
Service Profile  

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม   

โรงพยาบาลปากพนัง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

1. บริบท (Context)     

ก. หน้าที่และเป้าหมาย  ใหบ้ริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมและเฝ้าระวงัโรค รวมทั้งการ 

จดัการดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ประสานงานระหวา่งเครือข่ายพฒันาวิชาการใหท้นัสมยั และ 

ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพในพื้นท่ี    

ข. ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการประชาชนอ าเภอปากพนงั และประชาชนในเขตรับผิดชอบ หมู่ท่ี 2  และ

หมู่ท่ี  7  ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก   

1. ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขในชุมชน การคดักรอง ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน ปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนทุกกลุ่ม อาย ุการเฝ้าระวงั ควบคุมปูองกนัควบคุมโรค  

2. สนบัสนุนใหภ้าคีเครือข่ายดา้นสุขภาพในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินปัญหา วางแผน

และ ด าเนินการดา้นสาธารณสุข  

3. ใหบ้ริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพและวคัซีนป้องกนัโรค ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไดแ้ก่   คลินิก

สุขภาพเด็กดี  คลินิกวางแผนครอบครัว และประชมชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามนโยบาย  

4. ใหบ้ริการดูแลสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองในชุมชน บริการเยี่ยมบา้น ใหก้ารดูแลสุขภาพระดบับุคคล

และ ครอบครัว ในผูท่ี้มีปัญหาการเจ็บป่วย ดา้นร่างกาย จิตใจ ดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีตอ้งไดรั้บการ

ดูแลกบั เครือข่ายบริการและชุมชน รวมถึงเยีย่มบา้นกบัทีมสหวิชาชีพ  

5.การบริการใหค้  าปรึกษา ให้บริการคลินิกเฉพาะ ไดแ้ก่คลินิกสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและผูใ้หญ่ 

คลินิกบ าบดัรักษาผูเ้สพสารเสพติด   

6.บริการใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพ การสนบัสนุนวิทยากร การฝึกสอนนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ  

 

 

 

 

 

 



ค. ผู้รับผลงานและความต้องการท่ีส าคัญ  

ลูกค้าภายใน  

ลูกค้าภายใน ความต้องการของผู้รับบริการ 
1.งานผูป่้วยนอก  
2.งานผูป่้วยใน 1.ตอ้งการให้ติดตามเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น 

2.สอบสวนโรคท่ีตอ้งรายงานทางระบาดวิทยาทนัเวลา 
3.หอ้งคลอด 1.การประสานงานท่ีดี มีการร่วมกนัพฒันาระบบงานแม่

และเด็กในพื้นท่ี 
4.งานทนัตกรรม การประสานงานดา้นการตรวจสุขภาพช่องปากของ

ผูรั้บบริการในคลินิกและ กลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชน 
5.ศูนยจ่์ายกลาง การจดัการดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ เส้ือผา้ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานIC 
6.งานประกนัคุณภาพ 1.บนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการผูรั้บบริการสิทธิประกนัสังคม 

ช าระเงินเอง เบิกได ้และส่งเก็บค่าบริการครบถว้น 
2.ประสานกบัชุมชนเร่ืองสิทธิบตัรประกนัสุขภาพ 

7.งานแผนงานและสารสนเทศ การท าขอ้มูล43แฟ้มใหมี้คุณภาพ การส่งรายงานทนัเวลา 
8.งานบริหารงานทัว่ไป การประสานงานท่ีดี การจดัท าเอกสารการเบิกจ่าย

งบประมาณถูกตอ้ง ทนัเวลา 
ลูกค้าภายนอก 

ลูกค้าภายนอก ความต้องการของผู้รับบริการ 
1.ผูรั้บบริการและญาติ 1. บริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ปลอดภยั  

2. บริการท่ีรวดเร็ว จนท.ดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี 
2.อสม 1. ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดา้นส่งเสริมสุขภาพ 

2. การท างานเป็นทีมกบัจนท.สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 
3. ความเป็นกนัเองในการประสานงาน  
4. ขอ้มูลดา้นสุขภาพของชุมชน 

3.ส่วนราชการ/ทอ้งถ่ินอปท 1. การท างานเป็นทีมกบัจนท.สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 
2. ความเป็นกนัเองในการประสานงาน  
3. ขอ้มูลดา้นสุขภาพของชุมชน 

4. หน่วยงานอ่ืนๆ 1. ความเป็นกนัเองในการประสานงาน  
2. ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั 

 



ง. ประเด็นคุณภาพท่ีส าคัญ 

กจิกรรม/การให้บริการ ประเด็นคุณภาพท่ีส าคัญ 
ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั การฝากครรภค์ุณภาพ  

เด็ก0-5ปีมีพฒันาการสมวยั  
ความครอบคลุมของการไดรั้บวคัซีนของกลุ่มเป้าหมาย 

คลินิกสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและผูใ้หญ่ 
คลินิกยาเสพติด 

การเขา้ถึงบริการของกลุ่มผูป่้วยจิตเวช  
การรักษาต่อเน่ือง มาตามนดั  
การบ าบดัรักษาครบก าหนด  
การไม่กลบัเสพซ ้า  
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ระบบขอ้มูล43แฟ้ม และขอ้มูลในHOSxP ระบบขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั  
ความถูกตอ้งของการบนัทึกเวชระเบียน 

การท างานกบัชุมชน ภาคีเครือข่าย ความพึงพอใจ การติดต่อประสานงานท่ีดี  
การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา ระบบรายงานทนัเวลา  
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคญัในพื้นท่ี 

การสร้างเสริมสุขภาพและการคดักรองใน
ชุมชน 

ความครอบคลุมของการคดักรอง  
ไม่เกิดผูป่้วยรายใหม่  
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

งานเยีย่มบา้น และการดูแลผูสู้งอายรุะยะ
ยาว 

ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น  
ความครอบคลุมและทนัเวลาของการเยีย่มบา้น  
มีระบบการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีดีในชุมชน 

ระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบประปา คุณภาพน ้ามีค่าตามมาตรฐาน 
งานอาชีวอนามยั ความครอบคลุมของบุคลากรท่ีไดรั้บการตรวจคดักรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 



จ.ความท้าทายความเส่ียงส าคัญ     

ตวัช้ีวดัท่ีทา้ทาย/ส่ิงท่ีเป็นปัญหา/หรือแผนพฒันา  

รายการความเส่ียงส าคญั 

กระบวนการ แนวทางแก้ไข 

ความเส่ียงด้านคลินิก 
1.ผูป่้วยมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง /ท าร้าย
คน อ่ืนในขณะรับการบ าบดัดา้นสุขภาพจิต
ยาเสพ ติด  

1.  ผูป่้วยทุกราย ตอ้งท าการประเมินความเส่ียงโดยใชแ้บบ 
ประเมินความเส่ียงและสมรรถนะผูป่้วย   
2.  กรณีผูป่้วยแสดงพฤติกรรมรุนแรง ใหป้ระเมินระดบั
ความรุนแรงและใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยตามวิธีปฏิบติัแนว
ทางการ ช่วยเหลือผูป่้วยพฤติกรรมรุนแรง และเขียนบนัทึก
รายงาน อุบติัการณ์  / เหตุการณ์ส าคญั 
3.  ช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการเฝ้าระวงั และแนวทาง 
ช่วยเหลือเม่ือเกิดความเส่ียงกรณีผูป่้วยมีพฤติกรรมกา้วร้าว 
รุนแรง  ส่ือสารสู่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง 
4.  การแกไ้ขปรับปรุงโครงสร้างหอ้งคลินิกบริการท่ีมี 
ทางเขา้ออกสะดวก 2 ทาง มีประตูกระจกแบบเล่ือน มีกร่ิง 
ขอความช่วยเหลือ 

2.การลงบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม HOSxP 
บญัชีงานต่างๆไม่ครบถว้นและถูกตอ้ง 

1.ติดตามคุณภาพของขอ้มูล43แฟ้มจากHDCและโปรแกรม 
ตรวจสอบขอ้มูล 43 แฟ้ม  
2.ใหค้  าแนะน า สอนเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานในกรณีพบ 
ความผิดพลาดของขอ้มูล  
3.ประสานงานกบัITกรณีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในระดบั 
หน่วยงานได ้

3.เด็กกลุ่มเป้าหมาย  ( 9 18 30 42 และ 60 
เดือน) ท่ีไดรั้บการตรวจพฒันาการ ไม่มา
ตามนดั 

1.เด็กในกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการคดักรองพฒันาการตาม
ช่วง วยัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
2.ช้ีแจง ผูป้กครองท่ีน าเด็กมารับวคัซีนเร่ืองการใหมี้
ความส าคญั ของการตรวจพฒันาการ  
3.แยกวนัตรวจพฒันาการและวคัซีนออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน  
4.ส ารวจขอ้มูลกบัเจา้ของพื้นท่ี  เด็กท่ีมีช่ืออยูใ่นขอ้มูล 
ทะเบียนราษฎร์ แต่ไม่มีตวัตนอยูใ่นเขตบริการ หรือโยกยา้ย 
 
 



กระบวนการ แนวทางแก้ไข 

ความเส่ียงด้านคลินิก 
 ไปมาชัว่คราว จึงท าใหก้ารติดตามเด็กท่ีเป็นประชากรแฝง

ไม่ได ้ 
5. ติดตามแกไ้ขใหถู้ก Type 6.การใหค้วามส าคญัการใช้
คู่มือ DSPM แก่ผูป้กครอง 

4..ความไม่พึงพอใจของผูรั้บบริการ ขณะ
ซกัประวติั  รอตรวจ การตรวจ และการแจง้
ผลตรวจ 

1.จดัสถานท่ีใหมี้ความเป็นสัดส่วน และมีความเป็นส่วนตวั 
2.ใชท้กัษะและความนุ่มนวล ในการตรวจ 
3.ใหผู้รั้บบริการ ไดมี้โอกาสไดซ้กัถาม การตรวจ ผลการ
ตรวจ การดูแลตวัเองหลงัการทราบผลตรวจ                                         
4.รักษาความลบั ในการตรวจ ผลการตรวจ 

ความเส่ียงท่ีไม่ใช่ด้านคลินิก  
1.ระบบบ าบดัน ้าเสียท างานไม่เตม็
ประสิทธิภาพ หรือช ารุด 

1.ตรวจคุณภาพน ้าตามมาตรฐานขอ้ก าหนด  
2.ประเมินระบบเฝ้าระวงัและหาสาเหตุ  
3.เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อผูบ้ริหารในกรณีท่ี
หน่วยงาน ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเองได ้

2.ความไม่ครอบคลุมของการคดักรอง
ความเส่ียง ต่อโรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูงประชาชน อาย ุ35 ปี ขึ้นไป 

1. ส ารวจ จดัท าฐานขอ้มูลประชากรใหเ้ป็นปัจจุบนัท่ีสุด
ก่อน ถึงก าหนดช่วงเวลาคดักรองในชุมชน โดย อสม.และพี่
เล้ียง ประจ าหมู่บา้น  
2. ประชุม ช้ีแจงการด าเนินงานคดักรองกบัเจา้หนา้ท่ี 
โรงพยาบาล และภาคีเครือข่าย  
3. ประชาสัมพนัธ์ รณรงคค์ดักรองสุขภาพ  
4. จดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อเอ้ือต่อการใหบ้ริการคดักรองสุขภาพ
ในชุมชน เช่น ความสะอาด จุดรับบริการท่ีเป็นระบบ
ระเบียบ   
5. วางแผนก าหนดช่วงเวลาคดักรองใหส้อดคลอ้งกบัปฏิทิน 
ชุมชน  
6. คืนขอ้มูลใหแ้ก่ชุมชน เพื่อวางแผนพฒันาต่อไป 

3.เส่ียงต่อการไดรั้บอุบติัเหตุขณะ
ปฏิบติังาน เยีย่มบา้นเน่ืองจากพนกังานขบั
รถไม่พร้อมและสภาพรถเก่า 

1.ท าเร่ืองขอใชร้ถและพนกังานทุกเดือนและประสานขอรถ
กบัยานพาหนะเป็นคร้ังๆไปถา้ออกนอกต าบลตอ้งมี
พนกังาน ขบัรถทุกคร้ัง  
 
 



ความเส่ียงท่ีไม่ใช่ด้านคลินิก  
 2.แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีพลขบัส ารองเพื่อผลทางกฎหมายและ 

สวสัดิการ  
3.รถของโรงพยาบาลทุกคนัตอ้งท าประกนัอุบติัเหตุ  
4.มีการเช็คสภาพรถทุกคนั ทุกคร้ังท่ีจะออกปฏิบติังาน 

4.เส่ียงต่อการติดเช้ือจากการเยีย่มบา้นและ
ดูแลผูป่้วยเน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือ และมีผูป่้วยสัมผสัเช้ือด้ือยาจาก
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

1.ศึกษาและก าหนดขอ้ปฏิบติัและมาตรฐานการดูแลผูป่้วย 
2.สร้างเครือข่ายการปูองกนัและมาตรการปูองกนัการติด
เช้ือในชุมชน  
3.จดัระบบใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลในชุมชนและถา้
จ าเป็นตอ้ง มาพบแพทยจ์ดัช่องทางด่วนในการใหบ้ริการ  
4.เนน้การป้องกนัการติดเช้ือครอบจกัรวาล(Universal 
precaution)เนน้การลา้งมือ 

ส่ิงท่ีเป็นปัญหา/แผนพฒันา  

1. ระบบคุณภาพขอ้มูล 43 แฟ้ม ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานANC พฒันาการเด็ก ความครอบคลุมการคดั

กรอง และการใหว้คัซีนเด็ก0-5ปี  

2. โรคระบาดท่ีส าคญัในพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก โรคHand Foot Mouth Disease โรคปอด

อกัเสบ  

3. โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ท่ีส าคญั คือโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง  

4. การป้องกนัการฆ่าตวัตายในพื้นท่ี 

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ)      

อตัราก าลงั  

      - พยาบาลวิชาชีพ  6 คน  

     - นกัวิชาการสาธารณสุข 3 คน  

     - เจา้พนกังานสาธารณสุข  1  คน  

     - ลูกจา้งชัว่คราว  2 คน     

เคร่ืองมือ/เทคโนโลย ี 

1. มีระบบการบนัทึกขอ้มูลรักษาพยาบาล 43แฟ้ม โดยใชโ้ปรแกรมHOSxP  

2. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน 12 เคร่ือง โนต้บุ๊ก 2 เคร่ือง   

3. ตูเ้ยน็เก็บวคัซีน 2 ตู ้ 

4. ถงัดบัเพลิง 1 ถงั  

5. ชุดเคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก 2 ชุด 

 



 หน้าที่รับผิดชอบ/ขอบเขตการด าเนินงานดังนี ้  

1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวยั 

 -     งานอนามยัแม่และเด็ก    

-     งานอนามยัเด็กก่อนวยัเรียน   

-     งานอนามยัเด็กนกัเรียนและเยาวชน    

-     งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัท างาน  

-     งานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

-     งานส่งเสริมสุขภาพผูพ้ิการ  

-     งานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ      

2. งานสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพในชุมชน    

- การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน    

- การคดักรอง การเสริมพลงัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน   

3. งานการพยาบาลในชุมชน    

- งานเยีย่มบา้น (COC)    

- งานดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (LTC)   

4. งานพฒันาระบบบริการปฐมภูมิและสนบัสนุนเครือข่าย    

5. งานระบบสุขภาพภาคประชาชน    

- การพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)   

 - การด าเนินงานของชมรมอสม.  

 6. คลินิกบริการ  

- คลินิกตรวจพฒันาการเด็กและสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค   

- คลินิกวางแผนครอบครัว PAP Smear   

- คลินิกวณัโรค โรคเอดส์ 

 7. งานสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและผูใ้หญ่ และยาเสพติด   

- คลินิกบ าบดัรักษาผูเ้สพสารเสพติด   

- คลินิกสุขภาพจิต  และ OSCC   

- งานส่งเสริมสุขภาพจิตและการปูองกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน   

8. งานควบคุมปูองกนัโรคติดต่อและระบาดวิทยา   

9. งานสุขศึกษา   

10. งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม   

11. งานอาชีวอนามยั    



ช.ศักยภาพและข้อจ ากดั  

1. อตัราก าลงัของบุคลากรในหน่วยงานไม่พ่อเพียง ตามกรอบโครงสร้างและบริบทของหน่วยงานท่ี 

เหมาะสม  

2. โรงพยาบาลประสบปัญหาดา้นการเงินการคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes) 

 

กระบวนการส าคัญ (Key Process) เป้าหมาย/ส่ิงท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
 (Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
 (Measurement Indicator) 

1.ระบบการพฒันาระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศ 

1.เพื่อส ารวจและพฒันาขอ้มูลสาธารณสุขพื้นฐานระดบั 
ครอบครัว/หมู่บา้น  
2.ระบบขอ้มูล43แฟ้มท่ีเก่ียวขอ้งมีคุณภาพ  
3.ระบบติดตามประเมินผลตวัช้ีวดัท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

1. ขอ้มูลประชากรพื้นฐานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั  
2. ขอ้มูล43แฟ้มท่ีเก่ียวขอ้งมีความครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา  
3. มีระบบการบนัทึก ติดตามประเมินผลงานตามตวัช้ีวดัท่ีสะดวก และ
สามารถน าไปใชไ้ด ้

2.ระบบการสร้างเสริมสุขภาพแม่ 
และเด็ก 

การส่งเสริมพฒันาการเด็ก 0 – 5 ปี เด็ก 0-5 ปี มีพฒันาสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85  
เด็ก0-5ปีไดรั้บการประเมินพฒันาการตามวยั ร้อยละ 100 

3.ระบบการคดักรองสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ประชากรตามกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการคดักรองสุขภาพ
อยา่งครอบคลุม 

1.ประชาชนอาย ุ30-60 ปีไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก รายใหม่
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 คดักรองแบบสะสม 5 ปีไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80  
2.หญิงอาย ุ35 ปีขึ้นไปไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80  
3.ประชากรอาย3ุ5-59 ปีขึ้นไปไดรั้บการคดักรองคน้หาโรคเบาหวาน และ
ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 95   
4.ผูสู้งอายไุดรั้บการคดักรองสุขภาพ 10 ประเด็น ร้อยละ 95 

4.ระบบการดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง 
(COC) และระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ
ระยะยาว(LTC) 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งต่อเน่ือง  
- ผูป่้วยดูแลตนเองท่ีบา้นไดถู้กตอ้งเหมาะสม  
 

1.ร้อยละของผูป่้วยท่ีอยูใ่นสถานะติดเตียง ไม่เกิดแผลกดทบัรายใหม่  
2.ร้อยละความทนัเวลาของการติดตามเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น 
 



กระบวนการส าคัญ (Key Process) เป้าหมาย/ส่ิงท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
 (Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
 (Measurement Indicator) 

 - เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูป่้วยและญาติในการดูแล 
สุขภาพท่ีบา้น 

 

5.ระบบการเฝ้าระวงัและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

1.พฒันาระบบการติดตามและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงในชุมชน พฒันารูปแบบการคดักรองความ
เส่ียงและการจดัการขอ้มูล ระบบ43แฟ้ม 

1.ร้อยละของกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวาน ท่ีมีการปฏิบติัถูกตอ้งตาม 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
2.ร้อยละของกลุ่มท่ีมีน ้าหนกัเกินเกณฑ ์มีการปฏิบติัถูกตอ้งตาม พฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค ์ 
3.ร้อยละของกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง มีความรอบ
รู้ดา้นสุขภาพ(HB HL)เพิ่มขึ้น 

6.ระบบการเฝ้าระวงั การควบคุม 
ป้องกนัโรคและระบาดวิทยา 

ระบบรายงานสอบสวนโรค 1.ความทนัเวลาในการรายงานโรค 
2.ความถูกตอ้งของเอกสารรายงานสอบสวนโรค 

7.ระบบการบ าบดัรักษาผูเ้สพสาร 
เสพติด 

1.การสร้างการมีส่วนร่วมในการบ าบดัรักษาเหลา้ บุหร่ี 
ของชุมชน  
2.การติดตามหลงัการบ าบดั โดยรพ.สต. 

1.อตัราการคงอยูข่ณะบ าบดัรักษา(Retention rate)ผูเ้สพยาบา้  
2.อตัราผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผา่นการบ าบดั ไดรั้บการติดตามอยา่งนอ้ย 4 
คร้ังใน1ปี 

8.ระบบบริการคลินิกสุขภาพจิต จิต
เวชเด็กและผูใ้หญ่ 

การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล ติดตาม รักษาของ
รพ.สต. และชุมชน  
ผูป่้วยมารับการรักษาต่อเน่ือง 

1.อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ 
2.อตัราผูพ้ยายามฆ่าตวัตายมีการพยายามฆ่าตวัตายซ ้า  
3.อตัราการผิดนดัของผูป่้วยจิตเวช 



3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ล าดับ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปีท่ีมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 85 82.98 95.00 91.89 95.04 89.24 
ร้อยละของเด็กอาย ุ9, 18 , 30,42 และ60 เดือนท่ีไดรั้บการคดักรองพฒันาการ ร้อยละ 90 17.74 81.82 79.52 93.8 91.24 
ร้อยละของเด็กอาย ุ9, 18 , 30,42 และ60 เดือนท่ีไดรั้บการคดักรองพฒันาการ 
พบ พฒันาการล่าชา้  ( ตรวจคร้ังแรก ) 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
20 

25.53 28.40 23.12 32.23 23.65 

ร้อยละการความครอบคลุมการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่(ใน5ปี) ร้อยละ80 7.58 17.28 14.99 19.20 27.72 
ร้อยละการความครอบคลุมการตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเอง ร้อยละ 80 5.90 18.55 3.37 37.74 39.65 
ร้อยละประชาชนไดรั้บการคดักรองความเส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 100 19.49 2.82 0.97 96.95 95.85 
ร้อยละประชาชนไดรั้บการคดักรองความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน ร้อยละ 100 18.84 2.40 0.99 92.22 93.08 
อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.40 1.56 2.44 NA NA 1.18 
อตัราผูป่้วยความดนัโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงความดนัโลหิตสูง นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 NA NA NA NA 50 
-ค่า BOD (มก/ล.) ไม่เกิน 20 4 4 4 4 4 
-ผลค่า coliform bacteria (เอ็มพีเอน็/100 มล.) ไม่เกิน 5000 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 
อตัราป่วยต่อแสนประชากรดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ไม่เกินค่ามธัยฐาน 

ยอ้นหลงั 5 ปี 
61 165 101 224 87 

อตัราป่วยโรคHand Foot Mouth Disease ไม่เกินค่ามธัยฐาน 
ยอ้นหลงั 5 ปี 

19 33 74 19 9 



ล าดับ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
อตัราผูพ้ยายามฆ่าตวัตายมีการพยายามฆ่าตวัตายซ ้า ไม่เกิด 9 0 0 0 0 
อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ < 6.3 ต่อแสน 

ประชากร 
11.9 6.8 6.8 10.04 11.13 

 
อตัราการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรคซึมเศร้า ร้อยละ 50 ปี 60 และ

เพิ่มปีละ 5 ในทุกปี 
29.87 38.53/50 45.27/55 49.06/60 55.94/65 

อตัราการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรคจิต (F20) ร้อยละ 60 ปี 60 และ
เพิ่มปีละ 5 ในทุกปี 

49.13 52.45/60 73.20/65 85.36/70 92.68/75 

อตัราการคงอยูข่ณะบ าบดัรักษา (Retention rate) ผูเ้สพยาบา้ ร้อยละ 80 97 97 100 100 81.33 
อตัราผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบดั ไดรั้บการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1ปี ร้อยละ 80 /(50ปี63) 92.13 79.72 83.33 77.78 36.92/(50 

) 
อตัราการหยดุเสพต่อเน่ืองหลงัจ าหน่าย 3 เดือน ร้อยละ 90 (40ปี 63) 90 88.88 91.67 71.43 50(40) 
ร้อยละของผูป่้วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงไดรั้บการประเมิน
บ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดบัความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง 
(SMIV) 

ร้อยละ 60 NA NA NA NA 100 

อตัราผูท่ี้เขา้รับการบ าบดับุหร่ี สามารถเลิกไดใ้นระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 20 NA 16 21.43 27.27 20 
อตัราผูท่ี้เขา้รับการบ าบดัสุรา สามารถเลิกไดใ้นระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 100  (50) NA 50 50 50 75 



4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ   

4.1 ระบบงานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพท่ีเสร็จส้ินแลว้) 

ระบบงาน การปรับเปลีย่น/วิธีการใหม่ท่ีเกดิขึน้ 
กระบวนงานสุขศึกษา กระบวนการเสริมพลงัและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พฒันาระบบการติดตามและปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงในชุมชน  

พฒันารูปแบบการคดักรองความเส่ียงและการจดัการขอ้มูล 
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นท่ี การด าเนินงานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ) ใน3ประเด็น

ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุอุบติัเหตุจราจร และผูพ้ิการ 
ระบบขอ้มูล43แฟ้ม  ระบบโปรแกรมHOSxP การพฒันาคุณภาพขอ้มูล43แฟ้ม โดยเพิ่มศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบ การ 

แกไ้ขขอ้มูลกบัระบบHDC 
4.2 การพฒันาคุณภาพท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

กจิกรรมการพฒันาคุณภาพ การปรับเปลีย่น/วิธีการใหม่ท่ีเกดิขึน้ ผลลพัธ์จากการพฒันา 
การพฒันาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปรับปรุงระบบตามมาตรฐานใหม่ของกรมสนบัสนุน

บริการ สุขภาพ 
ผา่นการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล  
วนัท่ี 26 พฤษภา 2563 

การพฒันาตามมาตรฐานHAยาเสพติด ประเมินตามมาตรฐานแบบใหม่ อยูร่ะหวา่งรอรับการประเมินซ ้า ปี2564 
การพฒันาระบบการประเมินผลตวัช้ีวดัของหน่วยงาน การบนัทึกผลงาน/การประมวลผลผา่นทางเวบ็/

อินเตอร์เน็ต 
มีการพฒันารูปแบบการประเมินผลโดยใชก้ราฟ 
วิเคราะห์ขอ้มูล ระบบการตดตามขอ้มูลรายเดือน ราย
ไตรมาส รายปีตามความเหมาะสมของตวัช้ีวดั และ
พฒันาระบบการบนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั 

การพฒันาคุณภาพ/เอกสารสอบสวนโรค /การ รายงาน
สอบสวนโรค 

เพิ่มศกัยภาพของบุคลากรระดบัรพ.สต.ในการรายงาน
โรค การเขียนรายงานการสอบสวนโรค 

บุคลากรในทีมสอบสวนโรคของรพ.และรพ.สต.
สามารถรายงานและสอบสวนโรคไดต้ามมาตรฐาน 



กจิกรรมการพฒันาคุณภาพ การปรับเปลีย่น/วิธีการใหม่ท่ีเกดิขึน้ ผลลพัธ์จากการพฒันา 
พฒันาระบบการติดตามและปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่ม
เส่ียงในชุมชน 

1.พฒันารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให ้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
2.การจดัหาเคร่ืองมือเพื่อติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพ ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมกบั กลุ่มเป้าหมาย 

 

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพใน 
พื้นท่ีโดยการขบัเคล่ือนผา่นคณะกรรมการพฒันา 
คุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.) 

ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมารของอ าเภอ โดย
ก าหนด ประเด็น 3 ประเด็น มีคณะกรรมการ แผนการ
พฒันา การระดมทรัพยากรท่ีชดัเจน 

ประเด็นการขบัเคล่ือน3ประเด็น ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพ
เนน้ผูด้อ้ยโอกาสยากต่อการเขา้ถึงบริการ 4 กลุ่ม 
 ( ผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ/เด็กพฒันาการล่าชา้/ผูป่้วยระยะทา้ย) 
ประเด็นพฒันากลุ่มโกและวยัรุ่น และการพฒันา
โรคติดต่อในชุมชน/การลดอุบติัเหตุจนาจรในพื้นท่ี//
ความปลอดภยัจากใชส้ารเคมี การใชย้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. แผนพฒันาต่อเน่ือง 

แผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการสร้างเสริมทกัษะ
ผูป้กครอง ใหไ้ดรั้บการประเมิน 
คดักรองและตรวจพฒันาการเด็ก 
0-5 ปี 

เพื่อใหผู้ป้กครองเด็ก 0-5 ปี มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ทั้งรับทราบขอ้ปฏิบติัในการ
ดูแลสุขภาพเด็ก/ประเมินพฒันาการตาม
ช่วงอาย ุ

1.เด็ก 0-5 ปีไดรั้บการคดักรอง
พฒันาการครอบคลุม ร้อยละ
90 
2.เด็ก 0-5 ปีไดรั้บการคดักรอง
พฒันาการแลว้พบวา่
พฒันาการสมวยั ร้อยละ90 
3.เด็ก 0-5 ปีไดรั้บการคดักรอง
พฒันาการพบวา่ สงสัย
พฒันาการล่าชา้ ร้อยละ20 

มกราคม2562 - กนัยายน2563 น.ส.วชัรีพร แสงนคร 

2.พฒันาระบบการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงดว้ยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง 

1.เพื่อลดอตัราป่วยดว้ยโรคความดนั
โลหิตสูงและเบาหวานรายใหม่ 
2.เพื่อพฒันาระบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคความดนั
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

1.ร้อยละของผูป่้วยความดนั
โลหิตสูงรายใหม่ลดลง 2.5 
2.ร้อยละของผูป่้วยเบาหวาน
รายใหม่ลดลง 5 

30 ตุลาคม 2562-30 กนัยายน 
2563 

น.ส.วนัเพญ็ ชูแสง 

3.โครงการคดักรองผูป่้วย HIV ใน
เรือนจ า 

1.เพื่อพฒันาผูป่้วย HIV ในเรือนจ า 
2.เพื่อใหผู้ติ้ดเช้ือ HIV ไดรั้บการรักษา 

1.ผูต้อ้งขงัไดรั้บคดักรอง HIV 
100% 
2.ผูท่ี้พบวา่ติดเช้ือ HIV เขา้สู่
กระบวนการรักษา 100% 

มกราคม – กนัยายน 2563 นายสุธี หนูเกตุ 



 

แผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.โครงการคดักรองผูป่้วย TB ใน
เรือนจ า 

1.เพื่อคน้หาผูป่้วยวณัโรค 
2.เพื่อใหผู้ป่้วยวณัโรคไดรั้บการรักษา 

1.ผูต้อ้งขงัไดรั้บการคดักรอง 
100% 
2.ผูป่้วยวณัโรคไดรั้บการรักษา 
100% 

มกราคม – กนัยายน 2563 นายสุธี หนูเกตุ 
นางสีฟ้า  มงคลการุณย ์

5.โครงการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลปากพนงั 

1.เพื่อพฒันารระบบบริการดูแลผูป่้วยจิต
เวชเร้ือรังในชุมชนของเครือข่ายบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลปากพนงั 
2.เพื่อพฒันาเครือข่ายบริการดา้นจิตเวช
ระหวา่งหน่วยบริการรับส่งต่อและหน่วย
บริการประจ า 
3.เพื่อติดตามดูแลผูป่้วยจิตเภทระยะใหค้ง
สภาพ(Stabilization phase) ใหไ้ดรั้บ
บริการติดตามดูแลมีคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีบา้นหรือในชุมชน 

1.การเขา้ถึงบริการโรคซึมเศร้า
ร้อยละ 65 
2.การเขา้ถึงบริการโรคจิตเภท
ร้อยละ 75 
3.ผูป่้วยจิตเภทในชุมชนไดรั้บ
บริการติดตามดูแลมีคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้นร้อยละ 80 

ตุลาคม 2562 – กนัยายน 
2563 

นางสีฟ้า มงคลการุณย ์

6.โครงการราชทณัฑปั์นสุข เพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

1.เพื่อดูแลสุขภาพของผูต้อ้งขงั การรับ
การรักษาพยาบาลอยา่งเท่าเทียม 

1.ผูต้อ้งขงัไดรั้บการดูแล
สุขภาพอยา่งครอบคลุมทุกมิติ
แบบองคร์วม ร้อยละ 100 
 

ตุลาคม 2562 – กนัยายน 
2563 

นางสีฟ้า มงคงการุณย ์



6.ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

 1)การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน  โดยร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผูป่้วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 

 2)โครงการดูแลลูกหลานบา้นพ่อท่ีอ าเภอปากพนงั เนน้การส่งเสริม ป้องกนัในกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ15-24 

ปี ในอ าเภอปากพนงั เพื่อลดการทอ้งไม่พร้อม ลดการท าแทง้ ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธุ์ และห่างไกลยา

เสพติดในกลุ่มวยัรุ่น 

 3)โครงการสุข @ ปากพนงั โครงการดูแลผูท่ี้ดอ้ยโอกาส และยากในการเขา้ถึงบริการ 4 กลุ่ม  

1.ผูสู้งอายติุดบา้นติดเตียง 2.กลุ่มเด็กพฒันาการล่าชา้ 3.กลุ่มผูพ้ิการติดบา้นติดเตียง 4.กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

 4)โครงการราชทณัฑปั์นสุข ดูแลผูต้อ้งขงัใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีเท่าเทียม และไดรั้บการคดัเลือกเป็น

เรือนจ าน าร่องระดบัเรือนจ าอ าเภอ เรือนจ าติดดาว 


