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ค าน า 

 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว เป็นเครือข่ายท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ และประสาน 
งาน พร้อมท้ังติดตามและประเมินผลในหน่วยบริการสาธารณสุข ในเขตอ าเภอย่านตาขาว ซึ่งประกอบด้วย 
โรงพยาบาลย่านตาขาว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอย่านตาขาว มีเป้าหมายหลักคือ การสร้างเสริม รักษา 
ป้องกัน ควบคุมโรคและฟื้นฟูให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว ได้มีการ
พัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข และความต้องการของชุมชน 
 เอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน ตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 เพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  คณะผู้จัดท าหวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้มีสุขภาวะท่ีดี 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีได้ให้ความร่วมมือ ในการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
       เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว 
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สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข-ง 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปอ าเภอย่านตาขาว 

ข้อมูลท่ัวไป         ๑ 
ข้อมูลด้านประชากร        ๔ 

 บุคลากรสาธารณสุข        ๘ 
 อาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอย่านตาขาว      10 
ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข 

สถานะสุขภาพของประชากร            12
 ข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาลย่านตาขาว     15
 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญ       19 

ปัญหาสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว    21 

ส่วนที่ 3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว    

วิสัยทัศน์ (VISION) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว   24 
 แผนงาน/โครงการส าหรับแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและพัฒนางานสาธารณสุข  24 
ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน 

คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
๑. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย       

1.1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  29 
1.2. พัฒนาการสมวัย                                               ๔0 
1.3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี 43 

๒. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
2.1. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน     47 
2.2. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)  48 
2.3. ต้ังครรภ์วัยรุ่น       50 

๓. การพัฒนาคุณภาพกลุ่มวัยท างาน 
Monitor 7 ร้อยละของวัยท างานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  53 

๔. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
4.1. ร้อยละของต าบลท่ีมี Long Term Care ผ่านเกณฑ์   54 

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
5.1. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  59 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง           หน้า 
ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน(ต่อ)  
คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ(ต่อ) 

๖. การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
6.1. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)    63 

และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง  
6.2. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  66 
6.3. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน    67 
6.4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 69 

และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิต 
ท่ีบ้าน ≥ ร้อยละ 10    

6.5. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   89 
GREEN and CLEAN Hospital 
      Monitor 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 91 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

6.6. การป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพ    95 
 
คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
1.1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี   103 

(Primary  Care  Cluster : PCC)  
๒. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 

2.1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  108 
2.2. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   109 

๓. การพัฒนาระบบบริการ 
3.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง    111 
3.2. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ     112 
3.3. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง   113 

ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) 
3.4. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย   113 

และการแพทย์ทางเลือก 
3.5. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลง    119 

ของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr 
3.6. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดรักษา    120 

และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission) 
3.7. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   121 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง           หน้า 
ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน (ต่อ) 
คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(ต่อ) 

3.8. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง    125 
3.9. ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายล่ิมเลือด  126 

(Fibrin lytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้  
      Monitor 15 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง   128 
(Palliative Care) 
      Monitor 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง    129 
ชนิด community – acquired 
      Monitor 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีให้บริการดูแลระยะกลาง 130 
      Monitor 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 132 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
      Monitor 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี  134 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 

๑. ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
1.1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน   135 

(Happinometer) ไปใช้   
1.2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)   138 

๒. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
2.1. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  139 

การประเมิน ITA    
2.2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 141 

ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PMQA)   
2.3. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ  142 

มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3        
2.4. ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  145 
2.5. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน   148 

 
  


