน
เฝ้ าระวั งการท ำร้ ายตน เอง(รง
506S) กรณีไม่เสียชีวิต,เยี่ยมบ้าน 
 บันทึกข้อมูลรายละเอียดของ
ผู้ดูแลในแบบบันทึกฯ 
เคร่ืองมือ  
แบบบันทึกข้อมูล Care Giver 
ใบสอบสวนโรค รง506S 



๗๖ 
 

O : การฆ่าตัวตายสำเร็จ  
< 6.3 ต่อแสนประชากร  

เป้าหมาย ผลงาน การดำเนินงาน 

O3: ทุกชุมชนเสี่ยงมีพ้ืนที่สำหรับ
จัดกิจกรรมให้กลุ่มเสี่ยง  

ร้อยละ 90    ดำเนินการ
แล้วใน   

ต.มะเขือแจ้,  
ต.บ้านกลาง, 

เทศบาลบ้านกลาง 
  

 จากสถานการณ์  COVID-19  การ
ดำเนินงานจึง เน้นเป็นการเฝ้าระวังภาวะ
ทางจิตใจของผู้ที่ ได้รับผลกระทบเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย ดังนี้ 
- การดำเนินงานของMCATT Team 
- การดำเนินการในชุมชน และ องค์กร

ต้นแบบ  ที่มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้
สถานการณ์  COVID-19 (โครงการ
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้) 

 
 

3.2 แนวทางการดำเนินงานของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ในวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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4. แผนงาน โครงการ กิจกรรมสำคัญ ปี 2564 
 

1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (กรม
สุขภาพจิต) 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพท่ี 1 ของจังหวัดลำพูน (สปสช)  
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของชุมชน ในวิกฤติ COVID 
19 
(ศูนย์สุขภาพจิตที่1) 
 
 
 

 
 ผู้รายงาน : นางสาวศิริพร อูปแปง 
 ตำแหน่ง :  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2563 
 โทร   :  053 569100 ตอ่ 121 
 E-mail :  ladysiriporn65@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะที่ 1 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  2564 

 

ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ   
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 อัตราของผู้ป่วย STEMI น้อยกว่า 9% (ตัวชี้วัดหลัก) 

ตัวช้ีวัดรอง 
1.2 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ≥ 

60% 
1.3ร้อยละผู้ป่วย STEMI ไดร้ับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการ
วินิจฉัย ≥ 60% 

2.สถานการณ์ 

จังหว ัดลำพูน ม ีโรงพยาบาลระดับ S – F3 ในเคร ือข ่ายการให้บร ิการ จำนวน 8 
โรงพยาบาลในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase : SK) ในระดับ
S-F2 (ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข) ได้จำนวน 7 แห่ง (100%) สามารถจัดตั้ง Warfarin 
clinic ได้จำนวน 7 แห่ง (100%) และในระดับ S-M2 เริ่มมีการจัดตั้ง Heart failure clinic ได้ร้อย
ละ 100 (โรงพยาบาลลำพูน)  

ในปี 2563 พบว่าอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดลำพูน 
เท่ากับ 50 รายต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอัตราการตายที่สูงกว่าเป้าหมาย เมื่อติดตามอัตราการตายใน
ปีนี้ ยังคงพบว่า มีอัตราที่สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มีแนวโน้มจะลดลง ทั้ง ๆ ที่อัตราการเสียชีวิตโรคหลอด
เลือดหัวใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเป้าหมายมาโดยตลอด ดังนั้น 
การลดอัตราการตายในประชากร ต้องให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันโรค การช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยาบาลเมื่อเกิดอาการแบบเฉียบพลัน การประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยหลังเกิดโรคก่อนจำหน่ายกลับ
บ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม NSTEMI ที่มีรายงานหลายการศึกษาว่า มีโอกาสเสียชีวิตหลังจำหน่ายกลับ
บ้านในอัตราที่สูงกว่ากลุ่ม STEMI อย่างมีนัยสำคัญ 

สำหรับโรงพยาบาลลำพูนสามารถให้บริการตรวจพิเศษหัวใจแบบภายนอก ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ  โดยในเวลาราชการมีอายุรแพทย์โรคหัวใจทั่วไป 1 คน และกำลังลา
ศึกษาต่ออีก 1 คน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 มีพยาบาลที่จบเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด  3 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด 2 คน มีนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจ CCU  2 เตียง  
และมีศูนย์หัวใจเปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลาราชการเปิดให้บริการทุกวันอังคาร
และพฤหัสบดี โดยจังหวัดลำพูนเป็นทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูนอีก 7 แห่ง
และเป็นโรงพยาบาลลูกข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งมีระบบการปรึกษาส่งต่อผ่าน
ช่องทาง Application eCardio  ตลอด 24 ชั ่วโมง และช่องทาง Line เนื ่องด้วยจังหวัดลำพูน          
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เป็นจังหวัดที ่มีเขตการติดต่อใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง จึงได้จัดแบ่งการติดต่อ
ประสานงานการส่งต่อในกรณีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI ของอำเภอทุ่งหัวช้าง              
ให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง เนื่องจากประหยัดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องส่งต่อ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลดระยะเวลาการส่งต่อได้ 30นาทีต่อราย ส่วนนอกเหนือจากนี้ให้
ส่งปรึกษา และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีระบบการปรึกษาทั้งทางโทรศพัท์ 
ระบบ Application eCardio  ตลอด 24 ชั่วโมง และ Line หากจำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการ 
PPCI/ Rescue PCI /มีภาวะวิกฤตเช ่น Cardiogenic shock  สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ได้ทันที  

ปีงบประมาณ 2563 พบอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจโดยภาพรวม คิดเป็น 
50 รายต่อแสนประชากร  ซึ ่งเกินเกณฑ์กำหนด  อัตราผู ้ป ่วย STEMI ได้ร ับการรักษาด้วย 
Fibrinolytic drug+ PPCI  คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยจังหวัดลำพูนมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วย ACS (Standing order) 
และในแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลลำพูนจะดำเน ินการจ ัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจ การอบรมวิชาการให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและ
หลอดเลือดให้แก่บุคลากรทั ้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  และจะจัดกิจกรรมออกเยี ่ยม
โรงพยาบาลลูกข่ายครบทุกโรงพยาบาลจำนวน 1 ครั้ง  

 

3.ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)  
3.1 ผลการดำเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

ลำดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ภาพรวมจังหวัด
ลำพูน 

ปี 2563 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ต.ค.63 
ถึง ธ.ค.63 ) 
ปี 2564 

1 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของ
ผ ู ้ป ่วย โรคกล ้ามเน ื ้อห ัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

เป้าหมาย < 9% < 9% 
ผลงาน 8/112 2/43 

อัตรา/ร้อยละ 7.14 % 4.65% 

2 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด ภายใน 30 นาทีหลังได้รับ
การวินิจฉัย 

เป้าหมาย ≥ 60% ≥ 60% 
ผลงาน 2/9 1/6 

อัตรา/ร้อยละ 22.22% 16.67% 

3 ร้อยละรพ.ในระดับF2 สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI 

เป้าหมาย 100% 100% 

ผลงาน 7/7 7/7 
อัตรา/ร้อยละ 100% 100% 
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4 ร้อยละผู ้ป่วย STEMI ได้รับการทำ 
Primary PCI  
ภายใน 120 นาทีหลังได้ร ับการ
วินิจฉัย 

เป้าหมาย ≥ 60% ≥ 60% 
ผลงาน NA NA 

อัตรา/ร้อยละ NA NA 

5 ร้อยละของผู้ป่วยSTEMIได้รับการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ 
(Reperfusion rate) 

เป้าหมาย >80% >80% 
ผลงาน 106/112 41/43 
ร้อยละ 95.00% 95.30% 

6 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสน
ประชากร (ข้อมูล 2เดือน) 

เป้าหมาย < 26 /แสน
ประชากร 

< 26 /แสน
ประชากร 

ผลงาน 204/405,918 24/405,918 
ต่อแสนประชากร 50 6 

 
3.2 การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 

2563 มีอะไรบ้าง และดำเนินการขับเคลื่อนอย่างไร (เฉพาะท่ีมีข้อเสนอแนะจากรอบท่ี 1) 
ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 

ผลการดำเนินการรอบท่ี 2 ปี 2563 ไดร้้อยละ 22.22 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดประชุมชี้แจ้ง
การส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจภายในเครือข่ายจังหวัดลำพูนขึ้น โดยมุ่งเน้นลดระยะเวลาในการรักษาในห้อง
ฉุกเฉินให้สั้นลง ขอความร่วมมือปรึกษาส่งต่อข้อมูลผ่านทาง Application eCardio และโทรศัพท์
ประสานงานด้วย เพ่ือให้โรงพยาบาลปลายทางที่รับการปรึกษา ได้รับการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
ขึ้น เพราะจะมีผลในการพิจารณาตัดสินใจ วางแผนการรักษาได้รวดเร็วขึ้น ผลการดำเนินการรอบที่ 1 
ปี 2564 ได้ร้อยละ 16.67 

 
 3.3 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงานเรื่อง ตัวช้ีวัด Service Plan สาขาหัวใจ ปี 2564 

เดือน ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 (2เดือน) จำแนกรายอำเภอ 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
อำเภอ รายการข้อมูลปี2563  (2เดือน) 

จำนวนประชากรที่ตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 = I20-I25) (A) 

จำนวนประชากร
กลางปีใน

ช่วงเวลาเดียวกัน 
(B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ  

(A/B x 100000) 
 

เมือง 20 146,098 14 
แม่ทา 1 39,107 2.60 

บ้านโฮ่ง 0 40,199 0 
ลี้ 1 69,806 1.43 

ทุ่งหัวช้าง 0 20,173 0 



๘๑ 
 

ป่าซาง 0 55,321 0 
บ้านธิ 0 17,698 0 

เวียงหนองล่อง 2 17,516 11.40 
ภาพรวมจังหวัด

ลำพูน 
 

24 
 

405,918 
 
6 

 

ตารางที่ 2 อัตราจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการ Reperfusion และ จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่
เสียชีวิต   เดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)  จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ จำนวนผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับ

การ 
Reperfusion 

ผลการ
ดำเนินงาน(ร้อย

ละ) 

จำนวนผู้ป่วย 
STEMI ที่
เสียชีวิต 

 

ผลการ
ดำเนินงาน(ร้อย

ละ) 

เมือง 17/17 100 0/17 0 
แม่ทา 4/4 100 0/4 0 

บ้านโฮ่ง 6/6 100 0/6 0 
ลี้ 8/10 80 2/10 10 

ทุ่งหัวช้าง 1/1 100 0/1 0 
ป่าซาง 4/4 100 0/4 0 
บ้านธิ 0/0 0 0/0 0 

เวียงหนอง
ล่อง 

1/1 100 0/1 0 

ภาพรวม 
จังหวัดลำพูน 

41/43 95.35 2/43 4.65 

 
3.4 สรุปผลลัพธต์าม Small Success  
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย 
จัดประชุมวิชาการให้
ความรู้เรื่องโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแก่
บุคลากร ใน
โรงพยาบาลลำพูน 
 

เป้าหมาย 
จัดประชุมแนวทาง
พัฒนาระบบการดูแล
รักษาและส่งต่อผู้ป่วย
โรคหัวใจในเครือข่าย
จังหวัดลำพูน 

เป้าหมาย 
ติดตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป
โดยร้อยละของผู้ป่วย 
STEMIได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด <30 นาที 
มากกว่า ร้อยละ 50 
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ผลงาน 3 เดือน 
ม ี ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
วิชาการให้ความรู้เรื่อง
โรคห ัวใจและหลอด
เลือดแก่บุคลากร ใน
โรงพยาบาลลำพูน  

 
 

- - 

 
4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1. ขาดการสนับสนุนของผู้บริหารในโรงพยาบาลบางแห่ง ยังไม่สามารถจัดหายาที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการรักษาโรคหัวใจได้ตามมาตรฐาน เช่น ยา low molecular weight heparin, Clopidogrel, 
Carvedilol  

2. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความจำเป็นต้องตรวจสวนหัวใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่
ศูนย ์ cath lab มีจำกัด ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ รวมทั้งข้อจำกัดในสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง 
ที่ต้องส่งให้ทันเวลาภายใน 72 ชั่วโมงนับรวมวันหยุดราชการ 

3.การรายงานและการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยในเครือข่ายมีโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ 
คือ Thai ACS Registry แต่ไม่สามารถเชื ่อมต่อจนสิ ้นสุดกระบวนการทั ้งในเครือข่ ายกระทรวง
สาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกันได้จึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลในภาพรวมที่สามารถนำมา
วิเคราะห์ร่วมกันได้ยากและไม่ต่อเนื่อง 

 
 

ผู้รายงาน : นายณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร 
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้รายงาน : นางวรัตภรณ ์ ชำรัมย์                                                                               
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีชำนาญการ                                                                                                                                                                       
วัน/เดือน/ปี : 20 มกราคม 2564 
โทร   : 081-8823951 
E-mail : warattapron99@hotmail.com 



83 
 

รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การพัฒนาระบบบริการ( Service Plan)  

สาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Service Plan stroke) จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 
 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโรงพยาบาลลำพูน 
 ข้อมูลทั่วไป/บริบท โรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลระดับ  S จำนวน 411 เตียง 
 เตียงบริการ ผู้ป่วย Stroke จำนวน 4 เตียงเปิดบริการ Stroke เมื่อ มิถุนายน 2557 
 โรงพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดลำพูน 7 โรงพยาบาล 
ประเด็นการตรวจราชการ :  
 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการ รักษาที่เหมาะสม  
ตัวชี้วัดย่อย :  
 1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)  
 2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62)  
 3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)  
 4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 
  ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to 
needle time)  
 5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการ
รักษาใน    Stroke Unit 
 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 

สถานการณ์ จังหวัดลำพูนในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ 775 ราย แยกเป็น
ผู้ป่วย Ischemic Stroke จำนวน 570 ราย คิดเป็น ร้อยละ 73.55 ผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke 
จำนวน 205 ราย คิดเป็น ร้อยละ26.45 

ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรก มีผู้ป่วยรายใหม่ 189ราย แยกเป็นผู้ป่วยIschemic 
Strokeจำนวน 132ราย คิดเป็น ร้อยละ 69.84ผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke จำนวน 57ราย คิด
เป็น ร้อยละ 30.16 
 2.1 ปีงบประมาณ 2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบ Fast Track ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในระบบ Fast Track มีจำนวน 156 รายคิดเป็นร้อยละ25.49ปีงบประมาณ 2564 ใน
ไตรมาสแรกผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบ Fast Track มีจำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.20 
ดังนั้นจึงพบว่าปัญหาการเข้าถึงบริการล่าช้า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มาถึงโรงพยาบาลหลังเกิดอาการนาน
กว่า 4.5 ชั่วโมง โดยตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบ Fast Track ควรมีมากกว่า
ร้อยละ 40 



84 
 

 2.2 ปีงบประมาณ 2563 อัตราตายรวมคิดเป็นร้อยละ 6.84 โดยอัตราตายของ Ischemic 
Stroke คิดเป็นร้อยละ 3.33 และอัตราตายของ Hemorrhagic Stroke คิดเป็นร้อยละ 16.59 
ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรกอัตราตายของ Ischemic Stroke คิดเป็นร้อยละ 1.28 และ
อัตราตายของ Hemorrhagic Stroke คิดเป็น ร้อยละ 19.67อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด 
 2.3 ปีงบประมาณ 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา rt – PA มีจำนวน 66 ราย Door to 
Needle Timeภายใน 60 นาที จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปีงบประมาณ 2564          
ในไตรมาสแรกจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา rt – PA มีจำนวน 28 ราย Door to Needle Time ภายใน
60 นาที จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ71.43 ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย 
ตามตัวชี้วัด 
 2.4 ปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการใน 72 ชั่วโมง ได้รับการ 
Admit Stroke Unit ร้อยละ 50.7 ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีอาการใน 72 ชั่วโมง ได้รับการ Admit Stroke Unit ร้อยละ 48.95 ปีงบประมาณ 2563            
อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย ตามตัวชี้วัดคือร้อยละ 50 และในปี 2564 service plan มีการปรับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดคือร้อยละ 60 ปี  ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรกนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย            
ตามตัวชี้วัด 
 2.5 ปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 
นาทีร้อยละ 35.8 ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรก 2564 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที ร้อยละ 46.67ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามตัวชี้วัดโดยตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดต้องมากกว่าร้อยละ 60 
 2.6 ปีงบประมาณ 2563 อัตราการไม่สมัครใจรับการรักษา คิดเป็นร้อยละ 8.32 
ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรกอัตราการไม่สมัครใจรับการรักษา คิดเป็นร้อยละ 6.35 โดยตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดต้องน้อยกว่าร้อยละ 5 
 2.7 ปีงบประมาณ 2563 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนในโรงพยาบาล คิดเป็น
ร้อยละ5.98ปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาสแรกอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนใน
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 5.82ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามตัวชี้วัด โดยตามเกณฑ์ตัวชี้วัดอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนในโรงพยาบาลต้องน้อยกว่าร้อยละ 5ภาวะแทรกซ้อนที่พบมาก
ได้แก่ UTI และ Pneumonia  

ในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะกรรมการService Plan Stroke             
มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นดังนี้ 

- มีคณะกรรมการดำเนินงาน มีการสื่อสารประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอ   
- มี CPG ในการดูแลผู้ป่วย stroke ซึ่งล่าสุดได้ปรับ standing order และ ตารางบันทึก

เวลา ตาม New Guideline stroke ล่าสุด ธันวาคม 2563  
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- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย fast track กรณีเกิดเหตุในโรงพยาบาลลำพูน ปรับปรุงใหม่
ปี 2563  

- มีระบบการดูแลผู้ป่วย PUI  ที่มาด้วยอาการ / อาการแสดงสงสัย Acute stroke 
- มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยในการให้ยาละลายลิ่มเลือด มีแบบแผนการส่งต่อที่ชัดเจน 

ปรับปรุงใหม่ปี 2563 
- ในเวลาราชการมีอายุรแพทย์ระบบประสาทรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย รับปรึกษา ในการ

บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ และมีเวรรับ consult นอกเวลาเวลาราชการในบางวัน 
- มีทีมเฉพาะทางท่ีดูแล และติดตามการเก็บข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง  
- มีบุคลกรเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่

บุคลากรทุกปี 
- มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข  อสม. แกนนำชุมชน และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ทีมแม่ข่ายเยี่ยมนิเทศ  รพช. ทุกแห่ง                                                 
- มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล/ตัวชี้วัดให้เป็นทิศทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงกัน

ได้ใน แต่ละระดับ 
จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค 
- ด้านการป้องกันการเกิดผู้ป่วยรายใหม่  การประสานงานระหว่าง NCD  Clinic และการ

เพ่ิมช่องทางการสื่อสารความรู้แก่ประชาชน 
- ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีขาดยา ไม่รักษาต่อเนื่องร่วมกับทาง primary care 
- ความซับซ้อนในแต่ละขั้นตอน ของการรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ใน

ระดับของโรงพยาบาลจังหวัด 
3. แผนการพัฒนาในปี 2564 

3.1 หมวดให้และรับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
- โครงการให้ความรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับยาที่ทันเวลาภายใน 4.5ชั่วโมงหลังเกิดอาการ รวมกับกลุ่ม
ภารกิจปฐมภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการฉุกเฉินมากขึ้น 

- ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือนำความรู้ไปถ่ายทอด
ลงสู่ชุมชน 

- สนับสนุนการศึกษาฝึกอบรม และการจัดการความรู้ ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด ทั้งนอก
โรงพยาบาล เช่น การประชุม online และ การประชุมในโรงพยาบาล 

3.2 หมวดเพิ่มมาตรฐานตามตัวช้ีวัด 
- พัฒนากระบวนการดูแลเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยา rt -PAภายใน 60 นาที ให้บรรลุ

เป้าหมาย 
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- กำกับรายงานตัวชี้วัดมาตรฐานด้านโรคหลอดเลือด สมองของสถานพยาบาลทุกระดับ
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- วางแผน ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน โรค UTI, Pneumonia 
3.3 หมวดเชื่อมโยงการรักษากับแผนกต่างๆ 
- พัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการดูแล  

  ร่วมกับ NCD เพ่ือเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแบบปฐมภูมิ 
  ร่วมกับ เวชกรรมฟ้ืนฟู ตามแนวทางของ Intermediate care 
  ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง NCD, ER, WARD, IMC 
  ร่วมกับ Long term Care 
3.4 หมวดพัฒนาขีดความสามารถของแผนกอายุรกรรม และ Stroke Unit 
- เพ่ิมจำนวนเตียง stroke unit เป็น 6-8 เตียง  
- เพ่ิมจำนวนประสาทแพทย์ 
- เพ่ิมจำนวนพยาบาลที่ได้รับการอบรม Basic / Advance Stroke care 
- เพ่ิมวิธีการเก็บข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบมากขึน้ 

 
OKRs Service Plan Strokeปี 2564 

O:  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < 6 % 
Kr1 :  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ได้รับยา rtPA ใน 60 นาที > 70%  
Kr2 :  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ได้รับการ Admit ใน Stroke Unit > 50 % 
Kr3 :  อัตราเข้ารับบริการในของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในระบบ Fast tract >40%  
Kr4 : อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากนอนโรงพยาบาล < 5% 
Kr5 :  ผู้ป่วย Hemorrhagic stroke ที่เข้าเกณฑ์ผ่าตัด ได้รับการได้รับการผ่าตัดใน 90 นาที >40% 
 
การวางแผนดำเนินการตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

รพช. NCD Clinic ปฐมภูมิ ER 
Kr3  
1. ให้ความรู้ Stroke Alert  
    Stroke  Awareness แก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาชนทั่วไป 
2. ติดตาม Case HT DM DLP ขาดยา ขาดนัด 
 

Kr 1 
1. Fast tract Alertness  
2. ปฏิบัติตามเป้าหมาย ของ เวลาย่อย ใน 

Door to needle time  
Kr2: Consult Neuromed ใ น  Ischemic 
stroke ที่มี indication admit stroke unit 
Kr5: Early Consult NeuroSx ใ น ผู้ ป่ ว ย 
Hemorrhagic stroke 
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Neuro med แพทย์ 
Kr 1 2 3 

1. Update ค วาม รู้ เรื่ อ ง  acute stroke 
management  

2. ถ่ายทอดความรู้ แก่ แพทย์อายุรกรรม 
แ พ ท ย์ ทั่ ว ไป  พ ย าบ าล  บุ ค ล าก ร
สาธารณ สุ ข  ประชาชนทั่ ว ไป  และ 
ประเมินผลการให้ความรู้ 

Kr1  
      : ประเมิน NIHSS ได้รวดเร็วและแม่นยำ 
 

ICU 3 Stroke Unit 
Kr5   
     : เข้าระบบ Emergency Operation  
 

Kr4 
1. ประเมินการกลืน ก่อนเริ่ม Feed 
2. ล้างมือ 
3. Off Foley’s cath เมื่อไม่มีข้อบ่งชี้  
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน  กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2564 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 
ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน triage Level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A,S.M1 ไม่เกินร้อยละ 12 
 ตัวช้ีวัดรอง 
 1 .อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาท ีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 2. อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 3. อัตราตายผู ้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain 
injury) GCS ≤ 8 ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 30 
 4. TEA unit โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)            
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 5. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 26 
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1) พัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน 
1.1 จัดบริการตามแนวทาง ER Service delivery 
1.2 ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ER Target Time 

2 ชั่วโมง) 
1.3 เพ่ิมทางเลือกให้ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

2) พัฒนาระบบสนับสนุนที่มีมาตรฐาน 
2.1 การจัดให้มีโครงสร้างและพ้ืนที่ห้องฉุกเฉินให้มีมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

และบุคลากร (2P-Safety) 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

3) พัฒนาและธำรงรักษากำลังคน วางแผนกำลังคน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) พยาบาลเวชปฏิบัติ 
ฉุกเฉิน (ENP) และนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Paramedic) 

 
1. สถานการณ ์

 โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 จำนวนผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน Level 1 ปี 2562 มีจำนวน 3,092 ราย เสียชีวิต 238 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.70 ปี 
2563 มีจำนวน 3,304 ราย เสียชีวิต 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.02  
ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ECS (Emergency Care System) เป็นระบบที่สำคัญมีความจำเป็นสำหรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  เป้าประสงค์ของระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ECS คือ การเพิ่มการเข้าถึงบริการในผู้ป่วย



89 
 

ฉุกเฉิน ลดอัตราการเสียชีวิต ลดการสูญเสียการทำงานของอวัยวะสำคัญ จากสถิติการบริการในห้อง
ฉุกเฉิน เกือบร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้อย่าง
เต็มที่ เกิดความล่าช้า ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูง  มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น และมีการฟ้องร้องมากขึ้น 
 
2. สรุปประเด็นสำคัญ 

1. จังหวัดลำพูน  มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 คน  พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินไม่เพียงพอ  
ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินมีจำนวนจำกัด 

2. ภาระงานห้องฉุกเฉิน เป็นหน่วยงานด่านหน้า ที่ต้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทุกโรค เช่น 
STEMI Stroke  Sepsis  Trauma เป็นต้น ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน จึงจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้บริการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาที่
เหมาะสมกับโรค/ภาวะฉุกเฉิน 

3. ประชาชนมีความคาดหวังในบริการห้องฉุกเฉินสูงมาก 
 
3. มาตรการ/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมสำคัญ 

มาตรการสำคัญ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบบริการ
ที่มีมาตรฐานลดภาวะ
ห้องฉุกเฉินแออัด 

- กำหนดนโยบายการลดความแออัดในห้องฉุกเฉินทุกโรงพยาบาล 
- เปิด OPD นอกเวลา เพ่ือบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน Level 4-5 (Non 
trauma) 
- กำหนดใช้เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วย MOPH ED Triage 5 ระดับ 
- จัดลำดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level 1และ2 ในห้องฉุกเฉิน 
- กำหนดระยะเวลาที่ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินอยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
- ประเมินตนเองตามแนวทาง ECS คุณภาพ 
- จัดทำแผนพัฒนาส่วนขาดจากผลการประเมิน ECS คุณภาพ 

2. พัฒนาระบบ
สนับสนุนที่มีมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

- คัดแยกผู้ป่วยตามแนวทาง MOPH ED Triage 5 ระดับ 
- ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level 1,2 ตามแนวทางการรักษา 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในและหน้าห้องฉุกเฉิน 
- ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ประตูเข้าห้องฉุกเฉิน 
- มอบหมายให้เวรรปภ.ประจำประตูท่ี1 ดูแลและแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ
ตลอดเวลา 
- ขอความร่วมมือตำรวจสายตรวจช่วยดูแลความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน 
- รถพยาบาลติดตั้ง GPS และทำประกันภัย ทุกคัน 
- อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย 
- กำกับติดตามประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล 
- TEA Unit วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการ 

3. พัฒนาและธำรง
รักษากำลังคน 

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขา Trauma ทุกไตรมาส 
- จัดประชุม Trauma Audit 
- จัดประชุม ระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ 
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มาตรการสำคัญ แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) 1-2
คน/ปี 
- จัดอบรมหลักสูตร ACLS,  ATLS  สำหรับพยาบาลและแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ 

4. ผลการดำเนินงาน /ผลลัพธ์ ปี 2564 
4.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงใน

โรงพยาบาลระดับ A, S,  M1 (ทั ้งที ่ ER และ Admit) ไมเกินร้อยละ12 (Trauma<12%, Non-
Trauma<12%) 

ปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ต.ค.63 – ธ.ค. 63)  จังหวัดลำพูน มีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level 
1 จำนวน 875 ราย เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 50 ราย  คิดเป็นร้อยละ 5.71 เป้าหมาย            
ไม่เกิน ร้อยละ 12 จากการทบทวนพบว่า ผู้ป่วยTrauma เป็นกลุ่มผู้ป่วย Severe head injury และ 
Multiple organ injury หร ือม ี  traumatic cardiac arrest ต ั ้ งแต ่แรกร ับ  ผ ู ้ป ่ วย Non Trauma            
เป็นผู้ป่วยกลุ่ม Acute MI มาด้วย cardiac arrest  และกลุ่มผู้ป่วย Sepsis ที่มีโรคร่วม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรคหัวใจและโรคไต ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีโอกาสการเสียชีวิตสูงอยู่แล้ว 

ตาราง 1  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง (น้อยกว่าร้อยละ 
12)  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 ข้อมูล ต.ค.63 – ธ.ค.63 

 ปีงบ 62 ปีงบ 63 ปีงบ 64  
(ต.ค. - ธ.ค.) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  
(Triage level 1)  

7.70 
(238/3,092) 

8.02 
(265/3,304) 

5.71 
(50/875) 

ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Trauma 15.14 
(43/284) 

16.67 
(48/288) 

8.75 
(8/70) 

ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Non-trauma 6.94 
(195/2,808) 

7.19 
(217/3,016) 

5.41 
(43/795) 

 

4.2 อัตราของผู้ป่วยtrauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดไดภ้ายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 

อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 
60 นาที โรงพยาบาลลำพูน ร้อยละ 66.67 ผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 80) จากการทบทวนพบว่า
ล่าช้าในส่วนของการประเมิน และการวินิจฉัยโรค   

ตาราง 2  อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที (ไม่เกินร้อย
ละ 30) 

 

  ปีงบ 62 ปีงบ 63  ปีงบ 63 (ต.ค. - ธ.ค.) 
ร้อยละของผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 
ภายใน 60 นาท ี

ร้อยละ 41.38 
( 12 / 29 ) 

ร้อยละ 48 
( 24 / 50 ) 

ร้อยละ 66.67 
( 4 / 6 ) 
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4.3 อัตราของผู้ป่วยtriage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 

ผลงานโรงพยาบาลลำพูน  ร้อยละ 58 ผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ ดำเนินการพัฒนา 
1. เปิดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการ GMC และ SMC 
2. จัดระบบ Fast pass ในกลุ่มผู้ป่วย refer in 
3. จัดเวรพนักงานเปลในห้องฉุกเฉิน 
4. พัฒนาระบบ True fast track 
5. จัดระบบห้องทำหัตถการไม่ฉุกเฉินที่แผนก OPD 

ตาราง 3  อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน น้อยกว่า 2 ชม.                      
(เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 

 

4.4 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมองMortality rate of ( severe traumatic brain injury)  
(รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 30 

ในปีงบประมาณ 2562 - 2563 เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 45 ผลงาน โรงพยาบาลลำพูน  
ปีงบประมาณ 2562 อัตราตายร้อยละ 39.13 ปีงบประมาณ 2563 อัตราตายร้อยละ 39.13         
ในปีงบประมาณ 2564 เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 30 ข้อมูลโรงพยาบาลลำพูน ต.ค.63 – ธ.ค.63 อัตรา
ตายร้อยละ 21.21 ซึ่งจากวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมองเสียชีวิตพบว่าเป็นเหตุจาก
อุบัติเหตุจราจรร้อยละ 71.43 ซึ่งมีกลไกการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง ที่ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตที่
สูง และนอกจากนี้เป็นเหตุจากอุบัติเหตุทั่วไปเช่นตกที่สูง ร้อยละ 28.57 

ตาราง 4  อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง severe traumatic brain injury   
(ไม่เกินร้อยละ 30) 

4.5 ผลการประเมิน TEA Unit คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ S ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน          
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 มาตรฐาน ( 20-24 ) คะแนน 26 จาก 40 คะแนน ได้ดำเนินการเพ่ิม
กิจกรรมคุณภาพ 3 มิติ ได้แก่ Prevention, Pre-Hospital care และ ER care ในปีงบประมาณ 2564 
ดำเนินการประชุมระดับจังหวัดเพื่อหาแนวทางและกำหนดวิธีจัดระบบ Monitor ข้อมูลคุณภาพในภาพ
จังหวัด 

  ปีงบ 62 ปีงบ 63  ปี 2563 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ผู้ป่วยtriage level 1,2  
อยู่ห้องฉุกเฉิน < 2ชม. 

ร้อยละ 62.72 
( 4,560 / 7,270 ) 

ร้อยละ 63.49 
( 5,337/8,406) 

ร้อยละ 58 
( 1,367/2,357 ) 

  ปีงบ 62 ปีงบ 63 ปีงบ 64 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย  
Serve Traumatic Brain Injury  

ร้อยละ 39.13 
( 36 / 92 ) 

ร้อยละ 39.13 
( 45/115 ) 

ร้อยละ 21.21 
( 7/33 ) 
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ตาราง 5 อัตราของTEA Unit ระดับ S ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ค่าคะแนน > 20) ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล S 
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ค่าคะแนน > 20) 

คะแนนเต็ม ผลการประเมิน 
โรงพยาบาลลำพูน 
 

40 26 
 

4.6 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 26  
ตาราง 6  ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินรับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน                         
(เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 26) ปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ต.ค.63 – ธ.ค.63) แยกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล 

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
 

มาโดยEMS ทั้งหมด ร้อยละ 

ลำพูน S 460 2,183 21.07 
ลี้ F1 249 1,195 20.84 
ป่าซาง F1 70 490 14.29 
แม่ทา F2 12 75 16.00 
บ้านธิ F2 30 175 17.14 
บ้านโฮ่ง F2 16 138 11.59 
ทุ่งหัวช้าง F2 9 183 4.92 
เวียงหนองล่อง F3 15 80 18.75 

รวม 861 4,519 19.05 
 
5. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1. มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ 
2. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ไม่เพียงพอ 
3. นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ
แพทย์(Paramedic Nurse) มีไม่ครบทุก
โรงพยาบาล 
 

1. ส่วนกลางจัดสรรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินให้
มีครบทุกโรงพยาบาลระดับ S 
2. จัดสรรโควตาอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินให้ครบทุกโรงพยาบาล 
3. กำหนดให้มีตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ (Paramedic) ครบทุก
โรงพยาบาล 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

4. ภาระงานห้องฉุกเฉิน มีมากต้องดูแลผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉินทุกโรค เช่น Stroke  STEMI Sepsis 
Trauma เป็นต้น และต้องออกปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน  ส่งต่อผู้ป่วย 
 
5. ยังไม่ได้รับการอบรมแนวทางการใช้เกณฑ์การ
คัดแยกผู้ป่วย MOPH Triage 5 ระดับของ
ประเทศไทย และมาตรฐาน/แนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
 
6. ระบบการจัดเก็บข้อมูลมีโปรแกรมมาก เช่น 
IS online,  Pher Accident,  ITEMS, Thai 
refer  เป็นต้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกข้อมูล
หลายโปรแกรม 

4.ผู้บริหารสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานห้อง
ฉุกเฉินมีความสุข ธำรงค์การคงอยู่ปฏิบัติงาน
ห้องฉุกเฉินตลอดไป 
 
 
5. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ(สมรรถนะ) ผู้ปฏิบัติงานห้อง
ฉุกเฉินให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
 
 
6. ควรเชื่อมโยงระบบการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมเดียว 

6.นวัตกรรม/Best Practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 OKR : True fast track in multiple trauma 
 O   : ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบสามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาทีและปลอดภัย 
 Kr1 : หน่วยงานประกันเวลา 
 Kr2 : คุณภาพการบริการของหน่วยงาน 
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ผูร้ับผิดชอบ 
1. โรงพยาบาลลำพูน 
แพทย์หญิงพิมพิกา  แจ้งสว่าง ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ 089 265 3908 
นางวัฒนา  นำพล     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   โทรศัพท์ 089 997 3208 
นางสาวณิชานันท์  ศรีวิชัย    ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        โทรศัพท์ 081 885 5574 
e-mail : nainichanan@gmail.com 
2. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดลำพูน 
นางพัชรี  วีรพันธ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
นางวันเพ็ญ  โพธิยอด      ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  โทรศัพท์ 081 783 8652 
e-mail : emslamp@gmail.com 
 

mailto:h2oka@hotmail.com
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ตรวจราชการ ปี ๒๕๖๔ 
หัวข้อ การติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ประเด็นการนิเทศ
ติดตามงาน 

ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย : Service Plan สาขา
โรคมะเร็ง 

ตัวช้ีวัด/ประเด็น เครือข่ายมีระบบพัฒนา Service Plan ทีม่ีการดำเนินการได้ตามแผน และ
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตามที่กำหนดสาขามะเร็ง 
ตัวชี้วัด 
๑ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับ

แรกและมะเร็งทั้งหมดภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ≥๗๐%  
๒ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับ

แรกและมะเร็งทั้งหมดภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ≥ ๗๐% 
๓ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับ

แรกและมะเร็งทั้งหมดภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ≥ ๖๐% 
ผู้รับผิดชอบ : ๑ .นายแพทย์บารมี บุญเลิศ            โทรศัพท0์89-1917884 

๒. นางนภาภรณ์ วิระราช               โทรศัพท0์89-9996401 
 
๑. วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis) มีแหล่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
Baseline Data: ควรระบุผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๘, 
๒๕๕๙,๒๕๖๐,๒๕๖๑,๒๕๖๒,๒๕๖๓ ถึง ไตรมาส แรก ๒๕๖๔(๑ ต.ค.๖๓-๓๑ ธ.ค.๖๓) 

สถานการณ์โรคมะเร็งใน จังหวัดลำพูน 
จากรายงานอุบัติการณ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ของโรงพยาบาลลำพูน ในปี ๒๕๕๘ มี

จำนวน ๔๕๑ ราย(จากรายงานทะเบียนมะเร็ง), ปีงบประมาณ๒๕๕๙  จำนวน ๖๕๖ ราย ,  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐๕ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘๔๑ราย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ จำนวน ๙๕๘ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗๐๐ ราย และไตรมาสหนึ่ง ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -๓๑ธันวาคม๒๕๖๓)อุบัติการณ์จำนวน ๑๖๕ ราย :จากฐานข้อมูล
โรงพยาบาลลำพูน เมื่อวิเคราะห์อุบัติการณ์ จนถึงปี ๒๕๖๒พบว่า อุบัติการณ์ ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, , มะเร็งตับและท่อน้ำดี, มะเร็งเต้านม ,มะเร็งปอด และ  มะเร็งปาก
มดลูก  

สำหรับข้อมูล ปี๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ๕ อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 
,มะเร็งเต้านม ,มะเร็งตับและท่อน้ำดี,มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก 
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อุบัติการณ์มะเร็งรายใหม่  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓และไตรมาส แรก ๒๕๖๔(๑ ต.ค.๖๓-๓๑ ธ.ค.๖๓) 
 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ.เมอืง 242 66

อ.ป่าซาง 93 24

อ.แมท่า 68 13

อ.บา้นธิ 25 3

อ.บา้นโฮง่ 68 11

อ.เวยีงหนองลอ่ง 19 5

อ.ลี้ 86 19

อ.ทุ่งหวัชา้ง 31 6

 
 

อุบัติการณ์มะเร็งรายใหม่ มะเร็ง ๕ อันดับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 CA Breast CA Colorectal CA Lung CA Liver CA HCC CA Cx.

อ.เมอืง 32 21 33 35 3 15

อ.ป่าซาง 10 14 11 9 1 10

อ.แมท่า 9 15 9 7 1 2

อ.บา้นธิ 5 5 5 3 0 1

อ.บา้นโฮง่ 11 10 4 9 9 0

อ.เวยีงหนองลอ่ง 1 8 0 6 0 0

อ.ลี้ 11 15 12 4 0 7

อ.ทุ่งหวัชา้ง 4 2 5 3 0 0

 
 
อุบัติการณ์มะเร็งรายใหม่ ๕ อันดับ ไตรมาส แรก ๒๕๖๔(๑ ต.ค.๖๓-๓๑ ธ.ค.๖๓) 

 CA Breast CA Colorectal CA Lung CA Liver CA HCC CA Cx.

อ.เมอืง 11 12 9 5 1 3

อ.ป่าซาง 2 6 4 2 1 1

อ.แมท่า 1 3 1 2 0 0

อ.บา้นธิ 0 0 0 0 0 0

อ.บา้นโฮง่ 1 2 1 2 0 1

อ.เวยีงหนองลอ่ง 1 1 1 1 0 0

อ.ลี้ 6 2 1 3 0 1

อ.ทุ่งหวัชา้ง 0 0 0 0 0 1

 
 

จากการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็งจังหวัดลำพูน
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันตาม ๗ ยุทธศาสตร์ คณะทำงานได้วิเคราะห์ Gap Analysis ตามแผน
ยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานสามารถสรุปประเด็นปัญหา แบ่งได้เป็น ๓ ด้านได้แก ่  

๑ ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในมะเร็งตับและท่อน้ำดียังเป็นผู้ป่วยระยะแพร่กระจายเป็นส่วนใหญ่ทำ
ให้อัตราการรอดชีวิตต่ำ 
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๒ การเข้าถึงบริการด้านการรักษา ยังพบปัญหาระยะเวลารอคอยการผ่าตัดแนวโน้มการรอคิว
ผ่าตัดนานขึ้นเนื่องจากห้องผ่าตัดไม่เพียงพอและจากอุบัติการณ์การพบโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ทำให้คิวผ่าตัดของแพทย์นานขึ้น    

๓ การจัดทำข้อมูลทะเบียนมะเร็งต้องมีความต่อเนื่องและถูกต้องสมบูรณ์และใช้ประเมิน
คุณภาพตามตัวชี้วัด ปัญหาข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรและความชำนาญเฉพาะทางในการช่วยขับ
เคลื่อนที่จะช่วยดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะทำงานจึงได้ดำเนินพัฒนางานการร่วมกับเครือข่ายบริการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงภัยมะเร็ง เข้าถึงบริการการคัด
กรองโดยการกระตุ้นให้ รพสต.  รพช.  มีบทบาทในการคัดกรองและติดตามต่อเนื่อง สามารถค้นพบ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ ๑ และ ๒ ได้มากขึ้น จากข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  แนวโน้มการตรวจพบ
มะเร็งเต้านมระยะที่ ๑ และ ๒ ยังมีแนวโน้มดีขึ้น  ไม่มาก เนื่องจากปัจจัยด้านการเข้าถึงการคัดกรอง
และการเกิดการระบาดจากสถานการณ์ Covid ๑๙ อย่างไรก็ดี บุคลากรของโรงพยาบาลลำพูนควร
ได้รับการคัดกรอง๑๐๐ % เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชน  มีระบบเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษาที่รวดเร็ว การทำงาน Case manager และส่งเสริมบทบาท Cancer Nurse Coordinator เพ่ือ
ประสานงานทีมแพทย์ เร่งรัดในการผ่าตัดลดระยะเวลารอคอยพัฒนาระบบการส่งต่อเพ่ือรับการฉาย
แสง ร่วมกับ รพ.มหาราช เชียงใหม่ และ รพ.มะเร็งลำปาง  ตลอดจนถึงการดูแลแบบประคับประคอง
ในผู้ป่ วยมะเร็งระยะท้ายร่วมกับเครือข่ายบริการและ Service Plan สาขา Palliative Care          
และรายงานการติดตามตัวชี้วัด 

 

ชนิดของมะเร็ง 
ปี ๒๕๖๐ 

(ราย) 
ปี ๒๕๖๑ 
 (ราย) 

ปี ๒๕๖๒ 
 (ราย) 

ปี ๒๕๖๓ 
 (ราย) 

 
ปี ๒๕๖๔(ต.ค.
๖๓-ธ.ค..๖๓ 

 (ราย)  
มะเร็งปอด ๑๑๘ ๑๓๕ ๑๓๘ ๗๖ ๒๐ 

มะเร็ งลำไส้ ใหญ่ และ
ทวารหนัก 

๙๒ 
๑๔๓ ๑๖๗ ๑๐๙ 

๒๘ 

มะเร็งเต้านม ๘๐ ๑๑๑ ๑๖๕ ๘๓ ๒๔ 

มะเร็งตับและท่อน้ำดี ๗๑ ๑๓๙ ๑๑๙ ๘๕ ๒๓ 

มะเร็งปากมดลูก ๓๓ ๕๖ ๕๑ ๓๘ ๙ 

รวม ๓๙๔ ๕๘๔ ๖๔๐ ๒๗๒ ๑๐๔ 
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สถิติรายงานผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่รพ.ลำพูน 
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐, ๒๕๖๑,๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ ,๒๕๖๔ ไตรมาสหนึ่ง 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี๒๕๖๐ 

 
ปี 

๒๕๖๑ 
 

 
ปี 

๒๕๖๒ 

 
ปี 

๒๕๖๓ 

 
ปี 

๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ 

๑ ร้อยละของผู้ป่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดภายใน 
๔ สัปดาห์ 

๗๐ (๑๐๘/๑๑๕) 
๙๓.๙๑ (๑๘๖/๒๑๓) 

๘๗.๓๒ 

 
(๑๕๓/๒๐๕) 
๗๔.๖๓ 

 
(๑๕๘/๑๘๘) 

๘๔.๕๗ 

 
(๓๗/๕๒) 
๗๑.๑๕ 

๒ ร้อยละของผู้ป่ วยที่
ไ ด้ รั บ เ ค มี บ ำ บั ด
ภายใน ๖ สัปดาห์ 

๗๐ (๙๙/๑๐๒) 
๙๗.๐๕ (๑๕๗/๑๘๐) 

๘๗.๒๒ 

(๑๔๖/๑๖๙) 
๘๖.๓๙ 

(๑๔๐/๑๕๕) 
๙๐.๓๒ 

(๕๑/๕๕) 
๙๒.๗๒ 

๓ ร้อยละของผู้ป่ วยที่
ได้รับรังสีรักษาภายใน 
๖ สัปดาห์ 

๖๐ (๒๖/๒๘) 
๙๐.๙๑ (๕๑/๕๑) 

๑๐๐.๐๐ 

(๓๓/๓๓) 
๑๐๐.๐๐ 

(๔๑/๕๕) 
๗๔.๕๕ 

(๖/๖) 
๑๐๐.๐๐ 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ลดอัตราป่วย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓  ปี๒๕๖๔ 
สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมระยะ๑ และ 

๒ 

≥ ร้อยละ 
70 

(๔๙/๗๕)
๖๘.๒๙ 

(๖๘/๙๘)
๖๙.๓๙ 

(๖๘/๑๑๔)
๕๙.๖๕ 

(๔๘/๗๒)
๖๖.๖๗ 

(๑๙/๒๕)
๗๖.๐๐ 

สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูก ระยะ๑ 

และ ๒ 

≥ ร้อยละ 
70 

(๑๔/๑๗)
๘๒.๓๕ 

(๒๔/๔๕)
๕๓.๓๓ 

(๑๙/๒๙)
๖๕.๕๒ 

(๓๘/๕๘)
๖๕.๕๒ 

(๓/๕) 
๖๐.๐๐ 

 
ตัวชี้วัด  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ 

 เกณฑ์ ผลงาน 
ปี ๒๕๖๓ 

(ราย) 

เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน 
ปี ๒๕๖๔

(ราย) 

เป้าหมาย ร้อยละ 

สัดส่วนผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม

ระยะ๑ และ ๒ 

≥ ร้อยละ 
70 

๔๘ ราย ๗๒ ราย ๖๖.๖๕ ๑๖ ราย ๒๒  
ราย 

๗๒.๗๓ 

สัดส่วนผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก 
ระยะ ๑ และ ๒ 

≥ ร้อยละ 
70 

๓๘ราย ๕๘ราย ๖๕.๕๒ ๓ ราย ๕ ราย ๖๐ 
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๒. กำหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา คณะทำงานไดจ้ัดทำโครงการคือ 

๑. การเพ่ิมศักยภาพการคัดกรองและรณรงค์  
๑.๑ โดยการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายทุกระดับ ในการคัดกรองด้านโรคมะเร็ง  มีการจัดประชุม 

ทบทวนแนวทางการคัดกรอง โรคมะเร็งและการส่งต่อในเครือข่ายบริการ การออกหน่วยคัดกรอง
มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่อง การส่งเสริมการใช้บริการในคลินิก
เลิกบุหรี่ การจัดงานรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลกในสถานบริการ และการตระหนักการส่งเสริมสุขภาพใน
การลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

๑.๒. รณรงค์การเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี  ให้บรรลุตามเป้าหมาย วาง
แผนการทำงานร่วมกับคลินิกตับอักเสบ เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มไวรัสตับอักเสบ ขยายกิจกรรม
การให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับและท่อน้ำดีให้ทั่วถึงทุกอำเภอ ติดตาม
ประเมินการ U/S ในกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ CASCAP และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

๑.๓. การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ได้แก่โครงการการคัดกรองด้วย FIT Test /Colonoscopy             
ในมะเร็งลำไส้ ใหญ่ และทวารหนัก การคัดกรองกลุ่มเสี่ ยงมะเร็งลำไส้และลำไส้ตรง  ขยาย
กลุ่มเป้าหมายจากการใช้ฐานอายุ 50-70 ปี ขยายเพ่ิมในกลุ่มญาติสายตรงผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ลำไส้ตรง และกลุ่ม ประวัติ Bowel habbit change   คำนวณจำนวนการทำ  Colonoscopy ในแต่
ละเดือน และวางแผนประกันระยะเวลา ในการตรวจยืนยัน Colonoscopy หลังคัดกรองพบผล Fit 
positive 

๑.๔. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก pap smearเชิงรุก ในพ้ืนที่ร่วมกับการตรวจ CBE 
ในสตรีกลุ่มเสี่ยง    

๒. ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยการผ่าตัด ประสานทีมแพทย์ในการบริหารจัดการคิวผ่าตัด
ผู้ป่วยมะเร็งภายในเวลา ที่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยทางรังสีที่รวดเร็วมนกรณีที่ต้องใช้
ประกอบการวางแผนผ่าตัด สนับสนุน Case manager ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งที่เพ่ิมจำนวน
อุบัติการณ์การเกิดโรค และมีความซับซ้อน เพ่ือประสานงานจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน  ตลอดจน
การดูแลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งหลังรับการรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศของมะเร็ง 
๔. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายให้ครอบคลุมทุกสาขาร่วมกับService Plan 

Palliative  Care 
๕. พัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

การประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับเครือข่ายบริการทุกระดับ ได้มีการกำหนด
บทบาทการทำงานร่วมกันรพสต. มีบทบาทในการรณรงค์ คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเน้นการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง    การทำ Pap Smearในมะเร็งปากมดลูก และการตรวจ FIT test  ในมะเร็งลำไส้
ใหญ่และทวารหนัก รพช. มีบทบาทในการวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการทำ Ultrasound, Mammogram 
ประเมินความเร่งด่วนในการส่งต่อส่วนขององค์กร อ่ืนๆ  มีการสร้างภาคีเครือข่ายโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกลุ่มแกนนำสตรี ได้มีส่วนเป็นแกนนำในการคัดกรองมะเร็งเต้านม และกระตุ้น
รณรงค์ให้สตรีสนใจและตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
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3. การกำหนดเป้าหมายระยะสั้น/แผนการดำเนินงานและ Small success รอบ ๓ เดือน 

๑.) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายใน ๔  สัปดาห์ ≥ ๗๐ % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายใน 4 สัปดาห์  
≥ ๗๐ % 

หมายเหตุ 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การวางแผนการ

รักษาด้วยการผ่าตัด 
ได้รับการผ่าตัด ใน  

๔ สัปดาห์  
(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีผ่าตัด  

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ
การผ่าตัดภายหลัง

วินิจฉัยภายใน 
๔ สัปดาห์ 

(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม ๑๔ ๒๔ ๕๘.๓๓  
มะเร็งลำไส้ใหญ่และ

ทวารหนัก 
๑๗ ๒๑ ๘๐.๘๕  

มะเร็งปากมดลูก ๐ ๐ ๐  
มะเร็งนรีเวช ๔ ๔ ๑๐๐  

มะเร็งทางเดินอาหาร ๒ ๓ ๖๖.๖๗  

มะเร็งตับ/ทางเดินน้ำดี ๑๙/๔ ๑๙/๔  

ส่งต่อรพ.
มหาราช.

รพ.
ลำปาง 

มะเร็งปอด ๒๐ ๒๐  

ส่งต่อรพ.
มหาราช/
รพ.นคร

พิงค์ 
ภาพรวมจังหวัด(ข้อมูล 

ณ วันรับตรวจ) 
    

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ๑ 

(ข้อมูล ต.ค.๖๓.–ธ.๕.๖๓) 
๓๗ ๕๒ ๗๑.๑๕  
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๒) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบัดภายใน ๖ สัปดาห์ ≥ ๗๐ % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบัดภายใน ๖ สัปดาห์  
≥ ๗๐ % 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วยที่
แพทย์วางแผน
รักษาด้วยเคมี
บำบัด ≤ ๖ 

สัปดาห์ตามเกณฑ์
ที่กำหนด  

(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบำบัด 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วย
เคมีบัดภายใน ๖ 

สัปดาห ์ 
(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม ๒๑ ๒๒ ๙๕.๔๕  
มะเร็งลำไส้ใหญ่และ

ทวารหนัก ๑๙ ๒๐ ๙๕  

มะเร็งปากมดลูก ๐ ๐ ๐  
มะเร็งนรีเวช ๗ ๗ ๑๐๐  

มะเร็งทางเดินอาหาร ๔ ๖ ๖๖.๖๗  

มะเร็งตับ/ทางเดินน้ำดี ๑๙/๔ ๑๙/๔  
ส่งต่อรพ.มหาราช.

รพ.ลำปาง 

มะเร็งปอด ๒๐ ๒๐  
ส่งต่อรพ.มหาราช/

รพ.นครพิงค์ 
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 
     

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ๑ 

(ข้อมูล ต.ค๖๓.–ธ.ค.๖๓) 
 

๕๑ ๕๕ ๙๒.๗๒ 
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๓) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห์ ≥ ๖๐ % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห ์
≥ ๖๐ % 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วยที่
แพทย์วางแผน

รักษาด้วยรังสีรักษา 
≤ ๖ สัปดาห์ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด  

(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งทีต่้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษา  

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาภายใน  

๖ สัปดาห์ 
(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม ๒ ๒ ๑๐๐  

มะเร็งลำไส้ใหญ่และ 
ทวารหนัก 

๔ ๔ ๑๐๐  

มะเร็งปากมดลูก - ๕  

ส่งต่อ รพ.
มหาราช
และ รพ.
มะเร็ง
ลำปาง 

มะเร็งตับ/ทางเดินน้ำดี ๑๙/๔ ๑๙/๔  
ส่งต่อรพ.
มหาราช.
รพ.ลำปาง 

มะเร็งปอด ๒๐ ๒๐  

ส่งต่อรพ.
มหาราช/
รพ.นคร

พิงค์ 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ๑ 

(ข้อมูลต.ค.๖๓–ธ.ค.๖๓) 
 

๖ ๖ ๑๐๐  
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๕.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/

ผู้บริหาร 

๑. ความต่อเนื่องในการดำเนินการคัด
กรองมะเร็งเพ่ือค้นหามะเร็งในระยะ
เริ่มต้นในมะเร็งบางชนิด  

- แนวนโยบายของกระทรวงต้อง
ชัดเจนในการดำเนินงานด้านนี้ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วน
ของชุมชนได้ปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม 

- ผู้บริหารควรกำหนดนโยบาย
การคัดกรองให้เป็นนโยบาย
ระดับชาติ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้
และความตระหนักเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งต่อเนื่อง 

- รณรงค์การเข้าถึงการคัดกรอง
มะเร็งตับและท่อน้ำดี ให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

- วางแผนการทำงานร่วมกับ
คลินิกตับอักเสบ เพ่ือคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงในกลุ่มไวรัสตับ
อักเสบขยายกิจกรรมการให้
ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ
และท่อน้ำดีให้ทั่วถึงทุก
อำเภอการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
มะเร็งลำไส้และลำไส้ตรง 
ขยายกลุ่มเป้าหมายจากการ
ใช้ฐานอาย ุ50-70 ป ีขยาย
เพ่ิมในกลุ่มญาติสายตรง
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ลำไส้ตรง และกลุ่ม ประวัติ 
Bowel habbit change
คำนวณจำนวนการทำ  
Colonoscopy ในแต่ละ
เดือน และวางแผนประกัน
ระยะเวลาในการตรวจยืนยัน 
Colonoscopy หลังคัดกรอง
พบผล Fit positive      
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๒. ขาดแคลนอายุรแพทย์สาขา
โรคมะเร็ง  

- จัดทำแผนการพัฒนาระยะยาว 
การพัฒนาบุคลากร ร่วมกับทีม 
HRD ในระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 

- นำเสนอผู้บริหารระดับสูง 

๓. ขาด ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ โด ยต ร ง เรื่ อ ง
สารสนเทศทะเบียนมะเร็งทำให้
ข้อมูลมีความล่าช้า การตรวจสอบ
ต้องใช้ เวลาและบุคลากรทำงาน
หลายด้าน การนำไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่เต็มที ่

- ขอสนับสนุนอัตรากำลัง
ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือหา
บุคลากรช่วยสนับสนุนงานให้
เหมาะสมกับภาระงาน 

- นำเสนอผู้บริหารเพื่อขอรับ
การสนับสนุน 

๔. บุคลาการดูแลด้านโรคมะเร็งมีด้าน
ความเสี่ยงในงานบริการโดยเฉพาะ
การให้ยาเคมีบำบัด ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้ยาเคมีบำบัด 

- ขอสนับสนุนค่าตอบแทนในการ
บริหารยาเคมีบำบัด ความเสี่ยงที่
เพ่ิมข้ึนและการปฏิบัติงานนอก
เวลาที่เหมาะสม 

- นำเสนอปัญหาผู้บริหาร
ระดับสูงในการสนับสนุน 

๕. การเกิดสถานการณ์ โควิด๑๙การ
ดำเนินกิจกรรมบางอย่างต้องชะลอ
เกิดความล่าช้าส่งผลต่อระยะเวลา
การรักษา 

-  -  

    
    

นายแพทย์บารมี บุญเลิศ   โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๑๗๘๘๔ 
E-mail: pom029@hotmail.com 
นางนภาภรณ์ วิระราช      โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙๖๔๐๑ 
E-mail: Napapornpim6401@gmail.com 

๑๘ มกราคม๒๕๖๔ 

mailto:Napapornpim6401@gmail.com
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การพัฒนาระบบบริการ(Service Plan) สาขา ทารกแรกเกิด 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 
ประเด็น/การตรวจราชการ  
         1.1 อัตราการตายทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน (ท่ีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม)  
         1.2 จำนวนเตียงเตียง NICU  
         1.3 อุบัติการณ์ทารกเกิดก่อนกำหนด 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
         1.อัตราการตายทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน (ท่ีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม) < 3.7:1,000 
ทารกเกิดมีชีพ (เป้าหมายกระทรวง < ๓.๖: ๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ) 

         2. เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1: 500 ทารกเกิดมีชีพ 

         3. ลดอุบัติการณ์ทารกเกิดก่อนกำหนดลงร้อยละ 3.6 ของปี 2563 
1. สถานการณ์   
        จังหวัดลำพูนมีกุมารแพทย์จำนวน ๘ คน (รพ.ลำพูนกุมารแพทย์มี ๔ คน เฉพาะทางทารกแรกเกิด 
๒ คน เฉพาะทางโรคติดเชื้อ ๑ คน  โรงพยาบาลป่าซางมีกุมารแพทย์ ๑ คน) มีพยาบาลที่ผ่านการอบรม
เฉพาะทางทารกแรกเกิดจำนวน ๖ คน จำนวนทารกเกิดใน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๐๗๙ ราย , ปี ๒๕๖๑ 
จำนวน ๓,๑๐๗ ราย, ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๘๗๔ ราย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๕๙ ราย และปี๒๕๖๔(ต.ค.- 
ธ.ค.๖๓) จำนวน ๖๗๘ ราย ปัจจุบันมีเตียงNICUทั้งหมด ๖เตียง เพียงพอในการให้บริการทารกแรกเกิดใน
จังหวัด มีการดูแลโดยใช้ Noninvasive Respirator ทำให้ลดการใส่ท่อช่วยหายใจและลดระยะวันนอนใน 
NICU มีการคัดกรองความเสี ่ยงที่สำคัญ ได้แก่ CCHD ,ROP ,ultrasound head, hearing screening 
ทารกเกิดก่อนกำหนดจะได้รับการติดตามพัฒนาการจนถึงอายุ ๒ ปี แต่ยังต้องส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพสูงกว่าในด้านศัลยกรรม และโรคหัวใจแต่กำเนิด เนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทางในสาขา
ดังกล่าวมีการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายในการดูแลทารกแรกเกิดและการส่งต่อให้ปลอดภัย (STABLE  
Program) ทำให้Refer in มาโรงพยาบาลจังหวัดได้ปลอดภัย มีระบบการให้คำปรึกษาทั ้งแพทย์และ
พยาบาลกับโรงพยาบาลที่จะส่งต่อ ทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  
        จุดมุ ่งเน้นในการพัฒนา เน้นการส่งต่อทารกวิกฤตให้รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน         
ที่ป้องกันได้  

2. สรุปปัญหาที่สำคัญ 
 1. ข้อจำกัดในการส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนและการส่งต่อจากโรงพยาบาลลำพูนไป 
               โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
 2. ข้อจำกัดในภาวะด้านศัลยกรรมเด็กและโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียวในทารกแรกเกิด  
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วิเคราะห์สาเหตุของการเสียชีวิตหลักๆ 3 สาเหตุ 
 1.มีภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia) 
 2.สาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (neonatal sepsis) 
  3.มีความผิดปกติแต่กำเนิด (congenital anomaly, syndrome) 
3. มาตรการ/แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สำคัญ ปี 2564 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม แก้ปัญหา 
-เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ของทีมการรักษา 
โรงพยาบาลชุนชนเครือข่าย
และ    โรงพยาบาลเอกชน 
- มีเครื่องมือเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันและลด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น 
Volume              
Guarantee Ventilator, 
U/S Head 

- โครงการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพ
ทารกแรกเกิดและการดูแลทารกวิกฤต
และการส่งต่อ  โรงพยาบาลชุมชน
เครือข่ายและโรงพยาบาลเอกชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ปี 2564 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ( ๖ Building  Block) 
บริการ คน ข้อมูล งบประ 

มาณ 
ยา/เทคโนโลยี อภิบาลระบบ 

1. อัตราการ
เสียชีวิตภายใน 
28 วัน < 3.4 
(ต่อ1000 การ
เกิดมีชีพ) 
-น้ำหนัก
<1000gm.<5
0% 
-น้ำหนัก1000- 
1499gm. <  
10% 

-  พัฒนาระบบ
การดูแลมารดา
และมีปัญหา
เรื่อง fetal 
distress ซึ่งทำ
ให้เกิดภาวะ 
birth asphyxia  
- เพ่ิมศักยภาพ
ของแพทย์และ
พยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยทารก
แรกเกิดคลอด
ก่อนกำหนดที่

- เพ่ิมพยาบาล
วิชาชีพ NNP 
อย่างน้อย 1 คน/
ปีภายใน ๓ ปี 
- ให้ความรู้แก่
แพทย์และ
พยาบาลที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้ป่วยภาวะ
ขาดออกซิเจนแต่
กำเนิด 
-ส่งบุคลากร
อบรมเพ่ือหา 

ปี2564 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 
- อัตราการ
เสียชีวิต
ภายใน 28 
วัน (NMR) = 
0 ต่อ 1000 
การเกิดมีชีพ 
(0 ราย) 
-น้ำหนัก
<1000gm0 
ราย 

- 
  

-  มีเครื่องอัล
ตราซาวน์ 
สำหรับการ
ตรวจคัดกรอง 
IVH, PVL, PDA 
- เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เครื่องช่วย
หายใจ 
(Volume             
Guarantee 
Ventilator) 

ผู้รับผิด 
ชอบเป็น  
คณะกรรม 
การใน SP.
ทารกแรกเกิด 
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-น้ำหนัก 
1500-
2499gm. 
< 2 % 
-น้ำหนัก ≥    
2500gm. < 2 
% 

น้ำหนักน้อยกว่า
1500 เพื่อ
ป้องกันและลด
ภาวะแทรกซ้อน
ที่ป้องกันได้ 
- สามารถผลิต 
TPN  ได้เอง 
 

ทักษะ
ประสบการณ์ 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

-น้ำหนัก
1000- 
1499 gm.  
0 ราย 
-น้ำหนัก 
1500-
2499 gm. 0 
ราย 
-น้ำหนัก. ≥    
2500 
 0 ราย 

-ใช้เทคนิค 
INSURE ในการ
ให้สารลดแรงตึง
ผิว  
-ยาที่ช่วยเรื่อง
ความผิดปกติ
ของหัวใจ 
(indomethaci
n, PGE) 

๗. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/สาเหตุ กิจกรรมแก้ปัญหา 
- มีปัญหาในการรับส่งต่อจาก 
โรงพยาบาลนอกเครือข่าย (โรงพยาบาล เอกชน) ด้านการ
วินิจฉัย การดูแลเบื้องต้นและระหว่างส่งต่ออย่างปลอดภัย  
- ข้อจำกัดในการส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลนอกเครือข่าย
และในเครือข่าย ด้านศัลยกรรมและโรคหัวใจ ล่าช้าไม่
สะดวก 

- ประชุมกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อหาแนวทาง
ร่วมกันในการดูแลและส่งต่อให้ปลอดภัย 
- หาแนวทางร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์  
 

- การเสียชีวิตทารกจากปัญหาทารกขาดออกซิเจนแรก
เกิด (birth asphyxia) 
 

- กระบวนการดูแลมารดาที่มีภาวะ fetal distress  
- การทบทวนระหว่างสูติและเด็กร่วมกันในกรณี
ทารกเกิดภาวะ birth asphyxia 

- ขาดเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดคลอดก่อน
กำหนด เพ่ือป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ 

-จัดหาเครื่องอัลตราซาวน์ สำหรับการตรวจคัด
กรอง IVH, PVL, PDA 
- จัดหาเครื่องช่วยหายใจที่มี mode volume 
guarantee   
-จัดหา ยาที่ช่วยเรื่องความผิดปกติของหัวใจ 
(indomethacin, PGE1) 

- การ Refer Out ผู้ป่วยโรคหวัใจชนิดรุนแรง 
แต่กำเนิด 

-ประสาน cardiologist เพ่ือมาวินิจฉัยภาวะความ
ผิดปกติของหัวใจที่โรงพยาบาลลำพูนกรณีท่ีไม่
สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปตรวจได้  
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5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/สาเหตุ กิจกรรมแก้ปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

- มีปัญหาในการรับส่งต่อจาก 
โรงพยาบาลนอกเครือข่าย 
(โรงพยาบาล เอกชน) ด้านการ
วินิจฉัย การดูแลเบื้องต้นและ
ระหว่างส่งต่ออย่างปลอดภัย  
- ข้อจำกัดในการส่งต่อไปยัง 
โรงพยาบาลนอกเครือข่ายและใน
เครือข่าย ด้านศัลยกรรมและ
โรคหัวใจ ล่าช้าไม่สะดวก 

- ประชุมกับโรงพยาบาลเอกชน
เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการ
ดูแลและส่งต่อให้ปลอดภัย 
- หาแนวทางร่วมกับโรงพยาบาล
นครพิงค์  
 

 

- การเสียชีวิตทารกจากปัญหาทารก
ขาดออกซิเจนแรกเกิด (birth 
asphyxia) 
 

- กระบวนการดูแลมารดาที่มี
ภาวะ fetal distress  
- การทบทวนระหว่างสูติและเด็ก
ร่วมกันในกรณีทารกเกิดภาวะ 
birth asphyxia 

 

- ขาดเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย
ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด 
เพ่ือป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได้ 

-จัดหาเครื่องอัลตราซาวน์ 
สำหรับการตรวจคัดกรอง IVH, 
PVL, PDA 
- จัดหาเครื่องช่วยหายใจที่มี 
mode volume guarantee   
-จัดหา ยาที่ช่วยเรื่องความ
ผิดปกติของหัวใจ 
(indomethacin, PGE1) 

 

-  การ Refer Out ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ชนิดรุนแรงแต่กำเนิด 

ประสาน cardiologist เพ่ือมา
วินิจฉัยภาวะความผิดปกติของ
หัวใจที่โรงพยาบาลลำพูนกรณีท่ี
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป
ตรวจได ้
 

 

6. นวัตกรรม/ตัวอย่างทีด่ี  (ถ้าม)ี    -     
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รายงานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การพัฒนาระบบบริการ( Service Plan)  

สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) 
จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 

 
ประเด็นการตรวจราชการ : แผนงานการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(Intermediate Care) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ/เป้าหมาย 
 1. รอ้ยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ Intermediate 
ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F 

2. ร้อยละผู ้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
แล ะม ี ค ะ แนน  Barthel index <15 ร ว มท ั ้ ง ค ะแ นน  Barthel index ≥15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel 
index = 20 
 

1. สถานการณ์ 
          กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง (Intermediate care)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เตียงของโรงพยาบาลชุมชน ลดความแออัด
ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาระบบส่ง
ต่อ ระบบบริการงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องถึงชุมชน รับผู้ป่วยพ้นวิกฤติมาดูแล เน้น 3 
โ ร คส ำค ัญ   ค ื อ  Stroke Traumatic brain Injury และ  Spinal cord injury โ ด ยกำหนด ให้
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีเตียงรองรับผู้ป่วย Intermediate care โดยใช้ทรัพยากรเดิมเพิ่มความรู้ 
ทักษะ และสิ่งที่เอื้อต่อการฟื้นฟู พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี หลักฐานทาง
วิชาการ เข้ามาพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความ
ทุพพลภาพและภาวะแทรกซ้อน ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนได้พัฒนาจัดตั้ง Intermediate care โดยมี
โรงพยาบาลลำพูนเป็นแม่ข่าย พัฒนาให้มี Intermediate bed ในโรงพยาบาลชุมชน สำหรับ
โรงพยาบาลลำพูน ไม่สามารถเปิดเป็น Intermediate bed/ward ได้ เนื่องจากปัญหาความแออัด
ของโรงพยาบาลศูนย์ จึงเปิดให้บริการเป็นแบบ OPD และติดตามเยี ่ยมในชุมชน มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจังหวัด เพื่อจัดทำระบบการทำงานและการส่งต่อผู้ป่วย โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลลำพูนเป็นที่ปรึกษา จากการดำเนินงาน พบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บและการส่งต่อข้อมูล
ขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ทั้งในระดับโรงพยาบาลทั่วไป สู่โรงพยาบาลชุมชน และความเชื่อมโยงใน
ระดับ รพ.สต.ที่ยังไม่ชัดเจน ในเรื่องของยาและอุปกรณ์บางชนิดที่ยังขาดในโรงพยาบาลชุมชน ได้ใช้
ระบบการยืมอ ุปกรณ์และยาจากโรงพยาบาลศ ูนย ์ และการ consult  ผู ้ป่วยโดยใช ้ระบบ 
Application line มีการปรับรูปแบบการบริการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางที่
จังหวัด และเขตกำหนด  

 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
          คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
ระดับจังหวัดลำพูน ทำหน้าที ่รวบรวมข้อมูลบริการ ผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการ
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ดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาลภายในจังหวัด โดยแต่ละโรงพยาบาลจะมีรูปแบบการติดตามผู้ป่วยที่
แตกต่างกันตามแต่บริบทของพื้นที่ จังหวัดลำพูนมีแผนให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ย
ใน Intermediate bed ในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่มีแผนพัฒนา intermediate ward ในส่วนของ 
รพ.ลำพูน เนื่องจากมีอัตราครองเตียงที่มากทำให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล จึงให้บริการ
นัดผ ู ้มารับบร ิการแบบผู ้ป ่วยนอกและการติดตามการเยี ่ยมบ้านรวมทั ้งการสอนผู ้ด ูแลทำ
กายภาพบำบัดและการฟ้ืนฟูให้ผู้ป่วยที่บ้าน (home program)  

2.1 มาตรการ/แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสำคัญปี 2564 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
มาตรการที่ 1 
พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง ให้ได้รับ
การดูแลและติดตามจนครบ 6 เดือน ตาม KPI 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการระบบบริการดูแลระยะ
กลางระดับจังหวัดทุก 6 เดือน เพ่ือกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผล 
2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
3. ประชุมสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของการเยี่ยม
เสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน 
4.พัฒนารพ. intermediate ward 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของระบบแพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนจีนในเรื่องศาสตร์การฝังเข็มผู้ป่วย Stroke 

มาตรการที่ 2 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนส่งต่อ และ
ติดตามผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระยะกลางของจังหวัด
ลำพูนโดยเน้นการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ line โดยมี
การลงบันทึกและนัดติดตามอาการ เพื่อให้ได้รับการ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัด
ลำพูน 
3. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยระยะกลางของ
จังหวัดลำพนู ผ่านระบบ Google drive ควบคู่กับ 
COC 

มาตรการที่ 3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพทั้งองค์ความรู้และ
ทักษะเพ่ือการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมหลักสูตร
ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(Intermediate Care)ระดับจังหวัดลำพูน 
3.เข้าร่วมเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate Care)ระดับเขตสุขภาพ 
4.พัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการให้ทีม
การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
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2.2. ผลการดำเนินงาน 
ผลสำเร็จของงาน (Small success) 

ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผลการดำเนินงาน 
1. รอ้ยละของจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ให้การบริบาลฟ้ืนฟู
สภาพระยะกลางแบบ 
Intermediate ward ใน
โรงพยาบาลระดับ M และ F 

จํานวนจังหวัดในเขตสุขภาพที่มี
การใหบ้ริการ Intermediate 
ward อย่างน้อย 1 แห่ง ใน รพ.
ระดับ M หรือ F 

- รพ.ระดับM/F ให้บริการฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
intermediate bed จำนวน 7 แห่ง 
คือ รพ.ป่าซาง, รพ.ลี้, รพ.แม่ทา, รพ.
บ้านโฮ่ง, รพ.ทุ่งหัวช้าง, รพ.บ้านธิ, 
รพ. เวียงหนองล่อง (100%) 
- ยังไม่มี รพ.ระดับ M/F ให้บริการฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
intermediate ward (0%) 

2. เป้าหมาย ผู้ป่วย Stroke, 
Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index    
<15 รวมทั้งคะแนน Barthel 
index ≥15 with multiple 
impairment ไดร้ับการบริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 

- มีระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยโดยระบบ Google drive 
- วางแผนในคณะกรรมการระดับ
อำเภอ/โรงพยาบาล 

- มีระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพ 
- การใช้โปรแกรม THAI COC และ 
application line ในการส่งต่อ
และติดตามผู้ป่วย 

- ปรับปรุงการใช้โปรแกรม THAI COC 
และ application line ในการส่งต่อ
และติดตามผู้ป่วย 
- วางแผนในคณะทำงานระดับ
โรงพยาบาล 

- ผู้ป่วย Stroke, Traumatic 
Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ได้รับการติดตาม 100% 

-ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain 
Injury และ Spinal Cord Injury 
ได้รับการดูแลและติดตาม 6 เดือน
เท่ากับ 159 ราย ในทั้งหมด 230 
รายคิดเป็นร้อยละ 69.13 
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2.2 ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี ้ว ัดหลัก : ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที ่ให้การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลางแบบ 
Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F ผลการดำเนินการดำเนินการในโรงพยาบาล
ระดับ M และF ทั้งหมดได้ 7โรงพยาบาลในจำนวน 7 โรงพยาบาลได้เท่ากับ ร้อยละ 100 

โรงพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล ผลงาน(จำนวนเตียง) 
ลำพูน โรงพยาบาลทั่วไป -S เป็น OPD 
ป่าซาง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -M2 2 (Intermediate bed) 
ลี้ โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -F1 2 (Intermediate bed) 
แม่ทา โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -F2 2 (Intermediate bed) 
บ้านโฮ่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -F2 2 (Intermediate bed) 
ทุ่งหัวช้าง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -F2 2 (Intermediate bed) 
บ้านธิ โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -F2 2 (Intermediate bed) 
เวียงหนองล่อง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง -F3 2 (Intermediate bed) 
รวม 14 

 
สรุปการติดตาม/ผลการดำเนินงานปี 2564 (ตุลาคม 2563 –ธันวาคม 2563) 
          - ทุกโรงพยาบาลชุมชนสามารถเปิดให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยใน Intermediate bed ได้  
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ตัวช้ีวัดรอง : ผู้ป่วย Stroke, TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมี Barthel index <15 หรือคะแนน Barthel index ≥15 with multiple impairment   
                 ได้รับการฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน  
การติดตาม/ผลการดำเนินงานปี 2563 (ตุลาคม 2563–ธันวาคม 2563) 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ รพ. 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค62-เมย63 
ปีงบประมาณ 2563 

พค63-กย63 
ปีงบประมาณ 2563รวม 

ผู้ปว่ยStroke,TBI,SCI  
ที่รอดชีวิตมีคะแนนBarthel index < 
15 รวมทั้งคะแนน Barthel index 
≥15 with multiple impairment 
ได้รับการบรบิาลฟื้นฟนูสภาพระยะ
กลางและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 

ร้อยละ 65 

ลำพูน 15/22 68.18 19/29 65.51     34/51    66.66 
ป่าซาง 23/31 96.77 10/12 83.33 33/43 76.74 
ลี้ 27/27 100 13/13 100 40/40 100 
แม่ทา 7/15 46.67 11/12 91.66 18/27 66.66 
บ้านโฮง่ 3/22 13.63 8/17 47.05 11/39 28.20 
ทุ่งหัวช้าง 4/7 57.14 1/1 100 5/8 62.25 
บ้านธ ิ 6/8 75 3/3 100 9/11 81.81 
เวียงหนองล่อง 5/7 71.42 4/4 100 9/11 81.81 

ภาพรวมจังหวัด 
       
90/139 

64.74 69/91 75.58 159/230     69.13 

ผู้ป่วยรับเข้า IMC มีคะแนน ADL ดี
ขึ้น 

ร้อยละ 50 

ลำพูน 10/22 45.45     13/29 44.82 23/51 45.09 
ป่าซาง 13/31 41.93 8/12 66.66 21/43 48.83 
ลี้ 14/27 53.53 9/13 69.29 23/40 57.50 
แม่ทา 4/15 26.66 9/12 75.00 13/27 48.14 
บ้านโฮง่ 1/22 4.54 5/17 29.41 6/39     15.38 
ทุ่งหัวช้าง 4/7     57.14 1/1 100      5/8 62.25 
บ้านธ ิ       6/8 75.00 2/3       66.67 8/11 72.73 
เวียงหนองล่อง 3/7     42.86 2/4 50.00 5/11 45.45 

ภาพรวมจังหวัด 55/139 39.57 49/91 53.85 104/230 45.21 
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3. วิเคราะห์ผลงานเชิงคุณภาพ 
           จังหวัดลำพูนมีโรงพยาบาลระดับ S จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ. ลำพูน ให้การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ
กลางแบบผู้ป่วยนอก และโรงพยาบาลระดับ M/F อีก 7 แห่ง ให้การบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วย
ใน intermediate bed จำนวน 7 แห่ง แห่งละ 2 เตียง คือ รพ.ป่าซาง, รพ.ลี้, รพ.แม่ทา, รพ.บ้านโฮ่ง, รพ.ทุ่ง
หัวช้าง, รพ.บ้านธิ, รพ. เวียงหนองล่อง เป็นต้น  

ยังไม่มีแผนพัฒนาการให้บริบาลฟื้นสภาพแบบผู้ป่วยใน Intermediate ward  
การจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยดำเนินการพัฒนาการให้ระบบ Application line และ Thai COC สำหรับใน

ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลใช้ระบบ Google drive 

4. ปัญหา – อุปสรรค 
1. ผู้ป่วยและญาติไม่พร้อมไปพ้ืนฟูต่อที่โรงพยาบาล 
2. การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีความเสถียร  
3. บุคลากรที่ยังขาดแคลน และความต้องการแหล่งสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในด้านเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู 
4. ขาดแหล่งสนับสนุนในบางโรงพยาบาลที่ยังขาดอุปกรณ์กายภาพ 
  

5. นวัตกรรม/ Best Practice  
- 

 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
นายแพทย์ อนุวัตร สุวรรณกาศ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟ้ืนฟู)  โรงพยาบาลลำพูน  
โทร 053569100 ต่อ 76901 
เลขานุการ นางสาวสุลีวัลย์ ชา่งการ นักกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลลำพูน 
โทร.053569100 ต่อ 76901 , e-mail : ying.pt@gmail.com 

mailto:ifoo.bow@gmail.com
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สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

ประเด็นการตรวจราชการ  การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบำรุงของหน่วย
บริการในสังกัด  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
1. สถานการณ์  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้พัฒนาระบบควบคุมภายในมาตลอดโดยเชิญวิทยากรจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาอบรมให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในแก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการ  ในปีงบประมาณ 2562 – 2563 และออกดำเนินการออก
ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายในทุกปี รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน  มีการกำกับและติดตาม ให้หน่วยบริการทุกแห่ง ด้วยการประเมินระบบการควบคุมภายใน         
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์   5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ประกอบด้วย มิติด้านการประเมิน
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล มิติด้านการเงิน มิติ
ด้านพัสดุ และมิติด้านงบการเงิน จำนวน 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
จัดส่งผลประเมินระบบควบคุมภายใน   ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทันเวลาที่กำหนดครบทุกแห่ง ร้อยละ 100 
ในด้านการจัดทำแผนเงินบำรุง ของหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขังหวัดลำพูน โดย

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง จังหงวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ และกลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป ดำเนินงานพัฒนาจัดทำแบบฟอร์มแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 และใช้แบบฟอร์มที่พัฒนาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับการพัฒนา
แบบรายงานการเงินเกณฑ์เงินสดของหน่วยบริการ โดยในปีงบประมาณ 2564 ทางคณะกรรมการ
ด้านการเงินการคลังจังหวัดลำพูน คงใช้นโยบายเดิมเหมือนปีงบประมาณ 2563 ในการดำเนินงาน
จัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ 

 

2. มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีกระบวนการจัดทำแผนเงิน

บำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  ดังนี ้
2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ  และระดับ

จังหวัด โดยเป็นการบูรณาการกับคณะอนุกรรมการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วย
บริการ และมอบหมายในการ กำหนดนโยบาย วางแผนการจัดทำแผนเงินบำรุง ตามแนวทาง
คณะกรรมการด้านการเงินการคลังจังหวัดกำหนด ควบคุม กำกับติดตามแประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผน และวิเคราะห์ให้ผู้บริหารทราบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

2.2 ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนเงินบำรุง ของหน่วยบริการ ประกอบด้วย  
 2.2.1 ข้อมูลประมาณการรายได ้ แหล่งข้อมูล จากกลุ่มงานประกนัสุขภาพ และงานการเงิน 

และจากงบทดลองปีที่ผ่านมา 
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 2.2.2 ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย งานการเงิน  ,งาน
บุคลากร  , งานพัสดุ หน่วยจัดซือ้ต่างๆ และหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 

2.3 กระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบและพิจารณาแผนเงินบำรุง 
 2.3.1 คณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุงประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายเงิน
บำรุง โดยปรับเพ่ิม/ลด เปรียบเทียบแนวโน้มจากปีก่อน ข้อมูลประกอบเงินบำรุงคงเหลือ , หนี้สินและ
ภาระผูกพัน และมูลค่า  คงคลังทุกประเภท ณ 30 กันยายน      

       2.3.2 คณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุง ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลรายได้ -
ค่าใช้จ่าย 

2.4 การอนุมัติแผนเงินบำรุง 
 คณะกรรมการจ ัดทำแผนเงินบำร ุง นำเสนอแผนรายได้ -ค่าใช ้จ ่ายต ่อคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณโดยเรียงลำดับตามความสำคัญ ให้
ความเห็นชอบ จากนั้นหน่วยบริการส่งแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการเสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลำพูนลงนามอนุมัติ 
           2.5 การกำกับ ติดตามแผนเงินบำรุง  
 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กำกับ ติดตามแผนเงินบำรุง  
 2.5.1 รวบรวมข้อมูลการรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป็นรายเดือน สรุปเป็นรายงาน
เกณฑ์เงินสด ทุกเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน 
 2.5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแผนกับผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ให้
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทราบทุกเดือน 
 2.5.3 นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผลที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส 
ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด (CFO) 
 

3. ผลการดำเนินงาน  
 3.1  ทุกหน่วยบริการดำเนินงานจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 ครบ ทุก
โรงพยาบาล  คิดเป็น ร้อยละ 100 
 3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนเงินบำรุง กับรายงานเกณฑ์เงินสด ไตรมาส 1/2564 
(ตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563) 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนเงินบำรุง กับรายงานเกณฑ์เงินสด ไตรมาส 
1/2564 หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน  

 
        ที่มา จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบเทียบแผนเงินบำรุง กับรายงานเกณฑ์เงินสด กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ลำพูน 
ไตรมาส 1/2564 วันที 19 มกราคม 2564 

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนเงินบำรุง กับรายงานเกณฑ์เงินสด ไตร
มาส 1/2564 หน่วยบริการ พบว่าหน่วยบริการ มีรายได้จริงมากกว่าแผน ทุกหน่วยบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 100  ส่วนในด้านรายจ่าย พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเงินน้อยกว่าแผนรายจ่า
เงินบำรุง ยกเว้น โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

4. ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis และแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
4.1 ผู้ปฏิบัติของหน่วยบริการบางแห่งยังไม่เข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน และความครบถ้วน 

ของการจัดทำแผนเงินบำรุง เนื่องจาก ข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการบูรณาการงาน
ร่วมกัน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน 

4.2 หน่วยบริการ ไม่เข้าในรายงานเกณฑ์เงินสด บางรายการ ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาไม่เป็น
ตรงตามความเป็นจริง 

5. ข้อเสนอแนะ  
-  ไม่มี 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 
 

 
ผู้รายงาน  นายธานี ศรีวงค์วรรณ์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี  29  มกราคม  2564   

รายได้แผนเงินบ ารุง รายได้จริง ผลต่าง รายจ่ายแผนเงินบ ารุง ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง

ล าพูน,รพท. 207.18 228.93 21.75 192.63 154.83 -37.8

แม่ทา,รพช. 14.09 20.67 6.58 12.58 10.77 -1.81

บ้านโฮ่ง,รพช. 14.87 19.01 4.14 14.00 9.91 -4.09

ล้ี,รพช. 32.05 44.34 12.29 33.48 33.58 0.1

ทุ่งหัวช้าง,รพช. 11.21 18.37 7.16 11.59 8.09 -3.5

ป่าซาง,รพช. 23.43 31.48 8.05 23.20 27.26 4.06

บ้านธิ.รพช. 9.95 10.26 0.31 9.15 7.49 -1.66

เวียงหนองล่อง,รพช. 8.94 11.59 2.65 8.83 9.93 1.1

หน่วยบริการ
รายได้แผนเงินบ ารุง(ล้านบาท) รายจ่ายแผนเงินบ ารุง (ล้านบาท)
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สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ประเด็นการตรวจราชการ  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และหน่วยบิการมีศูนย์จัดเก็บ
รายได้คุณภาพ 

 

1. สถานการณ์  
จังหวัดลำพูน มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงิน

การคลังมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงินการคลังทั้งระดับ
จังหวัดและระดับหน่วยบริการ ร่วมในการวางแผน  การดำเนินงาน ควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผล  
และเฝ้าระวังสถานะการเงินการคลังของหน่วยบริการ รายเดือน  รายไตรมาส และรายปี ตลอดจนมี
การกำกับติดตามแผนและผลของแผนทางการเงิน (Planfin) เป็นรายเดือน จากการติดตามข้อมูล
สถานะด้านสถานะทางการเงิน (Risk Scoring) ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จังหวัดมีหน่วยบริการที่มีความ
เสี่ยง จำนวน 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลป่าซาง (ระดับ 6 ไตรมาส 3-4/62)  ปีงบประมาณ 
2561-2563 ไม่มีโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูนที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7  สืบเนื่องจาก สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
และทรัพยากรสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน
การเงินการคลังในหน่วยบริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ มาตรการ
และเครื่องมือเฝ้าระวังด้านการเงินการคลัง ให้หน่วยบริการทุกแห่งถือปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการ ประกอบด้วย การจัดทำแผนประมาณการ
รายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) การพัฒนาคุณภาพบัญชีให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อให้หน่วยบริการของจังหวัดลำพูนไม่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน   

ด้านประสิทธ ิภาพด้านการเง ินการคลัง (Total Performance Score) จังหว ัดลำพูน           
เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 พบว่าหน่วยบริการจังหวัดลำพูน อยู่ระดับ A จำนวน 2 แห่ง 
คือโรงพยาบาลลำพูน  และโรงพยาบาลี ้ ระดับ B จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล แม่ทา 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลบ้านธิ และอยู่ระดับ C จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งหัว
ช้าง  โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  

2. มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
      ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินงานตามมาตรการในการ

ขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข   การบริหารและกำกับแผนการเงิน 
(Planfin) โดยดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้ เป็นแผนแบบ 4,6,7 และควบคุม
กำกับโดยเครื่องมือ ในการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง รวมทั้งมีการบูรณา
การการกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปในการดำเนินงาน ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในของหน่วย
บริการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation) ประกอบด้วย การ
ประเมินความพอเพียงที่จะสามารถจัดบริการได้ของทุกกองทุน การจัดทำแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ 
และ การบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ 
         มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบบัญชี (Accounting Management)  ประกอบด้วย การ
ประเมินตามนโยบายบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลเงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ของศูนย์ต้นทุนถูกต้อง  
         มาตรการที่ 3: พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร 
(Network & Capacity Building) ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงินการคลังแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารการเงินการคลังระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการ  พัฒนาศักยภาพหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลการเงินการคลัง เศรษฐกิจสุขภาพ และระบบประกันสุขภาพ และ พัฒนาศักยภาพด้าน
การเงินการคลัง เศรษฐกิจสุขภาพ และระบบประกันสุขภาพแก่ผู้บริหารหน่วยบริการ  
         มาตรการที่ 4: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) ) 
ประกอบด้วย การกระจายอำนาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมการเงินของหน่วย
บริการในจัดการด้านประสิทธิภาพ  
        มาตรการที่  5: ติดตาม กำก ับ เคร ื ่องม ือประส ิทธ ิภาพทางการเง ิน  (Monitoring 
Management) ประกอบด้วย การควบคุมกำกับ โดยเปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการ
ดำเนินงาน การควบคุมกำกับ โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 plus efficiency) การควบคุม
กำกับ ด้วยเกณฑ์ประเมินต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (Unit cost)  และ การเฝ้าระวัง ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
 จากมาตรการในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานตามโยบายและมาตรการดังกล่าว ภายใต้การควบคุมกำกับ
ของ คณะกรรมการด้านการเงินการคลังจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการด้านการเงินการคลังของ
หน่วยบริการ  มีการสรุปผลการ วิเคราะห์ ควบคุมกำกับ สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง ทั้งราย 
เดือน รายไตรมาส และรายปี แก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กบร) และ คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำพูน (กวป.) 
         ในด้านการการดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บรายได้ หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน มีการจัดตั้ง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านศูนย์จัดเก็บรายได้ ทั้ง
ระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ มีการบูรณาการกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในมิติด้าน
การจัดเก็บรายได้ มีการออกสอบทานระบบหน่วยบริการ มีการพัฒนาระบบการเพิ่มรายได้และการ
จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ รวมถึงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บรายได้ในแต่ละ
กองทุน เพ่ือเป็นแบบอย่างสำหรบัหน่วยบริการอ่ืนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพ้ืนที่แต่ละ
หน่วยบริการต่อไป 
 

3. ผลการดำเนินงาน  
จังหวัดลำพูน มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการรายเดือน  รายไตรมาส 

และรายปี รวมถึงมีการกำกับ ติดตาม โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงินการ
คลังทั้งระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ และมีการประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง
ระดับจังหวัด ทุกไตรมาส รวมทั ้งมีการรายงานผลการประชุมแก่ คณะกรรมการวางแผนและ
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ประเมินผลระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารของหน่วย
บริการ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางการเงิน รับรู ้ถึงสถานการณ์การเงินการคลังของ         
หน่วยบริการ   

ณ เดือน ธันวาคม 2563 ยังไม่พบ โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง 
ระดับ 7 โดย Risk Score อยู่ในระดับ 0 ทุกแห่ง ยกเว้นอยู่ โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลบ้านธิ           
Risk Score อยู่ในระดับ 1  

 
3.1 ข้อมูลภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2561 - เดือนธันวาคม 

2563 

ตารางที ่1 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2561 - เดือนธันวาคม 2563 

 
 

จากตาราง ที่ 1 หน่วยบริการจังหวัดลำพูน ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จังหวัดลำพูนยังไม่พบ 
หน่วยบริการ ที่ประสบภาวะวิกฤติ ระดับ 7 

ตารางที ่2 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - ธันวาคม 63) 

 
 

Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64

รพ.ล ำพูน 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0

รพ.แม่ทำ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รพ.บ้ำนโฮ่ง 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

รพ.ล้ี 3 0 3 2 1 0 1 3 1 0 1 3 1

รพ.ทุ่งหัวช้ำง 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

รพ.ป่ำซำง 2 0 1 3 2 1 4 4 2 0 0 3 0

รพ.บ้ำนธิ 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

รพ.เวียงหนองล่อง 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

รวมระดับ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รำยงำนอัตรำส่วนกำรเงิน ปีงบประมำณ 2561 - 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 28 มกรำคม 2564
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ตารางที่ 2 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 63- 
ธันวาคม 63) พบว่า ในเดือน ตุลาคม 2563 หน่วยบริการจังหวัดลำพูน มีภาวะวิกฤติด้านการเงินการ
คลัง ระดับ 7 จำนวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลลี้ และระดับ 6 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง 
เนื่องจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเงินจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 ล่าช้า 

 
ตารางที่ 3 แสดง ภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) เดือน ธันวาคม 2563 
 

         

จากตาราง 3 พบว่าในเดือน ธันวาคม 2563 ยังไม่พบ โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติด้าน
การเงินการคลัง ระดับ 7 โดย Risk Score สูงสุดอยู่ในระดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลลี้ และรงพยาบาล
บ้านธิ นอกนั้น Risk Score อยู่ในระดับ 0 (ไม่มีความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง) 
 

ตารางที่ 4 แสดงเงินบำรุงคงเหลือของหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ณ เดือน เมษายน 2563 
 

 
จากตาราง 4 พบว่าในภาพรวมจังหวัดลำพูน มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินลดลง ยกเว้น

โรงพยาบาลป่าซาง โดยหน่วยบริการ ที่มีเงินบำรุงคงเหลือติดลบ เดือน ธันวาคม 2563 ได้แก่ 
โรงพยาบาลลี้และโรงพยาบาลป่าซาง ภาพรวมจังหวัดลำพูนมีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน จำนวน 
84.69 ล้านบาท 

 

ท่ี หน่วยบริกำร
ขนำด

เตียง

Current 

Ratio  

≥1.5

Quick 

Ratio 

≥1.0

Cash  

Ratio 

≥0.8

Net Working 

Capital

(ทุนส ำรองสุทธิ)

NI+Depleciation 

(อัตรำก ำไรสุทธิ + 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำ

ตัดจ ำหน่ำย)

Liquid 

Index

Status 

Index

Survive 

Index

Risk Scoring 

(ระดับวิกฤติ)

Risk Score 

เพ่ิมข้ึน / ลดลง

 จำกเดือนก่อน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)+(7)+(8)

1 รพ.ล ำพูน 411 2.07 1.84 1.08 232,881,125.22 70,428,092.31 0 0 0 0

2 รพ.แม่ทำ 30 3.77 3.59 3.17 25,795,968.42 6,887,190.48 0 0 0 0

3 รพ.บ้ำนโฮ่ง 30 2.47 2.29 1.97 20,336,430.08 6,547,540.22 0 0 0 0

4 รพ.ล้ี 60 1.40 1.26 1.00 13,575,593.13 7,610,433.22 1 0 0 1

5 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 30 3.20 3.08 2.84 21,991,615.04 3,968,825.40 0 0 0 0

6 รพ.ป่ำซำง 60 1.53 1.37 0.99 11,432,551.53 22,830,555.87 0 0 0 0

7 รพ.บ้ำนธิ 30 1.71 1.59 1.18 7,847,974.32 -453,369.37 0 1 0 1

8 รพ.เวียงหนองล่อง - 3.03 2.85 2.52 14,269,454.90 1,458,906.28 0 0 0 0

วิเครำะห์สภำวะวิกฤติของหน่วยบริกำรในจงัหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ ไตรมำส 1/2564 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) หักงบลงทุน

ตำมแนวทำงวิเครำะห์ของกระทรวงสำธำรณสุข

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563   จากเว็บไซค์  http://hfo64.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2564

รหัสหน่วยบริกำร รำยช่ือ เงินบ ำรุง(บำท) หน้ีสิน(บำท) เงินบ ำรุงคงเหลือ(บำท) เพ่ิมข้ึน/ลดลง
10714 รพ.ล ำพูน 235,052,535.86 214,330,852.70 20,721,683.16 -14,114,771.45 

11140 รพ.แม่ทำ 29,561,279.71 9,326,024.82 20,235,254.89 -1,374,033.26 

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 27,192,829.87 13,802,951.26 13,389,878.61 -1,304,087.98 

11142 รพ.ล้ี 34,116,467.76 34,205,458.06 -88,990.30 -8,145,553.99 

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 28,395,154.84 9,999,530.99 18,395,623.85 -2,362,547.01 

11144 รพ.ป่ำซำง 21,448,635.97 21,718,773.55 -270,137.58 1,519,276.81

11145 รพ.บ้ำนธิ 12,691,357.24 11,054,465.72 1,636,891.52 -1,964,549.26 

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 17,687,524.51 7,013,819.85 10,673,704.66 -911,274.16 

406,145,785.76 321,451,876.95 84,693,908.81 -28,657,540.30 

แหล่งท่ีมำ : งบทดลอง เดือน ธ.ค. 2563 จำกเว็บไซค์  http://hfo64.cfo.in.th วิเครำะห์ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกรำคม 2564

เงินบ ำรุงคงเหลือหลังหักหน้ีสิน (ไม่รวมงบลงทุน) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563

รวม
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3.2 การดำเนินงาน ด้านการเงินการคลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตาม
มาตรการในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข 

      3.2.1  การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)   
 รูปแบบและวิธีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Basic 

payment) ในปีงบประมาณ 2564 โดยรายรับของหน่วยบริการในภาพรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ได้รับเงินเกลี่ยระดับเขต จำนวน 8.13 ล้านบาท ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายรับของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
โดยรายรับของโรงพยาบาลในภาพรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2) 

 

ตาราง  5   แสดงประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่าแรง 
ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ตาราง  6  แสดงงบประมาณดำเนินการทั้งปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย ยอดประกันรายรับ,  
เงินเกลี่ยระดับเขต,PP non UC, Hardship 

        

จากตารางที่ 2 แสดงจำนวนเงินที่จัดสรรระดับเขต ปีงบประมาณ 2564 โดยจังหวัดลำพูน 
ได้รับเงินปรับเกลี่ยระดับเขต จำนวน 18.6 ล้านบาท PP Nom UC  16.6 ล้าน และHardship 
10.4 ล้าน โดยภาพรวมมีเงินเพ่ิมข้ึนจาก Basic payment จำนวน 45.7 ล้านบาท 

[1] [2] [3] [4] [5]=[2]+[3]+[4] [6] [7]=[5]-[6] [8] [9]=[7]+[8]

ปีงบ 2563

 ล ำพูน 77,473 87,578,112 15,413,973 270,139,878 373,131,964 213,349,597 159,782,367 0 0 159,782,367

 แมท่ำ 28,270 41,371,604 7,281,509 13,260,758 61,913,872 28,114,814 33,799,057 0 0 33,799,057

 บำ้นโฮง่ 28,225 41,315,646 7,271,660 17,942,173 66,529,480 34,601,522 31,927,957 1,919,852 0 33,847,809

 ล ี้ 54,487 67,937,436 11,957,164 25,001,388 104,895,988 41,776,356 63,119,632 552,417 0 63,672,049

 ทุง่หวัชำ้ง 16,750 26,469,016 4,658,615 12,348,830 43,476,461 18,395,293 25,081,167 3,245,718 0 28,326,885

 ป่ำซำง 38,090 52,145,737 9,177,784 24,680,921 86,004,442 44,863,585 41,140,857 0 0 41,140,857

 บำ้นธิ 11,486 18,988,055 3,341,947 8,788,895 31,118,896 22,940,881 8,178,015 6,622,450 750,649 15,551,114

 เวยีงหนองลอ่ง 12,787 20,836,978 3,667,362 2,950,343 27,454,682 14,532,891 12,921,792 3,965,870 0 16,887,661

รวม 267,568 356,642,585 62,770,014 375,113,186 794,525,784 418,574,940 375,950,844 16,306,306 750,649 393,007,799

ปีงบ 2564

 ล ำพูน 77,107 88,886,549 15,553,715 279,147,787 383,588,051 220,785,614 162,802,437 0 0 162,802,437

 แมท่ำ 28,003 41,800,131 7,314,350 14,597,794 63,712,276 28,231,998 35,480,278 0 0 35,480,278

 บำ้นโฮง่ 27,585 41,270,711 7,221,710 20,094,010 68,586,431 36,516,564 32,069,867 1,777,942 0 33,847,809

 ล ี้ 54,018 68,772,155 12,034,020 24,426,524 105,232,699 45,791,253 59,441,446 4,230,603 0 63,672,049

 ทุง่หวัชำ้ง 16,693 26,877,032 4,703,048 10,379,672 41,959,752 21,488,201 20,471,551 7,855,334 0 28,326,885

 ป่ำซำง 37,616 52,597,517 9,203,719 28,036,790 89,838,026 45,703,473 44,134,553 0 0 44,134,553

 บำ้นธิ 11,506 19,368,891 3,389,244 11,209,774 33,967,908 22,870,224 11,097,684 4,453,430 439,849 15,990,963

 เวยีงหนองลอ่ง 12,514 20,827,963 3,644,558 7,346,800 31,819,320 15,317,990 16,501,330 386,331 0 16,887,661

รวม 265,042 360,400,948 63,064,364 395,239,151 818,704,463 436,705,317 381,999,146 18,703,640 439,849 401,142,636

 เงนิเตมิตำมเกณฑ์

 ยอดเงนิเตมิให้

 รพ 

กลุม่เป้ำหมำย 

ใหไ้ด ้100% 

ของ

MOE UC

ประมำณกำรรำยรบั

หลงัปรบัลดคำ่แรง

 +เงนิเตมิตำมเกณฑ์

(ยอดประกนัรำยรบั)

จดัสรร  Besic payment  ปีงบประมำณ 2563-2564 

หนว่ยบรกิำร
ปชก.UC

ณ 1 เม.ย.

ประมำณกำรรำยรบัเงนิ OP PP IP (สป.ค ำนวณตำมหลกักำรคดิ SK Sheet 0)

OP

Step ladder

PP 

Step ladder

IP

ในเขต/นอกเขต

/NB

ประมำณกำรเงนิ

กอ่น ปรบัลด

คำ่แรง

ปรบัลดคำ่แรง

ประมำณกำรเงนิ

คงเหลอื หลงั

ปรบัลดคำ่แรง

ปีงบ 2564
 ล ำพูน 162,802,437 13,681,700 7,730,796 0 184,214,933
 แม่ทำ 35,480,278 0 1,570,729 0 37,051,007
 บ้ำนโฮ่ง 33,847,809 400,000 1,333,262 0 35,581,071
 ล้ี 63,672,049 2,252,700 2,282,076 5,323,531 73,530,357
 ทุ่งหัวช้ำง 28,326,885 0 364,811 5,080,828 33,772,525
 ป่ำซำง 44,134,553 1,000,000 2,062,885 0 47,197,438
 บ้ำนธิ 15,990,963 778,200 767,835 0 17,536,998
 เวียงหนองล่อง 16,887,661 578,800 535,126 0 18,001,587

รวม 401,142,636 18,691,400 16,647,520 10,413,726 446,885,915

 กำรจดัสรร  Basic payment  OP IP PPB / PP NonUC / HS / จดัสรรจำกเขตสุขภำพ ปีงบประมำณ 2564

หน่วยบริกำร

ประมำณกำรรำยรับ

หลังปรับลดค่ำแรง

 +เงินเติมตำมเกณฑ์

(ยอดประกันรำยรับ)

เงินเกล่ียระดับเขต [1]

(60=135.53 ลบ.)

(61=148.43 ลบ.)

(62=146.94 ลบ.)

(63=151.61 ลบ.)

(64=177.13 ลบ.)

PP NonUC

(60=14.40 ลบ.)

(61=15.10 ลบ.)

(62=14.84 ลบ.)

    (63=16.65 ลบ.)    

(64=16.6 ล้ำน)

Hardship

(60=133.87 ลบ.)

(61=170.26 ลบ.)

(62=170.26 ลบ.)

(63=167.18 ลบ.) (64=

10.4 ลบ)

 ประมำณส่วนงบด ำเนินกำร
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3.2.2 พัฒนาระบบบัญช ี(Accounting Management)   
ตารางที ่ 7  แสดงข้อมูลคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ  2562 – เดือน มีนาคม 
2563 แสดงข้อมูลคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 – ไตรมาส 1/2564 

 
 

จากตาราง 7 ปีงบประมาณ 2563 – เดือน ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด
ลำพูน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัญชี ตามเกณฑ์การให้คะแนนของกองเศรษฐกิจสุขภาพ          
และหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 100 
             3.2.3 พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร 
(Network & Capacity Building) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงินการคลังแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วย
บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 

2. พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง การสอบทานระบบ แก่ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 

3.2.4  สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) ) 
ตารางที่ 8 แสดงการปรับเกลี่ยเงินระดับเขต ปีงบประมาณ 2564 

 
จากตารางท ี ่  8 จ ังหว ัดลำพูน ได ้ร ับการปร ับเกล ี ่ยเง ินระด ับเขต ป ีงบประมาณ 2564                           
จำนวน 18.6 ล้าน บาท 

ปีงบ 2564 17.7 ลบ

เชยีงใหม่ -                     18,876,975.47   9,836,226.50      621,600.00      504,248.63     3,185,349.40      -                    33,024,400.00     

ล ำพนู 13,681,700.00   -                    261,521.17         -                  1,357,000.00  3,391,178.83      -                    18,691,400.00     

ล ำปำง -                     -                    -                     970,314.25      602,100.00     1,651,085.75      -                    3,223,500.00       

แพร่ -                     -                    281,433.09         -                  682,200.00     5,578,666.91      -                    6,542,300.00       

นำ่น 16,534,278.26   1,517,227.45     436,965.93         542,995.35      5,143,800.00  8,158,811.27      -                    32,334,078.26     

พะเยำ 14,786,200.00   -                    66,094.62           -                  859,105.38     5,398,200.00      -                    21,109,600.00     

เชยีงรำย -                     -                    1,026,159.42      2,907,940.58   550,400.00     2,589,000.00      -                    7,073,500.00       

แมฮ่อ่งสอน -                     -                    -                     -                  -                  -                      38,000,000.00   38,000,000.00     

รวม 45,002,178.26   20,394,202.92   11,908,400.74    5,042,850.17   9,698,854.01  29,952,292.16    38,000,000.00   177,776,421.00   

4 วงเงนิปรบัเกลีย่

จงัหวดั (จำก

สดัสว่นขอ้ 4 เงนิ

ปรบัลดจำก

ประสทิธภิำพ และ

เงนิเหลอื) ตำม

ภำระคำ่ใชจ้ำ่ยลกู

ขำ่ย (รพ.สต.) 

โดยจงัหวดั

เชยีงใหม ่ล ำปำง 

และ เชยีงรำยช่วย 

25% เนือ่งจำก

จงัหวดัมทีนุส ำรอง

สทุธสิงู และ ไม่

ช่วยแมฮ่อ่งสอน 

5  แกป้ญัหำกำร

จดัสรร Basic 

payment ที่

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

 (วงเงนิ 38 ลำ้น)

 รวมเงนิท ัง้หมด

เกณฑก์ำรปรบัเกลีย่เงนิกนัระดบัเขต(CF เขต 1 เชยีงใหม ่) ปี 2564 = 177,777,642.74  ปีงบประมำณ 2564

หนว่ยบรกิำร

1 เงนิ

กนั 

สปสช 

แก ้

วกิฤติ

ไตรมำส

 3 ปี 

2564 

(10%)

 2 พฒันำระบบ

บรกิำรส ำหรบั

โรงพยำบำล

จงัหวดัปญัหำ

กำรเงนิ (เงนิหกั

หนีต้ดิลบ และ 

Cash ratio < 

1.0) และเพือ่ดแูล

ลกูขำ่ย และ โซน

บรกิำร (รพ.พะเยำ

 , รพ.นำ่น , รพ.

ล ำพนู) (วงเงนิ 45

 ลำ้น)

3.1 วงเงนิช่วย

โรงพยำบำลกลุม่ 

M1 , M2 , F1 ที่

ไดร้บัผลกระทบ

จำกกำรท ำ Step 

และ K 

(พจิำรณำกลุม่

สถำนะกำรเงนิ

เส ีย่ง cash ratio 

< 0.5)

3.2 แกป้ญัหำ

โรงพยำบำลกลุม่

เส ีย่ง (วงเงนิ

โรงพยำบำล) Risk

 4-7

3.3 แกป้ญัหำ

โรงพยำบำลกลุม่

เส ีย่ง (วงเงนิ

โรงพยำบำล) 

จดัสรรไม่

เพยีงพอ ผลตำ่ง 

Basic payment

 นอ้ยกวำ่ -5% 

และ เงนิหกัหนี้

ตดิลบ

 3.4 แกป้ญัหำ

โรงพยำบำลกลุม่

เส ีย่ง (วงเงนิ

โรงพยำบำล) 

โรงพยำบำลทีม่ ี

ประชำกรสทิธ ิ

UC <15,000
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3.2.5 : ติดตาม กำกับ เครื ่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน  (Monitoring 
Management) 

ตารางที่ 9  แสดงผลการประเมินเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงานแผน
ทางการเงินหน่วยบริการ ในสังกัด จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1/2564) 

 
ที่มา http://hfo64.cfo.in.th/  วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.10 น 

จากตารางที่ 9 แสดงแสดงผลการประเมินเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการ
ดำเนินงาน แผนทางการเงินหน่วยบริการ ในสังกัด จังหวัดลำพูน พบว่า แผนรายได้ ผ่าน 3 แห่ง คิด
เป็น ร้อยละ 37.5 แผนค่าใช้จ่าย ผ่าน 5 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 62.5 และแผนรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ผ่าน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 
 

ตารางที ่ 10 แสดงการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงิน  RiskScoring Plus ไตรมาส 1/2564 (ตุลาคม-
ธันวาคม 63) 

 
ที่มา http://hfo64.cfo.in.th/  วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.10 น 

          จากตารางที ่ 10 การวิเคราะห์วิกฤติทางการเงิน  RiskScoring Plus ไตรมาส 1/2564 
(ตุลาคม-ธันวาคม63) ของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน พบว่า มีหน่วยบริการที่ผ่าน จำนวน 4 แห่ง 
คิดเป็น ร้อยละ 50 ประกอบด้วย โรงพยาบาลลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลป่าซาง 

รำยได้ ค่ำใช้จำ่ย รำยได้หรือค่ำใช้จำ่ย

ล ำพูน,รพท. 7.66 2.56 ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

แม่ทำ,รพช. -5.07 -1.11 ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

บ้ำนโฮ่ง,รพช. -2.09 -0.26 ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ล้ี,รพช. -2.45 6.4 ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน

ทุ่งหัวช้ำง,รพช. -6.71 -8.74 ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ป่ำซำง,รพช. 51.94 -1.91 ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

บ้ำนธิ.รพช. -12.97 -8.96 ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน

เวียงหนองล่อง,รพช. -2.3 -1.11 ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ผลรวม 8.06 1.01 3 5 6

ผลกำรประเมิน

หน่วยบริกำร

ร้อยละของรำยได้ (ไม่รวม

งบลงทุนและรำยได้อ่ืน

(ระบบบัญชีบันทึก

อัตโนมัติ)และไม่รวมรำยได้

 UC)

ร้อยละของค่ำใช้จำ่ยรวม

(ไม่รวมค่ำเส่ือมและตัด

จ ำหน่ำย)

Operating 

Margin

Return on 

Asset

A Payment 

Period

A 

Collection 

Period-UC

A 

Collection 

Period- 

A 

Collection 

Period-SSS 

Inventory 

Management
Grade Plus RG+ ผลกำรประเมิน

ล ำพูน,รพท. รพท.S>400 1 1 1 1 1 1 1 A 0A ผ่ำน

แม่ทำ,รพช. รพช.F2<=30,000 0 1 1 1 0 1 1 B 0B ผ่ำน

บ้ำนโฮ่ง,รพช. รพช.F2<=30,000 0 1 0 1 1 1 1 B 0B ผ่ำน

ล้ี,รพช. รพช.F1 50,000-100,000 0 0 0 1 1 0 1 C 1C ไม่ผ่ำน

ทุ่งหัวช้ำง,รพช. รพช.F2<=30,000 0 0 1 1 1 0 1 B- 0B- ไม่ผ่ำน

ป่ำซำง,รพช. รพช.F1<=50,000 1 1 0 1 1 0 1 B 0B ผ่ำน

บ้ำนธิ.รพช. รพช.F2<=30,000 0 0 0 0 0 0 1 D 1D ไม่ผ่ำน

เวียงหนองล่อง,รพช. รพช.F3<=15,000 0 0 0 1 0 0 1 C- 0C- ไม่ผ่ำน

ผลรวม 2 4 3 7 5 3 8 4

หน่วยบริกำร
Group Org ปี 2564      

 กลุ่มระดับบริกำร

กำรประเมินPLUS

http://hfo64.cfo.in.th/
http://hfo64.cfo.in.th/


๑๒๗ 
 

ตารางที่ 11 แสดงต้นทุนบริการต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที่ 1/2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

 
ที่มา http://hfo64.cfo.in.th/  วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.10 น 

       จากตาราง11 ต้นทุนบริการต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมาณ              
ไตรมาส 1/ 2564 พบว่าทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยในต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลกลุ่ม
เดียวกันทุกโรงพยาบาล 

 3.3 การพัฒนากระบวนการศูนย์จัดเก็บรายได้ 
 หน่วยบริการจังหวัดลำพูน มีการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บรายได้ ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านศูนย์จัดเก็บรายได้ ทั้งระดับ
จังหวัดและระดับหน่วยบริการ โดยในปีงบประมาณ 2564 กลุ ่มงาประกันสุขภาพ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 

1. จัดทำหนังส ือให ้หน่วยบร ิการทบทวนคำสั ่งคณะกรรมการศูนย ์จ ัดเก ็บรายได้                  
และผู้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ตามหนังสือที่ ลพ0032.07/131 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 

2. จัดประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ ผ่านระบบ
ZOOMในวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแจ้งแนวทางการดำเนินงาน
ด้านการเงินการคลัง และการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ 

3. ให้หน่วยบริการประเมินตนเอง (self assessment ) ตามเกณฑ์แนวทางการตรวจ
ประเมินระบบการจัดเก็บรายได้คุณภาพ 4S4C ของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 
2564 

4. ออกสอบทานระบบ ด้านการเงินการคลังและ ด้านการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลป่าซาง
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 

5. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริการและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ และหาแนวทางแก้ไข 
 
 

ต้นทุนบริกำร

ผู้ป่วยนอกต่อคร้ัง
Mean +1SD

ต้นทุน

บริกำร

ผู้ป่วยในต่อ

AdjRW

Mean +1SD OP IP OP&IP

ล ำพูน,รพท. รพท.S>400 886.47 1,030.44   14,449.15 17,931.66  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

แม่ทำ,รพช. รพช.F2<=30,000 605.78 1,156.54   12,882.33 24,985.79  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

บ้ำนโฮ่ง,รพช. รพช.F2<=30,000 581.39 1,156.54   11,520.57 24,985.79  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ล้ี,รพช. รพช.F1 50,000-100,000 669.02 884.27     13,677.39 17,965.58  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ทุ่งหัวช้ำง,รพช. รพช.F2<=30,000 804.49 1,156.54   16,834.05 24,985.79  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ป่ำซำง,รพช. รพช.F1<=50,000 759.5 927.61     12,983.05 23,286.37  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

บ้ำนธิ.รพช. รพช.F2<=30,000 739.48 1,156.54   15,879.98 24,985.79  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

เวียงหนองล่อง,รพช. รพช.F3<=15,000 512.62 1,605.79   11,967.28 38,862.88  ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

8 8 8ผลรวม

หน่วยบริกำร
Group Org ปี 2564     

  กลุ่มระดับบริกำร

ผลกำรประเมินต้นทุนบริกำรผู้ป่วยนอก(OPD) ต้นทุนบริกำรผู้ป่วยใน(IPD)

http://hfo64.cfo.in.th/


๑๒๘ 
 

ผลการประเมินตนเอง  ของหน่วยบริการ ด้านการจัดเก็บรายได้คุณภาพ 4S4C 
  3.3.1 การประเมินตนเอง ของหน่วยบริการที่มีการจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S) 
ตาราที่ 12 แสดงการประเมินตนเอง ของหน่วยบริการที่มีการจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S)  ไตรมาส 
1/2564 

 
  ที่มา จากแบบประเมินตนเอง ของหน่วยบริการ เดือน มกราคม 2564 
 จากตารางที่ 13 การประเมินตนเองในด้านการจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S) ของหน่วยบริการ พบว่า
ในด้านโครงสร้าง หน่วยบริการส่วนใหญ่ประเมินตนเอง มีคุณภาพ ร้อยละ 87.5 ด้านระบบงานจัดเก็บรายได้ มี
คุณภาพ ร้อยละ 62.5 และในด้านระบบบุคลากรมีคุณภาพ ร้อยละ 50 
 
  3.3.2 การประเมินตนเอง ของหน่วยบริการมีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4C) 
ตาราที่ 14 แสดงการประเมินตนเอง ของหน่วยบริการมีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4C)  ไตรมาส 
1/2564 

 
ที่มา จากแบบประเมินตนเอง ของหน่วยบริการ เดือน มกราคม 2564 
         จากตารางที่ 14 แสดงการประเมินตนเอง ของหน่วยบริการมีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 
(4C)  ไตรมาส 1/2564 พบว่า หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน มีระบบการบันทึกกิจกรรมรักษา มี
คุณภาพ ร้อยละ 50  ด้านการบันทึกรหัสการรักษา มีคุณภาพ ร้อยละ 62.50 และด้านระบบเบิกจ่าย
(Claim) มีคุณภาพ ร้อยละ 12.50 
 
 

มีคุณภำพ มีคุณภำพบำงส่วน ต้องปรับปรุง มีคุณภำพ มีคุณภำพบำงส่วน ต้องปรับปรุง มีคุณภำพ มีคุณภำพบำงส่วน ต้องปรับปรุง

ล ำพูน,รพท.   /   /  /

แม่ทำ,รพช.  /   /  /

บ้ำนโฮ่ง,รพช.  /   /  /

ล้ี,รพช.  /   /  /

ทุ่งหัวช้ำง,รพช.  /   /  /

ป่ำซำง,รพช.  /  /  /

บ้ำนธิ.รพช.  /  /  /

เวียงหนองล่อง,รพช.  /  /  /

รวม 7 1 5 3 4 4

หน่วยบริกำร
1.ด้ำนโครงสร้ำง 2. ด้ำนระบบงำนจดัเก็บ 3.ด้ำนระบบบุคลำกร

มีคุณภำพ มีคุณภำพบำงส่วน ต้องปรับปรุง มีคุณภำพ มีคุณภำพบำงส่วน ต้องปรับปรุง มีคุณภำพ มีคุณภำพบำงส่วน ต้องปรับปรุง

ล ำพูน,รพท.  /  /  /

แม่ทำ,รพช.  /  /  /

บ้ำนโฮ่ง,รพช.  /  /  /

ล้ี,รพช.  /  /  /

ทุ่งหัวช้ำง,รพช.  /  /  /

ป่ำซำง,รพช.  /  /  /

บ้ำนธิ.รพช.  /  /  /

เวียงหนองล่อง,รพช.  /  /  /

รวม 4 4 5 3 1 7

หน่วยบริกำร
1.มีกำรบันทึกกิจกรรมรักษำ 2. มีกำรบันทึกรหัส กำรรักษำ 3.ระบบเบิกจำ่ย(claim)



๑๒๙ 
 

4. ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis และแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
   4.1 ด้านโครงสร้าง (Structure) มีคำสั่งคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ทั้งระดับ
จังหวัด และระดับหน่วยบริการ แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคณะกรรมการมีการโยกย้าย รวมทั้ง
คำสั่งคระกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ทั้งของระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ โดยในปีงบประมาณ 
2564 ได้มีหนังสือให้หน่วยบริการเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ 
 4.2 ด้านการจัดการบุคคล (Staff) ทุกหน่วยบริการมีการจัดบุคลากรในการดำเนินงานทั้ง
ด้านการเงินการคลัง และศูนย์จัดเก็บรายได้ แต่เนื่องจากบุคลากรบางส่วนไม่ใช่ข้าราชการ ส่งผลให้มี
การลาออก เปลี ่ยนสายงาน โดยเฉพาะสายงานทางบัญชี พัสดุ ในด้านการพัฒนา สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีการอบรม และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้ายการเงินการคลัง 
และศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกปี 
 4.3 ด้านระบบงาน (System) หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน มีระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังภายใต้ คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ
รวมทั้ง มีคณะอนุกรรมการ อีก 6 คณะประกอบด้วย อนุกรรมการสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 
อนุกรรมการศึกษาต้นทุนบริการ (Unit cost) อนุกรรมการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผน
เงินบำรุง อนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี คณะอนุกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ ซึ่ง
มีคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่
สามารถประชุมรวมกันได้ และไม่สามารถระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งขาดงบประมาณ
ในการดำเนินงานประชุมได้ ในปีบประมาณ 2564 จึงจัดทำแผนการดำเนินงานรูปแบบการประชุม
ทาง ZOOM แทน  
 ในด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมติดตามเครื ่องมือทางการเงิน (HMONEY) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562 โดยปีงบประมาณ 2564 จะมี
การประชุมอนุกรรมการสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพ่ือพัฒนาการสรุปการวิเคราะห์ด้านการเงิน
การคลังรายเดือน(บทสรุปสำหรับผู้บิหาร) ขึ้นบน web ทุกเดือน  

 

5.ข้อเสนอแนะ  
   -  ไม่มี 
 

6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
     - ไม่มี    

  
 
 
    

ผู้รายงาน  นายธานี ศรีวงค์วรรณ์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี  29  มกราคม  2564   

 



 

Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่) 
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สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 
จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 
-------------------------- 

ประเด็นการตรวจราชการ : COPD เป็นประเด็น Area based ของเขตสุขภาพที่ 1  
(ขับเคลื่อนโดยใช้ OKRs) ดังนี้  
 

1. สถานการณ ์
ปัญหา COPD เป็นประเด็นสำคัญของจังหวัดลำพูน ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดลำพูนจะมีผู้ป่วยโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรังต่อแสนประชากรที่ค่อนข้างสูง ในปี 2563 เท่ากับ 622.21ต่อแสนประชากรในขณะที่เขต
สุขภาพที่ 1 และประเทศ มีค่าเท่ากับ 748.86, 404.58 มีอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย 
COPD อายุ 40 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2561-2563 เท่ากับ 146.74, 152.50 และ 154.8 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด(ไม่เกิน 110 ครั้งต่อ 100 ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) สาเหตุอาจมาจากหลาย
ปัจจัยนอกเหนือจากปัญหาของการสูบบุหรี่ เรื่องของหมอกควัน วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่นการใช้ฟ้ืน 
ถ่าน ในการทำอาหาร ซึ่งทางจังหวัดลำพูนยังไม่ได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิด อัตรากำเริบ 
ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขา COPD ได้มี
วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตาม 
ดังนี้ 
Service delivery Health 

Workforce 
Information Medical 

Products & 
Technology 

Financing Community 
or 

stakeholder 
Participation 

- การวินิจฉัยโรคด้วย
spirometry ทำได้น้อย 
ร้อยละ 27.4 เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 
- การจ่ายยา ICS/LABA, 
LAMA ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- Influenza Vaccine ที่
สนับสนุนยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

- มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน 
COPD น้อย 
- เจ้าหน้าท่ี
ตรวจ 
spirometry  
มีจำนวนน้อย 

- การจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล มี
หลายโปรแกรม
ซ๊ำซ้อน ทำให้ขาด
การบันทึก
โปรแกรมของ
กรมการแพทย ์

- ยา LAMA  
ยังมีไม่ครบทุกแห่ง 
(มีที่ รพ.ลำพูน/
รพ.แม่ทา/รพ.ป่า
ซาง/รพ.ลี้) 
- วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่  
ที่สนับสนุน 
ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

- ขาดงบประมาณ
สนับสนุน 

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ได้รับเพียงร้อยละ 
42.7 
- มีข้อจำกัด 
ของการใช้ยา
เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนยาให้
เหมาะสมตามเกณฑ์
การรักษา 

- มีการบูรณา
การ/สื่อสารกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน AE 
ผู้ป่วย COPD 
มากขึ้น 
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2. มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
2.1 จากเป้าหมายตัวชี้วัด COPD เพ่ือลดอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรัง จังหวัดลำพูนได้นำเอา OKRs มาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วย COPD  ดังนี้  
(Objectives) : ผู้ป่วย COPD สถาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  และมี Key results  

Kr1 : ผู้ป่วย COPD รายใหม่ได้รับการวินิจฉัยโดย Spirometry 100% 
Kr2 : ผู้ป่วย COPD ได้รับยา ICS/LABA,LAMA ≥ 90% 
Kr3 : COPD Assessment Test (CAT)< 10 คะแนน > 90% 
Kr4 : ผู้ป่วย COPD ได้รับ Vaccine ไข้หวัดใหญ่ ≥ 90% 
2.2 การนำเอารูปแบบ การประเมินและการรักษาอย่างง่าย ตามแนวทาง EACC(Easy Asthma 

& COPD Clinic) มาปรับใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย 
COPD & Asthma ในชุมชน ให้ได้รับการรักษาได้เร็จขึ้น ซึ่ง Service Plan สาขาปฐมภูมิ ได้กำหนดให้
โรค COPD เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการดูแล โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ตาม
มาตรการการขับเคลื่อนงานใน PCU/NPCU รวมถึงการส่งเสริมป้องกัน( K A P) ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ให้
สามารถลด ละ เลิกบุหรี่  

 
3. ผลการดำเนินงาน 

OKRs เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี 
2564 

1. ผู้ป่วย COPD รายใหม่ได้รับการวินิจฉัยโดย 
Spirometry  

100% 24% 

2. ผู้ป่วย COPD ได้รับยา ICS/LABA,LAMA  ≥ 90% 63.2% 
3. COPD Assessment Test (CAT)< 10 คะแนน  > 90% 72.9% 
4. ผู้ป่วย COPD ได้รับ Vaccine ไข้หวัดใหญ่  ≥ 90% Vaccine ยังไม่มา 

 
4. แผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 

ประเด็น แนวทางการดำเนินงานในปี 2564 
1. การวินิจฉัยโดย Spirometry เพ่ือให้มีการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ผู้ป่วยCOPD ต้องได้รับการวินิจฉัย

ด้วย Spirometry ทุกราย  
- โดยเน้นให้ทุกโรงพยาบาลได้มีการทบทวนจำนวนคนไข้ COPD 
(ทบทวนการวินิจฉัยด้วย Spirometry)โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีจำนวน
ผู้ป่วย COPD จำนวนมาก เช่น อำเภอลี้ /อำเภอเมือง  
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2. การเข้าถึงยา ICS/LABA,LAMA - มีระบบการปรึกษาอายุรแพทย์ 
- ประสานข้อมูลผู้ป่วยทุกเดือน 
- รพช.ที่ไม่มี LAMA ประเมินผู้ป่วยที่  Recurrent AE และมี 
respiratory failure ให้ประสานเบิก LAMA 
- ประชุมวิชาการให้ intern , แพทย์รพช. และ พยาบาล 

3. การได้รับ Influenza Vaccine  (การสนับสนุน Influenza Vaccine ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย) 
- ลงทะเบียนผู้ป่วย COPDให้ได้รับวัคซีนครอบคลุม100 % 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 นอกจากเรื่องของการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย COPD ที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานแล้ว การ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค COPD & Asthma ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นควรจะมี
การส่งเสริมป้องกัน และการจัดการ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ในประชาชน รวมถึงเรื่องของปัญหาหมอควันที่ทุก
คน ทุกหน่วยงาน ต้องความสำคัญ และสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรค 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 Innovative Health Care เรื่อง COPD & EACC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน เพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยCOPD&Asthma ลดการแออัดในโรงพยาบาล และลดอัตราการเกิดการกำเริบ
เฉียบพลันรวมถึงการส่งเสริมป้องกัน( K A P)ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ให้สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ 
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สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 
จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 
-------------------------- 

ประเด็นการตรวจราชการ : EACC เป็น Innovation Health Care ของจังหวัดลำพูน  เป็นการนำเสนอ
รูปแบบการดำเนินงาน COPD&EACC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการดำเนินงานร่วมกัน
ทั้งจังหวัดลำพูน ในModel นี้จะสอดคล้องกับสถานการณ์ COPD ของจังหวัด 
 

1. สถานการณ ์
ปัญหา COPD เป็นประเด็นสำคัญของจังหวัดลำพูน ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดลำพูนจะมีผู้ป่วยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังต่อแสนประชากรที่ค่อนข้างสูง ในปี 2563 เท่ากับ 622.21 ต่อแสนประชากร ในขณะที่เขต
สุขภาพที่ 1  และประเทศ มีค่าเท่ากับ 748.86, 404.58 มีอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย 
COPD อายุ 40 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2561-2563 เท่ากับ 146.74, 152.50 และ 154.8 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 110 ครั้งต่อ 100 ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) สาเหตุอาจมาจากหลาย
ปัจจัยนอกเหนือจากปัญญาบุหรี่ เรื่องของหมอกควัน เรื่องของวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่นการใช้ฟ้ืน ถ่าน 
ในการทำอาหาร ซึ่ งทางจังหวัดลำพูนยังไม่ ได้ วิ เคราะห์หาสาเหตุที่ แท้จริงที่ทำให้ เกิด Acute 
exacerbation เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย  ลดการแออัด ในโรงพยาบาล และลดอัตราการเกิด
การกำเริบ จึงได้นำเอาแนวทางการรักษาตามแบบ EACC (Easy Asthma & COPD Clinic) มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของจังหวัด เพราะเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการประเมิน ง่ายต่อการรักษา โดย
ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการนำร่อง EACC Model ที่โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยอง เพ่ือลดการ
แออัด และเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย รับคนไข้ที่อาการทุเลาลงแล้วมารับการรักษาต่อ และในหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เป็น NPCU  1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านกลาง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพ ดำเนินการ Clinic EACC โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ คือการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (ผู้ที่สูบบุหรี่/        
มีประวัติการสูบบุหรี่) ประเมินสมรรถภาพปอด ด้วย Peak Flow รักษาอย่างง่ายตามแนวทาง EACC 
และรับคนไข้ที่อาการทุเลาลงแล้วมารักษาต่อ มีการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตาม
อาการคนไข้โดยการเยี่ยมบ้าน (ตามโครงการเยี่ยมบ้านใกล้หมอใกล้ใจ/โครงการ 3 หมอ)  

ผลการดำเนินงาน พบว่าประชาชนในพ้ืนที่มีโอกาสเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยเดิมในพ้ืนก็ที่
ได้รับการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพปอด และได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ญาติ รวมถึงชุมชน ปีงบประมาณ 
2564 จึงได้ขยายผลดำเนินงาน EACC ทั้งจังหวัดในหน่วยบริการรพท/รพช รวม 8 แห่ง ,PCU/NPCU 
จำนวน 56 แห่ง,เครือข่าย รพ.สต 17 แห่ง ประกอบกับ Service Plan สาขาปฐมภูมิ  
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ได้กำหนดให้โรค COPD เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการดูแล ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
ในมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนงานใน PCU/NPCU รวมถึงการส่งเสริมป้องกัน( K A P) ในกลุ่มผู้สูบ
บุหรี่ ให้สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ 
 
2. มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
 แนวทางการดำเนินงาน EACC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน เน้นการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์ทั่วไป พยาบาล             
และทีมสหวิชาชีพ โดยมีการให้บริการและมีระบบส่งต่อผู้ป่วย ดังนี้ 
2.1 ให้บริการ EACC เชิงรุก 
- คัดกรองด้วยแบบบันทึกการคัดกรองภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพ และแบบทดสอบการติดบุหรี่  
- ตรวจประเมินด้วย Peak Flow 
- มีระบบส่งต่อผู้ป่วย 
- ให้ความรู้/ ให้คำแนะนำในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ให้ลด 
ละเลิกสูบบุหรี่ 
- มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

2.2 ให้บริการ EACC เชิงรับ 

- รักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาอย่างง่าย 
(EACC) 

- มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาลงแล้ว มา
รับการรักษาต่อ สอนเทคนิคการใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี 
นัดติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอให้ความรู้เรื่องโรค 
และประเมินการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 

- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยทุกราย 
 
แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสแรก ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ระดับอำเภอ 
1. สรา้งเครือข่ายทีมงาน EACC ในแต่ละ
อำเภอ โดยมี รพช. เป็นพ่ีเลีย้ง 
2. วิเคราะห์ข้อมลู และเตรยีมข้อมูลกลุม่เสี่ยง
(ผู้สูบบุหรี่) เพื่อวางแผนการดำเนนิงานตาม
แนวทาง EACC  
ระดับจังหวดั 
1. วิเคราะห์ข้อมลู และเตรยีมข้อมูล เพื่อวาง
แผนการดำเนินงานตามแนวทาง EACC  
2. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน EACC 

ระดับอำเภอ 
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง EACC ทั้งในเชิงรุก 
และเชิงรับ ให้ความรู้/ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง เพื่อลด ละเลิกบุหรี่ 
ระดับจังหวดั 
2. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน(แพทย์ FM 
และทีมสหวิชาชีพ) 
3. นิเทศตดิตามและเสริมพลังทีมงาน EACC  
 

ระดับอำเภอ 
1. มแีนวทางการดำเนินงาน 
EACC ของอำเภอ 
2. มีบุคคลต้นแบบ/นวตกรรม ใน
การลด ละ เลิกบุหรี ่
ระดับจังหวดั 
สรุปและถอดบทเรียน การ
ดำเนินงาน EACC  
 

 
3. ผลการดำเนินงาน (ตค 63 - ธค 63) 

1. เกิดเครือข่ายทีมงาน EACC ในแต่ละอำเภอ 
2. มีการเตรียมข้อมูลกลุ่มเสี่ยง เพ่ือจะดำเนินการคัดกรอง ตามระบบ EACC ยังไม่ได้มีการ

ประเมินด้วย Peak Flow เนื่องจากอยู่ในช่วงวิกฤติ COVID-19 
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4. แผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน EACC ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน                    

Service Plan สาขาปฐมภูมิ ได้กำหนดให้โรค COPD & Asthma เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง
ได้รับการดูแล ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ในมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนงานใน PCU/NPCU  

5. ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้ามามีบบบาทในการดูแลสุขภาพของชุมชน ในแง่ของการสนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย   
และส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดโรค รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลด ละเลิก          
การสูบบุหรี่ 
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สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นการตรวจราชการ  เด็ก 0-5 ปีมีภาวะเตี้ย 

 
1. สถานการณ์จังหวัดลำพูน  

ในปีงบประมาณ 2563  จังหวัดลำพูนมีเด็กสูงดีสมส่วน(น้ำหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูง)                        
จำนวน 6,017 คน คิดเป็นร้อยละ 54.77 (ไตรมาส1 ร้อยละ 52.83) เมื่อพิจารณารายอำเภอ 
พบว่าอำเภอที่ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 53) ประกอบด้วย อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ 
อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนอง และเมื่อจำแนกข้อมูลภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดลำพูน
รายอำเภอ พบว่าภาวะเตี้ยสูงสุดที่อำเภอทุ่งหัวช้าง (ร้อยละ 49.88)  อำเภอลี้ (ร้อยละ 27.95) 
อำเภอบ้านโฮ่ง (ร้อยละ 27.80) และอำเภอเวียงหนองล่อง (ร้อยละ 26.35) ตามลำดับ โดยปัญหา
ภาวะเตี้ยถูกกำหนดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีการดำเนินงานและติดตามงานในระดับจังหวัด และจาก
สถานการณ์ปัญหาที่พบร้อยละของเด็กเตี้ยในหลายหน่วยบริการสูงมากกว่าร้อยละ 40  และพบว่า
ตัวเลขของจำนวนเป้าหมายเด็ก 0-5 ปีของประเด็นสูงดีสมส่วน และภาวะเด็กเตี้ยในระบบรายงานมี
ความแตกต่างกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการประมวลผล
ข้อมูล ทั้งข้อมูลร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย พบว่า ฐานข้อมูลที่
นำมาคำนวณร้อยละสูงดีสมส่วนมาจากจำนวนเด็กในแฟ้ม Nutrition ในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
ในขณะทีร่้อยละภาวะเตี้ยในเด็ก 0-5 ปี มาจากฐานข้อมูลจำนวนการเข้ามารับบริการ (service)  ของ
เด็กอายุ 0-5 ปีทุกกิจกรรมที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ มาคำนวณส่งผลทำให้เกิดการนับช้ำ
ข้อมูลในเด็กที่เข้ามารับบริการในสถานบริการ จังหวัดลำพูนได้เสนอประเด็นนี้เป็นปัญหาอุปสรรค
สำคัญในการดำเนินงานต่อทีมตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ในปีงบประมาณ 
2563 ไปแล้วนั้น 

จากการเสนอประเด็นปัญหาต่อผู้บริหารระดับเขตดังกล่าว  ส่งผลทำให้วิธีการประมวล
ข้อมูลรายงานด้านโภชนาการในระบบ 43 แฟ้ม(HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับปรุง
เงื่อนไขวิธีการประมวลผล  ข้อมูล เปลี่ยนเป็นการประมวลผลจากแฟ้ม Nutrition และแฟ้ม Person 
ซึ่งเป็นเด็กไทยในเขตรับผิดชอบ โดยเด็ก 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส 
จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั ้งสุดท้ายของไตรมาส และตัดความซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตร
ประชาชน   

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2564 ปัญหาเด็ก 0-5 ปีมีภาวะเตี้ย ถูกกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ
ในการขับเคลื่อนในระดับเขตสุขภาพที่ 1 มีการกำหนดเป็น OKR: Objective Keys Result รวมถึง 
การกำหนดงานสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน การคาดการณ์กิจกรรม/งานที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละเดือน เพื่อกำหนดเป็นจุดที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง FOCUS ร่วมกัน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน ร่วมกับเครือข่ายบริการสาธารณสุขในจังหวัดลำพูนจึงมีการจัดประชุมวิเคราะห์
สถานการณ์ กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันในระดับจังหวัด โดยในกรอบแนวคิด
ที่อิงกับ OKR ของเขตสุขภาพ 1 
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2. มาตรการ/การดำเนินงาน 
    จังหวัดลำพูน มีมาตรการและการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ดังนี้ 
              2.1  กำหนดเป็น PA ผู้บริหาร และประเด็นเร่งรัดในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร
ระดับจังหวัด  

➢ หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี ทุกคนใน
พื้นที ่รับผิดชอบ และให้บันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม (แฟ้มโภชนาการ : 
Nutrition) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563  

➢ รพท./รพช. จัดหายาวิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็ก ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง เพื่อให้เด็ก
อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ทุกรายได้รับยาวิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็ก 1ช้อนชา/
สัปดาห์ 

➢ หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกการจ่ายยาในระบบ 43 แฟ้ม (แฟ้ม EPI) 
➢ หน่วยบริการจัดทำทะเบียนเด็กเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
➢ หน่วยบริการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย  เน้นการสร้าง

ความรอบรู้ให้แก่ผู้ปกครอง , การให้อาหารเสริมนม 2 กล่อง/ไข่ 1ฟอง ,การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกระโดดโลดเต้นในเด็กปฐมวัย 

  2.2  ควบคุมกำกับ และติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 0 - 5 ปี           
ระดับจังหวัด 

   1)  เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานการประเมินภาวะโภชนาการจากข้อมูลการ
บันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กปฐมวัยทุกคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรายหน่วยบริการ 
ผลการติดตาม พบว่า จำนวนหน่วยบริการที่ต้องเร่งรัดด้านความครอบคลุม 30 แห่ง และ หน่วย
บร ิการที ่ต ้องตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จำนวน 28 แห่ง โดยมีการรายงานผลการติดตาม
ความก้าวหน้าผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด 
(กวป.)   

   2)  กรณีที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลแล้ว ให้หน่วย
บริการจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย จัดทำแผนการดูแลรายบุคคลในรายที่พบเด็กปฐมวัยมี
ภาวะเตี้ยทุกราย เน้น การส่งเสริมในเด็กได้บริโภคนมและไข่ทุกวัน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพ่ือนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย 

3) การติดตามข้อมูลเด็กที่มีปัญหาเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย รายบุคคล เพื่อประเมินการ
เปลี่ยนแปลง 

   2.3 ประสานงานกับศูนย์วิชาการและสำนักงานเขตสุขภาพ เพื่อขอรับเอกสารที่เป็น
ข้อมูลทางวิชาการ หนังสือและเอกสารที่แจ้งนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ยจาก
ระดับเขตสุขภาพ  และส่งต่อเอกสารให้แก่หน่วยบริการในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้าย
ประกอบการเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล และสาธารณสุขอำเภอหลาย
อำเภอใช้เวทีการประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอในการผลักดันเชิงนโยบาย โดยมีเงื่อนไขเรื่องกรอบ
ระยะเวลาและขั้นตอนของการเสนอโครงการเป็นปัจจัยสำคัญในระดับพ้ืนที่  

   2.4 สร้างและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภาวะ
เด็กเตี้ย ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและในชุมชน ในการจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชม./
วัน ในเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ผ่านการประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
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พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน และการลงเยี่ยมพ้ืนที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินผลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน 

   2.5  การเยี่ยมเสริมพลัง โดยคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด/อำเภอ 
เพ่ือติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอและระดับหน่วยบริการ 

 
3. ผลการดำเนินงาน    

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดลำพูน             
ปีงบประมาณ 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 (ซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ที่มี
การปรับปรุงแล้ว) พบว่า จังหวัดลำพูน มีเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 14,279 คน จำแนกเป็น จำนวน
เด็กอายุ 0-2 ปี 6,318 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 5,116 คน คิดเป็น
ความครอบคลุมร้อยละ 80.97  และจำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี 7,961 คน ได้รับการตรวจประเมิน
ภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 5,253 คน คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ 65.98   

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (เด็กเตี้ย)ในเด็ก 0-5 ปี 
จังหวัดลำพูน กับจังหวัดในระดับเขตสุขภาพที่ 1 พบว่า เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัด
ส่วนสูง คิดเป็นร้อยละ 80.97 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตสุขภาพ (84.79%) ในขณะที่ เด็กอายุ  
3-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง คิดเป็นร้อยละ 65.98 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตสุขภาพ 
(70.35 %) โดยผลการเฝ้าระวังภาวะเตี้ยในเด็ก 0-2 ปี พบร้อยละ 17.14 (ระดับเขต 17.82%) 
และเด็กอายุ 3-5 ปี พบร้อยละ 11.88 (ระดับเขต 14.52%)  

กราฟ    แสดงผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564 (ไตรมาส 1) 

 
 
กราฟ  แสดงร้อยละความครอบคลุม เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงจังหวัดลำพูน 

รวม เขต1 เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน

ควำมครอบคลุม (เด็ก 0-2 ปี) 84.79 88.75 80.97 80.19 85.35 90.53 86.46 79.82 89.33

ควำมครอบคลุม (เด็ก 3-5 ปี) 70.35 71.82 65.98 72.67 72.72 80.53 75.26 60.45 78.09

ภำวะเตี้ย (เด็ก 0-2 ป)ี 17.82 21.54 17.14 15.40 11.73 17.79 15.74 16.95 20.01

ภำวะเตี้ย (เด็ก 3-5 ป)ี 14.52 17.70 11.88 10.54 9.03 15.26 11.27 15.12 18.21
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         เปรียบเทียบตามช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และ 3-5 ปี  ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 (จำแนกรายอำเภอ) 

 
เมื่อจำแนกข้อมูลผลการดำเนินงานรายอำเภอ หรือเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ พบว่า ใน

ด้านความครอบคลุม พบว่าในภาพรวมร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในกลุ่มเด็ก 0-
2 ปี จะมากกว่ากลุ่มเด็กอายุ 3-5ปี ในทุกอำเภอ (เด็ก 3-5 ปี ส่วนใหญ่ช่วงเวลากลางวันจะอยู่ใน
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล) แต่เมื ่อเปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2563           
และ 2564 พบว่าหลายอำเภอ มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมเพิ่มขึ้น  โดยอำเภอที่ต้อง
เร่งรัดการดำเนินงานด้านครอบคลุม ประกอบด้วย อำเภอลี้ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ และอำเภอ
เมือง ตามลำดับ 
 

ตาราง   แสดงจำนวนและร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดลำพูน ปี 2564  (ไตรมาส 1) 
           จำแนกรายอำเภอ เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และเด็ก3-5 ปี    

 
 

กราฟ     แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย  จังหวัดลำพูน  
            เปรียบเทียบตามช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และ3-5 ปี  ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

รวม จ.ล ำพูน เมืองล ำพูน แม่ทำ บ้ำนโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้ำง ป่ำซำง บ้ำนธิ เวียงหนองล่อง

เด็ก 0-2 ปี (2563) 78.98 75.92 84.25 90.43 83.20 84.39 68.93 61.09 76.30

เด็ก 0-2 ปี (2564) 80.97 73.68 93.21 90.94 77.97 91.50 73.94 84.94 95.35

เด็ก 3-5 ปี (2563) 66.60 69.36 70.14 83.29 59.54 71.64 52.46 53.41 75.16

เด็ก 3-5 ปี (2564) 65.98 64.75 70.60 74.06 49.84 91.83 60.02 69.75 93.06
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   ผลจากการปรับปรุงวิธีการประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง/คุณภาพข้อมูล 
รวมทั้งกระบวนการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยในระดับพ้ืนที่
ของจังหวัดลำพูน พบว่าข้อมูลภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-2 ปี จังหวัดลำพูน ลดลงจากร้อยละ 22.25 
ในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1) เหลือร้อยละ 17.14 ในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส1)  และ
ในเด็กอายุ 3-5ปี จังหวัดลำพูน ลดลงจากร้อยละ 16.55 ในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1) เหลือ
ร้อยละ 11.88  ในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส1)   ซึ่งอำเภอที่ตัวเลขร้อยละมีความแตกต่างกัน
ระหว่างปี 2563 และ 2564  คือ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเมือง
ลำพูน ทั้งนี้เนื่องจากจากปรับวิธีการประมวลผลที่เดิมนับจากผลงานตามกิจกรรมบริการ (Service) 
เปลี่ยนเป็น เป็นการประมวลผลข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition และแฟ้ม Person เป็นเด็กไทยในเขต
รับผิดชอบ โดยเด็ก 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและ
ส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส และตัดความซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน  รวมถึงการตรวจ
ความถูกต้องของข้อมูลในระดับหน่วยบริการ 
             ผลการเฝ้าระวังภาวะเตี้ยในเด็ก 0-5 ปี พบว่า จังหวัดลำพูน มีจำนวนเด็กที่มีภาวะเตี้ย
ทั้งหมด 1501 คน จำนวนเด็กค่อนข้างเตี้ย 900 คน รวม 2,401 คน จากเด็กที่ได้รับการชั่ง
น้ำหนัก/วัดส่วนสูงทั้งหมด 10,369 คน   อำเภอที่พบร้อยละเด็กสูงสุดคือ อำเภอลี้ ร้อยละ 32.53 
ในเด็ก 0-2 ปี และ ร้อยละ 27.63 ในเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี  อำเภอทุ่งหัวช้าง พบ ร้อยละ 19.01 
ในเด็ก 0-2 ปี และ ร้อยละ 17.23  ในเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี และอำเภอบ้านธิ ที่พบมีแนวโน้ม              
เด็กเตี้ยและเด็กค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นในเด็กกลุ่มอายุ  3- 5 ปี ทั้งนี้ในระดับหน่วยบริการทุกแห่งมีการ
จัดทำทะเบียน/บัญชีรายชื ่อเด็กเตี้ยและเด็กค่อนข้างเตี ้ย  การจัดทำแผนการดูแลรายบุคลลคล 
( Individual care Plan) ย ังอย ู ่ ระหว ่ างการดำเน ินงาน  ม ีการควบค ุมกำก ับโดยผ ู ้บร ิหาร                
และผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ 
 
 
 

รวม จ.
ล ำพูน

เมืองล ำพูน แม่ทำ บ้ำนโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้ำง ป่ำซำง บ้ำนธิ
เวียงหนอง

ล่อง

เด็ก 0-2 ปี มีภำวะเตี้ย (2563) 22.25 11.42 22.64 22.93 32.86 41.55 11.74 21.79 24.27

เด็ก 0-2 ปี มีภำวะเตี้ย (2564) 17.14 13.76 6.01 9.04 32.53 19.01 11.33 11.36 18.29

เด็ก 3-5 ปี มีภำวะเตี้ย (2563) 16.55 7.99 15.53 16.90 26.53 45.60 10.00 3.89 19.01

เด็ก 3-5 ปี มีภำวะเตี้ย (2564) 11.88 6.53 7.73 5.78 27.63 17.23 8.40 21.00 10.51
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ตาราง  แสดงจำนวนและร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก  
จังหวัดลำพูน ปี งบประมาณ 2563 -  2564 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) 
หมาย
เหต ุ

  

เด็กท้ังหมด 
ที่เข้ารับบริการ 

WCC/EPI 

จำนวนเด็ก 
ที่ได้รับยาน้ำ 

เสรมิธาตุเหล็ก ร้อยละ  

เด็กท้ังหมดที่เข้า
รับบริการ 
WCC/EPI 

จำนวนเด็ก 
ที่ได้รับยาน้ำ 

เสรมิธาตุเหล็ก ร้อยละ  
เมืองลำพูน 3097 99 3.2 1083 340 31.39   

แม่ทา 876 0 0 266 0 0 ** 

บ้านโฮ่ง 872 0 0 248 0 0 ** 

ลี ้ 2216 0 0 693 0 0 ** 

ทุ่งหัวช้าง 703 618 87.91 272 222 81.62   

ป่าซาง 1226 133 10.85 255 39 15.29 ** 

บ้านธิ 368 6 1.63 121 105 86.78   
เวียงหนองล่อง 350 3 0.86 116 0 0 ** 
รวม จ.ลำพูน 9708 859 8.85 3054 706 23.12   

หมายเหตุ   ที่มา: https://lpn.hdc.moph.go.th  ข้อมูล ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 
    **   หมายถึง  เครือข่ายบริการมีการจัดทำแผนการจัดซื้อยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และ

แผนการจัดสรรยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้แก่หน่วยบริการระดับ รพ.สต.แล้ว 

  ผลการเร่งรัดติดตามการสสนับสนุนยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ให้แก่เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี 
จังหวัดลำพูน เนื่องจากในปีที่ผ่านๆมาหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังไม่มีการจ่ายหรือจ่ายยา
น้ำเสริมธาตุเหล็กให้กับเด็กทุกราย แต่เป็นการจ่ายเฉพาะในรายที่พบปัญหาภาวะซีด หรือมีการจ่าย
เฉพาะใน WCC ของโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งเท่านั้น ยกเว้นที่อำเภอทุ่งหัว
ช้างที ่ได้มีการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กให้แก่เด็กปฐมวัยทุกรายที่เข้ามารับบริการในสถานบริการ
สาธารณสุขตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอประเด็น
ปัญหาให้แก่ทีมผู้บริหารผ่านการประชุม กวป. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และการ
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดลำพูน มีการรายงานความก้าวหน้า ประสานการ
ดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและผู้ปฏิบัติงานในระดับหน่วยบริการ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา  

 จากข้อมูลแฟ้ม EPI ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) มีการจ่ายยาให้แก่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที ่มารับบริการ 
WCC/EPI ในสถานบริการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.12 (ปี 2563 มีการจ่ายยา ร้อยละ 8.85) 
เมื่อจำแนกข้อมูลรายอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีการจ่ายยา สูงสุด คือ อำเภอบ้านธิ ร้อยละ 86.78 และ
อำเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 81.62 อำเภอเมืองลำพูน รอยละ 31.39 และอำเภอป่าซาง ร้อยละ 
15.29 ทั้งนี้ได้มีการติดตามการดำเนินงานในอำเภอ ที่ยังไม่มีข้อมูลการจ่ายยาปรากฏในระบบ
รายงาน พบว่าทุกอำเภออยู่ระหว่างการจัดซื้อยาน้ำ เสริมธาตุเหล็ก และมีแผนการจัดสรรยาไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียบร้อยแล้ว 

 

 

https://lpn.hdc.moph.go.th/
https://lpn.hdc.moph.go.th/
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ตาราง    แสดงความก้าวหน้าการเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ/ภาวะเด็กเตี้ย 
            โดยขอรับการสนับสนุนจากงบกองทุนสุขภาพตำบล ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 

อำเภอ จำนวน
หน่วย
บริการ 

จน.กองทุน
สุขภาพ
ตำบล 

จน.กองทุนฯ 
ที่สนับสนุนฯ 

จำนวน
โครงการฯที่

เสนอ 

โครงการฯที่
อนุมัติแล้ว 

โครงการฯ
ที่อยู่

ระหว่างรอ
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

เมืองลำพูน 18 16 7 19 19 -   
แม่ทา 10 8 8 10 - 10   
บ้านโฮ่ง 10 6 2 2 2 -   
ลี ้ 14 10 8 8 4 4   
ทุ่งหัวช้าง 5 4 4 11 - 11   
ป่าซาง 14 8 8 14 14 -   
บ้านธิ 3 2 2 2 2 -   
เวียงหนองล่อง 5 3 2 2 2 -   

รวม 79 56 41 68 43 25   
 

KR หรือ Key Result ที่สำคัญของการขับเคลื่อน OKR เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ยในระดับเขต
สุขภาพที่ 1 คือการผลักดันให้หน่วยงาน/องค์กรและชุมชนให้ความสำคัญต่อปัญหาเด็กเตี้ย มีการ
สนับสนุนการดำเนินงานเพื ่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยเฉพาะการเสนอโครงการเพื ่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล เพ่ือจัดหาหรือสนับสนุนให้เด็กที่พบว่ามีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย
ทุกคนได้กินนมวันละ 2 กล่อง และกินไข่วันละ 1 ฟอง ทุกวัน   

โดยอุปสรรคหรือคำถามสำคัญที่มักจะพบบ่อยๆจากพื้นที ่ คือ การซื้อนมและไข่จะผิด
ระเบียบไหม  มีอะไรจะยืนยันว่าการให้เด็กกินนมและไข่จะทำให้เด็กที่มีภาวะเตี้ยสูงขึ้น รวมถึง
แนวทางการเขียนโครงการ และการบริหารจัดการโครงการจังหวัดลำพูน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในระดับผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่  
ได้มีการประสานไปยังฝ่ายเลขา และผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ เพื่อขอรับเอกสารที่เป็นข้อมูลทาง
วิชาการ หนังสือและเอกสารที่แจ้งนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ยจากระดับเขต
สุขภาพ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับช่วยเหลือสนับสนุนจากระดับเขตเป็นอย่างดี และส่งต่อเอกสาร
ให้แก่หน่วยบริการในระดับพื ้นที่ เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้ายประกอบการเสนอโครงการฯ ต่อ
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล และสาธารณสุขอำเภอหลายอำเภอ ใช้เวทีการประชุมหัวหน้า
ส่วนระดับอำเภอในการผลักดันเชิงนโยบาย โดยมีเงื่อนไขเรื่องกรอบระยะเวลา และขั้นตอนของการ
เสนอโครงการเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง 

ผลการดำเนินงาน พบว่า จังหวัดลำพูน มีหน่วยบริการทั้งหมด 79 แห่ง มีกองทุนสุขภาพ
ตำบลจำนวน 56 กองทุน มีโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ/เด็กเตี้ย ที่เสนอและคาดว่าจะ
ได้รับการอนุมัติ รวม 68 โครงการ จาก 41 กองทุน (ร้อยละ 73.21 ของกองทุนทั้งหมด) มีโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว 43 โครงการ อยู่ระหว่างการรอประชุมการพิจารณา
อนุมัติ 25 โครงการ รายละเอียดตามตารางข้างต้น 
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4. แผนการขับเคลื่อนงาน (Next Step) 
1. การเยี่ยมเสริมพลัง และการสุ่มประเมินคุณภาพบริการ (การลงข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม

, ทะเบียนรายชื่อ, การจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล , โครงการการแก้ไขปัญหาระดับหน่วยบริการ/
เครือข่ายบริการ) โดยสุ่มเยี่ยมทั้งในกลุ่มท่ีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ และเกินเกณฑ์  

2. การติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล 
            3. ติดตามการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล้กในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

4. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระดับจังหวัด (ผ่านระบบ ZOOM) 
5. การนำเสนอผลการดำเนินงานและเสนอแผนงานเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน  
ปี 2565 

 

 
 
 

      ผู้รายงาน นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
      วัน/เดือน/ปี  3 กุมภาพันธ์ 2564 
      E-mail: pimpawanenator@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเด็นที่ 9 ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ 

หัวข้อ  อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 90 
เขตสุขภาพที่ 1 รอบท่ี 1/2564 จังหวัดลำพูน 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ /รายงานผลการดำเนินงาน 
  ผลการดำเนินงานปี 2563 ภาพรวมของจังหวัดลำพูน พบว่า หลังจากที่มีการเพ่ิม
ความเข้มข้น ออกมาตรการเร่งรัด ควบคุมกำกับ ติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท 
โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงเสียชีวิตสูง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 – ปัจจุบัน ส่งผลให้
อัตราการเสียชีวิตลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบ 2563 ลดลงจาก 12.89% เหลือ 10.05% 
(20 ราย) ดำเนินการตามแนวทางเดิม เหมือนปี 2562 เพิ่มเติมการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงที่พบ
การป่วยและเสียชีวิตสูง เป็นอันดับแรก และให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  อำเภอที่มีแนวโน้มการเสียชีวิต
ลดลงอย่างชัดเจน ต่อเนื ่อง ได้แก่ อำเภอลี ้ (รพ.ลี ้ ผ่านการประเมินคุณภาพ QTB 95%) 
รองลงมา คือ อำเภอเวียงหนองล่อง , แม่ทา , ทุ่งหัวช้าง ตามลำดับ  (ข้อมูลนี้สนับสนุนว่าต้อง
ดำเนินการทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง จนถึงระบบการ
กำกับติดตาม ดูแลรักษาตามมาตรฐาน) 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

 - อัตราการคัดกรอง/
ค้นหาในปี ๒๕๖3 สูง 
98.32% แต่กลับ
ค้นพบ/ขึ้นทะเบียน
รักษาต่ำ 50.08% 
(เขต1 = 73.65%)  
- พบปัญหาการ
ตกค้างจากการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงสำคัญ 
ที่เสี่ยงป่วยและ
เสียชีวิตสูง ไม่ครบ 
๑๐๐% ได้แก่ 
ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติด
เตียง , ผู้สูงอายุ BMI 
< 18.5, ผู้ป่วยมีโรค
ร่วม CKD 4,5 
/COPD / DM และ ผู้
ติดสุรา ส่งผลให้กลุ่ม
เหล่านี้เมื่อพบป่วยเข้า
สู่กระบวนการรักษา

- วิเคราะห์สภาพปัญหา/อุปสรรค 
ทบทวน ถอดบทเรียน จัดทำเป็น
แนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนงานวัณ
โรคปี 2564 
 - ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญ
ของกลุ่มเสี่ยง ตามความเร่งด่วน 
เสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง  
- จัดทำแผนการปฏิบัติการคัดกรอง
โดย CXR ทั้งเชิงรุกและเชิงรับตาม
แนวทาง/เป้าหมายจังหวัดที่กำหนด
ร่วมกัน 
 - จัดการประชุม คกก.ขับเคลื่อนงาน
วัณโรคระดับจังหวัดลำพูน  
 - ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดลำพูน เพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - อัตราการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง(สีแดง) 
(ณ 29/01/2564) = 
89.72% 
 - อัตราการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) 
(ณ 29/01/2564) = 
73.75% 
 - ผลการส่งตรวจ Gene 
Xpert (ณ 30/01/2564) 
= 217 ราย พบ MTB 
detect 36 คิดเป็น 
16.59% 
 - การค้นพบข้ึนทะเบียน
รักษา(Treatment 
coverage) (ณ 
30/01/2564) ร้อยละ 
14.81 (90) 
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ช้า พบเมื่อป่วยมี
อาการหนัก และ
เสียชีวิตก่อนการรักษา
วัณโรค 
 - พบอัตราการ
เสียชีวิตสูงกว่าค่า
เป้าหมาย 13.21%  
 

 - จัดประชุมทบทวน พัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ รพ. / รพ.สต.  
- จัดการประชุม Cloud 
conference ทุกเดือน ติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / 
การใช้ score risk death และ
ติดตามการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค  
 - ออกติดตาม ประเมินคุณภาพ การ
ดำเนินการจัดการป้องกัน ควบคุม 
และรักษาวัณโรคของสถานพยาบาล
และเรือนจำให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 - อัตราการเสียชีวิต ผู้ป่วย
ไตรมาส 1 ร้อยละ 9.30 
(4/43) 
 - การตรวจทดสอบความไว
ต่อยา(DST)  เพ่ือค้นหา 
RR/MDR-TB ร้อยละ 60.00 
(54/90) 
 - ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับ
การติดตาม DOT และการ
ดูแลรักษา เยี่ยมบ้าน แบบ
องค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ 
พร้อมประเมินการขอรับการ
ช่วยเหลือของผู้ป่วยจาก
ทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 100 

 
2. มาตรการ/แนวทาง  
  มาตรการด้านการลดป่วย (Treatment coverage 8 5.0%) 
- เร่งรัดการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งในกลุ่มเก่าคงเหลือและ

กลุ่มใหม่ จังหวัดลำพูน ปีงบ 2564 ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง
(สีแดง) ก่อนเป็นอันดับแรก โดยที่ไตรมาส 1 100%  และในกลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) 
ไตรมาส 1 >90% , ไตรมาส 2 =100% 

- ดำเนินการส่งตรวจ Gene Xpert เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย Pulmonary TB ทุกราย 
 
มาตรการด้านการลดตาย (อัตราตาย < 5%) 

- สร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกสถานบริการ(เขตรอยต่อ) ด้านระบบข้อมูล ในการส่งต่อผู้ป่วย
วัณโรคเพ่ือการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

- ใช้เกณฑ์ Score risk death ประเมินความเสี่ยง เพ่ือติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ระหว่างการรักษา 
และตรวจ LFT ติดตามผลทุกราย ทุกสัปดาห์ 

- กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ และการให้คำปรึกษา แนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ผ่านระบบ Cloud conference อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

- ใช้กลไก case management team บูรณาการร่วมกับทีม COC ดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม
ทุกมิติ การกำกับติดตามการทานยา(DOT) พร้อมประเมินการขอรับการช่วยเหลือของผู้ป่วย       
ทุกราย 

- เพิ่มความครอบคลุมของการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ในผู้ป่วยวัณโรค มีผลตรวจ
ยืนยันพบเชื้อ ที่มีประวัติการรักษามาก่อน เพื่อปรับสูตรยาให้เหมาะสม และตัดวงจรการแพร่
โรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๓. ผลการดำเนินงาน 
ภาพที่ ๑ ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม Active แยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน ตามแนวทาง 
เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบ 2564 

 

 
ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ ณ 29/01/2564 
 

 จากภาพที่ ๑ พบว่า ภาพรวมของจังหวัดลำพูน ดำเนินการคัดกรอง CXR กลุ่ม Active ร้อย
ละ 89.72  อำเภอที่ดำเนินการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง มากที่สุด คือ อำเภอบ้านธิ และอำเภอทุ่งหัว
ช้าง ร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือ อำเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ ๙8.22 และ อำเภอที่คัดกรองได้น้อย
ที่สุด คือ อำเภอแม่ทา  ร้อยละ 75.21 

 
ภาพที่ 2 ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม Passive แยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน ตามแนวทาง 
เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบ 2564 

 
ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ ณ 29/01/2564 
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 จากภาพที่ 2 พบว่า ภาพรวมของจังหวัดลำพูน ดำเนินการคัดกรอง CXR กลุ่ม Passive ร้อย
ละ 73.75  อำเภอที่ดำเนินการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง มากท่ีสุด คือ อำเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 
92.75 รองลงมา คือ อำเภอ เวียงหนองล่อง ร้อยละ 87.65 และ อำเภอที่คัดกรองได้น้อยที่สุด คือ 
อำเภอบ้านธิ  ร้อยละ 43.11 

 
ภาพที่ 3 ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม Active และPassive แยกตามกลุ่มเสี่ยง  
ตามแนวทางเขตสุขภาพ ที่ 1 ปีงบ 2564 
 

  
ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ ณ 29/01/2564 
 

 จากภาพที่ 3 พบว่า ผลของการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกตามกลุ่มเสี่ยง จังหวัดลำพูน ปี
งบ 2564 ในกลุ ่ม Active คัดกรองไปแล้ว ร้อยละ 89.72  คัดกรองมากสุด ในกลุ ่มบุคลากร
สาธารณสุข ร้อยละ 98.57 และกลุ่มที่ยังคัดกรองได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพียงร้อยละ 
71.26  ส่วนในกลุ่ม Passive คัดกรองไปแล้ว ร้อยละ 73.75 คัดกรองมากที่สุด ในกลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจำ ร้อยละ 100  และกลุ่มที่ยังคัดกรองได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุ BMI<18.5 เพียงร้อยละ 
62.09  
 
ตารางท่ี 1 อัตราความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment Coverage)   
จังหวัดลำพูน ปีงบ 2564 
 

อำเภอ 
การขึ้นทะเบียนตาม PA 

เป้าหมาย (ราย) 
150/แสนปชก. 

เป้าหมาย (ราย) 85.0% ขึ้นทะเบียน(ราย) ร้อยละ 

เมือง 220 187 47 21.33 
แม่ทา 58 50 6 10.30 

บ้านโฮ่ง 60 51 6 10.08 
ลี ้ 105 89 11 10.48 

96.59 87.83 88.86 93.32
71.26 72.26

98.57

74.76 67.21 62.09
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ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกตามกลุ่มเสี่ยง จังหวัดล าพูน ปีงบ 2564

ACTIVE = 89.72% PASSIVE = 73.75% 
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อำเภอ 
การขึ้นทะเบียนตาม PA 

เป้าหมาย (ราย) 
150/แสนปชก. 

เป้าหมาย (ราย) 85.0% ขึ้นทะเบียน(ราย) ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 30 26 1 3.31 
ป่าซาง 82 70 10 12.21 
บ้านธิ 26 23 6 22.64 

เวียงหนองล่อง 26 22 3 11.57 
จังหวัด 608 516 90 14.81 

ที่มา : NTIP 30/01/2564 
 จากตารางที่ 1 พบว่าจังหวัดลำพูน ในปีงบ 2564 มีอัตราความครอบคลุมการรักษาของ 
New+Relapse (Treatment Coverage)  ร ้อยละ 14.81  น ้อยท ี ่ส ุด ค ือ อำเภอท ุ ่ งห ัวช ้าง               
ร้อยละ 3.31 
 
ตารางท่ี 2 การส่งตรวจ Gene X-pert ในรายที่สงสัย TB และ AFB Negative จังหวัดลำพูน               
ปีงบ 2564 

สถานบริการ เป้าหมาย 
ตรวจ Xpert 

%ตรวจ Xpert MTB detect 
%MTB 
detect รพ.ลำพูน สคร. 

รพ.ลำพูน 139 139 0 100.00 28 20.14 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 7 7 0 100.00 0 0.00 
รพ.ป่าซาง 24 24 0 100.00 4 16.67 
รพ.บ้านธ ิ 11 11 0 100.00 2 18.18 

รพ.เวียงหนองล่อง 6 6 0 100.00 1 16.67 
รพ.แม่ทา 11 11 0 100.00 0 0.00 

รพ.บ้านโฮ่ง 11 11 0 100.00 0 0.00 
รพ.ลี ้ 5 5 0 100.00 1 20.00 

รพ.หริภญุชัยฯ 1 1 0 100.00 0 0.00 
รพ.ศิริเวช 2 2 0 100.00 0 0.00 

รวม 217 217 0 100.00 36 16.59 
ที่มา : สอบถามจากพ้ืนท่ี ข้อมูล ณ 30/01/2564 

 จากตารางที่ 2 พบว่าจังหวัดลำพูน ในปีงบ 2564 มีการส่งตรวจ Gene X-pert ในรายที่
สงสัย TB และ AFB Negative ร้อยละ 100 ผลการส่งตรวจ Gene Xpert = 217 ราย พบ MTB 
detect 36 ราย คิดเป็น 16.59% 
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ตารางท่ี 3 ผลการติดตาม ตามมาตรการด้านการดูแลรักษาในกลุ่ม High Risk ตามแนวทาง 
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ปีงบ 2564   

มาตรการด้านการดูแลรักษา จังหวัด 
1. การขึ้นทะเบียนผู้ป่วย 
 - จำนวนผู้ป่วยข้ึนทะเบียน ALL FORM 90 
2.การประเมิน Risk score 
  2.1 Score ≤ 8  = Low Risk 56 
  2.2 Score 9-12 = Intermediate Risk 10 
  2.3 Score ≥ 13 = High Risk 24 
3.ผู้ป่วย High Risk/Intermediate Risk (จากข้อ 2.2/2.3) 
  3.1 Consult อายรุแพทย์ (ราย) 32 (94.12%) 
  3.2 ไม่ได้ Consult อายุรแพทย ์(ราย) 2 (5.88%) 
4.ผู้ป่วย High Risk/Intermediate Risk (จากข้อ 2.2/2.3) 
  4.1 ตรวจ LFT (ราย) 34 (100%) 
  4.1 ไม่ตรวจ LFT (ราย) 0 
5.ผู้ป่วย High Risk/Intermediate Risk  
  5.1 กำกับการกินยาโดย จนท. (ราย) 60 
  5.2 กำกับการกินยาโดย อสม. (ราย) 0 
  5.3 กำกับการกินยาโดย ญาติ (ราย) 30 

ที่มา : NTIP และข้อมูลจากการสำรวจ  30/01/2564   
 จากตารางที่ 3 พบว่า จังหวัดลำพูน พบผู้ป่วยวัณโรคที่มี High Risk/Intermediate Risk 
ตามแนวทางเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 34 ราย คิดเป็น ร้อยละ 53.11 ได้รับการ Consult อายุร
แพทย์ 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.12 ไม่ได้รับ การ Consult อายุรแพทย์ 2 ราย เนื่องจากไม่มี
อาการ ได้รับการตรวจLFT 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับการติดตามดูแล อย่างใกล้ชิด โดย 
จนท.สธ. ครบทุกราย 
 

ตารางท่ี 4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 2564 งานวัณโรค แยกรายสถานบริการ 
จังหวัดลำพูน  

สถานบริการ 
รักษาสำเร็จ กำลังรักษา เสียชีวิต โอนออก รวม

จำนวน
ผู้ป่วย 

จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

รพ.บ้านธ ิ 0 0.00 3 75.00   0.00 1 25.00 4 
รพ.บ้านโฮ่ง 0 0.00 4 100.00   0.00   0.00 4 
รพ.ป่าซาง 0 0.00 2 50.00   0.00 2 50.00 4 
รพ.แม่ทา 0 0.00 2 100.00   0.00   0.00 2 
รพ.ลำพูน 0 0.00 17 80.95 4 19.05   0.00 21 
รพ.ลี ้ 0 0.00 6 100.00   0.00   0.00 6 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 0.00 1 0.00   0.00   0.00 1 
รพ.เวียงหนองล่อง 0 0.00 1 0.00   0.00   0.00 1 

รวมจังหวัด 0 0.00 36 83.72 4 9.30 3 6.98 43 
ที่มา : NTIP  30/01/2564  
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จากตารางที่ 4 พบว่า จังหวัดลำพูน พบอัตราการเสียชีวิตในไตรมาส ๑ = 9.30% มีจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย แยกตามพ้ืนที่ พบอยู่ในพ้ืนที่ อ.เมืองทั้ง 4 ราย  

 - เป็นเพศชาย 3 ราย/เพศหญิง 1 ราย  
 - เป็นผู้สูงอายุ 3 ราย , มีโรคร่วม CKD+DM+HT 1 ราย/ HT 1 ราย  
 - เป็นผู้พิการ 1 ราย  
 - เป็นผู้ติดสุรา 1 ราย 

๔. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 
   - ส่วนกลาง ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ และน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ได้แก่ 
น้ำยา Purified Protein Derivative(PPD skin test) และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Cartridge Xpert 
MTB/RIF อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  
   - สว่นกลาง ควรจัดให้มีการจัดประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการ ทบทวน/พัฒนาศักยภาพ สร้างองค์
ความรู้ใหม่ แก่บุคลากรระดับพ้ืนที่ให้ครบทุกแห่ง อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   - ส่วนกลาง ควรพัฒนาระบบโปรแกรม Online NTIP ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้งานได้
อย่างสม่ำเสมอ  และสามารถเชื่อมโยงเข้าได้กับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุขได้             
จะทำให้สามารถกำหนดค่ากลุ่มเป้าหมายในการค้นหา คัดกรอง ค่าของผลงาน การดำเนินงานได้ตรง 
ชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น ทุกระดับสามารถนำฐานข้อมูลที ่ได้ ไปใช้ประโยชน์ได้เลย ทั ้งการคาดการณ์            
การวางแผนดำเนินการ และการติดตามผลการดำเนินการแบบ Realtime. 
 
 

 
ผู้รายงาน  นางสาวกัลยาณี  บุญจู 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วัน/เดือน/ปี 30 มกราคม  ๒๕๖4 
E-mail jan.2539.j@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่  18 – 19  กุมภาพันธ์  2564 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 

1.ประเด็นการตรวจราชการ :  
  : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ รอ้ยละ 60 
  : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ≥ ร้อยละ 70 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

3.สถานการณ ์
 ปี 2563 จังหวัดลำพูน พบผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา จำนวน26,660 ราย 
อัตราป่วยตายด้วยโรคเบาหวานร้อยละ 3.39 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรับการ
รักษา จำนวน 71,434 ราย และอัตราป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 2.91 โดยมีการ
ดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วย
การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ พบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ร้อยละ 94.44 เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ร้อยละ 6.55 และพบอัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มสงสัย
ป่วยร้อยละ 0.76โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานปี 2562 ได้รับการตรวจซ้ำ ร้อยละ 95.78 และ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 93.61  เสี่ยงต่อความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 1.84การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือรับการ
รักษาในปีงบประมาณ 63 พบว่ามีจำนวนต่ำกว่าปี 2562  โดยพบผู้ป่วยเบาหวานปี 2563          
= 2,127 ราย ปี 2562 = 2,841 ราย และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงปี 2563 = 6,855 รายปี 
2562 = 7,228 ราย ข้อมูลจาก HDC 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 4.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 60  
  4.1.1 ลักษณะการดำเนินงาน (เช่น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม) การดำเนินงานด้านตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดลำพูนดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เน้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการสำคัญที่กำหนด 
ในกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ป่วยให้ได้รับการดูแลค้นหา ตั้งแต่ในระดับชุมชน การดูแลเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมตามความเสี่ยงที่คัดกรองพบ และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงแล้ว เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มี
การประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด ซึ่งผู้บริหารสนับสนุนให้
บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกันในส่วนต่างๆ  และใช้กลไกการดำเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ ตามเกณฑ์ NCD Clinic Plus ในปี 2563 มีการประเมินตนเองครบทุกแห่ง 
จาก 8 โรงพยาบาล และผ่านการประเมินในระดับดีมาก จำนวน 1 แห่ง ระดับดีจำนวน 7 แห่ง       
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคลินิกบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัดลำพูน
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ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการจากทุกแห่ง และ CM SM ของทุกอำเภอ มีตัวแทน
โภชนากรร่วมเป็นทีมประเมิน และใช้การติดตามควบคุมกำกับตัวชี้วัดในระดับพ้ืนที่ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 
  ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดลำพูน ได้วางแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากกองโรคไม่
ติดต่อและอยู่ระหว่างการถ่ายทอดนโยบายให้กับระดับพ้ืนที่ มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือการ
พัฒนา และติดตามการดำเนินงานพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วย
เทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI) เน้นชุมชนเป็นฐานดำเนินงานเชิง
รุกสู่การลดปัจจัยเสี่ยง โดยกลวิธีสำคัญ ได้แก่ การคัดกรองประชาชน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน โดย กลุ่มปกติ จะเน้นให้คำแนะนำสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 
2 ส. (ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่) และติดตามตรวจซ้ำปีละครั้ง กลุ่ม
เสี่ยง จะเน้นให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันไม่ให้ป่วย กลุ่มผู้ป่วย(ASK me 3 
Teach back)  จะเน้นจัดระบบในการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจภาวะแทรกซ้อน และ
บริการดูแลรักษาเชื่อมโยงระหว่าง รพ .สต .กับโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน ส่วน กลุ่มผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน จะส่งพบแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลเพ่ือดูแลรักษาต่อไป โดยประชาชนเป็น
รากฐาน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เน้นชุมชน เป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ส่งผลให้ลดเสี่ยง ลดโรค ลดผู้ป่วยรายใหม่ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ระยะยาวได้  เพ่ือใช้ความรู้ในการดำเนินงานทั้งในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการ
ขับเคลื่อนกลไกของ คลินิก NCD คุณภาพ และตัวชี้วัดสำคัญทุกตัวที่ติดตามอยู่ ในเกณฑ์การ
ดำเนินงานของ เกณฑ์ NCD Clinic Plus ซึ่งพัฒนาจากแนวคิด Chronic Care Model ร่วมกับ 
PDCA  และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาตนเองสำหรับพยาบาลคลินิกโรคไม่ติดต่อ ในหลักสูตรการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับพยาบาลคลินิก DM,HT พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเฝ้าระวังโรค NCDs  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD risk ) โรคไตเรื้อรัง (CKD ) ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อน 
ประจำปีผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูง 
  4.1.2 งบประมาณ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ 
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานลดเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ 
ติดตาม ผลลัพธ์ NCD Clinic Plus การสื่อสารความเสี่ยง การประเมินผลสุขภาพ ขับเคลื่อนระบบ
ตามบทบาทของ Case manager / System manager ทุกระดับ 
  4.1.3 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
   การดำเนินงานคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ  35 ปีขึ้นไปของ
จังหวัดลำพูน พบว่ามีการคัดกรองค้นหากลุ่มเป้าหมายได้สูงขึ้น ในปี 2563 คัดกรองเบาหวานร้อยละ 
94.44 และคัดกรองความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 93.61  ซึ่งในปี 2564 ได้วางแผนปรับให้พ้ืนที่คัด
กรองประชากรเป้าหมายให้เร็วขึ้นเพ่ือการเตรียมการจัดการข้อมูล และการวางแผนในการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย 
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ตาราง   อัตราการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดลำพูน 

จำแนกรายอำเภอ  ปีงบประมาณ 2563 (ร้อยละ 90) 

อำเภอ 
คัดกรองเบาหวาน 

(ร้อยละ) 
คัดกรองความดันโลหิตสูง 

(ร้อยละ) 
เมืองลำพูน 94.03 93.23 
แม่ทา 95.78 94.78 
บ้านโฮ่ง 95.96 94.45 
ลี้ 94.26 92.83 
ทุ่งหัวช้าง 96.48 96.21 
ป่าซาง 93.07 92.81 
บ้านธิ 94.64 94.47 
เวียงหนองล่อง 93.35 93.49 

รวม 94.44 93.61 
ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ 5 มกราคม 2564 

ตาราง   อัตราการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป จังหวัดลำพูน
จำแนกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)  

อำเภอ 
การคัดกรองเบาหวาน การคัดกรองความดันโลหิตสูง 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองลำพูน 74,179 11,245 15.16 59,476 9,363 15.74 
แม่ทา 19,133 7,179 37.52 15,363 5,544 36.09 
บ้านโฮ่ง 19,334 3,159 16.34 14,226 2,381 16.74 
ลี้ 30,760 10,511 34.17 24,308 8,027 33.16 
ทุ่งหัวช้าง 9,917 5,616 56.63 8,536 4,883 57.20 
ป่าซาง 28,568 1,893 6.63 21,458 1,510 7.04 
บ้านธิ 9,966 3,223 32.24 7,930 2,593 32.69 
เวียงหนอง
ล่อง 

8,877 771 8,69 6,813 584 8.57 

รวม 200,494 43,597 21.72 158,010 34,884 22.08 
ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ 5 มกราคม 2564 
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ตาราง   อัตรากลุ่มเสี่ยงเบาหวานจากการคัดกรองปี 2562 ได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ จังหวัดลำพูน 
 แยกรายอำเภอ ในปี 2563 

อำเภอ 
การตรวจน้ำตาลซ้ำ ในปี 2563 

กลุ่มเสี่ยง ปี 62 ตรวจซ้ำ 63 ร้อยละ 
เมืองลำพูน 1,545 1,438 93.07 
แม่ทา 2,328 2,274 97.68 
บ้านโฮ่ง 1,278 1,238 96.64 
ลี้ 3,377 3,187 95.50 
ทุ่งหัวช้าง 941 900 95.64 
ป่าซาง 1,434 1,374 95.82 
บ้านธิ 756 727 95.50 
เวียงหนองล่อง 634 606 95.58 

รวม 12,253 11,736 95.78 

 ในปี 2564 ได้วางแผนชี้แจงการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวานซึ่งจะเป็นการตรวจติดตามกลุ่มที่ได้จากการคัดกรองในปีงบประมาณเดียวกัน 
 

ตาราง   อัตรากลุ่มเสี่ยงเบาหวานจากการคัดกรองปี 2563 ได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ ในปี 2564  
จังหวัดลำพูนแยกรายอำเภอ   (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)  

อำเภอ 
การตรวจน้ำตาลซ้ำ ในปี 2564 

กลุ่มเสี่ยง ปี 63 ตรวจซ้ำ ร้อยละ 
เมืองลำพูน 2,182 428 19.62 
แม่ทา 2,878 1,505 52.29 
บ้านโฮ่ง 1,214 170 14.00 
ลี้ 3,135 1,024 32.66 
ทุ่งหัวช้าง 609 285 46.80 
ป่าซาง 777 7 0.90 
บ้านธิ 736 242 32.88 
เวียงหนองล่อง 495 130 26.26 

รวม 12,026 3,791 31.52 
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ตาราง   อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดลำพูน  จำแนกรายอำเภอ          
ปี 2563 (ไม่เกินร้อยละ 1.95) 

อำเภอ 
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 2562 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 2563 
กลุ่มเสี่ยง รายใหม่ ร้อยละ กลุ่มเสี่ยง รายใหม่ ร้อยละ 

เมืองลำพูน 2,075 60 2.89 1,545 50 3.24 
แม่ทา 1,763 69 3.91 2,328 40 1.72 
บ้านโฮ่ง 1,476 50 3.39 1,278 23 1.80 
ลี้ 3,417 105 3.07 3,337 60 1.80 
ทุ่งหัวช้าง 903 11 1.22 941 17 1.81 
ป่าซาง 1,828 43 2.35 1,434 29 2.02 
บ้านธิ 1,193 15 1.26 756 7 0.93 
เวียงหนอง
ล่อง 385 11 2.86 

634 17 2.68 

รวม 13,042 364 2.79 12,253 343 1.98 
ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ 5 มกราคม 2564 

ตาราง   อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดลำพูน จำแนกรายอำเภอ         
ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
 

อำเภอ 
ผู้ป่วยเบาหวาน 

กลุ่มเสี่ยง รายใหม่ ร้อยละ 
เมืองลำพูน 2,182 16 0.73 
แม่ทา 2,878 19 0.66 
บ้านโฮ่ง 1,214 3 0.25 
ลี้ 3,135 26 0.83 
ทุ่งหัวช้าง 609 7 1.15 
ป่าซาง 777 3 0.39 
บ้านธิ 736 2 0.27 
เวียงหนองล่อง 495 3 0.61 
รวม 12,026 79 0.66 

ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ 5 มกราคม 2564 
 

  4.1.4 ผลลัพธ์/ความก้าวหน้า 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย PM NCD(dmht) สสจ ได้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ(NCDs) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2564       
ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 6 ตุลาคม2563 เพ่ือจัดทำตัวชี้วัดการบริหารจัดการ/ QOF ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย SPเขต 1/ผู้รับผิดชอบNCD สสจ/ผู้รับผิดชอบ IT สสจ ขับเคลื่อนโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร และออกกำลังกายเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต
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สูงของภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 1 (PPA NCD predm prehtปี64) เขต1 จำนวน 
15,000 ราย งบประมาณ 3,000,000 บาท จัดสรรให้จังหวัดลำพูนดำเนินการ 1,100 ราย 
งบประมาณ 222,000 บาท กิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ประเมินระดับน้ำตาลปกติร้อยละ 50 ประเมินระดับความดันโลหิตสูงปกติร้อยละ 
50  กลุ่มเป้าหมาย BMI ลดลง ร้อยละ 10  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ “อาหารโภชนาการและ
โภชนบำบัด” กลุ่มNCDs แก่สหวิชาชีพให้มีความรู้ในเรื่องอาหารและโภชนการในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย/อ่ืนๆให้เหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และอ่ืนๆ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น15 
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายในการดำเนินงานโครงการชุมชนลดเค็ม ลดโรค และโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3ดี) 
ภาคเหนือ เพ่ือพัฒนาบุคลากร สารณสุข ผู้นำชุมชนแกนนำ อสม ในระหว่างวันที่  26 – 27 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
(ลำพูน คัดเลือกบ้านวังดิน หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ เป็นชุมชนลดเค็ม) การประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ และอ่ืนที่เกี่ยวข้องจังหวัดลำพูน ผ่านโปรแกรม Zoom 
ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ CM/SM/IT/ปฐมภูมิ/
สุขศึกษาจาก ทุก CUP อำเภอ (รพท/รพช/สสอ/รพสต/ภาคีเครือข่าย อปท / เทศบาล/ รพ เอกชน 
เข้าร่วม) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แกนนำ ชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพ
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง /กำหนดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนของ
ตนเอง ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ( ลำพูน คัดเลือก บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้  อำเภอลี้ และบ้านลี้  หมู่ที่ 6 ตำบลลี้  
อำเภอลี้ เป็นชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs) การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน NCD 
Clinic Plus ปี 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ วันที่  18 
ธันวาคม 2563 ณ  ห้องประชุมอายุรกิจโกศล  ชั้น 3  อาคาร 1 กรมควบคุมโรค  พัฒนาระบบ
บริการ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน มีการดำเนินงาน NCD Clinic Plusผ่านเกณฑ์ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 75 การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบและ
กระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการ
จัดบริการเชื่อมโยงชุศฏศมชน ส่วนที่ 2 การประเมินผลตัวชี้วัดบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดครอบคลุม
โรค DM,HT,CVD และ CKD จำนวน 12 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน 
2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL 3 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 4 
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 5 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน 6 การ
เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน 7 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง 8 การตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 9 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง   ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
10 ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 11 ผู้ป่วย
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk≥20% ในช่วงไตรมาศ 1, 2 มีผล CVD Risk ลดลง
<20% ในไตรมาส 3,4 12 ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 มีการชะลอลดลง
ของ eGFR และใช้ระบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus Online การประชุม
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แนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCDs) เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 8 มกราคม 2564 ติดตามการขับเคลื่อน PPA 
NCD predm preht ปี64  การจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง สปสช ปี 2564  การประชุมชี้แจง
วิธีการประเมิน NCD Clinic Plus online วันที่ 15 มกราคม 2564 โดย สคร 1 เชียงใหม่ ร่วม
คัดเลือกประสานงานสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน โดย สคร 1 เชียงใหม่ โดยกลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL) โรคความดันโลหิตสูงในสถานประกอบการ       
3 ขนาด ประกอบด้วย  
 

1. โรงงานขนาดเล็ก ผู้ปฏิบัติการจำนวน 1-99 คน  
2. โรงงานขนาดกลาง ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 100 – 199 คน  
3. โรงงานขนาดใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 200 คน กิจกรรมที่ 1 ประเมินความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health literacy) โรคความดันโลหิตสูง ของผู้ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ จำนวน 150 
คน (สถานประกอบการขนาดละ50คน)  กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น(Focus Group) 
ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลสำเร็จ การประเมินความรอบรู้หลังเสร็จ
สิ้นกระบวนการ 
  4.1.5 ปัญหาที่พบ 
   ช่วง COVID 19 ต้องระวังการรวมพลในพื้นที่ป้องกันการระบาดของโรค 

 4.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 70  

  4.2.1 ลักษณะการดำเนินงาน (เช่น ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม) 

  จังหวัดลำพูน ได้วางแผนเพ่ือการดำเนินงานในการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ที่ในปี 2564 กำหนดขั้นตอนในการตรวจติดตาม แบ่งระดับของการติดตาม ตาม
ข้อกำหนดจากระดับของความดันโลหิตตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจากประสบการณ์ในการดำเนินงาน
ตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านในระดับพ้ืนที่ ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ได้ชี้แจงทบทวน
แนวทางการดำเนินงานโดยเน้นการคัดกรองความดันโลหิตในกลุ่มเป้าหมายให้เร็วขึ้นเพ่ือการกำหนด
เป้าหมาย การจัดกลุ่มติดตามในกลุ่มระดับความดันโลหิตที่ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ภายใน 3 เดือน และการจัดกลุ่มติดตามในกลุ่มระดับความดันโลหิตที่ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้านภายใน 1 เดือน อีกทั้งการจัดให้สถานบริการมีการคืนข้อมูลการคัดกรองให้กับชุมชน เพ่ื อการ
วางแผนจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิต ในกลุ่มต่างๆเช่นกองทุนตำบล หรือสนับสนุนให้ ซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิตไว้ใช้เองหากมีความสามารถในการจัดหาโดยแนะการแนะนำเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
  4.2.2 งบประมาณ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ 
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานลดเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ 
ติดตามผลลัพธ์ NCD Clinic Plus การสื่อสารความเสี่ยง การประเมินผลสุขภาพ  ขับเคลื่อนระบบ
ตามบทบาทของ Case manager / System  manager  ทุกระดับ  
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  4.2.3 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ในปี 2563 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่ บ้าน         
ร้อยละ 72.92 ซึ่งในปี 2564 ตัวชี้วัดกำหนดเป้าหมายในการดูแลกลุ่มสงสัยป่วยให้ได้รับการตรวจ
ติดตามและวัดความดันโลหิตที่บ้านสูงขึ้นที่ร้อยละ 70 ทำให้แต่ละอำเภอต้องวางแผนเพ่ือเตรียมการ
สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือวัดความดันโลหิต ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ขณะนี้มีผลการคัดกรองและผู้เสี่ยง
จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้ 

ตาราง   ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง                  
จำแนกรายอำเภอ ปี 2563  

อำเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูง(สงสัยป่วย) 

เสี่ยง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ 
เมืองลำพูน 58,727 54,753 93.23 794 1.45 2,506 4.58 
แม่ทา 15,261 14,464 94.78 311 2.15 1,223 8.46 
บ้านโฮ่ง 14,743 13,925 95.45 349 2.51 916 6.58 
ลี้ 24,445 22,613 92.83 484 2.13 2,337 10.29 
ทุ่งหัวช้าง 8,331 8,015 96.21 187 2.33 1,195 14.91 
ป่าซาง 21,641 20,685 92.81 431 2.15 1,067 5.31 
บ้านธิ 7,933 7,494 94.47 100 1.33 356 4.75 
เวียงหนองล่อง 7,283 6,809 93.45 88 1.29 380 5.58 
     รวม 158,364 148,238 93.61 2,744 1.84 9,980 6.73 
ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ 5 มกราคม 2564 

ตาราง   ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  
จำแนกรายอำเภอ ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

อำเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูง(สงสัยป่วย) 

เสี่ยง ร้อยละ เสี่ยงสูง ร้อยละ 
เมืองลำพูน 59,475 9,755 16.40 1,178 12.08 895 9.17 
แม่ทา 15,367 5,826 37.91 680 11.67 496 8.51 
บ้านโฮ่ง 14,227 2,737 19.24 401 14.65 453 16.55 
ลี้ 24,186 8,414 34.79 1,501 17.84 1,158 13.76 
ทุ่งหัวช้าง 8,551 5,032 58.85 619 12.30 635 12.62 
ป่าซาง 21,458 1,584 7.38 211 13.32 91 5.74 
บ้านธิ 7,907 3,035 38.38 484 15.95 57 1.88 
เวียงหนองล่อง 6,802 828 12.17 169 20.41 111 13.41 
    รวม 157,96

4 
37,211 23.56 5,243 14.09 3,896 10.47 

ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ  5  มกราคม 2564 
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ตาราง   อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
จำแนกรายอำเภอ ปี 2563  

อำเภอ 
จำนวน

สงสัยป่วย 
(คน)(B) 

จำนวนที่ 
ร้อยละ 30 

จำนวนที่พื้นที่
กำหนดเป็น
เป้าหมาย 

มีผลการวัดความ
ดันโลหิตท่ีบ้าน

(A) 
ร้อยละ 

เมืองลำพูน 2,506 752 1,565 1,565 62.45 
แม่ทา 1,223 367 1,193 1,193 97.55 
บ้านโฮ่ง 916 275 811 811 88.54 
ลี้ 2,337 702 1,602 1,602 68.55 
ทุ่งหัวช้าง 1,195 359 836 836 69.06 
ป่าซาง 1,067 321 716 716 67.10 
บ้านธิ 356 107 309 309 86.80 
เวียงหนองล่อง 380 114 245 245 64.47 

รวม 9,980 2,997 7,277 7,277 72.92 
ที่มา : ข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) จ.ลำพูน ณ 5 มกราคม 2564 
 
  4.2.4 ผลลัพธ์/ความก้าวหน้า 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย PM NCD(dmht) สสจ ได้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ(NCDs) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 6 ตุลาคม2563 เพ่ือจัดทำตัวชี้วัดการบริหารจัดการ/ QOF ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย SPเขต 1/ผู้รับผิดชอบNCD สสจ/ผู้รับผิดชอบ IT สสจ   ขับเคลื่อนโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร และออกกำลังกายเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต
สูงของภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 1 (PPA NCD predm prehtปี64) เขต1 จำนวน 
15,000 ราย งบประมาณ 3,000,000บาท จัดสรรให้จังหวัดลำพูนดำเนินการ 1,100 ราย 
งบประมาณ 222,000 บาท กิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ประเมินระดับน้ำตาลปกติร้อยละ50 ประเมินระดับความดันโลหิตสูงปกติร้อยละ 
50  กลุ่มเป้าหมาย BMI ลดลงร้อยละ10  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ “อาหารโภชนาการและ
โภชนบำบัด” กลุ่มNCDs แก่สหวิชาชีพให้มีความรู้ในเรื่องอาหารและโภชนการในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย/อ่ืนๆให้เหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และอ่ืนๆ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณห้องประชุมชั้น 15 
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายในการดำเนินงานโครงการชุมชนลดเค็ม ลดโรค และโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3ดี) 
ภาคเหนือ เพ่ือพัฒนาบุคลากร สารณสุข ผู้นำชุมชน แกนนำ อสม ในระหว่างวันที่  26 – 27 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
(ลำพูน คัดเลือกบ้านวังดิน หมู่ที่ 14 ตำบลลี้  อำเภอลี้ เป็นชุมชนลดเค็ม) การประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ และอ่ืนที่เกี่ยวข้องจังหวัดลำพูน ผ่านโปรแกรม Zoom 
ปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1  วันที่ 14 ธันวาคม  2563  กลุ่มเป้าหมาย คือ CM/SM/IT/ปฐม
ภูมิ/สุขศึกษาจาก ทุก CUP อำเภอ (รพท/รพช/สสอ/รพสต/ภาคีเครือข่าย อปท / เทศบาล/ รพ 
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เอกชน เข้าร่วม) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แกนนำ ชุมชนในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ 
ปัญหาสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง /กำหนดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในชุมชนของตนเอง ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ( ลำพูน คัดเลือก บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้  อำเภอลี้ และบ้านลี้  หมู่ที่ 6 
ตำบลลี้ อำเภอลี้ เป็นชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs) การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน 
NCD Clinic Plus ปี  2564 ผ่ าน โปรแกรม Zoom โดยกรมควบคุม โรค  กองโรคไม่ ติ ดต่ อ            
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 3  อาคาร 1 กรมควบคุมโรค พัฒนา
ระบบบริการ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน มีการดำเนินงาน NCD Clinic Plusผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีขึ้น ไป ร้อยละ 75 การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 การประเมิน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับ
ระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ           
และการจัดบริการเชื่อมโยงชุศฏศมชน ส่วนที่ 2 การประเมินผลตัวชี้วัดบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ครอบคลุมโรค DM,HT,CVD และ CKD จำนวน 12 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน  
2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL  
3 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี  
4 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg  
5 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน  
6 การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน  
7 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง  
8 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
9 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  
10 ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  
11 ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk≥20% ในช่วงไตรมาศ 1,2 มีผล 

CVD Risk ลดลง <20% ในไตรมาส 3,4  
12 ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD3-4  
มีการชะลอลดลงของ eGFR และใช้ระบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic 

Plus Online การประชุมแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 8 มกราคม 2564 ติดตาม
การขับเคลื่อน PPA NCD predm preht ปี 64 การจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง สปสช ปี 2564  
การประชุมชี้แจงวิธีการประเมิน NCD Clinic Plus online วันที่ 15 มกราคม 2564 โดย สคร 1 
เชียงใหม่  ร่วมคัดเลือกประสานงานสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน โดย สคร 1 เชียงใหม่            
โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL) โรคความดันโลหิตสูงใน
สถานประกอบการ 3 ขนาด ประกอบด้วย 1 โรงงานขนาดเล็ก ผู้ปฏิบัติการจำนวน 1-99 คน             
2 โรงงานขนาดกลาง ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 100 – 199 คน 3 โรงงานขนาดใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน 
จำนวน 200 คน กิจกรรมที่ 1 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) โรคความดัน
โลหิตสูง ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จำนวน 150 คน  
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(สถานประกอบการขนาดละ 50 คน) กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น(Focus Group)  
ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลสำเร็จ การประเมินความรอบรู้หลังเสร็จ
สิ้นกระบวนการ 
  4.2.5 ปัญหาที่พบ 
  ช่วง COVID 19 ต้องระวังการรวมพลในพื้นที่ป้องกันการระบาดของโรค 
 
 
    ผู้รายงาน  นายอำพนพินิจ เศรษฐสมพงศ์ 
    ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    วัน/เดือน/ปี   16 มกราคม  2564 
    โทร  094 6276543  e-mail : a_set1@yahoo.com 
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ตรวจราชการ ปี 2564 
 

Service Plan สาขา palliative care 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะ

ท้ ายของชี วิต  เช่นอาการหอบ เหนื่ อย  สับสน  ด้ วย  Strong Opioids 
Medication อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง ที่ผู้ป่วยและครอบครัวมีสวนรวม ในการวางแผนการรักษาา
ตนเองลวงหนา (Advance Care Plan) มีโอกาสไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน 
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความประสงค์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

ประเด็น โรงพยาบาลตองดําเนินการที่แสดงถึงคณุภาพการบริการ ดังนี้ 
1. มีบุคลากรทีส่ามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioid ในการจัดการ
อาการปวด และ/หรือ อาการรบกวน ดังนี้ 

1.1. โรงพยาบาลระดับ A, S มีแพทย์ที่มีความรู้ด้าน PC ปฏิบัติงาน 
full time อยางนอย 1 คน (หรือ เท่ากับ 1 FTE) โรงพยาบาลระดับ M,F มี
แพทย์ที่มีความรู้ด้าน PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน 

1.2. โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time  
อยางนอย 2 คน โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time  
อยางนอย 1 คน 

1.3. โรงพยาบาลทุกระดับ  มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผู้ป่วย PC อยางนอย 
1 คน 

1.4. โรงพยาบาลทุกระดับมีการกำหนดโครงสรางการบริหารบุคลากร
งาน PC ในรูปแบบคณะกรรมการ ศูนยงาน หรือกลุมงาน ที่สามารถ
ดำเนินการไดคลองตัว 
2. มีการวินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะประคับประคอง ( ICD-10 Z51.5) ตา
มกลุมโรคที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ โดยใช้แนวทางการดูแลผูปวย
แบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย ดังนี้ 
         2.1 กลมุโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ICD-10 รหัส C00-C96  
หรือ D37 -D48 
         2.2กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือด
สมองแตก/ ตีบ (Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-
10 รหัส F03  

2.3 โรคไตในกลุมที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD 10 รหัส N18.5 
2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 
2.5 ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10  
รหัส I50 



163 

 

2.6 ภาวะตับล้มเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic 
hepatic failure (K70.4) ห รื อ  hepatic failure with toxic liver 
disease (K71.7)  

2.7 ภาวะเอดส์เต็มขั้น (Full-Blown AIDS/ Progression of AIDS) 
รหัส B20-B24 ยกเว้น B23.0, B23.1 

2.8 ผูปวยเด็ก (อายุ 0-14 ป) ประคับประคองระยะทาย 
2.9 ผู้สูงอายุ (อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรคตามข้อ 2.1-

2.7 และภาวะพ่ึงพิง ICD-10 รหัส R54 เข้าสู่ระยะประคับประคอง 
3. มีรายการยา Long acting Opioid ชนิดรับประทาน และดูดซึมผ่าน
ผิวหนัง  
ในบัญชียาของโรงพยาบาล และพร้อมดำเนินการสั่งซื้อยาจาก อย ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีผู้ป่วย พัฒนาศักยภาพและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ประจำให้สามารถรับค่าชดเชยยามอร์ ฟีนสำหรับผู้ป่ วยมะเร็งระยะ
ประคับประคองตามแนวทางท่ี สปสช กำหนด  
4. มีการทํา Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร ด้วย
กระบวนการ Family Meeting และมีการใช้แนวทางการปฏิบัติงานของผู้
ประกอบวิชาชีพ ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข 
เรื่อง หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพ่ือยืด
การตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550) และบันทึกรหัส ICD-10 Z71.8 ในเวชระเบียน 
(HIS) ส่งเข้า HDC และบันทึกในระบบ E-claim (ติดตามผลการดำเนินการ
จาก HDC เกณฑ์ร้อยละ 60) 
5. มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้าน และบันทึก
รหัสการเยี่ยมบ้าน (1AXXX) ในเวชระเบียน (HIS) ส่งเข้า HDC ในแฟ้ม 
community service และบั น ทึ ก ใน ระบ บ  E-claim (ติ ด ตามผลการ
ดำเนินการจาก HDC เกณฑ์ร้อยละ 50) 
6. มีเครือข่ายบูรณาการการดูแลประคับประคองเพ่ือการบริหารคลังอุปกรณ์
การแพทย์ และร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย เพ่ือการจัดการอุปกรณ์และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
7. มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแล
ประคับประคอง โดยมีการบันทึกหัตถการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้วยแพทย์แผนไทย  
CD-10TM รหัส U778-779, แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 (ติดตามผล
การดำเนินการจาก HDC โดยกรมการแพทย์แผนไทย) 
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ตัวช้ีวัด 1. รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ดวย Strong 
Opioid ในผูปวยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 40 

2. ร้อยละการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้าน 
มากกว่าร้อยละ 50 

3. ร้อยละการทํา Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร          
ด้วยกระบวนการ Family Meeting มากกว่าร้อยละ 60 

ผู้รับผิดชอบ : ๑ .แพทย์หญิงช่อทิพย์ พรหมมารตน์            โทรศัพท์ 086-9150329 
๒. นางสิริพันธ์ โนนทิง                             โทรศัพท์ 086-1808305 

 
1.วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis)  

จากข้อมูลสถิติพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคในกลุ่มประคับประคองมีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
โดยในส่วนของโรงพยาบาลลำพูนปี พ.ศ. 2560-2563 มีจำนวนผู้ป่วย 553 658 672 คน 
ตามลำดับ และใน 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนผู้ป่วย 208 คน เช่นเดียวกับจำนวน
ผู้ป่วยประคับประคองในโรงพยาบาลชุมชน ที่มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยโรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
advance cancer คิดเป็นร้อยละ 42.46 รองลงมาคือ other advance disease ร้อยละ 21.13 
ส่วนโรคทางระบบประสาท(Neuro/stroke) โรคปอดเรื้อรัง End stage of lung และไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย ร้อยละ 16.52 7.14 และ 6.7 ตามลำดับ 

  แต่จากการวิเคราะห์ยังพบว่าโรงพยาบาลชุมชน  F1 บางแห่งยังให้การวินิจฉัยผู้ป่วย
ประคับประคองและนำเข้าผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาแบบประคับประคองที่น้อยอยู่ 

 

ตาราง แสดงจำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยประคับประคองจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560-2564 
(3 เดือน) แยกตามโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 2560 2561 2562 2563 
2564 

(3เดือน) 
ลำพูน 402 553 658 672 208 
ลี้ 156 173 146 150 37 
ป่าซาง 85 76 139 72 24 
แม่ทา 81 100 111 166 30 
บ้านโฮ่ง 186 302 139 179 73 
บ้านธิ 53 53 37 57 10 
ทุ่งหัวช้าง 32 23 39 76 23 
เวียงหนองล่อง 39 21 48 33 16 
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ตาราง แสดงจำนวนผู้ป่วยประคับประคองจังหวัดลำพูนปี 2563 แยกรายโรคและโรงพยาบาล 

 Advance 
cancer 

ESRD Neuro 

End 
stage 
heart 

disease 

End 
stage 
lung 

disease 

 

dementia 

 

สูงอาย ุ

 

เด็ก HIV 

Other 
end 
stage 

disease 

ลำพูน 288 45 111 26 48 3 0 0 9 142 
ลี้ 26 20 30 2 21 9 9 0 0 33 
ป่าซาง 25 18 10 5 14 0 0 0 0 15 
แม่ทา 58 15 30 13 22 2 22 0 0 4 
บ้านโฮ่ง 62 19 29 17 13 2 13 0 0 24 
บ้านธิ 25 6 3 5 4 0 2 0 1 11 
ทุ่งหัวช้าง 15 22 3 13 11 0 3 0 0 9 
เวียงหนองล่อง 10 1 5 0 2 0 15 0 0 0 

 
ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยประคับประคองจังหวัดลำพูนปี 2564(3 เดือน)แยกรายโรคและ
โรงพยาบาล 

 Advance 
cancer 

ESRD Neuro 

End 
stage 
heart 

disease 

End 
stage 
lung 

disease 

 

dementia 

 

สูงอาย ุ

 

เด็ก HIV 

Other 
end 
stage 

disease 

ลำพูน 116 12 23 16 7 0 0 0 0 34 
ลี้ 26 20 30 2 21 9 9 0 0 33 
ป่าซาง 9 5 2 1 3 0 0 0 0 4 
แม่ทา 14 4 1 2 3 0 4 0 0 2 
บ้านโฮ่ง 25 4 11 11 10 4 2 0 0 6 
บ้านธิ 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
ทุ่งหัวช้าง 4 1 4 7 3 0 0 0 0 4 
เวียงหนองล่อง 4 0 3 0 1 0 8 0 0 0 
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ในการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา palliative care             

จังหวัดลำพูน ปี 2563 มีการพัฒนาระบบบริการต่างๆ ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลแม่ข่าย-รพ ลำพูน พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองไร้รอยต่อ 

Seamless palliative care “From Hospital to Home palliative care” โดยมีการดำเนินการ
ดังนี้ 

• พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนกลับสู่ชุมชน โดยการวางแผนการ
ดูแลล่วงหน้า 

• พัฒนาระบบการเชื่อมร้อยการดูแลผู้ป่วยสู่ชุมชน ได้แก่  
o พัฒนาการส่งต่อข้อมูลผ่าน thai COC /Line group HHC palliative อ เมือง  
o พัฒนาแนวทางการให้ยาใต้ผิวหนังที่บ้านในผู้ป่วยระยะท้าย(syringe driver)  

42.46

6.716.52

3.87

7.14
0.46

1.34
21.13

advance cancer ESRD

Neuro/stroke End stage heart disease

end stage lung disease dementia

HIV other end stage disease
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o พัฒนาแนวทางติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคอง เครือข่าย อ เมืองลำพูน 
 2. โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ร่วมพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระดับ
จังหวัด 
 3. ขับเคลื่อนแนวทางการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุขที่
เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 

ซึ่งจากการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา palliative care 
จังหวัดลำพูน พบว่าในแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูนมีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
มีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง มีการติดตามเยี่ยมบ้าน และมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า advance 
care plan และ Family meeting ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว ทำได้ตามเป้าหมาย คือมากกว่าร้อย
ละ 60 ส่วนการให้ยาในกลุ่ม strong opioid เพ่ือจัดการอาการรบกวนนั้น ในส่วนของโรงพยาบาล
ชุมชนส่วนใหญ่ยังทำได้ต่ำกว่าตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 40 ทั้งนี้อาจจะมาจากการเข้าถึงยากลุ่มนี้ซึ่งเป็น
ถือเป็นยาเสพติดที่ต้องมีการควบคุมกำกับเป็นพิเศษ หรืออาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขาด
ทักษะและความมั่นใจในการบริหารยาดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องการส่ งต่อข้อมูลจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่ตรงกับระบบประมวลผลใน 
Health datacenter 

 

ตัวชี้ วัดที่  1 : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 40 
 

โรงพยาบาล 2561 
2562 2563 2564(3 เดือน) 

 HDC  HDC  HDC 
ลำพูน 22.10 28.97 22.66 54.76 40.06 75.00 45.07 
ล้ี 1.15 18.49 6.04 16.00 16.45 16.21 11.49 
ป่าซาง 46.05 31.65 19.44 62.50 47.71 62.50 35.71 
แม่ทา 28.00 25.23 24.55 13.86 23.93 43.33 17.50 
บ้านโฮ่ง 11.26 41.72 29.55 36.87 25.15 24.66 42.62 
บ้านธิ 7.55 13.79 14.63 35.09 38.30 40.00 66.67 
ทุ่งหัวช้าง 39.13 29.27 22.03 32.89 29.69 34.78 33.33 

เวียงหนองล่อง 71.43 8.33 25.27 33.36 33.33 25.00 28.57 
รวม 21.37 16.48 19.50 41.49 31.90 53.21 32.71 
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ตัวชี้วัดที่ 2  : ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยประคับประคอง  
เป้าหมาย :  2563 ร้อยละ 60  2564 ร้อยละ 50 

โรงพยาบาล 2561 
2562 2563 2564(3 เดือน) 

 HDC  HDC  HDC 
ลำพูน 41.26 44.90 44.90 71.04 71.04 72.13 72.13 
ล้ี 79.19 91.09 33.14 88.0 42.81 100 38.76 
ป่าซาง 100 91.37 20.39 69.44 21.69 79.17 4.76 
แม่ทา 93.00 97.30 50.42 60.84 50.0 60.0 39.19 
บ้านโฮ่ง 34.76 89.21 16.15 94.41 20.31 79.45 26.83 
บ้านธิ 92.45 56.89 31.48 100 32.50 100 40.0 
ทุ่งหัวช้าง 100 100 55.17 81.58 56.52 62.21 23.33 

เวียงหนองล่อง 100 100 58.62 100 58.70 100 41.18 
รวม 52.42 46.62 34.87 68.26 47.21 58.43 42.58 

 
ตัวชี้ วัดที่  3 : ร้อยละการมีกิจกรรม Family meeting และการทำ advance care 

plan ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว 
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 

โรงพยาบาล 2561 2562 2563 
2564(3 เดือน) 

 HDC 
ลำพูน 100 100 97.02 100 52.40 
ล้ี 0 87.15 86.0 100 1.30 
ป่าซาง 100 30.36 95.83 100 2.94 
แม่ทา 88 88.46 78.31 93.33 81.42 
บ้านโฮ่ง 30.79 97.14 94.97 100 32.0 
บ้านธิ 100 100 100 100 50.0 
ทุ่งหัวช้าง 100 100 81.58 65.21 55.56 
เวียงหนองล่อง 7.14 34.48 100 100 72.0 
รวม 61.99 75.17 92.24 97.62 40.08 
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คณะทำงานได้วิเคราะห์ Gap Analysis ตามแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานสามารถ
สรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี ้
ระบบบริการ: 
 

• ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย Palliative Care น้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้
ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง 

• ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Palliative Care บางส่วน ไม่ได้รับการดูแลตาม
แนวทางการดูแลแบบประคับประคอง 

• การเข้าถึงยากลุ่ม strong opioid เพ่ือจัดการอาการรบกวนต่างๆ ในส่วน
ของโรงพยาบาลชุมชน ต่ำกว่าเกณฑ ์

บุคลากร: 
 

• บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตร palliative care มี
น้อย 

• บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 
palliative care  

ระบบข้อมูล: 
 

• การส่งต่อข้อมูลผู้ป่ วยยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะการส่งต่อ จาก
โรงพยาบาลลำพูนไปยังโรงพยาบาลชุมชน 

• การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลใน Health datacenter 
 

2. กำหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
ระบบบริการ: 
 

• พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Palliative Care ให้ได้รับ
การดูแลตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง 

• เพ่ิมการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย cancer ที่มี PPS 
น้อยกว่า 60 

• พัฒนาระบบการเข้าถึงยากลุ่ม strong opioid ระดับ รพช 
• พัฒนาระบบการบริหารยา morphine ชนิดฉีด สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่

บ้านด้วย syringe driver ให้ครอบคลุมผู้ป่วยทั้งจังหวัด 
• เพ่ิมการทำ Living will ในผู้ป่วย palliative care 

บุคลากร: 
 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเข้าใจในการวินิจฉัย และการดูแลแบบ 
palliative care 

ระบบข้อมูล: 
 

• พัฒนาระบบ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยระหว่าง รพ.แม่ข่าย 
รพช. และ รพสต. 

• พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประคับประคองให้มีความ
ครอบคลุมและถูกต้อง 
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ทั้งนี้จะมีการประสานงานการดำเนินงานกับเครือข่ายทุกระดับ ทั้งระดับชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โรงพยาบาลชุมชน รวมไปถึงโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ได้แก่
โรงพยาบาลนครพิงค์รวมถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ได้
มาตรฐาน ช่วยบรรเทาการเกิดความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในระยะท้าย อีกทั้งเพ่ือเกิดการเชื่อมร้อยระบบการดูแลต่อเนื่องให้ผู้ป่วยมีวาระสุดท้ายตาม
ความประสงค์ท่ามกลางบุคคลและครอบครัวอันเป็นที่รัก 

 
3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะต่อ
นโยบาย/ผู้บริหาร 

1. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดูแล
ผู้ป่วย palliative care มีน้อย  ทำ
ให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ครอบคลุม 

• จัดบุคคลากรให้มีความเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

• จัดทำแผนการพัฒนาระยะยาว 
การพัฒนาบุคลากร ร่วมกับทีม 
HRD ในระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 

• นำเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือขอรับ
การสนับสนุน 

2. ขาดบุคคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง
เรื่องสารสนเทศทำให้มีปัญหาเรื่องการ
จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความล่าช้า 

• ขอสนับสนุนอัตรากำลัง
ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือหา
บุคลากรช่วยสนับสนุนงานให้
เหมาะสมกับภาระงาน 

• นำเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือขอรับ
การสนับสนุน 

3. บุคลากรที่ ให้ การดูแลผู้ป่ วยขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 
palliative care ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการ
ดูแลอยา่งมีมาตรฐาน 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเข้าใจในการวินิจฉัย และ
การดูแลแบบ palliative care 

• นำเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือขอรับ
การสนับสนุน 
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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 Service Plan สาขาโรคไต 

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1  
 

หัวข้อ การติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
 

ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง 
ของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr  
     เป้าหมาย ≥66% 
2. ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เป้าหมาย ≥ 80%  
 

1. วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย(Gap Analysis) 
 สถานการณ์โรคไตในจังหวัดลำพูน  

สถิติจังหวัดลำพูน  ปี 2563  พบว่ามีผู้ป่วยไตเรื้อรัง  16,517  ราย (ข้อมูลจาก health data 
center กระทรวงสาธารณสุข  16 พฤศจิกายน  2563) 

1. ระยะที่ 1 4,277  ราย 
2. ระยะที่ 2 5,252 ราย 
3. ระยะที่ 3 4,792 ราย 
4. ระยะที่ 4 1,309  ราย 
5. ระยะที่ 5  887   ราย  (ยังไม่ได้บำบัดทดแทนไต) 
ไตรมาสหนึ่ง ปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีผู้ป่วยไตเรื้อรัง  9,963  ราย เป็นระยะที่ 3 – 5  

4,416 ราย (ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข  15 มกราคม  2564) 
- มีการให้บริการเพ่ือชะลอการเสื่อมของไตในคลินิกโรคไตเรื้ อรังโดยบูรณาการงานคลินิกโรคเรื้อรัง  
โรงพยาบาลระดับ F1-3 ครบทุกแห่งส่วนโรงพยาบาลลำพูนมีทั้งคลินิกโรคเรื้อรังและคลินิกโรคไตเรื้อรัง
ดำเนินการโดยบุคคลากรครบองค์ประกอบ 
- การบำบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม( Hemodialysis) โรงพยาบาลลำพูน   
โรงพยาบาลป่าซาง และ  โรงพยาบาลลี้ และ ศูนย์เอกชน 3  แห่งจำนวนผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม   591  ราย(รวมทุกศูนย์) 
- การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ( CAPD)  ในโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ที่ โรงพยาบาลลำพูน  1 แห่งจำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 207 ราย 

แบบ ตก. 1 
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2. กำหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
2.1 ผลการดำเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ตัวช้ีวัด
ระดับประเทศ 

ความต้องการด้านสุขภาพของจังหวัดลำพูน (Health needs) 
(จากเป้าหมาย  ลดป่วย ตาย แออัด ปี 2564) 

Small success ระยะ 3 เดือน 
(จากแบบสำรวจ Small Success ปี  2564) 

การลด 
Morbidity/
Mortality 

Access to care Equity 
Quality 

Efficiency 

เป้าหมาย 3 เดือน ผลสำเร็จ 

ร้อยละของผู้ป่วยมี
อัตราการลดลงของ 
eGFR < 5 
ml/min/1.72 
m2/yr (ร้อยละ 
66) 

  
 

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  
(DM,  HT) ร้อยละ 80  
2.จัดบริการ CKD Clinic ใน รพ.ระดับ 
F3 ขึ้นไป ร้อยละ 100  
3. ขยายบริการบำบัดทดแทนไต (HD, 
CAPD) ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ร้อย
ละ 50 
 
 
 

1. ตรวจ 
Serum 
Creatinine 
ด้วยวิธี 
enzymetic 
method 

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  
(DM,  HT) ร้อยละ 20  
2.จัดบริการ CKD Clinic ใน รพ.ระดับ F3
ขึ้นไป ร้อยละ 100  
3. ให้บริการบำบัดทดแทนไต (HD, CAPD) 
ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ร้อยละ 50  
 

ร้อยละ 
20.34 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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2.2 การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
การจัดบริการสุขภาพ (Service Delivery) รายสาขาจาก GAP Analysis ของ Health needs 
        

GAP analysis Service 
Delivery 

 

ระดับ การจัดทำแผนรองรับ Service 
Plan ในรูปแบบ One hospital 

one province 

 ความต้องการการสนับสนุน 
กำลังคน/การพัฒนา ระบบข้อมูล

สารสนเทศ(ระบุ) 
Investment plan/Material 

1. บุคลากรที่ให้บริการไม่
เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย 
CKD 
2. การตรวจ Serum 
Creatinine ยังไมค่รบ 2 
ครั้งตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 

1.ขยาย
บริการ CKD    
 

 S 1. พัฒนาคุณภาพ CKD Clinic 
2. จัดทำแนวทางดูแลผู้ป่วย CKD 
ของจังหวัด ให้มีความสมดุล
ระหว่างคุณภาพการรักษาและ
ภาระงานของบุคลากร 
 

ความต้องการกำลังคน  
 1.โภชนากร 
/ นักกำหนดอาหาร 
2.พยาบาลประจำ 
CKD Clinic 
3.เภสัชกร ประจำ 
CKD Clinic 

1. พัฒนาการลง
ลงข้อมูล 
โปรแกรม HDC 
ของกระทรวงฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 F1-
F3 

1. พัฒนาคุณภาพ CKD Clinic 
 

ความต้องการกำลังคน  
 1.โภชนากร 
/ นักกำหนดอาหาร 
2.พยาบาลประจำ 
CKD Clinic 
3.อายุรแพทย์ 
4.เภสัชกร 
 
 

1. พัฒนาการลง
ลงข้อมูล 
โปรแกรม HDC 
ของกระทรวงฯ 
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GAP analysis Service 
Delivery 

 

ระดับ การจัดทำแผนรองรับ Service 
Plan ในรูปแบบ One hospital 

one province 

 ความต้องการการสนับสนุน 
กำลังคน/การพัฒนา ระบบข้อมูล

สารสนเทศ(ระบุ) 
Investment plan/Material 

3. การคัดกรอง CKD ใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM,  
HT) ได้เพียงร้อยละ 
20.34 

 F1-
F3 

1. จัดทำแนวทางคัดกรอง CKD ใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM,  HT) ทุกราย 
ร่วมกับรพ.สต. 

ความต้องการกำลังคน  
- แพทย์ 
- พยาบาล 
- เภสัชกร 

1. พัฒนาการลง
ลงข้อมูล 
โปรแกรม HDC 
ของกระทรวงฯ 

 

4.ให้บริการบำบัดทดแทน
ไต (HD, CAPD) ในผู้ป่วย
ไตวายระยะสุดท้าย  ได้
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ขยาย
บริการ 
CAPD 
 

S 1.ขยายบริการ CAPD 
2.พัฒนา CKD & CAPD Network 
จ.ลำพูน 
 

ความต้องการกำลังคน  
- พยาบาล PD (1 คน 
: ผู้ป่วย 50 คน) 
- โภชนากร / นัก
กำหนดอาหาร 
ความต้องการพัฒนา
กำลังคน  
- พยาบาล 
อบรมหลักสูตรเวช
ปฏิบัติการบำบัด
ทดแทนไต (การฟอก
เลือดทางช่อง
ท้อง) ระยะเวลา 6 
เดือน  

-  โปรแกรม 
DPEX 
-  TRT Registry 
-  PD Excel 
 

 



175 
 

GAP analysis Service 
Delivery 

 

ระดับ การจัดทำแผนรองรับ Service 
Plan ในรูปแบบ One hospital 

one province 

 ความต้องการการสนับสนุน 
กำลังคน/การพัฒนา ระบบข้อมูล

สารสนเทศ(ระบุ) 
Investment plan/Material 

  F1-
F3 

การพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาล
เพ่ือ 
- รับการรักษาส่งต่อ 
complication  
จาก CAPD ทีไ่ม่ซบัซ้อน 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD 

  - Lab culture for 
Peritonitis 
- ยาปฏิชีวนะสำหรับรักษา 
peritonitis 

  P  การพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD 

   

 3. ขยาย
บริการ HD  
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขยายบริการ HD  
2. ผ่าตัด และแก้ไขปัญหา 
Vascular access (AVF และ 
AVG) 

ความต้องการกำลังคน  
- พยาบาล HD (1 คน 
: ผุ้ป่วย 2 คน : รอบ) 
- ศัลยแพทย์หลอด
เลือด 
- โภชนากร / นัก
กำหนดอาหาร 

-  TRT Registry 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครื่อง CRRT 
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2.3 ข้อมูลเชิงปริมาณ (เฉพาะไตรมาส1) 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: 
≥66% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2564) (ไตรมาส 1) 

อำเภอ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  

 จำนวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-4(B) 

 

จำนวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-4ที่มี
อัตราการลดลงของ 
eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr(A) 

รอ้ยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 
(เป้าหมาย: 
≥66%(Ax100/B) 

เมืองลำพูน 371 256 69.00 

แม่ทา 263 192 73.00 

บ้านโฮ่ง 416 281 67.55 

ลี้ 430 248 57.67 

ทุ่งหัวช้าง 134 83 61.94 

ป่าซาง 460 297 64.57 

บ้านธิ 197 122 61.93 

เวียงหนองล่อง 170 100 58.82 

รวม 2,441 1,579 64.69 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข – 15  มกราคม  2564 
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ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัด
ลำพูน ปี 2564 (ไตรมาส 1) 

อำเภอ ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
จังหวัดลำพูน ปี 2564 

 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และหรือความดัน
โลหิตสูงสัญชาติไทย 
ในเขตรับผิดชอบที่
ไม่เคยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรัง ทั้งหมด 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
หรือความดันโลหิตสูง
สัญชาติไทย ในเขต
รับผิดชอบท่ีไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับ
การตรวจคัดกรอง 

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา
และคดักรองโรคไตเรื้อรัง 

เมืองลำพูน 13,618 1,795 13.18 

แม่ทา 4,822 567 11.76 

บ้านโฮ่ง 3,604 572 15.87 

ลี้ 9,327 4,065 43.58 

ทุ่งหัวช้าง 1,745 300 17.19 

ป่าซาง 9,273 1,688 18.20 

บ้านธิ 2,629 421 16.01 

เวียงหนองล่อง 3,141 386 12.29 

รวม 48,159 9,794 20.34 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข – 15  มกราคม  2564 
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จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม Stage เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน    
ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) 

อำเภอ 
จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม Stage 

รวมทุก
Stage 

Stage 
1 

ร้อยละ 
Stage

2 
ร้อยละ 

Stage
3 

ร้อยละ 
Stage

4 
ร้อยละ 

Stage
5 

ร้อยละ 

เมืองลำพูน 3,744 1,458 38.94 1,248 33.33 858 22.92 154 4.11 26 0.69 

แม่ทา 713 69 9.68 123 17.25 366 51.33 134 18.79 21 2.95 

บ้านโฮ่ง 2,364 681 28.81 933 39.47 596 25.21 123 5.2 31 1.31 

ลี้ 772 57 7.38 153 19.82 328 42.49 184 23.83 50 6.48 

ทุ่งหัวช้าง 381 26 6.82 104 27.3 176 46.19 49 12.86 26 6.82 

ป่าซาง 1,099 236 21.47 247 22.47 410 37.31 149 13.56 57 5.19 

บ้านธิ 557 48 8.62 115 20.65 292 52.42 75 13.46 27 4.85 

เวียงหนองล่อง 333 11 3.3 44 13.21 224 67.27 47 14.11 7 2.1 

รวม 
9,963 2,586 25.96  2,967 29.78

  
3,250 32.62

  
915 9.18  245 2.46  

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข  15 มกราคม  2564 
  *   ผู้ป่วย 1 คน จะมีเพียง 1 Record 

  *   stage 5 ยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต 
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  มีบริการ CKD clinic และเครือข่ายบริการโรคไต  100% 

ระดับโรงพยาบาล ชื่อรพ. 
มี CKD 
clinic 

ไม่มี CKD 
clinic 

ร้อยละของรพ.ที่
มี CKD clinic 

Lapใช้ใน
การตรวจ 

รพท(S) ร.พลำพูน มี  100 Enzymetic 

รพช.ขนาดใหญ่  (F1) 
รพ.ลี้ 

มี 
รวมใน NCD 

clinic 
100 Enzymetic 

 
รพ.ป่าซาง 

มี 
รวมใน NCD 

clinic 
100 

Enzymetic 

รพช.ขนาดกลาง (F2) รพ.บ้านธิ มี 
รวมใน NCD 

clinic 
100 Enzymetic 

 รพ.แม่ทา มี 
รวมใน NCD 

clinic 
100 Enzymetic 

 รพ. บ้านโฮ่ง มี 
รวมใน NCD 

clinic 
100 Enzymetic 

 
รพ. ทุ่งหัวช้าง 

มี 
รวมใน NCD 

clinic 
100 

Enzymetic 

รพช.ขนาดกลาง (F3) ร.พเวียงหนอง
ล่อง 

มี รวมใน NCD 
clinic 

100 Enzymetic 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

 8  100  

มีบริการ PD และ HD 

ระดับโรงพยาบาล ชื่อรพ. 
มีบริการ PD และ HD ร้อยละของ

รพ.ที่มี PD 
และ HD 

HD (ราย) PD (ราย) 
 เครื่อง 

รพท.(S)  รพ.ลำพูน 38 14 เครื่อง 207 100 
รพช.ขนาดใหญ่  (F1) รพ.ลี้ 26 7 เครือ่ง ไม่มี  
รพช.ขนาดกลาง (F2) รพ.ป่าซาง 33 9 เครื่อง ไม่มี  

รพ เอกชน รพ หริภุญชัย 134 18 เครื่อง ไม่มี  
 รพ.ศิริเวช 263 35 เครื่อง ไม่มี  
 เหมืองง่าเวชกรรมคลินิก 97 16 เครื่อง ไม่มี  
รวม  591 99   



180 
 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ดำเนินการต่อ 
1. ผู้รับผิดชอบใน CKD clinic ด้านบุคลากร 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ CKD clinic มีไม่เพียงพอ 
ไม่ครบองค์ประกอบ  แพทย์ พยาบาล  เภสัช
กร นักกำหนดอาหาร กายภาพบำบัด 
1.2 ศักยภาพพยาบาลใน CKD  clinic ยัง
ต้องการพัฒนา 
1.3  สถานที่ดำเนินการ ในงาน  CKD  clinic 
ไม่มีสถานที่เฉพาะ และเหมาะสมกับการ
ดำเนินงาน 
1.4  การได้รับการตรวจแล็ป creatinine 
เพ่ือการคัดกรองโรคไตได้เจาะตรวจ 1 ครั้ง/ปี 

1.1 การพัฒนา CKD clinic ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือชะลอผู้ป่วย 
RRT  
1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
CKD clinic 
1.3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบในCKD  clinic 
1.4  เพ่ิมบุคลากรใน CKD 
คลินิก  
1.5 ควรมีการเจาะตรวจ 2 
ครั้ง/ปี เพื่อประเมินการลดลง
ของไต 

1.1 งบประมาณในการพัฒนา 
CKD  clinic  
1.2 หาสถานที่ท่ีเหมาะสมใน
การดำเนนิงาน CKD  clinic 
1.3 เพ่ิมงบประมาณในการ
ตรวจ แล็ป creatinine  2 
ครั้ง/ปี 

2. ความครบถ้วน  น่าเชื่อถือของข้อมูล 
ของแต่ละโรงพยาบาลที่ได้จากโปรแกรม HDC 
ยังไม่น่าเชื่อถือ บางโรงพยาบาลไม่มีข้อมูล/มี
น้อยกว่าข้อมูลจริง บางโรงพยาบาลไม่มีข้อมูล 
ยังใช้การเก็บข้อมูลเป็นแบบ Manual 
 

2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบการ
ลงข้อมูล เช่น 43 แฟ้ม ,
โปรแกรม HDC ให้ชัดเจน 
2.2 พัฒนาความรู้แก่ผู้ที่ใช้
โปรแกรมต่างๆ 
2.3 การนำเข้าข้อมูลให้ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 

2. โปรแกรมท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเช่น 43 แฟ้ม ,HDC, 
โปรแกรมอ่ืนๆ 
การพัฒนาโปรแกรมและการ
นำไปใช้ 

3.จำนวนบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต/
HD/CAPD 
อัตรากำลังพยาบาลต่อผู้ป่วย PD 1:90  
(เกณฑ์ 1:50) 
 

3.ประสานความร่วมมือใน
เครือข่ายร่วมดูแล รพสต รพช 
ขยาย NODE 
- การคัดเลือกผู้ป่วยเข้า
โครงการ CAPD 
- ทางเลือก  pallrative  care 

3. งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร 

- มีระบบ pallrative  care for 
ESRD ที่ชัดเจน 

 
 

4. มีขาดเครือข่ายในการดูแล CAPD  4. ควรมีการประสานความ
ร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยCAPD 

4. งบประมาณในการพัฒนา
เครือข่ายCAPD มากกว่าเปิด
หน่วย HD เพ่ิอขอ เพ่ิมบุคลากร
ทางดา้น  CAPD 
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4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 

- ขาด Health literacy 
- ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่มีผู้ดูแล  
- Palliative ขาดความเชื่อมโยงในระบบ 
- HDC ข้อมูลไม่ update  

 
 

 
  
 

ผู้รายงาน: 
                       นายแพทย์นพรัตน์  วิบุลสันติ 

                                ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             25 มกราคม 2564 

                โทร  089-5549101 
              นางวัชราพร  สนทิผล 

                                                      ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
                 โทร  091-8584832 

                                                         E-mail: watch55543@gmail.com 
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