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ค าน า 

 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว เป็นเครือข่ายที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ  
และประสานงาน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลในหน่วยบริการสาธารณสุข ในเขตอ าเภอย่านตาขาว  
ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลย่านตาขาว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอย่านตาขาว มีเป้าหมายหลักคือ การ 
สร้างเสริม รักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและฟ้ืนฟูให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
ย่านตาขาว ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข และความ
ต้องการของชุมชน 
 เอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน ตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน
เครือข่ายบริการสุขภาพ กรณีปกติ ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน 
๒๕๖๐ และตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) เพ่ือใช้ประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานเครือข่าย
บริการสุขภาพ กรณีปกติ ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  คณะผู้จัดท าหวังว่า เอกสารฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ให้มีสุขภาวะที่ด ี
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สารบัญ 

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

ข้อมูลทั่วไป         ๑ 
ข้อมูลประชากร         ๔ 

 บุคลากรสาธารณสุข        ๘ 
 อาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอย่านตาขาว      11 
ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข 

สถานะสุขภาพของประชากร            13
 ข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาลย่านตาขาว     15
 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ       19 

ปัญหาสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว    22 

ส่วนที่ 3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว    

วิสัยทัศน์ (VISION) เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอย่านตาขาว   25 
 แผนงาน/โครงการส าหรับแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและพัฒนางานสาธารณสุข  25 
ส่วนที ่4 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection 
Excellence) 

๑. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย       
1.1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  ๓0 
1.2. พัฒนาการสมวัย                                               ๔0 
1.3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 43 

๒. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
2.1. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)  47 
2.2. ตั้งครรภ์วัยรุ่น       49 

๓. การพัฒนาคุณภาพกลุ่มวัยท างาน 
3.1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน  52 

ร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการ 
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 

3.2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปีอ าเภอย่านตาขาว  67 
และสตรีอายุ 30 - 70 ปีได้รับการตรวจเต้านมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.3. อุบัติเหตุ        72 
 



~ ค ~ 
 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง           หน้า 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection 
Excellence) (ต่อ) 

๔. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
4.1. ร้อยละของต าบลที่มี Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ  60) 75 

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
5.1. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  80 

๖. การป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
6.1. การป้องกันและควบคุมโรค      84 
6.2. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)   90 

และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
๗. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

7.1. ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ     93 
7.2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   97 

GREEN and CLEAN Hospital 
การพัฒนาระบบบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

๑. การจัดระบบบริการและคุณภาพบริการของโรงพยาบาล 
1.1. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  99 
1.2. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ     100 

eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr 
1.3. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง    100 
1.4. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  101 

(Fibrin lytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได ้
1.5. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง    102 
1.6. ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง  104 
1.7. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง   105 

(Palliative Care) 
๒. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

2.1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่   106 
(Primary Care Cluster : PCC) 

2.2. การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)  110 
2.3. การด าเนินงาน นักสุขภาพครอบครัว (นสค.)    121 
2.4. การด าเนินงาน อสค.       123 

๓. การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด (TB)      125 
๔. การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก      127 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง           หน้า 
ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน (ต่อ) 
บุคลากรและระบบบริหารเป็นเลิศ (People/Governance Excellence) 

๑. ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
1.1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน   133 

(Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
๒. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

2.1. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  135 
การประเมิน ITA 

2.2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  136 
(PMQA) 

2.3. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 137 
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

2.4. ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลย่านตาขาว   138 
จังหวัดตรัง 

2.5. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  140 
2.6. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ    143 
2.7. ระบบการติดตามก ากับ นิเทศงาน และประเมินผลสาธารณสุข  148 

 


