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ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
(ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนและผลกำรด ำเนินงำน      
ในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งรำยละเอียดของเนื้อหำประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 3 งำนตำมภำรกิจ       
ที่ส ำคัญอ่ืนๆ (Function) ส่วนที่ 4 นวัตกรรม/กิจกรรมเด่น ส่วนที่ 5 ผลงำนเด่นหรือรำงวัลที่ได้รับ ทั้งนี้เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข และเพ่ือกำรน ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขและงำนด้ำนอื่นๆ 

   คณะผู้จัดท ำขอขอบคุณหัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน ในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี  
ที่ได้ให้ควำมร่วมมือรวบรวมข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และหวังเป็น 
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลและผู้ที่น ำไปเป็นแนวทำงในกำร พัฒนำงำนในส่วนที่
เกี่ยวข้อต่อไป 

           คณะผู้จัดท ำ 
                   เมษำยน 2562 
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สารบัญ 
             หน้า 
ค าน า                ก 
สารบัญ               ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ท ำเนียบผู้บริหำร              1 
  ข้อมูลทั่วไป              6 
  ข้อมูลสถำนะสุขภำพ            15  
  สรุปแผนงำน/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์         26 
  ยุทธศำสตร์สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี          32 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย        34 
  ตัวชี้วัดที่ 1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย          35 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละเด็กอำยุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)       40 
  ตัวชี้วัดที่ 3 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี        42 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต     47      
       ระดับอ ำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการภัยสุขภาพ         53 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมส ำเร็จของอ ำเภอมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC)       54 
                         และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง   
  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดกำรเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ    57 
       ทำงถนน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรได้มำตรฐำน    73 
       ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 8 อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์ระบบบริหำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภำพอย่ำง    76 
       บูรณำกำร ครบ 6 ประเด็น 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับควำมส ำเร็จกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในคน      84 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ     86 
  ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที ่87    
  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้     91 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรคหลอดเลือดสมอง      95 
  ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล     99 
  ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน            104 
         ชนิด STEMI 
  ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery             108 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและ             110 
                 กำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน 

  ตัวชี้วัดที่ 17 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง             113 
                           ในโรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
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สารบัญ (ต่อ) 
             หน้า 
 
  ตัวชี้วัดที่ 18 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่              120 
  ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ            124 
                           ของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ (ต่อ) 
  ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำน            127 
         ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
  ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว            130 
  ตัวชี้วัดที่ 22 ระดับควำมส ำเร็จของคุณภำพกำรจัดบริกำรในโรงพยำบำล              132 
         (มำตรฐำน  8 วิชำชีพ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ          137 
  ตัวชี้วัดที่ 23 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน            138 
          (Happinometer) ไปใช้ 
  ตัวชี้วัดที่ 24 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข (Retention rate)             138 
  ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 141 
  ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล             143 
  ตัวชี้วัดที่ 27 ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง               145 
  ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้หน่วยงำนต่ำงๆน ำไปใช้ประโยชน์         150 

ส่วนที่ 3 งานตามภารกิจที่ส าคัญอ่ืนๆ (Function)/และงานตามนโยบายส าคัญอ่ืนๆ           158 

ส่วนที่ 4 นวัตกรรม/กิจกรรมเด่น                 266 

ส่วนที่ 5 รางวัลที่ได้รับ                   271 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 

นำยแพทย์วิชัย ธนำโสภณ 
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  

(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

นำงรุ่งทิวำ พำนิชสุโข 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุเชี่ยวชำญ  

(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) 

นำยเสรี เจตสุคนธร 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุเชี่ยวชำญ  

(ด้ำนบริหำรสำธำรณสุข) 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพำนิช 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชลบุร ี

 

นำยแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงละมุง 

 
 

นำยแพทย์ประยุทธ์ หมื่นหน้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพนัสนิคม 

นำยแพทย์รำเมศร์ อ ำไพพิศ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแหลมฉบัง 

แพทย์หญิงแววดำว พิมลธเรศ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนบึง 

นำยแพทย์ชีวิน ประพันธ์ 
รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

สัตหีบ ก.ม. 10 

นำยแพทย์ปิยะวิทย์ หมดมลทิน 
รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพำนทอง 

ทันตแพทย์วสันต์ สำยเสวีกุล 
ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 

รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองใหญ่ 

ทันตแพทย์หญิงพิชญ์สินี เสรีโรจนกุล 
ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 

ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ่อทอง 

นำยแพทย์อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ ์
รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

วัดญำณสังวรำรำม 

ทันตแพทย์หญิงอำนะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ 
ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  

รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะสีชัง 

นำยแพทย์สุกิจ พ่ึงเกศสุนทร 
รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะจันทร ์
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ท ำเนียบผู้บริหำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยกมนต์ อินทรวิชัย 
สำธำรณสขุอ ำเภอศรรีำชำ 

 

นำยสมพล จิตติเรืองเกียรติ 
สำธำรณสขุอ ำเภอบำงละมุง 

นำงสำวสมฤดี สุขอุดม 
สำธำรณสขุอ ำเภอเมืองชลบุร ี

นำยสมศักดิ์ กีรติหัตถยำกร 
สำธำรณสขุอ ำเภอพนัสนิคม 

นำยมำนพ ศรีสกุล 
สำธำรณสขุอ ำเภอบ้ำนบึง 

นำยกิตติ บุญรัตนเนตร 
สำธำรณสขุอ ำเภอสัตหีบ 

นำยชลิต ไทยอุทิศ 
สำธำรณสขุอ ำเภอพำนทอง 

นำยกิตติวัฒน์ สกุลวัฒนำนนท์ 
สำธำรณสขุอ ำเภอบ่อทอง 

 

นำยวิโรจน์ มุมำนะจิตต์ 
สำธำรณสขุอ ำเภอหนองใหญ่ 

 

นำยวิเชษฐ์ พงศ์กิตติศักดิ์ 
สำธำรณสขุอ ำเภอเกำะจันทร ์

 

นำยภำคภูมิ วสิกรัตน์  
รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสขุอ ำเภอเกำะสชีัง 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัชลบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงอัจฉรำ เกตุรัตนกุล 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุเชี่ยวชำญ  

(ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร) 
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสขุภำพ 

 

นำงรติกร ประเสรฐิไทยเจริญ 
เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
หัวหน้ำกลุ่มงำน 

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 

นำงศิริวรรณ มุล ิ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ 
 
 

นำยรัก ธนะไพบูลย์ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ 

 
 

นำงสำววิมล อนันตกูล 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 

นำยสมพงษ์  สุรินทร์ 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร 

 

ทันตแพทย์หญิงอังคณำ  มำกมำย 
ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข 
 

นำงจันทณำ วังคะออม 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

นำงเบ็ญจวรรณ  วิจำรณปัญญำ 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
และอำชีวอนำมัย 



5 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัชลบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
สุขภำพจิตและยำเสพติด 

 

นำงผำสุข สุวรรณจิตต์ 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย 
และกำรแพทย์ทำงเลือก 

นำงวัชธรี ทองอ่อน 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 
 

นำงสุภัทรำ ชลพนำรักษ ์
นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบรกิำร 
 
 



๖ 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน  
จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 
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         เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดง
ถึงสัญลักษณ์ส าคัญ 2 ประการของ
จังหวัดคือ “ทะเล” หมายถึง  ความเป็น
เมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ “ภูเขาอยู่
ริมทะเล” หมายถึง เขาสามมุข อันเป็น
ที่ ต้ั ง ข อ ง ศ า ล เ จ้ า แ ม่ ส า ม มุ ข อั น
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างมี
ความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุข
สามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครอง   
ผู้ ที่ ม า เคารพกราบไหว้ ให้พ้ นจาก
ภยันตรายต่างๆได้  โดยเฉพาะการ
ออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้อง
ทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนีย
สถานและสัญลักษณ์ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง
ของชาวชลบุรีมาโดยตลอด 

 

“ประดู่ป่า” ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus 
macrocarpus Kurz จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ ถั่ ว
(Papilionoideae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่       
สูง 15-25 เมตร เปลือกต้นสีน้ าตาลด า
แตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบ    
ขนนกเรียงสลับ มีดอกระหว่างเดือน
มีนาคม-เมษายน ลักษณะดอกเป็นช่อที่
ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่น
หอมอ่อนๆ การน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
เนื้อไม้ใช้ปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน แก่น
ให้สีแดงคล้ าใช้ย้อมผ้า เปลือกให้น้ าฝาด
ชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ าใช้
สระผม ประโยชน์ทางสมุนไพรคือ แก่นมี
รสขมฝาดร้อน ใช้บ ารุงโลหิต แก้กระษัย 
แก้คุดทะราด แก้ผื่นคันและขับปัสสาวะ 

ตราประจ าจังหวัดชลบุรี  
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดชลบุรี 
 



๘ 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 
“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาด  แหล่งท่องเที ่ยว

นานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
สังคมแห่งการเรียนรู ้และมีภูมิคุ ้มกัน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน” 

จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี คนทั่วไปเรียกสั้นๆว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออก  

ที่มีชื่อเสียง มีชายฝั่งทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี พื้นที่ตอนในมีลักษณะเป็นภูเขา
และที่ราบสลับกัน มีฝนตกชุกมากกว่าชายฝั่งทะเล ในอดีตชายทะเลเมืองชลบุรีได้รับการยอมรับว่าอากาศ
ดีมาก สามารถเป็นสถานพักฟื้นและตากอากาศของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์จักรีหลาย
พระองค์ ดังปรากฏ หมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
อยู่บนเกาะสีชัง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เชื้อสายแต้จิ๋วซึ่งเชี่ยวชาญ
การค้าและมีบทบาทส าคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์(รัชกาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ท าการค้าและประมง ได้น าอ้อยเข้ามา
ปลูกและริเริ่มอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายแถบอ าเภอบ้านบึง อ าเภอพานทอง และอ าเภอพนัสนิคม ส่วน  
คนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ท าอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ด ส าหรับชาวลาวอพยพเข้ามาช่วง
รัชกาลที่ 3 มีอาชีพท าไร่ ท านา และท าหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
ปัจจุบันมีอาชีพท าสวนผลไม้ ไร่มันส าปะหลัง  และค้าขายในตลาด  เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและ
ศาสนา 

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมหลากหลาย  ทั้งด้าน
ธรรมชาติและวัดวาอารามเก่าแก่ วิถีชีวิตชุมชน งานศิลปะ หัตถกรรมอันประณีต รวมถึงสถานบันเทิง
ทันสมัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมผจญภัยหลายรูปแบบ เช่นเป็นการขี่ม้า ด าน้ า เล่นเรือใบ  ขึ้นเครื่องร่อน ฯลฯ  

ศักยภาพและความโดดเด่นหลายด้าน จังหวัดชลบุรีจึงเป็น  “เพชรน ้าเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อม
เปิดประตูสู่สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ ได้รับการวางแผนให้เป็น เมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรม และการ
ค้าขายในภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือพาณิชย์ส าคัญของประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมี
โรงงานอุตสาหกรรมมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ที่ตั งและอาณาเขต  

จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 34(บางนา-ตราด) ระยะทาง 81 กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข 7 หรือ Motorway 
(กรุงเทพ-ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 
0.85 ของพ้ืนที่ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ 

 ทิศใต้  ติดต่อจังหวัดระยอง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง 

 ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอ่าวไทย 

ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

 ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัด  

ที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นที่ราบแคบๆชายฝั่งทะเล มีภูเขาลูกเล็กๆสลับเป็นบางตอน  

ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 

  ที่สูงชันและภูเขา อยู่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นต้นน้ าของอ่างเก็บน้ าบางพระ  

เกาะ มีประมาณ 46 แห่ง เกาะที่ใหญ่ คือ เกาะสีชังและเกาะล้าน ท้องทะเลรอบเกาะบางแห่งมีแนว 
ปะการังและหินใต้น้ าที่สวยงาม 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 โดยทั่วไป ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมากนัก มีฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้ง บริเวณ
ใกล้ภูเขามีฝนตกมากกว่าบริเวณใกล้ชายทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน 

 



๑๐ 

 

เขตการปกครอง 

 จังหวัดชลบุร ีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 หมู ่บ ้าน   
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลต าบล 35 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา แยกจาก
การปกครองของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว 

  อ าเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง 
อ า เภอบ ้านบึง  อ า เภอศร ีราชา  อ า เภอเกาะจ ันทร ์ อ า เภอบ ่อทอง  อ า เภอหนองใหญ ่ อ า เภอ 
บางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง 

  ข้อมูลประชากร 

  พีระมิดประชากร ปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา จาก HDC https://cbi.hdc.moph.go.th/hdc ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 จังหวัดชลบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,535,445 คน เพศชาย 751,779 คน เพศหญิง  783,666 คน 
จ านวนหลังคาเรือน 997,573 หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 346 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

 

 

 

 

https://cbi.hdc.moph.go.th/hdc%20ณ


๑๑ 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ . 2558 - 2561 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม 

2558 712,875 742,164 1,455,039 

2559 726,918 756,131 1,483,049 

2560 738,943 770,182 1,509,125 

2561 751,779 783,66 1,535,445 

ที่มา จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

อาชีพที่ส้าคัญ 

 1. ภาคเกษตรกรรม  
              - ปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, ประมง  

2. ภาคอุตสาหกรรม  
    - อิเลคทรอนิกส์, ยานยนต์, เกษตรกรรม,   
      ก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, แปรรูปไม้, สิ่งทอ  
      และเครื่องนุ่งห่ม, เคมีและพลาสติก, โลหะและอโลหะ 

 3. ภาคบริการ 
      - การขายส่ง – ขายปลีก, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ ามัน,  
        อู่ซ่อมรถ, เสริมสวย, สถานบันเทิง, โรงแรม และการท่องเที่ยว, 
                ท่าเรือ, สนามบิน, กิจกรรม, ด้านกีฬา ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ  
                สถานพยาบาลและคลินิก 

การคมนาคม  

 โดยรถยนต์ มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ ากัด และของเอกชน   
สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกหรือเอกมัย ถนนสุขุมวิท และสถานีขนส่งสายเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

 เส้นทางบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 เข้าสู่จังหวัดชลบุรี และทางด่วนยกระดับบูรพาวิถี 

 เส้นทางกรุงเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่จังหวัดชลบุรี 

 เส้นทางสายเก่า ถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข 34 ที่ อ.บางปะกง จนถึงจังหวัดชลบุรี 

 เส้นทางหลวงพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา 

  ทางรถไฟ การรถไฟไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ไปยัง
จังหวัดชลบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง-3 ชั่วโมง สิ้นสุดสถานีที่ ต าบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ 



๑๒ 

 

 โดยเครื่องบิน ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่รองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาและจังหวัดใกล้เคียง 

การศึกษาและศาสนา 

จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษารวม 
450 แห่ง  สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 278 แห่ง ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 138 แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 31 แห่ง  

 ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพละศึกษา และวิทยาลัย
เอกชนหลายแห่ง สอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ส่วนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี  มหาวิทยาลัยเอเชียน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี วิทยาลัยการสธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

นอกจากการศึกษาในระบบแล้ว จังหวัดชลบุรียังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเพ่ือผลิต
บุคลากรด้านช่างฝีมือ และความช านาญของแรงงานเฉพาะด้าน และยังมีสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สามารถผลิต
บุคลากรส าหรับป้อนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ตั้งอยู่บนถนนบางแสน สาย 2 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี   

ศาสนสถาน 

 วัดพุทธ    จ านวน    363 แห่ง 

 ส านักสงฆ ์   จ านวน      65 แห่ง 

 โบสถ์คริสต์   จ านวน      18 แห่ง 

 มัสยิด    จ านวน      28 แห่ง 

 ซิก    จ านวน        1 แห่ง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ โรงพยาบาล เตียงตามกรอบ เตียงจริง 

A โรงพยาบาลชลบุรี 850 850 

S โรงพยาบาลบางละมุง 250 231 

M2 โรงพยาบาลพนัสนิคม  

(ปรับเป็น M1 รอหนังสือยืนยัน) 

200 191 

M2 โรงพยาบาลแหลมฉบัง 90 113 

M2 โรงพยาบาลบ้านบึง 90 138 



๑๓ 

 

ระดับ โรงพยาบาล เตียงตามกรอบ เตียงจริง 

F1 โรงพยาบาลพานทอง 60 67 

F1 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 60 48 

F2 โรงพยาบาลเกาะสีชัง 30 20 

F2 โรงพยาบาลบ่อทอง 60 60 

F2 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 30 23 

F2 โรงพยาบาลหนองใหญ่ 30 30 

F3 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 

(ปรับเป็น F2 รอหนังสือยืนยัน) 

30 30 

   รวม  1,780 1,801 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ข้อมูลจากการส ารวจ ณ 1 มิถุนายน 2561 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

อ้าเภอ จ้านวน(แห่ง) 

1. เมืองชลบุรี 17 แห่ง 

2. บางละมุง 14 แห่ง (รวมถ่ายโอนให้ อปท. 2 แห่ง) 

3. ศรีราชา 12 แห่ง 

4. พนัสนิคม 21 แห่ง 

5. บ้านบึง 14 แห่ง 

6. สัตหีบ 6 แห่ง 

7. พานทอง 10 แห่ง 

8. บ่อทอง 13 แห่ง 

9. หนองใหญ่ 9 แห่ง 

เกาะจันทร์ 4 แห่ง 



๑๔ 

 

เกาะสีชัง ไม่มี รพ.สต. 

รวม 120 แห่ง (รวมถ่ายโอนให้ อปท. 2 แห่ง) 

 

โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ ของรัฐ มี 6 แห่ง จ านวน 1,222 เตียง ได้แก่ 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา(สภากาชาดไทย)     จ านวน    411  เตียง 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(กรมแพทย์ทหารเรือ)     จ านวน    420  เตียง 

 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์(ฐานทัพเรือสัตหีบ)                        จ านวน    151  เตียง 

 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี(กองทัพบก)                        จ านวน      30  เตียง 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา           จ านวน    100  เตียง 

  โรงพยาบาลเมืองพัทยา      จ านวน    110  เตียง 

โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นศูนย์วิชาการ 3 แห่ง 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์) 

 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (กรมการแพทย์) 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (กรมอนามัย) 

สถานบริการสังกัดเอกชน 

 โรงพยาบาลเอกชน      จ านวน      14   แห่ง 

 คลินิกแพทย์       จ านวน    485  แห่ง 

 คลินิกทันตกรรม       จ านวน    297  แห่ง 

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จ านวน  1,043  แห่ง 

 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ      จ านวน     139  แห่ง 

 ร้านขายยาแผนโบราณ      จ านวน       73  แห่ง 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานข้อมูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ มิถุนายน 2561 
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ณ 31 ธันวาคม 2560 (ตร.กม.) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)
1 เมืองชลบุรี 330,156 229         18      -               4              8                4         69      107    
2 บ้านบึง 106,078 646         8         -               1              5                5         43      52      
3 หนองใหญ่ 23,630 397         5         -               -               1                4         6         24      
4 บางละมุง 295,005 469         8          (เมืองพัทยา) 1              5                1         36      61      
5 พานทอง 67,107 173         11      -               -               2                8         30      60      
6 พนัสนิคม 124,125 451         20      -               1              3                16      7         185    
7 ศรีราชา 306,519 616         8         2              1              1                4         87      52      
8 เกาะสีชัง 4,580 17           1         -               -               1                -          7         -          
9 สัตหีบ 164,168 333         5         -               1              5                2         29      41      

10 บ่อทอง 50,307 782         6         -               -               2                5         10      47      
11 เกาะจันทร์ 37,450 249         2         -               1              2                1         16      27      

11 อ าเภอ 1,509,125         4,363 92 (1) , 2 10 35             50 340 656    

ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบยีน กรมการปกครอง  ข้อมูลประชากรจาก  ทะเบยีนราษฎร์ ณ 31 ธนัวาคม 25๖๐

URL. http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat60.htm    
จงัหวัดชลบุรีมีพืน้ที ่๔,๓๖๓ ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๙๒ ต าบล 656 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอ าเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง หนองใหญ่ 
บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ บ่อทอง และอ าเภอเกาะจนัทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ๑ แห่ง 
เขตปกครองพเิศษ ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๒ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง เทศบาลต าบล ๓5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๕0 แห่ง

ตารางที ่1 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้าน/ชมุชน   จ าแนกรายอ าเภอ   จังหวัดชลบุรี

ล าดบั อ าเภอ ประชากร จ านวนเน้ือที่ ต าบล
(เขตพิเศษ),
เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลต าบล อบต. ชมุชน หมู่บ้าน
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ล ำดับ พ้ืนที่
ชำย
(คน)

หญงิ
(คน)

รวม
(คน)

จ ำนวนบำ้น
(หลังคำฯ)

ควำมหนำแน่น
คน ต่อ ตร.กม.

1 อ ำเภอเมืองชลบุรี 159,297 170,859 330,156 236,065 1,442
2 อ ำเภอบ้ำนบึง 51,840 54,238 106,078 53,022 164
3 อ ำเภอหนองใหญ่ 11,865 11,765 23,630 9,080 59
4 อ ำเภอบำงละมุง 136,285 158,720 295,005 260,596 629
5 อ ำเภอพำนทอง 32,983 34,124 67,107 49,795 388
6 อ ำเภอพนัสนิคม 59,999 64,126 124,125 42,363 275
7 อ ำเภอศรีรำชำ 149,529 156,990 306,519 223,363 497
8 อ ำเภอเกำะสีชัง 2,267 2,313 4,580 2,093 266
9 อ ำเภอสัตหีบ 90,156 74,012 164,168 90,863 492

10 อ ำเภอบ่อทอง 25,300 25,007 50,307 17,078 64
11 อ ำเภอเกำะจันทร์ 19,422 18,028 37,450 13,255 151

738,943 770,182 1,509,125 997,573 346
ที่มำ : ทะเบยีนรำษฎร์ ณ 
URL: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

ประชำกรในจังหวัดชลบุรี  จำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ มีประชำกรรวมคน
แบ่งเป็นเพศชำย 738,943 คน เพศหญิง 770,182 คน จ ำนวนบ้ำน 997,573 หลังคำเรือน 
ควำมหนำแน่นของประชำกรเท่ำกับ 346 คนต่อตำรำงกิโลเมตร

รวม
31 ธนัวำคม 2560

   ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกรำยอ ำเภอ จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ.2560

อ.พานทอง
388

อ.เมอืง
1,442

อ.บอ่ทอง
64

อ.บา้นบงึ
164

อ.หนองใหญ่
59

อ.ศรรีาชา
497

อ.บางละมงุ
629

อ.สตัหบี
492

อ.เกาะจนัทร์
151

อ.พนสันคิม
275

อ.เกาะสชีงั
266

ทีม่า: ทะเบยีนราษฎร ์ณ ๓๑ ธ.ค 2560

133

แผนภูมทิี ่๑ แสดงความหนาแนน่ของประชากร

จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัชลบุร ี

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
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กลุ่มอายุ
(ป)ี จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ
0-4 47,321        3.14       44,260        2.93      91,581           6.07        
 5-9 51,279        3.40       48,047        3.18      99,326           6.58        

 10-14 48,721        3.23       46,665        3.09      95,386           6.32        
 15-19 46,797        3.10       44,812        2.97      91,609           6.07        
 20-24 62,294        4.13       51,524        3.41      113,818         7.54        
 25-29 51,965        3.44       53,035        3.51      105,000         6.96        
 30-34 54,122        3.59       59,251        3.93      113,373         7.51        
 35-39 65,905        4.37       69,759        4.62      135,664         8.99        
 40-44 61,993        4.11       66,616        4.41      128,609         8.52        
 45-49 57,325        3.80       64,246        4.26      121,571         8.06        
 50-54 49,276        3.27       56,446        3.74      105,722         7.01        
 55-59 38,639        2.56       45,744        3.03      84,383           5.59        
 60-64 26,703        1.77       33,907        2.25      60,610           4.02        
 65-69 19,330        1.28       25,845        1.71      45,175           2.99        
 70-74 12,700        0.84       16,917        1.12      29,617           1.96        
75-79 9,216          0.61       12,728        0.84      21,944           1.45        
 80+ 10,993        0.73       16,573        1.10      27,566           1.83        
รวม 714,579     48.58     756,375     51.42    1,470,954      97.47     

ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฏร์ ณ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐

URL : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
๑,๔๗๐,๙๕๔ คน

๑๑,๘๒๖ คน

๑๗,๗๔๗ คน

๘,๕๕๒ คน

ประชากรในจังหวดัชลบรีุ จากฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ แบง่เปน็เพศชายร้อยละ  48.58 เพศหญิงร้อยละ  51.42
จ านวนประชากรตามกลุ่มอายุรวมเพศชายและเพศหญิงมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ กลุ่มอายุ 35-39 ป ี(ร้อยละ 8.99)
กลุ่มอายุ 40-44 ป ี(ร้อยละ 8.52) และกลุ่มอายุ 45-49 ป ี(ร้อยละ 8.06) ตามล าดับ

- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้าน

-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้าน

-ผู้ที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซ่ึงผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้จดัท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่
ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

-ผู้ที่อยูร่ะหวา่งการยา้ย (ผู้ที่ยา้ยออกแต่ยงัไม่ได้ยา้ยเข้า)

รวม

    ตารางที่ 4 แสดงจ านวนประชากรของจังหวัดชลบรุี จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ป ีพ.ศ. 2560
ประชากรจังหวัดชลบรุี

ชาย หญงิ

แผนภูมิที่๒  ประชากรจังหวัดชลบรุี จ าแนกตามกลุ่มและเพศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

80ปีขึน้

75-79
70-74
65-69

60-64
55-59

50-54
45-49

40-44
35-39
30-34

25-29
20-24

15-19
10-14
5-9

0-4



18

จ ำนวน  อัตรำ จ ำนวน  อัตรำ จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ
2540 20,087   19.72  4,277   4.20   15,810 1.55   104   5.18    1       4.98    1,018,833  
2541 21,767   20.91  5,560   5.34   16,207 1.56   84     3.86    2       9.19    1,041,029  
2542 21,240   20.10  5,771   5.46   15,469 1.46   103   4.85    1       4.71    1,056,595  
2543 18,810   17.59  5,585   5.22   13,225 1.24   97     5.16    4       21.27  1,069,137  
2544 21,606   19.80  5,193   4.76   16,413 1.50   129   5.97    2       9.26    1,091,375  
2545 22,379   20.03 5,591   5.01   16,788 1.50   124   5.54    -        -      1,117,059  
2546 23,499   20.55 6,105   5.34   17,394 1.52   189 8.04    -        -      1,143,499  
2547 25,738   22.38 6,003   5.22   19,735 1.72   195 7.58    -        -      1,150,048  
2548 26,679   23.04 6,888   5.95   19,791 1.71   150 5.62    -        -      1,157,709  
2549 27,753   23.30 6,941   5.83   20,812 1.75   146 5.26    -        -      1,190,861  
2550 28,525   23.35 6,872   5.63   21,653 1.77   176 6.17    -        -      1,221,368  
2551 29,069   23.27 7,030   5.63   22,039 1.76   201 6.91    3       10.32  1,249,067  
2552 28,495   22.31 7,012   5.49   21,483 1.68   162 5.69    2       7.02    1,277,139  
2553 27,703   21.26 7,241   5.56   20,462 1.57   167 6.03    -        -      1,302,942  

2554 29,890   22.63 7,506   5.68   22,384 1.69   138 4.62    -        -      1,320,799  
2555 31,210   23.10 7,492   5.54   23,718 1.76   191 6.12    4       12.82  1,351,329  
2556 30,558   22.19 9,957   7.23   20,601 1.50   175 5.73    5       16.36  1,377,178  
2557 32,493   23.11 11,147 7.93   21,346 1.52   175 5.39    2       6.16    1,405,890  
2558 31,481   21.89 11,168 7.77   20,313 1.41   134 4.26    2       6.35    1,438,232  
2559 30,409   20.91 11,706 8.05   18,703 1.29   143 4.70    1       3.29    1,454,039  
2560 30,564   20.42 11,576 7.73   18,988 1.27   129 4.22    7       22.90  1,496,087  

  ท่ีมา  :  สูติบัตร , มรณบัตร และข้อมูลมารดาตายจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี

     จงัหวัดชลบุรีมีแนวโน้มของประชากรเพิม่ขึ้น อตัราเกดิมีชีพลดลง อตัราตายลดลง อตัราการเพิม่ของประชากรลดลง

อตัราทารกตายลดลง และอตัรามารดาตายสูงขึ้น การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลในแต่ละปี ไม่แตกต่างกนัมาก ยกเว้นอตัรามารดาตาย

เนื่องจากผลจากการยา้ยเขา้มาของประชากรวัยแรงงานทีเ่พิม่สูงขึ้นในทุกๆ ปี

 ประชำกร
กลำงปี

  หมายเหตุ         - อัตราเกดิและอัตราตาย ต่อ ประชากรพันคน  / อัตราเพิ่ม ต่อ ประชากรร้อยคน
                      - อัตรามารดาตาย ต่อการเกดิมีชีพแสนคน / อัตราทารกตาย ต่อการเกดิมีชีพพันคน

  ตำรำงที ่ 5  แสดงข้อมูลสถิติชีพจังหวดัชลบรุี  ปงีบประมำณ  2540-2560

ปีงบประมำณ
  เกิดมีชีพ   ตำย ประชำกรเพ่ิม  ทำรกตำย   มำรดำตำย
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แผนภูมิที่ ๔ แสดงอัตราการเพิ่มของประชากรจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเทศ จ.ชลบุรี
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงข้อมูลสถิติชีพจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐

เกิด(ประเทศ) เกิด(จ.ชลบุรี) ตาย(ประเทศ) ตาย(จ.ชลบุรี)
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   ตารางที ่ 6 แสดงสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี ปี 255๕ - 2560

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา

1 ความดันโลหติสูงทีไ่ม่มีสาเหตุน า 329,275 24,367 244,357 17,743 331,456 23,576 253,517 17,835 343,101 23,580 474,741 31,732 

2 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน 425,861 31,514 272,978 19,822 264,314 18,800 206,925 14,558 282,361 19,406 399,733 26,719 

3 เบาหวาน 371,908 27,522 238,626 17,327 314,220 22,350 191,601 13,480 233,753 16,065 322,029 21,525 

4 เนือ้เยือ่ผิดปกติ 117,492 8,695   76,620   5,564   66,631   4,739   139,535 9,817   179,966 12,368 267,999 17,913 

5 การบาดเจ็บระบเุฉพาะอื่น ๆ 111,526 8,253   154,416 11,212 160,478 11,415 108,855 7,658   172,489 11,855 221,937 14,834 

6 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน368,116 27,241 252,506 18,335 178,162 12,673 141,523 9,956   193,273 13,283 214,848 14,361 

7 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนัและโครงสร้าง 325,168 24,063 206,385 14,986 201,167 14,309 71,959   5,062   121,455 8,347   170,909 11,424 

8 ภมูิคุ้มกันบกพร่องเนือ่งจากไวรัส (HIV) 131,553 9,735   93,849   6,815   98,661   7,018   61,884   4,354   99,607 6,846   148,015 9,893   

9 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนมั 425,366 31,478 250,708 18,204 214,785 15,278 67,097   4,720   103,874 7,139   132,007 8,823   

10 โรคอื่น ๆ ของผิวหนงัและเนือ้เยือ่ใต้ผิวหนงั 233,116 17,251 171,052 12,420 138,223 9,832   51,614   3,631   84,903 5,835   107,570 7,190   

ระบบรายงานตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม(HDC on Cloud จงัหวดัชลบุรี) | cbi.hdc.moph.go.th/hdc

   จากขอ้มูลขา้งต้น พบวา่ จ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีสาเหตุการป่วยอนัดับแรก ได้แก ่
กลุ่มอาการ ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า รองลงมา คือ การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉยีบพลันอื่นๆ , เบาหวาน ตามล าดับ

ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 2561ที่มา : รง.504 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

สาเหตกุารปว่ย

ป ี2557 ป ี2558

1,351,329 1,377,178 1,405,890 1,421,425

                (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)

ป ี2560

1,496,087ล าดบั

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2559

1,455,039

แผนภูมิที่ 5 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี ปี 2555-2559

อัตรา : แสนประชากร

แผนภูมิที่ 5 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี ปี 255๕ - 2560
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ตารางที่ 7  แสดงสาเหตุการปว่ย 10 อันดับแรกของผู้ปว่ยใน จงัหวัดชลบรุ ีป ีพ.ศ.2556 - 2560

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา

1
ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆ

31008 2252 27841 1980 19247 1354 21815 1499 42188 2820

2
ระบบหายใจส่วนบนติดเชื้อ
เฉียบพลัน และโรคอื่นๆของระบบ
หายใจส่วนบน

6898 501 5784 411 2795 197 3254 224 25853 1728

3 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ 11998 871 14582 1037 6034 425 6760 465 23080 1543

4 โรคความดันโลหิตสูง 18653 1354 17214 1224 13563 954 15306 1052 21497 1437

5
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ
ความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน

15731 1142 13214 940 10904 767 12491 858 20848 1394

6 โรคติดเชื้ออื่นๆของล าไส้ 13225 960 14011 997 6469 455 6791 467 19945 1333
7 โรคเบาหวาน 12667 920 12807 911 8650 609 9554 657 13686 915

8
อาการแสดงและส่ิงผิดปกติ
ที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการ

14657 1064 16001 1138 9742 685 10361 712 12582 841

9 โรคหัวใจขาดเลือด 7814 567 8813 627 2758 194 3121 214 3380 226
10 โรคอื่นๆของระบบหายใจ 6458 469 7153 509 2625 185 2971 204 3082 206

ที่มา : รง.505 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระบบรายงานตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม(HDC on Cloud จังหวัดชลบุรี) | cbi.hdc.moph.go.th/hdc

       จากขอ้มูลขา้งต้น พบว่า จ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการประเภทผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ และมีสาเหตุการป่วยอันดับแรก ได้แก ่
โรคเกีย่วกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ซ่ึงเป็นสาเหตุการป่วยล าดับต้นในทุกปี สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในท่ีพบบ่อย ๕ อันดับ
ดังน้ี ๑)โรคเกีย่วกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ๒)ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉยีบพลันและโรคอื่นๆของระบบหายใจส่วนบน 
๓)โรคติดเช้ือและปรสิตอื่นๆ ๔)โรคความดันโลหิตสูง ๕)โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเกีย่วกบัระบบภูมิคุ้มกนั

ข้อมูล ณ 15 ม.ีค. 2561

       (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)

ล าดับ สาเหตุการป่วย
ปี 2556 ปี 2557

1,377,178 1,405,890 1,421,425
ปี 2560

1,496,087
ปี 2559

1,455,039
ปี 2558

แผนภูมิที่ 6 สาเหตุการป่วยของผู้ปว่ยใน 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรี ปี 2555-แผนภูมิที่ 6 สาเหตุการป่วยของผู้ปว่ยใน 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรี ปี 2556 - 2560
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 ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและอัตราปว่ยตอ่ประชากรแสนคนดว้ยโรคที่ตอ้งเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  ป ี2555 - 2560

      10 อันดบัแรก  จังหวัดชลบรุี

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา

1 อุจจาระร่วง 22,087 1,677.97 15,514 1,137.39 9,777 711.28 10,982 805.13 11,763 808.43 15,902 1,062.91

2 ปอดบวม 2,554 193.37 3,174 234.88 2,427 177.93 2,706 198.39 3,304 227.07 3,034 202.80

3 ไข้หวดัใหญ่ 1,446 109.48 1,507 111.52 710 52.05 910 66.72 2,472 169.89 2,252 150.53

4 มือเท้าปาก 3,088 233.80 3,776 279.43 4,838 354.69 549 40.25 1,314 90.31 1,732 115.77

5 อาหารเป็นพษิ 1,341 101.53 1,507 111.52 1,394 102.20 1,784 130.39 1,953 134.22 1,413 94.45

6 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 978 74.05 1,622 120.03 2,051 150.37 707 51.31 827 56.84 1,029 68.78

7 ตาแดง 1,283 97.47 1,474 108.06 3,780 275.00 1,256 92.09 1,629 111.96 847 56.61

8 สุกใส 2,106 159.45 982 72.67 926 67.89 1,065 78.07 837 57.52 760 50.80

9 ไข้เลือดออก 1,829 138.48 1,765 130.61 687 50.37 2,923 214.29 839 57.66 274 18.31

10 ตับอักเสบรุนแรง 293 22.18 111 8.21 65 4.77 129 9.46 144 9.90 169 11.30

ที่มา : รง.506 กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ชลบุรี ณ 31 ธนัวาคม 2560
ระบบสถติิทางทะเบียน กรมการปกครอง  ขอ้มลูประชากรจาก  ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธนัวาคม 2560

ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก โรคที่พบมากและมีการระบาดในบางปีได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ อาหารเป็นพิษ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ตามล าดับ 

      จากข้อมูลข้างต้น จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก ของจังหวัดชลบุรี ปี 2555-2560 
พบว่า โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชลบุรี  10 อันดับแรก ที่มีอัตราป่วยมากที่สุดได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ป ี2560

1,496,087โรคล าดับ

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2559

1,455,039

ป ี2558

1,320,799 1,351,329 1,364,002 1,421,425
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แผนภูมิที่ ๗ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก  จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตรา : แสนประชากร
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ตารางที่ 9  สาเหตกุารตาย 10 อันดบัแรก  จังหวัดชลบุร ี (อัตรา:แสนคน) ปี พ.ศ.2557 - 2560

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา
1 โรคมะเร็งทุกชนิด 1,442  106.71 1,328   93.43 1,527   104.95 1,606  107.35
2 หลอดเลือดสมอง 598    44.25 443     31.17 670     46.05 788     52.67
3 อุบัติเหตุจราจร 635    46.99 308     21.67 482     33.13 539     36.03
4 กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด 520    38.48 241     16.95 460     31.61 498     33.29
5 ไตวาย,ไตอักเสบ 258    19.09 257     18.08 256     17.59 278     18.58
6 เบาหวาน 217    16.06 147     10.34 121     8.32 176     11.76
7 ตับแข็ง 137    10.14 137     9.64 127     8.73 162     10.83
8 วัณโรคปอด 165    12.21 111     7.81 146     10.03 159     10.63
9 ความดนัโลหติสงู 96       7.10 110     7.74 90       6.19 138     9.22

10 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 199    14.73 170     11.96 109     7.49 134     8.96

ที่มา :  ระบบสถติิทางทะเบยีน กรมการปกครอง  ขอ้มูลประชากรจาก  ทะเบยีนราษฎร์ ณ 31 ธนัวาคม 2560

         จากข้อมลูข้างต้น พบว่า จ านวนผู้เสียชีวิตจ าแนกตามสาเหตุการตายในจังหวัดชลบรีุมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ 
เมือ่พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราตายที่เพิ่มสูงขึน้ในแต่ละป ีสัมพันธ์กบัจ านวนประชากรในพื้นที่เพิ่มขึน้
เช่นเดียวกนั สาเหตุการตาย ๕ อนัดับแรก ดังน้ี ๑) โรคมะเร็งทุกชนิด ๒) หลอดเลือดสมอง ๓) อบุติัเหตุจราจร  
๔) กล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือด และ ๕) ไตวาย,ไตอกัเสบ  ตามล าดับ

ล าดับ สาเหตุการตาย 1,455,039
ปี 2557

1,351,329
ปี 2559 ปี 2560

1,496,087
ปี 2558

1,421,425

แผนภูมิที ่8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดชลบรุี ปี 2556-แผนภูมิที ่8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดชลบรุี ปี 2557 - 2560
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตรา:แสนประชากร
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ตารางที่  10  สาเหตกุารตายดว้ยโรคมะเร็ง 10 อันดบัแรก  จังหวัดชลบรุี  (อัตราปว่ย:แสนคน) 

ป ีพ.ศ.
จ านวนประชากร

จ านวนประชากร(หญงิ)
สาเหตกุารตาย จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา

1 มะเร็งปอด 189 14.51  188 14.23  255 18.87  264 18.57 270 18.56 271 18.11

2 มะเร็งปากมดลูก 56 8.44    55 8.14    53 7.62    43 6.00   124 16.49 126 16.51
3 มะเร็งตับ 188 14.43  187 14.16  209 15.47  226 15.90 237 16.29 243 16.24
4 มะเร็งเต้านม 59 8.89    58 8.58    77 11.08  78 10.88 101 13.43 115 15.07
5 มะเร็งล าไส้ 97 7.44    86 6.51    69 5.11    68 4.78   139 9.55   170 11.36
6 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 42 3.22    41 3.10    40 2.96    58 4.08   65 4.47   67 4.48
7 มะเร็งหลอดอาหาร 28 2.15    27 2.04    36 2.66    37 2.60   57 3.92   54 3.61
8 มะเร็งกระเพาะอาหาร 29 2.23    28 2.12    30 2.22    21 1.48   51 3.51   52 3.48
9 มะเร็งต่อมน  าเหลือง 31 2.38    30 2.27    29 2.15    11 0.77   6 0.41   9 0.60

10 มะเร็งไม่ระบุ 104 7.98    122 9.24    238 17.61  290 20.40 110 7.56   168 11.23
1160 79.72 1275 85.22

ทีม่า :  รายงานการตายทะเบียนราษฎร์
หมายเหตุ :  **ใช้ประชากรกลางปีเพศหญิงซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเส่ียง ในการคิดอัตราตาย ด้วยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

        จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จ านวนผู้เสียชีวิตจ าแนกตามสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งในจงัหวัดชลบุรีเพิ่มสูงขึ น
แต่อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างคงที่หรือมีเปล่ียนแปลงในอัตราที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละปี เนื่องจากประชากรในพื นที่
เพิ่มขึ นเช่นเดียวกัน สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง ๕ อันดับแรก ดังนี  ๑) มะเร็งปอด ๒) มะเร็งปากมดลูก 
๓) มะเร็งตับ ๔) มะเร็งเต้านม และ ๕) มะเร็งล าไส้ (อัตราตายที่ค านวณได้ใช้ประชากรกลางปี ส่วนอัตราตาย
ด้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกลูกใช้เฉพาะประชากรกลางปีเพศหญิงเท่านั น)

ป ี2560
1,496,087
763,157

ป ี2559
1,455,039
752,165

ล าดบั

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

663,631 676,073 695,258 717,171

ป ี2558
1,302,942 1,320,799 1,351,329 1,421,425

แผนภูมิท่ี 9 สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง ๑๐ อันดับแรก จังหวัดชลบุรี ปี 2555 - 2560
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ตารางแสดง  11  จ านวนสถานทีป่ระกอบการด้านยา จังหวดัชลบรุ ีป ีพ.ศ. 2560 24

ขายยา  (แห่ง) น าเข้า

ยา ยา ยา ยาแผน ยา
ครอบครอง

วตัถุออกฤทธิ์ วตัถุออกฤทธิ์ ยา ยา เคร่ือง วตัถุ
ปัจจุบัน บรรจุเสร็จ สัตว์ โบราณ เสพติด 2,3,4  3,4 ปัจจุบัน โบราณ ส าอาง อนัตราย

1 เมือง 265 24 3 22 8 62 18 0 6 41 14 1 464

2 บ้านบึง 36 19 3 6 0 6 0 0 0 6 0 0 76

3 พานทอง 31 10 2 1 0 1 2 0 1 7 9 3 55

4 พนัสนิคม 19 8 7 6 0 8 0 0 3 5 0 0 56

5 เกาะจันทร์ 7 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 16

6 หนองใหญ่ 5 5 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 16

7 บ่อทอง 3 4 0 1 0 1 4 0 3 1 1 0 17

8 ศรีราชา 206 15 1 6 0 23 0 1 3 17 12 2 272

9 บางละมุง 431 26 1 23 0 22 2 0 5 33 13 0 543

10 สัตหีบ 39 23 0 5 0 2 0 0 3 6 0 0 78

11 เกาะสีชัง 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
รวม 1,043 139 20 73 8 125 31 1 24 117 49 6 1,596

  หมายเหต ุ: ข้อมูลจากงานคุ้มครองผู้บริโภค  ณ 31 ธนัวาคม 2560

             จังหวดัชลบุรี มีสถานประกอบการด้านยาท้ังส้ิน ๑,596 แห่ง จ านวนสถานประกอบการด้านยาท่ีพบมากท่ีสุด ๓ อนัดับแรกอยูใ่นอ าเภอบางละมุง (543 แห่ง) 
อ าเภอเมืองชลบุรี (464 แห่ง) และอ าเภอศรีราชา (272 แห่ง) ตามล าดับ

อ าเภอล าดับ

ผลิต (แห่ง)
รวม

(แห่ง)ยา
(แห่ง)
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เวชกรรม เวชกรรมเฉพาะทาง ทันตกรรม ทันตกรรมเฉพาะทาง ผดุงครรภ์ กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ แผนไทย แผนไทยประยุกต์ ประกอบโรคศิลป์ สหคลินิก
1 เมือง 129 61 99 2 0 4 17 6 0 3 2 323
2 เกาะจันทร์ 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
3 บ้านบึง 13 6 10 0 0 1 3 1 2 0 1 37

4 บ่อทอง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 พานทอง 12 3 12 0 0 1 0 1 0 1 0 30
6 พนัสนิคม 12 14 8 0 0 1 1 3 0 0 0 39
7 ศรีราชา 79 38 84 0 0 5 4 3 3 4 7 227
8 บางละมุง 141 18 111 0 3 7 7 13 2 6 1 309
9 สัตหีบ 19 5 16 0 0 0 2 2 0 2 0 46

10 หนองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เกาะสีชัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 409 146 343 2 3 20 34 29 7 16 11 1,020
  หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานคุ้มครองผู้บริโภค  ณ  31 ธนัวาคม 2560

               จงัหวัดชลบุรี มีสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล ในปี ๒๕60 จ านวนทั้งส้ิน ๑,๐๒๐ แห่ง จ านวนมากที่สุดได้แก ่เวชกรรม 409 แห่ง รองลงมาคือ
ทันตกรรม 343 แห่ง เวชกรรมเฉพาะทาง 146 เทคนิคการแพทย ์34 ตามล าดับ

ตารางที่ 1 จ านวนสถานพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบรุ ี 

ล าดับ
 จ านวนสถานพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี ปี 2560

อ าเภอ
สถานพยาบาลประเภททีไ่ม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

รวม



26 
 

สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั งบประมาณ (บาท) 
1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกกลุม่วัย 
 

1.ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ 
และมสี่วนร่วมจัดการ
สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

1.โครงการอนามัยแม่และเด็ก 1.การบริหารจัดการ (MCH Board) จังหวัด และอ าเภอ 
2.บูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสุขภาพกลุม่วัยในชุมชน 
3.ติดตามประเมินผล 

194,780 
 

2.โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพ         
หญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย 

1.จัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์ และเด็ก 0-3 ปี 
2.จัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียน
อนุบาล และศูนย์เด็กเล็ก 

          70,700 
 

3.โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพ   
เด็กวัยเรียน 

1.จัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
2.สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสงูดีสมส่วน 

47,700 
 

4.โครงการป้องกันและแก้ปญัหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จังหวัดชลบุร ี
2.เฝ้าระวังการคลอดของแม่วัยรุ่นอ าเภอที่มีอัตราการคลอดสูง 
3.ประเมินผลการฝังยาคุมก าเนดิของแม่วัยรุ่น 
4.ติดตามเยี่ยมเสริมพลังโรงเรยีน 
5.ประเมินมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น YFHS ใน รพ.ทุกแห่ง และ รพ.สต. 

     88,600 
 

5.โครงการพัฒนาคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
 

1.ขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
2.วิเคราะห์ปญัหา/ประเด็นพัฒนา จัดท าแผน/ด าเนินการตามแผนและสรุป
บทเรียนการด าเนินงานพัฒนา/แกไ้ขปัญหาส าคญัเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามบริบทพ้ืนท่ี 
3.ประเมินผลการด าเนินงาน ด้วย UCARE 
 
 
 

       37,900 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั งบประมาณ (บาท) 
2.การจัดการภัยสุขภาพ 
 
 
 
 

2.มีการจัดการโรคและ 
ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ       
บูรณาการทุกภาคส่วน 
 

6.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ 

1.ประชุมศูนย์ EOC และทีม SAT และการซ้อมแผน TTX  หรือซ้อมแผน
ภาคสนาม 
2.เฝ้าระวังสถานการณ์โรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
3.ติดตามนเิทศและประเมินผลการด าเนินงาน 

       58,755 
 

7.โครงการป้องกันและ                
ลดการบาดเจ็บทางถนน  

1.บูรณาการข้อมูลการตาย ๓ ฐาน ร่วมกับ ปภ. ต ารวจ และบริษัทกลาง  
2.ส ารวจและวิเคราะห์จดุเสี่ยง/จดุอันตราย  
3.ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บ 
ทางถนน จังหวัดชลบุรี 
4.สนับสนุนให้ด าเนินการมาตรการชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น  

         15,600 
 

8.โครงการส่งเสรมิและพัฒนา      
ความปลอดภัยดา้นอาหาร  
 

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการด้านอาหาร 
2.ตรวจประเมินมาตรฐานการผลติอาหาร/ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร 
3.เก็บตัวอย่างผลติภณัฑ์ดา้นอาหาร ส่งตรวจวิเคราะห์ 
และตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร ดว้ยชุดทดสอบเบื้องต้น  
4.ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด 

    190,948 
 

9.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขรวมใจรณรงคล์ดโลกร้อนด้วยการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN 
Hospital / GREEN Office) 
2.การพัฒนาส้วมสาธารณะใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) 
3.การพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานในแตล่ะ Setting 
4.การด าเนินงานชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม Active 
Community /GREEN Community/พื้นที่เสี่ยงมลพิษ Hot Zone และพื้นที่
เสี่ยงผลกระทบ EEC 

60,000 

3. ลดป่วย ลดตาย ด้วย
โรคที่เป็นปญัหาส าคัญของ
จังหวัดชลบุร ี

10.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

1.การจัดท าคู่มือ แนวทางการปฏบิัติงาน 
2.อบรมการใช้โปรแกรม ร.36 
3.ติดตามนเิทศ และประเมินผลการด าเนินงาน 

       17,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั งบประมาณ (บาท) 
3 การจัดระบบบรกิาร
สุขภาพที่มีคุณภาพและ
บริการเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประชาชนเช่ือมั่นและ
วางใจในระบบบริการ
สุขภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ ที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย                     
มีคุณภาพมาตรฐาน                
ไร้รอยต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ระบบสุขภาพ  

1.ทบทวนแผนจัดตั้ง PCC ตามเกณฑ์ 3 S 
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนข้อมูล ถอดบทเรียนการด าเนินงานพัฒนา PCC 
3.นิเทศ ติดตามก ากับการด าเนินงาน PCC 
4.ประเมินผล และจดัท าแนวทางการพัฒนา PCC ตามบริบทของพื้นที่ 

       37,900 

12.โครงการ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

1.พัฒนาระบบข้อมูล NCDs  
2.การคัดกรองโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูงในประชาชน 35ปี ขึ้นไป 
3.ผลิตสื่อ เอกสาร/สมุดประจ าตัวกลุ่มเสี่ยงมอบให้หน่วยบริการ 
4.หน่วยบริการจดักิจกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่เสีย่ง  
(Pre-DM & Pre-HT) 
5.สร้างชมรม/กลุม่ (100 ลดเสี่ยงเลี่ยงโรค DM HT ) 
6.คัดเลือกและมอบรางวัล หน่วยงานดีเด่น 100 เสี่ยง เลี่ยงโรค NCD   
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

        50,000 

13.โครงการพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ สาขาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

1.ประชุมคณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยบริการ 
2.ผลิตคูม่ือ แนวทางและสื่อสนับสนุนหน่วยบริการ  
3.การเฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันฯ / CVD Risk 
4.สนับสนุนการปรับพฤติกรรมจดัการโรคด้วยตนเอง 
5.การจัดค่าย DM /HT ของหน่วยบริการ 
6.เยี่ยม/พัฒนาคลินิก NCD/CKD คุณภาพ (รพ./รพ.สต.)  
7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน NCD แบบบูรณาการ 
8.พัฒนาระบบข้อมูล NCDs 

         28,000 

14.โครงการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานควบคุมป้องกันและรักษา
วัณโรค  

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านวัณโรค (DOTMEETING) 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวณัโรค 
3.ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ แนวทางการวินิจฉัย  
การดูแลรักษาผูป้่วยวัณโรค และวณัโรคดื้อยาหลายขนาน การควบคุม ป้องกัน
วัณโรค ในพื้นที่  
4.ติดตามการด าเนินงานการก ากบัการกินยา ในกลุ่มผู้ป่วยวณัโรคดือ้ยา                 
หลายขนาด (MDR-TB) และประเมินฐานมาตรการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

115,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั งบประมาณ (บาท) 
3 การจัดระบบบรกิาร
สุขภาพที่มีคุณภาพและ
บริการเป็นเลิศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประชาชนเช่ือมั่นและ
วางใจในระบบบริการ
สุขภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ ที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย           
มีคุณภาพมาตรฐาน             
ไร้รอยต่อ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.โครงการป้องกันและควบคมุ    
การดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

1.ประชุมคณะกรรมการ RDU Hospital ระดับจังหวัด เขต 
2.จัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธก์ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3.พัฒนาศักยภาพร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชนสู่การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

      99,000 
 

16.โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan  

1.ประชุมคณะกรรมการ Service Plan ระดับจังหวัด 
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Fast tract คุณภาพและ Node คุณภาพ นวัตกรรม 
สื่อสารเชิงรุกแก้ไขปัญหา การเข้าถึงบริการ Stroke,  STEMI และ Sepsis 
3.ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม. รพ.สต. และระดับทุตยิภูมิ                  
ตติยภมูิ Stroke/STEMI/Sepsis  

21,500 

17.โครงการพัฒนาระบบบริการ 
One day surgery 

1.พัฒนาระบบการให้บริการ One day surgery          8,000 
 

18.โครงการพัฒนางานการแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จังหวัดชลบุรี  

1.พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการให้ 
บริการแพทย์แผนไทยใหไ้ด้มาตรฐานและมคีุณภาพ 
2.พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 
3.ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวม และจัดท าทะเบยีนภูมิปญัญาการแพทย์ 
แผนไทย 
4.ส่งเสรมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในโรงเรยีน
ประถมศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
5.ส่งเสรมิการใช้สมุนไพรไทยในหน่วยงานและชุมชน 
6.พัฒนามาตรฐานการนวดไทยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

194,520 
 

19.โครงการพัฒนาระบบบริการ 
รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย จังหวัดชลบุร ี

1.ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
2.Video con. กรณีมี AE ในการส่งต่อ 
3.สนับสนุนให้สสอ.และรพ.เป็นพ่ีเลี้ยงอบรมการใช้ระบบส่งต่อ Thai refer 
4.ติดตาม ก ากับคณุภาพ การใช้โปรแกรม Thai refer  ทั้งบริการ 
ส่งต่อ และ รับกลับ เช่ือมโยงกับชุมชนและศูนย์ COC รวมทั้งการรายงาน 
และการวเิคราะห์ข้อมลู 
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และReferal audit 
 

5,500 



30 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั งบประมาณ (บาท) 
3 การจัดระบบบรกิาร
สุขภาพที่มีคุณภาพและ
บริการเป็นเลิศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประชาชนเช่ือมั่นและ
วางใจในระบบบริการ
สุขภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ ที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย               
มีคุณภาพมาตรฐาน         
ไร้รอยต่อ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับ
ภาวะปกติและภัยพิบัต ิ

 

1.สนับสนุนค่าชดเชยบริการ 
2.สนับสนุนเพื่อพัฒนาศูนยร์ับแจง้เหตุและสั่งการจังหวดั  
3.สนับสนุนค่าบริหารจัดการแพทย์ แม่ข่าย ๔ แห่ง 
4.ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ECS/ER คุณภาพ เครือข่าย
การแพทย์ การแข่งขัน  EMS Rally  ทุกระดับ Mini Mert รองรับสาธารณภัย 
และภยัพิบัติ ประชุมเตรียมการพฒันาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ         
จุดเกิดเหต ุEms Rally ในเขตสุภาพท่ี 6  
5.การตรวจมาตรฐานรถปฏิบตัิการฉุกเฉินทุกระดับ 
6.จัดจ้างบุคลากรส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี 

    2,081,314      
 

21.โครงการพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                   
สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

1.การจดัท าแผนพัฒนาสู่เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
(ประเมินส่วนขาดทุกหมวด จัดท า OFI และแผนปฏิบัติการ)  
2.ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา PMQA ลงสู่ สสอ.ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 
3.ประเมินผล และเสนอแผนพัฒนา PMQA  

57,300 

22.โครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดชลบุร ี

1.จัดท าแผนการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาลในสังกัดร่วมกับ 
เครือข่าย 8 วิชาชีพ 
2.อบรมพัฒนาทีมน า HA  
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA คุณภาพระดับจังหวัด  
4.ติดตามประเมินคณุภาพ HA ตรวจประเมิน HA บูรณาการกับ 
เครือข่าย 8 วิชาชีพ                                                                                    

       13,250 
 

23.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 

 

1.จัดท าแนวทางเกณฑ์การประเมนิ รพ.สต.ติดดาว 
2.การประเมินคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการประเมิน 

     108,900 
 

24.โครงการประเมินคณุภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ                
ในโรงพยาบาล 

1.การปรับปรุงแนวทาง เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
2.การออกประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 วิชาชีพ 
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรูส้รุปผลการประเมิน 

     111,120 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั งบประมาณ (บาท) 
4 การบริหารจัดการ          
เพ่ือสนับสนุนระบบ
บริการสขุภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

5.บุคลากรสาธารณสุข         
มีความสุขในการท างาน    
มีความคงอยู่อย่าง
ภาคภูมิใจ และเป็น 
ต้นแบบด้านสุขภาพท่ีดี     

25.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารก าลังคนและพัฒนา
บุคลากร 

 

1.วิเคราะหส์ถานการณ์ก าลังคนและจัดท ากรอบอัตราก าลังคน                          
ตามโครงสรา้งใหม ่
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ดิตามและทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

      403,700 
 

26.โครงการสนับสนุนการสร้างสขุ
ส าหรับบคุลากรในสังกัด  

สาธารณสุขจังหวดัชลบุร ี

 

1.ประชุมคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก Role Model   
บุคลากรทุกสายวิชาชีพ และ แผน Campaign 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสร้างสขุและค่านิยมองค์กร MOPH จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์การสร้างสุขและค่านิยมองค์กร 
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง องค์กรสร้างสุข และกระบวนการขับเคลือ่น MOPH 

      106,600 
 

27.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

1.ส ารวจจ านวนครัวเรือน และจัดท ารายงาน 
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานอาสาสมคัรประจ าครอบครัว (อสค.) 
3.ประชุมอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

         5,200 
 

6. จังหวัดชลบรุีมีระบบ
บริหารจดัการที่ทันสมัย 
เอื้อต่อการสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ และมี              
ธรรมาภิบาล 
 

28.โครงการตรวจสอบคณุภาพ
ข้อมูลสุขภาพ  (Medical Record 
Audit)  

1.อบรมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมลูสุขภาพ 
(Medical Record Audit) ระดับจังหวัด 
2.Audit Data (สุ่มตรวจสอบเวชระเบียนโรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลจังหวัดชลบุรี) 

        75,250 
 

30.โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ตามโครงสรา้งแฟ้มมาตรฐาน 

 

1.ประชุมคณะท างานข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระดับจังหวัดและอ าเภอ) 
2.Web Conference ประชาสัมพันธ์กิจกรมส าคญัล่วงหน้า , สรุปผล                   
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในเดือนที่ผ่านมา  และแนวทางแก้ไข 
3.Audit Data (เฉพาะที่มีปญัหาและการลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
4.Clear & Clean Basic Data (แฟ้ม Person , Chronic) 

        220,650 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ 30  โครงการ  4,585,487 บาท 
 



32 
 

 
 

ยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดชลบุร ี
วิสัยทัศน์ สสจ.ชลบุร ี: 2579 ชลบุรีเป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพระดับชำติ สู่เมืองสุขภำพดีที่ยั่งยืน  

ค่านิยมองค์กร : MOPH & สำมัคคี ดี เก่ง สุข 

พันธกิจ(Mission) 

1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำย มำตรฐำน กฎหมำย และบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรติดตำม ก ำกับ 
ประเมินผล บนฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพ มีธรรมำภิบำล และองค์กรมีควำมสุข  

 2. จัดระบบบริกำรสุขภำพตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงบริกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศที่มีคุณภำพ ครอบคลุม และ 
ไร้รอยต่อ  

  3. อภิบำลระบบสุขภำพ โดยให้ภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพมีส่วนร่วม อย่ำงยั่งยืน 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์(Ultimate Goal) 

 1. ประชำชนสุขภำพดี มีอำยุยืนยำว อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(Life Expectancy at Birth)  
ไม่น้อยกว่ำ 85 ปี และมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี(Health Adjusted Life Expectancy) ไม่น้อยกว่ำ 75 ป ี 

 2. หน่วยงำนสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์องค์กรที่มีควำมสุข ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 3. ระบบสุขภำพของจังหวัดชลบุรียั่งยืน (ประชำชนพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพ ชุมชนสำมำรถจัดกำร
สุขภำพ ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน) 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Governance 
Excellence 

People 
Excellence 

Service 
Excellence 

PP & P 
Excellence 

4.การบริหาร
จัดการเพื่อ

สนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพ 

3.การจัดระบบ
บริการสุขภาพที่
มีคุณภาพและ

เป็นเลิศ 

2.การจัดการภัย
สุขภาพแบบมี

ส่วนร่วม 

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ทุกกลุ่มวัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  

พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
 

ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  Prevention and Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
โครงการ  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

ข้อมูลสถานการณ์ 

   การส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรักของ
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ปี 2561 ดังนี้  

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ผลงาน 58.05 (เป้าหมาย ร้อยละ 60) 
2. ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เมื่อเจาะเลือดครั้งแรก ผลงาน 24.66 (เป้าหมาย ร้อยละ 18)  
3. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนผลงาน 27.43 ต่อพันของการเกิดมีชีพ (เป้าหมายอัตรา 

25:1000 ของการเกิดมีชีพ)  
4. ทารกแรกเกิดเจาะส้นเท้าตรวจไทรอยด์พบภาวะพร่องไทรอยด์โฮโมน ร้อยละ 11.53 (เป้าหมาย 

ร้อยละ 3)  
5. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ผลงาน 9.29 (เป้าหมาย ร้อยละ 7)  
6. อัตราส่วนมารดาไทยตาย ผลงาน 8.09 ต่อแสนของการเกิดมีชีพ (เป้าหมายอัตรา 20 ต่อแสนการ

เกิดมีชีพ)  
7. ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอด ผลงาน 4.02 (เป้าหมายร้อยละ 5)  
8. ร้อยละทารกกินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ผลงาน 68.04 (เป้าหมายร้อยละ 50)  
9. อัตราการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ผลงาน 46.89 ต่อพัน (เป้าหมายอัตรา 42 ต่อพัน)  
10. อัตราแม่ต้ังครรภ์วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี ผลงาน 1.63 ต่อพัน  
11. แม่วัยรุ่นหลังคลอดวางแผนครอบครัวด้วยวิธีฝังยา/ใส่ห่วง คุมก าเนิด ร้อยละ 68.65  
12. พัฒนาการเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) ๔ ช่วงอายุ คืออายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการ 

คัดกรองร้อยละ 82.65 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 14.48 เด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ภายใน 30 วัน ร้อยละ 78.02  

      เด็กท่ีได้รับการกระตุ้นยังพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 1.02 ซึ่งแยกออกเป็นรายด้าน ดังนี้  
  - ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) 17.46  
  - ด้านการเข้าใจภาษา (RL) ร้อยละ20.63  
  - ด้านการใช้ภาษา (EL) ร้อยละ 28.57  
  - ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ( FM) ร้อยละ 15.87  
  - ด้านสังคม (PS) ร้อยละ 17.46 
13. ร้อยละการเจริญเติบโตเด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน 44.50 (เป้าหมายร้อยละ 54)  
สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการในหน่วยบริการโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ต าบล มีการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของกระทรวง
สาธารณสุข และพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน โดยการบูรณางานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน พ้ืนที่ 
ประกอบด้วยสาธารณสุข ศึกษา ท้องถิ่น มหาดไทย เกษตร เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อน
ตามกระบวนการ ดังนี้  
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  1. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่าย/บทบาทหน้าที่ ระดับต าบล  
2. ประชุม/วาระ/รายงานการประชุม  
3. วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาตัวชี้วัดส่งเสริมตามกลุ่มวัย  
4. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  
5. การก าหนดมาตรการ/กติกาชุมชน  
6. พัฒนางานตามกระบวนการ 4 C  
7. ผลลัพธ์การด าเนินงาน/ Best Practice / นวัตกรรม  
8. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป/แผนยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิย้อนหลัง ดังนี้  

ตารางท่ี 1  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน (ใน/นอกสังกัด) พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัย 
              แม่และเด็ก 

 
โรงพยาบาล 

ปีท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่
ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

Lead/ANC/LR/ NICU 
/PP/WCC/PS/CLUB   

 
ปัจจุบัน 

 
ครบประเมินซ้้า 

ทุก 3 ปี   

ชลบุรี 2560 รักษาสภาพ เขตประเมิน 2563 
บางละมุง 2559 รักษาสภาพ 2562 
พนัสนิคม 2560 รักษาสภาพ 2563 
แหลมฉบัง 2560 รักษาสภาพ 2563 
บ้านบึง 2561 รักษาสภาพ 2564 
พานทอง 2559 รักษาสภาพ 2562 
สัตหีบ 2560 รักษาสภาพ 2563 
บ่อทอง 2558 รักษาสภาพ 2561 
หนองใหญ่ 2560 รักษาสภาพ 2563 
วัดญาณสังวราราม 2558 รักษาสภาพ 2561 
เกาะสีชัง 2559 รักษาสภาพ 2562 
ม.บูรพา 2558 รักษาสภาพ 2561 
สมเด็จ ณ ศรีราชา 2559 รักษาสภาพ 2562 
สิริกิติ์ 2560 รักษาสภาพ 2563 

แหล่งที่มา งานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรี เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 

จากตาราง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน(ใน/นอกสังกัด) พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คือ การน าองค์กร คลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
ห้องคลอดคุณภาพ(LR) ทารกแรกเกิดในห้องคลอดNB หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ NICU ตึกหลังคลอด 
(PP) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) โรงเรียนพ่อแม่ (PS) ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก (CLUB) และบรรลุผล
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  
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 1. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนไม่เกิน 25: พันการเกิดมีชีพ 
2. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิมปีละ 0.5 %          
3. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 หรือเพ่ิมขึ้นจากฐานข้อมูลเดิมปีละ 2.5 % 
๔. คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบสงสัยล่าช้า > ๒๐ % ๕. อัตรามารดาตาย ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสน 
    การเกิดมีชีพ  
๖. ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอด ๓ – ๕ %  
๗. มารดาคลอดก่อนก าหนด ลดลง ๑๐ %  
๘. ร้อยละมารดาวัยรุ่น คุมก าเนิด > ๘๐ % หรือเพ่ิม ๕ %  
๙. ร้อยละมารดาวัยรุ่นคุมก าเนิดกึ่งถาวร > ๘๐ % หรือเพ่ิม ๕ % รวมจ านวน 14 แห่ง  (โรงพยาบาลรัฐ 
    11 แหง่ /โรงพยาบาลรฐันอกสังกัด 3 แห่ง) เข้ารับการพัฒนาระบบบริการคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     อนามัยแม่และเด็ก มีประเมินรับรองใหม่/ซ้ า และขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการประเมินอนามัย 
     แม่และเด็กระดับจังหวัด จ านวนทีผ่่านเกณฑ์และรักษาสภาพต่อเนื่อง จ านวน 14 แห่ง ร้อยละ 100  

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง ตัวช้ีวัดกลุ่มหญิงคลอด  ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 5 อัตราส่วนมารดาตายต่อแสนของการเกิดมีชีพ จังหวัดชลบุรี  เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อแสน 
               ปีงบประมาณ 2555-2561 

 

 

 

 

 
 

แหล่งที่มา งานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสรมิสุขภาพ ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรี เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

แผนภูมิที่ 6 สาเหตุการตายมารดา แยกชนิด Indirect Obs และ Direct Obs จังหวัดชลบุรี 
                ปีงบประมาณ 2557 - 2561 

 

แหล่งที่มา งานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสรมิสุขภาพ ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรี เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
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          จากแผนภูมิ 5-6 อัตราการตายมารดา (เป้าหมายไม่เกิน 20:100,000 การเกิดมีชีพ) และประเภท
สาเหตุการตายปีงบประมาณ 2557 - 2561 (ข้อมูลบริการ) และประเภทผลงานภาพรวมจังหวัด ปี 2557 
อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น 6.1 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 7.85 ปี 2558 อัตรามารดาไทยตาย 
คิดเป็น 7.77 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 10.18 รวมมารดาตายจ านวน 3 ราย เป็นคนไทย 2 ราย 
ต่างด้าว 1 ราย ปี 2559 อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น 3.51 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 6.19  
รวมมารดาตายจ านวน 2 ราย เป็นคนไทย 1 ราย ต่างด้าว 1 ราย ปี 2560 อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น 
28.41 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 25.06 รวมมารดาตาย 8 ราย เป็นคนไทย 8 ราย, ต่างด้าวไม่มี 
สาเหตุมารดาตาย amniotic fluid embolism, septic shock, pph, rds, heart failure, no heart และ 
amniotic fluid embolism) ปี 2561 อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น 14.21 และอัตราไทย+ต่างด้าว คิดเป็น 
18.86  รวมมารดาตายจ านวน 6 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ต่างด้าว 2 ราย สาเหตุการตาย Ruptured Aortic 
Aneurysm,  PIH eclampsia,  PPH,  Severe MR, Severe pulmonary hypertension with eclampsia, 
CML C blast crisis ,hyprodermic shock )  

ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

มาตรการด้าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท้าให้
การด้าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าท่ีตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ ด้าเนินการ

ต่อ 

การถ่ายทอดนโยบาย
และการขับเคลื่อนงาน 

1.นโยบายและการถ่ายทอดลงสู่
ผู้ปฏิบัติ ใช้ระบบการแจ้งด้วย
หนังสือ และถ่ายทอดด้วย web 
conference เป็นหลัก 
ปัญหา ระบบสญัณาณรับไดไ้ม่
ครอบคลมุ ไมม่ีความพร้อม
เพรียงของผู้เข้าประชุม การน าสู่
การปฏิบัติ ไม่มั่นใจ   

1.แจ้งผู้บริหารวันประชุม
ประจ าเดือน กวป. และ
ประชุมแจ้งให้แก่เจ้าหนา้ที่
ทุกวันประจ าเดือน 

1. การบรูณาการงบประมาณ  
เจ้าหน้าท่ีร่วมกัน ของเขต
สุขภาพ และศูนย์วิชาการ เพื่อ
ลดภาระงาน คน เงิน ของ ท่ีไม่
เพียงพอ และการพัฒนางานท่ี
ชัดเจน 

การจัดการระบบข้อมูล 
ไอท ี
 
 
 
 

2.1.ฐานข้อมูลใน HDC บาง
หน่วยบริการไมเ่ป็นปัจจุบัน  
ส่วนหน่วยบริการที่มีฐานข้อมลู
เป็นปัจจุบัน ปัญหาที่พบ จะเป็น
เรื่องการย้ายเข้าย้ายออก   
2.2 ตัวช้ีวัดใน HDC ยังมี
ตัวช้ีวัดไม่ครบทั้งหมด 
2.3 โปรแกรม43 แฟ้มไม่
เสถียรมีการเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่อง  ซี่งผู้รับผดิชอบงานท่ี
บันทึกส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี
ไอที 
2.4 จ านวนเจ้าหน้าท่ีน้อยไม่
เพียงพอ ภาระงานมาก งานทุก
อย่างต้องบันทึก รายละเอียด
การบันทึกเยอะมาก ไมส่มดลุกับ
เจ้าหน้าท่ี  
 

2.1.เพิ่มเจา้หน้าท่ีและขยาย
การท างานและรูปแบบไอที  
ให้สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนางานได้เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 

2.1-2.3 ฐานข้อมลูสุขภาพ 
ตอบการพัฒนางานในประเทศ  
ควรพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ให้มี
ศักยภาพพัฒนาข้อมูลใหม้ีความ
สะดวกน ามาใช้ให้ได้ในแตล่ะ
ระดับอย่างชัดเจน ท้ังข้อมูล
ความครอบคลุมและข้อมลู
บริการ และการเชื่อมโยงของ
ข้อมูลไปได้ทั่วประเทศ App 
ต่างๆ เป็นต้น 
 2.4 ตัวช้ีวัดนโยบายของ
กระทรวง กรม กอง และเขต  
ปัจจุบันมีจ านวนเพิม่ขึ้น  
เน้นหนักด้านคณุภาพ ขาด
การบูรณางานร่วมกันท้ังใน
กระทรวงและนอกกระทรวง  
และงบประมาณมสีนับสนุนให้
จังหวัดท างานน้อยมาก ซึ่ง
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มาตรการด้าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท้าให้
การด้าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าท่ีตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ ด้าเนินการ

ต่อ 

จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักพา
ทีมงานในระดับพื้นท่ีแก้ไข
ปัญหา ท าให้ขาดความสมดุล 
ข้อเสนอแนะ การก าหนด
นโยบาย ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยควร
ท าให้ส าเรจ็เป็นเรื่องๆ และ
นโยบายที่ก าหนดควรมีความ
ต่อเนื่องในแต่ละปี ให้เห็น
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถ
วัดผลลัพธ์ที่ประชาชนได้อย่าง
ชัดเจน แล้วจึงพัฒนาต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
แผนงาน  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน 
โครงการ  ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  2 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  

ข้อมูลสถานการณ์ 
   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กในระดับ
ประถมศึกษา เป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชุดฟันในช่องปากจากฟันน  านมเป็น 
ฟันถาวร ซึ่งฟันที่เริ่มขึ นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุเนื่องจากการสะสมแร่ธาตุที่ผิวฟันยังไม่สมบูรณ์และ
เด็กยังไม่สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีรวมทั งมีพฤติกรรม เช่น ดื่มน  าอัดลม กินขนมกรุบกรอบ ปัญหาโรค  
ฟันผุของเด็กวัยนี จึงส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของร่างกาย และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก 
นอกจากนี อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุต่อฟันและเนื อเยื่อในช่องปากได้บ่อย จากการที่เด็กเล่นกีฬาและออกก าลังกาย
กลางแจ้งโดยขาดความระมัดระวัง 

   ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะ 
การเจริญเติบโตจึงควรเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้เด็กเกิดความเคยชินและเป็นลักษณะ
นิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิตโดยสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยการแปรงฟันและบริโภคอาหาร  
ที่เหมาะสม 
   จากข้อมูลรายงานฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ 
ร้อยละ 79.47 เพ่ิมขึ นจากปี 2560 ร้อยละ 20.95 แม้ว่าเด็กอายุ 6-12 ปีจะได้รับบริการทันตกรรม  
ร้อยละ 64.07 ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปี 2560 ร้อยละ 13.93 แต่เด็กยังมีปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคและ 
การท าความสะอาดช่องปาก ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนนี จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่โรงเรียนและการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านร่วมด้วย การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กวัยเรียนที่ผ่านมา โดยการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ มีการขยายผลให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ นผ่านการขับเคลื่อนเครือข่ายเด็กไทยฟันด  ีและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาในระยะ ต่อไป คือ การพัฒนาเพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั งทบทวนกระบวนการ
ท างานที่ผ่านมา และพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางแสดงร้อยละเด็ก 12 ปี มีฟันดีไม่มีฟันผุ (Cavity Free) ประจ าปี 2561 แยกรายอ าเภอ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เด็กนักเรียนมีฟันแท้ขึ นเร็ว อาจผุได้เร็วขึ นเนื่องจากอาหาร เครื่องดื่ม และเด็กนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่นไม่ค่อย  
    สนใจในเรื่องการแปรงฟัน 
2. เด็กนักเรียนอายุ 12 ปี อยู่ในชั นมัธยมศึกษา และโรงเรียนเอกชน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. เพ่ิมการจัดบริการอุดฟันแท้เด็กนักเรียน โดยเฉพาะชั น ป.5 และ ป.6 
2. เพ่ิมความครอบคลุมการน าเข้าข้อมูลหลังการจัดบริการ 

ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เป้า 

หมาย 
ผล 
งาน 

ร้อยละ เป้า 
หมาย 

ผล 
งาน 

ร้อยละ เป้า 
หมาย 

ผล 
งาน 

ร้อยละ 

เด็ก 12 ปีมีฟันดี 
ไม่มีฟันผุ (Cavity 
Free) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 54 

8,126 1,310 16.12 9,274 5,423 58.52 7,163 5,688 79.41 

อ าเภอ เมือง บ้านบึง หนอง
ใหญ่ 

บางละ
มุง 

พาน
ทอง 

พนัส
นิคม 

ศรี
ราชา 

เกาะ
สีชัง 

สัตหีบ บ่อทอง เกาะ
จันทร์ 

รวม 

เป้าหมาย 1,747 822 106 863 278 902 1,332 20 690 238 165 7,163 
ผลงานปี

61 
1,747 684 75 631 226 734 1,152 15 477 183 118 5,688 

ร้อยละ 79.74 83.21 70.75 73.12 81.29 81.37 86.49 75 69.13 76.89 71.52 79.41 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  Prevention and Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
โครงการ  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3  อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15 – 19 ปี 

ข้อมูลสถานการณ์ 
 จากข้อมูลในระบบ HDC พบว่า ประชากรในจังหวัดชลบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 1,258,478 คน  
มีประชากรเพศหญิงอายุ 10-14 ปี มีจ านวน 41,136 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของประชากรทั้งหมด  
ส่วนประชากรเพศหญิงอายุ 15-19 ปี มีจ านวน 41,663 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของประชากรทั้งหมด 
โดยสามารถจ าแนกประชากรเพศหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี จ าแนกรายอ าเภอ ได้ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรเพศหญิงจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามกลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี และ  
              จ าแนกตามอ าเภอ (แหล่งข้อมูล : HDC) 
 

อ าเภอ จ านวนหญิงอายุ 10-14 ปี (คน) จ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี (คน) 
 เมืองชลบุรี 8,115 11,194 
 บางละมุง 8,563 8,179 
 ศรีราชา 8,622 7,670 
 พนัสนิคม 3,109 3,034 
 บ้านบึง 3,416 2,883 
 สัตหีบ 4,112 3,915 
 พานทอง 1,727 1,587 
 บ่อทอง 1,555 1,493 
 เกาะจันทร์ 1,127 988 
 หนองใหญ่ 671 601 
 เกาะสีชัง 119 119 

รวม 41,136 41,663 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

การคลอดในแม่วัยรุ่น : จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดชลบุรี 
มีอัตราค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณาภายในจังหวัดชลบุรี พบว่า อัตราการคลอดแม้ว่าจะสูง เกินเกณฑ์  
แต่แนวโน้มการคลอดในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเทียบจากสถิติย้อนหลัง พบว่า 
สถานการณ์การคลอดของหญิงอายุ15-19 จากปี  2555-2562 มีแนวโน้มลดลงจาก 67.68/พัน  
มาเป็น 41.48/พัน ในปี 2562 ดังภาพที่ 1   
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ภาพที่ 1 อัตราการคลอด (ต่อพัน) ในหญิงวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) จังหวัดชลบุรี เทียบกับระดับประเทศ  
            (ปีงบประมาณ 2555 - 2561) 

 
แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

ตารางท่ี 2 จ านวน และอัตราการคลอดต่อพันประชากร ของหญิงอายุ 10-14 ปี จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนคลอด อัตรา/พัน จ านวนคลอด อัตรา/พัน 

  เมืองชลบรุ ี 16 2.20 8 1.01 
  บางละมุง 11 1.27 11 1.28 
  ศรีราชา 13 2.01 11 1.60 
  พนัสนิคม 3 0.95 4 1.27 
  บ้านบึง 7 2.36 4 1.35 
  สัตหีบ 13 3.12 4 0.96 
  พานทอง 4 2.41 2 1.21 
  บ่อทอง 1 0.66 9 5.87 
  เกาะจันทร ์ 0 0 3 2.77 
  หนองใหญ่ 1 1.46 1 1.47 
  เกาะสชีัง 5 4.70 0 0.00 

รวม 74 1.96 57 1.47 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

  จากตารางที่ 2 พบว่าอัตราการคลอดต่อพันประชากร ของหญิงอายุ 10-14 ปี ในภาพรวมมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ยังอยู่ในอัตราที่เกินเกณฑ์ ซึ่งอ าเภอที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอเกาะจันท์ และอ าเภอ
ศรีราชา เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3 จ านวน และอัตราการคลอดต่อพันประชากร ของหญิงอายุ 15-19 ปี จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนคลอด อัตรา/พัน จ านวนคลอด อัตรา/พัน 

  เมืองชลบรุ ี 396 29.21 322 19.90 
  บางละมุง 568 58.36 543 59.20 
  ศรีราชา 519 66.56 369 55.12 
  พนัสนิคม 161 44.82 131 40.76 
  บ้านบึง 119 35.21 102 34.96 
  สัตหีบ 169 36.90 128 32.04 
  พานทอง 110 62.54 94 58.90 
  บ่อทอง 104 62.13 100 67.34 
  เกาะจันทร ์ 67 58.57 53 51.11 
  หนองใหญ่ 42 55.05 43 71.43 
  เกาะสชีัง 7 48.61 2 15.38 

รวม 2,262 47.01 1,887 40.13 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

  จากตารางที่ 3 พบว่าหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดที่ลดลง แต่เมื่อพิจารณารายอ าเภอพบว่า
อ าเภอที่มีอัตราคลอดของแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี สูง โดยเฉพาะ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอบางละมุง และอ าเภอ
หนองใหญ่ เป็นต้น 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของการคลอดซ้ าของหญิงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี 3 ปี และรายอ าเภอ 
 

 
อ าเภอ 

ร้อยละการคลอดซ้ า  
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เมืองชลบรุ ี 85 19.72 34 16.83 
บางละมุง 126 20.76 36 11.88 
ศรีราชา 127 22.68 28 14.21 
พนัสนิคม 20 11.30 10 14.29 
บ้านบึง 9 6.62 4 5.00 
สัตหีบ 29 15.68 8 11.11 
พานทอง 23 19.66 7 12.96 
บ่อทอง 18 16.67 10 14.29 
เกาะจันทร์  16 21.92 3 9.09 
หนองใหญ่ 9 20.00 0 0.00 
เกาะสีชัง 1 12.50 1 100.00 
รวม 463 18.92 141 12.77 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

  การคลอดซ้ า : ส าหรับอัตราการคลอดซ้ า ในหญิงวัยรุ่น อายุน้อยกว่า 20 ปี เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 
10 พบว่า ยังมีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มลดลง           
จากร้อยละ 18.92 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 12.77 ในปี 2561 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 5 ร้อยละของหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี (คลอด และแท้ง) คุมก าเนิดทุกวิธี จ าแนกรายปี และอ าเภอ 
 

 
อ าเภอ 

ร้อยละการคมุก าเนิดทุกวิธี  
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมืองชลบรุ ี 313 72.62 284 75.53 
บางละมุง 462 76.11 394 67.93 
ศรีราชา 423 75.54 222 58.73 
พนัสนิคม 118 66.67 86 64.18 
บ้านบึง 120 88.24 100 71.43 
สัตหีบ 120 64.86 100 73.53 
พานทอง 51 43.59 72 66.67 
บ่อทอง 90 83.33 80 59.70 
เกาะจันทร์  29 39.73 48 72.73 
หนองใหญ่ 36 80.00 28 63.64 
เกาะสีชัง 3 37.50 0 0.00 

รวม 1,765 72.13 1,346 64.16 

 แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 การคุมก าเนิด : ในส่วนของการคุมก าเนิดทุกวิธีของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 
(ของการคลอดและแท้ง) พบว่า อัตราการคุมก าเนิดทุกวิธีโดยรวมยังต่ ากว่าเกณฑ์ แต่มีแนวโน้มลดลง 
ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 5 

ตารางท่ี 6 ร้อยละของหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี (คลอด และแท้ง) คุมก าเนิดด้วยวิธีการฝังยาคุม  
              และห่วงอนามัยจ าแนกรายปี และอ าเภอ 
 

อ าเภอ ร้อยละการคมุก าเนิดด้วยวิธีฝังยาคุม หรือห่วงอนามัย  

ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เมืองชลบรุ ี 307 98.08 264 92.96 
บางละมุง 455 98.48 394 100.00 
ศรีราชา 325 76.83 194 87.39 
พนัสนิคม 123 100.00 74 86.05 
บ้านบึง 86 71.67 46 46.00 
สัตหีบ 106 88.33 80 80.00 
พานทอง 45 88.24 64 88.89 
บ่อทอง 80 88.89 76 95.00 
เกาะจันทร์  38 100.00 44 91.67 
หนองใหญ่ 33 91.67 22 78.57 
เกาะสีชัง 3 100.00 0 0.00 

รวม 1,601 90.71 1,258 93.46 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

  การคุมก าเนิด ด้วยวิธีฝังยาคุม และห่วงอนามัยของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 
(ของการคุมก าเนิดทุกวิธี) พบว่า โดยรวมสูงกว่าเป้าหมาย  
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ประเด็นปัญหา 

ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบปัญหาการด าเนินงานดังนี้ 
1. ด้านตัววัยรุ่น   

- ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดที่ถูกต้อง 
- วัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 50 ตั้งใจอยากมีบุตร เนื่องจากท างาน และมีครอบครัวแล้ว 

 - แม่วัยรุ่นบางคนไม่ยอมฝังยาคุมก าเนิดหลังคลอด ด้วยเชื่อค าแนะน าของ ญาติและสามี กับ
การกลัวเจ็บ กลัวภาวะแทรกซ้อนของการฝังยา ฯ    

- รู้สึกอายที่จะไปซื้ออุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์คุมก าเนิด 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเอ้ือให้วัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้น เช่น 

ครอบครัวเดี่ยวพ่อแม่ท างานนอกลูกอยู่บ้านตามล าพัง โรงแรมชั่วคราวมีมากมาย และสามารถเข้าถึงสื่อลามก
อนาจารได้ง่าย  

3. ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะคิดว่า         
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น  เป็นงานของสาธารณสุข แม้ว่าจะมีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วก็ตาม 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมความรู้ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมความรู้ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคน ส่วนโรงเรียนการให้ความรู้ไม่สอดคล้องกับการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น เช่น 
วัยรุ่นเริ่มท้องในช่วง ป.5-6 แต่ยังไม่การสอนวิธีการคุมก าเนิดที่ถูกต้องให้กับเด็ก และเด็กยังไม่สนใจในการมา
ขอรับความรู้หรือขอค าปรึกษาจากคลินิกวัยรุ่น 

5. ด้านการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า โรงเรียนบางแห่งยังไม่ให้มีการแจก
ถุงยางอนามัยในโรงเรียน 
  6. ด้านนโยบาย ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดให้มีการบรรจุแผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในช่วงไตรมาสแรกนั้น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่สามารถไปสั่งการคณะกรรมการ พชอ.ได้ ได้แต่เรียนเพื่อพิจารณาเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ส่วนกลางควรผลิตสื่อโทรทัศน์ ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ทีเ่สี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และการสอน
เรื่องเพศศึกษา/ทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และออกอากาศให้บ่อยๆ 
           2. ชุดตัวอย่างการคุมก าเนิดวิธีต่าง ๆ เพื่อใช้สอนกลุ่มวัยรุ่น ขนาดกลุ่มประมาณ 20 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ 
ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลสถานการณ์  
 จังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System)  
ตามองค์ประกอบ  UCARE และ UCCARE ในปั จจุ บั น  ครอบคลุ มทั้ ง  11 อ า เภอ  ตั้ ง แต่ปี  2556  
และด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ครอบคลุมทุกมิติ (กาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ) 
เน้นกระบวนการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ และในปี 2559 การด าเนินงาน DHS เน้นการแก้ปัญหา
สุขภาพตามกลุ่มวัย ตามบริบทพ้ืนที่ในแต่ละหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยบูรณาการการด าเนินงานต าบลจัดการ
สุขภาพร่วมกับต าบล LTC และขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอและบริการปฐมภูมิ ผ่านกลไกทีมสุขภาพอ าเภอ 
นักสุขภาพครอบครัว หรือที่เรียกว่า ทีมหมอครอบครัวในปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้ป่วย 
ในชุมชน ผ่านศูนย์ COC (Continuing of Care) ในปี 2560 จังหวัดชลบุรี ด าเนินงานการบริหารจัดการของ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (DHS : District Health System) จ านวน 9 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอศรีราชาและ 
พนัสนิคม เข้าร่วมด าเนินงาน “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ” District Health Board : 
DHB เป็นการด าเนินงานต่อยอดจากเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ เน้นการจัดระบบสุขภาพพ้ืนที่ โดยใช้พ้ืนที่  
เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง คณะกรรมการ DHB ลงนามค าสั่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินงานเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทในพื้นที่ ปัจจุบันด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าของและภาวะ
ผู้น าร่วม น าไปสู่การเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ใช้อ าเภอ  
เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท างานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
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ปี 2556 
- 2559 

-ขับเคลื่อนการด าเนินงาน DHS (District Health System) ครอบคลุม 11 อ าเภอ 
-ใช้เครื่องมือ UCCARE ในการประเมินคุณภาพ  
-ประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ DHS ระดับจังหวัด ด้วยวิธีการเยี่ยมเสริมพลัง 
-ผลการประเมิน ทุกอ าเภอมีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพพ้ืนที่อย่างน้อย 3 เรื่อง  
ผ่านระดับ 4 (ปี2559) 

ปี 2560 -ปรับการด าเนินงาน โดยผ่านคณะกรรมการ DHB (District Health Board) มีอ าเภอ
เข้าร่วมด าเนินงาน 2 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอศรีราชา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ DHB โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม อีก 9 อ าเภอ ด าเนินงานขับเคลื่อน 
DHS 

ปี 2561 -ทุกอ าเภอ ด าเนินงาน พชอ. โดยจัดท า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)  โดยมี นายอ าเภอเป็นประธาน และ สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ 
-เลือกประเด็นปัญหา เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง 
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ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รอบ 12 เดือน  (ต.ค. 60 – ก.ย.61) 

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน กลยุทธ์ “3 ก.” กรรมการ กองทุน กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน ผลงาน ร้อยละ 
1.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  

ทุกอ าเภอ (11อ าเภอ) ด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการ พชอ. โดยนายอ าเภอลง
นามค าสั่ง ก่อนวันท่ี 8 พ.ค. 2561 

100 

2.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอ าเภอ 
(พชอ.) เพ่ือคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามบริบทพ้ืนที่ อย่างน้อย อ าเภอละ 2 ประเด็น 

ทุกอ าเภอ (11อ าเภอ) คัดเลือกประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 30ประเด็น
ตามบริบทพ้ืนท่ี (11 เรื่อง) ดังนี ้
1.การดูแลผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยติดเตยีง  
ร้อยละ 20  
2.อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 16.66 
3.พิษสุนัขบ้า ร้อยละ 13.33 
4.วัณโรค,สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10 
5.ไข้เลือดออก,ออกก าลังกาย,ยาเสพติด  
ร้อยละ 6.66 
6.สถานรับเลี้ยงเด็ก,ร้านอาหาร,การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ ร้อยละ 3.33 

100 

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ จังหวัดชลบรุี วันที่ 8 มิ.ย.61 และประเมินผล
การด าเนินงานตาม UCCARE โดยคณะกรรมการเย่ียมเสรมิ
พลังระดับจังหวัด (จัดโดย สสจ.ชลบรุี) 

ผ่านระดับ 3 ทุกอ าเภอ 
(เกณฑผ์่านระดับ 3 ร้อยละ 50) 

100 

4.การใช้งบประมาณการพัฒนาคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)  อ าเภอละ 
20,000 บาท  

ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว - 

5.การพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

ทุกอ าเภอเข้ารับการอบรม ในวันที่ 11 -
12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวีารี จอม
เทียบบีช พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดย วสส.ชลบุรี 

- 

6.เลขา พชอ.ร่วมประชุมขับเคลือ่นคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) วันที่ 24 พ.ย. 60 ณ 
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร จัดโดยส านัก
บริหารสขุภาพดีวิถีชีวิตไทย 

เลขา พชอ.ทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุมฯ - 

7.เลขา พชอ.ร่วมประชุมขับเคลือ่นคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) วันที่ 26 เม.ย. 61 ณ 
โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. จัด
โดยส านักบริหารสุขภาพดีวิถีชีวติไทย 

เลขา พชอ.ทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุมฯ - 

8.เลขา พชอ.ร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการขับเคลื่อน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
“ก้าวย่างท่ีมั่นคง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน” ใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 
จังหวัดชลบรุี ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 
มิถุนายน 2561 
ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี 

เลขา พชอ.ทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุมฯ - 
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สรุปการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชลบุรี ปี 2561 
 

อ าเภอ คณะกรรมการ พชอ. 
นอภ.ลงนาม 

ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต Motto UCCARE 
เฉลี่ย 

เมืองชลบุรี 7 พฤษภาคม 
2561 

1.ผู้สูงอายุพึ่งพงิ (LTC) 
2.วัณโรค (TB) 

พัฒนาคุณค่าแห่งชีวิต ผ่าน
มิตรภาพเครือข่าย 
หลากหลายด้วยนวัตกรรม 
อ าเภอเมืองชลบุร ี

4.44 

บางละมุง 3 พฤษภาคม 
2561 

1.ผูสู้งอายุ ผู้พิการ :การดูแลผู้ป่วย
ติดเตยีง LTC 
2.สิ่งแวดล้อม:การบริหารจัดการขยะ 
3.การก ากับคุณภาพมาตรฐานสถาน
รับเลีย้งเด็ก (Nursery) 
4.บางละมุงร้านเด็ดเจ็ดดาว 

บางละมุง เมืองสะอาด 
Smart City ประชาชน 
อยู่ดีมีสุข 

4.17 

ศรีราชา 1 พฤษภาคม 
2561 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติด
เตียง/ผู้ป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส 
(คนศรีราชา ไม่ทอดทิ้งกนั) 
2.ศรีราชาปลอดวัณโรค 
3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

คนศรีราชาไม่ทอดทิ้งกัน 
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ขา้ง
หลัง 

4.30 

พนัสนิคม 27 มีนาคม 2561 1.โรคพิษสุนัขบา้ 
2.วัณโรค 
3.อุบัติเหตุทางถนน 

- 4.40 

บ้านบึง 7 พฤษภาคม 
2561 

1.การจัดการด้านสิง่แวดล้อม 
2.ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3.การป้องกันอุบัติ 

- 4.22 

สัตหีบ 4/17 พฤษภาคม 
2561 

1.การสร้างเสริมสุขภาพ 
2.การดูแลตามกลุ่มวัย 
3.การจัดการด้านสิง่แวดล้อม 

คนสัตหีบ อยู่ดีมีสุข ไม่
ทอดทิ้งกัน 

4.79 

พานทอง 26 เมษายน 2561 1.อุบัติเหตุ 
2.ยาเสพติด 

คนพานทอง ปลอดภัย 
ไร้ทุกข์ 

4.83 

บ่อทอง 7 พฤษภาคม 
2561 

1.อุบัติเหตุทางถนน 
2.การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวยัอันควร 

- 4.20 

หนองใหญ ่ 8 พฤษภาคม 
2561 

1.การติดตามเยีย่มผู้ป่วยตดิเตียง ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
2.การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

คนหนองใหญ่  
ไม่ทอดทิ้งกัน 

4.31 

เกาะจันทร ์ 8 พฤษภาคม 
2561 

1.การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
2.การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
3.การป้องกันควบคุมยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

คนเกาะจันทร์  
ไม่ทอดทิ้งกัน 

4.05 

เกาะสีชัง 4 พฤษภาคม 
2561 

1.ไข้เลือดออก 
2.การพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
3.อุบัติเหตุจราจร 

สุขกาย สุขใจ  
สไตลส์ีชัง 

4.47 
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จุดแข็งจังหวัดชลบุรี 
 จังหวัดชลบุรี มีสาธารณสุขอ าเภอที่เข้มแข็ง มีความสามารถและมีสัมพันธภาพที่ดี สามารถประสานการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอกับ นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ประชาชน ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานท ามาอย่างต่อเนื่อง จาก DHS เป็น DHB 
และพชอ.  

  ปัญหาอุปสรรค 
 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. 3 ก.  
      1.1 กรรมการ 
 
  
      1.2 กองทุน 
      1.3 กิจกรรม 
 
2. การประชาสัมพันธ ์
 
 
 
3.การประเมินผล 
 

                      
1.1 แต่งตั้งกรรมการได้ลา่ช้า เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรี ฯ และระเบียบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มี.ค.61   
1.2 - (ตามบริบทพ้ืนท่ี)   
1.3 กิจกรรมทีด่ าเนินงานมีการการบูรณาการการท างานทุกภาคส่วนมากขึ้น แต่ยัง
เป็นการแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพและงานสาธารณสุข เป็นส่วนมาก 
 
2.1 ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนในอ าเภอ โดยเฉพาะ
ระดับต าบล และชุมชน ทราบถึงบทบาทหน้าที่ พชอ.ตามระเบยีบส านักนายกฯ  
2.2 พชอ.แตล่ะอ าเภอยังเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์การด าเนินงานน้อย 
 
3.การด าเนินงาน พชอ.เป็นการด าเนินงานเชิงคุณภาพ เห็นผลสัมฤทธ์ิระยะยาว แต่
ต้องมีการประเมินผล ใหไ้ดผ้ลงานเชิงปริมาณ ในระยะเวลาการด าเนนิงานสั้นๆ 
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ วิธีการวัดผล ในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. 3 ก. 
 
 
 
 
 
 
2. การประชาสัมพันธ ์
 
 
 
3. การประเมินผล 
 
 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ พชอ. ทุกเดือน 
1.2 สนับสนุนใหม้ีการจดัตั้งกองทุนเพื่อความคล่องตัวใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน พชอ. 
1.3 มีกิจกรรมการด าเนินงาน ของ พชอ. สม่ าเสมอ (การ
ด าเนินงานท่ัวไป ในอ าเภอ โดย พชอ.) 
1.4 พชอ.เลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 2 
ประเด็น และด าเนินงานแก้ไขปญัหาตามบริบทพ้ืนท่ี 
2.1 ให้เลขา พชอ. สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับ พชอ.และกิจกรรมการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  
2.2 เพิม่ช่องทางการสื่อสาร ระหว่าง ประชาชน และ
คณะกรรมการ พชอ. 
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่ืนชมและเสริมพลัง 
3.2 บรูณาการการประเมินผลในการตรวจราชการบรูณา
การ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  
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ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  

การจัดการภัยสุขภาพ 
 

ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และและการจัดการสุขภาพ 
แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ  โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5  จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
                ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ข้อมูลสถานการณ์ 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  

ในทุกระดับ เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น  
ในปัจจุบันให้สามารถลดขนาดปัญหา ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ลดปัญหาเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
จากโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) โดยเพ่ิมสมรรถนะของทีมปฏิบัติการ (Operation Teams) และทีมตระหนักรู้  
(SAT Teams) ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีต้องประสบปัญหาโรคและภัยสุขภาพอยู่เสมอ จึงมีความจ าเป็นต้องให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพ่ือให้สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรคทุกภัยได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความ
เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านระบบงาน  (System) ปี 2561 มีการซ้อมแผนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  
(MERS Co-V) ซ้อมแผนกรณีสถานการณ์อุทกภัย มีการ Activate EOC วัณโรค โรคพิษสุนัขบ้า DRT (ไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า) เพ่ือจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติการ (SOP)  
 ด้านอุปกรณ์ (Stuff) มีการจัดเตรียมห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ไว้ส าหรับให้ทีมปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินท างาน มีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ หัวหน้ากลุ่มภารกิจใน
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(ICS ส าหรับผู้บริหาร) มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทีม SAT 

 หน่วยงานจะต้องก าหนดและมีการวางแผนแบ่งบุคลากรที่สามารถระดมมาช่วยด าเนินการใน
ภาวะฉุกเฉินได้ ให้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึน 

All Hazards Plan (AHP) หมายถึง แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ ส าหรับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ ใช้ในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน  
ทางสาธารณสุข 
 Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ก าหนดขึ้นโดย 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา 
ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 
1. ผู้บริหาร และ หัวหน้ากลุ่มภารกิจในระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ทุกคน
ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
(ICS ส าหรับผู้บริหาร)  
หมายเหตุ:  
1. ผู้บริหาร หมายถึง นพ.สสจ. , ผชช.ว., 
ผชช.ส. และผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์
หรือโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัด  
(ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับ
ผู้ บ ริ ห าร  ในปี งบประมาณ 2561 ไม่
จ าเป็นต้องเข้ารับการอบรมซ้ า)  
2. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หมายถึง หัวหน้า
กลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) และหัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 
ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับ
ผู้บริหาร รวมจังหวัดละ 2 คน 

- นายศิริชัย ลิ้มสกุล                       
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี          
ผ่านการอบรม ICS ส าหรับผูบ้ริหาร           
จัดโดย กรมควบคุมโรค รุ่นที่ 2  
เมื่อวันที่ 25 – 26 ธ.ค. 60 
- นายวิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผ่านการอบรม ICS 
ส าหรับผู้บริหาร จัดโดยกรมควบคุมโรค       
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 60 
 

2. จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation Section) เพ่ือ
ปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง 
สาธารณสุข 

- มีทีม MERT, mini MERT, EMS, MCATT, 
CDCU/SRRT  
 

3. จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัดเพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
(ภาวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน และ 
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน)  

3.1 มีการจัดท าค าสั่ง SAT ซึ่งมีคณะท างาน 
จ านวน 13 คน ผ่านการอบรม 7 คน ร้อยละ 
53.85 
3.2 มีการจัดเวร SAT ภาวะฉุกเฉิน และ SAT 
ภาวะปกติ โดยรายชื่อไม่ซ้ ากัน จัดเวรเป็นราย
สัปดาห์ระบาดวิทยา เพ่ือจัดท า Outbreak 
Verification และจัดท า Spot Report   

4. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและ
ภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

 

โรคและภัยสุขภาพ 
ที่มีการประเมิน RA 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 

 ต่ า 
FOOD POISONING ปานกลาง 
Rabies,MERS, ไข้เลือดออก  ระดับสูง 
HIV, TB, อุบัติภัยสารเคมี สูงมาก 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 
5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ

จังหวัด มีการซ้อมแผน หรือมีการยกระดับ
เปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ 

การซ้อมแผน และการเปิด EOC 
     - EOC Rabies เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 
     - มีการซ้อมแผน MERS                   
เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 
     - EOC TB เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
     - EOC DRT (โรคไข้เลือดออก            
โรคพิษสุนัขบ้า และวัณโรค) เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 
     - ซ้อมแผนกรณีสถานการณ์อุทกภัย 5 มิ.ย. 61 
     - EOC RTI ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  
IAP 
     - MERS 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 มีการปรับค าสั่งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท าให้ทีม SAT บางท่านยังไม่ผ่านการอบรม 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการจัดอบรมทีม SAT ให้ทุกคนผ่านการอบรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการภัยสุขภาพ 
แผนงาน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
โครงการ  ควบคุมบุหรี่/สุราและป้องกันเพื่อลดการบาดเจ็บทางถนนบูรณาการลดอุบัติเหตุ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 1๖ ต่อประชากรแสนคน  
                          (เป้าหมายจังหวัดชลบุรี ๒๙.๕๐ ต่อแสนประชากร) 

ข้อมูลสถานการณ์ 
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   จากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า จังหวัดชลบุรี 
มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๔๑.๗๒ ต่อแสนประชากร จ าแนก
พ้ืนที่โดยใช้สีเป็นตัวก าหนด สีแดง = อัตราที่ 22.30 ขึ้นไป สีเหลือง = อัตราที่ 16.00 ถึง 22.29 สีเขียว = 
อัตราที่ 0 ถึง 15.99 ทั้งนี้ พบว่าปี 2558 จังหวัดชลบุรี อ าเภอที่อยู่ในกลุ่มสีแดงคือ อ าเภอเมืองชลบุรี 
อ าเภอศรีราชา อ าเภอบ้านบึง อ าเภอพานทอง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอในกลุ่มสีเหลือง คือ
อ าเภอบางละมุง และอ าเภอบ่อทอง ส่วนอ าเภอในกลุ่มสีเขียวคือ อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอเกาะจันทร์ และ
อ าเภอเกาะสีชัง 

 จากส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข (ฐานข้อมูลจากมรณะบัตร) พบว่าจังหวัด
ชลบุรีมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรจากการบาดเจ็บทางถนน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เท่ากับ ๓๙.๓๒, 
๔๒.๙๒, ๔๖.๑๘ ๔๒.๑๒ และ ๔๑.๗๒ ตามล าดับ โดยในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จาการรายงาน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของสถานพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๕๗๓ ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ ๓๙.๒๙ ต่อแสนประชากร  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๕๗๗ ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ ๓๙.๖๑ ต่อแสนประชากร และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 จ านวน 619 ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ 41.74 ต่อแสนประชากร 
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
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จากการวิเคราะห์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ของจังหวัดชลบุรี จากฐานข้อมูล
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และฐานข้อมูลโปรแกรม Pher Accident ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ พบว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ านวน ๖๕๖, ๖๑๐, ๕๗๔, ๕๗๓ และ 
๕๗๗ ราย คิดเป็น ๔๗.๑๘, ๔๒.๙๑, ๓๙.๔๕, ๓๙.๒๙ และ ๓๙.๖๑ ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ซึ่งยังไม่มี
แนวโน้มลดลง และเม่ือวิเคราะห์จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ าแนกรายอ าเภอ
พบว่าอ าเภอที่มีจ านวนเสียชีวิตสะสมสูงสุดคืออ าเภอศรีราชา ๑๕๗ ราย รองลงไปคืออ าเภอบางละมุง  
๑๒๒ ราย อ าเภอบ้านบึง ๘๓ รายอ าเภอเมืองชลบุรี ๗๑ ราย และอ าเภอพานทอง ๕๕ ราย ตามล าดับ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม – พฤษภาคม ๖๑) พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ๔๒๓ ราย คิดเป็น 
๒๘.๕๒ ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคืออ าเภอศรีราชา ๑๐๖ ราย รองลงมาคืออ าเภอบางละมุง 
๙๘ ราย และเมื่อคิดอัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากร อัตราเสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่อ าเภอบ้านบึง รองลงมาคือ 
อ าเภอพานทอง เท่ากับ ๕๗.๗๑ ต่อแสนประชากร และ ๕๐.๕๘  ต่อแสนประชากร   
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดชลบุร ีมีแผนปฏิบัติการและการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน 7 กิจกรรม 
1. กิจกรรมบูรณาการข้อมูลการตาย ๓ ฐาน ร่วมกับ ปภ. ต ารวจ และบริษัทกลาง 
2. กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
3. กิจกรรรมสนับสนุนให้หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายส ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยง/จุดอันตราย  
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรด าเนินงานผ่านอ าเภอ DHS โดยสหสาขา และน าเสนอข้อมูลต่อศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนแต่ละระดับ 
4. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน จังหวัดชลบุรี 
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน DHS-RTI จังหวัดชลบุรี 
6. กิจกรรมสนับสนุนให้ด าเนินการมาตรการชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น 
7. กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน จังหวัดชลบุรี 
 

ภายใต้มาตรการเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการบริหารจัดการ 
 1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(Emergency 
Operation :EOC ) มีด าเนินการจัดตั้งเฉพาะกิจโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดชลบุรี ตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีทีม
ตระหนักรู้(Situation Awareness Team : SAT) โดยมีศูนย์สั่งการทางการแพทย์ เครือข่ายมูลนิธิฯ ในการ
ประสานและสนับสนุนข้อมูลในระดับพ้ืนที่ เช่น SRRT การรายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บ รายงาน
สถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ เหตุการณ์ส าคัญเป็นต้น  ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปี 256๑   
มีทีม SAT ปฏิบัติงานวันละ ๒ เวร ก าหนดเหตุการณ์ท่ีมีการบาดเจ็บหรือป่วย 
  1. VIP 
   1.1 เชื้อพระวงศ์ 
   1.2 คณะรัฐมนตรี 

1.3 องคมนตรี 
   1.4 ผู้น าต่างประเทศ พระราชอาคันตุกะ เอกอัครราชทูต 
  2. บุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2.1 แพทย์ 
   2.2 ผู้บริหารหน่วยงานหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดขึ้นไป 
   2.3 บุคลากรทุกประเภทที่เกิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
  3. รถพยาบาล 
  4. อุบัติเหตุหรือสาธารณภัยที่เกิดต่อสถานบริการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  5. การเจ็บป่วยสาธารณภัยที่สังคมให้ความสนใจ 
  6. สถานการณ์ที่จัดการไม่ได้ใน 1 ชม. หรืออาจรุนแรงขึ้น 
ก าหนดเหตุการณ์ท่ีต้องรายงานทันที โดยทางโทรศัพท์03๘ ๙๓๒๔๙3 และ 081 ๗๘๑๔๐๕๖ 
  1. อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินกับบุคคลส าคัญ VIP 
  2. อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินกับบุคลากรทางการแพทย์ ฯ เสียชีวิต 
  3. อุบัติเหตุรถพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 
  4. อุบัติเหตุหรือสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อสถานบริการและมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 
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งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้ดูแลช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 256๑ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการ
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

 ๑.๒ ตั้งศูนย์ Trauma & Emergency admin unit  ( TEA Unit คุณภาพ ) โรงพยาบาลชลบุรี 
และ โรงพยาบาลบางละมุง ตั้งศูนย์ Trauma & Emergency admin unit โดยมี แพทย์ผู้อ านวยการศูนย์ 
พยาบาลผู้ประสาน และเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในโรงพยาบาลชลบุรี  
และโรงพยาบาลบางละมุง 
 ๑.๓ มีการด าเนินการ ศปถ.ระดับอ าเภอ ๑๑ อ าเภอ โดยด าเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และมีสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขาร่วม มีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
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๒. มาตรการด้านการจัดการข้อมูล 4 I  
        ๒.๑ การบริหารจัดการข้อมูลและบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ (ต ารวจ บริษัทกลาง และ
สาธารณสุข) ได้ชุดข้อมูลที่จ าเป็น (Core data set) ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงเข้าสู่ Web EOC ใน
ส่วนกลาง ในการการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โรงพยาบาลทุกแห่ง บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ผ่าน PHER Accident  ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและ
รับผิดชอบในการบูรณาการข้อมูล เริ่มบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 
 

จากการบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิต ๓ ฐาน จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่าฐานข้อมูลการ
เสียชีวิตของสาธารณสุขมีจ านวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ฐานข้อมูลการเสียชีวิตของต ารวจ และน้อยที่สุดได้แก่
ฐานข้อมูลการเสียชีวิตของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๔, ๕๙.๔๙ และ 
๔๒.๖๖ ของข้อมูลบูรณาการการตาย ๓ ฐาน ตามล าดับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม – เมษายน ๖๑)  
พบข้อมูลการเสียชีวิต ๓ ฐาน เท่ากับ ๔๗๗ ราย โดยฐานข้อมูลการเสียชีวิตของสาธารณสุข เท่ากับ ๓๖๐ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๗ ของข้อมูลบูรณาการการตาย ๓ ฐาน 

        ๒.๒ ข้อมูล IS online มีโปรแกรม online ซึ่งโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลบางละมุง 
ด าเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี      
ทุกแห่ง ได้บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในโปรแกรม Pher Accident ของส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน     
ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูล real time 

 ๒.๓ การสอบสวนอุบัติเหตุ 
           ส านักงานสาธารณสุขได้ด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒ เหตุการณ์คือ  

                     ๒.๓.๑ อุบัติเหตุหมู่รถสองแถว มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย บาดเจ็บ ๙ ราย บริเวณเนินสามัคคี  
หลัก กม ๑๖๔ สัตหีบ-นาเกลือ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
            ๒.๓.๒ อุบัติเหตุรถกระบะสีด าหมายเลขทะเบียน ผค ๔๓ ชลบุรี ชนกับรถจักรยานยนต์
ประมาณ ๑๐ คัน ถนนพัทยาสาย ๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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   ๒.๓.๓ อุบัติเหตุรถพ่วง ๒๒ ล้อ ชนรถบรรทุกเหล็กและรถกะบะ เสียชีวิติ ๗ ราย บนถนน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย ๗ บริเวณกิโลเมตรที่ ๕๗ + ๘๐๐ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๒.๔ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยง/จุดอันตราย เพ่ือเสนอต่อศูนย์ความปลอดภัยทาง
ถนนระดับจังหวัด/อ าเภอ/ท้องถิ่น หรือเวทีอื่นๆ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอการแก้ไขจุดเสี่ยง อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/  
ไตรมาส โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้น าเสนอจุดเสี่ยงต่อศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๙๘ จุดเสี่ยง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับ
อ าเภอ ทั้ง ๑๑ อ าเภอ น าไปแก้ไข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
3. มาตรการป้องกัน 
  3.๑ ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance Safety)
สนับสนุนโรงพยาบาลทุกแห่ง 

ตารางแสดงการติดตั้งกล้องและ GPS จังหวัดชลบุรี จ าแนกรายโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล จ านวนรถพยาบาล/คัน ตดิกล้อง ร้อยละ ตดิ GPS ร้อยละ 

ชลบุร ี ๗ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ 
บางละมุง ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ 
พนสันคิม ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ 

ชลบุร ี ๗ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ 
แหลมฉบัง ๔ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ 
พานทอง ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ 
สัตหบี ๔ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ 

หนองใหญ ่ ๓ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ 
บ่อทอง ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ 

วัดญาณสังวราราม ๒ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ 
เกาะสีชัง ๒ ๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 

เกาะจนัทร ์ ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ 
รวม ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๔๘ ๙๖ 

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๐
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แบบส ารวจการท าประกันรถพยาบาลของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง จังหวัดชลบรุี เขตสุขภาพที่ ๖ 
 

                        ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 2560 
 

    

โรงพยาบาล จ านวนรถพยาบาล ท าประกันภัย ประเภทของประกันภัย ความคุ้มครองรถที่ท าประกัน จ านวนรถที่ติด
กล้อง 

จ านวนรถที่ติด
PGS 

รถ
อายุ
<5ปี 

รถ
อายุ>/5ปี 

รวม ไม่ท า ท า ภาค
บังคับ 

ชั้น
๓ 

ชั้น
๓พลัส 

ชั้น
๑ 

ผู้
ขับ
ขี่ 

อัตรา(บาท)/
คน 

ผู้โดยสาร
(คน) 

อัตรา(บาท)/
คน 

บุคคลที่ 3 การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ 

ติด ไม่ติด
กล้อง 

ติด ไม่ติด
กล้อง 

รพ.ชลบุรี 4 3 7 0 7 7 0 0 7 1 100,000 2 100,000     7 0 7 0 
 โรงพยาบาล
บางละมุง 

5 0 5 0 5 5 0 0 5 1 1,000,000 4 1,000,000     5 0 5 0 

รพ.พนัสนิคม 3 2 5 0 5 5 0 0 5 1 100,000 6 100,000     5 0 5 0 
รพ.แหลมฉบัง 3 1 4 0 4 4 0 4 0 1 50000 4 50000     4 0 4 0 
รพ.บ้านบึง 1 4 5 0 5 5 0 3 2 1 200,000 6 50,000   200,000 5 0 5 0 
รพ.พานทอง 3 2 5 0 5 5 2 0 3 1 1,000,000 4 1,000,000 300,000   5 0 5 0 
โรงพยาบาลเกาะ
สีชัง 

0 2 2 0 2 2 1 0 1 1 100,000 4 100,000     2 0 0 2 

โรงพยาบาลสัต
หีบ กม.10 

4 0 4 0 4 4 0 0 4 1 200,000 5 200,000     4 0 4 0 

วัดญาณสัง 
วราราม 

0 2 2 0 2 2 0 0 2 1 50,000 2 50,000   2 0 2 0 

หนองใหญ่ 1 2 3 0 3 3 0 0 3 1 100,000 2 100,000     3 0 3 0 
โรงพยาบาลบ่อ
ทอง  

2 3 5 0 5 5 0 0 5 1 200,000 4 200,000     5 0 5 0 

รพ.เกาะจันทร์ 2 1 3 0 3 3 0 3 0 1 100,000 4 100,000     3 0 3 0 
รวมชลบุร ี 28 22 50 0 50 50 3 10 37 12 3,200,000 47 3,050,000 300000 200000 50 0 48 2 
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ตารางแสดงการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถของพนักงานขับรถ จังหวัดชลบุรี จ าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล จ านวนพนักงานขับรถ/คน ผ่านการอบรม/คน ร้อยละ 
ชลบุรี ๑๔ ๙ ๖๔.๒๙ 

บางละมุง ๑๒ ๙ ๗๕.๐๐ 
พนัสนิคม ๙ ๗ ๗๗.๗๘ 
บ้านบึง ๘ ๗ ๘๗.๕๐ 

แหลมฉบัง ๑๑ ๖ ๕๕.๕๕ 
พานทอง ๗ ๕ ๗๑.๔๒ 
สัตหีบ ๗ ๗ ๑๐๐ 

หนองใหญ่ ๕ ๓ ๖๐.๐๐ 
บ่อทอง ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 

วัดญาณสังวราราม ๔ ๒ ๕๐.๐๐ 
เกาะสีชัง ๔ ๒ ๕๐.๐๐ 
เกาะจันทร์ ๔ ๒ ๕๐.๐๐ 

รวม ๙๒ ๖๕ ๗๐.๖๕ 
  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  จากตาราง การด าเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาลและรถราชการ จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ในจังหวัดชลบุรีมีรถพยาบาลทั้งหมด ๕๐ คัน ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ๕๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ติดตั้งกล้อง CCTV ๔๘ คัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ มีพนักงานขับรถทั้งหมด ๙๒ คน ผ่านการอบรมหลักสูตร
พนักงานขับรถ จ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๕ ส่วนการท าประกันภัยรถพยาบาล มีการท าประกันภัย
ภาคสมัครใจ ร้อยละ ๑๐๐  ชั้น 1 ร้อยละ ๗๔ ชั้น ๓ ร้อยละ ๖ และ ชั้น ๓ พลัส ๒๐ ทั้งนี้ตั้งแต่ด าเนิน
มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาลและรถราชการยัง พบการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลและรถราชการของ
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ๑ ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บ 
 ๓.2. มาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 
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    ๓.๒.๑ สนับสนุนการด าเนินการ ด้านวิชาการ ร่วมคิด ร่วมด าเนินมาตรการชุมชน และ “ด่านชุมชน”  
ให้บุคลากรสาธารณสุข/อสม. มีส่วนร่วมด าเนินการอย่างจริงจัง โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี
ด าเนินการด่านชุมชนทั้งหมด ๔๒ ด่านชุมชน 

 

  
  และเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี ด าเนินการด่านชุมชนทั้งหมด ๔๙ ด่านชุมชน 
โดยมีการด าเนินการด่านชุมชน ดังนี้ อ าเภอเมืองชลบุรี ๖ ด่าน, อ าเภอบางละมุง ๕ ด่าน, อ าเภอพนัสนิคม  
๗ ด่าน, อ าเภอศรีราชา ๗ ด่าน, อ าเภอบ้านบึง ๖ ด่าน, อ าเภอสัตหีบ ๕ ด่าน, อ าเภอพานทอง ๒ ด่า, อ าเภอ 
บ่อทอง ๔ ด่าน, อ าเภอหนองใหญ่ ๔ ด่าน, อ าเภอเกาะสีชัง ๑ ด่าน และอ าเภอเกาะจันทร์ ๒ ด่าน 
           ๓.2.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผ่าน  D-RTI ทั้ง ๑๑ อ าเภอ โดยม ี
การประเมินตนเองรอบที่ ๑ และผ่านตามเกณฑ์การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพ
อ าเภอ (D-RTI) ระดับดี ๗ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอสัตหีบ อ าเภอพานทอง 
อ าเภอ    บ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอบ้านบึง และการประเมินตนเองรอบที่ ๒ ประเมินตนเอง D-RTI 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี ๕ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี,อ าเภอบางละมุง,อ าเภอหนองใหญ่ , อ าเภอเกาะสีชัง 
และ อ าเภอเกาะจันทร์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอพานทอง และ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา , อ าเภอพนัสนิคม , อ าเภอบ้านบึง และอ าเภอบ่อทอง 
ทั้งนี้อ าเภอที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงสุด คือ อ าเภอศรีราชา  
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สรุปผลการประเมินตนเอง D-RTI จังหวัดชลบุรี  ปี 2561    

จังหวัด/อ าเภอ
เป้าหมาย D-RTI 

1) การ
จัดการ
ข้อมูล 

(ย้อนหลังกี่
ปี) 

2) การ
สอบสวน
สาเหตุการ
บาดเจ็บ 
(ครั้ง) 

3) จ านวน
ครั้งการ
ประชุม 
สหสาขา
(ครั้ง) 

4) มี
แผนงาน
โครงการ 
(มี/ไม่มี) 

5) การ
ขับเคลื่อน 
RTI Team 

ต าบล 
(จ านวน

ทีม) 

6) การชี้
เป้าและ

จัดการจุด
เสี่ยง/

ความเสี่ยง 
(จ านวน

จุด) 

7) การ
ด าเนินงาน
ด่านชุมชน 
(จ านวน
ด่าน/

อ าเภอ) 

8) 
มาตรการ
องค์กร
ความ

ปลอดภัยฯ 
(จ านวน
องค์กร) 

9) การรณรงค์
ให้ความรู้/

ประชาสัมพันธ ์
(จ านวนครั้ง) 

10) 
รายงาน
สรุปผล

การ
ด าเนินงาน 
(มี/ไม่มี) 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

สรุปผลการ
ประเมิน

ของ สคร. 

จ.ชลบุร ี              

อ าเภอเมืองชลบรุ ี 6 1 3 ม ี 0 6 4 17 2 มี 7/9 Good  

อ าเภอบางละมุง 6 3 3 ม ี 5 4 5 1 2 มี 7/10 Good  

อ าเภอศรีราชา 6 1 6 ม ี 8 12 7 26 1 มี 8/10 Advance  

อ าเภอพนัสนิคม 6 1 6 ม ี 7 10 7 34 2 มี 8/10 Advance  

อ าเภอบ้านบึง 6 2 7 ม ี 11 5 6 14 7 มี 8/10 Advance  

อ าเภอสัตหีบ 6 1 2 ม ี 5 9 5 8 2 มี 7/10 Excellent  

อ าเภอพานทอง 6 10 6 ม ี 0 16 2 10 2 มี 7/10 Excellent  

อ าเภอบ่อทอง 6 15 7 ม ี 7 12 4 3 6 มี 8/10 Advance  

อ าเภอหนองใหญ่ 6 3 3 ม ี 1 10 4 10 2 มี 8/10 Good  

อ าเภอเกาะสีชัง 6 0 3 ม ี 1 5 3 1 3 มี 6/9 Good  

อ าเภอเกาะจันทร ์ 6 4 3 ม ี 3 6 2 2 2 มี 7/10 Good  
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๔. มาตรการด้านการรักษา 
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 ๔.๑ EMS คุณภาพ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนต้องได้รับการน าส่งผ่านศูนย์สั่งการโทร 
1669 เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 โดยจังหวัดชลบุรีด าเนินการได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๐๕ (ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ = ร้อยละ ๔๓.๑๒, ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม-พฤษภาคม ๖๑) = ๔๕.๑๗) และผู้ป่วยฉุกเฉินสีแดง
น าส่งโดยทีม ALS ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม-พฤษภาคม ๖๑) ร้อยละ ๙๑.๙๘ 
 ๔.๒ มีการพัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วย การวินิจฉัย การรักษา และการจัดการห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทีม บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ และมีระบบ Trauma fast 
track, Stroke fast track และ STEMI fast track ในระดับจังหวัด ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด  
    ECS คุณภาพ โรงพยาบาลระดับ F๒ ขึ้นไป ในจังหวัดชลบุรี ประเมินตนเองผ่านตามเกณฑ์
ร้อยละ ๔๐ จ านวน ๑๑ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ได้พัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพจากการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ER 
คุณภาพ และโรงพยาบาลระดับ F๒ ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ๑๑ โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่  
 ๔.๓ In-hospital คุณภาพ โรงพยาบาลชลบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมของห้อง OR Ward 
และ ICU รวมทั้งบุคลากรในสาขาเชี่ยวชาญต่างๆ และเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ส่วนโรงพยาบาลอ่ืนได้
มีการเตรียมความพร้อมตามศักยภาพโรงพยาบาล 
       มีการทบทวนและพัฒนาระบบดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน เช่น trauma 
audit ผู้บาดเจ็บ Ps มากกว่า 0.75 (รพศ.ชลบุรีทบทวนทุกราย) และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มี  
PS Score มากกว่า ๐.๗๕ ในโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เท่ากับ 
ร้อยละ ๑.๔๓ และ ๐.๑๓ ตามล าดับ และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มี PS Score มากกว่า ๐.๗๕  
ในโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๖๐ – มีนาคม ๖๑) เท่ากับ 
ร้อยละ ๑.๘๒ และ ๐.๐๐ ตามล าดับ 
 ๔.๔ มีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้ภายในจังหวัด เขต และประเทศผ่าน
โปรแกรม Thai-Refer 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงาน D-RTI บางพ้ืนที่มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายยังไม่ชัดเจน 
2. ขับเคลื่อน D-RTI ผ่านกลไก พชอ.ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. การบังคับใช้กฎหมายจราจร ยังไม่เข้มงวดในทุกพ้ืนที่ โดยฌพาะช่วงนอกเทศกาลปกติ 
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ให้เกิดความตระหนัก
ในพฤติกรรมที่ถูกต้อง ยังไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 
5. จุดสี่ยงในพ้ืนที่บางจุดยังไม่ได้รับการแก้ไข 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
           ในระดับจังหวัด ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต้องมีการก ากับ ตรวจตรวจสอบ ติดตาม 
ผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะด่านตรวจต่างๆ ในพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมาแล้ว
ขับหรือไม่เคารพกฎจราจรอย่างทั่วถึง ตรวจสอบสภาพถนน ไฟทาง ป้าย สภาพแวดล้อม จุดเสี่ยง ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน จัดเตรียมหน่วยกู้ภัย ปฐมพยาบาล หน่วยบริการประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้มี
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ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอความร่วมมืออปท. ให้ควบคุม ดูแล และด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท า
การกดีดขวงการจราจร หรือส่งของบนถนนและทางเท้า ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

และในส่วนบทบาทของด้านการสาธารณสุข  ด าเนินการพัฒนาทั้ง 4 มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการ 1  
ด้านบริหารจัดการ 
1. SAT-EOC RTI คุณภาพ 
2. Trauma & Emergency Admin Unit (TEA Unit) คุณภาพ 
3. สสอ. / รพช. / คปสอ. เป็นเลขาร่วม  ศปถ.อ าเภอ 
มาตรการ 2 
ด้านการจัดการข้อมูลและประเมินผล 
1. บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 
2. พัฒนาระบบ IS Online 
3. พัฒนางานสอบสวน 
4. ประเมินผลมาตรการระดับพ้ืนที่ 
มาตรการ 3 
ด้านการป้องกันและขับเคลื่อนนโยบาย 
1. ขับเคลื่อน นโยบายระดับพ้ืนที่ 
2. ขับเคลื่อน DHS-RTI 
3. ขับเคลื่อนป้องกัน RTI ตามบริบทพ้ืนที่ (มาตรการชุมชน/ด่านชุมชน/จัดการจุดเสี่ยง/สื่อสารความเสี่ยง) 
4. มาตรการองค์กร 
มาตรการ 4 
ด้านการรักษา 
1. EMS คุณภาพ 
2. ER คุณภาพ 
3. In-hos คุณภาพ 
4. Referral System 
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ภาพกิจกรรม  
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๗๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  Prevention  Promotion & Protection Excellence  
        (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)   
แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร  
ตัวช้ีวัดที ่7  ระดับความส าเรจ็ของการด าเนนิการงานความปลอดภัยด้านอาหาร ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กิจกรรมหลัก  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 

ข้อมูลสถานการณ์ 
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร      

ของประเทศไทย ได้ด าเนินการด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้อาหารที่วางจ าหน่ายในประเทศไทย
นั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง การด าเนินงานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร
และโภชนาการให้เป็นผลที่มีรูปธรรมมากกว่าที่เป็นปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการกับอีกหลาย     
ภาคส่วนทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงต่างๆ โดยยึดหลัก “คนไทยร่วมท า ร่วมน า และร่วม
รับผิดชอบ” เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วน     
เข้าด้วยกัน ซึ่งการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อาหาร เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดและ
เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาระบบการท างานให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้อาหาร 
ตลอดห่วงโซ่มีความปลอดภัย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข       
มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร เพ่ือจะท าให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการก ากับดูแลมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารและจ าหน่ายอาหาร ให้มีมาตรฐานตาม     
ข้อกฎหมายก าหนด ซึ่งหากจะด าเนินการความปลอดภัยด้านอาหารให้บูรณาการการท า งานร่วมกัน          
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารโดยมีหน่วยงานเข้ามาร่วมด าเนินงาน  เช่น หน่วยงาน        
ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอ่ืน       
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประสบผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
จึงได้ให้ความส าคัญกับการควบคุม ติดตาม มาตรฐานของสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานหรือข้อกฎหมายก าหนด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือข่าย การประชุม
หาแนวทางร่วมในการด าเนินงาน จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดชลบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 เพ่ือเกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี: 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ปีงบประมาณ ๒๕60 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

หมายเหตุ: การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสถานประกอบการและผลิตภณัฑม์ีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
และนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง แต่ระดับความส าเร็จเท่ากัน 
 
 
 



๗๔ 
 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: 
๑. อาหารสดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์, สารกันรา, สารฟอกขาว, 

สารฟอร์มาลีน, ยาฆ่าแมลง และสารเร่งเนื้อแดง ผ่านมาตรฐานร้อยละ ๙8.69 
๒. สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นมโรงเรียน, เกลือ

บริโภค และน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผ่านมาตรฐานร้อยละ 100  
3. ผลิตภัณฑ์น้ ามันทอดอาหาร ณ สถานที่จ าหน่าย ผ่านมาตรฐานร้อยละ 87.31 
4. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านมาตรฐานร้อยละ 85 
5. สถานประกอบการ Primary GMP ได้รับการตรวจตามมาตรฐานร้อยละ 100  
6. ผลิตภัณฑ์อาหาร Primary GMP ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านมาตรฐาน  

ร้อยละ 80 
7. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินงานอาหารปลอดภัยตามเกณฑ์

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 73 
8. มีการจัดประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ๑ ครั้ง ในวันที ่27 สิงหาคม 2561  

สรุปผลการด าเนินงาน: ผ่านระดับ 4 

ปัญหาอุปสรรค: 
 1. จ านวนสถานประกอบการค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ท าได้ยาก 
 2. ความตระหนักในความรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการไม่ต่อเนื่อง และ  
ไม่สม่ าเสมอ  

แนวทางการแก้ปัญหา: 
 1. ประสานหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับเขต ช่วยด าเนินงานที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือลด
ภารกิจในการด าเนินงานของจังหวัดที่มีสถานประกอบการจ านวนมาก 
 2. ทบทวน อบรม ฟื้นฟูพนักงานเจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู ้บริโภคระดับจังหวัด  
ระดับอ าเภอ และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือร่วมด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงาน  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ  บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ตัวช้ีวัดที่ 8  อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ  
                ครบ 6 ประเด็น 

ข้อมูลสถานการณ์ 
จังหวัดชลบุรี จากการด าเนินงานในปี 2561 ประเด็นจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงและ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการและยั่งยืน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี (ประเมินโดย      
ศูนย์อนามัยที่ 6 และ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี) โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้แผนบูรณาการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ และก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จ านวน 17 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายตามตัวชี้วัด  ๑๕ แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป   
๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  ๑๐ แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดศูนย์วิชาการ ๓ แห่ง นอกจากนี้มีโรงพยาบาล  
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์
ทหารเรือ และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี ซึ่งในปี 2562 โรงพยาบาลได้รับการประเมินมาตรฐาน      
GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จ านวน 6 แห่ง และระดับดี จ านวน 11 แห่ง 
ผลการประเมินจากกรมอนามัยสามารถรับรองมาตรฐานได้ 2 ปี  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 256๑ เป็นไปตามเป้าหมาย คือ จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ      
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน 6 ประเด็น      
โดยผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดี สรุปได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
   1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จังหวัดชลบุรี ในปี 2561 ได้ด าเนินการประสานการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุข โดยให้บันทึกในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
NEHIS โดยมีประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม NEHIS ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
ติดเชื้อ สุขาภิบาลอาหาร น้ าบริโภค สิ่งปฏิกูล เหตุร าคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การบังคับใช้        
กฎหมายสาธารณสุข การรองรับภาวะฉุกเฉิน พ้ืนที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพิษ  
   1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
และ ประเด็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ 
สุขาภิบาลอาหาร น้ าบริโภค พ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม/แหล่งก าเนิดมลพิษ (กรณีโรงโม่หิน) และปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที่ กรณีลานวางตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหัวลากในชุมชน  

         2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

  2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้แก่ หัวหน้า
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 95/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
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  2.2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานตามมาตรการทางกฎหมาย ในการขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 

  2.3 ปี 2561 มีแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด รวมจ านวน 2 ครั้ง 
ด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 

  2.4 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขที่ผ่านมามีการน าเสนอข้อมูลในประเด็นด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือเป็นปัญหาของพ้ืนที่ หรือการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่การประชุม ดังนี้ 

        (1) การน าเสนอข้อมูลเพ่ือจัดท า Base Line Data ในด้าน Environmental Health 
Profile ของจังหวัดชลบุรี เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   

          (2) ผลการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 17/1 
(3) และ (4) ในส่วนของผู้แทนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน 

          (3) การรายงานเบื้องต้น การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีลานวาง  
ตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหัวลากในชุมชน 

          (4) การรายงานการบังคับใช้กฎหมายกรณีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของพ้ืนที่
องค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
   2.5 โดยคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีมติในการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม มาต่อเนื่องตั้งแต่เป็นคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในประเด็นต่างๆ ทั้งในเรื่องมูลฝอย 
ติดเชื้อ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 
   2.6 มีการจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อยู่ระหว่างเสนอ
สรุปรายงานการประชุม เพ่ือส่งรายงานไปยังคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข) 
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   2 .7  มีการก าหนดการขับ เคลื่ อน งานในด้ านการเฝ้ าระวังผลกร ะทบต่อสุ ขภาพ  
ผ่านคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  กรณีการประกอบกิจการลาน
วางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลากในชุมชน ตามค าสั่งจังหวัดชลบุรีที่  5891/2560 ลงวันที่  
2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการร่วมด าเนินการทั้งหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุ รี หน่วยงานระดับ
เขต และหน่วยงานในระดับกรม รวมถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงาน 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
   จังหวัดชลบุรี มีการรวบรวมฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการการสาธารณสุขครบทุกประเภท 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. และ โรงพยาบาล
สังกัดกรมวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โรงพยาบาลภาคเอกชน
และคลินิกเอกชน ตลอดจนข้อมูลสถานพยาบาลสัตว์  และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ        
ที่ได้รับจากการจัดการของแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ครบทุกประเภท โดยในส่วนของคลินิกสัตว์/รพ.สัตว์ ได้รับ
รายงานเฉพาะข้อมูลที่เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ 

4. มีการส่ งเสริม ให้ ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ ได้มาตรฐาน (EHA) 
   จังหวัดชลบุรีมีแผนการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลทุกแห่ง) และมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบายให้หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และมีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยผลการด าเนินงานปี 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผลการประเมินผ่านระดับเกียรติบัตร 30 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 ระดับพ้ืนฐาน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.50  และจังหวัดชลบุรีมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา : Instructor 

 5. มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
   จังหวัดชลบุรีมีแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ เกณฑ์
ตัวชี้วัดตาม ค ารับรองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใต้ตัวชี้วัด “อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการ” และการบูรณาการร่วมกับการพัฒนาชุมชนภายใต้
กิจกรรม “GREEN and CLEAN Hospital”  โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 136 แห่ง  ผลการประเมิน  
ผ่านเกณฑ์ระดับเตรียมความพร้อมชุมชน (7 ข้อ) จ านวน 82 แห่ง ผ่านเกณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน  50 ชุมชน  โดยมีนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน เกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะรีไซเคิล รวมถึงต้นแบบชุมชนสะอาด โดยมีการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
  จังหวัดชลบุรี มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  6.1 มีการส ารวจ จัดเก็บ และจัดท าฐานข้อมูล จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามบริบทของ

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และข้อมูลกลุ่มเสี่ยงผู้ประกอบอาชีพ/แรงงานนอกระบบ ในระดับพื้นท่ี โดยใช้    
แบบ พส.1 
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  6.2 มีข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีโรงโม่หิน 
และกลุ่มครกหิน โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงรุกและเชิงรับทั้งในส่วนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และ             
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยมีการคัดกรอง สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหา 

  6.3 มีการสนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วย
บริการ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดบริการตามเกณฑ์ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
ตัวชี้วัดตามค ารับรองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใต้ตัวชี้วัด “อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการ” ผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

  - ระดับ รพศ./รพท. ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป 2 แห่ง 
  - ระดับ รพช. ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ ฯ ขั้นพื้นฐานขึ้นไป 10 แห่ง 
  - ระดับ รพ.สต. ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ ฯ ขั้นพื้นฐานขึ้นไป 36 แห่ง 
  6.4 จังหวัดชลบุรีมีการจัดท าแผนฉุกเฉินด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรณี  

อุบัติภัยสารเคมี โดยมีการฝึกซ้อมแผนในระดับจังหวัดภายใต้การด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  

  6.5 มีการสนับสนุนข้อมูล/การสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน เช่น การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
การประเมินความเสี่ยงชุมชน รวมถึง การให้ความรู้แก่ประชาชนกรณีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กรณีลานวางตู้คอนเทนเนอร์และลานจอดรถหัวลากในชุมชน  

ส าหรับการด าเนินงานโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital มีการด าเนินงานบูรณาการกระบวนการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital ร่วมกับการด าเนินงาน
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับจังหวัดคือ “อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการครบ 6 ประเด็น” ซึ่งระบุให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงานภาพรวมจังหวัด 
1 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital    

1. จังหวัด มีนโยบาย
การพัฒนาโรงพยาบาล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital  

ก าหนดนโยบาย GREEN & CLEAN Hospital ระบุในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการภัยสุขภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 2. มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มปีระสิทธผิล
และประสิทธิภาพ บูรณาการทกุภาคส่วน    
กลยุทธ์ที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม) 
แผนงาน/โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยะ และสิ่งแวดล้อม 

 (ไตรมาส 1  
โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับ พื้นฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 
90) 

2. จังหวัดมีกลไกการ
ขับเคลื่อน และเตรียม
ทีมตรวจประเมิน
โรงพยาบาลในพื้นที ่

ภายใต้ตัวชี้วัด อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ  

   โดยประกาศนโยบายเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560   
   ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยการนิเทศและการตรวจคุณภาพ 
   ปีละ 2 คร้ัง ก าหนดเป็นตัวชีว้ัดในระดับจงัหวัด และมีค าสั่ง 
   ที่ 30/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ 
   โรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital  
   เพื่อบูรณาการติดตามร่วมกับการด าเนินงานตรวจประเมินมาตรฐาน 
   การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
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   โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี จ านวน 15 แห่ง มีการด าเนินงาน   
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังตาราง 

 
 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงานภาพรวมจังหวัด 
  3. จังหวัดด าเนินการ

ประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN  
Hospital 

ประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม 
GREEN & CLEAN Hospital ดังนี ้
รอบที่ 1 นิเทศงาน และโรงพยาบาลประเมนิตนเอง 
รอบที่ 2 การตรวจคุณภาพงาน กรกฎาคม 2561 
รอบที่ 3 บูรณาการการประเมนิร่วมกับการตรวจประเมิน
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

  4. ผลการด าเนนิงาน
ของโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์  GREEN & 
CLEAN Hospital ใน
พื้นที่รับผดิชอบ 
4.1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลในพื้นที่มี
แผนพัฒนาโรงพยาบาล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

4.2 ร้อยละของ
โรงพยาบาลในพื้นที่ 
พัฒนาได้ตาม เกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 

4.1 ผลงานรอบที่ 1 โรงพยาบาลในพืน้ที่มีแผนพัฒนาโรงพยาบาล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ทุกแห่งร้อยละ 100 
4.2 โรงพยาบาลเปา้หมายพัฒนาได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
4.3 โรงพยาบาลเปา้หมายมีการด าเนินงานพฒันาตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง โดยมผีลการประเมินที่
ผ่านการรับรองของกรมอนามัย (สามารถรับรองผล 2 ปี : 31 ก.ค. 
2560 – 30 ก.ค. 2562) 
ผลการประเมิน 
ระดับดี 11 แห่ง ร้อยละ 73.33 
ระดับดีมาก 4 แห่ง ร้อยละ 26.67 
หมายเหตุ : ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
(ปี 2561 ประเมินพฒันาการด าเนินงานตามเกณฑ์ต่อเนื่อง) 

ประเภท 
สถาน พยาบาล 

แห่ง โรงพยาบาลที่มีการด าเนนิงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และ 
การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

การจัดการ 
มูลฝอยตดิ

เชื้อ 

ร้อยละ การด าเนนิ
กิจกรรม 
GREEN 

ร้อยละ การด าเนนิกิจกรรม 
GREEN และการ

จัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

ร้อยละ 

โรงพยาบาลศูนย์  1 1 100 1 100 1 100 
โรงพยาบาลทั่วไป 1 1 100 1 100 1 100 
โรงพยาบาลชุมชน  10 10 100 10 100 10 100 
โรงพยาบาลศูนย์

วิชาการ 
3 3 100 3 100 3 100 

รวม 15 15 100 15 100 15 100 
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การประเมิน 
มี ไม่มี 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ 

15 100 - - 

โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง 15 100 - - 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน 15 100 - - 
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน - - - - 

ผลการประเมิน จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
ไม่ได้รับการประเมิน - - 
ไม่ผ่านเกณฑ์ - - 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน - - 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 11 73.33 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 4 26.67 
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ระบบการรายงานขยะติดเชื้อไม่ครอบคลุมสถานบริการเป้าหมาย เช่น คลินิกเอกชน/คลินิก 
สัตว์/โรงพยาบาลสัตว์ ท าให้การเก็บข้อมูลปริมาณขยะติดเชื้อในกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างยาก 

2. การด าเนินงานด้านกฎหมาย ตามพรบ.สาธารณสุข ขาดเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ  
ส่งผลให้ต่อความถูกต้อง ชัดเจน และล่าช้าในการด าเนินงาน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ระบบการรายงานขยะติดเชื้อไม่ครอบคลุมสถานบริการเป้าหมาย ได้เสนอประเด็นปัญหาไป 

ยังส่วนกลาง(กรมอนามัย) เพ่ือพัฒนาระบบรายงานออนไลน์ให้ครอบคลุมถึงคลินิกเอกชน/คลินิกสัตว์/
โรงพยาบาลสัตว์  

2. ประสานข้อมูลกับกลุ่มงานนิติการร่วมปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย และหารือ/ประสาน 
ข้อมูลกฎหมายเฉพาะด้านไปยังนิติกร ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข          
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ภาพกิจกรรม งานตามนโยบาย 
1. ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
    ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 12  มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
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  ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

 
 
 

 
 

 
 

การด าเนินการ GREEN and CLEAN Hospital เพื่อขอประเมินเลื่อนระดับจากระดับดี เป็น ระดับดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงพยาบาลพนัสนิคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
โรงพยาบาลพานทอง 
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การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การสนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดการภัยสุขภาพ 
แผนงาน  ลดป่วย ลดตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดชลบุรี 
โครงการ  โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการจัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อมูลสถานการณ์ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ราย 2 2 2 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
โครงการนี้เพิ่งเริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ าเภอ เมือง พนัสนิคม บางละมุง ศรีราชา บ้านบึง พาน
ทอง 

บ่อ
ทอง 

สัตหีบ เกาะ
จันทร์ 

หนอง
ใหญ ่

เกาะสี
ชัง 

จ านวนผู้เสียชีวิต 0 0 
(1ราย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละผู้สัมผัสโรค 85% 92.8% 82.15% 98% 84.3% 91.3% 98% 88.6% 95.7  92.5  98 

ได้รับการฉีดวัคซีน              
กิจกรรมคุณภาพ ครบ 5 ขั้น ครบ 5 ขั้น ครบ 5 ขั้น ครบ 5 ขั้น ครบ 5 

ขั้น 
ครบ 5 

ขั้น 
ครบ 
5 ขั้น 

ครบ 5 
ขั้น 

ครบ 
5 ขั้น 

 ครบ 
5 ขั้น 

 ครบ 
5 ขั้น 

5ขั้นตอน              
1.แผนงาน/ค าสั่ง / / / / / / / / /  /  / 

2.การถ่ายทอด / / / / / / / / /  /  / 

การอบรม ประชุม               

               
3.ระบบฐานข้อมูล / / / / / / / / /  /  / 

ร.36/HosXP               

ข้อมูลวัคซีน               

4.การรณรงค ์
ค้นหา 

/ / / / / / / / /  /  / 

ประขาสัมพันธ ์               
5.การด าเนินการ / / / / / / / / /  /  / 

ในกรณีผู้เสียชีวิต/               
หัวสุนัขบวก               
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ปัญหาอุปสรรค 
1. การสื่อสารความเสี่ยง ยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
2. การค้นหาผู้สัมผัสโรคยังไม่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้า อสม. นักเรียน พระ เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม 
2. อสม.ค้นหาผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนควบคู่ไปกับงานอ่ืน เช่นการส ารวจ

และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 
ภาพกิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  

การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
และบริการเป็นเลิศ 

 

ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริการ   
แผนงาน  การพัฒนาระบบปฐมภูมิ 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

ข้อมูลสถานการณ์ 
จังหวัดชลบุรี ด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำระบบบริกำรรองรับ

นโยบำยลดควำมแออัดของโรงพยำบำลแม่ข่ำย โดยเพ่ิมศักยภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ให้สำมำรถดูแล
ประชำชนแบบองค์รวม ภำยใต้กำรด ำเนินงำนทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ตำมนโยบำย  คนไทย    
มีทีมหมอครอบครัว ประจ ำตัวทุกครัวเรือน “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว” ตั้งแต่ปี 
2557 จนถึงปัจจุบัน ในระยะเริ่มแรกพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนปฐมภูมิทุกวิชำชีพ ให้สำมำรถดูแล
สุขภำพประชำชนที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ำ “นักสุขภำพครอบครัว” ต่อมำปี 2558 ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น”
หมอประจ ำครอบครัว” หรือ “ทีมหมอครอบครัว” ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 1 คน ดูแลประชำชน 10,000 คน 
พร้อมทีมสหวิชำชีพ ที่ดูแลประชำชนตำมสัดส่วน ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย (WECANDO) หรือ 5 กลุ่มวัยในปัจจุบัน 
ใช้กลไกกำรบริหำรจัดกำรของเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ (DHS : District Health System)  ในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำน ปัจจุบัน (ปี 2561) เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนทุกภำคส่วน  

       กำรพัฒนำ Primary care cluster เป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกนโยบำย  “หมอประจ ำ
ครอบครัว”  โดยใช้ทุนเดิมจำกกำรด ำเนินงำนหมอประจ ำครอบครัว มำพัฒนำต่อยอดให้ได้ตำมเกณฑ์คลินิก
หมอครอบครัว ตำมแนวคิด“ท าของเดิมที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นกว่าเดิม” โดยจัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้กำร
ดูแลประชำกรประมำณ 10,000 คน ( 1 PCC มี 2-4 FCT) มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวร่วมกับทีม           
สหวิชำชีพ ดูแลสุขภำพประชำชนทุกกลุ่มวัย จังหวัดชลบุรีด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว ตำมแผนกำรพัฒนำ
ระบบบริกำร (Service Excellence) ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 ทั้งสิ้น 4  PCC ผ่ำนเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียน 
PCC ทั้งหมด 9 ทีม  

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในปี 2559 – 2560 (เกณฑ์เดิม) 
 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว เปิดด าเนินการ ปี 2559 -2560 ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 
ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์ 

1.ศสม.เมืองชลบุรี 3 ทีม แบบมีเงื่อนไข 3 ทีม บุคลำกรไม่ได้ตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำ (นวก/จพ.) 
2.รพ.สต.บ้านสวน 2 ทีม แบบมีเงื่อนไข 2 ทีม บุคลำกรไม่ได้ตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำ (พยำบำล) 
3.ศสม.นาเกลือ 3 ทีม ผ่ำนเกณฑ์ - 
4.รพ.สต.ตลาดล่าง
บางพระ 

1 ทีม ผ่ำนเกณฑ์ - 

รวมทั้งสิ้น 9 ทีม - ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข 
5 ทีม 
- ผ่ำนเกณฑ์ 4 ทีม 

- 
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แผนภูมิภาพแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

 
 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชลบุรี รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย.61) 

แบบรายงานการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561 จังหวัดชลบุรี 
ตามเกณฑ์ PCC คุณภาพ ปี 2561 

1.ปี 2559 จ ำนวน 3 ทีม ผำ่นเกณฑ์ PCC คุณภำพ (เกณฑ์ปี 2561)   3 ทีม 
2.ปี 2560 จ ำนวน 6 ทีม ผำ่นเกณฑ์ PCC คุณภำพ (เกณฑ์ปี 2561)    6 ทีม 
3.ปี 2561 มีแผนเปิดด ำเนินกำรเพ่ิม 12 ทีม ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ 6 ทีม ข้อที่ไม่ผ่ำน คือแพทย์เวช

ศำสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ 3 วัน ต่อสัปดำห์ 
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แบบสรุปการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดชลบุรี ปี 2561 

 
2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนประเมินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ล าดับ ชื่อทีมคลินิกหมอครอบครัว แนวทางการพัฒนา 
ข คลินิกหมอครอบครัวที่จะเปิดด ำเนินกำร ปี 2561 
1. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้ำนหุบบอน ประชุมคณะกรรมกำร คปสอ.เพ่ือ

จัดสรรเวลำ แพทย์ปฏิบัติงำนครบ 
3 วัน/สัปดำห์ 

2. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. หนองเหียง 
3. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.หัวถนน 
4. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.หนองหงษ์ 
5. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.โคกขี้หนอน 
6. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้ำนห้วยใหญ่ 
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ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงในการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
1. ไม่สำมำรถเปิดบริกำรตำม PCC คุณภำพ เนื่องจำกไม่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว มีแต่แพทย์ทั่วไปและ 
เชี่ยวชำญสำขำอ่ืน 
2. เกณฑ์คุณภำพท่ีให้แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวที่ต้องปฏิบัติงำน 3 วัน/ สัปดำห์ มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
ก็ไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ เนื่องจำก แพทย์มีน้อย และยังมีภำระงำนในโรงพยำบำลแม่ข่ำย 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินการ ปี 2561 
 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1.กำรลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3S 
2.Gate Keeper 
 
3.ดูแลแบบใกล้บ้ำนใกล้ใจ ด้วยแนวคิดบริกำรทุกคน 
ทุกอย่ำง ทุกที่ ทุกเวลำ ด้วยเทคโนโลยี 
 
 
 
 

1.เกณฑ์เปลี่ยนทุกปี 
2.กำรด ำเนินงำนในคลินิกหมอครอบครัว เป็น 
Extended OPD  
3.1 เป็นกำรพัฒนำคุณภำพและผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำ
ระยะยำว  
3.2 บุคลำกร ไม่เพียงพอ (แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
พยำบำลวิชำชีพ, จพ.เภสัชกรรม,ทันตแพทย์,เภสัชกร
ทันตำภิบำล,แพทย์แผนไทย,นักกำยภำพ) 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ วิธีการวัดผล ในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1.จัดท ำแผนกำรพัฒนำคลินิกหมอครอบครัวตำม
บริบทพื้นที่ที่สำมำรถพัฒนำได้จริง 
2. Gate Keeper 
3. กำรประเมินผล 

1.แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ปี 2562 – 
2569 
2.ดูแลทุกกลุ่มวัยตำมหลักเวชศำสตร์ครอบครัว 
3.ตัวชี้วัดกลำง ของ สปค. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการภัยสุขภาพ (PP&P)  
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดชลบุรี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ข้อมูลสถานการณ์ 
ปี 2556 - 2559 จังหวัดชลบุรี พบผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี ร้อยละ 13.18, 

16.45, 21.69 และ 25.76 ตามล้าดับ และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีอัตราการควบคุมได้ ร้อยละ 14.76, 
12.12 และ 16.50 และ 19.88 ตามล้าดับ (ข้อมูลจากผลการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
MedResNet และ http://hdcservice.moph.go.th/hdc/)  

ข้อมูลจาก http://hdcservice.moph.go.th/hdc ปี  ๒๕60 จังหวัดชลบุรีพบอัตราป่วยด้วย
โรคเบาหวาน ร้อยละ 4.41 สามารถควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี ร้อยละ 30.01 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง    
ร้อยละ 9.18 ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 22.84  

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ จังหวัดชลบุรี ย้อนหลัง 3 ปี 
              (ปี 2558 - ปี 2560) 
 

อ าเภอ ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ด ี 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ดี  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เมืองชลบุรี 15.25 17.83 17.98 10.17 9.74 17.61 
บางละมุง 12.46 29.22 34.17 10.88 10.20 15.48 
ศรีราชา 28.04 37.59 38.20 15.40 15.71 13.57 
พนัสนิคม 13.81 18.83 32.67 25.73 33.71 31.64 
บ้านบึง 19.17 29.94 38.88 20.45 38.69 33.34 
สัตหีบ 19.51 26.30 29.15 28.35 30.31 26.91 
พานทอง 21.65 26.06 29.82 16.28 20.58 24.26 
บ่อทอง 13.14 21.50 25.04 11.24 17.05 36.32 
หนองใหญ่ 16.69 31.90 21.68 38.56 43.97 38.92 
เกาะจันทร์ 11.19 19.39 25.52 12.55 17.02 32.09 
เกาะสีชัง 25.44 34.64 39.13 47.94 46.48 49.78 
รวม 16.92  25.79  30.01  19.88  19.88  22.84 

 

ข้อมูลจาก HDC เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ จังหวัดชลบุรี ปี 2561 
 

อ าเภอ ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ที่ควบคุมได้ดี  

เมืองชลบุรี 24.9 21.3 
บางละมุง 35.96 17.17 
ศรีราชา 41.85 16.49 
พนัสนิคม 32.75 34.89 
บ้านบึง 31.02 31.36 
สัตหีบ 36.72 29.6 
พานทอง 29.07 26.97 
บ่อทอง 35.77 36.01 
หนองใหญ่ 27.32 42.27 
เกาะจันทร์ 25.47 29.76 
เกาะสีชัง 41.67 43.81 

รวม 33.09 24.76 

ข้อมูลจาก HDC เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

จังหวัดชลบุรี ได้จัดท้าแผนงาน โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื อรัง จังหวัด
ชลบุรี ปี ๒๕61 แบบบูรณาการทั งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น 

1.พัฒนาระบบและบริหารจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
1.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท้างานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื องรัง จังหวัดชลบุรี ร่วม

ปรึกษา หารือ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีการก้ากับผลการด้าเนินงาน
โดยมีการน้าเสนอผลการด้าเนินงานของหน่วยบริการ วิเคราะห์ข้อมูล/ผลการด้าเนินงานจาก Health Data 
Center พร้อมการปรับกลยุทธ์การด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

1.2 สนับสนุนคู่มือแนวทางการด้าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
1.3 ลงพื นที่เยี่ยม ประเมินการด้าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ้าเภอ และ

คลินิก NCD ของโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  
1.4 โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  
- พัฒนาการบริการตามเกณฑ์คุณภาพ คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ้าเป็น  
- ส่งเสริมการจัดการโรครายบุคคลเพ่ือจัดการความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรค 

การควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด และระดับความดันโลหิตสูง โดยใช้เทคนิคการให้ค้าปรึกษา/ทักษะการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเรื อรัง ด้วยกระบวนการ Motional Interviewing และ
ขยายการจัดการโรคโดยกระบวนการกลุ่ม และชุมชน สร้างมาตรการจัดการสุขภาพ 

- สร้างเครือข่าย/จิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อติดตามผู้ป่วยอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  
- พัฒนากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการเพ่ือลดความเสี่ยงเฉพาะ เช่น คลินิก DPAC, คลินิกอด

บุหรี่/สุรา, COPD clinic เป็นต้น  



93 
 

1.5 พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพที่เชื่องโยงระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ และการจัดบริการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมโดยทีมสุขภาพ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ)
เชื่อมโยงการบริหารจัดการและด้าเนินการทางคลินิกให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรค
เรื อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรค กลุ่มเสี่ยงสูงมาก และกลุ่มป่วยเพ่ือการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง/โอกาส
เสี่ยง รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพ่ิมความสามารถการจัดการตนเองและส่งต่อการรักษาดูแลที่จ้าเป็น 
ในระหว่างทีมใน/ระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ พร้อมติดตามผลการป้องกันและการจัดการดูแลทั งโดย
การใช้ยาและไม่ใช้ยาในการลดเสี่ยง ลดโอกาสเสี่ยง ลดโรคและภาวะแทรกซ้อน โดยสถานบริการ ก้าลัง
ด้าเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับด ี

1.6 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ   
-จัดประชุมชี แจงผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาระบบการบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมบริการของ

หน่วยบริการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
- ทีมงาน IT ตรวจสอบความถูกต้อง แนะน้าให้แก้ไขปรับปรุง  
- ประมวลข้อมูลจาก Health Data Center วิเคราะห์และคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ ทุกเดือน เพ่ือ

พัฒนา/ปรับปรุงให้ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ น 

ปัญหาอุปสรรค 
ด้านบุคลากร 
- ขาดบุคลากร (การแยกคลินิกพิเศษ) 
- ขาดบุคลากร (การลงบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์) 
- บุคลากรในโรงพยาบาลและรพ.สต.บางแห่งขาดสมรรถนะบุคลากรในการตรวจคัดกรองด้วย Fundus camera  

ด้านการบริหารจัดการ 
- ขาดความต่อเนื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน (ระดับ คปสอ.) 
- การจัดระบบประสานงานในโรงพยาบาลและการประสานเครือข่าย คปสอ. ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล 

NCDsและจัดระบบบริการเชื่อมโยงรพ.สต. 
- ขาดการรายงานติดตามผลงาน (ระดับ คปสอ.) 

ด้านระบบข้อมูล 
- ขาดการติดตามข้อมูล / การประมวลผลข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
- ขาดการน าเข้าข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ 
 

ด้านคลินิกบริการ 
- การเลือกรับบริการ หน่วยบริการเครือข่าย หน่วยบริการอื่นๆ 
- พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย (ผู้ป่วยขาดยา ขาดนัด) ส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ป่วยขาดความตระหนัก และขาดผู้ดูแล 

เรื่องยา และพฤติกรรมสุขภาพ 
- ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมในกลุ่มผู้ป่วย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ปรับการบริการเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน   โรคความดันโลหิตสูง ออกจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพ่ือให้บริการ
ได้ครอบคลุม / เฉพาะกลุ่ม เหมาะสม 
- การประสานงานกับเครือข่าย (คปสอ. , เทศบาล และชุมชน) เพ่ือการด าเนินงานให้ครอบคลุม และ              
มีประสิทธิภาพ  
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- พัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ด้วยเครื่อง Fundus Camera ส้าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบ 2 วนั แก่พยาบาลผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
- การจัดบริการ / กิจกรรม ต่อเนื่อง โดยประชุมวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
- การวิเคราะห์CVD เพ่ือพัฒนาการด าเนินการเชิงรุกในพ้ืนที่ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม NCD  board และการประกวด Best practice  
 
ภาพกิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง  

ข้อมูลสถานการณ์  
   จังหวัดชลบุรี มีการจัดบริการ Stroke Unit ในรพ.ระดับ A ได้แก่ รพ.ชลบุรี จ านวน 23 เตียง  
โรงพยาบาลระดับ S ได้แก่ รพ.บางละมุง จ านวน 2 เตียง รวม 25 เตียง ตามล าดับ โรงพยาบาลชลบุรีและ
โรงพยาบาลบางละมุง สามารถให้บริการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง ด้วยระบบ stroke 
fast tract เพ่ือให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (rt-PA) ได ้

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง  
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน  ปี 2557 - 2561  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

2557 2558 2559 2560 
 

2561 
1. ร้อยละการตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ และแตก (I60-
69) 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 

11.65 
(123/ 
1,556) 

7.82 
(96/ 

1,227) 

9.70 
(221/ 
2,278) 

9.11 
(189/ 
2,074) 

9.34 
(226/ 
2420) 

2. ร้อยละการตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก (I60-62) 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

40.54 
(242/ 
597) 

38.54 
(259/ 
672) 

25.84 
(193/ 
747) 

27.59 
(221/ 
801) 

28.06 
(158/ 
563) 

3. ร้อยละการตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน 
(I63) 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 6 

10.39 
(93/ 
895) 

9.49 
(99/ 

1043) 

8.66 
(85/ 
982) 

7.41 
(78/ 

1052) 

3.94 
(57/ 

1446) 

ข้อมูลจาก HDC เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

  จากตารางพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในเขตจังหวัดชลบุรี มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากสถิติ ปี 2557-2561 พบผู้ป่วยจ านวน 1556, 1227, 2278, 2074 และ 2420 ราย 
ตามล าดับ และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย คือสูงกว่าร้อยละ 7        
จังหวัดชลบุรีมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2557 – 2561 คิดเป็นอัตรา 11.65, 7.82, 
9.70, 9.11 และ 9.34 โดยพบว่าอัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากโรคหลอดเลือดสมองแตก 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

(Baseline Data) 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน stroke   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
เข้ารักษาทั้งหมด (รวมใน 
Golden period และไม่เข้า 
Golden period) 

ราย 903 
 

1413 1476 1703 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้า
รับการรักษาในช่วงเวลา 
Golden period 4.5 ชม. 

ราย 617 570 816 789 

ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในช่วงเวลา Golden 
period 4.5 ชม. 

ร้อยละ 57.07 40.34 55.28 46.33 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับการส่งต่อ door 
to refer (30นาที) 

ราย 493 215 224 502 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับการส่งต่อ door 
to refer (30นาที) 

ร้อยละ 34.89 37.54 27.45 75.83 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตัน
เฉียบพลันที่ได้รับการรักษา
ด้วยยาสลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด า 

เป้าหมาย
มากกว่า 
ร้อยละ 
5 

3.15 
(34/ 
1081) 

3.89 
(42/ 
1079) 

7.57 
(74/ 
978) 

13.46 
(127/ 
943) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
แตก (I60-62) 

ราย 903 1413 1417 643 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก (I60-62) ได้รับ
การผ่าตัด 

ราย 672 747 801 94 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก (I60-62) ได้รับ
การผ่าตัด 

 
≥50% 
 

 
5.2 

 
15.93 

 
22.85 

 
14.62 

 

ข้อมูลจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผลการด าเนินงานการให้บรกิาร Stroke Fast track จังหวัดชลบุรี ปี 61 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ล าดับ โรงพยาบาล Stroke Fast track 
จ านวน
ผู้ป่วย 
Stroke 
ทั้งหมด 

ผู้ป่วย
ที่เข้า
รับการ
รักษา
ใน GP 

GP 
4.5 
ชม. 

ผู้ป่วยที่ 
refer 
ภายใน 

30 นาที 

ส่งต่อ 
% 

จ านวน
ผู้ป่วย 
Stroke 

ที่ได้ 
Rtpa 

door to 
needle 
time 
(นาที) 

1 ชลบุร ี 1703 353 20.73 0 0.00 127/943 
(13.46) 

49.95 

2 บางละมุง 427 180 42.15 162 90     
3 พนัสนิคม 274 109 39.78 89 81.65     
4 บ้านบึง 293 95 32.42 71 74.74     
6 แหลมฉบัง 181 66 36.46 22 33.33     
5 สัตหีบ 117 15 12.82 9 60     
9 พานทอง 193 88 45.60 71 80.68     
8 บ่อทอง 75 34 45.33 18 52.94     
7 หนองใหญ่ 41 20 48.78 15 75     
10 วัดญาณฯ 67 29 43.28 21 72.41     
11 เกาะสีชัง 14 6 42.86 4 66.67     
12 เกาะจันทร์ 74 20 27.03 20 100     

รวมเฉพาะชุมชน 1751 662 37.81 502 75.83   

แหล่งข้อมูล จากรายงานรายโรงพยาบาล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2561  

   จากตารางข้อมูล ผลการด าเนินงานของ stroke network ในจังหวัดชลบุรี พบว่าอัตราการ
เข้าถึงบริการ GP 4.5 ชั่วโมง จากจ านวนผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 1,751 ราย เข้ารับบริการทันเวลาเพียง 662 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.81 ส่วนการบริหารจัดการ
วินิจฉัยและส่งต่อผู้ป่วยในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีภายใน 30 นาที  
คิดเป็นร้อยละ 75.83 อย่างไรก็ตามถ้ามองภาพรวมทั้งจังหวัดชลบุรี พบว่าจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลชลบุรี จ านวน 1703 ราย มาทัน  GP 4.5 ชั่วโมง เพียง 353 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 20.73 แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงบริการยังล่าช้า 
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ปัญหาอุปสรรค 

 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Fast track และลด
อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
แบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัด
ระดับ รพสต. สสอ. และโรงพยาบาล  
2. ก าหนดให้ระบบ Fast track เป็นตัวช้ีวัด PA 
ถ่ายทอดในเวทีจังหวัด และในคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือด
สมอง 
3. รวบรวมรายงานในระบบ Fast track และ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตัวช้ีวัด ทุก 3 
เดือน  
4. ประชุมวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรในสาขา
และผู้เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน 
5. ก าหนดให้โรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในระบบ 
Fast track และวัดผลงานเป็นผลงานเดียวกันใน
ภาพ     รพสต. และสสอ. 

- ระบบการท างานในภาพ คปสอ. ยังไม่เชื่อมโยงกัน
ระหว่าง รพสต. สสอ.และโรงพยาบาล 
- การรับรู้และเข้าใจตัวชี้วัดที่ไม่ตรงกัน 
- การรายงานข้อมูลมายังจังหวัดกับข้อมูลหน้างานไม่
ตรงกัน มีการขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข 
- รายละเอียด Template ซับซ้อนเกินไป 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. น าข้อมูลจากการติดตามนิเทศระดับอ าเภอมา
วิเคราะห์ส่วนขาด และปรับกลยุทธ์ในการท าแผน 
2. บูรณาการงานร่วมกับกลุ่มงาน NCD  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระดับอ าเภอและ
จังหวัดเพื่อหาทางพัฒนาร่วมกันตามตัวชี้วัดส าคัญ 
4. จัดท าโครงการ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาให้เพียงพอ 
5. ชี้แจงตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักคะแนน และเกณฑ์การ
ให้คะแนนอย่างละเอียดในระดับอ าเภอเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
 

1. วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. วัดหน่วยงาน 3 ระดับ คือ รพสต. โรงพยาบาล 
และ สสอ. 
3. แหล่งข้อมูลบูรณาการฐานข้อมูลหน้างาน (43 
แฟ้ม) และ HDC กระทรวง 
4. ลงเยี่ยมหน้างานโดยบูรณาการเกณฑ์ร่วมกับงาน
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
5. วิเคราะห์และคืนข้อมูลให้หน่วยงานรับตรวจ
รับทราบโดยการจัดท าเป็นเอกสาร 

 

 

 
 



๙๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนงาน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ  โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลปี 2561 
ตัวช้ีวัดที่ 13  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ข้อมูลสถานการณ์ 
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลระดับ A จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี 

ระดับ S จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางละมุง ระดับ M2 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพนัสนิคม 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง และโรงพยาบาลบ้านบึง ระดับ F1 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพานทอง  
และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ระดับ F2 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลหนองใหญ่ 
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม และโรงพยาบาลเกาะสีชัง ระดับ F3 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะจันทร์  

จังหวัดชลบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่กับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) จังหวัดชลบุรี ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีมีการด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล   
ทั้ง 12 แห่ง ครบถ้วน ผลการด าเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2561 คือ มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน RDU 
ขั้นที่ 1 จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาล
แหลมฉบัง โรงพยาบาลพานทอง โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลหนองใหญ่ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 
และโรงพยาบาลเกาะสีชัง และโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 มี จ านวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาล
เกาะจันทร์ โรงพยาบาลบ้านบึง  โรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ PTC ยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ (1.เนื่องจากรพ.สต.ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่มีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันน้อยกว่าหรือเท่ากับ         
ร้อยละ 20 และ 2.เนื่องจากรพ.สต.ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันน้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 20) 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดของกระทรวงสาธารณสุขในไตรมาส ที่  2  ปี  2561  
ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ทั้ง 12 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 และมีโรงพยาบาล
ที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และคาดว่าจะ
ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 อีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพานทองและโรงพยาบาลเกาะสีชัง   

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดของกระทรวงสาธารณสุขในไตรมาสที่  3  ปี  2561  
ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 จ านวน 10 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมี
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองใหญ่และโรงพยาบาลเกาะสีชัง 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และคาดว่าจะผ่าน RDU ขั้นที่ 2 อีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนัสนิคมและโรงพยาบาล
พานทอง  

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขในไตรมาสที่  4 ปี  2561  
ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่  1 จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมี
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ
คาดว่าจะผ่าน RDU ขั้นที่ 2 อีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกาะสีชังและโรงพยาบาลพานทอง มีโรงพยาบาลที่
ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 3 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8.33  

 
  



๑๐๐ 
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๙ 25๖๐ 256๑ 
-ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU ขั้น 1)                                            
-ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU ขั้น ๒) 
-ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU ขั้น 3) 
-โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมี
การด าเนินงานจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
(AMR)  

ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

41.67 
 

๐ 
 

0 
 

N/A 

100 
 

16.67 
 

8.33 
 

100 

 

ข้อมูลจาก กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
1.2 รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

RDU 1  ขั้นที่ 1 และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรมตามกุญแจ 
PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญ ชียาหลัก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ไม่เหมาะสมออกจากบัญชียา

โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน 

4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่ วยกลุ่ ม เสี่ ยง 

ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  
RDU 2 ขั้นที่ 1 และ 2 ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 

กลุ่มโรค ได้แก่ RI และ AD 
ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่
ใช้ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ทั้ง RI และ AD 

ข้อมูลจาก กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

2. Small Success  

ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
 (ข้อมูล ต.ค.60- กย.61)   

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตาม RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด :  
1. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของรพ.ทั้งหมด 
2. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของรพ.ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

12  

ผลงาน 
1. จ านวน รพ. ผา่น RDU ขั้นที่ 1 

12  

       RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100  

2. จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 1  

    RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 8.33  

  3.จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 1  

  RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 8.33  

*หมายเหตุ : ร้อยละ RDU ขั้นที่ 1 ค านวณจาก จ านวน รพ.ทีผ่่านขั้นที่ 1และขั้นที2่ รวมกัน เช่น  จังหวัด ก. มีจ านวน รพ.ทั้งหมด 
10 แห่ง  ผ่านเงื่อนไขเฉพาะขั้น 1 จ านวน 6 แห่ง และผ่านเงื่อนไขข้ันท่ี 2 จ านวน 2 แห่ง  ดังนั้น  ร้อยละของ RDU ขั้นที่ 1 = 
(6+2) x100 /10   = 80%   



๑๐๒ 

 

ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  จ าแนกตามโรงพยาบาล 

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที่1) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 

สรปุผลการประเมิน 
RDU 

 
 

 

1)  ร้อยละการสั่ง
ใช้ยาในบญัชี

ยาหลกั
แห่งชาต ิ

2)  การ
ด าเนินงาน
ของ PTC ใน

การชี้น า
ส่งเสริม RDU 

3)  รายการยา 
ทีค่วรตดั
ออก 8 
รายการ          

ซึ่งยังคงมีอยู่
ในบญัช ีรพ. 

4)  การ
จัดท า 
ฉลาก

มาตรฐาน  
 
 

5) การส่งเสริม
จริยธรรมใน
การจดัซือ้ยา
และส่งเสริม
การขายยา 

ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อย
ละการใช้
Gliben 
clamide 
ใน DM 
สูงอายุ/
ไตระดบั 
3 

6) ร้อยละ
การใช ้
NSAIDs ใน
ผูป้ว่ยไต 
ระดบั 3 

7.) 
จ านวน
สตรี
ตั้งครรภ์
ที่ใชย้า 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือขา่ยระดบัอ าเภอที่
ผ่านเกณฑ์ใชย้าปฏชิีวนะ
ทั้งโรค RI และ AD 
 

1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ร้อยละ ..... ระดบั ..... 
จ านวน ..... 

รายการ 
ระดบั ..... ระดบั ..... 

ร้อยละ 
..... 

ร้อยละ ..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ ..... 

ร้อยละ 
....... 

ร้อยละ 
.......... 

.....ราย ผ่าน 
ทั้งหม
ด 

ร้อยละ ขั้นที ่1 ขั้นที ่2 ขั้นที ่3 

รพ.ชลบุร ี A 90.39 4 0 5 3 19.43 16.57 40.14 0.39 0 1.02 0 12 17 70.59 /  
 

รพ.บางละมุง S 91.85 3 1 5 4 28.01 22.33 63.82 63.40 0 0.72 0 4 10 40.00 /  
 

รพ.พนัสนิคม M2 91.40 3 0 5 4 31.43 23.44 48.99 5.66 0 1.38 0 18 21 85.71 /  
 

รพ.แหลมฉบัง M2 91.24 3 0 3 3 39.94 25.65 74.29 3.55 9.52 0.98 0 10 12 83.33 /  
 

รพ.บ้านบึง M2 94.10 3 0 3 4 29.20 25.40 66.52 12.15 0 1.08 0 9 14 64.29 /  
 

รพ.พานทอง F1 92.99 3 0 3 3 18.24 18.65 69.81 6.44 0 0.78 0 6 10 60.00 /   

รพ.สัตหีบ กม. 10 F1 94.32 3 0 4 3 39.05 37.55 58.79 11.36 0.65 0.5 0 3 6 50.00 / 
 

 

รพ.บ่อทอง F2 94.99 3 0 4 3 44.73 43.92 70.04 88.44 0 4.51 0 11 13 84.62 /   

รพ.หนองใหญ ่ F2 92.67 3 0 4 3 16.44 17.64 32.31 9.62 0 0 0 9 9 100.0   / 

รพ.วัดญาณสังวราราม F2 90.48 3 0 3 3 38.83 55.91 80.65 15.38 0 3.42 0 1 2 50.00 /   

รพ.เกาะสีชัง F2 93.06 3 0 4 3 6.81 6.52 47.96 0 0 1.64 0 ไม่มีรพ.สต. /   

รพ.เกาะจนัทร ์ F3 90.00 3 0 5 3 34.77 37.06 73.95 0 0 2.82 0 3 4 75.00 /   

เกณฑ์เป้าหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥  90% 

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 40 ≤ ร้อยละ 10 
≤ ร้อย
ละ 5 

≤ ร้อยละ 
10 

0 ราย 
ข้ัน 1 ≥ ร้อยละ 40 
ข้ัน 2 ≥ ร้อยละ 60  

 

สรปุผลการด าเนินงาน 
 

1)  A   = จ านวน รพ.ทีผ่า่น  
               ขั้นที่ 1   ภาพรวมจังหวดั จ านวน ...12. แห่ง  

               ขั้นที่ 2   ภาพรวมจังหวดั  จ านวน ...1 แห่ง   ขั้นที่ 3   ภาพรวมจังหวดั  จ านวน ...1. แห่ง 

2)  B    = จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวดั    จ านวน ....12.. แห่ง 

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เปน็ รพ.ส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุล ในจังหวดั   ( A / B ) x 100 

ขั้นที ่1   คดิเป็นร้อยละ.......100........... 
ขั้นที ่2   คดิเป็นร้อยละ.......8.33...........  ขั้นที ่3   คดิเปน็ร้อยละ.......8.33............ 
ข้อมูลจาก กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 

  



103 
 

โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีมีการด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลทั้ง 12 
แห่ง ครบถ้วน ประมวลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขปี 2561 พบว่าโรงพยาบาลใน
จังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ทั้ง 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และ มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8.33 คาดว่าจะผ่าน RDU ขั้นที่ 2  
อีก 2 แห่ง คือ 

1. โรงพยาบาลเกาะสีชัง ไม่ผ่านตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ได้แจ้งโรงพยาบาลให้ทบทวนการสั่งใช้ยาในกลุ่มโรคดังกล่าวแล้ว  

2. โรงพยาบาลพานทอง ไม่ผ่านตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40  ได้แจ้งโรงพยาบาลให้ทบทวนการสั่งใช้ยาในกลุ่มโรคดั งกล่าวแล้ว  
มีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8.33  

แนวทางการติดตาม ควบคุม ก ากับการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี 2561 
คือ ก าหนดให้มีการนิเทศงานควบคู่กับการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล  การตรวจประเมินมาตรฐาน  
8 วิชาชีพจังหวัดชลบุรี การตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว และการตรวจสอบภายใน รพ.สต. นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานในวาระการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดจังหวัดชลบุรี 
โดยให้ทุกอ าเภอน าเสนอผลงานของตนเอง หากตัวชี้วัดใดไม่ผ่านเกณฑ์ให้น าเสนอแผนงานที่ด าเนินการให้ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

นอกจากนี้จะมีการด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล 
ของรัฐแล้ว ปี  2561 ยังได้ขยายการด าเนินการไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่นอกสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วย และได้ขยายการด าเนินการไปยังภาคเอกชน คือ โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 14 
แห่งและร้านขายยาในจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และยั่งยืน โดยมีการพัฒนาศักยภาพร้านยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเอกชนสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัด
ชลบุรี ได้ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 3 กลุ่มโรค (โรคติดเชื้อที่มี
ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ) แจกไปยังทุกหน่วยบริการ เพ่ือให้มีแนวทางการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปในทางเดียวกัน 

ปัญหาอุปสรรค 
ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานเป็นข้อมูลแบบสะสม ท าให้ถ้าผลงานไม่ผ่าน จะไม่ผ่านไปเรื่อยๆ 

จนกว่าตัวหารจะมีปริมาณมากเพียงพอที่จะท าให้ถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมาย  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ต้องควบคุมและก ากับตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิดทุกเดือน เพ่ือที่จะแก้ไขได้ทันท่วงที และคงผลการ

ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 14  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรคโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI          

ข้อมูลสถานการณ์ 
  จังหวัดชลบุรี มีโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 11 แห่ง สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ทุกแห่ง นอกจากนี้ โรงพยาบาลเกาะจันทร์เป็น
โรงพยาบาลระดับ F3 สามารถให้ยา Fibrinolytic drug ได้เช่นกัน 
                      โรงพยาบาลชลบุรี มีห้องสวนหัวใจ จ านวน 2 ห้อง สามารถเปิดท าการสวนหัวใจได้มากขึ้น 
รองรับการสวนหัวใจเปิดหลอดเลือดรักษาผู้ป่วย STEMI ได้มากขึ้น และเริ่มเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เดือน
มิถุนายน 2559 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการสวนหัวใจในเขตจังหวัดชลบุรีได้ คือ โรงพยาบาล 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ สังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นอกจากนี้ยังมี
โรงพยาบาลภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ที่สามารถให้บริการสวนหัวใจได้   
          นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดตั้ง Warfarin Clinic และมีทีมสหสาขา 
ด าเนินการ Warfarin Clinic ครบทุกแห่ง และมีตัวชี้วัดของ Warfarin Clinic ได้แก่ 
       - อัตราได้ Target INR มากกว่า 60% 
       - อัตราเกิด Thromboembolism น้อยกว่า 2% 
       - อัตราการเกิด Major bleeding น้อยกว่า 2% 
       - อัตราการเกิด Minor bleeding 
   การตรวจ Lab INR สามารถตรวจได้ทุกโรงพยาบาล ส่วนโรงพยาบาลเกาะสีชังส่ง Lab ที่
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ช่วงเช้า และนัดผู้ป่วยฟังผลช่วงบ่าย 
               วางแผนเปิด Heart Failure Clinic ในโรงพยาบาลพนัสนิคม, โรงพยาบาลแหลมฉบัง, 
โรงพยาบาลบ้านบึง ในปีงบประมาณ 2562  

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร (ตามรหัส I20-I25) 

 

อ าเภอ ประชากร ปี 2560 ปี 2561  
เสียชีวิต อัตราต่อแสน เสียชีวิต อัตราต่อแสน 

จังหวัดชลบุรี 1,482,363 352 23.73 241 16.26 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ราย 207 195 178 205 
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เสียชีวิต ราย 30 21 25 21 
อัตราตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ร้อยละ 14.49 10.77 14.04 10.24 
ผู้ป่วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลัน รับการรักษาในช่วงเวลา 
Golden period 12 ชม. 

ราย NA 115 164 
 

165 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีเข้ารับการ
รักษาในช่วงเวลา GP12 ชม. 

ร้อยละ 93.44 58.97 92.13 
80.49 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

จ านวนผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) EKG 
ภายใน 10 นาท ี

ราย NA 123 153 
 

176 

ร้อยละผู้ป่วยผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน EKG 
ภายใน 10 นาท ี

ร้อยละ NA 63.08 85.95 
 

85.85 

จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน Door to needle 
time ภายใน 30 นาท ี

ราย NA NA 8 
10 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน Door to needle 
time  ภายใน 30 นาท ี

ร้อยละ50 NA NA 21.62 
 

19.23 

Door to needle time  เฉลี่ย นาที NA NA 56.25 57 
จ านวนผู้ป่วยท่ีให้ SK ราย 22 50 37 52 
จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับ PCI ราย 106 115 103 148 
Door to Balloon time เฉลี่ย นาที NA NA 102 52 
รวมจ านวนผูป้่วยท่ีให้ SK และ PCI ราย 128 165 140 200 
ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับยา SK และPCI ร้อยละ 61.84 84.61 85.36 97.56 

 

ข้อมูลจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  

  จากตารางพบว่าจ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ในจังหวัดชลบุรี 
มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ จากสถิติ ปี 2558 -2560 พบผู้ป่วยจ านวน 207, 195 และ 178 ราย แต่มี
จ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 205 ราย ในปี 2561 และพบว่าอัตราตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) 
ยังสูงกว่าค่าเป้าหมายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.24 เมื่อพิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการได้รับยา  
ในจ านวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการให้ SK จ านวน 52 ราย สามารถให้ได้ในเวลา 30 นาที จ านวน 9 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 19.23 เท่านั้น ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือมากกว่าร้อยละ 50 

ผลการด าเนินการในระบบ Fast track จังหวัดชลบุรี ปี 2561 เดือนตุลาคม – กันยายน 2561 
 

โรงพยาบาล 

จ านวน
ผู้ป่วย 
STEMI 
ทั้งหมด 

ผู้ป่วย
ที่เข้า
รับการ
รักษา
ใน GP 

การ
รักษา
ใน GP 
% 

ผู้ป่วย
ที่ ท า 
EKG 
ภายใน 
10 
นาที 

จ านวน
ผู้ป่วย 
STEMI ที่
ให้ SK 

จ านวน
ผู้ป่วย 
STEMI 
ที่ท า 
PCI 

 
sk+pci 
  

ร้อยละ 
sk+pci 
  

door to 
needle 
time 
(นาที) 

door to 
balloon 
time 

เสียชี
วิต 

ชลบุร ี 205(22) 165 80.49 19 52(30) 148 200 97.56 26.67 52 12 
บางละมุง 36 36 100 36 3    102  4 
พนัสนิคม 30 30 100 23 6    82  0 
บ้านบึง 43 38 88.37 31 7    74  0 

แหลมฉบัง 19 15 78.95 11 0    0  1 
สัตหีบ 17 14 82.35 13 1    50  2 

พานทอง 22 22 100 2 4    56  0 
บ่อทอง 16 15 93.75 6 6    37  1 

หนองใหญ่ 5 5 100 4 0    0  1 
วัดญาณฯ 4 4 100 3 0    0  0 
เกาะสีชัง 1 1 100 1 1    28  0 

เกาะจันทร ์ 5 5 100 5 2    57  0 
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โรงพยาบาล 

จ านวน
ผู้ป่วย 
STEMI 
ทั้งหมด 

ผู้ป่วย
ที่เข้า
รับการ
รักษา
ใน GP 

การ
รักษา
ใน GP 
% 

ผู้ป่วย
ที่ ท า 
EKG 
ภายใน 
10 
นาที 

จ านวน
ผู้ป่วย 
STEMI ที่
ให้ SK 

จ านวน
ผู้ป่วย 
STEMI 
ที่ท า 
PCI 

 
sk+pci 
  

ร้อยละ 
sk+pci 
  

door to 
needle 
time 
(นาที) 

door to 
balloon 
time 

เสียชี
วิต 

รวมเฉพาะ
ชุมชน 

198 185 93.43 176 30  
 

 
 
 
  

 
9 

รวมทั้งจังหวัด 205 165 80.49 176 52 148 
 
200 

97.96 
 
 

52 
 

 
21 

ข้อมูลจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

   จากตารางผลการด าเนินงานในระบบ Fast track จังหวัดชลบุรี เดือนตุลาคม – กันยายน 
2561 พบว่ากระบวนการดูแลในระบบ STEMI network ในโรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์การเข้าถึงบริการ 
GP ร้อยละ 93.43 จากผู้ป่วยที่ที่มีอาการเข้าได้กับ STEMI  จ านวน 198 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ชุมชน จ านวน 185 ราย  ส่งผลให้ภาพรวมทั้งจังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยได้รับการท า PCI และให้ SK ทั้งหมด 
จ านวน 200 ราย จากผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็น STEMI จ านวน 205 ราย (โรงพยาบาลชลบุรี) คิดเป็นร้อยละ 
97.56 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80)  

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินการ ปี 2561 
 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ Fast track และลดอัตรา
การตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด 
STEMI แบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัด
ระดับ รพสต. สสอ. และโรงพยาบาล  
2. ก าหนดให้ระบบ Fast track เป็นตัวชี้วัด PA ถ่ายทอด
ในเวทีจังหวัด และในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
3. รวบรวมรายงานในระบบ Fast track และประชุม
คณะกรรมการเพ่ือติดตามตัวชี้วัด ทุก 3 เดือน  
4. ประชุมวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากรในสาขาและ
ผู้เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน 
5. ก าหนดให้โรงพยาบาลเป็นพ่ีเลี้ยงในระบบ Fast track 
และวัดผลงานเป็นผลงานเดียวกันในภาพ รพสต. และสสอ. 

- โรงพยาบาลระดับ A ซึ่งต้องรองรับผู้ป่วย
จากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 ท าให้
เกิดข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่และอัตราก าลัง 
- ระบบการท างานในภาพ คปสอ. ยังไม่
เชื่อมโยงกันระหว่าง รพสต. สสอ.และ
โรงพยาบาล 
- การรับรู้และเข้าใจตัวชี้วัดที่ไม่ตรงกัน 
- การรายงานข้อมูลมายังจังหวัดกับข้อมูล
หน้างานไม่ตรงกัน มีการขอเปลี่ยนแปลงและ
แก้ไข 
- รายละเอียด Template ซับซ้อนเกินไป 
 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. น าข้อมูลจากการติดตามนิเทศระดับอ าเภอมา
วิเคราะห์ส่วนขาด และปรับกลยุทธ์ในการท าแผน 
2. บูรณาการงานร่วมกับกลุ่มงาน NCD  

1. วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. วัดหน่วยงาน 3 ระดับ คือ รพสต. โรงพยาบาล 
และ สสอ. 

57 

60 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระดับอ าเภอและ
จังหวัดเพ่ือหาทางพัฒนาร่วมกันตามตัวชี้วัดส าคัญ 
4. จัดท าโครงการ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาให้เพียงพอ 
5. ชี้แจงตัวชีว้ัด ค่าน้ าหนักคะแนน และเกณฑ์การให้
คะแนนอย่างละเอียดในระดับอ าเภอเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน 

3. แหล่งข้อมูลบูรณาการฐานข้อมูลหน้างาน (43 
แฟ้ม) และ HDC กระทรวง 
4. ลงเยี่ยมหน้างานโดยบูรณาการเกณฑ์ร่วมกับงาน
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
5. วิเคราะห์และคืนข้อมูลให้หน่วยงานรับตรวจ
รับทราบโดยการจัดท าเป็นเอกสาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 15  ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

ข้อมูลสถานการณ์และผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   จังหวัดชลบุรีมีการด าเนินงาน การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery ในรงพยาบาลศูนย์
ชลบุรี โดยเริ่มต้นด าเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และโรงพยาบาลที่ก าลังจะเริ่มด าเนินงานต่อมาคือ 
โรงพยาบาลบางละมุง (ระดับ S) และโรงพยาบาลพนัสนิคม (ระดับ M) ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของการส่งผลการ
ประเมินโครงการไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 การด าเนินงานใน ๑๒ กลุ่มโรคที่ก าหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๑) 
 

 
กลุ่มโรค 

รวม ปี 2561  
ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย 

๑. Inguinal hernia, Femoral hernia 89 154 57.79 
๒. Hydrocele 6 21 28.57 
๓. Hemorrhoid 1 27 3.70 
๔. Vaginal bleeding 0 0 0.0 
๕. Esophagogastric varices 35 87 40.23 
๖. Esophageal stricture 27 49 55.10 
๗. Esophagogastric cancer with 
obstruction 

0 0 0.00 

๘. Colorectal polyp 116 147 78.91 
๙. common bile duct stone 48 128 37.50 
๑๐. Pancreatic duct stone 0 0 0.00 
๑๑. Bile duct stricture 58 197 29.44 
๑๒. Pancreatic duct stricture 0 0 0.00 

รวม 374 802 46.63 

ข้อมูลจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

  การด าเนินงาน One Day Surgery ของโรงพยาบาลชลบุรี ด าเนินการใน ๘ โรค จาก ๑๒ โรค   
ที่กรมการแพทย์ก าหนด โรคที่ยังไม่ได้การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เนื่องจากมีความซับซ้อนในรายละเอียดและ
ท าได้ยาก คือ Vaginal bleeding/ Esophagogastric cancer with obstruction/ Pancreatic duct stone 
และ Pancreatic duct stricture ซึ่งผลการด าเนินงานผ่าตัดแบบวันเดียวกลับทั้ง ๘ โรค ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด     
(เกณฑ์ร้อยละ ๑๕) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔๖.63   
 มีการด าเนินการเพ่ิมเติม ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต ผ่านเกณฑ์และเริ่ม
ด าเนินการเดือน กันยายน 2561 ได้แก่ รพ.บางละมุงและ รพ.พนัสนิคม              
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ปัญหาอุปสรรค 
 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
   ๑. การด าเนินงานโครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One 
Day Surgery ขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยบริการ และ
ความพร้อมของบุคลากร จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการไดใ้น
ทุกโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการท า One 
Day Surgery คือ ระดับ A, ระดับ S และ M๑ แต่จังหวัด
ชลบุรี ไม่มี โรงพยาบาลระดับ M๑ กลุ่ ม เป้ าหมายใน
โรงพยาบาลระดับ M จึงเป็นระดับ M๒ ได้แก่ โรงพยาบาล
พนัสนิคม, โรงพยาบาลแหลมฉบัง, โรงพยาบาลบ้านบึง 
    ๒. หน่วยงานที่จะด าเนินงาน One Day Surgery ต้อง
สมัครเข้าโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ One Day Surgery กับกรมการแพทย์ และต้องได้รับ
การประเมินศักยภาพว่ามีความพร้อมหรือไม่ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงจะสามารถด าเนินการ
ได้ เพราะหัวใจส าคัญ คือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
    ๓. กรมการแพทย์ก าหนดกลุ่มโรคไว้ ๑๒ โรค     ที่
สามารถด าเนินการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ แต่ไม่ได้ก าหนด
ว่าทุกโรงพยาบาลต้องท าครบทั้ง ๑๒ โรค   ท าตามศักยภาพ
ของหน่วยงาน  และการคิดเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานคิดเป็นรายโรค  
 

  ๑ . การด าเนินงานโครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
หน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการด าเนินงาน ระดับ M 
คือโรงพยาบาลพนัสนิคม ส่วนโรงพยาบาลบ้านบึง และ
แหลมฉบัง ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการในส่วนของสถานที่ 
ศัลยแพทย์ และทีมงาน 
  ๒. หน่วยงานที่ผ่านการประเมินศักยภาพจากกรมการ
แพทย์  แ ล ะด า เ นิ น โ คร งก าร  One Day Surgery คื อ
โรงพยาบาลชลบุรี  ส่วนโรงพยาบาล  บางละมุง และ
โรงพยาบาลพนัสนิคม ผ่านการประเมินศักยภาพโครงการ
จากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ และส่งเอกสารการ
ประเมินไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงยัง
ไม่ได้เก็บข้อมูลการด าเนินงาน 
  ๓ . กลุ่มโรคที่ก าหนดไว้  ๑๒ โรค ในการด าเนินงาน      
One Day Surgery ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด      ๑๒ 
โรค เนื่องจากข้ึนอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล และความ
ยุ่ งยาก ซับซ้อนของหัตถการในโรคนั้นๆ และการคิด
เปอร์เซ็นต์ความส าเร็จคิดเป็นรายโรค ดังนั้น จึงไม่ต้อง
ก าหนดเป็นเกณฑ์ว่า โรงพยาบาลระดับ A, S ต้องท าครบทั้ง 
๑๒ โรค และโรงพยาบาลระดับ M ต้องท า ๕ โรค ตามที่
เขียนแผนไว้ใน ปี ๒๕๖๑  

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

   ๑. กลุ่มโรคที่ถูกก าหนดไว้ ๑๒ โรค ไม่จ าเป็นต้องท าให้ครบท้ัง 
๑๒ โรค หากหน่วยงานไม่พร้อมที่จะท าหัตการในรายโรคใดๆ ก็ไม่
จ าเป็นต้องท าการผ่าตดัแบบวันเดยีวกลับ ท าการรักษาไป
ตามปกติ เพราะสิ่งส าคญัที่สุดคือต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยจะต้อง
ปลอดภัย  
   ๒. การท าผ่าตดัแบบวันเดียวกลับ ควรท าในโรคที่มีความชุกสูง 
เพื่อให้การลดวันนอนผู้ป่วยเห็นผลชัดเจน และเจ้าหน้าท่ีจะมี
ความเชี่ยวชาญในโรคนั้นๆ 

   วัดผลเป็นรายโรค ซึ่งในปี ๒๕๖๒ เกณฑ์ คือ 
สามารถท าการผ่าตัดไดร้้อยละ ๒๐  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
แผนงาน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ  โครงการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดชลบุรี  
             ปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  

ข้อมูลสถานการณ์ 
   จังหวัดชลบุรี มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  
๑๐ แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชมเมืองชลบุรี 1 แห่ง รวม ๑3 แห่ง โดยทุกแห่งมีบริการนวดไทยและผ่านมาตรฐาน 
รพ.สส.พท. ร้อยละ ๑๐๐ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน
ที่แผนกผู้ป่วยนอกและมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร การให้บริการ
รักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์/อัมพาต ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น มีกรอบ
รายการยาสมุนไพรที่ใช้ส าหรับบริการไม่น้อยกว่า 30 รายการ โรงพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์ทางเลือก
(ฝังเข็ม) มีจ านวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลบ้านบึง 
โรงพยาบาลพานทอง ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีจ านวนทั้งหมด ๑๑๘ แห่ง มีการจัดบริการ 
นวดไทย 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.07 โรงพยาบาลพนัสนิคม มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยแบบ  
One Stop Service เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน  
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการแพทย์แผนไทย ศูนย์ต้นแบบการบูรณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือกและการแพทย์พ้ืนบ้าน (คลินิก ลด ละ เลิก บุหรี่)  
   ด้านการเชื่อมโยงชุมชน ได้จัดท าทะเบียนข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 

  1. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 53 คน 
  2. กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน จ านวน 465 คน 
  3. กลุ่มองคก์ารเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 2 คน 
  4. กลุ่มนักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 40 คน  
  5. กลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย จ านวน 33 คน    
  6. กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร จ านวน 47 คน 

   และมีการจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ข้อมูลสะสมรวมทั้งสิ้น 3,862 รายการ 
เป็นต ารับยาแผนไทย จ านวน 3,807 รายการ และเป็นต าราการแพทย์แผนไทย  จ านวน 55 รายการ 
   นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้การบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นทางเลือกหนึ่ง
ของประชาชนในการเลือกใช้บริการ หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
การบริการดังกล่าว รวมทั้งการจัดบริการนอกสถานที่และในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ มีการจัดนิทรรศการ
การให้ของขวัญปีใหม่ด้วยชุดสมุนไพร มีการให้ความรู้ เรื่องแพทย์แผนไทย สมุนไพรกับประชาชนและนักเรียน          
มีกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์พอ.สว. มีการรักษาโดยแพทย์แผนไทย
ร่วมกับแพทย์แผนจีนในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
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ผลการด าเนินงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชลบุรี 
ด้านวิชาการ 
1. งานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจ าปี 2561 
2. โครงการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์ฝังเข็ม 
ด้านบริการ 
1. โครงการปรุงยาสมุนไพรเฉพาะราย  มีรายการสมุนไพร 75 รายการ  ให้การรักษาโรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง 
ผื่นแพ้ โรคโลหิตระดูสตรี ยาบ ารุงน้ านม ยารักษาโรคเด็ก วัยทอง หัตถการ ยาพอก ยาสุม ยารม นั่งถ่าน 
2. โครงการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ให้บริการยาปรุงเฉพาะราย ทับหม้อเกลือ นั่งถ่าน  
นวดบ าบัด อบและประคบสมุนไพร   
3. โครงการงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ งานสงกรานต์และงานกาชาด ประจ าปี 2561 ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านสุขภาพ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่อง AED เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จัดหน่วยปฐมพยาบาล
และบริการนวดแผนไทย 
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ปี 
ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการ
การแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก 
จ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด ร้อยละ 

2558 786,089 3,293,778 23.87 
2559 541,361 2,135,258 25.35 
2560 363,750 2,815,133 12.92 

 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที่ หน่วยบริการ บริการผู้ป่วยนอก 
(ครั้ง) 

บริการแพทย์แผนไทย 
(ครั้ง) 

ร้อยละ 

๑ อ าเภอเมืองชลบุรี 837,721 89,197 10.65 
๒ อ าเภอบางละมุง 503,177 64,414 12.8 
๓ อ าเภอศรีราชา 254,866 41,367 16.23 
๔ อ าเภอพนัสนิคม 378,604 74,858 19.77 
๕ อ าเภอบ้านบึง 305,861 45,381 14.84 
๖ อ าเภอสัตหีบ 128,194 28,405 22.16 
๗ อ าเภอพานทอง 229,628 67,382 29.34 
๘ อ าเภอบ่อทอง 170,339 38,586 22.65 
๙ อ าเภอหนองใหญ่ 81,541 23,173 28.42 
๑๐ อ าเภอเกาะจันทร์ 94,997 15,124 15.92 
๑๑ อ าเภอเกาะสีชัง 23,604 4,959 21.01 

  รวมทั้งสิ้น 3,008,532 492,846 16.38 
 

แหล่งที่มา : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
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ปัญหาอุปสรรค 
    1. จ านวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยไม่เพียงพอกับกับบริบทของงาน  
    2. ควรสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรบางรายการทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน และเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร 
    3. หน่วยผลิตยาสมุนไพรยังไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP 
    4. งบประมาณในการด าเนินการของกรมการแพทย์แผนไทยไม่เพียงพอกับกิจกรรมที่ก าหนดให้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
    1. การก าหนดมาตรฐานกลางของยาสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบัน 

2. การก าหนดราคากลางของยาสมุนไพร เนื่องจากยาสมุนไพรมีราคาแพงกว่ายาแผนปัจจุบัน 
    3. การก าหนดกรอบรายการยาสมุนไพร ที่สามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบัน และส่งเสริมสนับสนุน 
ให้โรงพยาบาลสามารถด าเนินการได้ในภาพรวม 

ภาพกิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ 
แผนงาน พัฒนาระบบบริการสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ECS/ER คุณภาพ  
โครงการ พัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติจังหวัดชลบุรี  
ตัวช้ีวัดที่ 17 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F๒ ขึ้นไป   
           (ทั้งที่ ER และ Admit) 

1.1  ร้อยละ ๗๐ ของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F๒ ขึ้นไป 
1.2  ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > ร้อย ๖๐ 
1.3  อัตราการรอดชีวิตผู้เสียชีวิต OHCA 
1.4  อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps > ๐.๗๕ น้อยกว่าร้อยละ ๑ 
1.5  อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury < ร้อยละ ๔๐  

ข้อมูลสถานการณ์ 
  จังหวัดชลบุรี มีโรงพยาบาลในสังกัด จ านวน ๑๒ แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์(A) ๑ แห่ง 

โรงพยาบาลทั่วไป (S) ๑ แห่ง โรงพยาบาลแม่ข่าย(M2) ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) ๒ แห่ง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) ๔ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) ๑ แห่ง มีการด าเนินงาน
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ตั้งแต่ ๑) Pre hospital มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครอบคลุมทุกต าบล มีศูนย์สั่งการ/รับแจ้งเหตุระดับ ๑ ตั้งที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี และมีแม่ข่ายภาครัฐและ
เอกชนที่มีศักยภาพระดับตติยภูมิ ๔ แม่ข่ายในการพัฒนาระบบริการเครือข่ายทั้งจังหวัด มีหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับ FR จากอาสามูลนิธิ ๑๐ แห่งและท้องถิ่นสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งทางบกและทางน้ า รองรับ
ภาวะปกติและภาระอุบัติภัย ๒) ระบบในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการรับส่งต่อ และการพัฒนาศูนย์ข้อมูล  
TEA unit เ พ่ือสนับสนุนกระบวนการคุณภาพบริการของผู้ป่ วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี   
และโรงพยาบาลบางละมุง  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนการพัฒนางาน 
  ๑. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมใน  
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบ ECS/ER 
  2. โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ท าการประเมินตนเอง โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์   
และด าเนินการตามแนวทางพัฒนา ECS คุณภาพ 
  3. โรงพยาบาล ระดับ F2 มีแผนรองรับภัยสุขภาพต่างๆ 
  4. มีการฝึกซ้อมแผนฯ / ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ณ จุดเกิดเหตุ ที่เชื่อมกับ ER 
คุณภาพและระบบ Pre hospital Care  และฝึกซ้อมแผนระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด 
            5. มีการพัฒนา TEA Unit  และโปรแกรม IS win ให้ Function สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับจังหวัด 
            6. มีการจัด Conference ในกลุ่มผู้ป่วย Traumaเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Trauma 
  ๗.มีการพัฒนาทีม Mert, Mini-mert ทีมEMS และส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลฉุกเฉิน ๒ สัปดาห์ และตามแผนการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล 
  ๘. การประชุมคณะกรรมการ service plan สาขาอุบัติเหตุระดับจังหวัดปีละ ๓ ครั้งและ
เยี่ยมนิเทศการจัดบริการตามเกณฑ์ ECS คุณภาพ และER คุณภาพ 
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ตารางท่ี ๑ อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ A , S 
              จังหวัดชลบุรี จ าแนกรายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  

โรงพยาบาล Level 1 ทั้งหมด  จ านวนผู้เสียชีวิต  ร้อยละ 

ชลบุรี 4756 771 16.21 
บางละมุง 919 37 ๔.๐๓ 
แหลมฉบัง 2420 59 2.438 
บ้านบึง 796 29 3.64 

พนัสนิคม 550 80 14.55 
สัตหีบ 411 12 2.92 

พานทอง 268 80 29.85 
บ่อทอง 109 18 16.51 

หนองใหญ่ 66 5 7.5๘ 
วัดญาณฯ 253 38 15.02 
เกาะสีชัง 27 1 3.704 

เกาะจันทร์ 152 0 0 
รวม 10,727 1,130 10.53 

แหล่งที่มา : กลุ่มงานควบคมุโรคไม่ติดต่อฯ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

   จากตาราง ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในจังหวัดชลบุรี Level 1 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เท่ากับ 
10,727 ราย และเสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ 1,130 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.53 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
เป้าหมาย (ไม่เกินร้อยละ ๑๒) โดยในจ านวนนี้มีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level 1 ในโรงพยาบาลชลบุรี (A) จ านวน 
4,756 ราย เสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมง 771 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย และใน
โรงพยาบาลบางละมุง (S)จ านวน 919ราย เสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๓๗ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๔.๐๓ ซึ่ง 
ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย 
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 2.ร้อยละของคะแนนการประเมิน ECS คุณภาพ ของ จังหวัดชลบุรี ปี 61 จ าแนกรายโรงพยาบาล  
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมิน ECS ปี 2561   จ าแนกตามระดับคะแนนรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ ECS รพศ.ชลบุรี(A) รพ.บางละมุง(S) รพ. M (ค่าเฉลี่ย 3 รพ.) รพ. F (ค่าเฉลี่ย 7 รพ.) 

การน าองค์กร 62.9 39.3 74.3 55.9 
อาคารสถานที่ 66.3 51.1 69.2 49.6 
บุคลากร 66.1 51.1 64.0 40.4 
 การรักษาพยาบาล 56.4 40.7 39.6 42.3 
MCI&Disaster 32.3 41.5 49.0 32.3 
Referral system 40.0 40.0 66.7 51.4 
การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 80.0 75.0 68.0 50.9 
ระบบสนับสนุน 83.3 66.7 68.9 52.3 
 Pre hospital 84.0 41.3 72.7 50.2 
ระบบบริหารจัดการ 70.0 40.0 54.7 32.3 
Information system 40.0 60.0 67.3 53.4 
 การพัฒนาคุณภาพ  73.3 66.7 79.9 59.1 
 การศึกษาและวิจัย  50.0 15.0 30.0 6.4 

แหล่งที่มา : กลุ่มงานควบคมุโรคไม่ติดต่อฯ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

   จากตาราง ผลการประเมิน ECS ปี 2561 จ าแนกตามระดับคะแนนรายองค์ประกอบพบว่า
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป จังหวัดชลบุรี ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ 11 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 
(เป้าหมายร้อยละ 70) 

3.ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบ EMS ปี งบประมาณ 2558- 2561 
 

 
 
 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

รอ้ยละผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต
มาโดย EMS

35.89 47.08 46.91 43.38

จ านวนคร ัง้การบรกิาร EMS
(เฉลีย่/เดอืน)
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    จากกราฟแสดง ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบ EMS ปี งบประมาณ 2558 - 
2561  มีแนวโน้มสูงขึ้น  จ านวนครั้งบริการ EMS ต่อเดือน = 3070 ครั้ง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดย EMS  
= 43.38% (ประเทศ = 24.46% , เป้าหมาย > 60%) 

ข้อมูลจ านวนครั้งการบริการที่ห้องฉุกเฉินจ าแนกตามการคัดแยก  ปีงบประมาณ 2561 
 

 
 จากกราฟในปี 2561 มีผู้ ใช้บริการ 448,394 ครั้ง = 4.01:1000 ประชากร (ประเทศ 
458:1000 ประชากร) พบเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน (ประเภท 1 และ ประเภท 2) เท่ากับ 8.98 %, ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน   
(ประเภท  4 และประเภท 5) เท่ากับ 64.03 % ผู้ป่วยอุบัติเท่ากับ 23.07 %, ผู้ป่วย Non-Trauma เท่ากับ 
76.93 % 
4. อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วย OHCA จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 

โรงพย
าบาล
ชลบรุี

โรงพย
าบาล
บางละ
มงุ

โรงพย
าบาล
บา้นบงึ

โรงพย
าบาล
พนัส
นคิม

โรงพย
าบาล
แหลม
ฉบัง

โรงพย
าบาล
พาน
ทอง

โรงพย
าบาล
สัตหบี
กม๑๐

โรงพย
าบาล
เกาะสี

ชงั

โรงพย
าบาล
บอ่ทอง

โรงพย
าบาล
วัด

ญาณสั

งวรา
ราม

โรงพย
าบาล
หนอง
ใหญ่

โรงพย
าบาล
เกาะ
จันทร์

Level 1 1116 190 252 337 375 48 20 7 28 43 9 24

Level 2 3562 1828 664 632 1684 652 142 32 52 219 15 470

Level 3 7025 8624 4345 4122 2446 2295 155 73 1532 580 1047 1709

Level 4 2026 5895 5473 5760 4342 4145 427 314 2954 1985 1392 2467
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5.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps > 0.75 จังหวัดชลบุรี  
 

 
 

   จากกราฟแสดงข้อมูลอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps > 0.75 จังหวัดชลบุรี พบ อัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps > 0.75 โรงพยาบาลชลบุรี ปี 61 เท่ากับร้อยละ 1.63 สูงกว่าเกณฑ์ (เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 1) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps > 0.75 โรงพยาบาลบางละมุง ปี 61 เท่ากับร้อยละ 
0.07 ต่ ากว่าเกณฑ์ (เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 1 ) และอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps > 0.75 
ภาพรวมจังหวัดชลบุรี ปี 61 เท่ากับร้อยละ 1.27 สูงกว่าเกณฑ์ (เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 1) 

6. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury โรงพยาบาลชลบุรี 
 

 
   จากกราฟแสดงข้อมูลอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe TBI โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2561 
เท่ากับ 54.60 สูงกว่าเกณฑ์ (เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่า ร้อยละ 40) และพบผู้ป่วย Severe TBI ทั้งหมด 
ที่เสียชีวิตในปีงบประมาณ 2561มี Coma Score 3 - 8 

ปัญหาอุปสรรค 
   แนวทางTrauma fastract  ยังไม่ชัดเจน และการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังขาด
ความเข้าใจนิยามการเก็บข้อมูลที่ตรงกัน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. พัฒนาการจัดตั้งและเพ่ิมเตียง ICU Neurosurgery ตามระดับศักยภาพโรงพยาบาล 
2. พัฒนาทักษะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย Severe TBI 
3. ลด VAP ,HAP 
4. วางแผนอัตราก าลังแพทย์ศัลยกรรมประสาท 

1.43 1.63
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อตัราการเสยีชวีติผูป่้วยในทีม่ ีPS>0.75 ในโรงพยาบาล 

A,S ปี 60 และ ปี 61

รพ.ชลบรุ ี(A) รพ.บางละมงุ(S) รวม
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5. ศึกษาการกระจายแพทย์ศัลยกรรมประสาททั้งประเทศ 
6. จัดแนวทางความร่วมมือการผ่าตัดผู้ป่วย Severe TBI ในโรงพยาบาลเอกชน 

กิจกรรมเด่น  
                หน่วย TEA unit ของร.พ.ชลบุรี มีองค์ประกอบครบในการเป็น TEA unit คุณภาพ มีการรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้มาผลักดัน
กระบวนการคุณภาพภายในโรงพยาบาลตามมิติคุณภาพอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันเป็นที่ดูงานในระดับชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนา TEA unit ของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ 

ภาพกิจกรรม  
 

 
 

 

ความร่วมมือ Service plan ECSรองรับ EEC 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
            (โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานควบคุมป้องกันและรักษาวัณโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2561) 
ตัวช้ีวัดที่ 18  อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ข้อมูลสถานการณ์ 
  องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) 
เป็น 3 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) (2) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราวัณโรค 
ที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV) และ (3) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) 
ซึ่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่ม 
  เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงาน โดยมีมาตรการหลักในการจะบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์
ดังกล่าว จ าเป็นต้อง (1) เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา  (Treatment 
Coverage) ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจากอุบัติการณ์ (2) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจ
วินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน
บุคลากรสาธารณสุข ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
ที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center care) ให้มีอัตราความส าเร็จ 
การรักษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 เป้าหมายในการด าเนินงานวัณโรค คือ ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคปอด 
รายใหม่ ทั้งผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจ า มีผลการรักษาหาย (Cure) หรือ รักษาครบ 
(Completed) ซึ่งผลการด าเนินงานภาพรวมจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมา 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 
อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ 

ร้อยละ 80.96 81.29 86.30 

 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 สถานการณ์ปี 2561 จังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค ทั้งในหน่วยบริการภาครัฐ 
และเอกชน จ านวน 2,888 ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในไตรมาส 1/2561 จ านวน 459 ราย อัตรา
ความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 82.79 อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 5.45  
(เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 5) และอัตราการขาดยา ร้อยละ 3.05 (เกณฑ์เท่ากับ 0) อย่างไรก็ตามความส าเร็จ 
ในการรักษาวัณโรค ยังไม่บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก าหนดค่าอัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 ต้องเร่งรัดการด าเนินงานดู แลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งแจงผลการด าเนินงานแยกออกเป็นรายหน่วยบริการได้ดังนี้ 
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หน่วยบริการ รักษาครบ/หาย ก าลังรกัษา โอนออก เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา ผลรวม 

โรงพยาบาลชลบรุ ี 47 1 1 3 1 4 57 
โรงพยาบาลบางละมุง 59   8 1  68 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง 19 2  2   23 
โรงพยาบาลพนัสนิคม 22 1  2 1 3 29 
โรงพยาบาลบ้านบึง 73 1 1 2 1  78 

โรงพยาบาลสัตหีบกม10 13  1 4   18 
โรงพยาบาลพานทอง 12  1 1   14 
โรงพยาบาลบ่อทอง 7      7 
โรงพยาบาลหนองใหญ่ 4      4 
โรงพยาบาลเกาะจันทร ์ 6   1   7 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 1      1 

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 3      3 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 3      3 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  
ศรีราชา 

48   1  1 50 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์ 6 1   1  8 

โรงพยาบาลเมืองพัทยา 14   1  3 18 
โรงพยาบาลเอกชล 4 5     9 
โรงพยาบาลเอกชล 2 23  1   1 25 
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรุ ี  5     5 
โรงพยาบาลสมิติเวชศรรีาชา 4 4     8 
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  2     2 
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง 1 1    1 3 
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 10 5    1 16 
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 1 1   1  3 

จังหวัดชลบรุ ี 380 29 5 25 6 14 459 
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 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. หน่วยบริการศูนย์ MDR center มีแห่งเดียว 
และเปิดบริการ 1 วัน/สัปดาห์ ซึ่งไม่สะดวก 
ต่อการเดินทางขอผู้ป่วยในบางพื้นที่ เสี่ยงต่อการ
ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีความ
หนาแน่นในการมารับบริการ 

1. ประสานพื้นที่ ในการหาแนวทางดูแลผู้ป่วยที่ไม่
สะดวกในการเดินทางมาพบแพทย์ตามนัดเช่น มี
การให้ จนท.มารับยาแทน, มีค่าเดินทางให้ผู้ป่วยที่
มีรายได้น้อย เป็นต้น 

2. การลงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 
จะต้องลงสิ่งส่งตรวจและลงผลวินิจฉัย 
2 โปรแกรม ได้แก่โปรแกรม TBCM online 
และโปรแกรม GF XPert Systems ซึ่งมีผลต่อ
การบริหารจัดการยา และการรายงานข้อมูล 

2. มีการปรับปรุงโปรแกรม และให้ด าเนินการลง
ข้อมูลที่ โปรแกรม TBCM online เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

3. ไม่สามารถบังคับใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้ป่วยยินยอมเข้ารับการ
รักษา 
 

กิจกรรมเด่น  
1. ปี 2560 - 2561 พ้ืนที่อ าเภอศรีราชา มีการขับเคลื่อนนโยบายวัณโรค โดยมีโครงการศรีราชา

ปลอดวัณโรค เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้สัมผัสด้วยการ X-RAY ทุกราย 
 2. ปี 2561 มีการบูรณาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียง วัณโรค และพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดทีมในการลง
พ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมการเยี่ยมบ้าน, กิจกรรมจัดประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ, การตรวจ  X-RAY 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 

ภาพกิจกรรม 
 1. ประชุม/ อบรมพ้ืนที่ในการด าเนินวัณโรค 
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 2. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในแต่ละอ าเภอ 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. ประชุมก ากับ ติดตามด้านวัณโรคทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 
 
 

 
 
 
 
 

 

5. นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 19  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด 
                  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลสถานการณ์  
          จังหวัดชลบุรีได้ก ำหนด กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA) ให้ส่วนรำชกำรตำม
กฎกระทรวง โดยมีส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ร่วมด ำเนินงำนคือส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี และ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 11 แห่ง ได้ก ำหนดเป้ำหมำยส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเข้ำร่วมด ำเนินงำน 3 แห่ง ในปี 2561 ได้แก่ อ ำเภอพนัสนิคม อ ำเภอเกำะจันทร  และ
อ ำเภอบ่อทอง และมีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ครบจ ำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

จังหวัดชลบุรี ได้น ำตัวชี้วัด มำบรรจุในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และวำงแผนกำรด ำเนินกำรในปี 2561- 2565  โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรมีผลกำรด ำเนินงำน
ดังนี้ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อมูล เชิงปริมาณ 12 เดือน) 
 

หน่วยงาน สสอ. ระดับคะแนนผลการด าเนินงาน 

ล าดับ อ าเภอ หมวด P หมวด 1 หมวด 5 OFI KAT-1 KAT-5 
1 เมืองชลบุรี / / / / / / 
2 บำงละมุง / / / / / / 
3 ศรีรำชำ / / / / / / 
4 พนัสนิคม / / / / / / 
5 บ้ำนบึง / / / / / / 
6 สัตหีบ / / / / / / 
7 พำนทอง / / / / / / 
8 บ่อทอง / / / / / / 
9 หนองใหญ่ / / / / / / 
10 เกำะจันทร  / / / / / / 
11 เกำะสีชัง / / / / / / 

รวม สสอ.ด ำเนินกำรตำมเกณฑ ร้อยละ 100 
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อ าเภอเป้าหมาย ระยะแผนงาน 2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1 แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
2. พัฒนำศักยภำพทีมงำน ดังนี้ 
2.1 เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค กรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันที ่6-7 พฤศจิกำยน 
2560 
2.2. เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำวชิำกำรสง่เสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค กรของส่วนรำชกำรใน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (กลุ่มจังหวัด
ภำคกลำง) วนัที่ 6-8 ธันวำคม 2560 
2.3 จัดประชุมทีมน ำPMQA ระดับจังหวัดและทุก
อ ำเภอ โดยมีวิทยำกรจำก กพร สป.เป็นผู้แนะน ำแนว
ทำงกำรจัดท ำ หมวด P หมวด 1 หมวด 5 และ หมวด 
7 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภำพันธ  2561 ที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชลบุร ี
2.4 น ำเสนอกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน 
โดยน ำเสนอเพื่อให้ทรำบแนวทำงของแต่ละอ ำเภอ
รวมทั้งวิธีกำร กระบวนกำร เพื่อให้สำมำรถมองเห็นกำร
ท ำงำนแต่ละอ ำเภอ และผู้บริหำรของสสจ.ชลบุรีร่วมรับ
ฟัง ให้ข้อคิดเห็น เม่ือวันที่ 10 เมษำยน 2561 

1. บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ยังไม่เป็น
ทิศทำงเดียวกัน 
2.กรอบระยะเวลำที่เป็น Roadmap ส่วนกลำง 
และควำมพร้อมในจังหวัด ยังไม่สอดคล้องกัน   
3. กำรท ำควำมเข้ำใจกับเกณฑ คุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐระดับอ ำเภอมีน้อย 
4.ไม่มีกำรน ำกระบวนกำร PMQA ไปใช้ในกำร
จัดท ำแผน 
 

 

พ.ศ. ภาคบังคับ อ าเภอเป้าหมายในการด าเนินการ 
2561 หมวด 1,หมวด 5 1. พนัสนิคม 

2. บ่อทอง 
3. เกำะจันทร  

2562 หมวด 2,หมวด 4 1. บำงละมุง 
2. สัตหีบ 
3. เกำะสีชัง 

2563 หมวด 3,หมวด 6 1. เมืองชลบุรี 
2. บ้ำนบึง 
3. หนองใหญ่ 

2564 หมวด 1- 6 1. ศรีรำชำ 
2. พำนทอง 

2565 หมวด 1- 6 ทุกอ ำเภอ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. ร่วมท ำ Work Shop กระบวนกำร PMQA โดยมี
ผู้เชี่ยวชำญเป็นวิทยำกร กลุ่มเป้ำหมำย คือ 
คณะท ำงำนระดับจังหวัด และระดับอ ำเภอ 
2.ร่วมจัดท ำแนวทำง และกรอบกำรน ำเกณฑ 
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค กำร ส ำหรับหน่วยงำนระดับอ ำเภอ 
3.มีกำรถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในระดับ
จังหวัด 
4.กำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห  ADLI ในหมวด ๑ 
และ ๕ มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้อง กับลักษณะ
ส ำคัญขององค กร 

1.กำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
2.ใช้กรอบแนวทำงร่วมกันในจังหวัด 
 
 
 
3.จำกผลงำนและแนวทำงใหม่ๆ 
 
 
4.กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและกำรน ำ
กระบวนกำรPMQAไปใช้ในกำรจัดท ำแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

ข้อมูลสถานการณ์ 
การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ตามมาตรฐานการรับรอง

คุณภาพสถานบริการ ปัจจุบันมีรพ.ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรอง และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ขั้น 3 สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ รพ.ศูนย์ชลบุรี รพ.บางละมุง รพ.พนัสนิคม รพ.บ้านบึง 
รพ.พานทอง รพ.สัตหีบ กม. 10 รพ.บ่อทอง รพ.หนองใหญ่ รพ.วัดญาณสังวราราม รพ.เกาะสีชัง  สังกัดกรมการ
แพทย์ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.มะเร็งชลบุรี และรพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี โดยมีโรงพยาบาล
ที่รับการธ ารงขั้น 2 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.แหลมฉบัง ส่วนรพ.เกาะจันทร์ ได้รับการเยี่ยมเพ่ือประเมินระดับการ
พัฒนาคุณภาพข้ัน 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยรวมจังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์คุณภาพ  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และผลงานปี 2561  
  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
จ านวนโรงพยาบาลระดับ A และ S และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 

แห่ง 4 4 4 
 

4 

จ านวนโรงพยาบาลระดับ A และ S และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ (2 แห่ง)  
ผ่าน HA ขั้น 3  

แห่ง 4 4 4 
 

4 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A และ S และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ (2 แห่ง)  
ผ่าน HA ขั้น 3 

ร้อย
ละ 

100 100 100 
 

100 

จ านวนโรงพยาบาลชุมชน แห่ง 10 10 10 10 
จ านวนโรงพยาบาลชุมชน  ผา่น HA ขั้น 3 แห่ง 8 8 8 8 
ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน  ผ่าน HA ขั้น 3 ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 

  

80.00 
รวมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ไม่รวมกรมการแพทย์) 

แห่ง 12 12 12 12 

รวมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ไม่รวมกรมการแพทย์) ผ่าน HA ขั้น 3 

แห่ง 10 10 10 10 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ไม่รวมกรมการแพทย์) ผ่าน HA ขั้น 3 

ร้อยละ 83.33 83.33 83.33 83.33 

        จากตารางพบว่าจังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง จ านวน 12 โรงพยาบาล ผ่านขั้น 3 จ านวน 10 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 83.33   
         
 
 



128 
 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบรกิาร  ปี 2561 

ปี 2561 มีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลภายในจังหวัดทั้ง 14 แห่ง เพ่ือเข้าสู่การรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานรับรองคุณภาพเพ่ือ HA ขั้น 3 และไม่หมดอายุการรับรอง ดังนี้ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีก าหนดนโยบายการผ่านการรับรองมาตรฐาน  HA ขั้น3        
เป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของโรงพยาบาล 

2. มีค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพบริการในโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี 
3. จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และวางแผนแบ่งทีม 4 ทีม 

เพ่ือ Internal survey โรงพยาบาลในจังหวัดร่วมกับการตรวจ 8 วิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้น
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 

4. ประสานสถาบันรับรองคุณภาพจัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ในเรื่อง HA มาตรฐานใหม่ แก่ทีมน าในจังหวัด
ร่วมกับทีมพ่ีเลี้ยง Quality Learning Network ของโรงพยาบาลบ้านบึง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 1561 ณ 
ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านบึง 

5. จัดทีมลงเยี่ยมเพ่ือให้ค าปรึกษาโรงพยาบาลเกาะจันทร์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับประเมินขั้น 2 

ผลการด าเนินงานปี 2561 

ล าดับ กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ 
ยังไม่ผ่าน ผ่าน 

สร้างใหม่ 
0 1 2 1e 2e 3e r1e 3 r1 r2 r3 r4 

1 รพศ. ชลบุร ี A           √   

2 รพท. บางละมุง S         √     

3 กรมการ
แพทย ์

สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอาย ุจ. ชลบุรี 

กรมการ
แพทย ์

       √      

4 กรมการ
แพทย ์

มะเร็งชลบรุ ี กรมการ
แพทย ์

        √     

รวม   4  แห่ง  ผ่านการรับรอง HA   4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ   100 

 

ล าดับ กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ 
ยังไม่ผ่าน ผ่าน สร้างใหม่ 

0 1 2 1e 2e 3e r1e 3 r1 r2 r3 r4  

1 รพช. บ้านบึง M2          √    

2 รพช. พนัสนิคม M2         √     

3 รพช. แหลมฉบัง M2   √           

4 รพช. พานทอง F1         √     

5 รพช. สัตหีบ กม.10 F1         √     

6 รพช. หนองใหญ ่ F2         √     

7 รพช. วัดญาณสังวราราม F2         √     

8 รพช. เกาะสีชัง F2         √     

9 รพช. บ่อทอง F2         √     

10 รพช. เกาะจันทร ์ F3   √           

รวม 10  แห่ง  ผ่านการรับรอง HA  8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 
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ภาพกิจกรรม 

     
  
ปัญหาอุปสรรค 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง 3 ปี 
2. ก าหนด HA เป็นตัวช้ีวัด 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน HAระดับจังหวัด 
เพื่อขับเคลื่อนงานคุณภาพและร่วมกันนิเทศโรงพยาบาลในเครือข่าย 
4. ทีมพ่ีเลี้ยง QLN จังหวัด ลงเยีย่ม Internal survey 
4. แบ่งทีมนิเทศตามระดับขนาดโรงพยาบาลและระดับการรับรอง 
โดยแบ่งเป็น 4 คณะ 
5. ใช้กระบวนการตรวจราชการกระตุ้นให้โรงพยาบาล Accredit 

- ทีมพ่ีเลี้ยง QLN จังหวัด (รพ.บ้านบึง) มีภาระ
งานไม่สามารถออกนิเทศได้ทุกคน 
- คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน HA 
ระดับจังหวดั ยังขาดความมั่นใจในการนิเทศ 
- โรงพยาบาลแหลมฉบังยังไม่พร้อมรับการ
ประเมินข้ัน 3  
- ยังขาดการ Benchmarking ระดับโรงพยาบาล 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. น าข้อมูลจากการตดิตามนิเทศระดับอ าเภอมาวิเคราะห์ส่วนขาด และ
ปรับกลยุทธ์ในการท าแผน 
2. ก าหนด HA เป็นตัวช้ีวัดของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
3. การมสี่วนร่วมของโรงพยาบาลในการจัดท าแผนงานโครงการ 
4. จัดท าโครงการ งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมพัฒนาให้เพียงพอ 
5.ช้ีแจงตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนักคะแนน และเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด
ในระดับอ าเภอเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกัน 

-เทียบเคียงคุณภาพระดับโรงพยาบาล และมอบ
รางวัลดีเด่น 
-วัดคุณภาพงานทุก PCT 
- ประเมินความต่อเนื่องในการพัฒนางานและ
ความยั่งยืนและม ีBest practice 
-ทุกโรงพยาบาลต้องผ่าน HA ขั้น 3  
-โรงพยาบาลต้องไม่หมดอายุการรบัรอง HA 
-วัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ  
ตัวช้ีวัดที่ 21  ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ข้อมูลสถานการณ์  
  

สรุปจ านวน รพ.สต.ติดดาวจังหวัดชลบุรี ปี 2560-2561 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน รพ.
สต. ทั้งหมด 

ด าเนินการ 
ปี 2560 

ด าเนินการ 
ปี 2561 

รวมเป้าหมาย 
รพ.สต.ติดดาว

(สะสม) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 เมืองชลบุรี 17 3 6 9 52.94 
2 บางละมุง 12 5 7 12 100.00 
3 ศรีราชา 12 2 5 7 58.33 
4 พนัสนิคม 21 3 10 13 61.90 
5 บ้านบึง 14 2 3 5 35.71 
6 สัตหีบ 6 1 2 3 50.00 
7 พานทอง 10 3 3 6 60.00 
8 บ่อทอง 13 2 4 6 46.15 
9 หนองใหญ่ 9 2 2 4 44.44 

10 เกาะจันทร์ 4 1 1 2 50.00 
      รวม 118 24 43 67 56.78 
 หมายเหตุ เกาะสีชัง ไม่มี รพ.สต. 

แหล่งข้อมูล กลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

  จังหวัดชลบุรี มีจ านวน รพ.สต.ทั้งสิ้น 118 แห่ง  ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ  
5 ดาว ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 ผลงานสะสม จ านวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.78 โดยอ าเภอบางละมุง 
เป็นอ าเภอท่ี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ทั้ง 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ปัญหาอุปสรรค 

 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. สสจ.และ คปสอ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจ  
มีการชี้แจงขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงใน
การด าเนินงานระหว่าง รพ.สต. สสอ.และ รพ.  
2. ให้รพสต.ด าเนินการส ารวจและประเมินตนเอง   
มีการวางแผนการประเมินภายใน คปสอ. ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาวตามเกณฑ์ใหม่ที่ปรับปรุงในปี 2561  
3. คปสอ.วางเป้าหมาย และจัดท าแผนในการ
ด าเนินงานพัฒนาในปี 2561  
4.คณะกรรมการประเมินคุณภาพ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ระดับอ าเภอและ
จังหวัด โดยวางแผนการประเมินในปี 2561 ในช่วง
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ด้วยการสุ่มตรวจ
อ าเภอละ 3 แห่ง 

1. เกณฑ์การประเมินมีความละเอียดตามมาตรฐาน
มาก รพ.สต.ขนาดเล็กอาจท าได้ยากภายใต้ข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากร 
2. การปรับปรุงด้านโครงสร้างอาคาร สถานที่ ต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ 
3. ควรมีการบูรณาการเกณฑ์ ของกลุ่มงานต่างๆที่
ถ่ายลงระดับ รพ.สต. ให้บรรจุอยู่ในการประเมิน  
รพ.สต.ติดดาว 
 4. ไม่มีเวทีในการน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนระหว่าง
อ าเภอ  
5.พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดและอ าเภอ ไม่สามารถลง
ประเมินได้ครอบคลุมทุกแห่ง 
6. เกณฑ์บางข้อต้องให้หน่วยงาน รพ.ร่วมด าเนินการ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. เกณฑ์การประเมินมีความละเอียดตามมาตรฐาน
มาก รพ.สต.ขนาดเล็กอาจท าได้ยากภายใต้ข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากร 
2. การปรับปรุงด้านโครงสร้างอาคาร สถานที่ ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เพ่ือปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 
3. ควรมีการบูรณาการเกณฑ์ที่ถ่ายลงระดับ รพ.สต. 
ให้บรรจุอยู่ในการประเมิน รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ไม่
ต้องถูกประเมินหลายกลุ่มงาน 
4. มีเวทีในการน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ ในพ้ืนที่  
5. ทีมครู ก จังหวัดต้องสร้างทีม ครู ข ระดับอ าเภอ
และ ต้องมีการประเมินที่ครอบคลุม 

1. ปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นตามขนาด รพ.สต. 
 
 
2. คปสอ.ต้องมีการจัดท าแผนประจ าปี ตาม
เป้าหมาย 
 
3. แผนการลงเยี่ยมของจังหวัด 
 
 
4. การจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
5. สร้างทีมครู ข และก าหนดแผนการตรวจให้
ครอบคลุม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ 22 ระดับความส าเร็จของคุณภาพการจัดบริการในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน 8 วิชาชีพ  

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง และผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
 

โรงพยาบาล

ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ ทีไ่ด้ ปรับ

100.00 20.00 100.00 20.00 100.00 10.00 100.00 15.00 100.00 10.00 100.00 15.00 100.00 5.00 100.00 5.00 800.00

1 A-รพ.ชลบุรี 100.00 20.00 98.00 19.60 99.00 9.90 100.00 15.00 97.62 9.76 98.48 14.77 78.66 3.93 98.00 4.90 769.76 97.87 97.87 35.00 34.25

2 S-รพ.บางละมงุ 88.07 17.61 94.50 18.90 99.00 9.90 100.00 15.00 96.84 9.68 90.91 13.64 62.81 3.14 98.50 4.93 730.63 92.80 92.80 30.00 27.84

3 M2-พนัสนิคม 92.00 18.40 97.00 19.40 97.00 9.70 100.00 15.00 97.87 9.79 98.99 14.85 77.33 3.87 98.00 4.90 758.19 95.90 95.90 25.00 23.98

4 M2-แหลมฉบัง 91.00 18.20 94.00 18.80 94.00 9.40 82.00 12.30 100.00 10.00 94.00 14.10 71.00 3.55 77.00 3.85 703.00 90.20 90.20 25.00 22.55

5 M2-บ้านบึง 87.70 17.54 98.00 19.60 100.00 10.00 98.00 14.70 96.28 9.63 91.50 13.73 71.23 3.56 89.50 4.48 732.21 93.23 93.23 25.00 23.31

6 F1-สัตหีบฯ 83.63 16.73 94.00 18.80 97.00 9.70 99.00 14.85 81.85 8.19 94.50 14.18 56.14 2.81 94.50 4.73 700.62 89.97 89.97 20.00 17.99

7 F1-พานทอง 96.00 19.20 96.00 19.20 93.00 9.30 96.00 14.40 99.09 9.91 99.49 14.92 76.00 3.80 99.00 4.95 754.58 95.68 95.68 20.00 19.14

8 F2-บ่อทอง 89.20 17.84 95.00 19.00 94.00 9.40 99.00 14.85 95.65 9.57 77.00 11.55 76.00 3.80 77.50 3.88 703.35 89.88 89.88 20.00 17.98

9 F2-หนองใหญ่ 82.00 16.40 96.00 19.20 94.00 9.40 92.00 13.80 90.00 9.00 76.02 11.40 70.00 3.50 98.00 4.90 698.02 87.60 87.60 20.00 17.52

10 F2-เกาะจันทร์ 85.10 17.02 93.50 18.70 88.00 8.80 93.00 13.95 96.06 9.61 84.34 12.65 65.67 3.28 92.50 4.63 698.17 88.64 88.64 20.00 17.73

11 F2-เกาะสีชัง 84.37 16.87 91.00 18.20 97.00 9.70 91.00 13.65 79.75 7.98 43.37 6.51 49.82 2.49 87.50 4.38 623.81 79.77 79.77 20.00 15.95

12 F2-วดัญาณฯ 81.00 16.20 93.00 18.60 91.00 9.10 82.00 12.30 83.74 8.37 73.47 11.02 46.32 2.32 93.00 4.65 643.53 82.56 82.56 20.00 16.51

13 รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา 94.80 18.96 98.00 19.60 97.00 9.70 82.50 12.38 97.37 9.74 99.00 14.85 64.34 3.22 79.50 3.98 712.51 92.41 92.41

14 รพ.ม.บูรพา 83.60 16.72 95.25 19.05 95.52 9.55 91.00 13.65 92.82 9.28 95.00 14.25 57.67 2.88 81.00 4.05 691.86 89.44 89.44

15 รพ.เมอืงพทัยา 81.10 16.22 85.13 17.03 98.51 9.85 79.50 11.93 99.73 9.97 91.00 13.65 72.98 3.65 88.50 4.43 696.45 86.72 86.72

16 รพ.ค่ายนวมนิทราชินี 91.17 18.23 95.00 19.00 98.51 9.85 92.50 13.88 86.58 8.66 91.50 13.73 72.28 3.61 85.00 4.25 712.54 91.21 91.21

88.17 17.63 94.59 18.92 95.78 9.58 92.34 13.85 93.20 9.32 87.41 13.11 66.77 3.34 89.81 4.49 708.08 90.24 90.24
ทีม่า : กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ชลบุรี ณ 5 ก.ย.61

KPI 22 สรุปผลคะแนนคุณภาพการจดับริการในโรงพยาบาล (8 วิชาชีพ) ปงีบประมาณ 2561
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ปัญหาอุปสรรค 
            กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. จัดท ำคูม่ือและเกณฑ์ประเมินคณุภำพบริกำรตำมมำตรฐำน 8 วิชำชีพ 
2. จัดท ำคูม่ือคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพบริกำรในโรงพยำบำลเพื่อออก
ปฏิบัติงำน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินคณุภำพบริกำรในโรงพยำบำล 
4. ออกปฏิบัติงำนประเมินคุณภำพกำรจัดบริกำรในโรงพยำบำลทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 16 แห่ง 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครอืข่ำย 

- 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. กำรขยำยเครือข่ำย และกำรเชิญทีมAuditor จำกนอก
สังกัดเข้ำร่วมทีม 
2. กำรปรับปรุงเกณฑ์ให้ได้มำตรฐำนที่ละเอียดขึ้น 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  

การบรหิารจดัการเพื่อสนบัสนุนระบบบริการ
สุขภาพที่มปีระสิทธิภาพ 

 

ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence 
แผนงาน  แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการ  โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
            .โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ตัวช้ีวัดที่ 23  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้
ตัวช้ีวัดที่ 24  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)                 

ข้อมูลสถานการณ์ 
  ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมาสถานการณ์บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการสูญเสีย 
คิดเป็นร้อยละ ๖.01 พบว่า มีการย้ายออก ร้อยละ ๓.๕๒ ลาออก ร้อยละ ๑.๑๒ ซึ่งพบว่า เหตุผลที่ลาออกมาก
ที่สุด คือ เพ่ือประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๓๒.๑๒ รองลงมา เพ่ือลาศึกษาต่อ ร้อยละ 30.๓๐ และ เนื่องจาก
ต้องดูแลบิดามารดา ร้อยละ ๘.๕๙  

          ส านั ก งานสาธ ารณสุ ขจั งหวั ดชลบุ รี  ได้ ส า รวจความสุ ขของบุ คล ากร ในองค์ ก ร ผ่ าน  
http://happinometer.moph.go.th/ มีผู้เข้าตอบแบบสอบถาม จ านวน 4,166 คน คิดเป็นร้อยละ 60.67 
ของบุคลากรทั้งหมด จากการส ารวจมีผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลสมบูรณ์จ านวน 4,131 คน คิดเป็น ร้อยละ 
99.16 และไม่สมบูรณ์ จ านวน 35 คน ร้อยละ 0.84 ส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 81.61 รองลงมาเป็นเพศ
หญิง ๑๗.07 และเพศทางเลือก ร้อยละ 0.48 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความสุข 11 มิติ  ร้อยละ 62.25 
พบว่ากลุ่มเพศทางเลือกมีความสุขมากที่สุด ร้อยละ 63.89 รองลงมาเพศหญิง ร้อยละ 62.34 และ เพศชาย
ร้อยละ62.22   
  เมื่อพิจารณา กลุ่มอายุตาม Generation ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความสุข 11 มิติ ร้อยละ 
62.23 พบว่า กลุ่ม Baby Boomer มีความสุขมากที่สุด ร้อยละ 65.33 รองลงมา Generation X ร้อยละ 
62.25 และ Generation Y ร้อยละ 61.16 การประเมินความสุขของบุคลากร จังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ 62.96  หน่วยงานที่มีระดับความสุขมากที่สุด ได้แก่ คป.สอ.พนัสนิคม ร้อยละ 66.48 รองลงมา  
คป.สอ. สัตหีบ 64.45 และ คป.สอ.เมืองชลบุรี ร้อยละ 62.98 ตามล าดับ และน้อยที่สุด ได้แก่ คป.สอ. 
เกาะสีชัง ร้อยละ 61.55  เมื่อพิจารณารายมิติทั้ง 11 มิติ พบว่า ระดับความสุขมากท่ีสุด คือ มิติสุขภาพกายดี 
78.39 รองลงมา มิติจิตวิญญาณดี ร้อยละ 69.46 และมิติน้ าใจดี 68.25 ตามล าดับ และ 3 อันดับสุดท้าย 
ที่มีระดับความสุขน้อยสุด คือ ความสมดุลชีวิตการท างาน ร้อยละ 47.37 สุขภาพเงินดี ร้อยละ 54.15  
และผ่อนคลายดี ร้อยละ 56.79 และทั้ง 3 มิติที่มีระดับความสุขน้อยสุดมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ด้าน
ลักษณะงานที่ท าต่อความสุขทั้ง 3 มิต ิ
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 สถานการณ์แนวโน้มการลาออกบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ปี 2556 - 2560 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในปีงบประมาณ 2561  จังหวัดชลบุรี  ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
  - แผนนักสร้างสุขในองค์กร  
        - อบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง 
        - พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางสายงาน 
  - การเสริมความรู้บริหารด้านการเงิน 
  - กิจกรรมการสร้างความผูกพัน 
  - HR Say Hello ผู้บริหารพบบุคลากร สสจ. ชลบุรี  ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3  ของเดือน 
          - HR Call Center 03-8093-2467 นานาสาระด้านการบริหารบุคคล ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน 
  - Line Group สามัคคี ดี เก่ง สุข กิจกรรมคุยสบายๆ กับงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนวัยผู้เกษียณอายุ (สิทธิ์สวัสดิการ การจัดการด้านการเงิน)  
               การวางแผนด้านการบริหารจัดการทางการเงิน   
  ผลการด าเนินงานการสร้างสุขในองค์กร ของหน่วยงานในสังกัด ระดับ ๕ คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๔๘ ของหน่วยงานทั้งหมด ระดับ ๔ ร้อยละ ๑๗.๓๙ ระดับ ๓ ร้อยละ ๓๔.๗๘ ซึ่งหน่วยงานที่มีกิจกรรม
การสร้างสุขที่โดดเด่น ได้แก่ ฝึกสมาธิวิปัสสนา ของ โรงพยาบาลชลบุรี จัดมุมพักผ่อนส าหรับบุคลากร 
ประจ างาน ของโรงพยาบาลสัตหีบ กม. ๑๐ Fit and Firm ตั้งชมรม วิ่งท าไมล์ ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง  
Life Style exercise favors ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชลบุรี โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีราชา ตลาดนัดเคลื่อนที่สาสุขสัญจรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ศรีราชา เป็นต้น 
  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ 
๙6.84  หน่วยงานที่มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรต่ าสุด ๓ อันดับได้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ร้อยละ 
๙๐.๔๐ โรงพยาบาลชลบุรี ร้อยละ ๙๐.๕๕ และโรงพยาบาลพานทอง ร้อยละ ๙๒.๐๑ กลุ่มประเภทการจ้าง 
ที่ลาออกส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ ๕๕.๑๑ ของบุคลากรที่สูญเสีย รองลงมา พนักงานกระทรวง  
ร้อยละ ๒๕.๔๒ และข้าราชการ ๑๓.๓๐ ทั้งนี้หน่วยงานแต่ละแห่งก็ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากร
และสร้างความต่อเนื่อง ที่น่าสนใจ เช่น โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลบ่อทองจัดทุนการศึกษาให้กับ  
บุตรของเจ้าหน้าที่ที่ เรียนเก่ง ขยัน ประพฤติตนดี  โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 การจัดเวรที่ เ อ้ือต่อ 
การปฏิบัติงานเพ่ือให้มีเวลาผ่อนคลาย 

ปัญหาอุปสรรค 
       1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ สป.สธ. (HROPS) ไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่สามารถเรียกดู/วิเคราะห์
รายงานข้อมูล  ในภาพรวมจากระบบได้ทันที 
 2. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียบุคลากรเชิงลึก    เช่น สาเหตุการลาออก ฯลฯ (มีเพียง 
บางหน่วยบริการ) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 3. อัตราก าลังด้านHR  มีการเคลื่อนไหวบ่อย ท าให้ขาดความเชี่ยวชาญเรื่องกฎระเบียบด้าน HR ในทุก
ระดับ /ขาดทักษะเป็นนัก HR/ในระดับรพช.ไม่มีกรอบนักทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง.ชั่วคราว 
เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
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ภาพกิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 25  ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ข้อมูลสถานการณ์  
 

 สรุปจ านวน อสค. จังหวัดชลบุรี ปี 2560-2561 

ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย 
แต่ละป ี

อสค. ในระบบ 
ปี 2560 

เป้าหมาย          
ปี 2560-61 

อสค. ในระบบ 
ปี 2561 

1 เมืองชลบุร ี 920 909 1371 616 
2 บางละมุง 2618 557 3901 847 
3 ศรีราชา 1074 707 1600 695 
4 พนัสนิคม 398 2805 593 2669 
5 บ้านบึง 136 699 203 597 
6 สัตหีบ 664 508 989 468 
7 พานทอง 1124 309 1675 485 
8 บ่อทอง 412 410 614 435 
9 หนองใหญ่ 446 350 665 136 
10 เกาะจันทร ์ 250 246 373 246 
11 เกาะสีชัง 24 21 36 23 

รวมชลบุร ี 8,066 7,521 12,018 7,217 

ข้อมูลจาก กลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

 
จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน อสค.ในการดูแลผู้ป่วย CKD4 / LTC / NCD เป้าหมาย  8,066 คน  

ด าเนินการให้ความรู้และประเมินผ่านเกณฑ์ พร้อมคีย์ข้อมูลเข้าระบบทาง www.fv.phc.hss.moph.go.th 
จ านวน 7,188 คน คิดเป็นร้อยละ 89.11 
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ปัญหาอุปสรรค 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
1. การชี้แจงขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงในการด าเนินงานตาม
นโยบายที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยการสร้างเครือข่ายความรู้ด้าน
สุขภาพต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ทุกครัวเรือนโดยการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละ
ครอบครัว เข้ามาเป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) อย่างน้อยครอบครัวละ 
1 คน เพ่ือให้แต่ละครอบครัวมีคนช่วยดูแลสุขภาพคนในครอบครัวให้ครอบคลุม
ทั่วถึง และกลับมาพ่ึงตนเองได้  
2. ให้สสอ./รพสต.ด าเนินการส ารวจจ านวนเป้าหมายการด าเนินงาน
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) จังหวัดชลบรุี ปี 2561 เพ่ือดูแลใน
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มดูแลผู้ปว่ยโรคไตเรื้อรัง (CKD) กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ 
(LCT) กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และประเภทอืน่ๆ            
3. ใช้วิธี Coaching สอนงานตามรายโรค เช่น กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ (LCT) กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
และประเภทอื่นๆ โดยทาง สสจ.สนับสนุนคู่มือแนวทาง การด าเนินงาน
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)            
4. มีการประเมินผลโดยการให้ อสค. ประเมินตนเอง (Self Assessment) 
โดยคะแนนรวมท้ังหมดต้อง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
ครอบครัวท่ีมีศกัยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 
5. สสอ./รพสต.ด าเนินการบันทึกข้อมลูทางเว็บไซต์ 
www.fv.phc.hss.moph.go.th โดยบันทึกจ านวน อสค. ตามหลักสูตรที่ผ่าน
การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ  
- หลักสูตรการดูแลกลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD)  
- หลักสูตรการดูแลกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ (LCT)  
- หลักสูตรการดูแลกลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  
- หลักสูตรการดูแลประเภทอื่นๆ    
โดย อสค. ต้องมี อสม.ในการดูแล  
6. สสจ.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
(อสค.)            

1. ไมม่ีเวทีกลางในการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นระหว่างพื้นที่ 
2. การบันทึกข้อมลูไมส่ามารถบันทึก
ได้ตลอด มีช่วงระยะเวลาในการบนัทึก
ข้อมูล เว็บไซต์ยังไม่เสถยีร 
3. การหา อสค. ยังไมค่รอบคลุมกลุ่ม
ผู้ป่วย 
 
 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพ่ือการปรับปรงุพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

1. ใช้เครือข่าย อสม. ในการค้นหา อสค. เพ่ิมมากขึ้น 
2. เน้นวิธีการ Coaching กลุ่มดแูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ (LCT) กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และประเภทอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้น 
3. จัดท า คู่มือรายโรค ในกลุ่มดแูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ (LCT) กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และประเภทอื่นๆ ให้เหมาะสม 

1. จ านวน อสค. เพิ่มมากขึ้น 
2. แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยคะแนน
รวมทั้งหมดต้อง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

 

http://www.fv.phc.hss.moph.go.th/
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ประเด็นยุทธศาสตร์  Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนงาน  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการ  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
ตัวช้ีวัดที่ 26 รอ้ยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

ข้อมูลสถานการณ์  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องคุณภาพข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ มีความส าคัญต่อการน าไปใช้โดยจากการประเมินในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดชลบุรี
ยังพบว่าคุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพโดยเฉพาะงานผู้ป่วยนอกยังไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งในเรื่องคุณภาพข้อมูลเวช
ระเบียน และคุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ จังหวัดชลบุรี  ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นและได้มี
การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ และได้มีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียน ทั้งในระดับ
อ าเภอ และในระดับจังหวัด โดยมีการลงพ้ืนที่หน่วยบริการที่มีผลการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ท าให้ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยบริการมีคุณภาพข้อมูลที่ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ     
     1. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน OPD ร้อยละ - - 24.24 
     2. คุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค OPD ร้อยละ - - 29.54 
     3. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน IPD ร้อยละ - - 58.33 
     4. คุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค IPD ร้อยละ - - 91.66 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เกณฑ์ประเมินปี 2561 ตั้งเป้าหมายให้มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(นิยาม : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง หน่วยบริการนั้นๆ มีผลการตรวจคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ) 

- โรงพยาบาลในสังกัดจ านวน 12 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 118 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.54 

สรุปจังหวัดชลบุรี ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ผลการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์ 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบระดับจังหวัดมีความรู้ไม่เท่ากัน 
 2. เกณฑ์การประเมินต้องใช้ทั้ง Internal Audit ประเมินระดับอ าเภอ และ External Audit 
ประเมินระดับจังหวัด ซึ่งรอบการประเมินในทุกไตรมาส ต้องใช้เวชระเบียนฉบับเดียวกันท าให้คะแนนประเมิน
ในแต่ละรอบล่าช้า อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับคณะกรรมการ 
 3. เกณฑ์การประเมินที่ใช้จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเดิมท่ีหน่วยบริการจะใช้เกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าให้ผู้ประเมินเกิดความสับสนและเพ่ิมภาระงาน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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1. อบรมคณะกรรมการตรวจสอบระดับจังหวัดเพ่ือทบทวนแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 
2. ปรับเกณฑ์การประเมินและลดจ านวนครั้งของการประเมิน 
3. ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุขหารือและท าความเข้าใจร่วมกับส านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้มีเกณฑ์การประเมินกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 
ภาพกิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
หัวข้อ  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 27  ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 
เป้าหมาย  หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4   

ข้อมูลสถานการณ์ 
 ผลการด าเนินการโดยก าหนดตัวชี้วัด “หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7  

ไม่เกิน ร้อยละ 4” ส าหรับผลงาน 4 ปีย้อนหลังของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ของจังหวัดชลบุรี มีดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลด าเนินการ ณ เดือน กันยายน 2561 พบว่า มีโรงพยาบาลจ านวน 12 แห่ง ไม่มีโรงพยาบาล                   

ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินที่ระดับ 7  
 

ไตรมาส
 1/58

ไตรมาส
 2/58

ไตรมาส
 3/58

ไตรมาส
 4/58

ไตรมาส
 1/59

ไตรมาส
 2/59

ไตรมาส
 3/59

ไตรมาส
 4/59

ไตรมาส
 1/60

ไตรมาส
 2/60

ไตรมาส
 3/60

ไตรมาส
 4/60

ไตรมาส
 1/61

ไตรมาส
 2/61

ไตรมาส
 3/61

ไตรมาส
 4/61

1 ชลบรีุ,รพศ. 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 บางละมุง,รพช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 พนัสนิคม,รพช. 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 บา้นบงึ,รพช. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 แหลมฉบงั,รพช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 พานทอง,รพช. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สัตหบี,รพช. 2 6 6 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บอ่ทอง,รพช. 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 หนองใหญ่,รพช. 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
10 วดัญาณสังวราราม ,รพช. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
11 เกาะสีชงั,รพช. 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
12 เกาะจันทร์,รพช. 1 1 1 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
ล าดับ จงัหวัด

ข้อมูลวิเคราะหว์ิกฤติทางการเงนิระดับ7 (RiskScoring) เดือนที่ 12 2561

≥ 1.5
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10662 ชลบุรี,รพศ. 2.36 0 2.13 0 1.44 0 1,094,073,104.17 0 -67,068,362.19 1 0 1 0 1
10819 บางละมงุ,รพท. 3.04 0 2.77 0 2.30 0 307,179,006.58 0 -40,037,038.72 1 0 1 0 1
10822 พนัสนิคม,รพช. 1.76 0 1.66 0 1.23 0 103,697,255.13 0 -40,928,572.47 1 0 1 0 1
10823 แหลมฉบัง,รพช. 2.73 0 2.58 0 2.39 0 233,657,966.56 0 -26,108,494.83 1 0 1 0 1
10817 บ้านบึง,รพช. 4.57 0 4.36 0 3.69 0 135,459,643.50 0 15,618,832.64 0 0 0 0 0
10821 พานทอง,รพช. 2.55 0 2.43 0 1.97 0 57,765,431.27 0 2,409,921.60 0 0 0 0 0
10825 สัตหีบกม10,รพช. 3.72 0 3.59 0 3.48 0 91,088,319.94 0 51,590,216.61 0 0 0 0 0
10826 บ่อทอง,รพช. 2.15 0 2.02 0 1.62 0 34,906,783.63 0 -2,969,046.45 1 0 1 0 1
10818 หนองใหญ,่รพช. 2.62 0 2.54 0 2.22 0 27,166,100.62 0 -14,289,400.23 1 0 1 0 1
10820 วดัญาณสังวราราม,รพช. 2.50 0 2.32 0 1.75 0 24,387,189.15 0 -1,356,070.15 1 0 1 0 1
10824 เกาะสีชัง,รพช. 10.05 0 9.54 0 8.96 0 16,631,682.98 0 1,622,525.89 0 0 0 0 0
28006 เกาะจันทร์,รพช. 3.14 0 2.96 0 2.24 0 41,557,022.92 0 14,637,494.00 0 0 0 0 0

กันยายน
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2.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการด าเนินงานด้านรายได้             
(ไม่รวมงบลงทุน) ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหน่วยบริการ 

 

2.1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนควบคุมค่าใช้จ่ายและผลด าเนินงานด้านค่าใช้จ่าย    
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหน่วยบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การควบคุมติดตามก ากับ Planfin  กนัยายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

แผนด าเนินการ
เป้าหมาย

ด าเนินการ
ผลด าเนินการ

ผลต่าง

ผลด าเนินการ

ร้อยละ

เปรียบเทยีบกับ ผลการประเมิน

ปีงบประมาณ 2562  กันยายน 2561  กันยายน 2561 กับเป้าหมาย  กันยายน 2561

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 3,513,587,297.12 3,513,587,297.12 3,965,585,602.57 451,998,305.45 12.86

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 3,439,645,133.00 3,439,645,133.00 3,979,589,804.57 539,944,671.57 15.70

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 73,942,164.12 73,942,164.12 -14,004,202.00 -87,946,366.12 

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 769,360,000.00 769,360,000.00 735,340,593.51 -34,019,406.49 -4.42 รายได้ผ่าน

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 769,164,011.57 769,164,011.57 748,530,929.89 -20,633,081.68 -2.68 ค่าใช้จ่ายผ่าน

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 195,988.43 195,988.43 -13,190,336.38 -13,386,324.81 

รายได้(ไมร่วมงบลงทนุ) 423,800,495.67 423,800,495.67 378,979,086.09 -44,821,409.58 -10.58 

ค่าใช้จา่ย(ไมร่วมค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่าย) 423,275,144.73 423,275,144.73 389,383,406.22 -33,891,738.51 -8.01 

รายได้ ฯ - ค่าใช้จา่ย ฯ 525,350.94 525,350.94 -10,404,320.13 -10,929,671.07 

รายได้(ไมร่วมงบลงทนุ) 418,099,650.00 418,099,650.00 414,717,740.28 -3,381,909.72 -0.81 รายได้ผ่าน

ค่าใช้จา่ย(ไมร่วมค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่าย) 375,982,742.48 375,982,742.48 417,085,485.84 41,102,743.36 10.93

รายได้ ฯ - ค่าใช้จา่ย ฯ 42,116,907.52 42,116,907.52 -2,367,745.56 -44,484,653.08 

รหสั หน่วยบริการ รายการควบคุม

10662 ชลบุรี,รพศ.

10819 บางละมุง,รพท.

10823 แหลมฉบงั,รพช.

10822 พนสันิคม,รพช.

จงัหวัดชลบุรี

การควบคุมติดตามก ากับ Planfin  กนัยายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

แผนด าเนินการ
เป้าหมาย

ด าเนินการ
ผลด าเนินการ

ผลต่าง

ผลด าเนินการ

ร้อยละ

เปรียบเทยีบกับ ผลการประเมิน

ปีงบประมาณ 2562  กันยายน 2561  กันยายน 2561 กับเป้าหมาย  กันยายน 2561

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 300,749,882.49 300,749,882.49 336,590,493.51 35,840,611.02 11.92

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 279,532,908.06 279,532,908.06 296,817,419.96 17,284,511.90 6.18

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 21,216,974.43 21,216,974.43 39,773,073.55 18,556,099.12

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 184,892,554.08 184,892,554.08 214,156,531.74 29,263,977.66 15.83

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 162,813,841.12 162,813,841.12 158,535,601.01 -4,278,240.11 -2.63 ค่าใช้จ่ายผ่าน

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 22,078,712.96 22,078,712.96 55,620,930.73 33,542,217.77

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 224,047,200.00 224,047,200.00 210,216,008.50 -13,831,191.50 -6.17 

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 211,202,483.00 211,202,483.00 212,252,520.98 1,050,037.98 0.50 ค่าใช้จ่ายผ่าน

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 12,844,717.00 12,844,717.00 -2,036,512.48 -14,881,229.48 

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 152,990,495.94 152,990,495.94 127,176,019.08 -25,814,476.86 -16.87 

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 143,100,684.00 143,100,684.00 128,266,783.30 -14,833,900.70 -10.37 

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 9,889,811.94 9,889,811.94 -1,090,764.22 -10,980,576.16 

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 73,622,820.78 73,622,820.78 78,181,344.85 4,558,524.07 6.19

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 67,291,158.98 67,291,158.98 63,956,734.43 -3,334,424.55 -4.96 ค่าใช้จ่ายผ่าน

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 6,331,661.80 6,331,661.80 14,224,610.42 7,892,948.62

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 76,627,568.83 76,627,568.83 83,448,705.87 6,821,137.04 8.90

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 75,897,947.94 75,897,947.94 86,072,768.88 10,174,820.94 13.41

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 729,620.89 729,620.89 -2,624,063.01 -3,353,683.90 

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 73,379,935.90 73,379,935.90 85,610,267.42 12,230,331.52 16.67

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 72,992,075.31 72,992,075.31 86,966,337.57 13,974,262.26 19.14

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 387,860.59 387,860.59 -1,356,070.15 

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 40,266,797.35 40,266,797.35 42,134,429.82 1,867,632.47 4.64 รายได้ผ่าน

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) 38,587,087.56 38,587,087.56 38,838,802.59 251,715.03 0.65 ค่าใช้จ่ายผ่าน

รายได้ ฯ - ค่าใช้จ่าย ฯ 1,679,709.79 1,679,709.79 3,295,627.23 1,615,917.44

3

25.00

5

41.67

ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย) ที่มีผลต่างไม่เกิน ร้อยละ 5 [จ านวนแห่ง]

คิดเป็นร้อยละ ของ หน่วยบริการทัง้หมด 12 แห่ง

10820 วัดญาณสังวราราม,รพช.

10824 เกาะสีชัง,รพช.

รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)  ที่มีผลต่างไม่เกิน ร้อยละ 5 [จ านวนแห่ง]

คิดเป็นร้อยละ ของ หน่วยบริการทัง้หมด 12 แห่ง

10826 บ่อทอง,รพช.

28006 เกาะจันทร์,รพช.

10818 หนองใหญ่,รพช.

10817 บ้านบงึ,รพช.

10825 สัตหบีกม10,รพช.

10821 พานทอง,รพช.

จงัหวัดชลบุรี

รหสั หน่วยบริการ รายการควบคุม
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ผลการด าเนินงานจังหวัดชลบุรี  เดือน กันยายน 2561 
จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการ        จ านวน  12 แห่ง 
หน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการด าเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)        

ไม่เกินร้อยละ 5          จ านวน    3 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ  25.00 

 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนควบคุมค่าใช้จ่ายและผลด าเนินงานด้านค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 5        จ านวน   5 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ  41.67 
 
 

2.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของ
หน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ยบรกิาร ชลบรุ,ีรพศ. บา้นบงึ,รพช. หนองใหญ,่รพช. บางละมุง,รพท.
วดัญาณสังวราราม

,รพช.
พานทอง,รพช.

ขนาด รพศ.A  >700 to <1000 M2 <=100 รพช.F 2 <=30,000 รพท.S <=400 รพช.F 2 <=30,000 รพช.F 1 <=50,000

ต้นทนุ OPD 1,236,737,302.60 179,717,841.24 71,704,145.56 350,437,802.79 58,230,059.53 147,286,277.49

OPD Visit 1,168,746 311,437 96,130 532,759 83,827 269,628

ต้นทนุ OPD / OPD Visit 1,058.17 577.06 745.91 657.78 694.65 546.26

Mean+1 SD 1,191.29 813.74 847.64 940.06 847.64 753.14

ผลการวิเคราะห์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์

OPD ( LC Cost )

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 195.51 129.24 215.19 127.97 259.25 149.89

ค่าจา้งช่ัวคราว 72.36 50.28 50.37 69.31 57.96 64.96

ค่าตอบแทน 150.97 99.28 137.08 123.23 117.28 110.93

ค่าใช้จา่ยบุคลากรอ่ืน 24.00 7.29 16.36 13.33 16.84 16.11

รวม OPD LC 442.85 286.09 419.00 333.85 451.32 341.89

OPD ( MC Cost )

ยาใช้ไป 242.15 71.50 47.55 112.72 63.40 65.69

ต้นทนุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 121.71 30.26 17.90 56.65 21.31 14.75

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยใ์ช้ไป 61.96 20.30 22.94 15.92 20.59 25.49

ค่าจา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (Lab) 2.01 3.38 2.83 6.63 4.42 2.22

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 123.44 96.15 127.79 72.82 103.59 59.75

รวม OPD MC 551.28 221.59 219.00 264.75 213.32 167.91

OPD ( CC Cost )

ค่าเสือ่ม อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 9.43 13.65 79.02 19.47 8.74 13.63

ค่าเสือ่ม ครุภัณฑ์ 53.82 55.73 28.89 39.71 20.91 22.73

ค่าเสือ่ม สาธารณูปโภค 0.04 0.00 0.00 0.00 0.36 0.10

ค่าตัดจ าหน่าย 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPD [ CC Cost ] 64.05 69.38 107.91 59.19 30.01 36.46

ต้นทนุ OPD / OPD Visit 1,058.17 577.06 745.91 657.78 694.65 546.26

การวิเคราะหต้์นทนุ OPD

ณ เดือนกันยายน 2561 
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หนว่ยบรกิาร พนัสนคิม,รพช. แหลมฉบงั,รพช. เกาะสชีงั,รพช. สัตหบีกม10,รพช. บอ่ทอง,รพช. เกาะจันทร,์รพช.

ขนาด รพช.M2 >100 รพช.M2 >100 รพช.F 2 <=30,000 รพช.F 1 50,000-100,000
รพช.F 2 30,000-=

60,000
รพช.F 3 >=25,000

ต้นทนุ OPD 240,882,869.27 198,103,644.86 33,078,618.81 123,450,872.37 84,884,316.95 58,555,723.05

OPD Visit 325,882 266,914 32,966 133,096 138,854 89,720

ต้นทนุ OPD / OPD Visit 739.17 742.20 1,003.42 927.53 611.32 652.65

Mean+1 SD 761.36 761.36 847.64 782.14 776.18 917.71

ผลการวิเคราะห์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ เกนิเกณฑ์ เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์

OPD ( LC Cost )

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 181.19 189.93 362.56 326.32 197.34 92.73

ค่าจา้งช่ัวคราว 65.03 64.05 61.66 47.12 43.48 67.45

ค่าตอบแทน 125.90 138.09 272.04 139.08 112.61 135.70

ค่าใช้จา่ยบุคลากรอ่ืน 15.49 15.42 32.44 14.15 12.89 11.95

รวม OPD LC 387.60 407.50 728.70 526.66 366.31 307.83

OPD ( MC Cost )

ยาใช้ไป 99.29 93.23 40.42 104.80 54.95 56.79

ต้นทนุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 50.28 43.34 12.83 24.37 23.79 30.72

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยใ์ช้ไป 24.76 29.92 14.72 27.42 23.46 30.80

ค่าจา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (Lab) 6.40 8.26 4.21 98.67 8.03 5.00

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 87.21 108.96 130.57 89.84 95.51 84.88

รวม OPD MC 267.95 283.72 202.75 345.11 205.73 208.19

OPD ( CC Cost )

ค่าเสือ่ม อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 24.53 13.28 40.96 12.07 13.41 58.49

ค่าเสือ่ม ครุภัณฑ์ 59.02 36.40 31.00 43.69 25.86 78.14

ค่าเสือ่ม สาธารณูปโภค 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าตัดจ าหน่าย 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

OPD [ CC Cost ] 83.63 50.98 71.96 55.76 39.27 136.63

ต้นทนุ OPD / OPD Visit 739.17 742.20 1,003.42 927.53 611.32 652.65

การวิเคราะหต้์นทนุ OPD

หนว่ยบรกิาร ชลบรุ,ีรพศ. บา้นบงึ,รพช. หนองใหญ,่รพช. บางละมุง,รพท.
วดัญาณสังวราราม

,รพช.
พานทอง,รพช.

ขนาด รพศ.A  >700 to <1000 M2 <=100 รพช.F 2 <=30,000 รพท.S <=400 รพช.F 2 <=30,000 รพช.F 1 <=50,000

ต้นทนุ IPD 1,730,933,608.90 143,736,992.15 26,274,956.43 401,000,679.25 23,568,912.35 61,914,068.15

SumAdjRW 102,841.33 10,247.98 1,222.20 12,273.00 1,235.07 4,651.04

ต้นทนุ IPD/ AdjRW 16,831.11 14,025.88 21,498.14 32,673.40 19,083.03 13,311.87

Mean+1 SD 14,936.89 19,155.63 21,822.46 21,369.01 21,822.46 18,656.45

ผลการวิเคราะห์ เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์

IPD [ LC Cost ]

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 3,109.81 3,141.20 6,202.01 6,356.67 7,121.93 3,652.60

ค่าจา้งช่ัวคราว 1,150.91 1,222.14 1,451.76 3,442.56 1,592.19 1,583.14

ค่าตอบแทน 2,401.37 2,413.17 3,950.89 6,121.32 3,221.74 2,703.32

ค่าใช้จา่ยบุคลากรอ่ืนๆ 381.77 177.20 471.54 662.32 462.75 392.49

รวม IPD LC 7,043.87 6,953.71 12,076.21 16,582.88 12,398.61 8,331.56

IPD [ MC Cost ]

ยาใช้ไป 3,851.67 1,737.84 1,370.37 5,599.19 1,741.65 1,600.92

ต้นทนุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,935.91 735.61 515.82 2,814.18 585.53 359.48

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยใ์ช้ไป 985.48 493.31 661.16 790.72 565.50 621.09

ค่าจา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (Lab) 31.97 82.08 81.47 329.52 121.54 54.08

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 1,963.48 2,337.04 3,682.95 3,616.89 2,845.89 1,456.15

รวม IPD MC 8,768.50 5,385.88 6,311.77 13,150.50 5,860.12 4,091.72

IPD [ CC Cost ]

ค่าเสือ่ม อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 149.95 331.77 2,277.60 967.34 239.97 332.13

ค่าเสือ่ม ครุภัณฑ์ 856.03 1,354.53 832.57 1,972.69 574.47 553.97

ค่าเสือ่ม สาธารณูปโภค 0.67 0.00 0.00 0.00 9.85 2.49

ค่าตัดจ าหน่าย 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IPD [ CC Cost ] 1,018.74 1,686.30 3,110.16 2,940.03 824.30 888.59

ต้นทนุ IPD/ AdjRW 16,831.11 14,025.88 21,498.14 32,673.40 19,083.03 13,311.87

การวิเคราะหต้์นทนุ IPD

ณ เดือนกันยายน 2561 
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ผลการด าเนินงานจังหวัดชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการ        จ านวน  12 แห่ง 
หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการ ในกลุ่มระดับเดียวกัน

            จ านวน  10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการ ในกลุ่มระดับเดียวกัน 

             จ านวน    8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 
 

หนว่ยบรกิาร พนัสนคิม,รพช. แหลมฉบงั,รพช. เกาะสชีงั,รพช. สัตหบีกม10,รพช. บอ่ทอง,รพช. เกาะจันทร,์รพช.

ขนาด รพช.M2 >100 รพช.M2 >100 รพช.F 2 <=30,000 รพช.F 1 50,000-100,000
รพช.F 2 30,000-=

60,000
รพช.F 3 >=25,000

ต้นทนุ IPD 209,267,167.61 177,733,476.14 6,320,660.11 25,243,253.44 36,599,379.24 16,440,353.69

SumAdjRW 13,802.33 8,441.35 197.48 2,279.00 2,563.31 909.22

ต้นทนุ IPD/ AdjRW 15,161.73 21,055.10 32,007.22 11,076.48 14,278.19 18,081.74

Mean+1 SD 17,675.71 17,675.71 21,822.46 18,607.43 19,052.00 27,389.60

ผลการวิเคราะห์ ไม่เกนิเกณฑ์ เกนิเกณฑ์ เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์ ไม่เกนิเกณฑ์

IPD [ LC Cost ]

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 3,716.48 5,388.05 11,565.06 3,896.91 4,609.02 2,569.12

ค่าจา้งช่ัวคราว 1,333.80 1,817.08 1,966.94 562.64 1,015.59 1,868.83

ค่าตอบแทน 2,582.41 3,917.44 8,677.66 1,660.86 2,630.13 3,759.54

ค่าใช้จา่ยบุคลากรอ่ืนๆ 317.65 437.54 1,034.65 168.96 301.03 331.07

รวม IPD LC 7,950.34 11,560.13 23,244.30 6,289.37 8,555.76 8,528.56

IPD [ MC Cost ]

ยาใช้ไป 2,036.65 2,644.93 1,289.23 1,251.50 1,283.40 1,573.43

ต้นทนุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,031.28 1,229.48 409.34 291.08 555.64 851.07

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยใ์ช้ไป 507.92 848.81 469.45 327.39 547.86 853.25

ค่าจา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (Lab) 131.31 234.35 134.35 1,178.33 187.49 138.46

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 1,788.88 3,091.17 4,165.11 1,072.91 2,230.75 2,351.72

รวม IPD MC 5,496.04 8,048.73 6,467.48 4,121.21 4,805.15 5,767.93

IPD [ CC Cost ]

ค่าเสือ่ม อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 503.21 376.78 1,306.59 144.11 313.12 1,620.40

ค่าเสือ่ม ครุภัณฑ์ 1,210.70 1,032.71 988.85 521.79 603.88 2,164.85

ค่าเสือ่ม สาธารณูปโภค 0.00 36.75 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าตัดจ าหน่าย 1.44 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00

IPD [ CC Cost ] 1,715.35 1,446.24 2,295.44 665.90 917.28 3,785.25

ต้นทนุ IPD/ AdjRW 15,161.73 21,055.10 32,007.22 11,076.48 14,278.19 18,081.74

การวิเคราะหต้์นทนุ IPD
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ประเด็นยุทธศาสตร์  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence 
แผนงาน  แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ   
โครงการ  โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์               
ตัวช้ีวัดที่ 28  รอ้ยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลสถานการณ์ 
    ปี 2560 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี มีผลงำนวิจัย /R2R ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
จ ำนวน 67 เรื่อง ดังนี้  
 

ชื่อผลงานวิจัย  เจ้าของผลงาน ต าแหน่ง สถานที่
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลจิตเวช แบบปัญหาชี้เฉพาะ 
(Focus charting record) หอผู้ป่วย
จิตเวช โรงพยาบาลชลบรุ ี

นำงญภำ  ภัคฐิติพันธ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

นำงสำวอำรีรัช  จ ำนงค์ผล      พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

ผลของกระบวนกลุ่มต่อความรู้ความ
พึงพอใจและการมาตรวจตามนัดของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ป่วยนอกจิต
เวชโรงพยาบาลชลบรุ ี

นำงดำวรุ่ง  หนูแก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

ผลของการเตรียมความพร้อมก่อน
ผ่าตัดร่วมกับการส่งเสริมความเชื่อมั่น
ในสมรรถนะแห่งตนต่อความรู ้ความ
วิตกกังวลและการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด
ในผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ าดีผ่านกล้องวีดี
ทัศน์ 

นำงจิรธิดำ อนันต์นำวีนุสรณ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
พิเศษ 

รพ.ชลบุร ี

นำงขวัญจิตร ศักดิศ์รีวัฒนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติการ
ป้องกันการเกิดเชื้อด้ือยาโดยใช้ 4Es 
ต่อการเกิดเชื้อด้ือยา รพ.ชลบรุ ี

นำงสำวสมศร ี ซื่อต่อวงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
Paliative  โรงพยาบาลชลบุร ี

นำงมำรยำท สุจริตวรกุล   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

 นำงสำววัชรี  อินทโชติ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วยเพ่ือลดการเลื่อนหลุดของท่อ
หายใจในแผนกอายุรกรรม 

นำงสำวพัดชำ ชินธนำวงศ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

นำงระพีพร  สิทธำนุกูล   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลการเตรียม
ความพร้อมในผู้ป่วยท าผ่าตัดมดลูก
และรังไข ่

นำงเกศอำรีย ์ หลำยวัฒนเกต ุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

นำงรณิดำ ไชยสมิตรกลุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

นำงสำวญำณิน  ลำยนอก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี
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ชื่อผลงานวิจัย  เจ้าของผลงาน ต าแหน่ง สถานที่
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลเพ่ือ
ป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม รพใชลบุร ี

นำงสำวเชำวล ี ฐิตะโสภณ     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

นำงสำวปริยำ  มำตำพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันโรคซิลิโคสีส ของคนงาน
โรงโม่หิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุ ี

นำงวรรณรดำ พฤกษ์ชลธำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ชลบุร ี

ผลของโปรแกรมสายใยแห่งชีวิตตาม
แนวคิดการมุ่งหาทางออก 

นำงชลีนำ เนื่องจ ำนงค์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บำงละมุง 

นำงลิ้นจี่ ภิบำลวงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บำงละมุง 

นำงจิรภำ ปัญญำนำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บำงละมุง 

นำงลิ้นจี่ ภิบำลวงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บำงละมุง 

การพัฒนางานเย่ียมบ้านโดยทีมหมอ
ครอบครัว  อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบรุ ี

นำงนิ่มนวล ทรงจิตรตัน ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พนัสนิคม 

ผลการศึกษาโรคสะเก็ดเงิน ของหมอ
พ้ืนบ้านอ าเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบรุ ี

นำงสำวชุลีพร แสงเพิ่ม แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.พนัสนิคม 

นำงสำวรสสุคนธ ์พื้นสะอำด แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.พนัสนิคม 

ผลของการพัฒนาระบบบันทึกทางการ
พยาบาลด้าน Focus Charting 

น.ส.เรณ ู ศรีสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พนัสนิคม 

ผลของการพัฒนารูปแบบบริการเพ่ือ
ลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรก
เกิด 

น.ส.สุนันทำ อำรยิวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พนัสนิคม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะน้ าตาลใน
เลือดต่ าของทารกแรกเกิดครบก าหนด
น้ าหนักน้อย 

น.ส. สุทธิรดำ ลือสถำน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พนัสนิคม 

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาล
ทางคลีนิคต่อการป้องกันการตกเลือด
หลังคลอด 

นำงสุปรียำ สีทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พนัสนิคม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล 

นำงสำวพิณลักษณ ์ นิติภำกร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

การศึกษาปจัจัยด้านยาที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดภาวะโพแตสเซ่ียมสูงในผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน  ณ 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบรุ ี

นำยดุสติ จันทรำชำ เภสัชกรช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

ผลของการส่งเสริมทักษะการใชย้าฉีด
อินซูลินแบบปากกาในผู้ป่วยเบาหวาน 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

นำงวรณี ปำนมุน ี            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

นำงพัชรีย์ หรหมสิงห ์        พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 
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ชื่อผลงานวิจัย  เจ้าของผลงาน ต าแหน่ง สถานที่
ปฏิบัติงาน 

นำงศิริวรรณ  นวมำนกร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

นำยกุญชร  เหรยีญทอง เภสัชกร (อำจำรย์ ม.บรูพำ) รพ.แหลมฉบัง 

การพัฒนาการใช้แนวปฎิบัติในการ
ดูแลมารดาท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด 

นำงจีรนันท์  วจนำนวัช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

นำงสำววำรณุ ี ดีพรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด phebitis ใน
เด็ก 

นำงบุญยวีย ์ ไกรเลิศพัชรกลุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.แหลมฉบัง 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สุขภาพ โรงพยาบาลบ้านบึง 

ทพญ.พนิดำ ชุมจันทร ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รพ.บ้ำนบึง 

กรศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานในผู้ป่วยที่เข้ารีบการรักษา
ทางทันตกรรม 

ทพ.วิโรจน ์ แสงสวสัดิ์พงศ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร รพ.บ้ำนบึง 

ผลของโปรแกรมทันตสุขศกึษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลกิดื่มขวด
นมในเด็กอาย ุ๑ ขวบครึ่ง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลบ้าน
บึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

น.ส.เพ็ญประภำ  ปะนันตำ จพง.ทันตสำธำรณสุข
ปฏิบัติงำน 

รพ.บ้ำนบึง 

น.ส.นวินดำ  คล่องแคล่ว จพง.ทันตสำธำรณสุข รพ.บ้ำนบึง 

น.ส.นฤมล  หนูด ี จพง.ทันตสำธำรณสุข
ปฏิบัติงำน 

รพ.บ้ำนบึง 

ผลการใชก้ารให้ค าปรึกษาเพ่ือสร้าง
แรงจูงในการลดระดับน้ าตาลในผู้ป่วย
เบาหวาน 

น.ส.บุญแดง  บุญฤทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บ้ำนบึง 

น.ส.กรรณภิำ  ยินดีรจุ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำร 

รพ.บ้ำนบึง 

ปัจจัยท่ีสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดวัณโรคปอดของสมาชิก
ในครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยวัณโรค 
โรงพยาบาลบ้านบึง  

น.ส.กรรณภิำ  ยินดีรจุ                นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.บ้ำนบึง 

น.ส.จันทรส์ุดำ  แหวนะ นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.บ้ำนบึง 

การศึกษาท่าคลอดส าหรับลดปวดในผู้
คลอดระยะรอคลอด โรงพยาบาล 
บ้านบึง 

น.ส.จันทรเ์พ็ญ  มหำสันติปิยะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บ้ำนบึง 

การศึกษาท่าคลอดส าหรับลดปวดในผู้
คลอดระยะรอคลอด โรงพยาบาลบ้าน
บึง 

น.ส.สริิชำ  ทองเกลี้ยง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.บ้ำนบึง 

ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยตามประเภทคัด
กรอง 

นำงสำวนริศรำ ตั้งสกุลทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บ้ำนบึง 

นำงสำววีรยำ พิเชฐกิจจำวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.บ้ำนบึง 

ประสิทธิผลของการใช้ Standing  
order alcohol  withdrawalในการ
ดูแลผู้ป่วย alcohol  withdrawal 

นำงสำวธนภรณ์ วีรอำชำกุล พยำบำลวิชำชีพ รพ.บ้ำนบึง 

นำงสำวธัญวรรณ อำจวำที พยำบำลวิชำชีพ รพ.บ้ำนบึง 
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การพัฒนาการเตรียมจ าหน่ายเพ่ือลด
อัตราการ Re-Admit ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

นำงสำวสรญัญำ วงศ์จอม พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.บ้ำนบึง 

นำงสำวสุชำดำ จำรย์หมื่น พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.บ้ำนบึง 

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออกระยะช็อค 

น.ส.อัญชสำ รัตนธ ำรงคเ์ดช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พำนทอง 

น.ส.ภรัณญำ ประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พำนทอง 

ความชุกและอาการแสดงของ
ภาวการณ์เกิดปฏิกริิยาจากการรบั
เลือดในโรงพยาบาลพานทอง จ.ชลบรุ ี

นำงกนกอร สว่ำงใจ  นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญ
กำร 

รพ.พำนทอง 

ผลของแตงกวาต่อการก่อตัวของคราบ
จุลินทรีย์ในช่องปากเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบรุ ี

ทพญ.จันทร์ผล ผิวเรือง  ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รพ.พำนทอง 

แนวทางการพัฒนาระบบการบรหิาร
ยาในหอผู้ป่วยตามหลัก 6 R 

นำงพัชรี อินทโช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สัตหบี กม.10 

น.ส.กฤษดำภรณ์ สิงห์ช่ำงชัย พยำบำลวิชำชีพ รพ.สัตหบี กม.10 

การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มเลือด
ของหญิงต้ังครรภ์ระหว่างไตรมาส 3 
กับวันที่รับบริการคลอดของ
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 

นำงกัญญำ ปำนสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สัตหบี กม.10 

นำงรุ่งนภำ พิพิธกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สัตหบี กม.10 

ผลของการใช้ยาแอสไพรินต่อการเกิด
ภาวะเลือดออกหลังการถอนฟัน 

ทพ.ญ.ทรงลักษณ์ ธนะมูล ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รพ.สัตหบี กม.10 

  เภสัชกรหญิงฉัตรกลุ มณี
พรหม 

เภสัชกรช ำนำญกำร รพ.สัตหบี กม.10 

ผลของการนวดแผนไทยและการใช้ยา
พอกเพียงในบุคคลที่มีอาการปวดเข่า
ของผู้มารับบริการในศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสัต
หีบ กม.10 

นำงสำวสุภำรัตน์ ไชยหำญ นักกำรแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติกำร 

รพ.สัตหบี กม.10 

นำงสำวชลนภำ จันทรเ์ขต แพทย์แผนไทย รพ.สัตหบี กม.10 

เปรียบเทียบผลของการท า
กายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลและการ
ท ากายภาพบ าบัดร่วมกับการออก
ก าลังกายท่ีบ้านในผู้ป่วยข้อไหล่ติด 

นำงปำรดำ ถนอมศร ี นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร รพ.สัตหบี กม.10 

นำงสำวประภัสสร แดงดมีำก นักกำยภำพบ ำบัด รพ.สัตหบี กม.10 

การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  อ าเภอบ่อทอง 

นำยอุเทน  สุทิน จพง.เภสัชกรรมช ำนำญงำน รพ.บ่อทอง 

นำงสำวสิริพัชรญีำ  ตะวังทัน พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.บ่อทอง 

นำยปิติพัฒน ์   ทองเลิศ            นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.บ่อทอง 
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การพัฒนาระบบบรกิารด้านสิทธกิาร
รักษาพยาบาลงานประกันสขุภาพ 
โรงพยาบาลเกาะจันทร ์ (ระบบเรื่อง
ร้องเรียน) 

น.ส.ภำวณิ ี ใจเที่ยงแท้ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร 

รพ.เกำะจันทร ์

  น.ส.ศิรินทร ์ สังวำลย์ชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.เกำะจันทร ์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

น.ส.กนกวรรณ  แดงกระจ่ำง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.เกำะจันทร ์

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีก จากโรคหลอดเลอืด
สมอง ต่อ ทีมหมอครอบครัว  รพ.เกาะ
จันทร์ 

น.ส.มลฤด ี พำศิร ิ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.เกำะจันทร ์

น.ส.ศตพร  ดำวเรืองศร ี นักกำยภำพบ ำบัด รพ.เกำะจันทร ์

  น.ส.สริิกำนต ์ เจริญฤทธ์ิ แพทย์แผนไทย รพ.เกำะจันทร ์

  นำงรุ่งอรุณ  พรหมดวงด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.เกำะจันทร ์

การพัฒนาระบบบรกิารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลเกาะจันทร ์

นำงณัฐฤด ี สุทธิบูรณ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.เกำะจันทร ์

น.ส. เดือนเพญ็ สมประสงค ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร รพ.เกำะจันทร ์

ความพึงพอใจองผู้รับบริการ  กลุ่มงาน
เภสัชกรรม  โรงพยาบาลเกาะจันทร ์

น.ส.ขนิษฐำ  ฉัตรวิเชียร เภสัชกรปฏิบัติกำร รพ.เกำะจันทร ์

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อ านาจร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคตวามดัน
โลหิตสูง  อ าเภอเกาะจันทร ์ จังหวัด
ชลบรุ ี

น.ส.วรำรัตน ์ เหล่ำสูง พยำบำลวิชำชีพ รพ.เกำะจันทร ์

การพัฒนาระบบบรกิารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลเกาะจันทร ์

นำงณัฐฤด ี สุทธิบูรณ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.เกำะจันทร ์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกลับมาตรวจซ้ า
ภายใน 48 ชั่วโมงในผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง ณ ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรง
พยายาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุ ี    

น.ส.นันฑำกำร  ทิวำวัลย ์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.เกำะจันทร ์

นำงสิริพร  สุทธิจินดำญำโน พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.เกำะจันทร ์

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน โดยการเสริมพลังภาคี

พญ.เพชรรุ้ง  ไพรพยอม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 
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เครือข่ายแบบมสี่วนร่วมต าบลหว้ย
ใหญ่ 

นำงจรรยำ  บินสุมัน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

ผลของการนวดเท้าต่อระดับความรู้สกึ
ชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
คลินิคเบาหวาน โรงพยาบาลวัด
ญาณสังวราราม 

นำงอุไรวรรณ พวงกลิ่น แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

นำงพิชญำภำ  สำยนภำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

นำงจรรยำ  บินสุมัน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

ผลการใช้แนวทางในการเฝ้าระวัง
ภาวะตกเลือดหลังคลอดต่อภาวะตก
เลือดหลังคลอดและมภีาวะช็อค   

นำงสำวปริยำกร  แก้วบุปผำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

Temperature  Score  ป้องกันภาวะ
ชักจากไข้สูง 

นำงสุภำภรณ ์ นิลเทศ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

นำยอภิชำต ิ จันทร์คลำย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.วัดญำณสังว
รำรำม 

  น.ส.อรพรรณ สุดใจนำค พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
พิเศษ 

รพ.เกำะสีชัง 

  นำงสำวรัชนี วัฒนประดิษฐ ์    พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.เกำะสีชัง 

การพัฒนารูปแบบบริการคลินิก
โรคเบาหวานที่มีผลต่อการควบคุม
ระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

นำงสำวธนิดำ วงศ์วำนดุสติ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.เกำะสีชัง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมารับบริการไม่ตรง
นัดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

 นำงสำวอัญชลี พรมฤทธิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.เกำะสีชัง 

ผลของโปรแกรมการออกก าลังกาย
ป้องกันการหกลม้ในผู้สูงอายุ ด้วย
โยคะ ในอ าเภอเกาะสีชัง  จังหวัด
ชลบรุ ี

นำงสำวสุชำดำ พวงจ ำปำ นักกวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร 

รพ.เกำะสีชัง 

การพัฒนาพลังจิตในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงด้วยการบูรณาการการปรกึษา
จิตวิทยาเชิงพุทธ  ร่วมกับการท าสมาธิ
หลักสูตรของพระธรรมมงคลญาณ 

นำงนิชำนันท์ สมค ำศร ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.หนองร ี

การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียงระยะยาวโดยครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต าบลหนองรี  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดชลบรุ ั

นำงนิชำนันท์ สมค ำศร ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.หนองร ี

นำงสำวศิริรตัน ์ หัตถิยำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข สสอ.บำงละมุง 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมสขุภาพแบบเสริมพลังในเด็ก
เริ่มอ้วนและอ้วนระดับมัธยมศึกษา
ในอ.บางละมุง 

นำงสำวสำธิน ี ชัยศิริ จพง.สำธำรณสุขปฏิบัติงำน รพ.สต.หนองหัว
แรด 

นำยชัยณรงค์ ไกรสหี ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำร 

รพ.สต.โป่ง 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจรว่มกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

นำยเอกธร  รถมณ ี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำร 

สสอ.บ่อทอง 

นำยพงษ์ศักดิ์ ขำวกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุข สสอ.บ่อทอง 

การศึกษาเรื่องเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านท่าจาม 
ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบรุ ี

น.ส.อักษิกำ ค ำส ำเภำ จพง.สำธำรณสุขปฏิบัติงำน รพ.สต.ท่ำจำม 

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรม
การป้องกันโรคของกลุม่เสี่ยง
โรคเบาหวาน  อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบรุ ี

น.ส.ฐิติมำ  สังข์ทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร 

รพ.สต.หนอง
ประดู ่

 

 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      โรงพยำบำลในสังกัดส ำนักงำนชลบุรี มีผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพหน่วยงำนในปี 2559-2561 
ดังนี้  
 

ผลการด าเนินงาน 
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รพ
.เก

าะ
สีช

ัง 
จ านวนผลงานวิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ
หน่วยงานในปี 
2559-2561 

65 33 24 24 36 51 10 17 1 15 13 3 

จ านวนผลงานวิจัย/
R2R ด้านสุขภาพ
หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ 2561 

65 33 24 24 36 51 10 17 1 15 13 3 

 

 ส ำหรับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ มีกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนงำนวิจัย/R2R 5 ขั้นตอนดังนี้  
 1. มีกำรวิเครำะห์ปัญหำที่ส ำคัญ เพ่ือก ำหนด งำนวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงำน 
 2. มีเค้ำโครงงำนวิจัย 
 3. มีกำรเก็บข้อมูล และ น ำมำวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
 4. มีผลลัพธ์ของงำนวิจัย/นวัตกรรม/CQI 
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 5. มีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ สอดคล้องกับปัญหำส ำคัญของพ้ืนที่ มีผลลัพธ์ เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
สำมำรถน ำไปใช้ และเผยแพร่เป็นตัวอย่ำงได้กับ สสอ.อ่ืนๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่ด ำเนินกำรถึงเพียงขั้นตอนที่ 4 เท่ำนั้น ยังไม่ถึงกระบวนกำรที่ 5 

ภาพกิจกรรม  
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งานตามภารกิจที่ส าคัญ
(Function)/งานตาม
นโยบายส าคัญอื่นๆ 
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*งานตามภารกิจท่ีส าคญั (Function)* 

    
 

   งานด าเนินงานการก ากับดูแลองค์กรที่ดี (OG) 
  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ การประกาศเจตนารมณ์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะด าเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุขจะวางนโยบายครอบคลุมทั้ง 4 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามนโยบายที่ก าหนด โดยในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้มีการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน 
และผ่านการประเมินกลุ่มพัฒนาระบบบริหารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในระดับดีเด่น 

   งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
   วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

  1. ด้านการควบคุมภายใน สรุปรายงานผลการด าเนินงานวางระบบควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายและการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
วางระบบควบคุมภายใน โดยทบทวนกระบวนการท างานที่มีความเสี่ยงสูงและ ความเสี่ยง้้ า ้่่งเปนนผลที่ได้จาก
การตรวจสอบภายใน และโรงพยาบาลทุกแห่ง มีการวางระบบควบคุมภายในและท าการประเมินระบบควบคุม
ภายใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดเก็บรายได้ มิติด้านงบการเงิน  มิติด้านการบริหารพัสดุ   
มิติด้านการเงิน ตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลจากการด าเนินงาน พบว่า ผ่านการ
ประเมินตนเองครบทุกด้าน (ร้อยละ 90) ข่้นไป จ านวน 7 แห่ง คิดเปนนร้อยละ 58.34 ผ่านการเกณฑ์การ
ประเมินแต่ไม่ครบทุกด้าน จ านวน 5 แห่ง คิดเปนนร้อยละ 41.66 ทุกหน่วยมีการจัดท ารายงาน และส่งผล
ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ครบทุกแห่ง 

  ๒. มีการติดตามรายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วง ปี 2561 ได้ร้อยละ 100 
  ๓. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสจ.ชลบุรี  กิจกรรมตรวจสอบภายใน 

ก าหนด 2 ระดับ ดังนี้ 
     ๓.๑.1 ระดับอ าเภอประกอบด้วยทีมตรวจจาก รพช., สสอ.และ รพ.สต. ผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ตรวจ รพ.สต.ในเครือข่าย ทุกแห่ง ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
้่่งจะมกีารด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ตาม Audit Plan 

    ๓.๑.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วยทีมตรวจจาก สสจ.,รพศ.,รพท.,รพช. และ สสอ.  
ผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตรวจ สสจ.,รพศ.,รพท.,รพช.,สสอ. ทุกแห่ง และรพ.สต. 
ในเครือข่าย ร้อยละ ๓๐ ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ้่่งจะมีการด าเนินการในช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2562  ตาม Audit Plan 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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   งานคุณธรรมจริยธรรม 
   จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  ได้มีการด าเนินกิจกรรมที่เปนนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ วันส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรียัง
จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณส านักงาน เข้าร่วมกิจกรรมท าความดีโดยการท าความ
สะอาดวัด กิจกรรมปลูกป่า เปนนต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ประกวดเรื่องเล่า รวมถ่ง
ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล สาขาผู้ให้บริการทางสังคม 

   งานการเงินและบัญชี 
  จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา งานการเงินและบัญชีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 223 ,291,313.77 
บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นหน่่งพันสามร้อยสิบสามล้านบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเปนนร้อย
ละ 99.72 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 223,909,212.27 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเก้า
แสนเก้าพันสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ที่ยังเบิกได้ไม่ครบเนื่องจากมีงบเฉพาะกิจ และงบลงทุนที่
สามารถต่อรองได้บางส่วน นอกจากนี้ได้มีการประชุมท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
จ านวน 6 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือเปนนการ้ัก้้อมชี้แจงท าความเข้าในระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้มี
ความรู้ความเข้าใจเท่าทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (การประชุมนักบัญชี) 

   งานพัสดุและก่อสร้าง 
   จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา งานงานพัสดุและก่อสร้าง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการด าเนินจัดหาและด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุและงานก่อสร้างจ านวนทั้งสิ้น 357
โครงการ คิดเปนนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 64,953,761.96 บาท (หกสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพัน  
เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) แล้วเสร็จและทั้งสิ้นจ านวน 357 โครงการ นอกจากนี้ได้มีการประชุม
ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จ านวน 2 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือเปนนการ้ัก้้อมชี้แจงท าความเข้าในระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 

ภาพการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 
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   นิเทศงานสาธารณสุข 
   การติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติเสนอแนะ สังเกตการณ์กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้มี การปรับปรุงการท างาน โดยทีมจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเปนนผู้นิเทศ และคปสอ.เปนนผู้รับนิเทศ ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งการก ากับ ติดตาม 
กระบวนการด าเนินงานหรือเนื้องาน ส าคัญ เน้นการให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงานแต่ละกระบวนงาน
ของหน่วยงาน สาธารณสุขระดับอ าเภอ ต าบล ตั้งแต่การเตรียมผู้นิเทศ การจัดท ากรอบประเด็นการนิเทศ 
วิธีการนิเทศ ตามภารกิจของส านักงานสาธารณสุขจงหวัด สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขกับประชาชนด้วย ความโปร่งใสเปนนธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติราชการ ตามหลักบริหารแบบบูรณาการ โดยมีกรอบทิศทางและเครื่องชี้วัดของแผนงาน/โครงการที่ 
ชัดเจน สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ส าคัญได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่เปนนประโยชน์ ในเชิงนโยบายและการ บริหารตลอดจนเปนนการบ ารุงขวัญก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่รูปแบบการ ให้ความส าคัญกับ การใช้คปสอ.เปนนองค์กรหลักในการก ากับ

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (การจัดประชุมเครือข่ายงานพัสดุ สสจ.)
ชลบุรี) 

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (ประชุมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์) 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (การตรวจงานก่อสร้าง) 
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และติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ส าคัญอย่างต่อเนื่อง ้่่งจะมีการนิเทศงานที่คปสอ.ทุกแห่ง และ
นิเทศงาน รพ.สต.ในพ้ืนที่ 2 แห่ง (คปสอ. ละ 1 วัน โดยทีมนิเทศงาน 3 ทีม) จ านวน 1 ครัง้ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

   งานประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   เปนนกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ
หรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนนเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก าหนดประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถ่งเป้าหมาย
ที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้  ส าหรับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จะออกตรวจประเมินที่คปสอ.ทุกแห่ง และสุ่มตรวจประเมินรพ.สต.ในพ้ืนที่ 3 แห่ง 
โดยทีมตรวจประเมิน 3 ทีม จ านวน 1 ครัง้ต่อปี 
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   งานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
   มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะท างานวางแผนและพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการประชุมปีละ 4 ครั้ง 
และมีการพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด (Core Team ITchonburi) รวมถ่งการสนับสนุนช่วยเหลือ
หน่วยบริการในจังหวัด ทั้งหน่วยบริการในและนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการลงพ้ืนที่
และให้ค าแนะน า ทั้งนี้ยังมีการใช้ระบบสื่อสารทางไกลผ่าน Web Conference เพ่ือเปนนช่องทางในการก ากับ
ติดตามงาน เดือนละ 1 ครั้ง และมีการน าข้อมูลส าคัญสรุปเสนอในที่ประชุมของผู้บริหารประจ าเดือน เพ่ือให้
เกิดการผลักดันและเห็นผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูลมาพิจารณาและข้อสั่งการ 
ท าให้ในปีงบประมาณ 2561 ระบบคลังข้อมูลสุขภาพของจังหวัดชลบุรี (HDC : Health Data Center) เปนน
ส่วนหน่่งที่เปนนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี 

 

 

   โครงการเด็กไทยสายตาดี 
  - การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศ่กษาและสาธารณสุขระดับอ าเภอและต าบล 
ในการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนภายใต้โครงการเด็กไทยสายตาดี 
 - ครูประจ าชั้นตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศ่กษาปีที่ 1 
 - เด็กท่ีสายตาผิดปกติส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (รพ./รพ.สต.) ตรวจ้้ า นักเรียนที่มีสายตา
ผิดปกติส่งต่อให้จักษุแพทย์ตรวจรักษา/ตัดแว่น/นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับแว่นตาจากกลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลชลบุรี 
 - กิจกรรมตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาในวันเด็กแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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  1. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
    เกณฑค์วามครอบคลุมวัค้ีนเด็ก 0 - 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้น MR กับ MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 
             ผลการด าเนินงาน 
           1) OPV3 ร้อยละ 87.31 
           2) MMR 1 ร้อยละ 90.35 
           3) MMR 2 ร้อยละ 91.89 
 ปัญหาอุปสรรค 
  1. หนว่ยบริการลงข้อมูลผิดพลาด ท าให้ผลงานไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
   1.1) การลงชนิดของวัค้ีน เช่น การลงวัค้ีนสลับเข็มหรือลง้้ าเข็มแต่ต่ างอายุกัน  
(DTP-HB,DTP,OPV) และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ JE จากเชื้อตายมาใช้เปนน JE เชื้อเปนน รวมทั้งเปลี่ยน
เงื่อนไขในการออกผลงาน ท าให้เจ้าหน้าที่บันท่กข้อมูลของหน่วยบริการลงผิดบ่อยมาก 
   1.2) การลงรหัสวัค้ีนผิด หรือไม่อัพเดทรหัสวัค้ีน เช่น วัค้ีน MMR1 MMR2 MRc MRs ้ ่่งรหัส
แต่ละตัวจะต่างกัน 

 2. หน่วยบริการบางแห่งไม่ทราบวิธีการใช้ข้อมูลที่กระทรวงคืนผ่านมาทาง data exchange ของ HDC เพ่ือท า
ให้การติดตามเด็กมารับบริการไม่ครบถ้วน เพราะติดตามไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3. กลุ่มเป้าหมายมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ท าให้ไม่สามารถติดตามได้  

แนวทางการแก้ปัญหา 
1. จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือให้ทราบแนวแนวทางการด าเนินงานที่เปนน

ปัจจุบัน 
 2. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเพ่ือแนะน าวิธีการใช้ข้อมูลที่กระทรวงคืนผ่านมาทาง data exchange  

ของ HDC / การติดตามกลุ่มเป้าหมาย/ การจัดการข้อมูลตามเงื่อนไขประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ติดตามความครอบคลุมการได้รับวัค้ีนทุกสัปดาห์ผ่านทาง line ผู้รับผิดชอบงาน และให้โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลส่งข้อมูลเปนนรายสัปดาห์เพ่ือกระตุ้นและติดตามความก้าวหน้า เมื่อครบไตรมาสหากหน่วยบริการ
ใดไม่ผ่านเกณฑ์จะประสานการด าเนินงานไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้
ผ่านเกณฑ ์

 4. น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัดให้ผู้บริหารรับทราบปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือวางแผนแนวทางการพัฒนางานต่อไป 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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2. งานระบาดวิทยา 
    ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มีดังนี้ 
อุจจาระร่วง มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก อาหารเปนน
พิษ มือเท้าปาก ตาแดง สุกใส และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามล าดับ 
ตารางแสดง โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับโรค ปี 2561 จงัหวัดชลบุร ี

ล าดับ โรค จ านวน อัตราป่วย 
1 อุจจาระร่วง 22,008 1,483.97 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5,786 390.14 
3 ปอดปวม 4,935 332.76 
4 ไข้หวัดใหญ่ 3,171 213.82 
5 ไข้เลือดออก 2,794 188.40 
6 ตาแดง 1,878 126.63 
7 อาหารเปนนพิษ 1,853 124.95 
8 มือ เท้า ปาก 1,658 111.80 
9 สุกไส 1,387 93.52 

10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1,106 74.58 

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ได้รับรายงานทั้งหมด 16 เหตุการณ์ ดังนี้  
  1. อาหารเปนนพิษ 9 เหตุการณ์ พบมากที่สุดในอ าเภอบางละมุง 6 เหตุการณ์ รองลงมา อ าเภอบ้านบ่ง  
พนัสนิคม ศรีราชา อ าเภอละ 1 เหตุการณ ์
  2. โรค Herpangina จ านวน 2 เหตุการณ์ พบในอ าเภอบ้านบ่ง และ อ าเภอศรีราชา 
  3. โรค Measles จ านวน 2 เหตุการณ์ พบในอ าเภอพนัสนิคมและพานทอง 
  4. โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 1 เหตุการณ์ พบในอ าเภอศรีราชา 
  5. ผู้ป่วย PUI โรคไข้ลาส้า จ านวน 1 เหตุการณ์ พบในอ าเภอบางละมุง   
  6. Hepatitis A จ านวน 1 เหตุการณ์ พบในอ าเภอศรีราชา 

การส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  
  1. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า  
   1. Rectal swab จ านวน 43 ตัวอย่าง 
   2. น้ าแข็ง  จ านวน   1 ตัวอย่าง  
   3. น้ า  จ านวน   7 ตัวอย่าง 
   4. อาหาร จ านวน 32 ตวัอย่าง 
  2. โรคติดต่อน าโดยแมลง  
   1. โรคZika  จ านวน 47 ตวัอย่าง 
   2. Dengue จ านวน    4 ตัวอย่าง 
   3. โรคชิคุนกุนยา  จ านวน    1 ตัวอย่าง 
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   จากการเฝ้าระวังผู้ป่วย PUI Zika ในปี 2561 พบผู้ป่วย PUI Zika จ านวน 14 ราย ไม่พบผู้ป่วย
ยืนยันจากผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ 
   3. โรคติดต่อทางเดินหายใจ 
   Throat Swab จ านวน 6 ตัวอย่าง 
   Nasopharyngeal  Swab จ านวน 2 ตวัอย่าง 
   Suction ปลายสาย จ านวน 1 ตวัอย่าง 
    4. โรคพิษสุนัขบ้า 
   เนื้อสมอง  จ านวน 1 ตัวอย่าง 
   ปมรากผม  จ านวน 1 ตัวอย่าง 
  4. AFP 
  เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP เพ่ือกวาดล้างโปลิโอ เกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ป่วย 
AFP รายงานผู้ป่วย AFP ทุกรายทันท ีโดยมีเกณฑ์เป้าหมาย 2 ต่อ 100,000 รายต่อประชากรอายุต่ ากว่า 15 ป ี
ในปี 2561 เป้าหมายจังหวัดชลบุรี 6 ราย ผลการด าเนินงานจงัหวัดชลบุร ีปี 2561 มีการเฝ้าระวังพบผู้ป่วย AFP 
จ านวน 10ราย ้่่งเกินกว่ากว่าเป้าหมาย ดังตาราง 

case   เพศ อ าเภอ แรกรับ สุดท้าย ติดตาม  
60 วัน 

สถานะปัจจุบัน 

1 หญิง ศรีราชา รพ.แหลมฉบัง รพ.ชลบุรี เรียบร้อย หายเปนนปกติ 

2 ชาย บางละมุง รพ.บางละมุง รพ.บางละมุง เรียบร้อย หายเปนนปกติ 

3 หญิง บ่อทอง รพ.บ่อทอง รพ.ชลบุรี เรียบร้อย ยังมีอาการอ่อนแรง 

4 ชาย บางละมุง รพ.บางละมุง รพ.บางละมุง เรียบร้อย หายเปนนปกติ 

5 หญิง ศรีราชา รพ.แหลมฉบัง รพ.ชลบุรี เรียบร้อย ยังมีอาการอ่อนแรง 

6 ชาย ศรีราชา รพ.สมเด็จฯ ศรีราชา รพ.ชลบุรี เรียบร้อย ยังมีอาการอ่อนแรง 

7 หญิง เมืองชลบุรี รพ.ชลบุรี รพ.ชลบุรี เรียบร้อย กลับไปอยู่จังหวัด
ตาก 

8 หญิง บ้านบ่ง รพ.บ้านบ่ง รพ.ชลบุรี ยังไม่ครบ
ก าหนด 

F/u 30 วัน เดินได้
ปกติ 

9 ชาย บ้านบ่ง รพ.หนองใหญ่ รพ.ชลบุรี ยังไม่ครบ
ก าหนด 

F/u 30 วัน เดินได้
ปกติ 

10 ชาย พานทอง รพ.ชลบุรี รพ.ชลบุรี ยังไม่ครบ
ก าหนด 

F/u 30 วัน เดินได้
ปกติ 
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ปัญหาอุปสรรค 
 ระบบการส่งข้อมูลรายงาน R506 ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. จัดท า template รายละเอียดการส่งข้อมูล รายงาน R506 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือเปนนแนวทางการด าเนินเงาน 
 2. ติดตามการด าเนินงานเชิงรุก เพื่อชี้แจงการวิเคราะห์ข้อมูลและข้ันตอนการด าเนินงานการส่ง
รายงาน R506 ในระบบโปรแกรม 
 3. ตรวจเยี่ยม และสนับสนุนหน่วยบริการที่มีปัญหาโปรแกรม R 506 

 4. สรุปและติดตามการส่งข้อมูลของหน่วยบริการทุกสัปดาห์ และประสานการด าเนินงานไปยังส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 

5. ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ผ่านการประชุม กวป. โดยให้หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์น าเสนอปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือวางแผนแนวทางการพัฒนางานต่อไป 

3. งานเอดส์  
   สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดชลบุรี ปี 2561 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข่้นจากปี 2556 พบผู้ติด
เชื้อ HIV จ านวน 17,772 คน เพ่ิมเปนน 29,313 คน ในปี 2561 เสียชีวิต 4,921 คน (ร้อยละ 16.79) มี
ชีวิต 24,392 คน (ร้อยละ 83.21) เข้าสู่ระบบการรักษารับยาต้านไวรัส ART 20,835 (ร้อยละ 85.46) 
ก าลังรักษา 19,520 คน (ร้อยละ 93.69) ติดตามไม่ได้ 1,315 คน (ร้อยละ 6.31)  

   ปัญหาอุปสรรค 
   1. ความไม่สอดคล้องในด้านกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อการ
ด าเนินงานเชิงรุก กลุ่มพนักงานหญิงบริการ (FSW) เนื่องจากผู้ท างานอาชีพนี้ยังเปนนอาชีพที่ผิดกฎหมาย  
แต่การท างานของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงมีความจ าเปนนที่จะต้องตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และภาวะสุขภาพอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้าสู่การรักษาที่เร็วข่้น ้่่งการท างานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่หลายๆครั้ง อาจจะต้องมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เปนนผลให้ไม่สามารถบรรลุผลการ
ท างานในพ้ืนที่ได ้
   2. การขาดนัด Lost FU ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเปนนเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ จ่งท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับ ARV มีการเคลื่อนย้าย พ้ืนที่สูง เปนนผลให้อัตราการขาดนัด และการ 
Lost FU สูงเช่นเดียวกัน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. น าปัญหาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เน้นให้มีการให้ค าปร่กษาในการเข้าถ่ง ARV 
 3. เน้นการท างานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
 4. เน้นการท างานเชิงรุก RRTTR (Reach-Recruit-Test-Treat-Retain) โดยให้องค์กรและ
เครือข่ายด้านเอดส์ ้่่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยง จ านวน 13 องค์กร เปนนแกนน าในการด าเนินงาน 
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4. โรคพิษสุขนัขบ้า  
 โรคพิษสุนัขบ้าเปนนประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักกษณ์ อัครราชกุมารี 
 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 พบผู้ป่วยผู้ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน  
7 ราย (ปี 2558 จ านวน 2 ราย ปี 2559 จ านวน 2 ราย ปี 2560 จ านวน 3 ราย) จ าแนกตามอ าเภอดังนี้
พนัสนิคม 3 ราย อ าเภอบางละมุง จ านวน 2 ราย อ าเภอศรีราชา จ านวน 1 ราย และอ าเภอบ่อทอง จ านวน 1 ราย 
เปนนคนไทย 5 ราย และกัมพูชา 2 ราย จัดแบ่งตามอายุ ดังนี้ กลุ่มอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 2 ราย กลุ่มอายุ 15 -60 ปี 
จ านวน 4 ราย กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีข่้น ไป จ านวน 1 ราย   

 ข้อมูลผู้รับวัค้ีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ตารางแสดง ข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัค้ีนครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 

พ.ศ. ผู้สัมผัสโรค 
(คน) 

การได้รับวัคซีน 
ครบโด๊ส ไม่ครบโด๊ส 

2558 6,803 5,541 (81.45 %) 1,262 (18.55%) 
2559 7,766 6,619 (85.23 %) 1,147 (14.77%) 
2560 8,832 8,182 (92.64 %) 650 (7.36%) 
2561 14,978 14,097 (94.12 %) 881 (5.88%) 

  ที่มา : รายงาน HOSxP  
 ปัญหาอุปสรรค 

1. การสื่อสารความเสี่ยง ยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
2. การค้นหาผู้สัมผัสโรคยังไม่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้า อสม. นักเรียน พระ เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม

เรื่องการล้างแผล (ที่ถูกวิธี) ใส่ยา กักหมา หาหมอ และเน้นพฤติกรรม 5 ย (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก 
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)   
 2. ให้อสม.ค้นหาผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่ได้รับวัค้ีน เพ่ือให้ได้รับการฉีดวัค้ีนควบคู่ไปกับงานอื่น  
เช่นการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ทุกวันศุกร์  

   5. โรคมาลาเรีย 
       ตั้งแต่ ปี 2558 - ปี 2561 จังหวัดชลบุรีมีอ าเภอเสี่ยงโรคมาลาเรียและจ านวนผู้ป่วยดังนี้ 

  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

อ าเภอเสี่ยงโรคมาลาเลีย ( พื้นที่ A ) อ าเภอ บ่อทอง 
หนองใหญ่ 

บ่อทอง 
หนองใหญ ่

บ่อทอง บ่อทอง 

จ านวนผู้ป่วยมาลาเรีย ราย 60 25 32 13 
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 ปัญหาอุปสรรค 
  งบประมาณจากเงินกองทุนโลกมาล่าช้า 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
  บูรณาการกับโครงการระดับอ าเภอ 
 
  
   
 
 
 
                     
 
 
  
   1. การด าเนินการทางวินัยเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมเปนนวิธีการตามกฎหมาย เมื่อ
ข้าราชการพลเรือนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ได้แก่ การสืบสวนหรือสอบสวน  การพิจารณาความผิด
และก าหนดโทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ การด าเนินการต่างๆ ระหว่างการสอบสวนพิจารณาความผิด เช่น 
ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัยคือผู้บังคับบัญชา้่่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยแก่เจ้าหน้าที่ เผยแพร่กรณีตัวอย่างการกระท า
ผิดวินัยเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังและตระหนักถ่งผลที่ได้รับจากการกระท าผิดวินัย  ตรวจติดตามการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ลดความเสี่ยงและโอกาสมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ในปี 2562  
มีการด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่จ านวน 4 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ 
                     2. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์เปนนการพิจารณาเรื่องและส านวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องการ
ร้องเรียน ร้องขอความเปนนธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด ได้ด าเนินการไปแล้ว้่่งระหว่างนี้ยังไม่มี
กรณีใด ๆ 
  3. งานด าเนินคดีอาญา เปนนการด าเนินการที่ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ผิดข่้น ้่่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ พนักงานสอบสวนได้
ด าเนินการสอบสวนแล้วส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นฟ้อง ให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษ ส่วนการด าเนิน 
คดีแพ่ง คดีปกครอง คือการเสนอค าฟ้องให้การยื่นต่อศาล เพ่ือให้ศาลพิจารณาพิพากษาในทางที่เปนนคุณแก่
คู่ความ  ้่่งการด าเนินการคดีปกครอง 1 รายอยู่ระหว่างด าเนินการ 
  4. งานบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง การบังคับคดีเปนนขั้นตอนภายหลังจากที่ศาลได้มี
ค าพิพากษาหรือมีค าสั่งตัดสินคดีเสร็จสิ้นไปแล้ว เหตุที่ต้องมีการบังคับคดีก็เนื่องมาจากฝ่ายที่แพ้คดี (ลูกหนี้
ตามค าพิพากษา) ไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลภายในเวลาที่ก าหนด การบังคับให้เปนนไป
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล มีการบังคับคดีกับลูกหนี้ของหน่วยงานที่ยังด าเนินการอยู่ จ านวน 7 ราย 

กลุ่มงานนิติการ 
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  5. งานด าเนินการตามมาตรการปกครอง การบังคับทางปกครองเปนนกระบวนการ ทีมุ่่งหมาย
ให้มีการปฏิบัติให้เปนนไปตามค าสั่งทางปกครองหรือเพ่ือให้ค าสั่งทางปกครองบรรลุผลโดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการทางศาล ้่่งเรียกว่ามาตรการบังคับทางปกครอง หากเปรียบเทียบกับการด าเนินกระบวนพิจารณา
ในศาล คือการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ในระหว่างนี้มีการด าเนินการทางมาตรการปกครอง  
1 ราย 
  6. งานความรับผิดทางละเมิด เปนนการกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวัง้่่งบุคคลต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น
ได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนเปนนการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลอ่ืน 
ไม่ได้รับความเสียหายจากการกระท าย่อมไม่เปนนละเมิด ขณะนี้ยังไม่เกิดการความเสียหายจากการท าละเมิด 
ใดๆ ของเจ้าหน้าที่ 
  7. งานนิติกรรมและสัญญา เปนนข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกระท า
หรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหน่่งโดยกระท าลงไปโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งตรงต่อการ
ผูกนิติสัมพันธ์ข่้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ้่่งสิทธิ์ จ่งต้องตรวจสัญญาการ
้ื้อ/จ้างในสังกัดทุกสัญญาของหน่วยงานในสังกัด 
  8. งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เปนนการเผยแพร่ระเบียบวินัยของกฎหมาย      
ต่างๆ และตัวอย่างการกระท าผิดที่ทุกคนควรทราบ ้่่งได้มีการเผยแพร่จุลสารข่าวสารวินัยเปนนประจ าทุกเดือน 

 
 
 
      - งานบริหารจัดการการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ด าเนินการโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ครั้ง โดย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะท างานตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  จ านวน 50 คน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลผลิต โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ (2100230095000000) กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
(21002xxxxM4954) จ านวน 13,000 บาท (หน่่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

- งานบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว และสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขประชากรต่างด้าว และการค้ามนุษย์  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริการ จ านวน ๒ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปนนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  
จ านวน ๔๐ คน (งบประมาณค่าบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ๑๐,๔๐๐ บาท) และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถ่งประกันสุขภาพ
ส าหรับคนต่างด้าว/ แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ผ่านวิทยุชุมชน ๒ สถานี ระยะเวลา  
๓๐ วัน วันละ ๕ ช่วงเวลา บนคลื่นความถี่ FM 89.25 MHz และ FM 95.25 MHz (งบประมาณส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๐,๐๐๐ บาท) ผลการด าเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว/ แรงงานต่างด้าว 
ในปงีบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๙๗,๘๓๕ ราย 

 
 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

จังหวัดชลบุรีแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเปนนคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้ 

 

เดือน การประเมิน 
EIA (จ านวน

เรื่อง) 

ผลการตรวจสอบและพิจารณา 
ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ โอกาสในการ

พัฒนา 
กันยายน 
2560- 
ตุลาคม 
2561 

83 โครงการ 
(พิจารณาเดือน
ละ 2 ครั้ง โดย
มีรอง ผวจ.เปนน
ประธาน) 

การอ้างอิงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2560 ไม่ถูกต้อง 

แก้ไขเอกสาร 1 ระบบการรองรับ
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นไม่พร้อม 
2 มีการก่อสร้าง
ก่อนได้รับอนุญาต 
3 พบข้อร้องเรียน
จากการก่อสร้าง
โครงการ 

ข้อมูลระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือ
รองรับการดูแลสุขภาพไม่ถูกต้อง
และไม่เปนนปัจจุบัน 

แก้ไขเอกสาร 

ไม่แสดงรายละเอียดของโครงการที่
เปนนมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แก้ไขเอกสาร 

การแสดงมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน อาทิ การ
จัดการมูลฝอย,สระว่ายน้ า,
ร้านอาหาร,สถานที่ออกก าลังกาย
และการให้บริการสปา 

แก้ไขเอกสาร 

การออกแบบระบบแสงสว่างและ
การวัดความเข้มของแสงไม่
เหมาะสม 

แก้ไขเอกสาร 

การจัดอาชีวอนามัยให้คนงานไม่
เหมาะสม 

แก้ไขเอกสาร 

การจัดระบบการจราจรในโครงการ
ไม่ปลอดภัย 

แก้ไขเอกสาร  

 

(EIA :ประเมินผลกระทบจากโครงการที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ 
ความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข่้นต่อธรรมชาติ บ่งชี้ 
ท านาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวกายภาพ สังคม และผลกระทบที่เก่ียวข้องอ่ืนก่อนมีการตัดสินใจให้ลง
มือด าเนินเพ่ือประกันว่าผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบถ่งผลกระทบของโครงการที่จะมีต่อ
สิ่งแวดล้อมก่อนท าการอนุมัติให้ด าเนินโครงการที่มีผู้ขออนุญาตด าเนินการ)  

 

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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1. การด าเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2561 

   จังหวัดชลบุรีเปนนพ้ืนที่เป้าหมายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีสถาน
ประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จ านวน 4,848 แห่ง และสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จ านวน 398 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5,245 แห่ง โดยตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม 4 นิคม และเขตประกอบการ 1 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม     
ปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เขตประกอบการสวนหนองบอน และ
ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดชลบุรี (ที่มา : ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559) 
   การด าเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนนสุข เริ่มด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2556 เปนนต้นมา การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไปยังส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ทุกอ าเภอและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง รวมถ่งประชาสัมพันธ์ผ่าน
เวทีการประชุมของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน
ภาคตะวันออก และช่องทางไลน์แอปพลิเคชั่น  โดยมีสถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ้่่งผลการด าเนินงาน ปี 2561 รายละเอียดดังนี้  
 

จ านวน 
สถานประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

โล่ทอง โล่เงิน ดีเด่น ดีมาก ดี ไม่ผ่าน 
5 1 - 2   2 
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1. การตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 
    ตามนโยบายของกรมอนามัย การพัฒนาส้วมสาธารณะไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีส้วมสาธารณะที่สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) : HAS และคนไทย               
มีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ ถูกสุขลักษณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายด าเนินการ 12 ประเภท ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
(HAS) ประเภทสถานที่ราชการ จ านวน 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง ประเภทโรงเรียน จ านวน 
1 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ประเภทสถานประกอบการ จ านวน 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 5 แห่ง ประเภทสถานีขนส่งทางน้ า จ านวน 15 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 15 แห่ง และ
ประเภทสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 16 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 16 แห่ง  
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2. การด าเนินงานการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

กรณีการประกอบกิจการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และลานจอดรถหัวลากในชุมชน 

ประชุมปรึกษาหารือการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จากกิจการการประกอบกิจการลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) และหัวรถลาก 

19 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 พฤศจิกายน 2560 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ฯ จังหวัดชลบุรี 
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27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

ลงพ้ืนที่ส ารวจสถานประกอบกิจการลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้าและลานจอดรถหัวลาก จ.ชลบุรี 

และส ารวจการรับรู้การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

3. การด าเนินงาน คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดชลบุรี ตาม พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   ในปี 2561 จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดชลบุรี ตามค าสั่งจังหวัดชลบุรี       
ที่ 3062/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 
  โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการประกาศพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  และมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และมีการ
ปรับเปลี่ยนในเรื่องบทก าหนดโทษและการมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ในปี 2561 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการส่งเรื่องเข้ามาพิจารณาคดี ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง เปนนการพิจารณากรณีการมอบ
อ านาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้้่่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พิจารณาเปรียบเทียบคดีถ้าเห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษถ่งจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเปนนความผิดที่มีโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
  ้่่งจากการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็น
ควรมอบอ านาจเฉพาะกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว และถ้าเกิดมีการท ากระท าความผิด้้ าก็ให้ส่งเรื่องเข้า
คณะกรรมการพิจารณาคดีจังหวัดชลบุรีพิจารณา และให้รายงานผลการด าเนินคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีทราบด้วย โดยระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจ หรือเปนนภาคผนวกในหนังสือมอบอ านาจ โดยไม่ต้องระบุการ
ก าหนดมาตรฐานอัตราเปรียบเทียบขั้นต่ า ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

 
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
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ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 

 

 
 

4. การออกประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล 

   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับ
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ตรวจประเมินโครงสร้างและประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือวางแผนปรับปรุงโครงสร้างระบบบ าบัดให้มีประสิทธิภาพ และมีขนาดเหมาะสม
พร้อมใช้งานการรองรับการเพ่ิมจ านวนผู้มารับบริการ การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ และการขยายตัวของ
โรงพยาบาล จ านวน ๗ แห่ง คิดเปนนร้อยละ ๕๘ ของจ านวนโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด
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1. มีการออกหน่วยพอ.สว.เปนนประจ าทุกเดือนให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยร่วมกับแพทย์แผน
ปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

“ร่วมออกหน่วย พอ.สว. ในเขตพื้นที่ชลบุรี นวดรักษา+จ่ายยาสมุนไพร เดือนละ 1 ครั้ง” 

 

 

 

 
 

 

“จัดอบรมทางไกล VDO Conference เวชปฏิบัติแผนไทย 6 ครั้ง ต่อปี” 

2. ร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก “ 24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา 
เลิศล้ าคุณค่าสมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล : Local to global” 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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3. ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการจัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยกับ  
8 วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

        “ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการจัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยกับ  
       8 วิชาชีพ หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี” 
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*งานตามนโยบายส าคัญอื่นๆ* 
ประเด็นยุทธศาสตร์  Prevention and Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
โครงการ  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด  กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ข้อมูลสถานการณ์ 
   การส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรักของ
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ปี 2561 ดังนี้ 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 
สัปดาห์ ผลงาน 58.05 (เป้าหมาย ร้อยละ 60) 2. ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เมื่อเจาะเลือด 
ครั้งแรก ผลงาน 24.66 (เป้าหมาย ร้อยละ 18) 3. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนผลงาน 27.43           
ต่อพันของการเกิดมีชีพ (เป้าหมายอัตรา 25:1000 ของการเกิดมีชีพ) 4.ทารกแรกเกิดเจาะส้นเท้าตรวจ
ไทรอยด์พบภาวะพร่องไทรอยด์โฮโมน ร้อยละ 11.53 (เป้าหมาย ร้อยละ 3) 5. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม  ผลงาน 9.29 (เป้าหมาย ร้อยละ 7) 6. อัตราส่วนมารดาไทยตาย ผลงาน 8.09            
ต่อแสนของการเกิดมีชีพ (เป้าหมายอัตรา 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 7.ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอด 
ผลงาน 4.02 (เป้าหมายร้อยละ 5) 8. ร้อยละทารกกินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ผลงาน 68.04 
(เป้าหมายร้อยละ 50) 9.อัตราการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ผลงาน 46.89 ต่อพัน (เป้าหมายอัตรา 
42 ต่อพัน) 10. อัตราแม่ตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี ผลงาน 1.63 ต่อพัน 11.แม่วัยรุ่นหลังคลอดวางแผน
ครอบครัวด้วยวิธีฝังยา/ใส่ห่วง คุมก าเนิด ร้อยละ 68.65 12. พัฒนาการเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) ๔ ช่วงอายุ คือ
อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 82.65 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 14.48 เด็กที่พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นภายใน 30 วัน ร้อยละ 78.02 เด็กที่ได้รับการกระตุ้นยังพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ร้อยละ 1.02 ซึ่งแยกออกเป็นรายด้าน ดังนี้ ล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) 17.46 ด้านการ
เข้าใจภาษา (RL) ร้อยละ20.63 ด้านการใช้ภาษา (EL) ร้อยละ 28.57 ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ( FM)  
ร้อยละ 15.87 และด้านสังคม (PS) ร้อยละ 17.46 เป็นต้น 13. ร้อยละการเจริญเติบโตเด็ก๐-๕ ปี สูงดี 
สมส่วน 44.50 (เป้าหมายร้อยละ 54) และสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการในหน่วยบริการโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล มีการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ของกระทรวง และพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน โดยการบูรณางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ประกอบด้วยสาธารณสุข ศึกษา ท้องถิ่น มหาดไทย เกษตร เกษตรและสหกรณ์ 
พัฒนาชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อนตามกระบวนการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่าย/บทบาทหน้าที ่
ระดับต าบล 2.ประชุม/วาระ/รายงานการประชุม 3.วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาตัวชี้วัดส่งเสริมตาม 
กลุ่มวัย 4. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 5. การก าหนดมาตรการ/กติกาชุมชน 6. พัฒนางานตาม
กระบวนการ 4 C 7. ผลลัพธ์การด าเนินงาน/ Best Practice / นวัตกรรม 8. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป/ 
แผนยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิย้อนหลัง ดังนี้  
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ตารางท่ี 1  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน(ใน/นอกสังกัด)พัฒนาระบบบริการตามเกณฑม์าตรฐานอนามัย 
               แม่และเด็ก 
 

 
โรงพยาบาล 

ปีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละ
องค์ประกอบ ดังน้ี 

Lead/ANC/LR/ NICU 
/PP/WCC/PS/CLUB   

 
ปัจจุบัน 

ครบประเมินซ้ า 
ทุก 3 ปี   

ชลบุรี 2560 รักษาสภาพ เขตประเมิน 2563 
บางละมุง 2559 รักษาสภาพ 2562 
พนัสนิคม 2560 รักษาสภาพ 2563 
แหลมฉบัง 2560 รักษาสภาพ 2563 
บ้านบึง 2561 รักษาสภาพ 2564 
พานทอง 2559 รักษาสภาพ 2562 
สัตหีบ 2560 รักษาสภาพ 2563 
บ่อทอง 2558 รักษาสภาพ 2561 
หนองใหญ่ 2560 รักษาสภาพ 2563 
วัดญาณสังวราราม 2558 รักษาสภาพ 2561 
เกาะสีชัง 2559 รักษาสภาพ 2562 
ม.บูรพา 2558 รักษาสภาพ 2561 
สมเด็จ ณ ศรีราชา 2559 รักษาสภาพ 2562 
สิริกิติ์ 2560 รักษาสภาพ 2563 
แหล่งที่มา    จากการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสรมิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

จากตาราง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน(ใน/นอกสังกัด) พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คือ การน าองค์กร คลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
ห้องคลอดคุณภาพ (LR) ทารกแรกเกิดในห้องคลอดNB หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ NICU ตึกหลังคลอด 
(PP) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) โรงเรียนพ่อแม่ (PS) ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก (CLUB) และบรรลุผล
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนไม่เกิน 25 : พันการเกิดมีชีพ 2. อัตรา
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิมปีละ 0.5 %  
3. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 หรือเพ่ิมขึ้นจากฐานข้อมูลเดิมปีละ 2.5 %  
๔. คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบสงสัยล่าช้า >๒๐ % ๕. อัตรามารดาตาย ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิด 
มีชีพ ๖. ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอด ๓-๕ % ๗. มารดาคลอดก่อนก าหนด ลดลง ๑๐ % ๘. ร้อยละมารดา
วัยรุ่นคุมก าเนิด >๘๐ % หรือเพ่ิม ๕ % และ ๙. ร้อยละมารดาวัยรุ่นคุมก าเนิดกึ่งถาวร >๘๐ % หรือเพ่ิม ๕ % รวม
จ านวน 14 แห่ง (โรงพยาบาลรัฐ 11 แห่ง/โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด 3 แห่ง) เข้ารับการพัฒนาระบบบริการ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก มีประเมินรับรองใหม่/ซ้ า และขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการ
ประเมินอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด จ านวนที่ผ่านเกณฑ์และรักษาสภาพต่อเนื่อง จ านวน 14 แห่ง  
ร้อยละ 100  
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ตารางท่ี  2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลพัฒนาตามเกณฑ์ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  
 

อ าเภอ/ต าบล จ านวน 
รพ.สต. 
ทั้งหมด 

ผ่านมาตรฐาน(สะสม) 

Lead/ ANC/ 
WCC/ club 

 
% 

Repet 
ทุก  3 ปี 

 
% 

อ าเภอเมือง 
ต าบลนาป่า, ต าบลบ้านสวน, ต าบลบ้านหัวโกรก, ต าบลเสม็ด, 
ต าบลหนองข้างคอก, ต าบลหนองรี,ต าบลบางทราย, ต าบลส านัก
บก, ต าบลท้องคุ้ง 

17 9 52.94 - - 

อ าเภอบางละมุง 
ต าบลหนองพังแค, ต าบลบ้านห้วยใหญ่,  
ต าบลบ้านชากแง้ว, ต าบลโป่ง, ต าบลตะเคียนเต้ีย, ต าหนองหัวแรด
, ต าบลโรงโป๊ะ,ต าบลเขาไม้แก้ว,ต าบลหนองสมอ, ต าบลบ้านตาล
หมัน, ต าบลบ้านหนองตาอุ่น  ,ต าบลบ้านหนองเกตใหญ่   

12 12 100 5 17.24 

อ าเภอพนัสนิคม 
ต าบลวัดโบสถ์ ,ต าบลหัวถนน, ต าบลบ้านเซิด , ต าบลหนองปรือ, 
ต าบลหมอนนาง, ต าบลนาเริก,(บ้านเนินแร่) ต าบลบ้านหนองไทร, 
ต าบลนามะตูม, ต าบลหนองเหียง , ต าบลหนองขยาด, ต าบลท่า
ข้าม, ต าบลวัดหลวง,  ต าบลทุ่งขวาง, ต าบลบ้านช้าง,   ต าบลไร่
หลักทอง , ต าบลโคกเพลาะ, ต าบลหน้าพระธาตุ, ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม, ต าบลนาวังหิน ,บ้านไร่เสธ์ 

21 21 100 13 44.83 

อ าเภอศรีราชา 
ต าบลหุบบอน, ต าบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา, ต าบลบ้านเขา
หิน, ต าบลบ้านบ่อวิน , ต าบลบ้านโค้งดารา, ต าบลบ้านไร่หนึ่ง, 
ต าบลบ้านหนองค้อ, ต าบลตลาดบึง, ต าบลตลาดล่างต าบลบางพระ
,  ต าบลบ้านนาพร้าว, ต าบลบ้านห้วยกรุ,  ต าบลบ้านห้วยกุ่ม   

12 12 100 1 3.45 

อ าเภอบา้นบึง 
ต าบลหนองเขิน, ต าบลมาบล าบิด,  ต าบลบ้านหนองยาง, ต าบล
บ้านหมื่นจิตร, ต าบลหนองไผ่แก้ว , ต าบลบ้านอ่างเวียน, ต าบล
มาบไผ่, ต าบลหนองซ้ าซาก 

14 8 57.14 1 3.45 

อ าเภอพานทอง 
ต าบลเกาะลอย, ต าบลหนองหงษ์ , ต าบลบ้านเก่า,  ต าบลหนอง
ต าลึง, ต าบลหน้าประดู่,  ต าบลโคกขี้หนอน, ต าบลมาบโป่ง , ต าบล
หนองกะขะ,  ต าบลบางนาง , ต าบลบางหัก 

10 10  
100 

 

 
- 

 
0.00 

อ าเภอสัตหีบ 
ต าบลเต่าถ่าน, ต าบลเขาคันธมาทน ์,ต าบลนาจอมเทียน, ต าบล 
บางเสร่,   ต าบลโค้งวันเพ็ญ, ต าบลช่องแสมสาร 

6 6  
100 

 
- 

 
0.00 

อ าเภอบอ่ทอง 
ต าบลบ้านโปร่งเกตุ, ต าบลบ้านซ่อง,  
ต าบลคลองาตาเพชร, ต าบลคลองโอ่ง, ต าบล  บ้านบึงตะกู, ต าบล
บ้านทับเจริญ, ต าบลเขาใหญ่  , ต าบลปักมึน, ต าบลหนองเสม็ด, 
ต าบลบ้านอ่างกะพงศ์ , ต าบลบ้านคลองใหญ่ 

13 11 84.62 4 13.79 

อ าเภอหนองใหญ ่
ต าบลเขาซก, ต าบลคลองพลู, ต าบลชากนา  ,ต าบลหนองเสือช้าง, 
ต าบลท่าจาม, ต าบลห้วยมะระ, ต าบลหนองประดู่ 

9 7 77.78 - 0.00 

อ าเภอเกาะจันทร ์
ต าบลหนองชุมเห็ด, ต าบลบ้านปรกฟ้า, ต าบล บ้านเกาะโพธิ์, ต าบล 
ท่าบุญมี 

4 4 100 - 0.00 

รวม 118 100 84.75 29 24.58 

แหล่งที่มา  จากการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสริม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี  
 



182 
 

จากตาราง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  
โดยสถานบริการมีการจัดระบบบริการให้ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระบบบริหาร ฝากครรภ์  
คลินิกเด็กดี ชมรมฯ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมุ่งหวังให้แม่-ลูกปลอดภัยลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญ เติบโต
และพัฒนาการสมวัย จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนนรวมแต่
ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ คือ การน าองค์กร คุณภาพบริการฝากครรภ์ คุณภาพบริการคลินิกเด็ก
ดี ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมทั้งบรรลุผลตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ ความครอบคลุมร้อยละ 60 2. อัตราความครอบคลุมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 
เดือน ร้อยละ 50 หรือเพ่ิมขึ้น 2.5 %ต่อปี (จากฐานปีที่ผ่านมา) 3. คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบสงสัย
ล่าช้า >๒๐ % มีจ านวนหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลจ านวน 118 แห่ง เข้ารับการ
พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเมื่อปี 2555-2561 ประเมินรับรองใหม่/ซ้ า  
และขึ้นทะเบียนโดยมีคณะกรรมระดับจังหวัดเป็นผู้รับรองและคณะกรรมการระดับอ าเภอเป็นผู้ประเมิน 
ด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯขึ้นทะเบียนใหม่ จ านวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.75 
และผ่านการประเมินรับรองซ้ าเม่ือครบ 3 ปี จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.58 รายละเอียดตามตาราง 

ตารางท่ี  3  ต าบล/ชุมชนบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน 

 
 

อ าเภอ 

 
จ านวน 
ต าบล 
ทั้งหมด 

 
ต าบลบูรณาการเด็กพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่/ต าบลบูรณาการทุกกลุ่มวัย 

  ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
เมือง 18  ต.หนองข้างคอก   ต.นาป่า  ต.หนองร ี

ต.หนองข้างคอก 
บางละมุง 8   ต.โป่ง 

ต.หนองปลาไหล 
ต.เขา
ไม้แก้ว 

ต.ตะเคียนเต้ีย 
ต.ห้วยใหญ ่

ต.หนองปรือ  
 ต.บางละมุง 
ต.โป่ง(ซ้ า) 
ต.หนองปลาไหล
(ซ้ า) 
ต.หนองปรือ(ซ้ า) 
ต.บางละมุง(ซ้ า) 
 

ต.นาเกลือ 

พนัสนิคม 20  ต าบลบ้านเซิด  ตวัด
โบสถ ์
ต าบล 
หนอง
ปรือ 

ต าบลท่าข้าม 
ต าบล 
วัดหลวง 
ต าบล 
นามะตูม 
ต าบล 
หัวถนน 
ต าบล 
ทุ่งขวาง 

ต.บ้านช้าง  
 ต าบลไร่หลัก
ทอง  ต าบลโคก
เพลาะ  ต าบล
หน้าพระธาตุ  
ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม  ต าบล
หมอนนาง  
ต าบลกุฏโง้ง 
ต าบลบ้านเซิด
(ซ้ า) 

ต าบลหนอง
ขยาด  
ต าบลหนองเหียง  
ต าบลนาเริก 
ต าบลนาวังหิน 
ต าบลพนัสนิคม 
ต าบลวัดโบสถ ์(รี
ซ้ า) ต าบลหนอง
ปรือ (รีซ้ า) 
 

ศรีราชา 8     ต าบลบางพระ ต าบลหนองขาม ต าบลบึง  
ต าบลบ่อวิน 

บ้านบึง 8  ต าบลหนองบอน
แดง 

  ต าบล 
คลองกิ่ว 

ต าบล 
หนองบอนแดง
(ซ้ า) 

- 

พานทอง 11   ต าบล 
เกาะลอย 

ต าบล 
หนอง

 ต าบลบางหัก - 
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อ าเภอ 

 
จ านวน 
ต าบล 
ทั้งหมด 

 
ต าบลบูรณาการเด็กพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่/ต าบลบูรณาการทุกกลุ่มวัย 

หงษ์ 

สัตหบี 5     ต าบลสัตหีบ ต าบลบางเสร่  
ต าบลนาจอม
เทียน 

ต าบลแสมสาร 
ต าบลพลูตา
หลวง 
 

บ่อทอง 6 ต าบล 
ธาตุ
ทอง 

ต าบลเกษตร
สุวรรณ 

ต าบล 
บ่อทอง 
ต าบลวัดสุวรรณ 

 ต าบลบ่อ
กวางทอง 

ต าบลบ่อทอง
(ซ้ า) 

ต าบลพลวงทอง 
ต าบลเกษตร
สุวรรณ (รีซ้ า) 
ต าบลวัดสุวรรณ 
(รีซ้ า) 

หนองใหญ ่ 5    ต าบล 
ชากนา 

ต าบล 
คลองพลู    
ต าบล 
หนองใหญ่ 
 

ต าบลห้างสูง  
 ต าบลหนองเสือ
ช้าง 

ต าบลเขาซก (รี
ซ้ า) 

เกาะสีชัง 1       ต าบลท่าเทววงษ ์ 
 

เกาะจนัทร ์ 2      ต าบลเกาะจันทร ์ 
ต าบลท่าบุญม ี

ต าบลเกาะจันทร์
(รีซ้ า)  ต าบลท่า
บุญมี (รีซ้ า) 
 

7 92 1 4 5 5 14 17 / 5 (ซ้ า) 13/7 (ซ้ า) 

รวม ร้อยละ 59/12  

แหล่งที่มา    จากการด าเนินงานแม่และเด็กกลุ่มงานส่งเสริม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

จากตาราง ต าบล/ชุมชนด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย              
ในพ้ืนที่ ประกอบด้วยสาธารณสุข ศึกษา ท้องถิ่น มหาดไทย เกษตร เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาชุมชน ฯลฯ 
ขับเคลื่อนงานต าบลเด็กพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ / ต าบลบูรณาการงานทุกกลุ่มวัย เป็นต้น ประกอบด้วย
กระบวนการ ดังนี้ 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่าย/บทบาทหน้าที่   2.ประชุม/วาระ/รายงาน 
การประชุม 3.วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาตัวชี้วัดกลุ่มวัย 4. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 5. การก าหนด
มาตรการ/กติกาชุมชน 6. ขั้นตอนด าเนินงานตามกระบวนการ 4 C 7. ผลลัพธ์การด าเนินงาน/Best Practice 
/ นวัตกรรม 8. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป/แผนยุทธศาสตร์ สรุปสถานการณ์  มีต าบล/ชุมชน จ านวน 92 แห่ง  
บูรณางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืน ด้วยกระบวนการ 8 ข้อ ดังกล่าว เมื่อปี 2555-2562 ประเมินรับรอง
ใหม่/ซ้ า และขึ้นทะเบียน โดยมีคณะกรรมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเป็นผู้ประเมินรับรอง และบางปี 
มีคณะกรรมการระดับอ าเภอเป็นผู้ประเมิน ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ ต าบล/
ชุมชน เป้าหมายใหม่ จ านวน 59 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 64.13 และต าบล/ชุมชนซ้ าเมื่อครบ 3 ปี จ านวน  
12  แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 13.04 รายละเอียดตามตาราง 
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1.1 ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง ตัวช้ีวัดกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 1  หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ได้รับการคัดกรองค้นหาภาวะเสี่ยง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
                 ปีงบประมาณ 2559-2561 จังหวัดชลบุร ี

 
        แหล่งที่มา  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

               จากแผนภูมิ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คัดกรองค้นหาภาวะเสี่ยง จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย         
ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2559-2561 (ข้อมูลบริการ) ผลงานร้อยละ 24.21 , 39.09, 55.37 ภาวะ
เสี่ยงมีเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุความเสี่ยงที่พบ เรียงล าดับมากไปน้อย ดังนี้ 1. อายุมากกว่า 35 ปี (นับถึง EDC)  
2. เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธ์ 3.อายุน้อยกว่า 17 ปี (นับถึง EDC) 4.โรคอายุรกรรม เช่น ไทรอยด์ sle 
ฯลฯ  5. โรคเบาหวาน 6. โรคหัวใจ การแก้ไขปัญหา ดังนี้  มารดาอายุมากกว่า 35 ปี  (นับถึง EDC)  
โดย สปสช. มีการสนับสนุนงบประมาณ เรื่องการเจาะเลือดส่งตรวจ และตรวจน้ าคร่ า 

 
แผนภูมิที่ 2  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ANC ก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดชลบุรี  เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  ปีงบประมาณ 2555-2561 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

 จากแผนภูมิ สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เป้าหมาย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การด าเนินงานจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ  2555-2561 (ข้อมูลบริการ) คิดเป็น     
ร้อยละ 38.45, 42.43, 49.14 , 52.75 , 52.9, 56.21 , คนไทย ร้อยละ 58.05 (คนไทย+ต่างด้าว 
ร้อยละ55.8) สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 60  
สาเหตุปัญหา 1. กลุ่มเป้าหมายไปรับบริการฝากครรภ์ที่คลินิก /โรงพยาบาลเอกชน เช่น กลุ่มเป้าหมายอาศัย
อยู่เขตเมือง/กลุ่มที่ท างานในโรงงาน 2.ความไม่พร้อมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เป็นหญิงตั้งครรภ์ท้องแรก/คน
ส่ง/รถส่งไม่พร้อม / มีเงินเพ่ือใช้จ่ายน้อย 3.ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 4.กลุ่มเป้าหมายเคลื่อนย้ายเข้า/ออก  
และข้อมูลความครอบคลุมการฝากครรภ์อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ TYP 1 และ 3 ในรายงาน HDC 
ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 47.83 สาเหตุปัญหา การบันทึกในระบบยังไม่ครอบคลุม/ถูกต้อง/ครบถ้วน 
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แผนภูมิที่ 3 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกพบภาวะโลหิตจาง  เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 16  
                ปีงบประมาณ 2558-2561 
 
 

 

 

 

   แหล่งที่มา ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชลบุรี  

 จากแผนภูมิ ร้อยละข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเจาะเลือดพบโลหิตจาง จังหวัดชลบุรี 
ปีงบประมาณ 2555-2561 (ข้อมูลบริการ) ผลงานภาพรวมจังหวัด คิดเป็นเป็นร้อยละ 21.31,22,24, 
,21.55,21.89,19.39, 23.06, คนไทย ร้อยละ 24.66 ,ไทย+ต่างด้าว 23.41 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย         
ที่ก าหนดร้อยละ 16 แนวทางการแก้ไข 1.ในระบบบริการทุกแห่งหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการจ่ายยา           
ธาตุเหล็ก ไตรเฟอร์ดีน เมือฝากครรภ์ทุกราย 2.รายทีมีภาวะซีดได้การติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง และเจาะเลือด
เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ทุกราย สรุปภาวะซีดเจาะเลือดเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ลดลง คิดเป็น            
ร้อยละ 12.77 (ไทย+ต่างด้าว 13.73)   

แผนภูมิที่ 4  หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2559-2561 
 
 

 

 

 แหล่งที่มา ข้อมลูจากงานบริการรายงานสายใยรัก  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

 จากแผนภูมิ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ข้อมูล ณ หลังคลอด) จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมาย ร้อยละ 60 ปีงบประมาณ 2559- 2561 (ข้อมูลบริการ) ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 42.57, 41.46 , 
45.13 และ 47.20 (ไทย+ต่างด้าว ร้อยละ 46.44) ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย เช่นกัน สาเหตุปัญหา  
1.สัมพันธ์กับฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์  2. จากการการคลอด Preterm 3. คลอดปกปิด เช่น กลุ่ม 
ไม่พึงประสงค์และข้อมูลความครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ TYP 1 และ 3 ใน
รายงาน HDC ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 33.56  สาเหตุปัญหาการบันทึกใน ระบบยังไม่ครอบคลุม/ถูกต้อง/
ครบถ้วน 
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1.2 ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง ตัวช้ีวัดกลุ่มหญิงคลอด  ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 5 อัตราส่วนมารดาตายต่อแสนของการเกิดมีชีพ จังหวัดชลบุรี เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อแสน  
                ปีงบประมาณ 2555-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา ข้อมลูงานบริการรายงานสายใยรัก  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
 
แผนภูมิที่ 6 สาเหตุการตายมารดา แยกชนิด Indirect Obs และ Direct Obs จังหวัดชลบุรี 
                ปีงบประมาณ 2557 - 2561 

 
แหล่งที่มา ข้อมลูงานบริการรายงานสายใยรัก  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

  จากแผนภูมิ 5-6 อัตราการตายมารดา (เป้าหมายไม่เกิน 20 :100,000 การเกิดมีชีพ) และ
ประเภทสาเหตุการตายปีงบประมาณ 2557 - 2561 (ข้อมูลบริการ) และประเภทผลงานภาพรวมจังหวัด ปี 
2557 อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น 6.1 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 7.85 ปี 2558 อัตรามารดา
ไทยตาย คิดเป็น 7.77 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 10.18 รวมมารดาตายจ านวน 3 ราย เป็นคน
ไทย 2 ราย ต่างด้าว 1 ราย ปี 2559 อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น3.51 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 
6.19 รวมมารดาตายจ านวน 2 ราย เป็นคนไทย 1 ราย ต่างด้าว 1 ราย ปี 2560 อัตรามารดาไทยตาย คิด
เป็น 28.41 และอัตราไทย+ต่างด้าวตาย คิดเป็น 25.06 รวมมารดาตาย 8 ราย เป็นคนไทย 8 ราย,ต่างด้าว
ไม่มี สาเหตุมารดาตาย amniotic fluid embolism,septic shock,pph,rds,heart failure,no heart และ 
amniotic fluid embolism ปี 2561 อัตรามารดาไทยตาย คิดเป็น 14.21 และอัตราไทย+ต่างด้าว คิดเป็น 
18.86  รวมมารดาตายจ านวน 6 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ต่างด้าว 2 ราย สาเหตุการตาย Ruptured Aortic 
Aneurysm, PIH eclampsia, PPH, Severe MR, Severe pulmonary hypertension with eclampsia, 
CML C blast  crisis ,hyprodermic shock 
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แผนภูมที่ 7  มารดาตกเลือดหลังคลอด (เฝ้าระวังโดยใช้ถุงรองเลือด) เป้าหมายไม่เกิน  ร้อยละ 5   
                จังหวัดชลบุรี  ปีงบประมาณ 2556-2561 
 

  

 

 

 

 แหล่งที่มา  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

 จากแผนภูมิ มารดาตกเลือดหลังคลอด เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2556-2561 
(ข้อมูลบริการ) ผลงานภาพรวมจังหวัด ดังนี้ ร้อยละ 1.4,2.01,3.70 ,4.17 ,4.07, 3.86 (ไทย+ต่างด้าว 
3.82) ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด มาตรการด าเนินการจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลรัฐในสังกัดทุกแห่ง 
มารดาหลังคลอดทุกรายใช้ถุงรองเลือด ในรายตกเลือดไม่ควรเกิน 1,000 CC แพทย์ต้องใส่ BALLON 
TAMPONADE ก่อนส่งต่อทุกราย 

แผนภูมิที่ 8  ร้อยละการผ่าตัดคลอดของโรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ  2558-2561 
  

 

 
  
 
 แหล่งที่มา  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

  จากแผนภูมิ ร้อยละการผ่าตัดคลอดของโรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2558 - 2561 
(ข้อมูลบริการ) ผลงานภาพรวมจังหวัด คนไทยผ่าตัด คิดเป็น ร้อยละ 38.79, 37.87, 42.43, 39.43  
(คนไทย+ต่างด้าวร้อยละ  36.68 ) มาตรการแก้ไขโดยใช้แนวทาง Robson classification ด าเนินงาน ดังนี้   
Group 1 Nullipara, singleton cephalic, ≥ 37 weeks, spontaneous labour, Group 2 Nullipara, 
singleton cephalic, ≥ 37 weeks Induced or Caesarean section before labour,  Group 3 
Multipara, singleton cephalic, ≥ 37 weeks, spontaneous labour, Group 4 Multipara, singleton 
cephalic, ≥ 37 weeks Induced or Caesarean section before labour,  Group 5 Previous 
Caesarean section, singleton cephalic, ≥ 37 weeks, Group 6 All nulliparous breeches, Group 
7 All multiparous breeches,  Group 8 All multiple pregnancies, Group 9 All abnormal lies,   
Group 10 All singleton cephalic, ≤ 36 weeks (including previous Caesarean section) พ บ ว่ า 
Group ที่ พ บ ม าก แ ล ะ น้ อ ย  เรี ย งล า ดั บ  ดั งนี้  Group 9, Group5,Group2, Group1, Group4, 
Group10, Group3, Group7, Group6 และGroup 8 
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1.3 ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง ตัวช้ีวัดกลุ่มทารกและเด็กปฐมวัย  ดังนี้ 
แผนภูมิ 9  ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้าหมาย ร้อยละ 7  จังหวัดชลบุร ี 
               ปีงบประมาณ  2555-25621 
 
 

 

 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

  จากแผนภูมิ  ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้ าหมายไม่ เกินร้อยละ 7        
ปีงบประมาณ 2555- 2561 (ข้อมูลบริการ) ผลงานภาพรวมจังหวัด แยกรายปี คิดเป็นร้อยละ 6.8,7.06, 
8.94,8.65, 8.80 , 9.3, 9.29 ( ไทย+ต่างด้าว 9.3 ) สาเหตุปัญหา 1. มารดาไม่ฝากครรภ์ 2.มารดาฝาก
ครรภ์น้ าหนักน้อย 3. มารดามีภาวะเสี่ยง เป็นต้น 

แผนภูมิ 10 อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนระหว่างคลอด เป้าหมาย 25 ต่อพันเกิดมีชีพ  
                ปีงบประมาณ 2558- 2561 
 
  

 

 

  
 
  
แหล่งที่มา  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

 จากแผนภูมิ อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนระหว่างคลอด เป้าหมายไม่เกิน 25:1000 การเกิดมี
ชีพ ปีงบประมาณ 2555- 2561 (ข้อมูลบริการ) ผลงานภาพรวมจังหวัดเด็กไทยแยกรายปี คิดเป็นอัตรา ดังนี้
23.08,23.85,29.61,29.87,29.1, 27.31 และปี 2561 เด็กไทย คิดเป็นอัตรา 27.43 (เด็กไทย+ต่าง
ด้าว คิดเป็นอัตรา 26.3) สาเหตุปัญหา 1.จากทารกคลอดน้ าหนักน้อย 2. ทารกคลอดก่อนก าหนด 3. ทารก
คลอด Posterm สาเหตุมีส่วนสัมพันธ์กับทารกน้ าหนักน้อย 

แผนภูมิที ่11 ร้อยละทารกแรกเกิดเจาะส้นเท้าคัดกรองภาวะเสียงขาดสารไอโอดีน จังหวัดชลบุรี  
                  เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3  ปีงบประมาณ  2555-2557,2559-2561 
 

 
แหล่งที่มา   ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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แผนภูมิที่ 12 ร้อยละทารกที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ (TSH >11.2 Mu/L) แยกรายโรงพยาบาลภาครัฐ 
                   และเอกชน   จังหวัดชลบุรี  ปีงบประมาณ 2561           

 
แหล่งทีม่า  ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์  

 จากแผนภูมิ ร้อยละทารกแรกเกิดเจาะส้นเท้าคัดกรองค้นหาภาวะเสียงการขาดสารไอโอดีน 
เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 3 ปีงบประมาณ 2555-2557,2559-2561 (ข้อมูลบริการศูนย์วิทย์ฯ) ผลงาน
ภาพรวมจังหวัดเด็กไทยแยกรายปี คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 12.36,10.62,9.4,7.18 , 11.75,11.53 วิเคราะห์
รายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลรัฐในสังกัด ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.52 แยกรายโรงพยาบาลรัฐนอก
สังกัด และรายโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่ทุกโรงพยาบาลมีภาวะเสียงขาดสารไอโอดีนสูงมาก การแก้ปัญหา
โดยมีการจัดประชุมโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการจ่ายยา
เม็ดไอโอดีน หรือโอบีมิน ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย จนถึง 6 เดือนหลังคลอดกรณีมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกราย  

แผนภูมิที ่13  เด็กอายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  อย่างน้อย 6 เดือน เป้าหมาย ร้อยละ 50 
                   ปีงบประมาณ 2559-2561 (ตค.-พย) 

 
แหล่งที่มา  ข้อมูลจากงานบริการรายงานสายใยรัก กลุม่งานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

 จากแผนภูมิ เด็กอายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน เป้าหมาย ร้อยละ 50
ปีงบประมาณ 2559-2561 ผลงานภาพรวมจังหวัด 68.54, 69.11, 59.4, 53.2 ,70.63 และ   
กระบวนการมีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง  
ทุกโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล รวมทั้งร้านค้าในต าบลและชุมชน 

 

 

 

ร้อยละทารกท่ีมีภาวะพร่องไทรอยด ์(TSH >11.2 Mu/L) 
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 แผนภูมิที ่14  การคัดกรองเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี เป้าหมายร้อยละ 90  
                    ปีงบประมาณ 2559-25621 (ตค.-พย) 

 
แหล่งที่มา    ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ วันท่ี 25 ธันวาคม  2561 

จากแผนภูมิ การคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 ปีงบประมาณ  2559 - 2561 (ข้อมูลความครอบคลุม HDC ) ผลงานจังหวัดรายปี คิดเป็น 
ร้อยละ 26.13 ,76.85 และ 82.65 แนวโน้มการคัดกรองสูงขึ้น แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด  
ร้อยละ 90 สาเหตุปัญหา คือ 1. ฐานข้อมูลเป้าหมาย (PERSON) บางแห่งยังไม่เป็นปัจจุบัน ฐานไม่นิ่ง มีการ
ย้ายเข้า/ออก 2. การคัดกรองต้องใช้เวลาหน่วยบริการบางแห่งยังขาดเจ้าหน้าที่ ห้องพัฒนาการเด็กไม่ได้แยก
เป็นสัดส่วน ท าให้การตรวจคัดกรองยังไม่ละเอียดพอ 3.เด็กกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการคัดกรองส่วนใหญ่เป็น
เด็กที่มารับวัคซีน การติดตามเชิงรุกลงพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุม 4.การติดตามเด็กยาก เนื่องจากเด็กในพ้ืนที่ไปรับ
วัคซีนที่อ่ืน และมีย้ายไปต่างจังหวัดบ้าง 

แผนภูมิที่ 15 พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี   
                  เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ปีงบประมาณ 2559-2561 

 

 

            แหล่งที่มา   ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ วันท่ี วันท่ี 25 ธันวาคม  2561 

จากแผน พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า จากการคัดกรองเด็กอายุ9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี  
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ปีงบประมาณ2559- 2561 (ข้อมูลความครอบคลุม HDC) ผลงานร้อยละ 
4.89 , 6.41 และ 14.48 แนวโน้มพบสงสัยล่าช้าเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 
20 สาเหตุปัญหา คือ 1. การคัดกรองเด็กต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20-30 นาที ผู้ปกครองบางส่วนไม่รอตรวจ 
ท าให้ตรวจคัดกรองได้ไม่ละเอียด 2. เจ้าหน้าที่คัดกรอง 1 คน ต่อจ านวนเป้าหมาย 20-30 คน ไม่สามารถคัด
กรองไม่เต็มประสิทธิภาพ เมื่อเห็นว่าท าได้จึงให้ผ่าน 3. ทักษะการตรวจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เท่ากันท าให้
ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านต่างกัน 4. บางคนใช้การสอบถามจากผู้ปกครองแทนการตรวจ 5. เจ้าหน้าที่ไม่กล้า
ลงว่าสงสัยล่าช้า เพราะคิดว่าหมายถึงเด็กล่าช้า 

การคดักรองพฒันาการเดก็อายุ 9,18,30 และ42 เดือน เป้าหมาย  ร้อยละ 90 



191 
 

แผนภูมิที่ 16 การติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าอายุ 9,18,30 และ 42 เดอืน จังหวัดชลบุรี 
                  เป้าหมายร้อยละ 90 ปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 

 แหล่งที่มา ข้อมูล จากรายงาน HDC  
จากแผนภูมิ การติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า อายุ9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี 

เป้าหมายร้อยละ 100  ปีงบประมาณ 2559-2561 (ข้อมูลความครอบคลุม HDC ) ผลงานรายปี ร้อยละ 
51.1 , 57.2 , 78.02 ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 90 การติดตามกระตุ้นยังไม่ครอบคลุมครบ
ทุกราย สาเหตุปัญหา 1. เด็กย้ายออกนอกพ้ืนที่หลังจากการคัดกรองแล้ว 2. ผู้ปกครองไม่พาเด็กมาติดตาม
เนื่องจากไม่มีเวลา 3. การบันทึกข้อมูลไม่อยู่ในช่วงเวลา 30 วัน 4. ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าเด็กผิดปกติและไม่
พาเด็กมาโรงพยาบาล 

แผนภูมิที่ 17 เด็กพัฒนาการล่าช้า (สงสัยล่าช้าครั้งท่ี 2)  อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี 
                 .ปีงบประมาณ  2559-2561 

 

แหล่งที่มา    ข้อมูลจากรายงาน HDC  

         จากแผนภูมิ เด็กพัฒนาการล่าช้า (สงสัยล่าช้าครั้งที่ 2) อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จังหวัดชลบุรี 
ปีงบประมาณ 2559-2561 (ข้อมูลความครอบคลุม HDC) โดยปี 2559 ผลงานพบสงสัยล่าช้าครั้งที่ 2 

ปีงบ/ 
   อ าเภอ 

ชลบุร ี บ้านบึง หนอง
ใหญ ่

บางละ
มุง 

พาน
ทอง 

พนสั
นิคม 

ศรีราชา เกาะสี
ชัง 

สัตหบี บ่อ
ทอง 

เกาะ
จันทร ์

รวม 

2559 5 4 0 3 5 4 0 0 0 2 1 24 
2560 4 0 1 5 3 4 2 0 2 0 1 22 
2561 3 4 1 2 0 3 2 0 2 0 0 17 

ติดตามกระตุ้น 1 เดือน    

พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า  ครั้งที่ 2 
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จ านวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.9 ปี 2560 พบสงสัยล่าช้า จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และปี 
2561 พบสงสัยล่าช้าครั้งที่ 2 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31  ซึ่งได้มีการส่งต่อให้โรงพยาบาล         
แม่ข่ายเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง 3 เดือน โดยมีระบบเชื่อมกับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลในพ้ืนที่ กรณีมีขาดนัดโรงพยาบาลจะส่งรายชื่อให้พ้ืนที่ลงติดตาม  และกรณี 
โรงพยาบาลชุมชนกระตุ้นพัฒนาการครบแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นจะด าเนินการส่งต่อให้โรงพยาบาลศูนย์  หรือถ้า
กระตุ้นแล้วดีขึ้นจะส่งกลับ รพ.สต. เพื่อเฝ้าระวังดูแลต่อไป 

แผนภูมิที่ 17  พัฒนาการล่าช้าแยกรายด้านGM,FM,RL,EL,PS เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน  
                   จังหวัดชลบุร ีปีงบประมาณ 2559-2561 
 

แหล่งที่มา   ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 

   จากแผนภูมิ  เด็ กพัฒนาการล่ าช้ าอายุ  9 ,18 ,30 และ 42 เดือน  จั งหวัดชลบุ รี  
แยกพัฒนาการที่ล่าช้าออกเป็นรายด้าน ปีงบประมาณ2559-2561 (ข้อมูลความครอบคลุม HDC) ผลงาน
ด้านGM  คิดเป็นร้อยละ 14.29 ,15.38, 17.46 ด้าน FM คิดเป็นร้อยละ 26.53 ,28.21,15.87 ด้าน RL 
คิดเป็นร้อยละ 22.45, 20.51 ,15.87 ด้าน EL คิดเป็นร้อยละ 20.41, 20.51,15.87 ด้าน PS คิดเป็น
ร้อยละ 16.33 ,15.38 ,17.46  

แผนภูมิที่ 18  ร้อยละพบสงสัยล่าช้า จากการสุ่มคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน  
        โดยทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด  ปี 2561  
              

 
 แหล่งที่มา  จากสุ่มคัดกรองของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
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GM FM RL EL PS

      0 35.71 50 7.14 7.14

       7.69 11.54 34.62 30.77 15.38

        33.33 16.67 16.67 0.00 33.33

        7.69 11.54 34.62 30.77 15.38

      11.54 15.38 30.77 23.08 19.23

        13.46 30.77 23.08 9.62 23.08

       9.09 30.30 30.30 12.12 18.18

         0.00 0.00 33.33 22.22 44.44

      14.29 17.86 35.71 21.43 10.71

      0.00 30.00 50.00 20.00 0.00

          8.33 8.33 33.33 33.33 16.67

   9.92 21.07 32.23 19.01 17.77

                                                                                    

แผนภูมิที่ 19  ร้อยละรายด้าน GM,FMR,LE,LP, จากการสุ่มคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30 และ  
                   42 เดือน ที่พบสงสัยล่าช้า โดยทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

สภาพปัญหาที่พบจากการลงสุ่มคัดกรอง และข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการจังหวัด 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.  Data exchange  มีการเปลีย่นแปลงและปรับข้อมลู
เป้าหมาย จากรายเดือนเป็นรายปี  ซ่ึงผู้รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ไม่ทราบการปฏิบัต ิ

1. ขอความร่วมมือไอทีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติแก่ผูร้ับผดิชอบด้วยทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ
ข้อมูล 

2.  ฐานข้อมูลใน jhcis กับ HDC บางแห่งยังไม่ตรงกัน 
แก้ไขโดยดีดข้อมูลกลุ่มเป้า หมายออกแล้ว แต่ยัง   เด้ง
คืนมาเหมือนเดิม สาเหตุปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ
กลุ่มเป้าหมายยังอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อไปรับบริการใน
โรงพยาบาล ข้อมูลจะเด้งคืนกลับมาเหมือนเดิม 

2. ส ารวจฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนท่ีให้ชัดเจน 
 

3. การบันทึกข้อมูลมีทั้งไอทีและผู้รับผิดชอบบันทึก 
ข้อมูลที่บันทึกมชีนิดที่บันทึกแล้วส่งเลยและรอบันทึกส่ง
สิ้นเดือน ปัญหาท่ีพบ ข้อมูลคีย์ไม่ทันและ  ไม่ได้คีย์ ใน
เดือนที่ก าหนด 

3. ผู้รบัผิดชอบในแตล่ะระดับ เชน่ เจ้าหน้าทีในหน่วยบริการ 
เจ้าหน้าทีระดับอ าเภอตรวจสอบขอ้มูลการส่งออกข้อมูลใน
ทุกรอบเดือน และร่วมแกไ้ขปัญหาที่พบในแต่ละครั้ง 

4. วันคัดกรองพัฒนาการ ส่วนใหญ่จัดวันเดียวกับวันวัค
ซินเด็ก บางแห่งผู้รับบริการน้อย (20-40 คน) มีเจ้าหน้า 
ที่ 2-3 คน บางแห่งผู้รับบริการจ านวนมาก (50-160 
คน)  มีเจ้าหน้าท่ี 6-8 คน โดยเด็กที่ครบ 
คัดกรองแต่ละครั้ง ประมาณ 1 ใน 4  มีผลท าให้ไม่
สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กได้ตามขั้นตอนและ
ครอบคลุมตามกระบวนการทั้งหมด 
 

4. แนะน าให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดเจ้าหน้าท่ี และแยกจดุ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการออกมาให้ชัดเจน โดย 
 - หน่วยบริการที่มีจ านวนเด็กและเจ้าหน้าท่ีน้อย  เสนอ 
แนะขอความร่วมมือจากแกนน า,อาสาสมัคร 
ในพื้นที่ มาเสริมช่วยในจุดงานท่ีไม่ต้องใช้ทักษะมากเช่น 
การชั่งน้ า หนัก,  วัดส่วนสูง และการตรวจคู่มือ 
DSPM/DAIM  ที่พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินมา  
- หน่วยบริการที่มีจ านวนเด็กมากและท าเดือนละ   
1 ครั้ง เสนอแนะให้ปรับเพิม่คนตรวจพัฒนาการ ขยายเวลา  
ขยายวันบริการเพิ่มขึ้น 

แหล่งที่มา  จากสุ่มคัดกรองของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

5. การตรวจคัดกรองพัฒนา การของเจ้าหน้าท่ียังตรวจ
พบสงสัยล่าช้าน้อย ไม่ถึงร้อยละ 20   
 

5. เน้นการตรวจคดักรองของเจ้าหน้าท่ี ต้องด าเนินตาม
ขั้นตอนชัดเจน (ทักษะจากการอบรม)  เช่นเด็กท่ีตรวจคัด
กรองถ้าท าไม่ได้เลย  หรือท าไม่ไดข้้อใดข้อหนึ่ง ให้ประเมิน
สงสัยล่าช้าไดเ้ลย และฝึกให้พ่อแม่/ผู้ปกครองไปกระตุ้น
ต่อเนื่อง และเจ้าหน้าท่ีนัดประเมนิซ้ าอีกครั้ง  
- เน้นสถานท่ีจุดตรวจคัดกรองต้องมีชัดเจน  ไม่จดัร่วมกับ
กิจกรรมอื่น 

6. การมีและใช้คูม่ือDSPM/DAIM ของเจ้าหน้าท่ี 
และพ่อแม่/ผู้ปกครอง การปฏิบติัยังไม่ชัดเจน สังเกตและ
สอบถาม พบว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่  
ยังไม่ทราบความจ าเป็นที่ต้องใช้ 
 

6. เพื่อสร้างความตะหนัก และเกดิการใช้คู่มือDSPM/DAIM 
ของพ่อแม่/ผู้ปกครองในสถานบรกิาร เสนอแนะใหจุ้ด
บริการ ณ จดุชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสงู 
ให้แกนน าเพิ่มการตรวจดูการประเมินคู่มือ DSPM/DAIM 
ของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่พาเด็กมารบับริการทุกครั้ง เพ่ือสร้าง
ความเคยชิน ความตระหนัก และให้ความส าคัญในการมี
และใช้อย่างต่อเนื่อง 

7. การจัดต้ังคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ในโรง พยาบาลแม่
ข่าย ยังไม่ครอบคลุมทกุแห่ง 
 

7. ทุกโรงพยาบาลจัดตั้งคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ  และ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ เพื่อรองรับเด็กลา่ช้า 
ในพื้นที่ ที่ได้จากการค้นหาตรวจคดักรองพัฒนาการ ท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น 

8. การติดตามเยี่ยมบ้านในพ้ืนที่เขตเมือง ติดตามเยี่ยมไม่
พบกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ50 สาเหตุจากหาบ้านไม่พบ,  
เบอร์โทรติดต่อไม่ได้, ท างานนอกบ้าน ,บ้านปิด,ไม่เปิดรับ, 
เป็นบ้านเช่า, การเคลื่อนย้ายเข้าออกสูง , กลุ่ม เป้าหมาย 
type 3 เปลี่ยนแปลงมาก 

8.  เสนอแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี   
 -  ส ารวจและแบ่งละแวกหลังคาเรือน ของแกนน า, อสม.    
ที่รับผิดชอบในพ้ืนท่ีให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหาและ
ติดตามเพิ่มขึ้น 
- จัดท ากรุ๊ฟไลท์กลุ่มเปา้หมายเพือ่ใช้ในการสื่อสารและ
ติดตาม 

9. กลุม่เป้าหมายเขตเมือง ไปรับบริการหน่วยงาน
ภาคเอกชนจ านวนมาก  เช่น คลินิก และโรงพยาบาล
เอกชน ฯลฯ 

9. วางแผนดึงฐานข้อมลูกลุ่มเป้าหมายจากในระบบมา
ติดตามให้บริการในเชิงรับและเชิงรุกให้ชัดเจน และทัน
ภายในห้วงเวลาที่ก าหนด 

10. พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญาติ/อสม. ส่วนใหญ่ยังขาดความ
เข้าใจและทักษะ ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วง
อายุอื่น (ที่ไม่ใช่ 4 ช่วงวัย) 

10. แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งจดัอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่/
ผู้ปกครอง, อสม. และครูพี่เลีย้งในพ้ืนท่ีทุกคน  เพื่อสามารถ
ประเมินพัฒนาการเด็กในช่วงอายุอ่ืนได้  ที่ไม่ใช่ 4 ช่วงอายุ 

11.การจ่ายวิตตามินน้ าเสริมธาตุเหล็กในสถานบริการ   
ส่วนใหญ่ใช้ได้ครอบคลุม  แต่ในศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้  เน่ืองจากงบประมาณของสถานบริการไม่เพียงพอ 

11.ประสานความร่วมมือ ขอสนบัสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล เพื่อจัดซื้อวิตามิน
เสรมิธาตุเหล็กจ่ายแก่เด็กท่ีศูนยเ์ดก็เล็ก 

12. เด็กล่าช้าท่ีส่งต่อเพ่ือรับรกัษาจากแพทย์ รอคิวนัด 
ใช้เวลานาน เน่ืองจากข้อจ ากัดของจ านวนผู้รับบริการ
จ านวนมาก และบุคลากรแพทย์น้อย 

12. โรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ติดตามนัดกระตุ้นและดูแล
ต่อเนื่องไปก่อน จนกว่าจะถึงวันนดัของแพทย์ 
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แผนภูมิที่ 20 นวตกรรมหรือรูปแบบการปรับระบบบริการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน 
                  จากการสุ่มคัดกรองเด็กปฐมวัย โดยทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด  ปี 2561 

 

ตารางท่ี  5  เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการเด็กแล้วพบว่าล่าช้า แล้วได้รับการกระตุ้นด้วย 
                TEDA4I ปีงบประมาณ 2561  

อ าเภอ สงสัย
ล่าช้าส่ง
ต่อทันที 

ไม่สมวัย
หลัง

กระตุ้น 

สมวัย
ก่อนท า 
TEDA4I 

เป้า 
หมาย 

มารับการกระตุ้น  
(คน/ร้อยละ) 

ผลการกระตุ้น
ครบ 

สถานะ 
การติดตาม 

ปกติ ล่าช้า ระหว่าง
กระตุ้น 

กระ
ตุ้น
ไม่

ครบ 

ระหว่าง
ติดตาม 

ตาม
ไม่ได้ 

เมือง 56 4 24 36 0 คน/ร้อยละ 0 0 0 0 0 4 32 
บางละมุง 10 6 0 16 4 คน/ร้อยละ 

25.00 
0 0 1 3 2 10 

ศรีราชา 0 3 2 1 1 คน /ร้อยละ100 0 1 0 0 0 0 
พนัสนิคม 4 4 1 7 0 คน/ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 7 
บ้านบึง 8 6 2 12 5 คน/ร้อยละ

41.67 
1 0 0 4 1 6 

สัตหีบ 3 3 0 6 2 คน/ร้อยละ
33.33 

0 0 0 2 1 3 

พานทอง 0 0 0 5 0 คน/ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 03 
บ่อทอง 5 0 0 5 0 คน/ร้อยละ 0 0 0 0 0 1 4 

หนองใหญ ่ 0 1 0 1 0 คน/ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 1 
เกาะจันทร ์ 5 0 1 4 3 คน/ร้อยละ

75.00 
0 0 0 3 0 1 

เกาะสีชัง 1 0 0 1 1 คน /ร้อยละ100 0 0 0 1 0 0 
รวม 92 27 30 89 16 คน/ร้อยละ

17.98 
1 1 1 13 9 64 
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แผนภูมิที่ 22  เด็ก 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน  ร้อยละ 57  
                   และส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี  (ชาย 113/หญิง112)  ปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
 แหล่งที่มา   ข้อมูลจากรายงาน HDC ปี 2561 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 

   จากแผนภูมิ เด็ก0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตสูงดีสมส่วน เป้าหมายร้อยละ 57 
ปีงบประมาณ 2559-2561 ข้อมูลจากรายงาน HDC ผลงานภาพรวมจังหวัดรายปี สูงดีสมส่วน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.12 , 55.03, 44.48 ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 5 ปี ชาย ร้อยละ 109.66 ,110.14 ,110.26 ส่วนสูง
เฉลี่ยอายุ 5 ปี หญิง ร้อยละ 109.05 ,109.42, 109.89   

2.  กระบวนการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ได้ด าเนินการดังนี้   
2.1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทุกอ าเภอและโรงพยาบาล เช่น 
ประชุมประจ าเดือนแจ้งทีมผู้บริหาร ,ท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด ,จัด web conference ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาล ,สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

1.2  มี กล ไกขับ เคลื่ อนด าเนิ น งาน  โดย  MCH board ป ระชุ ม  ร่ วมกับ  Service plan และ
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์วางแผน โครงการ การก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯ 
ตามสภาพปัญหาพื้นที่ โดยการประชุมทุก 3 เดือน 

1.3 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง             
ทุกโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ร้านค้าในต าบลและชุมชน 

1.4 ใช้กลไกของ พชอ. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
อย่างองค์รวม 
2.2. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 

2.1 มีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตายมารดาโดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดท า Case 
Conference วิเคราะห์หาสาเหตุแก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการ และศูนย์อนามัยที่ 6 
ภายใน 30 วัน 

2.2 สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (ทารกแรกเกิดน้ าหนัก ≥ 2,500 กรัม และทารก          
แรกเกิดขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
  2.3 มีการรวบรวมรายงานและสรุปวิเคราะห์ข้อมูล เด็ก 0-5 ปี ประเด็น พัฒนาการ สูงดีสมส่วน  
จาก HDC ทุก 3 เดือน 

2.4 มีการรวบรวมรายงานและสรุปวิเคราะห์ข้อมูล อนามัยแม่และเด็ก เพ่ือการติดตาม ก ากับ            
เฝ้าระวัง และวางแผนงาน 
2.3. พัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 

3.1 สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรี
ทุกสิทธิ์ แจ้งทุกทุกโรงพยาบาลรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติ 



197 
 

3.2 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และสอดคล้อง           
กับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

3.3 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์ และห้องคลอด  WCC ตามมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กโดยทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัด ส่งผลการประเมินฯไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ 

3.4 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาใน              
ทุกโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
          3.5 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น สามี/
ญาติร่วมเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
(โรงเรียนพ่อแม่) ด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า การเฝ้าระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการเจ็บป่วย
ของลูก ในหน่วยบริการฯทุกระดับ ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก และ สมุดคู่มือ DSPM ในทุกโรงพยาบาล 

3.6 การจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดเพ่ือลดการตายมารดาในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย  

   - การจัดท าStanding order PPH 
                     - การจัดท าGuideline PPH 

- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด 
- มียาจ าเป็นส าหรับห้องคลอด 3 ตัว ได้แก่ oxytocin methergincytotec 

3.7 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะเสี่ยง ต้องได้รับการติดตามเยี่ยมหลังคลอดทุกราย 
3.8 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 

2.4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของครอบครัวชุมชน 
4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และ DSPM ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
4.2 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ส่งฝากท้องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ

เหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
4.3 มีการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดท าแผนพัฒนาแม่และ

เด็กองค์รวมในระดับต าบล มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว โภชนาการ
ภาวะเสี่ยงฯ ทุกระดับ ในโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ชุมชนและ
หมู่บ้าน 
           4.4 มีการจัดกิจกรรมชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบล ในศูนย์เด็กเล็กฯลฯ  

4.5 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้นการเลี้ยงดูเด็กด้วยกระบวนการกิน กอด 
เล่น เล่า 

4.6 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบ้าน ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือน ส่งต่อเข้ารับการประเมิน
พัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 
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สรุปปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการ
รับไปประสานหรือด าเนินการต่อ 

1. การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน 

1.นโยบายและการถ่ายทอดลงสู่
ผู้ปฏิบัติ ใช้ระบบการแจ้งด้วย
หนังสือ และถ่ายทอดด้วย web 
conference  เป็นหลัก 
ปัญหา ระบบสญัณาณรับไดไ้ม่
ครอบคลมุ ไมม่ีความพร้อม
เพรียงของผู้เข้าประชุม การน าสู่
การปฏิบัติ ไม่มั่นใจ   

1.แจ้งผู้บริหารวันประชุม
ประจ าเดือน กวป. และ
ประชุมแจ้งให้แก่เจ้าหนา้ที่
ทุกวนัประจ าเดือน 

1. การบรูณาการงบประมาณ  
เจ้าหน้าท่ีร่วมกัน ของเขต
สุขภาพ และศูนย์วิชาการ เพื่อ
ลดภาระงาน คน เงิน ของ ท่ีไม่
เพียงพอ และการพัฒนางานท่ี
ชัดเจน 

2.การจัดการระบบ
ข้อมูลไอท ี
 
 
 
 

2.1.ฐานข้อมูลใน HDC บาง
หน่วยบริการไมเ่ป็นปัจจุบัน  
ส่วนหน่วยบริการที่มีฐานข้อมลู
เป็นปัจจุบัน ปัญหาที่พบ จะเป็น
เรื่องการย้ายเข้าย้ายออก   
2.2 ตัวช้ีวัดใน HDC ยังมี
ตัวช้ีวัดไม่ครบทั้งหมด 
2.3 โปรแกรม43 แฟ้มไม่
เสถียรมีการเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่อง ซี่งผู้รับผดิชอบงานท่ี
บันทึกส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี
ไอที 
2.4 จ านวนเจ้าหน้าท่ีน้อยไม่
เพียงพอ ภาระงานมาก งานทุก
อย่างต้องบันทึก รายละเอียด
การบันทึกเยอะมาก ไมส่มดลุกับ
เจ้าหน้าท่ี  
 

2.1.เพิ่มเจา้หน้าท่ีและขยาย
การท างานและรูปแบบไอที  
ให้สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนางานได้เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 

2.1-2.3  ฐานข้อมลูสุขภาพ 
ตอบการพัฒนางานในประเทศ  
ควรพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ให้มี
ศักยภาพพัฒนาข้อมูลใหม้ีความ
สะดวกน ามาใช้ให้ได้ในแตล่ะ
ระดับอย่างชัดเจน ท้ังข้อมูล
ความครอบคลุมและข้อมลู
บริการ และการเชื่อมโยงของ
ข้อมูลไปได้ทั่วประเทศ  App 
ต่างๆ เป็นต้น 
 2.4 ตัวช้ีวัดนโยบายของ
กระทรวง กรม กอง และเขต  
ปัจจุบันมีจ านวนเพิม่ขึ้น  
เน้นหนักด้านคณุภาพ ขาด
การบูรณางานร่วมกันท้ังใน
กระทรวงและนอกกระทรวง  
และงบประมาณมสีนับสนุนให้
จังหวัดท างานน้อยมาก ซึ่ง
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักพา
ทีมงานในระดับพื้นท่ีแก้ไข
ปัญหา ท าให้ขาดความสมดุล 
ข้อเสนอแนะ การก าหนด
นโยบาย ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยควร
ท าให้ส าเรจ็เป็นเรื่องๆ และ
นโยบายที่ก าหนดควรมีความ
ต่อเนื่องในแต่ละปี ให้เห็น
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถ
วัดผลลัพธ์ที่ประชาชนได้อย่าง
ชัดเจน แล้วจึงพัฒนาต่อต่อไป 

3.การส่งเสริม
พฤติกรรมสขุภาพ 

- คูม่ือส่งเสรมิสุขภาพงานแม่
และเด็ก เลม่สีชมพู การจดัท าไม่
ทันเวลา มีการปรับแก้ทุกปี แต่

- ถ่ายเอกสารแนบ  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

- คู่มือแม่และเด็กเล่มสีชมพู ควร
สนับสนุนให้ทันเวลา และการ
ปรับแก้ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ 
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มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการ
รับไปประสานหรือด าเนินการต่อ 

การน าใช้ยังเป็นปญัหา  
- การจ่ายคู่มือ,DSPM และ 
DAIM ขาดการส ารวจข้อมลู  
จ านวนขาดคู่มือเพิ่มมากขึน้  
และไม่มีมาตรการแก้ไขปญัหาที่
ชัดเจน 

- คู่มือ DSPM และDAIM ควร
ส ารวจการใช้ทุกปี สนับสนุนให้
เพียงพอ และมีมาตรการ
ช่วยเหลือให้ชัดเจน กรณีที่ขาด 
เช่น ชลบุรี เด็กเกดิ 30000 
กว่าคน ได้รับ DSPM  17000 
เล่ม /ปี  
ข้อเสนอแนะ  พัฒนาคู่มือให้
เป็นเลม่เดยีวกัน  ช่วยลดคน /
เงิน/ ของ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการ  โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัด  อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 

ข้อมูลสถานการณ์ 
 จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย 11 อ าเภอ ซึ่งพบว่าอ าเภอที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี 
สูงสุด 3 อันดับ ในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ อ าเภอ อันดับ 1 อ าเภอบ่อทอง อัตรา 60.28/พัน อันดับ 2 
อ าเภอบางละมุง อัตรา 57.95/พัน และอันดับ 3 ได้แก่อ าเภอหนองใหญ่ อัตรา 49.92/พัน โดยสรุปภาพรวม 
พบว่า อ าเภอส่วนใหญ่ตกเกณฑ์ (เกณฑ์ 38 ต่อพัน) มีผ่านเพียง 3 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอเมือง
ชลบุรี และอ าเภอเกาะสีชัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (คิดผลงาน ณ เดือนพฤศจิกายน ประมาณการทั้ง 
              ปีงบประมาณ 2562) 

อ าเภอ ประชากรอายุ 15-19 ปี จ านวนคลอดทั้งปี (คน) อัตรา/พัน 
บ่อทอง 1,493 90 60.28 
บางละมุง 8,179 474 57.95 
หนองใหญ่ 601 30 49.92 
สัตหีบ 3,915 186 47.51 
พานทอง 1,587 72 45.37 
พนัสนิคม 3,034 132 43.51 
ศรีราชา 7,670 318 41.46 
เกาะจนัทร์ 988 36 36.44 
บ้านบึง 2,883 84 29.14 
เมืองชลบุรี 11,194 306 27.34 
เกาะสีชัง 119 0 0.00 

รวม 41,663 1,728 41.48 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

ตารางท่ี 2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปชก.ญ.

15-19 ป ี
อัตรา

คลอด/พัน 
ปชก.ญ. 

15-19 ป ี
อัตรา 

คลอด/พัน 
ปชก.ญ.

15-19 ป ี
อัตรา

คลอด/พัน 
บ่อทอง 1,735 69.74 1,674 62.13 1,485 67.34 
บางละมุง 9,426 61.00 9,732 58.36 9,173 59.20 
หนองใหญ่ 781 84.51 763 55.05 602 71.43 
สัตหีบ 4,563 46.68 4,580 36.90 3,995 32.04 
บ้านบึง 3,501 48.84 3,380 35.21 2,918 34.96 
พานทอง 1,869 61.53 1,759 62.54 1,596 58.90 
พนัสนิคม 3,957 50.04 3,592 44.82 3,214 40.76 
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อ าเภอ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปชก.ญ.

15-19 ป ี
อัตรา

คลอด/พัน 
ปชก.ญ. 

15-19 ป ี
อัตรา 

คลอด/พัน 
ปชก.ญ.

15-19 ป ี
อัตรา

คลอด/พัน 
ศรีราชา 9,278 55.29 7,798 66.56 6,695 55.12 
เกาะจันทร์ 1,305 54.41 1,144 58.57 1,037 51.11 
เมืองชลบุรี 16,588 26.65 13,556 29.21 16,183 19.90 
เกาะสีชัง 142 56.34 144 48.61 130 15.38 

รวม 53,145 46.91 48,122 47.01 47,028 40.13 

หมายเหต ุ: เกณฑ์อัตราการคลอดแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ปี 2559 ไมเ่กิน 50/พัน 
                                                ปี 2560 ไม่เกิน 42/พัน 
                                                                      ปี 2561 ไมเ่กิน 40/พัน  
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ านวน 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธ
โภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปการประชุมโดยย่อ ได้ดังนี้ 
  - แจ้งเรื่องค าสั่งคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 
3/2559 ชี้แจงนโยบาย 6 ประเด็น 
  - สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยและจังหวัดชลบุรี 
  - น าเสนอผลงานและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีของ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
  - ข้อเสนอในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มี 3 ข้อ คือ 1) ให้มีการ
จัดท าแผนงานแบบบูรณาการในปี 2560 2) สนับสนับสนุนแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย 2559 3) มีการก าหนดติดตามการด าเนินงาน  
  - ข้อเสนอ ควรจะมีการจัดการด าเนินงานที่ชัดเจนร่วมกับ อปท. ร่วมกับแผนการด าเนินของ 
ปี 2560 ซึ่งขับเคลื่อนไปพร้อมกับ พชอ. ที่จะบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น 
  - น าเสนอผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดีเด่น ของ อปท.  
2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลต าบลบางพระ 
  - ชี้แจงยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 -2569 
  - น าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น อายุต่ ากว่า 20 ปี  
ในจังหวัดชลบุรี” ซึ่งพบว่า แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 55 รองมาอาชีพรับจ้างร้อยละ 17.2 และ
เป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 16.8  ความอบอุ่นในครอบครัว พบว่า คนที่มาคลอดครอบครัวอบอุ่นมาก  
ร้อยละ 35.4 รองลงมา อบอุ่นปานกลาง อบอุ่นค่อนข้างมาก ร้อยละ 24 อบอุ่นน้อย ร้อยละ 6.1 และ  
ไม่อบอุ่นเลย ร้อยละ 1.6 ส่วนความตั้งใจมีบุตร พบว่า ร้อยละ 51.2 ตั้งใจอยากมีลูก ไม่ตั้งใจมีลูก ร้อยละ 
48.8 และอ่ืน ๆ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ครั้งที่ 1 
และ 2/2559 
  - พิจารณา ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี 
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 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปการประชุมโดยย่อ ได้ดังนี้ 
  - สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ 15 - 19 ปี) 
  - สรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นการประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ 
ชั้น 2 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ผลการประชุม เป็นการชี้แจงพ.ร.บ. 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ,ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด, สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุต่ ากว่า 20 ปี) จังหวัดชลบุรี , 
ผลการศึกษา “การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ในจังหวัดชลบุรี” ปีงบประมาณ 2560, ยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569, ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 -2569  
สรุปสถานการณ์ตามตัวชี้วัด แล้วแจ้งให้เลขาคณะท างานทราบ เพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยให้เวลารวบรวมข้อมูล  
1 เดือน หลังประชุม 
  - สถานการณ์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
  - รายงานผลการศึกษา “เหตุผลที่แม่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่ขอรับบริการฝังยาคุมก าเนิด
หลังคลอด” ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 19 ปี ร้อยละ 57.9 รองลงมาเป็นอายุ 18 ปี ร้อยละ 26.3 และอายุ 
17 ปี ร้อยละ 10.5 ตามล าดับ สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 97.7 รองลงมา หย่า/เลิกกันแล้ว ร้อยละ 5.3  
  ระดบัการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 42.1 รองลงมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 26.3 
และ ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ร้อยละ 10.5 อาชีพก่อนตั้งครรภ์ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 42.1 
ท างานบ้าน/ว่างงาน ร้อยละ 31.6 และรับจ้าง ร้อยละ 26.3 ฐานะของครอบครัว ร้อยละ 100 พอกินพอใช้ 
ที่อยู่อาศัย อยู่จังหวัดชลบุรี มากกว่า  6 เดือน ร้อยละ 94.4 อยู่จังหวัดชลบุรี น้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 5.3 
จ านวนครั้งการตั้งครรภ์ ท้องแรก ร้อยละ 78.9 ท้องสอง ร้อยละ 21.1 เหตุผลที่ไม่ฝังยาคุมก าเนิด กลัวเจ็บ 
ร้อยละ 57.9 รองลงมา ญาติและสามีห้ามท าร้อยละ 26.3 และต้องการมีลูกต่อ ร้อยละ 15.8 การคุมก าเนิด
คลังคลอด คุมก าเนิด ร้อยละ 94.7 ไม่คุมก าเนิด ร้อยละ 5.3 การคุมก าเนิดด้วยวิธีอ่ืน ยาฉีด ร้อยละ 55.6 
รองลงมา ยาเม็ด ร้อยละ 27.8 และท าหมัน ร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 
  - น าเสนอผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี                
ในอ าเภอที่มีอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี สูง ได้แก่ อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง 
  - ข้อสั่งการของประธานการประชุม   
  1) ให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็ก 
และเยาวชนด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมไปถึงความรุ่นแรง ในเด็ก 
   2) ยุทธศาสตร์จังหวัด กรอบด้านสังคม มอบฝ่ายเลขา (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) 
จัดท าโครงการเพื่อน างบประมาณขับเคลื่อนอ าเภออนามัยเจริญพันธ์ 
    3) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องเริ่มด าเนินการในระดับประถมศึกษา โดยมอบให้
ผู้แทนอาชีวศึกษา น าเรียนประธานอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่
นักเรียน 
    4) ประชาสัมพันธ์ และวัฒนธรรมจังหวัด ท าสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ 
แก่วัยรุ่นและเยาวชน 
 2. การตรวจรับรองอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ พบว่า มีอ าเภอที่ผ่านการรับรองอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ 
จ านวน 8 อ าเภอจาก 11 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 72.72 อ าเภอที่ผ่านการรับรองได้แก่ อ าเภอเมือง พนัสนิคม 
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พานทอง บ่อทอง เกาะจันทร์ ศรีราชา บางละมุง และเกาะสีชัง ส่วนอ าเภอที่ไม่ผ่านได้แก่ อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอบ้านบึง และอ าเภอสัตหีบ   
 3. การตรวจรับรองคลินิกวัยรุ่น ส าหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 12 แห่ง  
ผ่านการรับรองคลินิกวัยรุ่น (YFHS) จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ได้แก่ รพ.เมืองชลบุรี รพ.พนัสนิคม               
รพ.เกาะจันทร์ รพ.บ่อทอง รพ.หนองใหญ่ รพ.แหลมฉบัง รพ.บางละมุง รพ.เกาะสีชัง และ รพ.พานทอง             
ไม่ผ่าน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บ้านบึง รพ.วัดญาณสังวราราม และ รพ.สัตหีบ กม.10 

ปัญหาอุปสรรค 
 ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบปัญหาการด าเนินงานดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเอ้ือให้วัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้น เช่น    
พ่อแม่ท างานนอกบ้าน โรงแรมชั่วคราวมีมากมาย และสามารถเข้าถึงสื่อลามกอนาจารได้ง่าย  

2. ด้านตัววัยรุ่น  1) ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดที่ถูกต้อง 
  2) มากกว่าร้อยละ 50 ตั้งใจอยากมีบุตร เนื่องจากท างาน และมีครอบครัว
  3) แม่วัยรุ่นบางคนไม่ยอมฝังยาคุมก าเนิดหลังคลอด ด้วยเชื่อค าแนะน าของ 
      ญาติและสามี กับการกลัวเจ็บ กลัวภาวะแทรกซ้อนของการฝังยา ฯ 
  4) อายที่จะไปซื้ออุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์คุมก าเนิด 

 3.  ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะคิดว่า     
      เป็นงานของสาธารณสุข  
 4.  ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมความรู้ การประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมความรู้ยังไม่ 
                     ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคน ส่วนโรงเรียนการให้ความรู้ไม่สอดคล้องกับการป้องกัน 
                     การตั้งครรภ์วัยรุ่น เช่น วัยรุ่นเริ่มท้องในช่วง ป.5-6 แต่ยังไม่การสอนวิธีการคุมก าเนิดที่ 
                     ถูกต้องให้กับเด็ก และเด็กยังไม่สนใจในการมาขอรับความรู้หรือขอค าปรึกษาจากคลินิกวัยรุ่น 
 5.  ด้านการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า โรงเรียนบางแห่งยังไม่ให้ไปแจก 
                    ถุงยางอนามัยในโรงเรียน         

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวดกับการบังคับใช้ 

  กฎหมาย  
 2. ด้านตัววัยรุ่น :   
   - ควรให้และประเมินความรู้เรื่องการคุมก าเนิดแก่นักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษา 4  
                                 เป็นต้นไป และมีการประเมินความรู้ของทุกคน 
   - ประเมินความกลัว และให้ค าปรึกษาแก่แม่วัยรุ่นทุกราย เพ่ือให้คลายกังวล และ 
                                  ยินยอมฝังยาคุมก าเนิด 
   - สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพ่ือให้อายตอนซื้อยาคุมก าเนิดดีกว่า อายตอนตั้งครรภ์ 
 3. ด้านการมีส่วนร่วม 
   - ขับเคลื่อนกิจกรรมการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านเวทีการประชุม 
                                  อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี 
 4. ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมความรู้ เน้นให้ความรู้ในกลุ่มชั้น ป.4 เป็นต้นไป และมี 
                    เกมส์หรือกิจกรรมให้เด็กไปหาข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นบ่อย ๆ  
 5. ด้านการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดท าประชาวิจารณ์ของนักเรียนใน 
                   แต่ละโรงเรียนเพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการตั้งครรภ์โดยสะดวก 
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ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมชี้แจงนโยบายผ่าน 
Webconference และเวทีการประชุม 

นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

ประชุมคณะท างานเพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ประเมินรับรองอ าเภออนามัย
เจริญพันธุ์ และคลินิกวัยรุ่น 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
แผนงาน การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
ตัวช้ีวัด เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

ข้อมูลสถานการณ์ 
สถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

 
ร้อยละภาวะโภชนาการเด็ก ปีการศึกษา๒๕61 (เทอม2) 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดภาวะเด็กอ้วนระดับจังหวัด 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียนเรื่องการจัดการด้านอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียนเพื่อลดภาวะเด็กอ้วนในโรงเรียน 
 3. นิเทศติดตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเพชร 
 4. ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยระดับทอง/เงิน/ทองแดง 
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการคัดกรองส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา
และสถานบริการสาธารณสุข 
 6. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน/ครูอาหารกลางวัน "เด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน" 
 7. สุ่มประเมินโรงเรียนจากกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน   
 8. เฝ้าระวัง/ประเมินภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6 - 14 ปี จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 9. คัดกรองเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย/เริ่มอ้วนและอ้วน/ผอม) และคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วน
กลุ่มเสี่ยง 
 10. จัดกิจกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย/อ้วน/ผอม) และส่งเสริมให้เด็ก
มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. เฝ้าระวัง/ประเมินภาวการณ์เจริญเติบโตเด็กอายุ 6 – 14 ปี จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
 2. คัดกรองเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย/เริ่มอ้วนและอ้วน/ผอม) และคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วน
กลุ่มเสี่ยง 
 3. จัดกิจกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย/อ้วน/ผอม) และส่งเสริมให้เด็ก 
มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
 4. ท าคู่มือ/สื่อการด าเนินงานเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ได้แก่ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเองส าหรับเด็กวัย
เรียนและวัยใส   
 5. สุ่มประเมินโรงเรียนการจัดการด้านโภชนาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะทุพโภชนาการ 
(อ้วน/ผอม/เตี้ย) 
 6. สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับและติดตามตรวจเยี่ยมเพ่ือพัฒนา 
สู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร /ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 7. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ           
(Health literacy) ในเด็กวัยเรียนจ านวน 1 แห่ง ได้แก ่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อ าเภอเมืองชลบุรี 
 8. สรุปผลการติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน  

ปัญหาอุปสรรค 
 1. การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการแนวทางการ
แก้ไขปัญหาภาพกิจกรรม  
 2. ระบบการส่งต่อแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนยังไม่ครอบคลุมบางโรงพยาบาลไม่มีคลินิก DPAC 
 3. พฤติกรรมการกินอาหารของเด็กที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน ได้แก่ข้าว-แป้ง น้ าตาลและ
ไขมันสูง รับประทานผักและผลไม้น้อย ออกก าลังกายน้อยในแต่ละวัน (เนื่องจากเรียนพิเศษ/เล่นเกมส์/ดูโทรทัศน์) 
และนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 2. การจัดบริการคลินิก DPAC ให้มีคุณภาพพร้อมรับบริการ 
 3. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครองและเด็ก เรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ที่ถูกต้อง การออกก าลังกายและการนอนหลับ 

ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ปีงบประมาณ 2561 
ตัวชี้วัด  ประชากรอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 
เป้าประสงค์  “ประชากรวัยท างาน หุ่นดี สุขภาพดี” 

ข้อมูลสถานการณ์ 
 จังหวัดชลบุรี มีประชากร (Type 1 และ Type ๓)  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทั้งหมดในปี 
1,211,491 คน (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560) ซึ่งมีประชากรวัยท างาน (15-59 ปี) 
จ านวน 828,216 คน คิดเป็นร้อยละ 68.36 ของประชากรทั้งหมด และประชากรอายุ 30-44 ปี มีจ านวน
ทั้งสิ้น 290,351 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97 ของประชากรทั้งหมดn ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวน และร้อยละของประชากรวัยท างานอายุ 15-59 ปี, อายุ 30-44 ปี และประชากรทั้งหมด  
              จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนประชากร
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 
15-59 ปี (คน) 

จ านวนประชากรวัยท างาน
อายุ 30-44 ปี (คน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เมืองชลบุรี  289,729 207,407 71.59 66,556 22.97 
 บางละมุง  238,994 167,882 70.25 60,762 25.42 
 ศรีราชา  220,457 149,328 67.74 56,037 25.42 
 พนัสนิคม  99,152 61,872 62.40 20,590 20.77 
 บ้านบึง  87,601 55,143 62.95 18,426 21.03 
 สัตหีบ  123,210 85,283 69.22 29,337 23.81 
 พานทอง  60,174 40,982 68.11 17,308 28.76 
 บ่อทอง  42,422 27,483 64.78 9,736 22.95 
 เกาะจันทร์  28,949 19,340 66.81 6,855 23.68 
 หนองใหญ่  17,276 11,240 65.06 4,006 23.19 
 เกาะสีชัง  3,527 2,256 63.96 738 20.92 

รวม 1,211,491 828,216 68.36 290,351 23.97 
 

 ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ชมรมสร้างสุขภาพและสวนสาธารณะ ถือว่ามีส่วน
ส าคัญในการผลักดันและสนับสนุน การด าเนินงานสร้างสุขภาพสุขภาพ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการส ารวจจ านวนชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมออกก าลังกาย และสวนสาธารณะ ปี 2561 
              จ าแนกรายอ าเภอ 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวนชมรม
สร้างสุขภาพ  

จ านวนชมรม    
ออกก าลังกาย 

จ านวน
สวนสาธารณะ 

ชมรม สมาชิก ชมรม สมาชิก 
1 เมืองชลบุรี 18 168 18 370 16 310 4 
2 บ้านบึง 8 52 80 487 52 450 4 
3 หนองใหญ่ 5 24 4 120 4 120 1 
4 พนัสนิคม 20 185 23 2,015 21 895 1 
5 พานทอง 11 76 28 3,468 16 3,132 1 
6 บ่อทอง 6 47 6 105 4 65 1 
7 เกาะจันทร์ 2 27 5 140 3 80 2 
8 บางละมุง 7 54 23 2,229 12 456 10 
9 ศรีราชา 8 64 178 1,576 74 978 4 
10 สัตหีบ 4 28 5 170 4 120 3 
11 เกาะสีชัง 1 7 1 10 1 10 1 

รวม 90 732 371 10,690 207 6,616 32 
 

นโยบายการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ปี 2561 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่ง ด าเนินการโดยผ่าน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ดังนี้ 

1. การส่งเสริมความรู้ “พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์” แก่ประชาชน โดยใช้แกนน าสุขภาพ 
Health Leader 

2. ขับเคลื่อนชมรมสร้างสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นแกนน ารณรงค์สร้างสุขภาพ 
3. บูรณาการภารกิจกับ “งานต าบลจัดการสุขภาพ” “ชุมชน องค์กรต้นแบบไร้พุง” 
4. ขับเคลื่อน คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC) ให้สามารถเป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินงานในระบบ HDC พบว่าประชากรวัยท างานกลุ่มอายุ 30-44 ปี ในจังหวัด
ชลบุรีมีค่า BMI ในเกณฑ์ปกติ (18.5-22.9) สูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ ร้อยละ 55 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ประชาชนอายุ 30-44 ปี มีค่า BMI ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 56.56 และปี 2561    
ร้อยละ 56.04 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของประชาชนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปี และจ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ปี 2560 ปี 2561 
เมืองชลบุรี 58.44 56.6 
บางละมุง 61.77 57.59 
ศรีราชา 60.28 54.72 
พนัสนิคม 56.01 53.97 
บ้านบึง 49.62 47.2 
สัตหีบ 59.45 61.52 
พานทอง 57.86 55.26 
บ่อทอง 59.94 62.66 
เกาะจันทร์ 58.14 54.8 
หนองใหญ่ 51.58 41.55 
เกาะสีชัง 33.48 30.42 

รวม 56.56 56.04 
 

 ส าหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งให้หน่วยหน่วยบริการในจังหวัดชลบุรี  โดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งจากองค์การ
บริหาร  ส่วนจังหวัดชลบุรี ให้แก่สถานบริการสาธารณสุข จ านวน 52 แห่ง รวมจ านวนเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งทั้งหมด 309 เครื่อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกก าลังกายใกล้บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งที่หน่วยบริการสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนจากองค์การ 
              บริหารส่วนจังหวดัชลบุรีจ าแนกตามประเภทสถานบริการสาธารณสุข และจ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. จ านวนเครื่องออกก าลังกาย 
เมืองชลบุรี - 3 17 
บางละมุง 1 1 12 
ศรีราชา 1 3 25 
พนัสนิคม 1 14 102 
บ้านบึง - 3 11 
สัตหีบ 1 4 29 
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อ าเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. จ านวนเครื่องออกก าลังกาย 
พานทอง - 5 35 
บ่อทอง 1 6 35 
เกาะจันทร์ 1 2 22 
หนองใหญ่ 1 3 16 
เกาะสีชัง 1 - 5 

รวม 8 44 309 
 

 2. โครงการสาวไทยแก้มแดง  เพ่ือลดปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์  โดยการจัด
กิจกรรมเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 -34 ปีทุกคน ที่พร้อม/ตั้งใจ และวางแผน    
จะมีลูก กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมให้ค าแนะน าการเตรียมตัวก่อน
ตั้งครรภ์ ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  
  2.1 บริษัทสยามเด็นโซ่  : 700/618 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า           
อ.พานทอง ชลบุรี 20160. Tel. 038-210-100 Fax. 038-210-116  
  2.2 บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จ ากัด : 700/618 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
  2 .3  บริษั ท  มิ ตซู บิ ชิ  อี เล็ คท ริค  คอนซู ม เมอร์  โป รดั กส์  (ป ระ เทศไทย ) จ ากั ด :                
700/706 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

 3. โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  ซึ่งขับเคลื่อนกิจกรรม     
ในสถานประกอบการโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่
ปี 2557 จนถึง ปี 2561 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจ านวน 35 แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 รายชื่อสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค  
               ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จังหวัดชลบุรี ปี 2557 – 2561 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่ตัง้ 
1 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล 

จ ากัด 
700/359 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี 

2 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร ประเทศไทย จ ากัด 77 หมู่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่  
3 วิสาหกิจชุมชนบ้านปรกฟ้า หมู่ที่ 7 ต าบล

เกาะจันทร์ 
อ.เกาะจันทร์ 

4 บริษัท ไทยซัมมิทแหลมฉบัง โอโตพาร์ท 
จ ากัด 

200 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา  
อ.ศรีราชา 

5 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา  
อ.ศรีราชา 

6 บริษัทฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ ากัด (มหาชน) 695/1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย. ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง 
7 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปปลาแดดเดียว อ.พานทอง 
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทย ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม 
9 บริษัท หมิงเต๋อ จ ากัด 9/10 ม.4 ต.ตะเคี้ยนเตี้ย อ.บางละมุง 
10 บริษัท ไทยซัมมิท เทป จ ากัด 150/17-19 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2    

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 
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ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่ตัง้ 
11 บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จ ากัด 150/20 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2  

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 
12 บริษัท อาปิโก้ ฟอร์จจิ้ง จ ากัด 700/20 ม.6 ซ.8 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุร ี
13 น้ าดื่มบางละมุง จ ากัด 120/1 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
14 บริษัท เอ็นไวรอลเมนทอล รีคอฟเวอรี่ 

จ ากัด 
167 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

15 บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

168 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

16 บริษัท สยามทรีเวลลอปแมนต์ จ ากัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
17 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

18 บริษัท เจ ฟิวเตอร์ จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง 
19 บริษัท มอนเน็ตโก้ อินเตอเนชั่นแนล จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง 
20 บริษัท ไทยออย เมทชั่นเนอรี่ เซอวิส จ ากัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
21 บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท 

จ ากัด 
120/17-19 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2 ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

22 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาเนส จ ากัด (มหาชน) 202 ม.3  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
23 โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา 31012 ถ.สาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
24 บริษัท สยามคีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

จ ากัด 
อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

25 บริษัท ทสึจึย่า (ประเทศไทย) จ ากัด อ.พานทอง จ.ชลบุร ี
26 บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท 

จ ากัด 
150/14,17-20 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

27 บริษัท โอโร่ ฟู้ดเทค จ ากัด 37/1 ม.2 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
28 บริษัท เอสอาร์ ดับบลิว การ์เมนท์ จ ากัด 173/2 ม.5 ต.บึง ถ.สุขาภิบาล8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
29 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จ ากัด 69 ม.1 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 
30 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จ ากัด 700/194,700/180 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
31 บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 57 ม.7 ต.ท่าบุญมี ถ.เจริญโชคดี อ.เกาะจันทร์  

จ.ชลบุร ี
32 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)

จ ากัด 
นิคมอมตะนคร 700/362 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง  
จ.ชลบุร ี

33 บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จ ากัด 23/1-2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ี
34 บริษัท เควายบี  (ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอมตะนคร 700/363 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุร ี
35 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) 

สาขาอมตะนคร ชลบุรี 
700/13 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
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  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงานต้นแบบในการสร้างสุขภาพ  โดยการจัด
ประชุมแบบ Healthy Meetting และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขออกก าลังกายทุกวันพุธ และยืดเหยียด
ร่างกายช่วงเวลา 10.00 น. และ 15.00 น. ทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การตรวจสุขภาพบุคลากร  ทุกปีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จะจัดบริการตรวจ
สุขภาพให้กับบุคลากรทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลชลบุรี และสาธารณสุขอ าเภอเมืองชลบุรี 
ในการมาให้บริการตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

6. สนับสนุนความรู้ให้กับหน่วยงาน และชมรมสร้างสุขภาพ อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน พบปัญหาดังนี้ 

1. ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอก ส านักงานสาธารณสุข 

  2. นโยบายการขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานสาธารณสุขขาดความสนใจที่จะด าเนินงาน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. แต่งตั้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัยท างานมาเป็นคณะท างาน 
2. ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  
ตัวช้ีวัด ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care )ในชุมชนผ่านเกณฑ์  

ข้อมูลสถานการณ์ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้สูงอายุ รายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560- 2562  
 

อ าเภอ 
จ านวนผู้สูงอาย ุ เพิ่มขึ้นป ี61 เพิ่มขึ้นป ี62 

ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมืองชลบุรี 38,399 39,996 43,131 1,597 4.16 3,135 7.84 

บ้านบึง 13,843 14,299 15,102 456 3.29 803 5.62 

หนองใหญ่ 2,408 2,499 2,677 91 3.78 178 7.12 

บางละมุง 24,857 24,443 27,075 -414 -1.67 2,632 10.77 

พานทอง 7,945 8,253 8,777 308 3.88 524 6.35 

พนัสนิคม 18,528 19,104 20,076 576 3.11 972 5.09 

ศรีราชา 24,619 31,546 33,698 6,927 28.14 2,152 6.82 

เกาะสีชัง 508 533 586 25 4.92 53 9.94 

สัตหีบ 16,373 17,482 18,894 1,109 6.77 1,412 8.08 

บ่อทอง 6,001 6,211 6,594 210 3.50 383 6.17 

เกาะจันทร์ 4,304 4,579 4,829 275 6.39 250 5.46 

รวม 157,785 168,945 181,439 11,160 7.07 12,494 7.40 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ รวมประชากรทุกวยั61 รวมประชากรผู้สูงอายุปี 61 ร้อยละของผสอ.61 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

เมืองชลบุรี 134,620 153,681 288,301 18,288 24,843 43,131 13.58 16.17 14.96 

บ้านบึง 42,997 45,633 88,630 6,533 8,569 15,102 15.19 18.78 17.04 

หนองใหญ่ 8,608 8,774 17,382 1,204 1,473 2,677 13.99 16.79 15.40 

บางละมุง 109,607 128,360 237,967 11,263 15,812 27,075 10.28 12.32 11.38 

พานทอง 29,365 30,876 60,241 3,620 5,157 8,777 12.33 16.70 14.57 

พนัสนิคม 46,768 50,560 97,328 8,357 11,719 20,076 17.87 23.18 20.63 

ศรีราชา 121,332 142,184 263,516 14,978 18,720 33,698 12.34 13.17 12.79 

เกาะสีชัง 1,683 1,871 3,554 264 322 586 15.69 17.21 16.49 

สัตหีบ 64,202 63,339 127,541 8,417 10,477 18,894 13.11 16.54 14.81 

บ่อทอง 21,002 21,042 42,044 2,986 3,608 6,594 14.22 17.15 15.68 

เกาะจันทร์ 15,728 15,436 31,164 2,152 2,677 4,829 13.68 17.34 15.50 

รวม 595,912 661,756 1,257,668 78,062 103,377 181,439  13.10 15.62 14.43 
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1. ผลการด าเนินงาน 
1.1 ด้านการคัดกรอง  

เพ่ือแยกประเภทของการดูแลในปีงบประมาณ 2561 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองร้อยละ 57.58 
อ าเภอที่คัดกรองได้มากท่ีสุดคืออ าเภอเกาะสีชัง ร้อยละ 93.81 ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดและเป็น
พ้ืนที่เกาะ ประชากรไม่ค่อยเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ อ าเภอที่คัดกรองได้น้อยที่สุดคืออ าเภอหนองใหญ่ ซึ่งมี
พ้ืนที่กว้างและเป็นเกษตรกรรมท าให้การเข้าถึงยากล าบากกว่าพื้นท่ีอ าเภออ่ืน  

ผลการคัดกรอง  
แยกประเภทเป็นผู้สูงอายุติดสังคม (คะแนน ADL 12-20 คะแนน) ร้อยละ 96.79 ติดบ้าน 

(คะแนน ADL 5-11 คะแนน) ร้อยละ 2.45 ติดเตียง (คะแนน ADL 0 – 4 คะแนน) ร้อยละ 0.76 อ าเภอท่ีมี 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมากท่ีสุดคืออ าเภอเกาะจันทร์ ร้อยละ 5.71 น้อยที่สุดคืออ าเภอบ่อทองร้อยละ 1.63 
ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและแยกประเภทปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ  
 

อ าเภอ   จ านวน
ผู้สูงอายุ  

 จ านวน
ที่ได้รับ
การคัด
กรอง  

 ร้อย
ละ  

 ผลการคัดกรอง  ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

 ติด
สังคม  

 ร้อย
ละ  

 ติด
บ้าน  

 ร้อย
ละ  

 ติด
เตียง  

 ร้อย
ละ  

จ านวน ร้อยละ 

 เมือง
ชลบรุ ี 

   39,996  34,379  85.96  33,774  98.24  468  1.36  137  0.40  605  1.76 

 บ้านบึง     14,299  5,465  38.22  5,191  94.99  223  4.08  51  0.93  274  5.01 
 หนอง
ใหญ่  

     2,499  584  23.37  566  96.92  11  1.88  7  1.20   18  3.08 

 บางละมุง     24,443  15,158  62.01  14,527  95.84  533  3.52  98  0.65   631  4.16 
 พานทอง       8,253  5,491  66.53  5,274  96.05  149  2.71  68  1.24   217  3.95 
 พนัสนิคม     19,104  9,537  49.92  9,025  94.63  367  3.85  145  1.52   512  5.37 
 ศรีราชา     31,546  11,093  35.16  10,796  97.32  202  1.82  95  0.86  297  2.68 
 เกาะสีชัง  533   500  93.81  485  97.00  10  2.00  5  1.00   15  3.00 
 สัตหีบ     17,482  6,949  39.75  6,642  95.58  222  3.19  85  1.22  307  4.42 
 บ่อทอง       6,211  5,292  85.20  5,206  98.37  60  1.13   26  0.49   86  1.63 
 เกาะ
จันทร์  

     4,579  2,838  61.98  2,676  94.29  143  5.04  19  0.67  162  5.71 

 รวม  168,945  97,286  57.58  94,162  96.79  2,388  2.45  736  0.76  3,124  3.21 
 

3.2 ด าเนินงานดา้นการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ)   
 จังหวัดชลบุรีมีจ านวนต าบลทั้งหมด 92 ต าบลใน ปีงบประมาณ 2561  มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ

น าร่องต าบลดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวจ านวน 52 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 56.53  ซึ่งการเข้าร่วม
โครงการต้องด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ  โดยมีอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการทุกต าบล
คืออ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอหนองใหญ่  ซึ่งเป็นอ าเภอขนาดเล็ก ทีมีจ านวนต าบลในพ้ืนที่ 
1 - 5 ต าบล ส่วนอ าเภอที่เข้าร่วมน้อยที่สุดคือ  อ าเภอบางละมุง และอ าเภอเมืองซึ่งเป็นลักษณะพ้ืนที่เป็น
ชุมชนเมือง โดยแต่ละต าบลด าเนินงานตามองค์ประกอบการด าเนินงาน 7 องค์ประกอบและพบว่ามีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 40 ต าบลหรือร้อยละ  76.93 ของต าบลที่เข้าร่วมโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 43.48 
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ของต าบลทั้งหมด โดยอ าเภอที่ผ่านมากที่สุดคืออ าเภอเกาะจันทร์ มี 2 ต าบล และเกาะสีชัง มี1 ต าบล   
อ าเภอที่ผ่านน้อยที่สุดคืออ าเภอบ้านบึงและพนัสนิคมซึ่งมีต าบลมาก รายละเอียดตามตารางที่ 5  
 

ตารางท่ี 4 แสดงการด าเนินงานตามเกณฑ์ต าบลดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) 
 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล Long Term Care (ยอดสะสมของทุกป)ี 

ต าบลทั้งหมด ต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ LTC 

จ านวนต าบลที่ผ่าน
เกณฑ ์LTC 

ร้อยละต าบลผ่าน
เกณฑ ์

1 เมืองชลบุร ี 18 8 7 38.89 
2 บ้านบึง 8 4 2 25.00 
3 หนองใหญ ่ 5 5 4 80.00 
4 บางละมุง 8 5 4 50.00 
5 พานทอง 11 7 4 36.36 
6 พนัสนิคม 20 7 6 30.00 
7 ศรีราชา 8 5 5 62.50 
8 เกาะสีชัง 1 1 1 100.00 
9 สัตหีบ 5 3 3 60.00 
10 บ่อทอง 6 5 2 33.33 
11 เกาะจันทร ์ 2 2 2 100.00 
  จังหวัดชลบรุ ี 92 52 40 43.48 

 มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในโครงการจ านวน 1,878  คน (รวมทุกสิทธิ์การรักษา) มากที่สุด
ที่อ าเภอบางละมุงจ านวน 400 คน น้อยที่สุดที่อ าเภอ เกาะสีชังจ านวน 12 คน   

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผู้สูงอาท่ีได้รับการดูแลด้วยแผนการดูแลรายบุคคล  
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน   
ผู้สูงอายุ ที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

2.จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

 สิทธิ์   
non-uc 

2.2 เฉพาะสิทธิ์ UC 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 รวม 

1 เมืองชลบุร ี 233 50 64 20 49 50 183 

2 บางละมุง 400 1 274 36 48 41 399 

3 ศรีราชา 172 6 75 8 48 35 166 

4 พนัสนิคม 314 107 67 63 51 26 207 

5 บ้านบึง 83 0 29 9 45 0  83 

6 สัตหีบ 187 19 63 27 63 15 168 

7 พานทอง 179 31 71 21 25 31 148 

8 บ่อทอง 100 4 46 9 25 16 96 

9 หนองใหญ่ 40 8 19 4 2 7 32 

10 เกาะจันทร ์ 152 12 76 21 27 16 140 

11 เกาะสีชัง 12 3 2 4 3 0 9 

รวม 1,878 241 786 222 386 237 1,627 
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   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในพ้ืนที่น าร่องโครงการฯจ านวน 1,878 คนและที่ต้องได้รับการดูแล
ตามโครงการฯ (สิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จ านวน 1,672 (ร้อยละ 86.63) ได้รับการ
จัดท าแผนการดูรายบุคคลร้อยละ 94.59 อ าเภอส่วนใหญ่จัดท าแผนการดูแลได้ครอบคลุม 100 % ส่วนที่
เหลือยังไม่ครอบคลุมได้แก่ คืออ าเภอบางละมุง ร้อยละ96.24 อ าเภอเกาะจันทร์ ร้อยละ 80.92 และอ าเภอ
พานทอง 59.46 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในโครงการและได้รับการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล  
 

ล าดับ อ าเภอ รวม จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ านวนแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan)ที่จัดท าและได้เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการ LTC แล้ว 

 สิทธิ์   
non-uc 

ร้อยละ  สิทธิ์ 
uc 

ร้อยละ Care 
plan

รายเก่า 

Care 
plan
ราย
ใหม่ 

รวม
ทั้งหมด 

 ร้อยละ 

1 เมืองชลบุร ี 233 50 21.46 183 78.54 173 12 183 100 
2 บางละมุง 400 1 0.25 399 99.75 310 119 384 96.24 
3 ศรีราชา 172 6 3.49 166 96.51 52 114 166 100 
4 พนัสนิคม 314 107 34.08 207 65.92 6 201 207 100 
5 บ้านบึง 83 0 0.00 83 100.00 65 0 83 100 
6 สัตหีบ 187 19 10.16 168 89.84 103 65 168 100 
7 พานทอง 179 31 17.32 148 82.68 57 31 88 59.46 
8 บ่อทอง 100 4 4.00 96 96.00 83 17 96 100 
9 หนองใหญ่ 40 8 20.00 32 80.00 29 4 32 100 

10 เกาะจันทร ์ 152 12 7.89 140 92.11 75 31 123 80.92 
11 เกาะสีชัง 12 3 25.00 9 75.00 15 2 9 100 

รวม 1,878 241 12.83 1,627 86.63 968 596 1,539 94.59 
 

 ด้านการพัฒนาบุคลากรในระบบ LTC  
1. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ( Care Manager: CM ) 

  ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้จัดการการดูแลผู้สู งอายุในชุมชน (Care manager) ได้รับการ
ฝึกอบรม 25 คน ปีงบประมาณ 59 - 60 จ านวน 76 คนรวมมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Care 
manager จากปีงบประมาณ  59 - 61 จ านวน 101 คน 

1. อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  (Care Giver: CG) 
ในปีงบประมาณ 2561 มีอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการฝึกอบรมหลัก Care giver 

70 ชั่วโมงของกรมอนามัย จ านวน 26 คน ปีงบประมาณ 59 - 60 663 คนรวม ผูที้ผ่า่นการฝึกอบรม
หลักสูตร Care giver 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย จากปีงบประมาณ2559-2561 จ านวน 720 คน  
คิดสัดส่วนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ต่อ อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ( CM : CG ) เป็น 1 : 7 
และสัดส่วนผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็น 1 : 2 รายละเอียดตามตาราง ที่ 8  
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน   
 

ล าดับ อ าเภอ 2.จ านวน Care manager 3.จ านวน Care giver 

อบรม ปี 
59 

อบรมปี 
60 

อบรมปี 
61 

รวม อบรม ปี 
59 

อบรมปี 
60 

อบรมปี 
61 

รวม 

1 เมืองชลบุรี 3 3 0 6 29 56 0 85 
2 บางละมุง 8 4 5 17 66 53 0 164 
3 ศรีราชา 2 3 0 5 20 42 0 62 
4 พนัสนิคม 6 5 0 11 0 83 0 83 
5 บ้านบึง 2 8 6 16 27 38 0 65 
6 สัตหีบ 4 2 1 7 21 30 0 51 
7 พานทอง 3 2 5 10 22 24 1 47 
8 บ่อทอง 3 4 6 13 20 26 6 52 
9 หนองใหญ่ 4 4 2 10 15 22 19 56 
10 เกาะจันทร์ 2 3 0 5 50 10 0 46 
11 เกาะสีชัง 1 0 0 1 9 0 0 9 

รวม 38 38 25 101 279 384 26 720 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย การขาดความรู้ความเข้าใจ ในในระบบการด าเนินงานตาม
โครงการต าบลดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC) มีองค์ประกอบการด าเนินงาน 7 องค์ประกอบ      
ซึ่งเป็นเกณฑ์ส าหรับวัดมาตรฐานการด าเนินงาน แต่ไม่มีคู่มือการด าเนินงานมาก่อนที่ชัดเจน เพ่ือให้พ้ืนที่ท า
ความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานรวมถึงใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  เมื่อใช้เกณฑ์มาวัด
กระบวนการท างานจึงท าให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้  
 2. เกณฑ์มีความยุ่งยากและแต่ละองค์ประกอบมีเกณฑ์แยกย่อยลงไปอีกจ านวนมาก ต้องใช้เวลา
และบุคคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการพัฒนาคุณภาพ และระบบการด าเนินงานตามโครงการต าบลดูแล
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว( LTC) ในการชี้แจงและบูรณาการการด าเนินงานทั้ง 2 ภาคส่วนเข้าด้วยกันก่อน
จะน าสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ และเกณฑ์บางข้อเป็นการดูแลผู้สูงอายุอีกกลุ่มซึ่งไม่ใช่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งมี
ระบบการดูแลอีกระบบหนึ่ง 
 3. ขาดการบูรณาการการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายอ่ืนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ท าให้มีพ้ืนที่เข้า
ร่วมโครงการน้อย (เพราะต้องสมัครโดย อปท.ในพ้ืนที่นั้นๆ) และส่วนที่เข้าร่วมโครงไม่ควบคุมให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามข้ันตอน ( การอนุมัติ Care Plan การเบิกจ่ายค่าตอบแทนCG )  

 4. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติบางเรื่องไม่เอ้ืออ านวย และสอดคล้องกับการด าเนินงาน
เช่นระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทน CG ไม่สามารถหาระเบียบอ้างอิงและรองรับได้ 

 5. การออกแบบเส้นทางการบริหารงบประมาณมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า เช่นการเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG โดยระเบียบเงินบ ารุง และ ตามระเบียบพัสดุปี 2560  
มีหลายขั้นตอนการปฏิบัติ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 1. ชี้แจงท าความเข้าใจในแต่ละพ้ืนที่ 
 2. บูรณาการการด าเนินงานทั้ง 2 ภาคส่วนเข้าด้วยกันก่อนจะน าสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 3. เกณฑ์บางข้อเป็นการดูแลผู้สูงอายุอีกกลุ่มซึ่งไม่ใช่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งมีระบบการดูแล
อีกระบบหนึ่งพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดีเพ่ือตอบสนองเกณฑ์นี้  
 4. เสนอปัญหาต่อส่วนกลางที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้ เช่น การบูรณาการการด าเนินงาน
กับภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติบางเรื่องไม่สอดคล้อง
กับการด าเนินงาน การชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโดย
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการ  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด  เด็กวัยเรียนแปรงฟันสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 38 

ข้อมูลสถานการณ์ 
 โรคฟันผุและเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนประถมศึกษา สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมการ บริโภค
อาหารที่มีผลต่อฟันและการแปรงฟัน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ ต้องท าให้ฟันและปากสะอาดด้วยการแปรงฟัน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง รวมทั้งการดูแลของผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนที่จะต้อง
ปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติตัวเพ่ือสุขภาพช่องปากที่ดีโดยเฉพาะการ
แปรงฟัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าช่วยในการก าจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ พบว่า การแปรงฟัน
อย่างถูกวิธีในเด็กจะลดอัตราการเกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบได้ 
 ในปี 2560 จากการลงพ้ืนที่สุ่มการแปรงฟันนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนแปรงฟันได้
สะอาดมากขึ้นร้อยละ 38.54 จากเป้าหมาย ร้อยละ 25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพช่องปากและมีทักษะการแปรงฟันเพ่ิมขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในเข้าสังคมไม่ขาดเรียน
เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากและน าไปสู่การลดปัญหาโรคฟันผุในฟันแท้ได้ต่อไป  

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ลงพ้ืนที่สุ่ม
ประเมินฝึกทักษะการแปรงฟันในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 16 วัน พร้อมทั้งให้ทันต
สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักง่ายๆคือท าความสะอาดช่องปาก
อย่างสม่ าเสมอ “แปรงฟันตามสูตร 2-2-2” ของกรมอนามัย คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นาน 
ครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน น้ าอัดลม 2 ชั่วโมง เนื่องจากจะท าให้ฟลูออไรด์
เคลือบฟันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ควรใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน ซึ่งให้ผลในการจัดการเศษอาหารตามซอกฟัน
ได้ดีกว่าแปรงสีฟัน 
 นอกจากนี้ได้ประเมินการแปรงฟันสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษาตามเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลใน
และนอกสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 54 แห่ง เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
1,295 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1,236 คน พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 และ 4 
แปรงฟันสะอาดจ านวน 907 คน คิดเป็นร้อยละ 35.84 พบฟันที่ติดสี 1-5 ซี่จ านวน 1,207 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 47.69 ติดสีเกิน 5 ซี่ จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

เด็กวัยเรียนแปรงฟัน
สะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

38 
 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
24.85 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ
38.54 

ร้อยละ
38 

ร้อยละ
35.84 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. โรงเรียนในบางอ าเภอขาดแคลนน้ าในการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน (อ าเภอเกาะสีชัง) 
2. โรงเรียนขาดสถานที่แปรงฟันที่เหมาะสม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. โรงเรียนที่ขาดแคลนน้ า เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขแนะน าวิธีการแปรงแห้งให้กับเด็กนักเรียน 
2. แนะน าแปรงฟันรอบๆบริเวณต้นไม้ และแนะน าให้จับคู่บัดดี้ผลัดกันตรวจฟัน 
ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อ าเภอสัตหีบ ตรวจสอบการติดสีโดยเพื่อนช่วยเพื่อนเนื่องจากบางโรงเรียนไม่มีกระจกส่องตรวจความ

สะอาดจึงสอนให้นักเรียนจับคู่บัดดี้กันผลัดกันตรวจหลังย้อมเม็ดสีและแปรงฟันเรียบร้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการ  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด  ผู้ดูแลเด็กอายุต  ากว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูลสถานการณ์ 
 การเกิดฟันผุในฟันน้ านม นอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กในขณะนั้นแล้ว ยังมี
ผลเสียต่อฟันแท้ของเด็กในอนาคตด้วย กล่าวคือ ฟันน้ านมที่เสียถูกถอนหรือหลุดไปก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นแทนที่ 
จะท าให้ฟันที่อยู่ติดกันรวน เก ล้ม เอียง เข้าหาช่องว่าง ท าให้ฟันแท้ที่จะขึ้นแทนต าแหน่งนั้นไม่สามารถขึ้ นได้
อย่างปกติ อาจจะขึ้นมาในลักษณะบิดซ้อนกันหรือมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับใบหน้าของเด็กซึ่งจะเป็นปมด้อย
ท าให้เด็กไม่กล้าในการแสดงออก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าได้โดยการใช้รูปแบบการให้บริการทันตก
รรมครบวงจร การตรวจสุขภาพช่องปาก การให้ทันตสุขศึกษา, บริการทันตกรรม, การแปรงฟันที่ถูกวิธี,  
การบ าบัดรักษาและการติดตามประเมินผล 

 ในปี 2560 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ลงพ้ืนที่ประเมิน
การฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปากโดยการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 ปี ในคลินิกเด็กดี
ของ รพ.สต. ทุกอ าเภอ และ โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดส านักงานธารณ ผลการประเมิน พบว่า 
ผู้ปกครองที่ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันสามารถแปรงฟันให้เด็กได้อย่างสะอาด ร้อยละ 83.21 จาก
เป้าหมายร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความรู้การท าความสะอาดช่องปากของบุตรหลานเพ่ิมขึ้น  
อันน าไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีในอนาคต 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในปี 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมประเมินการฝึก

ทักษะการท าความสะอาดช่องปากโดยการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กในกลุ่มอายุ 0 -3 ปี ในคลินิกเด็กดีของ 
รพ.สต. ทุกอ าเภอ และ โรงพยาบาลทุกแห่งทั้ งในและนอกสังกัดส านักงานธารณสุข จ านวน 38 แห่ง 
ผู้ปกครองเด็ก จ านวน 896 คน ผลการประเมิน พบว่า ผู้ปกครองที่ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน สามารถ
แปรงฟันให้เด็กได้อย่างสะอาด 652 คน คิดเป็นร้อยละ 72.77  

ปัญหาอุปสรรค 
1. เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขประจ า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลไม่เพียงพอในทุกที่ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

ผู้ดูแลเด็กอายุต  ากว่า 3 ปี 
ได้รับการฝึกทักษะการท า
ความสะอาดช่องปาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 
75 

 

ร้อยละ 
74.66 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83.21 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
72.77 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. จัดหาและฝึกอบรมเครือข่ายช่วยด าเนินการฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้ปกครองเด็ก 

ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



225 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที  20 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย:จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต 
                  ในโรงพยาบาล 

ข้อมูลสถานการณ์   
โรงพยาบาลที่ต้องเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา Organ(s) & Eye Donor center 2 แห่ง 

และโรงพยาบาลที่เป็นTransplant center 1 แห่ง 
      1.1. โรงพยาบาลชลบุรี ระดับ A เป็น Organ(s) & Eye Donor center และ Transplantation  

1. มีบุคลากร Transplant nurse co-ordinator full time จ านวน 2 คน (พยาบาลอบรมหลักสูตร
ศูนยร์ับบริจาคอวัยวะ 3 วัน 9 คน) มี harvesting team 1 ทีม และผู้จัดเก็บดวงตาจ านวน 3 คน 
  2. มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ด าเนินงานเพ่ือขอรับบริจาคอวัยวะ/เนื้อเยื่อและ
ดวงตา  
 3. ด าเนินการปลูกถ่ายไตแบบผู้บริจาคท่ีมีชีวิต (Living Donor Kidney Transplantation) 
 4. ยังไม่ด าเนินการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย (Disease Donor Kidney Transplantation) 
harvesting team จึงยังไม่เคยปฏิบัติงาน 

5. มีแผนเร่งรัดการจัดเก็บดวงตา โดยตั้งเป้าสูงสุด 1 ราย/เดือน  
       1.2. โรงพยาบาลบางละมุง ระดับ S เป็น Organ(s) & Eye Donor center 
           1. ปัจจุบันสามารถเป็น Eye Donor center ยังไม่มีผู้จัดเก็บดวงตา 
  2. มีพยาบาลผู้ประสานงานรับบริจาคอวัยวะและดวงตา (TC nurse) 1 คน (ไม่ใช่ full time) 
TCWN 4 คน (พยาบาลอบรมหลักสูตรศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 3 วัน)         
  3. มีการจัดตั้งทีมและคณะกรรมการงานรับบริจาคอวัยวะและดวงตา อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ของทีม 
    4. จัด Donor Corner เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์การแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตา 
  5. มีแผนเร่งรัดการจัดเก็บดวงตา โดยตั้งเป้าสูงสุด 1 ราย/เดือน 
        1.3 ไม่มีโรงพยาบาลระดับ M1 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- การรับบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตาย รพ.ชลบุรี  (รพ.บางละมุงยังไม่มีผลงาน) 

 

ปีงบประมาณ การเจรจา
(ราย) 

ญาติยินยอม
(ราย) 

การจัดเก็บ(ราย) การจัดเก็บ
(อวัยวะ/ชิ้น) 

การจัดเก็บ
(เน้ือเยื อ/ชิ้น) 

2560 42 19 10dead ก่อน 4 
ไม่มีผู้รับ3,fast +1,VDRL+1 

28 9 

  45.2% 52.6%   
เป้ากระทรวงปี60 1:100 Hospital Dead= 34 ราย(รพ.ชลบุรี+รพ.บางละมุง)  ผลงานคิดเป็น 0.29:100 Hospital Dead หรือ 29%   
ภาพรวมประเทศ 28% 
 
ปีงบประมาณ 

การเจรจา
(ราย) 

ญาติยินยอม
(ราย) 

การจัดเก็บ(ราย) การจัดเก็บ
(อวัยวะ/ชิ้น) 

การจัดเก็บ 
(เน้ือเยื อ/ชิ้น) 

2561 38 16 13deadก่อน1,tigger1, Anti HBc+4,
ผลทางนิติเวช1 

29 7 

  42% 81.25%   
เป้ากระทรวงปี 61 0.7:100 Hospital Dead=15.2 ราย(0.7/100x2174) 
ผลงานคิดเป็น       0.6:100 Hospital Dead (13/2174x100) หรือ 86.7% 
(Hospital Dead 2174 ราย รพ.ชลบุรี 1923 ราย+รพ.บางละมุง 251 ราย)  
ภาพรวมประเทศ 176 ราย(75 ร.พ.)   
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-    การรับบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิต  
 

ปีงบประมาณ การเจรจา ญาติยินยอม การจัดเกบ็/(ราย) การจัดเกบ็/(ดวง) ใช้ประโยชน์ได้/
(ดวง) 

2560 92 41 33กระจกตาผิดรูป1 
โรคเลือด1,ติดไวรัส3 

ไม่แจ้งเสียชีวิต 1,ปิดตาไม่สนิท
2 

62เสียจากปิดตา
ไม่สนิท2,ตาเสีย
จากอุบัติเหตุ2 

54ติดไวรัส6 
เซลล์กระจกตา

เสื่อม2 

  41% 80% 94% 87% 
เป้ากระทรวงปี 60   5:100 Hospital Dead  = 170 ราย(รพ.ชลบุรี+รพ.บางละมุง)  
ผลงานคิดเป็น    0.97:100 Hospital Dead หรือ  19.4%   ภาพรวมประเทศ 16% 

2561  
(รพ.ชลบุรี/ 

รพ.บางละมุง) 

84  (77/7) 33  (29/4) 19  (18/1) 
Sepsis1,VDRL2,Anti HBc+7 
AntiHCV+1,HBsAg+1,ไม่ตาย 

37  (35/2) 
ตาเสียมาก่อน1 

32  (28/4) 
กระจกตาเสีย1 
Anti HBc+6 

  39.3% 57.6% 97.4% 86.5% 
เป้ากระทรวงปี 61   1.2:100 Hospital Dead=26 ราย(1.2/100x2174) 
ผลงานคิดเป็น       0.87:100 Hospital Dead (19/2174x100) หรือ 73% 
(Hospital Dead ปี 2561 จ านวน 2174 ราย รพ.ชลบุรี 1923 ราย+รพ.บางละมุง 251 ราย)  

 

-    จ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตาที่มีชีวิต 
 

ปี บริจาคอวัยวะ 
(รพ.ชลบุรี/รพ.บางละมุง) 

บริจาคดวงตา 
(รพ.ชลบุรี/รพ.บางละมุง) 

ปี 2560 478 (348/130) 427 (373/54) 
ปี 2561  197 (150/47) 205 (160/45) 

- การผ่าตัดเปลี่ยนไตส าเร็จ 
  ปี 2560 จ านวน 2  ราย   ภาพรวมประเทศ   526 ราย 

              ปี 2561 ยังไม่มีผลงาน       ภาพรวมประเทศ  329 ราย 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. งานรับบริจาคอวัยวะเกี ยวข้องกับหลายฝ่ายและเกี ยวข้องกับ
จริยธรรมหลายด้าน ท าให้เป็นเรื องยากในการท าความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมของทีม รวมทั้งการเริ มทีมใหม่ เช่น ร.พ.บางละ
มุง 
2. การตรวจ- AntiHBc,AntiHBs นอกเวลาราชการ ท าได้ในวันที ผู้
มีศักยภาพอยู่เวร (อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์และระบบงาน) 
3. การส่งต่อเพื อปลูกถ่ายไตกรณีพบปัญหาเกินศักยภาพของ ร.พ.
ในขั้นตอนการเตรียมผ่าตัด มีปัญหาด้านสิทธิสป.สช.   
4. การพัฒนา Reginal Retrieval Team และ Disease Donor 
Transplantation (ปี 2563) 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดระบบบริการสุขภาพที มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired sepsis 

ข้อมูลสถานการณ์และผลการด าเนินงานย้อนหลัง  
   จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาสาขาอายุรกรรมตาม Service plan มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอัตราตายผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือดยังคงมีค่าสูงเกินเป้าหมายคือ ร้อยละ ๓๖.๗๕ และร้อยละ ๓๒.๒๗ ในปี ๒๕๖๐ และ      
ในปี ๒๕๖๑ ตามล าดับ (เป้าหมายคือ < ร้อยละ ๓๐) 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired sepsis                           
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

โรงพยาบาล ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
จ านวน
ผู้ป่วย 

เสียชีวิต ร้อยละ จ านวน
ผู้ป่วย 

เสียชีวิต ร้อยละ 

ชลบุรี ๑,๒๒๒ ๖๒๘ ๕๑.๓๙ 1,165 484 41.55 
บางละมุง ๖๓๒ ๒๐๖ ๓๒.๕๙ 274 75 27.37 
พนัสนิคม ๕๔๘ ๑๗๓ ๓๑.๕๗ 141 56 39.72 
แหลมฉบัง ๕๐๓ ๑๑๙ ๒๓.๖๖ 90 4 4.44 
บ้านบึง ๓๘๔ ๑๔๖ ๓๘.๐๒ 160 20 12.5 
พานทอง ๒๕๓ ๗๘ ๓๐.๘๓ 36 3 8.33 
สัตหีบ กม.๑๐ ๑๐๔ ๒๓ ๒๒.๑๒ 14 0 0.00 
บ่อทอง ๑๒๗ ๓๔ ๒๖.๗๗ 12 1 8.33 
หนองใหญ่ ๕๙ ๑๔ ๒๓.๗๓ 5 0 0.00 
วัดญาณสังวรา
ราม 

๙๙ ๒๙ ๒๙.๒๙ 72 10 13.89 

เกาะสีชัง ๒๖ ๔ ๑๕.๓๘ 17 2 11.76 
เกาะจันทร์ ๖๕ ๒๔ ๓๖.๙๒ 44 0 0.00 
รวมจังหวัดชลบุรี ๔,๐๒๒ ๑,๔๗๘ ๓๖.๗๕ 2030 655 32.27 
 
            จากตารางอัตราตายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า อัตราตาย ในปี 
๒๕๖๑ ลดลงเหลือร้อยละ ๓๒ .๒๗ ซึ่ งบ่งชี้ ได้ว่าการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ                 
ในกระแสเลือดได้ผลดีขึ้น และหากแยกตามรายโรงพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรีเกินค่าเป้าหมายมากกว่า
หน่วยงานอ่ืน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผู้ป่วยหนักที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน ท าให้อัตราตาย
ค่อนข้างสูง  
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ตารางแสดง Process ของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired sepsis 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
 

๑ อัตราการได้รับ ATB ภายใน ๑ ชม.              
(นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ ๙๐ 

๘๐.๕๑ 72.00 

๒ อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ ATB ≥ ร้อยละ ๙๐ ๘๑.๘๒ 89.37 
๓ อัตราการได้รับ IV ๓๐ ml/kg ใน ๑ ชม. แรก     

≥ ร้อยละ ๙๐ (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 
๔๔.๖๘ 72.53 

๔ อัตราที่ผู้ป่วยได้รับดูแลแบบวิกฤต (ระดับ ๒-๓) 
ภายใน ๓ ชม. หลังได้รับการวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 
๙๐  

NA 69.44 

๕ อัตราการได้รับการเจาะ Blood lactate NA 75.25 
            

            นอกจากการติดตามตัวชี้วัดอัตราตาย มีการติดตามตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดในกลุ่มผู้ป่วย Community-acquired sepsis ซึ่งเป็นการจัดวางแนวทางในการให้บริการผู้ป่วยในระบบ 
Fast track เชื่อมกับระบบส่งต่อของโรงพยาบาลชลบุรี ให้การรักษาตามกระบวนการ sepsis bundle ซึ่งในปี 
๒๕๖๑ เพ่ิมการเก็บข้อมูลอัตราการที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบวิกฤต และอัตราการได้รับการเจาะ Blood 
lactate ซึ่งในรอบ 12 เดือน ยังพบปัญหาในการเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูล เนื่องจากบางหน่วยงาน   
ยังไม่สามารถตรวจ blood lactate ได้ และการดูแลแบบภาวะวิกฤตการเก็บข้อมูลยังไม่ครอบคลุม  
บางหน่วยงาน ซึ่งยังต้องพัฒนาในปีต่อไป จากข้อมูลกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่ได้ อัตราการ
ได้รับยา ATB ได้ร้อยละ 72.00 (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ ๙๐) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ ATB การด าเนินงานได้   
ร้อยละ 89.37 ส่วนอัตราการได้รับ IV fluid ๓๐ ml/kg ใน ๑ ชั่วโมงแรก ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ คือได้ร้อยละ 
72.53 ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องกระบวนการดูแล และการเก็บ-รายงานข้อมูล  
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ปัญหาอุปสรรค 
 

กลวิธีตามยุทธศาสตร์ปี 2561 ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-
acquired sepsis คัดกรองผู้ป่วยในแนวทาง
เดียวกัน โดยใช้qSOFA score, SOS score 
ก าหนดตัวชี้วัดอัตราตายผู้ป่วย และตัวชี้วัด
กระบวนการรักษาตาม Sepsis bundle  
๒. วางแนวทางในการให้บริการผู้ป่วยในระบบ 
Fast track เชื อมกับระบบส่งต่อของโรงพยาบาล 
๓. ประชุมคณะกรรมการ คณะท างานเพื อชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานและการรวบรวมข้อมูล 
๔. ประชุมวิชาการทบทวนความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล  

๑. อัตราการตายยังสูงกว่าเกณฑ์คือร้อยละ ๓๒.๒๗ 
(เกณฑ์<ร้อยละ ๓๐) ตัวชี้วัดกระบวนการดูแลรักษา
Fast track ยังต่ ากว่าเกณฑ์ในบางกระบวนการ 
๒. การเก็บข้อมูลยังเข้าใจไม่ตรงกัน เก็บข้อมูลไม่
ครบ 
๓. ส่งข้อมูลล่าช้า ไม่ครบ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ กลวิธีเพื อการปรับปรุงพัฒนา มาตรการ  วิธีการวัดผล  ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานปี 2562 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะ  
กลวิธี/มาตรการเพื อการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการวัดผล 

๑. น าผลการด าเนินงาน และปัญหาที พบในการ
ด าเนินงานในปีก่อนมาปรับปรุงแก้ไข 
๒. เพิ มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดในระดับโรงพยาบาล และรพสต. 
๓. เพิ มความรวดเร็วและประสิทธิภาพการวินิจฉัย 
และการรักษา 
๔.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้รวดเร็ว และการ
ส่งต่อข้อมูลให้ครอบคลุม 
๕. พัฒนา ICU ในรพช. ให้พร้อมรับผู้ป่วยวิกฤต 
๖. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูล  
 

๑. อัตราตัวชี้วัดได้ตามเกณฑ์ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
๒. ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 
ได้รับการดูแลแบบวิกฤต 
๓. ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงได้รับ
การวินิจฉัยที่รวดเร็ว    
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดระบบบริการสุขภาพที มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด  การด าเนินงานของทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) 

ข้อมูลสถานการณ์   
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ IMC ระดับจังหวัดและการด าเนินงานจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 11 

โรงพยาบาล ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561  
- ก าหนดเป้าหมายให้มี  IMC-bed 2 เตียง/โรงพยาบาล ระดับ M และ F และ IMC-ward 5 เตียง/

โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 
- มีการประเมินความพร้อม โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เพ่ือรับผู้ป่วย 

Refer back จาก รพศ. และให้บริการ Intermediate ward 
- ด าเนินการส่งต่อผู้ป่วย stroke จากโรงพยาบาลชลบุรีไปยังโรงพยาบาลระดับS,Mและ F เพ่ือการดูแล

ระยะกลาง โดยระบบ Thai Refer 35 ราย และ Smart COC 32 รายในเดือนพฤษภาคม  

 

       

 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.ความพร้อมด้านบุคลากร พยาบาล แพทย์ในความรู้เรื องการฟื้นฟู
สมรรถภาพและผู้ช่วยพยาบาล 
ไม่เพียงพอ 

จัดสรรงบประมาณ และวางแผนการก าลังคนให้
เหมาะสม 

2.การเตรียมความพร้อมด้านสถานที และเครื องมือ  
ได้แก่ ห้องน้ าส าหรับผู้ป่วย ห้องฝึกกายภาพบ าบัด  
ฝึกเดิน 

วางแผนการแก้ไขปัญหาส่วนขาดและปรับปรุง
พื้นที่เพื่อให้เหมาะสม 

3.การระบบการส่งต่อผู้ป่วยและตอบกลับ จัดตั้งคณะกรรมการและร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน 

4.การเชื อมโยงลงสู่ระดับชุมชน ประชุมวางแผนกและถ่ายทอดความรู้  ร่วม
วางแผน ร่วมพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดการภัยสุขภาพ 
แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ  โครงการพัฒนาศนูย์บริการเพื่อการขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
             จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัด  1. การออกใบอนุญาต/ต่ออายุ/แก้ไขด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 90 
           2. ระดับความส าเรจ็ของฐานข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเข้าสูร่ะบบสารสนเทศ ร้อยละ 100 

ข้อมูลสถานการณ์ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข มีบทบำท
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล
สถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพหลังจำกที่ได้รับอนุญำตแล้ว ให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนด 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

 

เมอืง บ้านบึง พานทอง พนัสนิคม เกาะจันทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมงุ สัตหีบ เกาะสีชัง รวม
อาหาร (935 แหง่)

111 48 23 48 8 6 7 111 98 26 0 486
149 23 20 10 13 9 6 50 55 12 3 350
18 4 5 1 0 2 2 32 33 2 0 99

ยา  (1,514 แหง่)
263 36 32 19 7 3 5 200 424 37 1 1,027
25 19 10 8 3 4 5 15 26 23 2 140
3 3 2 7 1 0 0 1 1 0 0 18

22 7 2 6 2 1 1 6 21 5 0 73
6 0 1 3 0 3 0 3 5 3 0 24
 -  - - - - - - 1 - - - 1
1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6
 -  - - - - - -  - - - - 0
8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10
 -  - - - - - -  - - - - 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

55 7 11 5 1 1  - 19 44 7 - 150
16 1 15  -  - 2  - 13 15  -  - 62

279 34 20 33 4 3  - 189 275 40  - 877
64 5 1 9  - 1  - 24 26 1  - 131
5 - - - - - - 6 3 - - 14

1,027 188 142 150 39 35 26 673 1,029 156 6 3,471

สถานพยาบาล (877 แหง่)

ไมรั่บผู้ป่วยไวค้้างคืน
รวม

สถานประกอบการ(แหง่)

เข้าข่ายโรงงาน
ไมเ่ข้าข่ายฯ

วตัถุอนัตราย

ไมไ่มรั่บผู้ป่วยไวค้้างคืน
วตัถุออกฤทธิ2์,3,4

วตัถุออกฤทธิ์ 2
เคร่ืองมอืแพทย์
เคร่ืองส าอาง

ขายยาแผนปัจจุบัน
ขายยาบรรจุเสร็จ
ขายยาสัตว์

น าเข้า

น าเข้ายาปัจจุบัน
ยาเสพติด
วตัถุออกฤทธิ3์,4

ขายยาแผนโบราณ
ผลิตยาโบราณ
ผลิตยาปัจจุบัน

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการด้านผลติภัณฑ์สขุภาพและสถานพยาบาลเอกชนจงัหวัดชลบุรีปี 2558
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เมืองชลบรีุ บา้นบงึ พานทอง พนัสนิคม เกาะจันทร์ บอ่ทอง หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหบี เกาะสีชงั รวม
อาหาร (963 แหง่)

109 49 27 55 9 6 8 115 104 24 0 506
155 23 19 10 13 9 6 50 50 7 3 345
19 4 5 1 0 2 2 38 38 3 0 112

ยา (1,332 แหง่)
262 38 31 18 7 3 5 204 426 39 1 1,034
22 18 10 9 3 4 5 14 25 23 2 135
3 3 2 7 1 0 0 1 0 0 0 17

23 5 2 7 2 1 1 5 19 5 0 70
6 0 1 3 0 3 3 3 5 3 0 27
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
8 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 13
5 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 20
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

68 10 18 6 1 2 0 26 58 12 0 201
14 1 9 0 0 2 0 12 14 0 0 52

5 0 0 0 0 0 0 1 28 4 0 38
9 1 0 2 0 2 0 4 2 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 13 11 10 2 1 0 74 121 18 0 370
55 5 3 16 1 0 0 36 14 4 0 134
89 9 9 8 2 1 0 72 107 15 0 312
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
4 1 0 1 0 0 0 5 6 0 0 17

13 2 0 1 0 0 0 5 6 2 0 29
8 1 1 1 0 0 0 2 9 0 0 22
0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 10

  สหคลินิก 1 1 0 1 0 0 0 5 2 0 0 10
60 5 1 8 0 1 0 19 24 3 0 121

3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7
  รพ.ท่ัวไป ขนาดกลาง 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
  รพ.ท่ัวไป ขนาดเล็ก 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13
16 3 4 0 0 0 0 26 2 0 0 51

1,099 195 154 166 42 38 31 738 1,081 172 7 3,723

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ( 58 แหง่)

  การประกอบโรคศิลปะ

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิ ์2,3,4

สถานพยาบาล ประเภททีไ่ม่รบัผู้ป่วยไวค้้างคืน (915 แหง่)

สถานพยาบาล ประเภททีร่บัผู้ป่วยไวค้้างคืน ( 14 แหง่)

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิ ์2,3,4

  สปาเพือ่สุขภาพ
  นวดเพือ่สุขภาพ
  นวดเพือ่เสริมสวย

สถานประกอบการ(แหง่)

  เขา้ขา่ยโรงงาน
  ไม่เขา้ขา่ยโรงงาน

วตัถุอันตราย

  เวชกรรม

  รพ.ท่ัวไป ขนาดใหญ่

  ยาเสพติดประเภท 2
เครื่องมือแพทย์
เครื่องส าอาง

  ขายยาแผนปจัจุบนั (ขย.1)
  ขายยาบรรจุเสร็จ (ขย.2)
  ขายยาสัตว ์(ขย.3)

  น าเขา้

  น าเขา้ยาปจัจุบนั
  ขายยาเสพติดประเภท 3
  ขายวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3,4

  เวชกรรมเฉพาะทาง
  ทันตกรรม
  ทันตกรรมเฉพาะทาง
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  กายภาพบ าบดั
  เทคนิคการแพทย์
  แผนไทย
  แผนไทยประยุกต์

  แบบรับแจ้งสถานพยาบาลไม่เขา้
รวม

 ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวดัชลบุร ีปี 2559

  ขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)
  ผลิตยาแผนโบราณ
  ผลิตยาแผนปจัจุบนั
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ปีงบประมำณ 2561 จังหวัดชลบุรีมีสถำนประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ สถำนพยำบำล
เอกชน และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ จ ำนวน 4,556 แห่ง เป็นสถำนประกอบกำรด้ำนยำมำกที่สุด 
1,185 แห่ง รองลงมำเป็นสถำนพยำบำลเอกชนประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 1,053 แห่ง และสถำน
ประกอบกำรด้ำนอำหำร 1,052 แห่ง ตำมล ำดับ  

เมืองชลบุรี บ้านบึง พานทอง พนัสนิคม เกาะจนัทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ ศรรีาชา บางละมุง สัตหบี เกาะสีชัง รวม
อาหาร (1,022 แหง่)

114 60 28 59 9 8 8 126 104 28 0 544
160 23 19 13 13 10 6 51 51 7 3 356
22 6 5 5 0 2 2 37 41 2 0 122

ยา (1,310 แหง่)
260 37 33 20 9 3 5 200 413 39 1 1,020
22 18 10 9 3 4 4 14 25 22 2 133
3 3 2 7 1 0 0 1 2 0 0 19

19 5 2 7 2 1 1 5 18 5 0 65
6 0 1 3 0 3 0 3 5 2 0 23
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

  น าเขา้ยาแผนโบราณ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
7 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 12
6 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 21
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

73 12 19 6 1 2 0 27 63 13 0 216
22 1 9 0 0 2 0 15 20 1 0 70

5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ใบอนุญาตด าเนินการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800

128 13 11 11 2 1 0 82 137 18 0 403
60 6 3 14 1 0 0 39 16 4 0 143
93 10 11 8 2 1 0 84 108 16 0 333
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
4 1 1 1 0 0 0 5 7 0 0 19

16 3 0 1 0 0 0 4 6 2 0 32
6 1 1 3 0 0 0 3 13 2 0 29
0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0 14

  สหคลินิก 2 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 12
33 2 0 7 0 0 0 8 12 1 0 63
5 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 13

25 0 0 3 0 0 0 4 9 2 0 43

3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7
  รพ.ทั่วไป ขนาดกลาง 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5
  รพ.ทั่วไป ขนาดเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13
5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13
5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13

16 3 4 0 0 0 0 26 2 0 0 51
1,171 208 161 180 44 38 27 776 1,088 179 7 3,879

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจงัหวดัชลบุร ีปีงบประมาณ 2560

  ขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)
  ผลิตยาแผนโบราณ
  ผลิตยาแผนปจัจุบนั

สถานประกอบการ(แหง่)

  เขา้ขา่ยโรงงาน
  ไม่เขา้ขา่ยโรงงาน

วตัถุอันตราย

  เวชกรรม

  รพ.ทั่วไป ขนาดใหญ่

  ยาเสพติดประเภท 2
เครื่องมือแพทย์
เครื่องส าอาง

  ขายยาแผนปจัจุบนั (ขย.1)
  ขายยาบรรจุเสร็จ (ขย.2)
  ขายยาสัตว ์(ขย.3)

  น าเขา้

  น าเขา้ยาปจัจุบนั

  ขายยาเสพติดประเภท 3
  ขายวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3,4

  เวชกรรมเฉพาะทาง
  ทนัตกรรม

  กจิการนวดเพือ่เสริมความงาม

  ทนัตกรรมเฉพาะทาง
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  กายภาพบ าบดั
  เทคนิคการแพทย์
  แผนไทย

  กจิการสปา
  กจิการนวดเพือ่สุขภาพ

  ใบรับรองการขึ้นทะเบยีนผู้ใหบ้ริการ

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2
  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3

  แผนไทยประยุกต์

  แบบรับแจ้งสถานพยาบาลไม่เขา้ขา่ย
รวม

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2
  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3
  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 4

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ( 40 แหง่)

  การประกอบโรคศิลปะ

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 4

สถานพยาบาล ประเภททีไ่ม่รบัผู้ป่วยไวค้้างคืน (995 แหง่)

สถานพยาบาล ประเภททีร่บัผู้ป่วยไวค้้างคืน ( 14 แหง่)
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ปัญหาอุปสรรค 

1. ภำระงำนไม่สมดุลกับจ ำนวนบุคลำกร 
2. ระบบ skynet (ระบบสำรสนเทศ) ยังมีปัญหำในกำรใช้งำนจริง 
3. ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำท่ี

ผู้รับผิดชอบงำน 
4. ช่องทำงกำรติดต่อกับส่วนกลำง กรณีมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
5. กำรใช้เงิน ม.44 ของ อย.ไม่มีควำมชัดเจน 

 
 
 

เมืองชลบุรี บ้านบึง พานทอง พนัสนิคม เกาะจนัทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ ศรรีาชา บางละมุง สัตหบี เกาะสีชัง รวม
อาหาร (1,052 แหง่)

113 65 28 59 10 8 8 126 108 29 0 554
167 24 20 12 13 10 6 53 56 6 3 370
23 7 4 5 0 2 3 39 43 2 0 128

ยา (1,185 แหง่)
242 38 34 22 8 3 5 204 345 40 1 942
20 18 9 9 3 4 3 14 23 22 2 127
3 3 2 7 1 0 0 1 2 0 0 19

19 6 2 7 1 1 1 5 17 5 0 64
6 0 1 3 0 3 0 3 5 2 0 23
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 5
1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
6 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 11
5 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 20
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4

230 33 49 25 7 8 1 152 198 68 0 771
15 1 12 1 0 2 0 18 17 1 0 67

6 0 0 0 0 0 0 1 16 5 0 28
52 1 0 4 0 2 0 0 33 3 0 95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ใบอนุญาตด าเนินการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100

130 14 11 12 3 1 0 88 145 20 0 424
63 6 3 15 1 0 0 40 19 6 0 153
94 10 12 8 2 1 0 86 112 21 0 346
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
4 1 1 1 1 0 0 5 8 0 0 21

17 3 1 1 0 0 0 6 8 2 0 38
6 1 1 1 0 0 0 3 12 2 0 26
0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
3 0 1 0 0 0 0 6 7 3 0 20

  สหคลินิก 3 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 13
40 3 1 8 1 0 0 10 15 5 0 83
4 0 0 0 0 0 0 2 8 6 0 20

28 0 0 2 0 0 0 3 10 3 0 46

3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7
  รพ.ทั่วไป ขนาดกลาง 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5
  รพ.ทั่วไป ขนาดเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13
5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13
5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13

18 3 6 0 0 0 1 28 2 0 0 58
1,349 242 200 205 52 46 29 929 1,236 261 7 4,556

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ( 123 แหง่)

  การประกอบโรคศิลปะ

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 4

สถานพยาบาล ประเภททีไ่ม่รบัผู้ป่วยไวค้้างคืน (1,053 แหง่)

สถานพยาบาล ประเภททีร่บัผู้ป่วยไวค้้างคืน ( 15 แหง่)

  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 4

  แผนไทย

  การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  กายภาพบ าบดั
  เทคนิคการแพทย์

  กจิการสปา
  กจิการนวดเพือ่สุขภาพ

  ใบรับรองการขึ้นทะเบยีนผู้ใหบ้ริการ

  ขายวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2
  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3

  แผนไทยประยุกต์

  แบบรับแจ้งสถานพยาบาลไม่เขา้ขา่ย
รวม

  ขายวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2
  ครอบครองวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3

  น าเขา้

  น าเขา้ยาปจัจุบนั
  ขายยาเสพติดประเภท 3
  ขายวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3,4

  เวชกรรมเฉพาะทาง
  ทนัตกรรม

  กจิการนวดเพือ่เสริมความงาม

  น าเขา้ยาแผนโบราณ

  ทนัตกรรมเฉพาะทาง

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจงัหวดัชลบุร ีปีงบประมาณ 2561
สถานประกอบการ(แหง่)

  เขา้ขา่ยโรงงาน
  ไม่เขา้ขา่ยโรงงาน

วตัถุอันตราย

  เวชกรรม

  รพ.ทั่วไป ขนาดใหญ่

  ยาเสพติดประเภท 2
เครื่องมือแพทย์
เครื่องส าอาง

  ขายยาแผนปจัจุบนั (ขย.1)
  ขายยาบรรจุเสร็จ (ขย.2)
  ขายยาสัตว ์(ขย.3)
  ขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)
  ผลิตยาแผนโบราณ
  ผลิตยาแผนปจัจุบนั
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ส่วนกลำงเร่งด ำเนินกำรพัฒนำระบบให้มีควำมเสถียรพร้อมใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว พร้อมจัดท ำ

คู่มือกำรใช้งำนในแต่ละระบบให้เป็นปัจจุบัน เข้ำใจง่ำย ปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
2. ส่วนกลำงควรจัดให้มีกำรประชุม อบรม ทบทวนบทบำทพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ แต่ละ พรบ.ทุกปี 
3. ส่วนกลำงควรมีช่องทำงกำรติดต่อที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว และให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ไข

ปัญหำเฉพำะเรื่องได้ทันที 
4. อย.ควรมีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นที่ปรึกษำให้กับจังหวัดในกำรใช้เงิน ม.44 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การจัดการภัยสุขภาพ 
แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ  โครงการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัด  การออกใบอนุญาต/ต่ออายุ/แก้ไขด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดร้อยละ90 
           สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ100 

ข้อมูลสถานการณ์ 
กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกำศลง

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีมีสถำนประกอบกำรที่เข้ำข่ำยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจ ำนวนมำก ที่ยังไม่ได้ยื่นขอกำรรับ
ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ทุกแห่งจะต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกำรกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และผู้ให้บริกำรใน
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจะต้องยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร ดังนั้นภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี คือ กำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ควำมปลอดภัยในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรรับบริกำรจำกสถำนบริกำรสุขภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบ 
เฝ้ำระวัง ควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์สุขภำพ และบริกำรสุขภำพ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชน จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึงและเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน เสริมสร้ำงศักยภำพและสร้ำงพลังเครือข่ำยธุรกิจบริกำรสุขภำพ  พร้อมทั้งเป็นกำรสนับสนุน
ธุรกิจบริกำรสุขภำพให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลก สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศ และสร้ำงชื่อเสียงให้กับประเทศ
ไทย ช่วยสร้ำงกระแสควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและชำวต่ำงชำติ  เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพที่
ปลอดภัย  

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
(เริ่มด ำเนินกำรออกใบอนุญำต ตุลำคม 2560) 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำร          
เพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 ปีงบประมำณ 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 123 แห่ง แบ่งเป็น สปำเพ่ือสุขภำพ จ ำนวน 
28 แห่ง นวดเพ่ือสุขภำพ จ ำนวน 95 แห่ง  
 ประชุมพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ    
พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรี ประจ ำปี 2561 เพ่ือชี้แจง แนะน ำ แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 8.30-16.30 น.         
ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อำคำรชลนุสรณ์ 100 ปี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
 ประชุม เพ่ือชี้แจง แนะน ำ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรยื่นค ำขอตำมพระรำชบัญ ญัติสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ .ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่  19 มีนำคม ๒๕61 เวลำ 8.30–16.30 น .              
ณ ห้องประชุมศำลำประชำคม อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติ     
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 
 2. พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 เริ่มมีผลบังคับใช้ในขณะที่มี   
สถำนประกอบกำรที่เข้ำข่ำยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเปิดบริกำรแล้วจ ำนวนมำก 
 3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะและควำมรู้ในกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
 4. ขำดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. แจกแผ่นพับประชำสัมพันธ์พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 ให้กับ
ผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
 2. ลงพ้ืนที่สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเพ่ือประชำสัมพันธ์ผู้ประกอบกำรให้มำยื่นขอใบอนุญำต
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
 3. ประชุมพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ    
พ.ศ. 2559 
 4. ประชุม เพ่ือชี้แจง แนะน ำ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรยื่นค ำขอตำมพระรำชบัญญัติสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 

ภาพกิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนงาน   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โครงการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ 
               ทันตกรรม) จากหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ข้อมูลสถานการณ์ 
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงพยำบำลระดับ A จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลชลบุรี 

ระดับ S จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลบำงละมุง ระดับ M2 จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลพนัสนิคม 
โรงพยำบำลแหลมฉบัง และโรงพยำบำลบ้ำนบึง ระดับ F1 จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลพำนทอง และ
โรงพยำบำลสัตหีบ กม.10 ระดับ F2 จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลบ่อทอง โรงพยำบำลหนองใหญ่ 
โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม และโรงพยำบำลเกำะสีชัง ระดับ F3 จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลเกำะจันทร์  

กำรจัดซื้อร่วมของยำ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ วัสดุวิทยำศำสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมำยถึง   
กำรจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 

เวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยำ หมำยถึง วัสดุกำรแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ เอกซเรย์  และวัสดุ
วิทยำศำสตร์ ทั้งนี้ในระยะ 1-3 ปีแรก กำรจัดซื้อร่วมให้นับรวมกำรจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองรำคำร่วมที่ด ำเนินกำร
ในรูปคณะกรรมกำรระดับจังหวัด/เขต/กรม 

 ในปีงบประมำณ 2561 ไตรมำสที่ 1 จังหวัดชลบุรี มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยำ ในหน่วยงำนทุกระดับ โดยด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด จังหวัดชลบุรี 
และในกรรมกำรชุดนี้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแยกตำมหมวดเวชภัณฑ์ ดังนี้  ยำ วัสดุกำรแพทย์ วัสดุ
วิทยำศำสตร์ และวัสดุทันตกรรม ซึ่งคณะกรรมกำรแต่ละหมวดเวชภัณฑ์มีกำรจัดท ำกรอบรำยกำรต่ำงๆ  
ที่สอดคล้องและลดหลั่นกันตำมระดับของโรงพยำบำล นอกจำกนี้ยังมีคณะกรรมกำรจัดซื้อยำร่วม ระดับเขต
สุขภำพที่ 6 ในกำรด ำเนินกำรซื้อร่วมเขตโดยวิธีประกำศเชิญชวน (e-bidding) ผลกำรด ำเนินงำนรวมไตรมำส 
ที่ 1 พบว่ำ กำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ รวมเป็นมูลค่ำ 98,656,531.37 บำท จำกมูลค่ำ 
กำรจัดซื้อทั้งหมดมูลค่ำ 399,743,341.42 บำท คิดเป็นร้อยละ 24.68 (ยำ ร้อยละ 28.68 เวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยำ ร้อยละ 19.28) ในภำพรวมผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด คือ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20  

กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เน้นควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพ และกำรจัดซื้อร่วม
ระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำ ร
บริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 

ข้อมูลผลกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของหน่วยงำน แยกตำมประเภทของเวชภัณฑ์ 
(ยำ วัสดุกำรแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยำศำสตร์) ประเภทกำรจัดซื้อร่วม (วิธีประกำศเชิญชวนและรำคำ
อ้ำงอิง)ผ่ำนระบบรำยงำนข้อมูลบริหำรเวชภัณฑ์ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเวชภัณฑ์ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๙ 25๖๐ 256๑ 

-มูลค่ำกำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 20  

ร้อยละ 
 
 

25.27 
 

27.74 41.44 

 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

1.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในทุกระดับ 
จังหวัดชลบุรี มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำในรูปแบบของคณะกรรมกำร

ระดับต่ำงๆ เช่น ในระดับจังหวัด มีคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกำรประชุมใน
วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ.25๖1 เพ่ือควบคุมก ำกับและเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
ในด้ำนอ่ืนๆ ดังนี้ คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรยำระดับจังหวัด คณะกรรมกำรจัดซื้อ-จัดหำยำร่วม
ระดับจังหวัด  คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรวัสดุกำรแพทย์ระดับจังหวัดและจัดซื้อจัดหำวัสดุ
กำรแพทย์ร่วมกันระดับจังหวัด คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์ระดับจังหวัด และ
จัดซื้อ-จัดหำวัสดุวิทยำศำสตร์ร่วมกันระดับจังหวัด คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบบัญชีรำยกำรวัสดุทันตกรรม
ระดับจังหวัดและจัดซื้อ-จัดหำวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับจังหวัด ส่วนระดับโรงพยำบำล มีคณะกรรมกำรเภสัช
กรรมและกำรบ ำบัด เป็นคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบยำและงำนบริหำรเวชภัณฑ์ ในระดับ
อ ำเภอ มีคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผลสุขภำพระดับอ ำเภอ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำ
และเวชภัณฑ์ที่ใช่ยำในกำรด ำเนินงำนเชื่อมโยงกำรพัฒนำระบบยำและงำนบริหำรเวชภัณฑ์ ระหว่ำง
โรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   

1.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถาน
บริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ 

กรอบรายการยาของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ระดับโรงพยาบาล จ านวนกรอบ
รายการ 

จ านวนยา 
ในโครงการพิเศษ 

รวมกรอบ
ทั้งหมด 

1. Advance-level Hospital  
   รพ.ชลบุรี 

1,000  90  1,090  

2. Standard-level Hospital 
   รพ.บางละมุง  

550  90  640  

3. Middle-level Hospital(M1) 500  90  590  
   Middle-level Hospital(M2) 
  รพ.พนัสนิคม   
  รพ.แหลมฉบัง ,รพ.บ้านบึง 

450  90  540  
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ระดับโรงพยาบาล จ านวนกรอบ
รายการ 

จ านวนยา 
ในโครงการพิเศษ 

รวมกรอบ
ทั้งหมด 

4. First-level Hospital  
   รพ.พานทอง, รพ.สัตหีบกม.10  
   รพ.บ่อทอง,รพ.หนองใหญ่, รพ.วัดญาณฯ, 
   รพ.เกาะสีชัง,รพ.เกาะจันทร์             
 

375  90  465  

 

ระดับรพ.สต. จ านวนกรอบรายการยา สัดส่วน ED:NED 

1. รพ.สต.ปกติ 100 ED ทั้งหมด 

2. รพ.สต.ที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ 130 90:10 

3. รพ.สต.ที่มีแพทย์ 150 90:10 

มีกรอบและบัญชีรำยกำรยำที่สอดคล้องและลดหลั่นตำมระดับสถำนบริกำร และศักยภำพอย่ำงเหมำะสม 

  

ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จ านวนรายการยาที่จัดซื้อ 

ยา ED ยา NED รวม สัดส่วน ED:NED(ร้อยละ) 

1 รพ.ชลบุรี 643 191 834 77.10 : 22.90 

2 รพ.บำงละมุง 468 67 535 87.48 : 12.52 

3 รพ.พนัสนิคม 371 48 419 88.54 : 11.46 

4 รพ.แหลมฉบัง 392 38 430 91.16 : 8.84 

5 รพ.บ้ำนบึง 361 25 386 93.52 : 6.48 

6 รพ.พำนทอง 317 23 340 93.24 : 6.76 

7 รพ.สัตหีบ กม.10 312 25 337 92.58 : 7.42 

8 รพ.บ่อทอง 282 18 300 94.00 : 6.00 

9 รพ.หนองใหญ่ 251 10 261 96.17 : 3.83 

10 รพ.วัดญำณสังวรำรำม 267 16 283 94.35 : 5.65 

11 รพ.เกำะสีชัง 249 17 266 93.61 : 6.39 
12 รพ.เกำะจันทร์ 239 17 256 93.36 : 6.64 
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กรอบรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

1. กรอบรำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์ 

ระดับโรงพยาบาล 
จ านวนกรอบ

รายการ 
1. Advance-level Hospital  
   รพ.ชลบุร ี

500  

2. Standard-level Hospital 
   รพ.บำงละมุง  

400 

3. Middle-level Hospital(M1) 250 
4. Middle-level Hospital(M2) 
  รพ.พนัสนิคม  รพ.บ้ำนบึง, รพ.แหลมฉบัง 
   First-level Hospital(F1) 
   รพ.พำนทอง, รพ.สัตหีบกม.10 

250 

4. First-level Hospital (F2-F3)  
รพ.หนองใหญ่, รพ.บ่อทอง,รพ.วัดญำณสังวรำรำม
รพ.เกำะสีชัง,รพ.เกำะจันทร์  

150  

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 20 

๒. กรอบรำยกำรน้ ำยำทดสอบ 

ระดับโรงพยาบาล 
จ านวนกรอบ

รายการ 
1. Advance-level Hospital  
   รพ.ชลบุร ี

300 

2. Standard-level Hospital 
   รพ.บำงละมุง  

200 

3. Middle-level Hospital(M1) 150 
   Middle-level Hospital(M2) 
  รพ.พนัสนิคม , รพ.บ้ำนบึง, รพ.แหลมฉบัง 
  First-level Hospital(F1) 
  รพ.พำนทอง, รพ.สัตหีบกม.10 

150  

4. First-level Hospital (F2-F3) 
รพ.หนองใหญ่, รพ.บ่อทอง,รพ.เกำะสีชัง,           
รพ.วัดญำณสังวรำรำม,รพ.เกำะจันทร์  

100 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 10 
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กรอบรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม) 
 

ระดับโรงพยาบาล 
จ านวนกรอบ

รายการ 
1. Advance-level Hospital  
   รพ.ชลบุร ี

950 

2. Standard-level Hospital 
   รพ.บำงละมุง  

750 

3. Middle-level Hospital(M1) 700 
   Middle-level Hospital(M2) 
  รพ.พนัสนิคม   
  รพ.แหลมฉบัง ,รพ.บ้ำนบึง 

450 

4. First-level Hospital  
   รพ.พำนทอง, รพ.สัตหีบกม.10  
   รพ.บ่อทอง,รพ.หนองใหญ่, รพ.วัดญำณฯ, 
   รพ.เกำะสีชัง,รพ.เกำะจันทร์             

350 

1.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     โรงพยำบำลในจังหวัดชลบุรี มีกำรจัดท ำแผนจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำและได้รับ 

อนุมติแผนจัดซื้อ และมีกำรกรอกข้อมูล ทำง online ในระบบของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนยำ กระทรวง
สำธำรณสุข กรณีไม่เป็นไปตำมแผน มีกำรปรับแผน และได้รับอนุมัติจำกนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 

 

สรุปข้อมูลแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 25๖1 

โรงพยาบาล มูลค่ายา (บาท) มูลค่าเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา (บาท) 

มูลค่ารวม (บาท) 

รพ.ชลบุรี  518,618,719.63 313,153,428.00 831,772,147.63 

รพ.บางละมุง  107,381,267.12 73,290,923.10 180,672,190.22 

รพ.พนัสนิคม  52,304,299.76 36,232,449.42 88,536,749.18 

รพ.แหลมฉบัง 40,050,248.51 31,016,903.93 71,067,152.44 

รพ.บ้านบึง  32,500,000.00 28,479,358.75 60,979,358.75 

รพ.พานทอง  23,058,000.00 17,800,000.00 40,858,000.00 

รพ.สัตหีบ กม. 10  17,850,445.60 9,289,400.00 27,139,845.60 

รพ.บ่อทอง  12,312,649.00 10,037,558.55 22,350,207.55 

รพ.หนองใหญ่  6,839,260.82 4,956,658.06 11,795,918.88 
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สรุปข้อมูลแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 25๖1 

โรงพยาบาล มูลค่ายา (บาท) มูลค่าเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา (บาท) 

มูลค่ารวม (บาท) 

รพ.วัดญาณสังวราราม 5,872,487.37 5,270,649.33 11,143,136.70 

รพ.เกาะสีชัง 1,670,805.34 1,287,179.68 2,957,985.02 

รพ.เกาะจันทร์  10,000,000.00 12,122,261.08 22,122,261.08 

รวม 828,458,183.15 542,936,769.90 1,371,394,953.05 

1.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 
 โรงพยำบำลในจังหวัดชลบุรี มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อตำมแผนจัดซื้อและถูกต้องตำมพรบ.จัดซื้อ

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 โดยใช้วิธี เฉพำะเจำะจง คัดเลือก ประกำศเชิญชวน 
(e-bidding) ตำมวงเงินของสินค้ำหรือบริกำรที่จะจัดหำมีกำรสอบทำนกระบวนงำนดังกล่ำวโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในระดับจังหวัด 

1.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 

จังหวัดชลบุรีได้ด ำเนินจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตั้งแต่ต้นปีงบประมำณมีผล
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
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ชื่อ 
โรง 

พยาบาล 

มูลค่าการจดัซื้อร่วม มูลค่าการจดัซื้อทั้งหมด รวมมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสด ุ
ทันต 
กรรม 

วัสด ุ
วิทยา 
ศาสตร ์

ยา วัสด ุ
การแพทย ์

วัสด ุ
ทันตกรรม 

วัสด ุ
วิทยาศาสตร ์

จัดซื้อร่วม จัดซื้อทั้งหมด คดิเป็น
ร้อยละ 

ชลบุร ี 302,339,409.51 63,302,694.98 1,118,025.93 27,707,002.38 581,338,116.84 306,187,468.64 3,424,024.07 101,789,984.02 394,467,132.80 992,739,593.57 39.74 

บำงละมุง 40,649,347.59 11,497,316.22 1,526,160.55 10,572,312.73 98,025,405.03 33,402,036.64 2,626,609.73 21,886,641.91 64,245,137.09 155,940,693.31 41.20 

พนัสนิคม 24,782,985.26 6,540,174.81 581,730.68 8,207,578.30 52,343,054.50 19,154,963.99 2,291,477.16 22,498,471.70 40,112,469.05 96,287,967.35 41.66 

แหลมฉบัง 32,790,290.26 5,328,632.51 0.04 10,462,733.75 59,380,150.26 28,951,252.91 1,573,464.93 18,634,899.50 48,581,656.56 108,539,767.60 44.76 

บ้ำนบึง 11,064,725.21 5,094,307.42 1,305,446.80 10,933,813.50 32,800,945.21 18,225,516.52 2,080,579.66 10,933,813.50 28,398,292.93 64,040,854.89 44.34 

พำนทอง 6,939,522.74 2,580,008.10 439,853.76 5,398,761.00 22,548,267.94 4,791,503.98 754,846.98 8,776,334.30 15,358,145.60 36,870,953.20 41.65 

สัตหีบ กม.10 8,440,404.43 2,038,801.35 486,903.52 3,663,038.95 14,556,168.00 4,099,930.64 615,062.42 4,376,412.30 14,629,148.25 23,647,573.36 61.86 

บ่อทอง 6,429,469.91 2,540,325.00 321,671.78 3,950,533.89 12,944,079.31 5,244,565.88 838,339.11 4,279,820.89 13,242,000.58 23,306,805.19 56.82 

หนองใหญ่ 2,711,601.55 1,030,575.94 280,859.70 2,720,457.00 6,784,061.48 2,077,577.24 446,170.75 2,786,377.00 6,743,494.19 12,094,186.47 55.76 

วัดญำณสังวรำรำม 2,558,629.98 2,131,890.58 357,357.97 2,291,372.60 6,854,899.94 2,131,890.58 469,540.18 2,291,372.60 5,897,477.05 11,747,703.30 50.20 

เกำะสีชัง 449,838.35 535,637.14 59,181.50 475,793.41 1,832,446.95 535,637.14 78,568.40 475,793.41 1,026,175.91 2,922,445.90 35.11 

เกำะจันทร ์ 2,946,639.74 4,559,098.22 198,297.97 4,085,577.00 8,989,169.90 4,559,098.22 422,283.09 4,394,827.00 8,093,622.63 18,365,378.21 44.07 

ภำพรวมจังหวัด 442,102,864.53 101,547,423.40 6,675,490.20 90,468,974.51 898,396,765.36 429,361,442.38 15,620,966.48 203,124,748.13 640,794,752.64 1,546,503,922.35 41.44 

ข้อมูล ณ กันยำยน 2561 
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1.5.1 ยำ  
- ระดับเขต จัดซื้อร่วม ได้สัญญำจะซื้อจะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จ ำกัดปริมำณทั้งหมด 32 

สัญญำ แบ่งกำรด ำเนินงำนเป็น 8 node แล้วเสร็จทันเวลำ 5 node โดยวิธีประกำศเชิญชวน e-bidding คือ 
ระยอง จันทบุรี สมุทรปรำกำร ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ รวมเป็นวงเงินงบประมำณมูลค่ำ 405,817,270.00 
บำท วงเงินที่จัดหำได้มูลค่ำ 346,402,674.10 บำท คิดเป็นมูลค่ำประหยัดร้อยละ 14.64 ซึ่งมูลค่ำจัดซื้อ
ร่วมเขตเฉพำะของจังหวัดชลบุรี 134,094,648.12 บำท 

- ระดับจังหวัด ใช้รำคำอ้ำงอิงจังหวัดชลบุรีในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วมปี 2561 ทั้งหมด 
171 รำยกำร ในระหว่ำงรอกำรด ำเนินงำนซื้อร่วมจังหวัดตำมข้ันตอนของวิธีประกำศเชิญชวน  

ผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4 (ตุลำคม 2560- กันยำยน 2561) 
 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยา มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด               
ทั้งหมดของยา 

ร้อยละของมูลค่า                            
การจัดซื้อยาร่วม

ของยา ชลบุรี 302,339,409.51 581,338,116.84 52.01 

บางละมุง 40,649,347.59 98,025,405.03 41.47 

พนัสนิคม 24,782,985.26 52,343,054.50 47.35 

แหลมฉบัง 32,790,290.26 59,380,150.26 55.22 

บ้านบึง 11,064,725.21 32,800,945.21 33.73 

พานทอง 6,939,522.74 22,548,267.94 30.78 

สัตหีบ กม.10 8,440,404.43 14,556,168.00 57.99 

บ่อทอง 6,429,469.91 12,944,079.31 49.67 

หนองใหญ่ 2,711,601.55 6,784,061.48 39.97 

วัดญาณสังวราราม 2,558,629.98 6,854,899.94 37.33 

เกาะสีชัง 449,838.35 1,832,446.95 24.55 

เกาะจันทร์ 2,946,639.74 8,989,169.90 32.78 

ภาพรวมจังหวัด 442,102,864.53 898,396,765.36 49.21 
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1.5.2 วัสดุกำรแพทย์ ใช้รำคำอ้ำงอิงจังหวัดชลบุรีในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วมปี 2561 จ ำนวน 
198 รำยกำร  

ผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสแรก (ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) 
 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วมของ
วัสดุการแพทย์ 

มูลค่าการจัดซื้อ               
ทั้งหมดของวัสดุการแพทย์ 

ร้อยละของมูลค่า                            
การจัดซื้อวัสดุ
การแพทย์ร่วม 

ชลบุรี 63,302,694.98 306,187,468.64 20.67 

บางละมุง 11,497,316.22 33,402,036.64 34.42 

พนัสนิคม 6,540,174.81 19,154,963.99 34.14 

แหลมฉบัง 5,328,632.51 28,951,252.91 18.41 

บ้านบึง 5,094,307.42 18,225,516.52 27.95 

พานทอง 2,580,008.10 4,791,503.98 53.85 

สัตหีบ กม.10 2,038,801.35 4,099,930.64 49.73 

บ่อทอง 2,540,325.00 5,244,565.88 48.44 

หนองใหญ่ 1,030,575.94 2,077,577.24 49.60 

วัดญาณสังวราราม 690,116.50 2,131,890.58 32.37 

เกาะสีชัง 41,362.65 535,637.14 7.72 

เกาะจันทร์ 863,107.92 4,559,098.22 18.93 

ภาพรวมจังหวัด 101,547,423.40 429,361,442.38 23.65 
 

 
1.5.3 วัสดุวิทยำศำสตร์ ใช้รำคำอ้ำงอิงจังหวัดชลบุรีในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วมปี 2561 จ ำนวน 

72 รำยกำร  
ผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสแรก (ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) 

 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วมของ  
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

มูลค่าการจัดซื้อ               
ทั้งหมดของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของมูลค่า                            
การจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร์ร่วม 

ชลบุรี 27,707,002.38 101,789,984.02 27.22 

บางละมุง 10,572,312.73 21,886,641.91 48.30 
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ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วมของ  
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

มูลค่าการจัดซื้อ               
ทั้งหมดของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของมูลค่า                            
การจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร์ร่วม 

พนัสนิคม 8,207,578.30 22,498,471.70 36.48 

แหลมฉบัง 10,462,733.75 18,634,899.50 56.15 

บ้านบึง 10,933,813.50 10,933,813.50 100.00 

พานทอง 5,398,761.00 8,776,334.30 61.51 

สัตหีบ กม.10 3,663,038.95 4,376,412.30 83.70 

บ่อทอง 3,950,533.89 4,279,820.89 92.31 

หนองใหญ่ 2,720,457.00 2,786,377.00 97.63 

วัดญาณสังวราราม 2,291,372.60 2,291,372.60 100.00 

เกาะสีชัง 475,793.41 475,793.41 100.00 

เกาะจันทร์ 4,085,577.00 4,394,827.00 92.96 

ภาพรวมจังหวัด 90,468,974.51 203,124,748.13 44.54 

1.5.4 วัสดุทันตกรรม ใช้รำคำอ้ำงอิงจังหวัดชลบุรีในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วมปี 2561 จ ำนวน 
217 รำยกำร 

ผลกำรด ำเนินกำรในไตรมำสแรก (ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) 
 

ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วมของ  
วัสดุทันตกรรม 

มูลค่าการจัดซื้อ               
ทั้งหมดของวัสดุทันตกรรม 

ร้อยละของมูลค่า                            
การจัดซื้อวัสดุ  
ทันตกรรมร่วม 

ชลบุรี 1,118,025.93 3,424,024.07 32.65 

บางละมุง 1,526,160.55 2,626,609.73 58.10 

พนัสนิคม 581,730.68 2,291,477.16 25.39 

แหลมฉบัง 0.04 1,573,464.93 0.00 

บ้านบึง 1,305,446.80 2,080,579.66 62.74 

พานทอง 439,853.76 754,846.98 58.27 

สัตหีบ กม.10 486,903.52 615,062.42 79.16 
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ชื่อโรงพยาบาล มูลค่าการจัดซื้อร่วมของ  
วัสดุทันตกรรม 

มูลค่าการจัดซื้อ               
ทั้งหมดของวัสดุทันตกรรม 

ร้อยละของมูลค่า                            
การจัดซื้อวัสดุ  
ทันตกรรมร่วม 

บ่อทอง 321,671.78 838,339.11 38.37 

หนองใหญ่ 280,859.70 446,170.75 62.95 

วัดญาณสังวราราม 357,357.97 469,540.18 76.11 

เกาะสีชัง 59,181.50 78,568.40 75.32 

เกาะจันทร์ 198,297.97 422,283.09 46.96 

ภาพรวมจังหวัด 6,675,490.20 15,620,966.48 42.73 

                1.5.5 วัสดุเอกซเรย์ ไม่มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วม 

2. การบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
- ยำ Antidote  และ serum พิษงู ส ำรองร่วมที่ รพศ.ชลบุรี  รพ.บำงละมุง รพ.พนัสนิคม  ตำม

โครงกำรของกำรส ำรองร่วมเขต 6 สปสช.เป็นเจ้ำภำพ ในกำรด ำเนินกำร และกำรส ำรองยำร่วมส ำหรับยำต้ำนพิษ 
(เป็นศูนย์ของเขตสุขภำพที่ 6) ของโรงพยำบำลระยอง เป็นกำรพัฒนำยำต้ำนพิษ ตำมวิสัยทัศน์ของโรงพยำบำล 

-  ยำจ ำเป็นที่ใช้น้อย จัดซื้อได้ล ำบำก หรือไม่มีรำยกำรในกรอบยำระดับโรงพยำบำลทั่วไปและ
โรงพยำบำลชุมชน มีกำรส ำรองร่วมที่ โรงพยำบำลชลบุรี  ซึ่งโรงพยำบำลบำงละมุงและโรงพยำบำลชุมชน    
ทุกแห่งจะจัดท ำแผนยำส ำรองร่วม/คลังร่วมไว้ในแผนจัดซื้อ  และเคลียร์งบประมำณให้ภำยหลัง  
3. การรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 

จังหวัดชลบุรี ได้จัดท ำแบบฟอร์มรำยงำน ส่งให้แต่ละโรงพยำบำลในต้นปีงบประมำณ และ
ก ำหนดให้ทุกโรงพยำบำลส่งรำยงำนทุก 1 เดือน และรำยงำนในระบบบริหำรเวชภัณฑ์ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนยำและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุขทุก 3 เดือน 

ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ไม่มี 
นวัตกรรมเด่น/กิจกรรมเด่น 

  - โรงพยำบำลชลบุรี ผลงำนเรื่อง พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนด้ำนยำจำกกำร
คัดเลือก จัดซื้อและจัดหำยำ  

- โรงพยำบำลบำงละมุง ผลงำนเรื่อง กำรพัฒนำงำนบริหำรเวชภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป INVC 
และระบบวัด บันทึก และ Alam เมื่ออุณหภูมินอกช่วงมำตรฐำน 
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ผลการด าเนินงาน รพ.ที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

สถานการณ ์
จังหวัดชลบุรี มีโรงพยำบำลทั้งหมด 12 แห่ง โดยมีโรงพยำบำลที่เป็นเป้ำหมำยที่ต้องมีระบบ

จัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลระดับ A คือ โรงพยำบำล
ชลบุรี และ โรงพยำบำลระดับ S คือ โรงพยำบำลบำงละมุง ซึ่งทั้ง 2 แห่งมีแผนกำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ
แล้วทั้ง 2 แห่ง 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Data) 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๙ 25๖๐ 256๑ 
-โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมี
การด าเนินงานจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
(AMR)  

ร้อยละ N/A N/A 100 

 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร  
เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินกำร แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

รพ.ที่มีการ
จัดการ AMR 
อย่างบูรณา
การ  
 

1. กำรก ำหนดนโยบำยและ
มำตรกำร ในรูปแบบ
คณะกรรมกำร 

ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
กิจกรรมส ำคัญ 5 กิจกรรม  

รพ.ที่มีกำรจัดกำร 
AMR อย่ำงบูรณำ
กำร  
≥ ร้อยละ 70  2. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร 

3. กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรใช้
ยำต้ำนจุลชีพ 

4. กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและ
ควบคุมกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล 

5. กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูล
อย่ำงบูรณำกำร 

Small Success  
ไตรมาส 1 

 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

รพ.ที่มีกำรจดักำร AMR อย่ำง
บูรณำกำร ≥ ร้อยละ 40  

ไตรมาส 4 
รพ.ที่มีกำรจดักำร AMR อย่ำง
บูรณำกำร ≥ ร้อยละ 70 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
สรุปการด าเนินงานของจังหวัด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

1 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีระบบ
จัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำง
บูรณำกำร (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวชี้วัด :  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

เป้ำหมำย 
(จ ำนวน รพศ./รพท.

ทั้งหมด) 

2 

ผลงำน 
จ ำนวน รพ. ผ่ำน 

2 

ร้อยละ 100.00 

 

กิจกรรม AMR รพ..ชลบุรี.. รพ...บำงละมุง.. 
1. 
 
 
 
 
 

การก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR 
สัมภาษณ์ : ประธำน หรือแพทยผ์ู้น ำทีม หรือเลขำนุกำร คณะกรรมกำรฯ 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. ค ำสั่งแต่งตั้ง คกก. 
2. รำยงำนกำรประชุม 
3. แผนปฏิบัติกำร (เป้ำหมำย + กลยุทธ์ + กิจกรรม ) 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผ่ำน 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผ่ำน 

 1.1 คณะกรรมกำร มีผู้บริหำรเป็นประธำน 
- มีกำรตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน AMR หรือ ใช้คณะกรรมกำรชุดเดิม 
เช่น ICC / PTC โดยมีกำรปรับองค์ประกอบ และบทบำทหน้ำที่ใหด้ ำเนนิกำร
ด้ำน AMR 
- มีผู้บรหิำรเป็นประธำน เพื่อให้มีกำรสนบัสนุนนโยบำยและทรัพยำกร 

 
/ 

 
/ 
 

 1.2 มีกำรก ำหนดแพทย์ 1 ท่ำนเปน็ผู้น ำทีมในกำรจดักำร AMR  และมี
เภสัชกร/พยำบำลควบคุมกำรตดิเช้ือ /นักเทคนิคกำรแพทย/์นักระบำดวิทยำ 
ร่วมในทีม 

/ / 

 1.3 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจดักำร AMR ของโรงพยำบำล / / 
 1.4 มีแผนปฏิบัติกำรของโรงพยำบำลครอบคลุมกจิกรรมส ำคญั ได้แก ่

      - กำรพัฒนำกำรเฝำ้ระวังทำงห้องปฏิบัติกำร 
     -  กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
     -  กำรป้องกันและควบคมุกำรแพร่กระจำยของเช้ือ 

 
/ 

 
/ 

2. 
 
 
 
 
 

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
สัมภาษณ์ :  นักเทคนคิกำรแพทย ์
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รำยกำรเช้ือที่ต้อง Alert  และ Work flow กำร Alert 
2. Antibiogram 
3. รำยงำนข้อมูลควำมไวของเช้ือต่อยำ  
4. สรุปรำยงำนเช้ือดื้อยำ 8 ชนิดในกระแสเลือด 

( / ) ผ่ำน 
(   ) ไม่ผ่ำน 

( / ) ผ่ำน 
(   ) ไม่ผ่ำน 

 1.1 สำมำรถวินิจฉัยเช้ือดื้อยำได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
- Acinetobacter spp., ( ร ะ ดั บ  A,S ต้ อ ง วิ นิ จ ฉั ย 

Acinetobacter baumannii ได้) 
Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Enterococcus 
faecium ได้) 

/ / 
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กิจกรรม AMR รพ..ชลบุรี.. รพ...บำงละมุง.. 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus pneumoniae    

 1.2 มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทันท่วงท ี
- มีกำรก ำหนดรำยกำรเช้ือดื้อยำที่ต้องรำยงำนด่วน 
- (ควร) มีกำรก ำหนดเช้ือกำรเฝ้ำระวังพิเศษ เช่น CRE , VRSA, VRE  
- สำมำรถแสดงช่องทำงกำรรำยงำนด่วน เช่น ทำงโทรศัพท์ 

line, intranet, E-mail 

/ / 

 1.3 จัดท ำ Antibiogram อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- ล่ำสุดปี พ.ศ. .................   (รอบที่ 1 ควรมีปี 2559 , รอบที่ 2 ควรมี

ปี 2560) 
- มี ก ำ ร จั ด ส่ ง ให้  ศุ น ย์ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ก ำ ร แ พ ท ย์ /

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

/ 
2559/2560 

/ 
2559/2560 

 1.4 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบตัิกำรจลุชีววิทยำแบบอเิลกทรอนิกส ์ 
- (  ) บันทึกใน Mlab   (  ) WHONet   (  ) Excel  (  ) อ่ืนๆ 
- (ควร) เช่ือมโยง micro lab กับ HIS ของโรงพยำบำลได ้

/ 
บันทึกใน Mlab 

/ 

/ 
บันทึกใน Mlab 

/ 

 1.5 รพ. A และ S มีกำรรำยงำนผลกำรทดสอบควำมไวของเช้ือต่อยำและ
รวบรวมส่งมำยัง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  (ศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ และ สถำบันวิจยัสำธำรณสุข) ทุกเดือนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

/ / 

 1.6 มีรำยงำนเช้ือดื้อยำในกระแสเลือด 8 ชนิด ไดแ้ก่  
(ข้อมูล มกรำคม 2560 – ธันวำคม 2560) 
-  ร้อยละผู้ป่วยตดิเช้ือ AMR ในกระแสเลือด (Ax100/B)  =  
………………   %   

   AMR Non AMR 

A = จ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ (รำย) A =   
Acinetobacter baumannii    

Pseudomonas aeruginosa   
Klebsiella pneumonia   
Staphylococcus aureus    
Escherichia coli    
Salmonella spp.   
Enterococcus faecium    
Streptococcus pneumoniae    
B = จ ำนวนผู้ป่วยที่ส่ง H/C (รำย) B =   

 
 

4.66% 
 

AMR Non AMR 
530 551 

164 39 
19 48 
68 138 
22 115 

219 60 
21 36 
3 96 

14 19 
B = 11381  

 
 

2.15%    

AMR Non AMR 
77  
5  

2  
9  
2  

53  
5  
0  
1  

B = 3577 
 

 1.7 (อำจเพิ่ม) ติดตำมเช้ือดื้อยำ 8 ชนิดในกำรติดเช้ือต ำแหน่งอื่นๆ 
นอกจำกในกระแสเลือด 

  

3. การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล  
สัมภาษณ์ :  เภสัชกร 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รำยกำรยำที่ควบคุมกำรใช้ และผลกำรด ำเนินงำน DUE 
2. DDD ยำปฏิชีวนะ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 
3. มูลค่ำกำรใช้ยำกลุ่มเป้ำหมำย 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผ่ำน 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผ่ำน 
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กิจกรรม AMR รพ..ชลบุรี.. รพ...บำงละมุง.. 

 3.1 มีกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรใช้ยำ (DUE, DUR) ในยำกลุ่มที่
ควบคุมกำรใช้ (Controlled Antibiotic) 

รำยกำรยำ Controlled Antibiotics % Appropriate 
Meropenem  
Imipenem  
Ertapenem  
Doripenem  
Ciprofloxacin  
Levofloxacin  
Moxifloxacin  
Vancomycin  
Cefoperazone/Sulbactam  
  
รำยกำรยำ Controlled Antibiotics % Appropriate 
Piperacillin/Tazobactam  
Fosfomycin  
Colistin   

 
 

% Appropriate 
79.00 
95.29 
96.72 

100.00 
91.49 
95.83 

100.00 
- 

92.98 
% Appropriate 

86.49 
- 
-  

 
 

% Appropriate 
74.51 

- 
72.41 

- 
72.22 
82.76 

- 
58.97 
80.00 

% Appropriate 
89.16 

100.00 
75.86  

 3.2 (ควร) มี ระบบ pre authorization ในยำกลุ่ มที่ จ ำกั ดกำรใช้ 
(Restricted Antibiotic) 

/ / 

 3.3 (ควร) มีกำรก ำหนดกำรใช้ยำตำม Evidence base และควำมไว
ของเชื้อต่อยำที่สอดคล้องกับ Antibiogram ของ รพ. 

/ / 

 3.4 มีกำรติดตำมปริมำณกำรใช้ยำในผู้ป่วยนอก  
DDD ยำปฏิชีวนะชนดิรับประทำนในผู้ป่วยนอกของรพ. ต่อ 1,000 
visits ต่อ วัน  
(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /1000 visits/day =   ...........................................................   

/ 
 
 

7.55 

/ 
 
 

5.31 

 3.5 มีกำรติดตำมปริมำณกำรใช้ยำในผู้ป่วยใน  
- DDD ยำปฏิชีวนะชนิดฉีด ต่อ 100 วันนอน  

(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ 2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /100 วันนอน =   ...........................................................   

- (ควร) มีกำรเปรียบเทียบ DDD ในแต่ละช่วงเวลำของยำกลุ่ม 
Carbapenem, Colistin, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor 
(BLBI) , 3rd และ 4th Cephalosporin, Fluoroquinolone  เพื่ อ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณกำรใช้ยำ 

 
 
 

57.42 

 
 
 

102.83 

 3.6 มีกำรติดตำมมูลค่ำต้นทุนของกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
(รอบที่ 1 ข้อมูล 1 เม.ย – 30 ก.ย.60 และ รอบที่ 2 ข้อมูล 1 ต.ค.60 – 
31 มีค.61)   

- มูลค่ำยำปฏิชีวนะผู้ป่วยนอกและรพ.สต.  . 
   มูลค่ำรวม ............................................................... บำท    
 

- มูลค่ำยำปฏิชีวนะผู้ป่วยใน 
         มูลค่ำรวม ................................................................. บำท    
         มูลค่ำยำกลุ่มเป้ำหมำย  
            Carbapenem ……….………………………....…. บำท 

 
 
 

2,229,599 
 

 
17,857,509.42 

 
Carbapenem     12,076,404 
Colistin                

 
 
 

1,338,814 
 

 
5,626,932 

 
Carbapenem   1,944,949 
Colistin               159,940 
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กิจกรรม AMR รพ..ชลบุรี.. รพ...บำงละมุง.. 
            Colistin ……………………………..…………….…. บำท 
            BL/BI   ……………………..…………………….….  บำท 
            Tigecycline ……………………..………………...  บำท 
            Fluoroquinolone ……………………………...  บำท 

2,522,935 
BL/BI                   
1,887,843 
Tigecycline             
313,323 
Fluoroquinolone      3,511,214 

BL/BI                1,168,696 
Tigecycline                      0 
Fluoroquinolone  321,589 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
สัมภาษณ์ :  พยำบำล (ICN) 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รำยงำนอัตรำชุกของกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล 
2. รำยงำนอัตรำกำรติดเช้ือแทรกซ้อนในโรงพยำบำล 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผ่ำน 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผ่ำน 

 4.1  ส ำรวจอั ตรำชุ กของกำรติ ดเช้ื อใน รพ .  (point prevalence 
surveillance) ปีละ ๑ ครั้ง  อัตรำชุก =   

 
2.41 

 
2.08 

 
 4.2 มสีรปุอัตรำกำรตดิเช้ือแทรกซ้อนใน รพ. เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI 

,SSI  สม่ ำเสมอทุกเดือน       
Target Surveillance ผลกำรด ำเนินงำนล่ำสุด 

VAP  
CA-UTI  
CLA-BSI  
   

 
 
 
VAP = 1.92 
CA-UTI = 1.52 
CLA-BSI = 0.59 

 
 
 
VAP = 11.96 
CA-UTI = 0.54 
CLA-BSI = 0.00 

 4.3 มสีรปุรำยกำรเช้ือก่อโรค และควำมไวยำของกำรติดเช้ือแตล่ะต ำแหน่ง 
ปีละ ๑ ครั้ง 

/ / 

 4.4 มีกำรรำยงำนข้อ 4.1 – 4.2 ไปยังสถำบันบ ำรำศนรำดูร กรมควบคุม
โรค 

/ / 

5 การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆน าไปสู่มาตรการของ
โรงพยาบาล 
สัมภาษณ์ :  ประธำน หรือแพทยผ์ู้น ำทีม หรือเลขำนุกำร คณะกรรมกำรฯ 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รำยงำนกำรประชุม ที่แสดงผลกำรวิเครำะห์ AMR 
2. กิจกรรมส ำคัญ และระบบก ำกับติดตำมของ รพ. 

( / ) ผ่ำน 
(  ) ไม่ผำ่น 

( / ) ผ่ำน 
(   ) ไม่ผำ่น 

 5.1 มีกำรติดตำมขนำดปัญหำเช้ือดื้อยำของโรงพยำบำลที่เป็นปัญหำส ำคัญ / / 

 5.2 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล   เช่น  
- กำรใช้ยำกับควำมไวของเช้ือต่อยำและขนำดปัญหำเช้ือดื้อยำ  
- แผนภูมิแสดงกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม (% appropriate - DUE)  
- แผนภูมิแสดงปริมำณกำรใช้ยำ (DDD) และควำมไวของเช้ือต่อยำ  
- แผนภมูิแสดงจ ำนวน และสัดส่วนผู้ปว่ยติดเช้ือดื้อยำที่เป็นปญัหำ

ส ำคญัของโรงพยำบำลแยกตำมแหล่งรับเช้ือ( HI/CI) 
- รำยงำนควำมไวของเช้ือต่อยำต้ำนจุลชีพที่ส ำคัญ   

 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

/ 

 5.3 มีกำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรตดิเช้ือ/กำรระบำดของเช้ือดื้อยำแยกตำมหอ
ผู้ป่วย หรือ PCT และมีกำรคืนข้อมลูกลับให้หอผู้ป่วย หรือ PCT ที่พบ
ปัญหำ AMR  

/ / 

 5.4 มีกำรสรุปผลวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้ำน AMR และควำมเช่ือมโยง
ของสภำพปัญหำ และน ำไปสู่มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ 
AMR ในโรงพยำบำล 

/ 
นโยบำย AMR โรงพยำบำล
ชลบุรี ก ำหนดแนวทำงกำรสั่ง

/ 
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กิจกรรม AMR รพ..ชลบุรี.. รพ...บำงละมุง.. 
- มำตรกำรและกิจกรรมส ำคัญ (Intervention) ของปี 2561 

(ระบุ)....................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

- มีรำยงำนกำรกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินกิจกรรมที่ก ำหนด 

ใช้ ยำ ATB ซ่ึงประเมินจำกผล 
Antibiogram,Stawardship 
Team ติดตำมประเมินกำรใช้
ยำปฏิชวีนะในผู้ป่วยที่พบ 
AMR ก ำหนดตวัชี้วัดและ
ติดตำม ก ำกับ มีรำยงำนกำร
ประชุมทีมท ำงำน AMR 

/ 

 
 
 
 
 
/ 

 

ปัญหาอุปสรรค 
ตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำน (อัตรำกำรพบเชื้อดื้อยำจำกผล  Hemoculture) ยังไม่สำมำรถ

สะท้อนผลกำรท ำงำนในส่วนของโรงพยำบำลได้ เนื่องจำกสำเหตุกำรเกิด AMR ส่วนหนึ่งมำจำกกำรรับผู้ป่วยที่
ติดเชื้อดื้อยำมำจำก รพ.ชุมชน หรือ Community ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนที่มำกขึ้นกว่ำผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยำใน
โรงพยำบำล 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปรับตัวชี้วัด ให้สำมำรถสะท้อนผลกำรท ำงำนของโรงพยำบำลได้ ร่วมกับตัวชี้วัดเดิมใน

ภำพรวมที่สะท้อนปัญหำของพ้ืนที่ 

นวัตกรรมเด่น/กิจกรรมเด่น  
- แนวทำงกำรสั่งใช้ยำปฏิชีวนะโรงพยำบำลชลบุรี ตำมผล Antibiogram ในแต่ละปี 
- กำรก ำกับกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ก ำหนด DUE โดยมีระบบ Auto Stop กรณีท่ีไม่มีกำร

ประเมินใช้ซ้ ำตำมผลเพำะเชื้อ หรือไม่มีหลักฐำนกำรสั่งใช้ยำตำมข้อบ่งใช้ 
- กำรเชื่อมโยงประสำนงำนด้ำน AMR ของทีมสหวิชำชีพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 

เภสัชกรรมและ งำนควบคุมป้องกันแพร่กระจำยเชื้อ (IC) สำมำรถประสำนข้อมูลผู้ป่วย AMR ไปยังผู้ปฏิบัติงำน
ทุกสำขำ ทุกหอผู้ป่วย และมีบันทึกกำรติดตำมผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์: Prevention  Promotion & Protection Excellence  
                        (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)   
แผนงาน: การป้องกันควบคุมโรคและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  
ตัวช้ีวัด: มีการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วน 
กิจกรรมหลัก:  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดชลบุรี 
                   ปีงบประมาณ 2561 

ข้อมูลสถานการณ์ : 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข มีบทบำทหน้ำที่ใน

กำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์และ
บริกำรด้ำนสุขภำพ (ยำ อำหำร เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์ ยำเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสำท วัตถุอันตรำย และสถำนพยำบำล) ด้วยกำรพิจำรณำมำตรฐำนสถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์   
เพ่ืออนุญำตก่อนออกสู่ท้องตลำดและมีกำรติดตำมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนสุขภำพให้มี
มำตรฐำน ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยก ำหนด ประกอบกับในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีควำมตื่นตัวเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรใช้สินค้ำหรือบริกำรและแจ้งร้องเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ สถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพก็เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีผู้บริโภคแจ้งเข้ำมำ
ให้ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือตอบข้อร้องเรียนแก่ผู้บริโภคและช่วยให้ผู้บริโภคได้รับกำรให้บริกำรจำก
สถำนประกอบกำรและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีคุณภำพอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย จึงจ ำเป็นต้องมีกำร
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังและจัดกำร เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี จึงได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุม ติดตำม มำตรฐำน  
ของสถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนหรือข้อกฎหมำยก ำหนดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ด้ำนยำ อำหำร เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรำย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท     
ยำเสพติดให้โทษ และสถำนพยำบำล รวมทั้งกำรจัดกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร            
และผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพ่ือหำข้อเท็จจริงในมำตรฐำนของกระบวนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ   
หรือกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพที่ ได้มำตรฐำน หำกพบข้อบกพร่อง ฝ่ำฝืนข้อก ำหนด จะได้ด ำเนินกำร          
ทำงกฎหมำยแก่ผู้ประกอบกำรให้เกิดกำรแก้ไข พัฒนำสถำนประกอบกำรหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพ ส่งผลให้
ผู้บริโภคได้รับบริกำรหรือได้รับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีคุณภำพ เหมำะสม และปลอดภัย  ดังนั้นส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข จึงจัดท ำโครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค        
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพจังหวัดชลบุรี ปีงบประมำณ ๒๕๖1 เพ่ือเกิดประโยชน์ในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคต่อไป 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี: 

ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ปีงบประมาณ ๒๕60 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

 

หมายเหตุ: กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของสถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์มีกำรเปลี่ยนแปลงทุกปี ตำมสภำพ
ปัญหำของพ้ืนที่และนโยบำยของหน่วยงำนส่วนกลำง แต่ระดับควำมส ำเร็จเท่ำกัน 
 
 
 



256 
 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: 
๑. สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร ยำ เครื่องส ำอำง ในส่วนของสถำนที่ผลิต/ สถำนที่กระจำย/ สถำนที่

จ ำหน่ำย ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ได้มำตรฐำนร้อยละ 81.25) 
  ๒ . เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ด้ำนอำหำร ยำ เครื่องส ำอำง และวัตถุอันตรำย ตำมแผนเฝ้ำระวัง          
พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ ๒๕ (ได้มำตรฐำนร้อยละ 85) 
 ๓ . โฆษณำผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ เครื่องส ำอำง ทำงสื่อต่ำงๆ ถูกต้องผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕              
(ได้มำตรฐำนร้อยละ 79.9) 
 ๔. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรและผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพ ได้รับกำรตรวจสอบครอบคลุม
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๘ (รับเรื่องร้องเรียนจ ำนวน 19 เรื่อง ได้รับกำรตรวจสอบทั้งหมด 19 เรื่อง ร้อยละ 
100) และเรื่องร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงตำมมำตรฐำน/ข้อแนะน ำ ร้อยละ ๙๘ (ด ำเนินกำรได้           
ร้อยละ 79) 
 ๕. ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำร ยำ เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์ และสถำนพยำบำลที่มีกำรกระท ำฝ่ำ
ฝืนกฎหมำย ถูกด ำเนินกำรตำมแนวทำงข้อกฎหมำยก ำหนด ร้อยละ ๑๐๐ (ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ 
จ ำนวน 9 รำย ร้อยละ 100) 

สรุปผลการด าเนินงาน: ผ่านระดับ 4 

ปัญหาอุปสรรค: 
 1. จ ำนวนสถำนประกอบกำรค่อนข้ำงมำก เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรีมีจ ำนวน
ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน กำรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ท ำได้ยำก 
 2. ควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรผลิตของผู้ประกอบกำรไม่ต่อเนื่อง และไม่
สม่ ำเสมอ  

แนวทางการแก้ปัญหา: 
 1. ประสำนหน่วยงำนส่วนกลำงหรือหน่วยงำนระดับเขต ช่วยด ำเนินงำนที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือลด
ภำรกิจในกำรด ำเนินงำนของจังหวัดที่มีสถำนประกอบกำรจ ำนวนมำก 
 2. ทบทวน อบรม ฟ้ืนฟูพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด ระดับ
อ ำเภอ และสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนคุ้มครองผู้บริโภคระดับต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วม
ด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่องทุกระดับ 
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ภาพกิจกรรม:  
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สรุปผลการด าเนินงาน MOBILE UNIT ปีงบประมาณ 2561 
1. ผลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จังหวัดชลบุรี 
 

2. ผลรายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี  จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจวิเคราะห์ 
จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจ 

(รายการ) 
ตกมาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ 
เคมี 2,565 114 4.44 
จุลินทรีย์ 261 37 14.18 

รวม 2,826 151 5.34 

รายการตรวจวิเคราะห์ 
จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจ ตกมาตรฐาน 

(รายการ) จ านวน ร้อยละ 
อาหาร 
ยาฆ่าแมลง 
   -เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 52 0 0.00 
   -พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ 1,260 13 1.03 
บอแรกซ์ 263 4 1.52 
ฟอร์มาลีน 212 12 5.66 
สารกันรา 195 7 3.59 
สารฟอกขาว 189 0 0.00 
สีสังเคราะห์ 23 0 0.00 
แอฟลาทอกซิน 4 1 25.00 
น้้ามันทอดซ้้า 56 6 10.71 
เกลือไอโอดีน 80 37 46.25 
สารเร่งเนื้อแดง 148 16 10.81 
ความเป็นกรดด่างของน้้า 33 6 18.18 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ในน้้า 33 7 21.21 
เครื่องส าอาง 
ไฮโดรควิโนน 4 1 25.00 
ปรอทแอมโมเนีย 4 0 0.00 
กรดวิตามินเอ 4 0 0.00 
ยา 
สเตียรอยด์ 5 4 80.00 
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3. ผลรายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์  จังหวัดชลบุรี 

ล าดับ ชนิดของเชื้อ 
จ านวนตัวอย่างท่ี
ตรวจ (รายการ) 

ตกมาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ 

วิเคราะห์โดยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ าดื่ม (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

1 Coliforms  23 1 4.35 

วิเคราะห์โดยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ าแข็ง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2 Coliforms 9 3 33.33 

วิเคราะห์โดยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในตู้น้ าหยอดเหรียญ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

3 Coliforms 17 1 5.88 

Swab Test (SI-2  Medium) 

4 Coliforms ในมือและภาชนะที่สัมผัสอาหาร 86 11 12.79 

5 Coliforms  ในอาหาร 126 21 16.67 

รวม 261 37 14.18 
 

4. ผลรายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี  แยกตามสถานที่จ าหน่าย จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

สถานที่จ าหน่าย 
จ านวน 
(แห่ง) 

รายการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี   
จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจ 

(รายการ) 
ตกมาตรฐาน 

จ านวน ร้อยละ 
ตลาดสด 45 1,170 41 3.50 
ตลาดนัด 7 145 1 0.69 
ร้านช้า 223 407 10 2.46 
โรงพยาบาล 20 581 12 2.07 
สถานที่จ้าหน่าย 4 44 13 29.55 
สถานที่ผลิต 16 80 37 46.25 
โรงเจ  18 138 0 0.00 

รวม 333 2ม565 114 4.44 
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ตรวจเฝ้าระวังเทศกาลกินเจ  อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 
 

ตรวจเฝ้าระวังเทศกาลกินเจ  อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน ณ สถานท่ีผลติเกลือ เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารช่วงเทศกาลกินเจ 

ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสด เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ณ ตลาดสด 

ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดนัด อบรมให้ความรู้ อสม. เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร 
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สรุปผลการด าเนินงาน อย.น้อย ปีงบประมาณ 2561 
  

รายการ มัธยมศึกษา ประถมศึกษา
ขยายโอกาส 

ประถมศึกษา รวมทั้งหมด 

1.เป้าหมายโรงเรียน อย.น้อย 
-จ้านวนโรงเรียนทั้งหมด(แห่ง) 37 79 174 290 

-จ้านวนโรงเรียนที่ท้ากิจกรรม อย.
น้อย (แห่ง) 

29 75 15 254 

ร้อยละของโรงเรียนที่ท้ากิจกรรม
เทียบกับโรงเรียนทั้งหมด(%) 

78.38 94.94 86.21 87.59 

2.โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม อย.น้อยและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย (แห่ง) 
- จ้านวนโรงเรียนที่ได้รับการ

ประเมินทั้งหมด 
29 77 150 256 

- ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (แห่ง) 6 17 14 37 

- ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง) 4 14 29 47 

- ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง) 6 23 41 70 

กิจกรรม อย.น้อยที่จังหวัดท า  

 -  จัดท้าสื่อสนับสนุน แผ่นพับ อย.น้อย รณรงค์ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
จ้านวน  10,000 แผ่น  

-  ส่งสื่อสนับสนุนแผ่นพับ  “นมโรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง” เพ่ือรณรงค์ในแต่ละอ้าเภอ  
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จัดท้าสื่อแผ่นพับ “อย.น้อย รณรงค์ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)”จ้านวน 10,000 แผ่น 

อบรมให้ความรู้วิธีการตรวจสารปนเปื้อนในตลาดสด อย.น้อย อบรมให้ความรู้กิจกรรมอย.น้อย โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 

อบรมให้ความรู้กิจกรรมอย.น้อย โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อบรมให้ความรู้กิจกรรมอย.น้อย โรงเรียนบ้านชากพุดซา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  Good Governance 
แผนงาน  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
            (Integrity and Transparency Assessment) 
โครงการ  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
            (Integrity and Transparency Assessment) ปี 2561 

ข้อมูลสถานการณ์ 
  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวง

สาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด าเนินมาตรการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ก าหนดกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency 
Index) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด  (Accountability Index) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

  1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถใน
การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความ
เสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมจัดท า
แผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ 

  2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็ มใจ
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึด
หลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้บริหารของหน่วยงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่
สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

  3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) เป็นดัชนีที่
ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้อ่ืน การเรี่ยไร การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนการ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดมาตรการกลไก 
หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ผู้บริหารของหน่วยงานต้องเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน 



264 
 

  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น
การปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ 
ในหน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้  รวมไปถึงกระบวนการของ
หน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผล
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได ้

  5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน  (Work Integrity Index) เป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส า คัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการ
อ านวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
   จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น การด าเนินงาน
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น (จากผลการประเมินคะแนนที่ได้ ร้อยละ 80.78 และ 82.87 ตามล าดับ) 
นอกจากนี้ยังได้มีการขยายไปสู่หน่วยงานในสังกัด โดยเริ่มแรกด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีตัวแทน
หน่วยงานของโรงพยาบาล จ านวน ๒ แห่ง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจ านวน ๒ แห่ง เป็นตัวแทนในการ
ประเมิน พบว่าผ่านการประเมิน จ านวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ในปีงบประมาณ 2561 ได้ขยายการด าเนินงานสู่โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่ง พบว่า หน่วยงานในสังกัดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 
๙๐ทั้งสิ้นจ านวน ๒๑ แห่ง (จากทั้งหมด ๒๔ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และไม่ผ่านการประเมิน ๓ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ 

ปัญหาอุปสรรค 
       ๑. หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานประเมิน ITA เนื่องจากการ
โยกย้าย เกษียณ ลาออก จึงขาดความรู้ และความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและขาดความไม่ต่อเนื่อง 
      ๒. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามการประเมินและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  

    ๓. หน่วยงานมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based : EB 1 – EB 11) ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือและร่วมกันคิดวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร จึงท าให้การจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมประเด็นค าถามในแต่ละข้อ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
      1.กรณีหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ควรสร้างความเข้าใจ ให้ค าแนะน าปรึกษา เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และผ่านเกณฑ์ 
       2.เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การตัดสินจากส่วนกลาง ไม่ชัดเจน ให้การให้คะแนนประเมิน
อาจไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงาน กล่าวคือ  

        การให้คะแนนราย EB ไม่มีคะแนนในข้อย่อยของการประเมิน  เช่น การประเมิน ข้อ EB4 - EB ๖ 
เป็นการประเมินในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยก าหนดขอบเขตให้ประเมินจากงบลงทุนที่มี
แหล่งงบประมาณจากเงินงบประมาณประจ าปี และเงินบ ารุงของหน่วยงานเท่านั้น กรณีที่หน่วยงานใดไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากแหล่งดังกล่าว เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จึงไม่ต้องประเมินในหัวข้อเหล่านี้  จึง
เกิดปัญหาว่าจะให้คะแนนอย่างไร  

      เกณฑ์การตัดสิน มีเกณฑ์ว่าหน่วยงานต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนตามคู่มือ ITA 
ปี ๒๕๖๑ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
ก าหนด  ในกรณีหน่วยงานที่ต้องประเมิน หากแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วนบางส่วนก็จะส่งผล
ให้ได้คะแนนเป็นศูนย์ในข้อนั้น กล่าวคือ หน่วยงาน สสอ.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EB4 – EB6 เป็นหน่วยงาน ที่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการประเมิน แต่มีการส่งรายงาน จึงได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ใน
ขณะเดียวกัน รพ.ที่ส่งรายงาน แต่ไม่ครบถ้วนในบางส่วน ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนั้น ซึ่งไม่เป็นธรรม แก่
หน่วยงานเหล่านั้น 
ภาพกิจกรรม  
-ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ITA 
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นวัตกรรม/กิจกรรมเด่น 
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นวัตกรรม “Sriracha Map Health” พัฒนาระบบ QR Code ส าหรับการเข้าสู่ระบบ 
และอยู่ในขั้นพัฒนาระบบ QR Code ในการน าทางสู่บ้านผู้ป่วย 

 

- โปสเตอร์แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 3 กลุ่มโรค (โรคติดเชื้อที่มีระบบ
การหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ) 

- ขวดน้ าดื่ม RDU รณรงค์ 3 โรครักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ คือ โรคหวัด เจ็บคอ  
ท้องเสีย และแผลสะอาด เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน  

 

นวัตกรรม/กจิกรรมเด่น 
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Activate EOC จังหวัดชลบุรี  
1. มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนเขา้มาร่วมซ้อมแผน และเป็นต้นแบบในการซ้อมแผนในระดับพื้นที่ต่อไป  
2. มีศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค NOC-TB ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมีการควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลตาม 
Timeline กระบวนการท างาน พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานทุกสัปดาห์ และเป็นวาระติดตาม
ในการประชุม กวป. ทุกเดือน มี Random Sampling  ให้โรงพยาบาลน าเสนอผลการติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้มีอัตรา
การรักษาส าเร็จ ร้อยละ 85 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน าเสนอผลการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตาม
ผู้ป่วยขาดนัด และผู้ป่วยที่โอนออก 

Bright spot ได้รับคัดเลือกระดับเขต การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพเป็นเลิศ สร้างคน  
สร้างงานคุณภาพ อย่างย่ังยืน Strategy For Effective workforce: The power of Human”  

รพ.บ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

นวัตกรรม/กจิกรรมเด่น 
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1. นวัตกรรมไม้ค้ ายันค้ าใจใช้ซ่อมขาซ่ึงเป็นนวัตกรรมใช้ท ากายภาพ บ าบัดผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการกล้ามเน้ือ
ขาอ่อนแรง ข้อสะโพกและข้อเขา่ติดแข็ง ให้สามารถกลับมาใชก้ารได้อีกครั้ง .ผลการประกวด ได้รับรางวัล"
ผลงานวิชาการดีเด่นระดับภาคกลาง"ในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสขุแห่งประเทศ. และรางวัลผลงาน
วิชาการยอดเย่ียม สาขานวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ (รพ.สต.ห้วยใหญ่) 
2. นวัตกรรมอกกะลาสมุนไพรเพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนของน้ านม ลดการเจ็บปวด คัด ตึงบริเวณเต้านม  
ในหญิงหลังคลอด (รพ.สต.บ้านห้วยกุ่ม) 
3. นวัตกรรมถุงมือสมุนไพรอบไมโครเวฟ ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยติดเตียง (รพ.สต.บ่อวิน) 

- กระเป๋า ยาสะกิดใจ : รพ.สต.ปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ 
- Modal : โรงพยาบาลบางละมุง 
- กระจกส่องเท้าผู้ป่วยเบาหวาน : รพ.สต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม 

 

นวัตกรรม/กจิกรรมเด่น 
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นวัตกรรม 
1. ถุงติดตา ติดใจ แต่ไม่ติดเชื้อ โรงพยาบาลชลบรุ ี
2. ร่วมแรงร่วมใจห่างไกลเชื้อด้ือยา โรงพยาบาลพนัสนิคม 
3. อนุมัติจ่ายทันใจ โรงพยาบาลพานทอง 
4. ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยด้วยโปรแกรมอ่าน Smartcard และตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติ โรงพยาบาลสัต
หีบ กม. 10 
5. นวัตกรรมขวดตวงปัสสาวะลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ า โรงพยาบาลบ่อทอง 
 

 

โรงเรียนต้นแบบกิจกรรม “โชป้า แอนด์ ชายป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน”  
ร.ร.บ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

 

นวัตกรรม/กจิกรรมเด่น 
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รางวัลที่ได้รับ 
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เครือข่ายรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ของ คปสอ.หนองใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดส่งเสริมความปลอดภัยด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดชลบุรี ปี 2560 

 

นวัตกรรมไม้ค ้ายันค ้าใจใช้ซ่อมขาซึ่งเป็นนวัตกรรมใช้ท้ากายภาพ บ้าบัดผู้ป่วยติดเตียงท่ี
มีอาการกล้ามเนื อขาอ่อนแรง ข้อสะโพกและข้อเข่าติดแข็ง ให้สามารถกลับมาใช้การได้อีกครั ง .
ผลการประกวด ได้รับรางวัล"ผลงานวิชาการดีเด่นระดับภาคกลาง"ในการประชุมวิชาการชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศ. และรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับประเทศ (รพ.สต.ห้วยใหญ่) 
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- ผลงานวัณโรคยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ด้าน“ความครอบคลุมการค้นหาและขึ นทะเบียนรักษา 
ปี 2561” 
- ผลงานวัณโรคยอดเยี่ยมระดับโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ด้าน “ผลส้าเร็จการรักษา 
วัณโรคตามตัวชี วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561” ได้แก่ โรงพยาบาลบางละมุง 

 

 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รับประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี 2561 จากศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
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ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รับประกาศนียบัตร ระดับดีเด่น ในการด้าเนินงานการก้ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี (OG) ปี 2561 จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดังภาพประกอบด้านล่างนี  

 

 




