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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

.................................... 
 

อ ำเภอเมืองน่ำน มีประชำกร จ ำนวน 68,486  คน  มีสถำนบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข   18  
แห่ง  มีบุคคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน  จ ำนวน 123 คน มีกำร
ด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำยใต้ยุทธศำสตร์และงำนเร่งรัดตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
ดังต่อไปนี้ 

สถำนะสุขภำพของประชำชนปี 2561  อัตรำเกิด 8.07 ต่อพันประชำกร อัตรำตำย 3.17 ต่อพัน
ประชำกร และอัตรำเพ่ิมของประชำกร ร้อยละ 0.49   ปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญตำมล ำดับ ได้แก่ 

1. โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด, โรคควำมดันโลหิตสูง, โรคเบำหวำน, 
โรคปอด, อุบัติเหตุ และโรคมะเร็งทุกชนิด 
 2. โรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ถือเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 

  3. พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกำรสูบบุหรี่ 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรสำธำรณสุข ปีงบประมำณ  2561  ได้รับกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกกระทรวงสำธำรณสุข และจำกเขตบริกำรที่ 1 โดยหน่วยบริกำรต่ำง ๆ ในอ ำเภอเมืองน่ำน 
ได้มีกำรวำงแผนร่วมกัน  มอบหมำยภำรกิจ ถ่ำยทอดตัวชี้วัดสู่ระดับสถำนบริกำรในพ้ืนที่ในกำรด ำเนินกำรให้
บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด โดยใช้งบส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภำพ  พร้อมระดม
ควำมร่วมมือจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข แกนน ำชุมชน/ท้องถิ่น ส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจร่วมกัน  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน ยังคงต้องเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้ได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย และ
มีข้อเสนอแนะต่อทีมผู้ตรวจรำชกำร ในเรื่องกำรบูรณำกำรงำนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน และ
กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของ คป.สอ. และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมบทบำท
หน้ำที่ ที่ก ำหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอเมืองน่าน 
อ ำเภอเมืองน่ำนถึงแม้เป็นอ ำเภอเมืองเล็กๆแต่ประกอบด้วยชนเผ่ำจ ำนวน 14 ชนเผ่ำ ที่อำศัยอยู่

ร่วมกันมำเป็นเวลำช้ำนำน ได้แก่ คนเมือง จีน ลื้อ ลำว ถิ่น ขมุ เป็นต้น  เว้นแต่ชำวเขำเผ่ำม้ง เผ่ำเมี่ยน ซึ่งส่วน
ใหญ่มีกำรอพยพเข้ำมำภำยหลังสงครำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเป็นแบบสำธำรณรัฐในประเทศลำว และ
กำรต่อสู้เพ่ือแย่งชิงมวลชนในอดีตระหว่ำงรัฐบำลไทยกับกองทัพปลดแอกของพรรคคอมมินิสต์แห่งประเทศ
ไทย(พคท.) ครอบครัวชำวอ ำเภอเมืองน่ำนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแบบผสมผสำนมีทั้งแบบครอบครัวเดี่ยวและ
แบบครอบครัวขยำย ปะปนกัน คนในชุมชนมีควำมสัมพันธ์แบบพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน แบบเครือญำติ และ
ให้ควำมเคำรพนับถือผู้อำวุโส และผู้มีองค์ควำมรู้ ปรำชญ์ชำวบ้ำน   ด้ำนภำษำ ภำษำรำชกำรใช้ภำษำไทย 
ส่วนภำษำท่ีใช้สื่อกันมำกท่ีสุดคือภำษำค ำเมืองล้ำนนำ ซึ่งเป็นภำษดั้งเดิม มีภำษำเขียนอักขระวิธีและภำษำพูด
ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ส่วนชุมชนบำงแห่งก็ใช้ภำษำพูดของตนเอง เช่น ลื้อ เมี่ยน ม้ง ขมุ เป็นต้น 
 

 
 

 
อ ำเภอเวยีงสำ 

อ ำเภอท่ำวังผำ 

รูปที่ 1 แผนที่อ าเภอเมืองน่าน 
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1.1 อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ ำเภอท่ำวังผำ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ อ ำเภอเวียงสำ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ ำเภอภูเพียง 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ ำเภอบ้ำนหลวง 
 
1.2 การปกครอง 

อ ำเภอเมืองน่ำน ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น   11 ต ำบล จ ำนวน 137 หมู่บ้ำน               
มีประชำกรจำกกำรส ำรวจข้อมูลรวมทั้งสิ้น  68,486 คน แยกเป็น 

เพศชำย  33,939  คน 
เพศหญิง 34,547  คน 

อ ำเภอเมืองน่ำน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน 11 แห่ง คือ 
1. เทศบำลเมืองน่ำน 
2. เทศบำลต ำบลดู่ใต้ 
3. เทศบำลต ำบลกองควำย 
4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อ 
5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำสิงห์ 
6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน 
7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถืมตอง 
8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเนียน 
9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรือง 
10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสวก 
11.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำซำว 
 

1.3 สภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 ลักษณะโดยทั่วไปของอ ำเภอเมืองน่ำน ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐำนตำมที่รำบลุ่มแม่น้ ำน่ำน ซึ่งเป็นแม่น้ ำสำย

หลัก และลุ่มน้ ำส ำคัญอีกสำยหนึ่งคือลุ่มน้ ำสมุน อำชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร อำศัยลุ่มน้ ำสำยหลักทั้งสองสำย 
เมื่อจ ำนวนประชำกรเพ่ิมขึ้นท ำให้ที่ดินไม่พอที่จะท ำกิน มีกำรรุกเข้ำไปท ำกินและตั้งถิ่นฐำนตำมหุบเขำ ไหล่
เขำ ในพ้ืนที่ที่ป่ำไม้มีทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์ จนบำงครั้งก่อให้เกิดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรและกำรเข้ำถึงบริกำร
พ้ืนฐำนของรัฐไมทั่วถึง  

ลักษณะภูมิอำกำศ ปริมำณน้ ำฝนมำกที่สุดในช่วงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน อยู่ในช่วง 1,100-1,300 
มิลลิเมตร ในเดือนธันวำคมถึงกุมภำพันธ์เป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุด ส ำหรับควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ำกับ 60% 
ในฤดูแล้งและ 80% ในฤดูฝน (ปิยดำ วชิระพงศกร: 2558) 
 ฤดูหนำว       เดือนพฤศจิกำยน – ตุลำคม มีอำกำศหนำวเย็น ตอนเช้ำมีหมอกหนำทึบ  
 ฤดูรอ้น   ตั้งแต่ เดือนมีนำคม – พฤษภำคม  มีอำกำศร้อนจัด 
 ฤดูฝน   ตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม  มีฝนตกชุก 
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1.4 การคมนาคม 

อ ำเภอเมืองน่ำนไม่มีทำงรถไฟ แต่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยทำงหลวงแผ่นดินจ ำนวน 3 เส้นทำง ได้แก่ 
ถนนสำยน่ำน-แพร่ น่ำน-พะเยำ(ผ่ำนอ ำเภอบ้ำนหลวง) น่ำน-พะเยำ(ผ่ำนอ ำเภอสองแคว)สำมำรถเดินทำงเข้ำ-
ออกอ ำเภอเมืองน่ำนโดยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงทำง ซึ่งมีตั้งแต่รถยนต์ปรับอำกำศระดับ VIP รถยนต์ปรับ
อำกำศชั้นหนึ่งลงมำ ได้ทุกวัน โดยสถำนีขนส่งจังหวัดน่ำนตั้งอยู่ที่บ้ำนอภัย ต ำบลในเวียง ส่วนปลำยทำงของ
กำรเดินรถยนต์โดยสำรอยู่ที่อ ำเภอทุ่งช้ำง มีสนำมบินท่ำอำกำศยำนน่ำนจ ำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต ำบล
ผำสิงห์ อ ำเภอเมืองน่ำน โดยบินตรงเฉพำะกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น 
  
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อ ำเภอเมืองน่ำนมีพ้ืนที่เพำะปลูกทั้งสิ้น 76,773.00 ไร่ ปลูกข้ำวทั้งสิ้น 26,034.00 ไร่ ข้ำวนำปี 
20,371.00 ไร่ ข้ำวนำปรัง 20.00 ไร่ ข้ำวไร่ 5,643.00 ไร่ ผลผลิตรวม4,454.40 ตัน มีกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์ พ้ืนที่ 27,899.00 ไร่ ผลผลิต 18,62.00 ตัน พ้ืนที่ปลูกผักจ ำนวน 1,274.00 ไร่ (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เมืองน่ำน:เว็บไซด์) แม้เป็นพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ แต่อ ำเภอเมืองน่ำนไม่สำมำรถท่ีจะผลิตข้ำวให้พอเพียงต่อควำม
ต้องกำรบริโภค ต้องสั่งซื้อข้ำวจำกต่ำงจังหวัดเป็นจ ำนวนมำก ประชำกรในเขตเมืองและต ำบลรอบๆ เขตเมือง 
จะประกอบอำชีพที่หลำกหลำย เช่น ประกอบอำชีพรับจ้ำง  ค้ำขำย ประกอบธุรกิจ  รับรำชกำร และอำชีพ
เกษตรกรรม 
 
1.6 วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา  

กำรนับถือศำสนำ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีบำงส่วนนับถือศำสนำคคริสต์ และในกลุ่มชนเผ่ำมี
กำรนับถือศำสนำตำมควำมเชื่อดั้งเดิม เช่นผี  บรรพบุรุษ 
 
1.7 สถานบริการสาธารณสขุในอ าเภอเมืองน่าน 
 สถำนบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองน่ำน ประกอบด้วย 
 โรงพยำบำลน่ำน (รพท.)     จ ำนวน   1 แห่ง 
 ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุขเขตเมือง (ศสม.)   จ ำนวน    1  แห่ง 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน (สสอ.)  จ ำนวน   1 แห่ง 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.)   จ ำนวน  16  แห่ง 
 สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน (สสช.)   จ ำนวน    1  แห่ง  
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1.8 ข้อมูลหลังคาเรือนและประชากร 
 ตารางท่ี  1  จ ำนวนหมู่บ้ำน หลังคำเรือน และประชำกร ในเขตรับผิดชอบสถำนบริกำรสำธำรณสุข  

ในอ ำเภอเมืองน่ำน   ปีงบประมำณ 2561 

ชื่อสถำนบริกำร 
จ ำนวน

หมู่บ้ำน(หมู่) 

จ ำนวน
หลังคำเรือน

(หลัง)  

จ ำนวนประชำกร 

type1+3 ทะเบียนรำษฎร์ 

จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ 

รพ.สต.บ่อ 7 743 2,242 3.27    2,945  3.34 
รพ.สต.น้ ำงำว 3 215 2,987 4.36    1,693  1.92 
รพ.สต.ผำสิงห์ 5 999 1,329 1.94    3,792  4.30 
รพ.สต.ไชยสถำน 6 950 2,608 3.81    3,362  3.81 
รพ.สต.ปำงค่ำ 5 1,000 2,460 3.59    3,111  3.53 
รพ.สต.ถืมตอง 8 1,020 2,901 4.24    3,519  3.99 
รพ.สต.เรือง 7 1,099 3,096 4.52    4,240  4.81 
รพ.สต.สะเนียน 4 712 2,329 3.40    2,975  3.38 
รพ.สต.ละเบ้ำยำ 5 482 1,518 2.22    3,023  3.43 
รพ.สต.น้ ำโค้ง 7 1,127 4,596 6.71    7,253  8.23 
รพ.สต.บ่อสวก 13 1,914 5,438 7.94    6,741  7.65 
รพ.สต.นำซำว 7 995 2,734 3.99    3,719  4.22 
รพ.สต.ดู่ใต้ 8 1,125 3,255 4.75    4,298  4.88 
รพ.สต.ดอนมูล 8 1,369 2,675 3.91    4,087  4.64 
รพ.สต.ดอนน้ ำครก 5 688 1,720 2.51    2,553  2.90 
รพ.สต.กองควำย 7 913 2,445 3.57    3,148  3.57 
สสช.หว้ยมอญ 1 132 544 0.79       553  0.63 
โรงพยำบำลน่ำน 31 10,163 23,609 34.47   27,124  30.78 

รวม 137 25,646 68,486 100.00   88,136  100.00 
แหล่งข้อมูล : ฐำนข้อมูล 43 แฟ้มจำก hosxp_pcu และข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 2561 

จำกตำรำง พบว่ำ อ ำเภอเมืองน่ำน มีทั้งหมด จ ำนวน 11 ต ำบล 137 หมู่บ้ำน มีจ ำนวน 25,646 
หลังคำเรือนและมีประชำกรทั้งหมด 88,136 คน  แต่เป็นประชำกรอยู่จริงและเป็นเป้ำหมำยให้บริกำร 68,486 
คน 
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ตารางท่ี  2 จ ำนวนและร้อยละ ประชำกรในอ ำเภอเมืองน่ำน (เขตชนบท) ปีงบประมำณ 2561 แยกตำมกลุ่ม
อำยุและเพศ  

กลุ่มอำยุ ประชำกร 

( ปี ) ชำย หญิง 
รวม ร้อยละ 

  จ ำนวน(คน) ร้อยละ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

0 – 4 1,576 4.64 1,399 4.05 2,975 4.34 

5 – 9 1,931 5.69 1,733 5.02 3,664 5.35 

10 – 14 2,101 6.19 2,041 5.91 4,142 6.05 

15 – 19 2,075 6.11 1,963 5.68 4,038 5.90 

20 – 24 2,157 6.36 1,621 4.69 3,778 5.52 

25 – 29 1,813 5.34 1,670 4.83 3,483 5.09 

30 – 34 2,127 6.27 1,889 5.47 4,016 5.86 

35 – 39 2,107 6.21 2,148 6.22 4,255 6.21 

40 – 44 2,185 6.44 2,307 6.68 4,492 6.56 

45 – 49 2,495 7.35 2,783 8.06 5,278 7.71 

50 – 54 3,111 9.17 3,561 10.31 6,672 9.74 

55 – 59 3,141 9.25 3,204 9.27 6,345 9.26 

60 - 64 2,514 7.41 2,720 7.87 5,234 7.64 

65 – 69 1672 4.93 1791 5.18 3,463 5.06 

70 – 74 1138 3.35 1192 3.45 2,330 3.40 

75 – 79 793 2.34 959 2.78 1,752 2.56 

80 ปีขึ้นไป 1003 2.96 1566 4.53 2,569 3.75 

รวม 33,939 100 34,547 100 68,486 100 

แหล่งข้อมูล : ฐำนข้อมูล hosxp_pcu  ณ วันที่ 24 มิถุนำยน 2561 
 จำกตำรำง พบว่ำ  ประชำกรกลุ่มอำยุ 50-54 ปี มีมำกท่ีสุดคือร้อยละ 9.74 รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 54 
- 59 ปี ร้อยละ 9.26 ส่วนประชำกรกลุ่มอำยุ 75–79 ปี มีน้อยที่สุดคือร้อยละ 2.56   
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละประชำกรอ ำเภอเมืองน่ำน  ปีงบประมำณ 2561  แยกกลุ่มอำยุและเพศ 

 
1.9 บุคลากรสาธารณสุขในอ าเภอเมืองน่าน แยกรายสถานบริการ  
ตารางท่ี 3   จ ำนวนบุคลำกรสำธำรณสุข ในอ ำเภอเมืองน่ำน แยกรำยสถำนบริกำร และต ำแหน่ง 
                ปีงบประมำณ 2561 

หน่วยงำน 
หัวหน้ำ
สถำน
บริกำร 

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข 

พยำบำล
วิชำชีพ 

เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข 

ผู้ช่วย จน
ท.อนำมัย 

พกส./
ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว
เงินบ ำรุง 

แพทย์
แผน
ไทย 

รวม 

1.สสอ.เมืองน่ำน 1 5 0 2 0 2 0 10 

2.รพ.สต.บ่อ 1 0 1 1 0 2 0 5 

3.รพ.สต.น้ ำงำว 1 0 1 2 1 1 0 6 

4.รพ.สต.ผำสิงห ์ 1 1 2 1 0 2 0 7 

5.รพ.สต.ไชยสถำน 1 0 2 2 0 2 0 7 

6.รพ.สต.ปำงค่ำ 1 1 2 0 0 2 1 7 

7.รพ.สต.ถืมตอง 1 0 2 0 0 2 0 5 

8.รพ.สต.เรือง 1 0 2 1 0 4 0 8 

9.รพ.สต.สะเนยีน 1 0 0 2 0 2 0 5 

10.รพ.สต.ละเบ้ำยำ 1 0 2 2 0 2 0 7 

11.รพ.สต.น้ ำโค้ง 1 0 2 2 0 3 0 8 

12.รพ.สต.บ่อสวก 1 1 2 4 0 3 0 11 

13.รพ.สต.นำซำว 1 0 1 1 0 2 0 5 

14.รพ.สต.ดู่ใต ้ 1 0 2 2 0 2 0 7 
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15.รพ.สต.ดอนมูล 1 1 3 1 0 2 0 8 

16.รพ.สต.ดอนน้ ำครก 1 0 1 2 0 2 1 7 

17.รพ.สต.กองควำย 1 0 2 1 0 2 0 6 

18.สสช.ห้วยมอญ 0 0 0 2 0 2 0 4 

รวมทั้งหมด 16 13 29 31 1 36 4 123 

 แหล่งข้อมูล : ทะเบียนบุคลำกรของ สสอ.เมืองน่ำน 
 จำกตำรำงพบว่ำ  บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน มีจ ำนวนทั้งหมด 123 คน 
โดยมีต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินบ ำรุงมำกที่สุด จ ำนวน 36 คน รองลงมำคือ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข ตำมล ำดับ 
1.10 องค์กร/ชมรม/กลุ่ม 

ชมรมผู้สูงอำยุระดับอ ำเภอ   จ ำนวน  1  ชมรม  
ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ  จ ำนวน  1  ชมรม  

1.11 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ตารางท่ี 4  จ ำนวนและอัตรำต่อหลังคำเรือน ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในอ ำเภอ
เมืองน่ำน ปีงบประมำณ 2561 แยกรำยสถำนบริกำร            

ล ำดับ สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
จ ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข(คน) 

อัตรำต่อหลังคำเรือน 

1 รพ.สต.บ่อ 79 9 
2 รพ.สต.น้ ำงำว 19 11 
3 รพ.สต.ผำสิงห์ 78 20 
4 รพ.สต.ไชยสถำน 85 11 
5 รพ.สต.ปำงค่ำ 59 17 
6 รพ.สต.ถืมตอง 91 11 
7 รพ.สต.เรือง 91 12 
8 รพ.สต.สะเนียน 57 12 
9 รพ.สต.ละเบ้ำยำ 37 12 
10 รพ.สต.น้ ำโค้ง 98 11 
11 รพ.สต.บ่อสวก 165 11 
12 รพ.สต.นำซำว 92 10 
13 รพ.สต.ดู่ใต ้ 107 10 
14 รพ.สต.ดอนมูล 106 19 
15 รพ.สต.ดอนน้ ำครก 69 10 
16 รพ.สต.กองควำย 88 10 
17 สสช.ห้วยมอญ 8 15 
 รวม 1,329 12 

แหล่งข้อมูล :  ฐำนข้อมูล อสม.อ ำเภอเมืองน่ำน 
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จำกตำรำง พบว่ำ  อสม.อ ำเภอเมืองน่ำน มีทั้งหมด 1,329 คน มีควำมรับผิดชอบ อัตรำเฉลี่ย อสม. 1 
คน ต่อ 12 หลังคำเรือน   

 
1.12 สถานะสุขภาพ 
ตารางท่ี 5  สถำนสุขภำพประชำชนอ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน  ปี 2559 – 2561 

รำยกำร หน่วยวัด 
(/ประชำกร) 

เป้ำหมำย ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

1.ผลกระทบของกำรพัฒนำสุขภำพ      
  1.1 อัตรำเกิด ต่อพัน ปชก. - 7.59 6.11 8.07 
  1.2 อัตรำตำย ต่อพัน ปชก. - 4.66 2.26 3.17 
  1.3 อัตรำเพิ่มประชำกรตำมธรรมชำติ ต่อร้อย ปชก. 1.2 0.29 0.38 0.49 
  1.4 อัตรำตำยมำรดำ ต่อพันเกิดมีชีพ 0.18 0 0 0 
  1.5 อัตรำตำยทำรกปริก ำเนิด ร้อยละ < 9 0 0 0 
  1.6 ภำวะขำดออกซิเจนในเด็ก ร้อยละ < 30 0 0 0 
  1.7 อัตรำน้ ำหนักทำรกแรกเกิด      
     - ต่ ำกว่ำ   2,500 กรัม ร้อยละ 7 12.79 10.54 9.03 
     - มำกกว่ำ 3,000 กรัม ร้อยละ > 70 71.14 74.05 72.18 
   1.8 เด็กอำยุ 0–6ปี ขำดสำรอำหำร      
     - ระดับค่อนข้ำงน้อย ร้อยละ < 10 7.79 8.02 6.72 
     - ระดับน้อยกว่ำเกณฑ์ ร้อยละ < 1 1.87 1.48 1.48 
2.ลดปัญหำสุขภำพ      
   2.1อัตรำกำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรือ
กำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 

ต่อแสน ปชก. 6.8 13.18 0 1.66 

  2.2 ลดอัตรำตำยจำกโรคมะเร็งทุกชนิด ต่อแสน ปชก. 40 90.66 54.55 54..88 
  2.3 ลดอัตรำตำยจำกอุบัติเหตุจรำจร ต่อแสน ปชก. 50 21.42 18.18 18.29 
  2.4 อัตรำตำยจำกโรคหัวใจ/หลอด
เลือด 

ต่อแสน ปชก.  
 

50 
 

65.93 77.70 78.16 

3.ด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรค      
  3.1 อัตรำกำรติดเชื้อเอดส์รำยใหม่ของ
ประชำกรวัยเจริญพันธุ์ อำยุ 15-45 ปี 

     

    -  กำรติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ < 1 0 0 0 
    -  กำรติดเชื้อในทหำรเกณฑ์ ร้อยละ 0.5 0 0 0 
    -  ผู้บริจำคโลหิต ร้อยละ  0 0 0 
    -  ผู้เสพสำรเสพติด ร้อยละ  0 0 0 
    -  หญิงขำยบริกำร ร้อยละ  0 0 0 
  3.2 อัตรำป่วยด้วยไข้มำลำเรีย ต่อพัน ปชก < 1 0 0 0 
  3.3 อัตรำตำยด้วยไข้มำลำเรีย ร้อยละ ผู้ป่วย 0.6 0 0 0 
  3.4 อัตรำป่วยด้วยไข้เลือดออก ต่อแสน  ปชก. < 50 20.24 77.61 78.84 
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รำยกำร หน่วยวัด 
(/ประชำกร) 

เป้ำหมำย ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

  3.5 อัตรำป่วยตำยด้วยไข้เลือดออก ร้อยละของ ผป. < 0.2 0 0 0 
  3.6 อัตรำป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส ต่อแสน  ปชก. 19 2.38 6.16 2.46 
  3.7 อัตรำป่วยตำยโรคเลปโตสไปโรซีส   ร้อยละของ ผป. 2.3 0 0 0 
  3.8 อัตรำป่วยด้วยโรคโปลิโอ  ต่อแสน ปชก. ปลอดโรค 0 0 0 
  3.9 อัตรำป่วยด้วยโรคบำดทะยักในเด็ก
แรกเกิด 

ต่อแสน  ปชก. < 1 0 0 0 

  3.10 อัตรำป่วยด้วยโรคคอตีบ      
  3.11 อัตรำป่วยด้วยโรคไอกรน ต่อแสน  ปชก. < 0.03 0 0 0 
  3.12  อัตรำป่วยด้วยโรคหัด ทุกกลุ่ม ต่อแสน  ปชก. 0.15 0 0 0 
  3.13 อัตรำป่วยด้วยโรคตับอักเสบ บี ต่อแสน  ปชก. - 0 0 0 
  3.14 อัตรำป่วยด้วยโรคบำดทะยักทุก
กลุ่มอำยุ 

ต่อแสน  ปชก. 10 0 0 0 

  3.15 อัตรำป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบ
เจอี 

ต่อแสน  ปชก. - 0 0 0 

 
ตารางท่ี 7  สำเหตุกำรป่วย 10 อันดับแรกของประชำชนอ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน ปี 2561 

ชื่อกลุ่ม ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
อัตรำต่อแสน 

ปชก. 
1 ควำมดันโลหิตสูง (ที่ไม่มีสำเหตุน ำ) 19,405 27,927 47,332 23.40 69111.94 

2 เนื้อเยื่อผิดปกติ 10,909 17,596 28,505 14.09 41621.65 

3 เบำหวำน 10,472 12,430 22,902 11.32 33440.41 

4 ควำมผิดปกติอ่ืนๆ ของฟันและโครงสร้ำง 7,654 9,672 17,326 8.57 25298.60 

5 พยำธิสภำพของหลังส่วนอื่นๆ 6,076 9,538 15,614 7.72 22798.82 

6 กำรติดเชื้อของทำงเดินหำยใจส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่นๆ 

5,717 6,658 12,375 6.12 18069.39 

7 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอำหำร กระเพำะและดู
โอเดนัม 

3,370 5,699 9,069 4.48 13242.12 

8 กำรบำดเจ็บระบุเฉพำะอ่ืนๆ, ไม่ระบุเฉพำะ
และหลำยบริเวณในร่ำงกำย 

5,466 3,100 8,566 4.23 12507.67 

9 โรคอ่ืนๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,689 4,316 8,005 3.96 11688.52 

10 ควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนำกำร
และเมตะบอลิกอ่ืนๆ 

2,856 3,506 6,362 3.15 9289.49 

ข้อมูลจำก : DHDC , 43 แฟ้ม HosXP-PCU .2561 
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ตารางท่ี  8  สำเหตุกำรตำยของประชำชนในอ ำเภอเมืองน่ำน ปี 2561 

ล ำดับ ชื่อโรค ชำย หญิง รวม อัตรำ (พันปชก.) 

1 วัยชรำ 19 17 36 283.46 

2 ควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ไม่ระบุรำยละเอียด 10 15 25 196.85 

3 
ควำมผิดปกติอ่ืนและที่ไม่ระบุรำยละเอียดของ
ระบบไหลเวียนโลหิต 

9 9 18 141.73 

4 
Malignant neoplasm unspecified  
(เนื้องอกมะเร็ง) 

8 5 13 102.36 

5 
ควำมผิดปกติของระบบหำยใจ ไม่ระบุ
รำยละเอียด 

6 5 11 86.61 

6 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรำยละเอียด 2 5 7 55.12 

7 
เหตุกำรณ์ที่ไม่ระบุรำยละเอียด ไม่ทรำบเจตนำ 
สถำนที่ไม่ระบุรำยละเอียด 

5 0 5 39.37 

8 อุบัติเหตุกำรขนส่งที่ไม่ระบุรำยละเอียด 4 0 4 31.50 

9 ปอดบวม ไม่ระบุรำยละเอียด 3 1 4 31.50 

10 Chronic kidney disease stage 5 2 2 4 31.50 

 
แหล่งข้อมูล : DHDC , 43 แฟ้ม HosXP-PCU .2561 

จำกตำรำงพบว่ำ : กำรเสียชีวิตจำกภำวะชรำภำพ เป็นสำเหตุกำรตำยที่มีอัตรำสูงสุด  รองลงมำ คือ
ควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ  ระบบไหลเวียนโลหิต และโรคมะเร็ง  
 

ตารางท่ี 7 จ ำนวนและอัตรำป่วยด้วยโรคที่เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ อ ำเภอเมืองน่ำน ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

โรค 
2559 2560 2561 

จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ 

อุจจำระร่วง 746 888.24 740 911.58 639 853.68 

ปอดบวม 201 239.33 327 402.82 422 519.85 

ตำแดง 551 656.06 250 307.79 283 348.62 

อำหำรเป็นพิษ 177 210.75 149 183.55 302 322.02 

ไข้หวัดใหญ่ 52 61.93 84 103.48 155 190.94 

TB ทุกระบบ 78 92.87 132 162.61 101 124.42 

มือ เท้ำ ปำก 53 63.11 39 48.04 93 114.56 

ไข้เลือดออก 17 20.24 63 77.61 64 78.84 
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SUIS 0 0 20 24.64 9 11.09 

เลปโต สไปโรซีส 2 2.38 5 6.16 2 2.46 

Suside 2 2.38 5 6.16 0 0 
แหล่งข้อมลู : รำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 

จำกตำรำงพบว่ำ จ ำนวนและอัตรำป่วยด้วยโรคที่เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ อ ำเภอเมืองน่ำน ปี 2561 
3 อันดับแรกคือ โรค อุจจำระร่วง ปอดบวม และตำแดง ตำมล ำดับ 

 
1.13 ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่อ าเภอเมืองน่าน 
 1. โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเก่ียวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด, โรคควำมดันโลหิตสูง, โรคเบำหวำน, 
โรคปอด, อุบัติเหตุ และโรคมะเร็งทุกชนิด 
 2. โรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ถือเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 
 3. พฤติกรรมสุขภำพท่ีไม่ถูกต้อง ได้แก่ กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกำรสูบบุหรี่ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแบบการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข จังหวัดน่าน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (ด้ำนสุขภำพ)ทุกกลุ่มวัย   
1.1 กลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
 

1. ลดกำรตำยมำรดำ  
   - กำรถ่ำยทอดนโยบำยและกำรขับเคลื่อน
งำน 
   - กำรจัดกำรระบบข้อมูลและกำรเฝ้ำระวัง 
   - กำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
   - กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพ 
   - กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล
สุขภำพหญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว ชุมชน 

ข้อมูลจาก HDC ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
- อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไม่เกิน 20 ต่อกำรเกิดมี
ชีพแสนคน  
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
1. มำรดำตำย 
     ปี 2559 = 0 รำย  คิดเป็น 0 
     ปี 2560 = 0 รำย  คิดเป็น 0 
     ปี 2561 = 0 รำย  คิดเป็น 0 
    จ ำนวนมำรดำคลอด 
     ปี 2559 = 404 รำย   
     ปี 2560 = 397 รำย   
     ปี 2561 = 260 รำย 
 
 
 
 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- ด ำเนินกำรตำมห้องคลอดมำตรฐำน  มี MCH Board 
ระดับอ ำเภอและจังหวัด ร่วมวิเครำะห์ วำงแผนงำน 
โครงกำร กำรก ำกับ ติดตำมงำน ปรับแผนฯตำมสภำพ
ปัญหำที่เกิดขึ้น 
1. ด าเนินการตามคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ 
   (ANC คุณภาพ) โดยก าหนดแนวทางการส่งต่อ ดังนี้ 
1.1. รพ.สต.เครือข่ำยส่งหญิงตั้งครรภ์มำรับบริกำรที่
โรงพยำบำลเพื่อพบแพทย์ ดังนี้  
- First ANC ทุกรำย  
- Risk Preg. ให้มำ ANC รพ. 
- อำยุครรภ์ 20 wks. 
- อำยุครรภ์ ≥ 36 wks.เพ่ือประเมินท่ำทำรกในครรภ์
และกรณีเคยผ่ำตัดคลอด 
- อำยุครรภ์≥ 39 wks. กรณีที่ไม่มีกำรเจ็บครรภ์ส่ง PV 
stripping 
2. การก ากับติดตามประเมินผล 
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 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของกำรฝำกครรภ์ก่อน 12 week 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 165 รำย  คิดเป็น 40.84 
ปี 2560 = 157 รำย  คิดเป็น 39.55 
ปี 2561 = 134 รำย  คิดเป็น 51.54 
- อัตรำกำรเฝ้ำระวังกำรคลอดมีชีพในหญิงตั้งครรภ์ 
15-19 ปี 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 64 รำย  คิดเป็น 33.30 
ปี 2560 = 55 รำย  คิดเป็น 28.57 
ปี 2561 = 33 รำย  คิดเป็น 16.90 
 

2.1 มีกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนงำนอนำมัย   แม่
และเด็ก 
2.2 กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงที่
ได้ก ำหนดไว้ 
 2.3 กำรผ่ำนกำรประเมินกำรเฝ้ำระวังกำรตก
เลือดหลังคลอดและมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก 
จำกทีมMCH Board  
2.4 มีกำรติดตำมตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น อัตรำมำรดำตำย, 
อัตรำกำรตกเลือดหลังคลอด 
 
ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
- กำรน ำข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่มำวิเครำะห์
เพ่ือที่จะได้ค้นหำปัญหำ  วำงแผนร่วมกับอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) ในกำรก ำหนดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหำ 
- กำรพัฒนำระบบหรือช่องทำงส ำหรับกำรส่งต่อ 
กรณีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 
- กำรส่งเสริมและติดตำมให้หญิงตั้งครรภ์มำฝำกครรภ์
ทันทีท่ีรู้ว่ำตั้งครรภ์  โดยเฉพำะในช่วงที่มีอำยุครรภ์ 
น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ กำรสนับสนุนให้สำมี 
มีส่วนร่วมในกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์  โดยกำร
ประชำสัมพันธ์  ผ่ำนสื่อหลำกหลำยรูปแบบ เช่น      



17 
 

 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

 แผ่นพับ  เสียงตำมสำย  หอกระจำยข่ำว  กำรแจ้ง    
หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำง โทรศัพท์  หรือ 
Application line เป็นต้น เพ่ือควำมสะดวก และ  
รวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน 

 2.ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
   - ระบบบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน 
   - ระบบบริกำรที่มีคุณภำพ 
   - กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพที่ดี และลด
ปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย 
   - กำรจัดกำรระบบข้อมูลและกำรเฝ้ำระวัง 

ข้อมูลจาก HDC ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
- ร้อยละเดก็ 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย ไม่น้อยกว่ำ 
80  (9, 18, 30 และ 42 เดือน) 
ผลกำรด ำเนินงำน   
ปี 2559 = NA รำย  คิดเป็น NA 
ปี 2560 = คัดกรอง 396  รำย  คิดเป็น 92.74 
ปี 2561 = คัดกรอง 1,201 รำยคิดเป็น 96.47 
- ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี (ชำย 110/
หญิง 109) 
ผลกำรด ำเนินงำน   
ปี 2559 = 9,383   รำย  คิดเป็น 44.44 
ปี 2560 = 9,651   รำย  คิดเป็น 40.22 
ปี 2561 = 6,577   รำย  คิดเป็น 46.94 

มาตรการและการด าเนินงาน 
2. ด ำเนินกิจกรรมตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก  
- กำรน ำข้อมูลกำรตรวจติดตำมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี 
วิเครำะห์  เพื่อที่จะได้ค้นหำปัญหำและแก้ไขปัญหำได้
ตรงประเด็น  เช่น น้ ำหนักและส่วนสูงของเด็กต่ ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมโภชนำกำร  
- กำรประสำนงำนกับครูอนำมัย โรงเรียน  เพ่ือกำร
ค้นหำ  ติดตำมและส่งต่อเพ่ือกำรรักษำ 

1.2 เด็กวัยเรียน 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
   - ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและ
แก้ปัญหำเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
   - กำรคัดกรอง ส่งต่อ กำรจัดกำรแก้ไข

ข้อมูลจาก HDC ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
- ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 66 
ผลกำรด ำเนินงำน   

มาตรการและการด าเนินงาน 
- กำรประสำนงำนกับครูอนำมัย โรงเรียน  เพ่ือกำร
ค้นหำเด็กท่ีมีภำวะน้ ำหนักเกิน 
- ประเมิน ติดตำมและส่งต่อเด็กท่ีมีภำวะน้ ำหนักเกิน  
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 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

ปัญหำ และคุณภำพข้อมูลจำกระบบ HDC 
   - มำตรกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 

ปี 2559 = 969     รำย  คิดเป็น 59.27 
ปี 2560 = 2,593   รำย  คิดเป็น 56.09 
ปี 2561 = 3,063   รำย  คิดเป็น 57.38 

เป็นรำยบุคคล 
- จัดท ำโครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและ
ผู้ปกครอง 

 2. ส่งเสริมสุขภำพควบคุมป้องกันโรคในช่อง
ปำก 
  - กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคในช่องปำก 
เพ่ือให้เด็กปรำศจำกฟันผุ 
   - ควบคุมโรคในช่องปำกและลดกำรสูญเสีย
ฟันแท้ในเด็กอำยุ 12 ปี 
   -ขยำยควำมครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
ทันตสุขภำพในศูนย์ พัฒ นำเด็ก เล็กและ
โรงเรียน  
   - ก ำรจั ดบ ริก ำรสุ ขภ ำพช่ อ งป ำกที่ มี
คุณภำพ ในหน่วยงำนระดับปฐมภูมิ 
   - เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพช่องปำก  
    
 
 

ข้อมูลจาก HDC ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
- ร้อยละของเด็กกลุ่มอำยุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(Cavity free) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 52 
ผลกำรด ำเนินงำน   
ปี 2559 = 37    รำย  คิดเป็น 90.24 
ปี 2560 = 159   รำย  คิดเป็น 79.10 
ปี 2561 = 180   รำย  คิดเป็น 76.60 
- ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริกำรสุขภำพ
ช่องปำกท่ีมีคุณภำพ ≥60 % 
ผลกำรด ำเนินงำน   
   จ ำนวน รพ.สต. 16 แห่ง มีกำรจัดบริกำรสุขภำพ
ช่องปำกจ ำนวน 16  แห่ง ร้อยละ 100 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
  ในปี 2560 ในงำนส่งเสริมทำงทันตกรรม มีกำร
จัดให้บริกำรสุขภำพช่องปำกทั้ง 16 แห่ง ส่วนใน
งำนรักษำทำงทันตกรรม มีกำรให้บริกำร 7 แห่ง 
ส่วนอีก 9 แห่ง เป็น รพสต.เครือข่ำย โดยมีระบบ
กำรส่งต่อในกำรให้บริกำรทันตกรรม 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภำพในหญิงตั้งครรภ์ ตรวจฟัน
ให้สุขศึกษำ ส่งต่อเพ่ือรับบริกำร 
- กิจกรรมต ำบลฟันดี ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสำมำรถดูแล
สุขภำพฟันของบุตรหลำนได้ ตรวจฟัน ทำฟลูออไรด์วำ
นิช ฝึกแปรงฟัน เยี่ยมบ้ำน 
- กิจกรรมพัฒนำระบบกำรดูแลทันตสุขภำพในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก เน้นกิจกรรมตรวจฟัน ทำฟลูออไรด์วำนิช 
ส่งต่อ จัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อทันสุขภำพ              
ตำมมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุณภำพ 
- กิจกรรมยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ตรวจฟันในเด็ก       
ทุกระดับ เคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ป.1 ส่งต่อเพ่ือรับ
กำรรักษำตำมควำมเหมำะสม 
ส่งเสริมกิจกรรมแปรงฟันในโรงเรียน กำรจัดสิ่งแวดล้อม
กำรลดอำหำรที่ท ำให้เกิดโรคฟันผุในโรงเรียน          
กำรฝึกทักษะกำรแปรงฟันโดยนักส่งเสริมทันตสุขภำพ 
ปัญหาอุปสรรค   
- กำรน ำข้อมูลลงในระบบ กำรลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูล
มีมำกไม่สำมำรถลงได้ทัน เนื่องจำกต้องเปิดบัตรทุกรำย 
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- ปัญหำกำรขำดแคลนทันตบุคลำกร โดยเฉพำะ        
เจ้ำพนักงำนทันตฯ ใน รพ.สต.  
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรทันตกรรม ค่อนข้ำงสูงท ำให้ 
รพ.สต. ไม่อยำกเปิดให้บริกำรทันตกรรม 
 
 

 3.กำรสร้ำง/พัฒนำทีมเครือข่ำยผู้ก่อกำรดี 
(Merit Maker) ป้องกันกำรจมน้ ำ 
 

- ลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุ
ต่ ำกว่ำ 15 ปีไม่เกิน 5 ต่อแสนประชำกร 
ผลกำรด ำเนินงำน   
  ปี 2559 = 0 รำย  คิดเป็น 0 : แสนประชำกร 
  ปี 2560 = 0 รำย  คิดเป็น 0 : แสนประชำกร 
  ปี 2561 = 0 รำย  คิดเป็น 0 : แสนประชำกร 
 

มาตรการและการด าเนินงาน  
- จัดอบรมโดยทีม สสจ.น่ำน เดือนมีนำคม 2560 เรื่อง
“กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ และกำรฝึกทักษะช่วยฟื้นคืน
ชีพ” โดยมี เป้ำหมำย จนท.รพ.สต. ครู จนท.อบต. เพื่อ
อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและช่วยเหลือผู้จมน้ ำ 
และกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรจมน้ ำในเด็ก 
- จัดตั้งทีมสมำชิกผู้ก่อกำรดี “Merit maker” 
ร่วมกับ อบต.บ่อ เพ่ือด ำเนินงำนส ำรวจและปรับปรุง
แหล่งน้ ำเสี่ยง  
- กำรฝึกทักษะแก่นักเรียน พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ในกำร
ช่วงเหลือตัวเอง และเด็กจมน้ ำ 

1.3 วัยรุ่น 1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพที่
จ ำเป็นส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน (Youth 
Friendly Health Services) และกำร
ด ำเนินงำนอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
2. กำรลดปัญหำกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่นอำยุ

- อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปีไม่เกิน 
42 ต่อพันประชำกร 
ผลกำรด ำเนินงำน   
  ปี 2559 = 64รำย  คิดเป็น 33.26 
  ปี 2560 = 55 รำย  คิดเป็น 28.53 

มาตรการและการด าเนินงาน 
1.กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบริกำรสุขภำพ 
ที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน 
  -กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนคลินิกบริกำร
สุขภำพที่จ ำเป็นส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน 



20 
 

 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

น้อยกว่ำ 20 ปี 
3. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
อ ำเภอ 

  ปี 2561 = 33 รำย  คิดเป็น 16.88 
 

- กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
แผนพัฒนำงำนบริกำร  แผนพัฒนำกำรด ำเนินงำน   
และแผนพัฒนำขยำยงำน 
- กำรวิเครำะห์ปัญหำที่ส ำคัญของวัยรุ่น 
- กำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน  เช่น กำร
ประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำโครงกำรเข้ำถึงชุมชน    
กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย เป็นต้น 
 

1.4 วัยท ำงำน 1. กำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำน ควำมดัน
โลหิตสูง 
   - กำรค้นหำกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยกำร
คัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูง/เบำหวำน 
   - กลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง/เบำหวำน
เข้ำถึงบริกำรลดเสี่ยง 
   - กำรประเมินคุณภำพ NCD Clinic Plus  
 

ข้อมูลจาก HDC ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
- ร้อยละกำรคัดกรองควำมดันโลหิต 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 16,303 รำย  คิดเป็น 57.15 
ปี 2560 = 17,375 รำย  คิดเป็น 59.13 
ปี 2561 = 28,477 รำย  คิดเป็น 96.37 
- ร้อยละกำรคัดกรองเบำหวำน 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 18,464 รำย  คิดเป็น 50.81 
ปี 2560 = 18,618 รำย  คิดเป็น 49.71 
ปี 2561 = 36,057 รำย  คิดเป็น 95.02 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนควบคุมน้ ำตำลได้ดี 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 1,305 รำย  คิดเป็น 33.69 

มาตรการและการด าเนินงาน 
1.กำรจัดกำรข้อมูล 
- มีประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำนกลุ่มเป้ำหมำย : ผู้รับ
ผิดงำน NCD/ CKD/ IT  และมีกำรด ำเนินงำนโดย
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหน้ำงำนร่วมกับ IT  ตรวจสอบ
ผลงำนกบัข้อมูลจำก 43 แฟ้มทุกเดือนหลังจำกมีกำร
ส่งออกและประมวลผลข้อมูล เมื่อพบผิดปกติ  
2.กำรเฝ้ำระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
พ้ืนที่คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย >80% และบันทึกข้อมูล 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรำยกลุ่ม / บุคคล 
3. กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง และเด็กอ้วน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำร
ด ำเนินงำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเป้ำหมำยที่
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ปี 2560 = 1,420 รำย  คิดเป็น 35.88 
ปี 2561 = 1,395 รำย  คิดเป็น 33.53 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงควบคุม
ควำมดันได้ดี 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 5,958 รำย  คิดเป็น 50.28 
ปี 2560 = 5,751 รำย  คิดเป็น 47.17 
ปี 2561 = 5,057 รำย  คิดเป็น 39.72 
 
 
- ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับกำรประเมินโอกำสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 625    รำย  คิดเป็น 11.36 
ปี 2560 = 854    รำย  คิดเป็น 16.87  
ปี 2561 = 3,854 รำย  คิดเป็น 74.68 

ก ำหนด 
 - ทบทวนกำรด ำเนินงำนเชิงรุกในกำรลดเสี่ยงลดโรค
NCD ใน Setting ต่ำงๆเช่น ใน รร. ,องค์กร ,ชุมชน 

1.4 ผู้สูงอำยุ 1.ต ำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว (Long Term Care) 

- ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพ
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ใน
ชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
- ปี 2561 มีต ำบล Long Term Care  6  ต ำบล 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- ปี 2560 ในกำรด ำเนินงำนต ำบล LTC  6 ต ำบล    คือ 
บ่อ ผำสิงห์ ไชยสถำน สะเนียน บ่อสวก และกองควำย 
พยำบำลในต ำบล LTC ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร CM 
ทุกคน และได้มีกำรอบรม CG ครบทั้ง 6 ต ำบล และมี
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คือ บ่อ ผำสิงห์ ไชยสถำน สะเนียน บ่อสวก และ
กองควำย 
 
ข้อมูลจาก HDC ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
- ร้อยละของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรคัด
กรองประเมินสุขภำพตำมเกณฑ์ (LTC) 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2559 = 508    รำย  คิดเป็น 3.90 
ปี 2560 = 6,493  รำย  คิดเป็น 45.78  
ปี 2561 = 8,119  รำย  คิดเป็น 52.90 
 
 

กำรลงดูแลผู้ป่วยโดย CM และ CG ตำม Care Plan ที่
ได้ก ำหนด 
CM= Care Manager 
CG= Care giver 
ปัญหาและอุปสรรค  
ควำมชัดเจนในกำรใช้เงินในกำรท ำกิจกรรม LTC 

2. ระบบกำรจัดกำร
สุขภำพในพ้ืนที่ 
 

1.กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
  - กำรเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกรเพ่ือ
พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC)  
  - กำรพัฒนำบุคลำกรรองรับกำรปฏิบัติงำน
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT)   

- ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้จริง  
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
-ทบทวนค ำสั่ง 
-ประชุมคณะท ำงำนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
-จัดท ำแผน/ซ้อมแผนบนโต๊ะเพ่ือเตรียมควำมพร้อมทั้ง
ระดับต ำบลและอ ำเภอ ร่วมกับทีมจังหวัด 
-เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยำกรเตรียมรับสถำนกำรณ์ 
-ซ้อมแผนและภัยสุขภำพร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

 2. กำรป้องกันควบคุมโรควัณโรค - อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ มาตรการและการด าเนินงาน 
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    - กำรเร่งรัดกำรค้นหำผู้ติดเชื้อวัณโรคและ
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำย 
    - กำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วย
ตำมมำตรฐำนให้หำยและกินยำครบ 
 

และกลับเป็นซ้ ำ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85) 
 

-พัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรคัดกรองที่มีคุณภำพและ
เร่งรัดกำรค้นหำผู้มีอำกำรสงสัยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ให้
ได้รับกำรคัดกรองและรับกำรรักษำวัณโรคตั้งแต่ระยะ
แรกเริ่ม 
-จัดท ำฐำนข้อมูลกลุ่มเสี่ยงส ำคัญและคืนข้อมูลให้กับ
พ้ืนที่  
- อบรมให้ควำมรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำวัณโรค เพ่ือให้คนในชุมชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัณโรค  กำรควบคุมป้องกัน
วัณโรค มีทัศนคติที่ดี ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
หลักวิชำกำร สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผลและมีคุณภำพ  ค้นหำผู้ป่วย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ส ำคัญ ให้เข้ำสู่ระบบกำรรักษำอย่ำงรวดเร็ว โดยกำร
ค้นหำ และวินิจฉัย ด้วยกำรตรวจทำงรังสี  และกำร
ตรวจเสมหะ  กำรเก็บเสมหะ  และสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง 
สำมำรถช่วยให้กำรวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  และ
สำมำรถให้กำรรักษำแก่ผู้ป่วยได้  

 

 3. กำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    -  จัดโครงสร้ำงและก ำหนดผู้รับผิดชอบงำน
ยำเสพติดทุกระดับ (อ ำเภอ,รพศ.,รพช., รพ.
สต.) 
    -  จัดระบบบริกำรด้ำนยำและสำรเสพติด

- ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือน หลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัดรักษำ (3 
month remission rate)  (ร้อยละ 92)  
ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2561 ผู้ป่วยยำเสพติดอ ำเภอเมืองน่ำน ผ่ำนค่ำย

มาตรการและการด าเนินงาน 
โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำ ติดตำมและ
ฟ้ืนฟูผู้ป่วยยำเสพติด อ ำเภอเมืองน่ำน 
1.ใช้คณะกรรมกำรยำเสพติดระดับอ ำเภอ เป็นกลไกเฝ้ำ
ระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 



24 
 

 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

ตั้งแต่กำรป้องกัน บ ำบัดรักษำฟ้ืนฟู ติดตำม
ดูแลผู้ผ่ำนกำรบ ำบัด และมำตรกำรเชิงรุก ใน
สถำนบริกำรทุกแห่งของกระทรวงสำธำรณสุข  
    -  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ ตำมเกณฑ์ SP  
    - สถำนพยำบำลได้รับกำรรับรองคุณภำพ  
(HA ยำเสพติด) เพ่ิมขึ้น  
    - จัดระบบบริกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด
ในสถำนพยำบำล  
    -  พัฒนำศูนย์ฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยในระยะยำว
ให้เพียงพอตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่  
    - ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนบ ำบัดนอก
กระทรวงสำธำรณสุขในพ้ืนที่  ก ำกับดูแล
มำตรฐำนกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดใน
ระบบบังคับบ ำบัด ระบบต้องโทษ และค่ำย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

บ ำบัดแบบสมัครใจ “ค่ำยศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 
จ ำนวน 39 รำย 

 2.หน่วยบริกำรจัดบริกำรและพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้ำน ยำเสพติด  
3.หน่วยบริกำรให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน 
และประสำนงำนชุมชนในกำรค้นหำผู้เสพ/ผู้ใช้ยำเสพติด 
4.ท ำกำรคัดกรอง  และให้กำรบ ำบัดรักษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
5.จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบ ำบัดผู้ใช้ยำเสพติด 
(BI,BA) ให้แก่บุคลำกรสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบงำนยำ
เสพติดใน รพร.และรพ.สต.   
6.นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบระบบ กำรบันทึก บสต. ของ 
รพร.และ รพ.สต หลังให้บริกำรและกำรติดตำมผู้ป่วย 
 
 

3. กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำน
สุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.  กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
   - กำรจัดท ำแนวทำงหรือแผนงำนหรือ
โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพ มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
   - ข้อมูลกำรเก็บตัวอย่ำง หรือเก็บตัวอย่ำง
ในรำยกำรที่ตกลงกับ อย.เพ่ือตรวจวิเครำะห์

 - ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 95) 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
1. ส ำรวจ ฐำนข้อมูล สถำนที่ผลิต สถำนประกอบกำร
ร้ำนยำ ร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
2. ตรวจประเมินสถำนที่ผลิต จ ำหน่ำย สถำน
ประกอบกำรร้ำนยำ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่จ ำหน่ำย 
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ทำงห้องปฏิบัติกำรหรือตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้นรวมถึงแผนเก็บตัวอย่ำงของหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต 
เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   - ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  (Risk 
management) แบบบูรณำกำร ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. ตรวจสอบตำมมำตรฐำน กฎหมำย / วิเครำะห์ด้วย 
test kit / รถโมบำย / ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
5. ส่งข้อมูล ให้ สสจ. ด ำเนินกำรกรณีผลตรวจไม่เป็นไป
ตำมกฏหมำยก ำหนด 
6. สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง กำรจ ำหน่ำยยำ ผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้รับอนุญำต 

 2.กำรเฝ้ำระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อำหำรสดและอำหำรแปรรูป ได้แก่  ผักและ
ผลไม้สด, เนื้อสัตว์สด , น้ ำบริโภคในภำชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทกลุ่มเป้ำหมำย, ผลิตภัณฑ์จำก
เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร,ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน,ผลิตภัณฑ์จำกแป้ง,น้ ำมันทอดอำหำร 

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปร
รูปมีควำมปลอดภัย(ร้อยละ 80) 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
1. ส ำรวจ ฐำนข้อมูลสถำนที่ผลิต  
2. ตรวจประเมินสถำนที่ผลิต 
3. สุ่มเก็บตัวอย่ำง ณ สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่จ ำหน่ำย 
4. ตรวจสอบตำมมำตรฐำน กฏหมำย / วิเครำะห์ด้วย 
test kit / รถโมบำย / ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
5. ส่งข้อมูล ให้ สสจ. ด ำเนินกำรกรณีผลตรวจไม่เป็นไป
ตำมกฏหมำยก ำหนด 
 

 3. กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบมำตรฐำน
สถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ 
 - กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร 
- กระบวนกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรเพ่ือ

- ร้อยละของสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด (ร้อยละ 80) 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบสสอ.เมืองน่ำน     
- สถำนพยำบำล 3 แห่ง/ตรวจ  3 แห่ง 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  3  คิดเป็น  100 % 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- มีกำรเฝ้ำระวังสถำนพยำบำลทุกแห่ง หำก
สถำนพยำบำลที่เปิดใหม่จะออกตรวจร่วมกับทีม สสจ. 
- มีแผนออกตรวจประเมินติดตำม  
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สุขภำพให้ได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 - มำตรกำรติดตำม ควบคุมก ำกับมำตรฐำน
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

- สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 1 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 1 แห่ง คิดเป็น 100 % 
 

การพัฒนาระบบบริการ 
1. กำรพัฒนำระบบ
กำรแพทย์ปฐมภูมิ 
 

1. คลินิกหมอครอบครัว 
   1.1 จ ำนวนคลินิกหมอครอบครัวที่
ด ำเนินกำร 
   1.2 กลไกกำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อน
ระบบกำรจัดตั้งและด ำเนินกำรคลินิกหมอ
ครอบครัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.3 กำรจัดระบบบริกำรตำมหลักเวช
ศำสตร์ครอบครัวเพื่อให้เกิดกำรดูแล โดยให้
เป็นทีมหมอประจ ำครอบครัว และมีกำรดูแล
แต่แรก ต่อเนื่องและผสมผสำน รวมถึงระบบ
สนับสนุนจำกแม่ข่ำย 
1.4 มีกลไกกำรจัดกำรระดับอ ำเภอและระดับ

- ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 
- แผนกำรจัดตั้ง/พัฒนำ PCC ภำยใน CUP 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
มีแผนกำรพัฒนำ PCC จ ำนวน 4 แห่งใน CUP 
1. PCC เขตเมือง พื้นที่ในเขตเทศบำลเมืองน่ำน 
ประชำกร 20,114 คน 
2. PCC บ่อสวก  พ้ืนที่ บ่อสวก,นำซำว,กองควำย
,ดอนน้ ำครก,ดู่ใต้,ดอนมูล ประชำกร 17,991 คน  
3. PCC น้ ำโค้ง พ้ืนที่ ถืมตอง สะเนียน ละเบ้ำยำ 
เรือง ห้วยมอญ ประชำกร 14,663 คน    
4. PCC ผำสิงห์ พื้นที่ บ่อ น้ ำงำว ไชยสถำน ปำง

มาตรการและการด าเนินงาน 
- ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนระดับอ ำเภอที่
ชัดเจน 
- มีแผนกำรจัดตั้ง PCC ภำยใน CUP 
ปัญหำของกำรเปิด PCC เต็มรูปแบบเนื่องจำกกำรขำด
แคลนบุคลำกรที่มีทักษะเฉพำะด้ำน 
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คลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) 
เพ่ือให้เกิดระบบสนับสนุนกำรจัดบริกำร
คลินิกหมอครอบครัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.5 กำรจัดโครงสร้ำง อำคำรสถำนที่และ
เครื่องมือที่จ ำเป็น 

ค่ำ ประชำกร 10,40   
3 คน 

 2. ระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ( DHS) ได้แก่ 
      2.1 มีระบบบริหำรจัดกำรแก้ปัญหำ
สุขภำพระดับพ้ืนที่โดยกำรมีส่วนร่วม 
      2.2 ต ำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภำพดูแล
ผู้ด้อยโอกำสและกำรดูแลระยะยำวในชุมชน 
(Long Term Care)    
     2.3 ระบบส่งเสริมสุขภำพและกำรดูแล 
กลุ่มผู้สูงอำยุติดเตียง/ผู้พิกำรที่ต้องได้รับกำร
ดูแล/ ผู้ป่วย Palliative care/เด็กอำยุ 0-5 ปี 
ที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ ได้รับกำรดูแลโดยทีม
หมอครอบครัว 
   2.4 กำรก ำหนดจุดเสี่ยงในอ ำเภอและมี
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ 

- ร้อยละของอ ำเภอที่มี District Health 
System(DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ 95 %  
 

มาตรการและการด าเนินงาน  
- กำรขับเคลื่อนระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS : District 
Health System) ประเด็น : กำรป้องกนัปัญหำอุบัติเหตุ
จรำจรดื่มแล้วขับแบบบูรณำกำรอ ำเภอเมืองน่ำน โดย
ร่วมกับที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองน่ำน ได้จัดโครงกำรป้องกัน
ปัญหำอุบัติเหตุจรำจรดื่มแล้วขับแบบบูรณำกำร โดยเริ่ม
จำกกำรคืนข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรของ
ประชำชนที่อำศัยในเขตอ ำเภอเมืองน่ำนแยกรำยต ำบล/
หมู่บ้ำน ในที่ประชุมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในเขตอ ำเภอเมือง
น่ำนในเดือนมกรำคมและเมษำยน 2560 และได้แจ้ง
ข้อตกลงร่วมกันว่ำในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2560 หำก
มีผู้บำดเจ็บจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิด
อุบัติเหตุจรำจรและมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง
น่ำนเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลน่ำน  จะมี
กำรติดตำมเยี่ยมผู้บำดเจ็บ โดย นำยอ ำเภอเมืองน่ำน 
ปลัดอ ำเภอเมืองน่ำน โรงพยำบำลน่ำน ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ



28 
 

 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

ต ำบลในเขตที่ผู้บำดเจ็บอำศัยอยู่ เพื่อติดตำมเยี่ยมเตือน
เรื่องอันตรำยของกำรดื่มแล้วขับ และให้ก ำลังใจในกำร
ลดละเลิกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 3. กำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพและกระบวนกำรบริกำร 

- รพ.สต.ในแต่ละอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับกำร
พัฒนำคุณภำพ ≥ 10 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
- จำกผลกำรประเมิน รพสต.ติดดำว ของ
คณะกรรมกำรทีมอ ำเภอ ประเมินผล จ ำนวน 17 
แห่ง มีผลดังนี้ 
1.ระดับ 5 ดำว จ ำนวน 2 แห่ง 
2.ระดับ 4 ดำว จ ำนวน 5 แห่ง 
3.ระดับ 3 ดำว จ ำนวน 10 แห่ง 
รพ.สต.บ้ำนน้ ำโค้ง เป็นตัวแทนของอ ำเภอเมือง
น่ำน ประกวดรพ.สต.ดีเด่นชนะเลิศระดับโซน และ
ได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัจังหวัด 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- จัดหำบุคลำกรให้เพียงพอตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- กำรพัฒนำคุณภำพของรพ.สต. ระดับต ำบลและอ ำเภอ 
โดยน ำผลจำกกำรประเมินตนเองมำใช้ประโยชน์ ให้มี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2. สำขำ กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์
ผสมผสำน 
 

1. คลินิกกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกในสถำนบริกำรสำธำรสุขทุก
ระดับเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองคุณภำพ 

2. สถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกแห่งมีคลินิก
บริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำนตำมบริบทของ
หน่วยบริกำร 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกท่ีได้มำตรฐำน(≥18.5) 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เมืองน่ำนมีกำรเปิดบริกำร
แพทย์แผนไทยจ ำนวน 5 แห่ง และมีกำรจ่ำยยำ
สมุนไพรในสถำนบริกำรทุกแห่ง 

มาตรการและการด าเนินงาน  
1. คลินิกแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำน    
กำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน 
- ขยำยผลกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมทั้งเครือข่ำย 
- เพ่ิมบัญชีรำยชื่อรำยกำรยำแพทย์แผนไทย 
- จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบกำรแพทย์แผนไทย 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
ก ำลังคน 
 

1. กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ดัชนีควำมสุขของ
คนท ำงำนและ Core value MOPH  
2.  กำรสื่อสำรกับองค์กรเรื่องกำรใช้ดัชนี
ควำมสุขของคนท ำงำนและ Core value 
MOPH 
3. ส ำรวจและประมวลผลกำรใช้ดัชนีควำมสุข
ของคนท ำงำนและ Core value MOPH  

- ร้อยละหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของ
คนท ำงำน (Happy Work Life Index) และ Core 
Value "MOPH" ไปใช้ 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- กำรส ำรวจ Happy work life โดยใช้ 
Happinometer เป็นเครื่องมือ  
- จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน ปี 2561 
 

3.2 กำรพัฒนำ
เครือข่ำยก ำลังคน
ด้ำนสุขภำพ 
 
 

1. กำรพัฒนำศักยภำพ อสค. เป็นแกนน ำใน
กำรดูแลศักยภำพครอบครัว โดยกลไกกำร
หนุนเสริมระบบกำรดูแลสุขภำพของ
ครอบครัวแบบบูรณำกำร 
2. พัฒนำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีเพ่ือกำร
สื่อสำร กำรเรียนรู้และกำรดูแลสุขภำพของ
ครอบครัว  
3. กำรประเมินศักยภำพของครอบครัวในกำร
ดูแลสุขภำพด้วยตนเอง 
4.พัฒนำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีเพ่ือกำร
สื่อสำร กำรเรียนรู้และกำรดูแลสุขภำพ ของ
ครอบครัว 
 
 

-ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแล
สุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
(ร้อยละ 50 ) 
 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- ปี 2561 ได้มีกำรอบรม อสค. จ ำนวน 310 คน
(ด ำเนินกำรช่วง พ.ค.-มิ.ย.2560) โดยใช้กระบวนกำร
ฝึกอบรมและปฏิบัติในประเด็นกำรดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
(CKD) กำรดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  กำรดูแล
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพ่ึงพิง ติดบ้ำนติดเตียง (LTC )  
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การบริหารจัดการ 
4.1 ระบบธรรมำภิ
บำลและคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (ITA) 

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 /แผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เฉพำะงบ
ลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง) 
2. กำรป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. กำรตอบสนองข้อร้องเรียน 
 
 

- ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
(ร้อยละ 85) 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
-มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหน่วยงำนคุณธรรม และ
ก ำหนดกิจกรรมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
(รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด มีน้ ำใจ) โดยใช้กำร
ประเมินพฤติกรรมและมำตรกำรตำมกฎหมำยมำช่วยใน
กำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
-มีกำรทดลองประเมินตนเอง (ITA) ตำมแบบ Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT แล้วในปีงบประมำณ 2559 ได้คะแนน 44.05 (ต่ ำ) 

4.2 กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และ
มีจริยธรรม   

1. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรยำและเวชภัณฑ์ตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 2557 
2. จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำร
ส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

-ร้อยละของกำรจัดซื้อร่วมของยำ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยำ วัสดุวิทยำศำสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
(ร้อยละ 20) 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
ในส่วนของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เมืองน่ำน ให้ทำง
รพ.น่ำนเป็นแม่ข่ำยในกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ให้ 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- กำรด ำเนินกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ          
ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  
ให้บรรลุผลตำมตัวชี้วัด 

4.3 กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำน
สุขภำพ 

1. คุณภำพข้อมูลสำเหตุกำรตำย 
    - คุณภำพข้อมูลสำเหตุกำรตำย (Ill 
define) ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 25 
2. คุณภำพข้อมูลบริกำรสุขภำพ 

- คุณภำพข้อมูลสำเหตุกำรตำย (Ill define) ผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
- คุณภำพข้อมูลเวชระเบียน กำรบันทึกข้อมูลและ
กำรวินิจฉัยมีควำมครบถ้วนถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 75   

มาตรการและการด าเนินงาน 
1. มีกำรประสำนงำนกับนำยทะเบียนเกี่ยวกับกำรให้
รหัสโรค ICD 10 เกี่ยวกับสำเหตุกำรตำยนอก รพ.  
2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนระดับ คป
สอ. มอบหมำยบทบำทหน้ำที่ให้ชัดเจน 
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    - คุณภำพข้อมูลเวชระเบียน กำรบันทึก
ข้อมูลและกำรวินิจฉัยมีควำมครบถ้วนถูกต้อง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
 

 
 
 
 

3. ผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลหน้ำงำน ควรศึกษำโครงสร้ำง
กำรส่งออกของรำยงำน 43 แฟ้ม ตำมตัวชี้วัดที่ออก
รำยงำน  QOF  
4. พัฒนำคุณภำพกำรให้รหัส ICD 10 แก่บุคลำกร / 
อบรมกำรบันทึกเวชระเบียนแก่ รพสต. จัดท ำ Flow 
chart กำรบันทึกเวชระเบียนและกำรให้รหัสโรค ไว้ห้อง
ตรวจรักษำ 
5. จัดตั้งทีม Audit ระดับอ ำเภอ ให้มีกำรตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองตำมบริบทพ้ืนที่ 

4.4 กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
   - หน่วยบริกำรได้รับกำรจัดสรรที่เพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร มีรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำย 
   - กำรบริหำร ติดตำมและก ำกับแผนกำร
เงินกำรคลัง ด้วยแผนทำงกำรเงิน (Plan Fin 
Management) ทุกเดือน 

   - กำรประเมินกระบวนกำรท ำงำน  (FAI)  
   - ประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
โดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
   - กำรตรวจสอบบัญชีหน่วยบริกำรทุกแห่ง/
คะแนนคุณภำพบัญชีผ่ำนเกณฑ์   
   - มีเครือข่ำยด้ำนกำรเงินกำรคลังและ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
-หน่วยบริกำรได้รับกำรจัดสรรที่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร มีรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำย 
อัตรำรำยได้ : ค่ำใช้จ่ำยจำกเงินบ ำรุง ( I/E Ratio ) 
2.25 

 มาตรการและการด าเนินงาน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเงินกำรคลังอ ำเภอ
เมืองน่ำน 
2.จัดท ำแผนเงินบ ำรุงประจ ำปี 
3.บริหำรจัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน โดยมีกำร
ปรับแผนเงินบ ำรุงปี ละ 1 ครั้ง 
4.มีกำรติดตำมกำรใช้เงินตำมแผนเงินบ ำรุงทุกไตรมำส 
5.มีกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินแบบไขว้
สถำนบริกำร และรำยงำนผลกำรตรวจ ทุกเดือน 
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4.5 กำรพัฒนำ
งำนวิจัยและองค์
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 

1. บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขทุก
จังหวัดในเขตสุขภำพได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เพ่ือสนับสนุนงำนวิจัย 
2. เขตสุขภำพมีผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพ 
เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
3.ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย /R2R ในระดับ
เขตสุขภำพ 
4. ระบบฐำนข้อมูล/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้
หน่วยงำนต่ำงๆน ำไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพท่ีให้
หน่วยงำนต่ำงๆน ำไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 20) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2560  จ ำนวนผลงำน  3  เรื่อง 
              เผยแพร่       3  เรื่อง 
              คิดเป็น      100 % 
ปี 2561  จ ำนวนผลงำน  4  เรื่อง  
              เผยแพร่       4  เรื่อง 
              คิดเป็น      100 % 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้จัดท ำและน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยและR2R ตลอดปี และมีกำรน ำเสนอในระดับ
อ ำเภอ จังหวัดและประเทศ ตำมระยะเวลำที่มี
ก ำหนดกำรจัดประชุมและน ำเสนอผลงำน 
 
 

4.6 กำรตรวจสอบ
ภำยใน  

๑. หน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพียงพอเหมำะสม และ
มีประสิทธิภำพ 
๒. หน่วยงำนได้รับกำรประเมินประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมทุกแห่ง (ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรภำคีเครือข่ำย
ตรวจสอบภำยในระดับเขต,ระดับจังหวัด) 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
กำรด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ยังขำดกำรวิเครำะห์ระดับของควำมเสี่ยงว่ำอยู่ใน
ระดับไหน เช่น ระดับน้อย ปำนกลำง มำก และ
ต้องเพ่ิมเติม Flow chart เพ่ือให้ครอบคลุมทุก
ภำรกิจงำน 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
- จัดท ำแผนออกตรวจสอบควบคุมภำยในรพ.สต. 
- จัดท ำโครงกำรชี้แจงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และรพ.สต.  
เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถน ำไปปฏิบัติโดยสำมำรถ
รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในและควำมเสี่ยงได้อย่ำง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
5.1 บริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยและ 
      สิ่งแวดล้อม  

1. กำรส่งเสริมกำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรำยที่ต้นทำงแหล่งก ำเนิดและกำร
น ำขยะไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรการและการด าเนินงาน 
- ขยะติดเชื้อจำกโรงพยำบำลและรพ.สต มีกำรบริหำร
จัดกำรโดย CUP โดย รพ.สต. จัดกำรขนส่งขยะติดเชื้อ
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 หัวข้อ 
(1) 

ประเด็นตรวจรำชกำร 
(2) 

KPI ตรวจรำชกำร  
(3) 

มำตรกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรค 
(4) 

 2. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรจัดเก็บ ขนส่ง และ
ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงและที่เกิดใหม่ ของ
เสียอันตรำยชุมชน และขยะติดเชื้อ 
3. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม 
4. กำรพัฒนำกฎระเบียบ มำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบัติ และก ำกับ ดูแลบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

จำก รพ.สต. ไปรพ.น่ำน แล้วทำงเทศบำลเมืองน่ำนมำ
บริหำรจัดกำรขยะติดเชื้อ โดยค่ำใช้จ่ำยทำง CUP เป็น
ผู้จัดกำรให้ 
 

5.2 กำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน  

1. กำรติดตำมสถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนน 
      - สถำนกำรณ์ในสภำวะปกติ 
      - สถำนกำรณ์ในช่วงเทศกำล 
2. กำรติดตำมปัจจัยส ำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
3. กำรตรวจติดตำมควำมร่วมมือของภำคส่วน
ต่ำงๆ ในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ ทั้งช่วงเทศกำลและ
ตลอดป ี

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ Gap Analysis 
ด้ำนประชำชนพบว่ำมีพฤติกรรมกำรขับขี่ไม่
ปลอดภัย ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถด้วยควำมเร็ว 
-ด้ำนชุมชนขำดควำมตระหนักในกำรขับข่ีปลอดภัย  
-ด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่ำทัศนวิสัยในกำรมองเห็นไม่
ชัดเจน 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 
-รณรงค์กำรขับข่ีปลอดภัย กำรสวมหมวกกันน็อค  ใน
กลุ่มบุคลำกรสำธำรณสุข และกลุ่มประชำชน 
-ร่วมกับชุมชนในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ประชำชนในกำร
ขับข่ีปลอดภัย กำรสวมหมวกกันน็อกโดย สสส. 
-รณรงค์สื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดยแผ่นพับ 
ป้ำยโฆษณำ 
-ร่วมตั้ง “ด่ำนชุมชน”กับท้องถิ่น ในช่วงเทศกำล 
-สนับสนุนพัฒนำศักยภำพทีม OTOS และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่น 
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS : District Health System) 

ประเด็น : การป้องกันปญัหาอุบัติเหตุจราจรดื่มแล้วขับแบบบูรณาการอ าเภอเมืองน่าน 
 

 โรงพยำบำลน่ำน ร่วมกับท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองน่ำน ได้จัดโครงกำรป้องกันปัญหำอุบัติเหตุจรำจรดื่มแล้ว
ขับแบบบูรณำกำร โดยเริ่มจำกกำรคืนข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรของประชำชนที่อำศัยในเขต
อ ำเภอเมืองน่ำนแยกรำยต ำบล/หมู่บ้ำน ในที่ประชุมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในเขตอ ำเภอเมืองน่ำนในเดือนมกรำคม
และเมษำยน 2560 และได้แจ้งข้อตกลงร่วมกันว่ำในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2560 หำกมีผู้บำดเจ็บจำกกำรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติ เหตุจรำจรและมีภูมิล ำเนำอยู่ ในเขตอ ำเภอเมืองน่ำน เข้ำรับกำร
รกัษำพยำบำลที่โรงพยำบำลน่ำน  จะมีกำรติดตำมเยี่ยมผู้บำดเจ็บ โดย นำยอ ำเภอเมืองน่ำน ปลัดอ ำเภอเมือง
น่ำน โรงพยำบำลน่ำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขตที่ผู้บำดเจ็บ
อำศัยอยู่ เพ่ือติดตำมเยี่ยมเตือนเรื่องอันตรำยของกำรดื่มแล้วขับ และให้ก ำลังใจในกำรลดละเลิกกำรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลที่คืนสู่ที่ประชุม 
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 หลังจำกกำรคืนข้อมูลและสร้ำงข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมแล้ว ได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 13 
เมษำยน 2560 เป็นต้นมำ  กิจกรรมประกอบด้วย กำรรวบรวมข้อมูลผู้บำดเจ็บจำกกำรดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติเหตุจรำจรที่เข้ำรักษำตัวที่โรงพยำบำลน่ำน โดยรวบรวมข้อมูลวันต่อวัน และแจ้ง
ข้อมูลผู้บำดเจ็บให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตที่ผู้บำดเจ็บอำศัยอยู่ทำงโทรศัพท์และทำงกลุ่มไลน์ และนัดทีมเยี่ยม
เข้ำเยี่ยมผู้บำดเจ็บที่โรงพยำบำลน่ำนในช่วงบ่ำยของทุกวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และในรำยที่ได้กลับบ้ำนแล้ว ทีมเยี่ยมได้ตำมไปเยี่ยมผู้บำดเจ็บที่บ้ำนด้วย 
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 จำกกำรด ำเนินงำนนี้ ทำงโรงพยำบำลน่ำน ได้มีกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลผู้บำดเจ็บจำกกำร
ดื่มแล้วขับในเขตอ ำเภอเมืองน่ำน โดยได้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงทีมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เทคโนโลยี
และสำรสนเทศ และกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม เพ่ือหำแนวทำงในกำรรำยงำนข้อมูลผู้บำดเจ็บรำยวันให้ทันกำรณ์
ต่อกำรใช้ข้อมูลรำยวัน  และได้ข้อสรุปแนวทำงกำรรำยงำนข้อมูลว่ำ หำกมีผู้บำดเจ็บที่ดื่มแล้วขับที่อำศัยในเขต
อ ำเภอเมืองน่ำนเข้ำรับกำรรักษำตัวที่โรงพยำบำลน่ำนในช่วงเวรเช้ำ บ่ำยและดึกของทุกวัน จะมีกำรรำยงำน
ผ่ำนช่องทำงกลุ่มไลน์เวลำ 07.00 น. โดยอัตโนมัติทุกวัน และกลุ่มงำนเวชกรรมสังคมจะใช้ข้อมูลนี้ในกำร
ประสำนงำนทีมเยี่ยม เพ่ือนัดเยี่ยมผู้บำดเจ็บที่ตึกผู้ป่วยหรือที่บ้ำนในกรณีที่ไม่ได้นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล
หรือหมออนุญำตให้กลับบ้ำนไปแล้ว 
 
 จำกกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนเมษำยน 2560 เป็นต้นมำ พบผู้บำดเจ็บดื่มแล้วขับที่อำศัยในเขตอ ำเภอ
เมืองน่ำนทั้งหมด 18 รำย และเป็นที่น่ำยินดีว่ำในจ ำนวนนี้ มีผู้บำดเจ็บที่ให้ค ำสัญญำว่ำจะเลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จ ำนวน  5  รำย  ซึ่งโรงพยำบำลน่ำนและอ ำเภอเมืองน่ำน ได้จัดกำรมอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่ำ
บุคคลดังกล่ำว เป็นผู้ที่สมควรยกย่องเชิดชูในฐำนะคนต้นแบบ “ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยนำยอ ำเภอ
เมืองน่ำนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบดังกล่ำว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 จำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกันปัญหำอุบัติเหตุจรำจรดื่มแล้วขับแบบบูรณำกำรของอ ำเภอเมืองน่ำน 
นั้น ต่อมำท่ำนอธิบดีกรมกำรปกครอง ร.ต.ท. อำทิตย์ บุญญะโสภัต ได้สั่งกำรให้ทีมวิชำกำรจำกกรมกำร
ปกครองมำถอดบทเรียน “น่านโมเดล” กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำรเพ่ือน ำไปใช้ทั่วประเทศ และในกำร
ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรอ ำเภอเมืองน่ำน และกำรประชุมถอดบทเรียนของกรมกำรปกครอง  ได้มีข้อเสนอ
ดีๆที่ควรด ำเนินกำรต่อหลำยประกำร ดังนี้ 

1. นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองน่ำน นำยสุรพล เธียรสูตร ได้เสนอว่ำ จำกกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นสล่ำ 
(ช่ำงก่อสร้ำง) ดื่มสุรำเนื่องจำกเจ้ำของบ้ำนน ำสุรำมำให้ ตำมธรรมเนียมนั้น น่ำจะมีกำรท ำเวทีประชำคมในเขต
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เทศบำลเมืองน่ำน และถ้ำมีกำรเห็นชอบจำกชุมชนต่ำงๆ ทำงเทศบำลเมืองน่ำนยินดีที่จะช่วยแจกเอกสำร
แนะน ำ และป้ำยไวนิล ในช่วงที่คนมำขอใบอนุญำตสร้ำงบ้ำน เช่น  ติดป้ำยว่ำ “กำรสร้ำงบ้ำนหลังนี้ เข้ำร่วม
โครงกำรดื่มสุรำไม่ขับเพ่ือควำมปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจรำจรของสล่ำและช่ำงก่อสร้ำงทุกคน”  ถ้ำเจ้ำของ
บ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรจะท ำให้ช่ำงก่อสร้ำงไม่รู้สึกว่ำเจ้ำของบ้ำนประหยัดเกินไป จึงไม่ให้เหล้ำตำมธรรมเนียม 
ถ้ำกรณีที่ท ำประชำมติในเขตเทศบำลส ำเร็จแล้ว สำมำรถไปขยำยผลในต ำบลอื่นๆได้ด้วย 

2. ที่ประชุมเสนอว่ำ ควรให้ทำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้พิจำรณำจัดท ำโครงกำรเชิญผู้ที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อกำรดื่มแล้วขับ เช่น ผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุจำกดื่มแล้วขับมำแล้ว หรือ เป็นผู้ที่ดื่มสุรำเป็นประจ ำ 
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ชุมชนรับทรำบ ได้ด ำเนินกำรมำท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ดื่มแล้วขับ โดยกรณีที่
กลุ่มเสี่ยงดื่มสุรำ ผู้นั้นคิดว่ำจะแก้ปัญหำอย่ำงไร เช่น ขอให้ภรรยำและลูกช่วยขับรถมำรับ  โดยน่ำจะเริ่มใน
หมู่บ้ำนที่มีผู้ที่ดื่มแล้วขับในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ที่ผ่ำนมำ 

3. ส ำหรับกรณีที่มีกำรจัดงำนรื่นเริง เช่น ผ้ำป่ำ ร ำวงในหมู่บ้ำน และมีกำรจัดให้มีกำรดื่มสุรำในชุมชน 
หมู่บ้ำน ขอให้ก ำชับให้ผู้จัดงำนว่ำไม่ให้มีกำรขำยสุรำให้เยำวชน และ ไม่ให้ผู้เข้ำร่วมงำนขับข่ึยำนพำหนะ กรณี
ที่มีกำรขำยสุรำให้เยำวชน หรือน ำสุรำให้เยำวชนดื่ม และเยำวชนเกิดอุบัติเหตุ จะขอให้ผู้จัดงำนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ และที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรพิจำรณำอนุญำตให้จัดงำน ถ้ำ
กรณีท่ีมีกำรดื่มสุรำ หรือขำยสุรำ ขอให้พิจำรณำด้วยควำมรอบคอบและเหมำะสม 

4 .สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองน่ำน ยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรสั่งตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 
โดยทำง   ผู้ก ำกบัสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองน่ำนได้แจ้งก ำชับให้ร้อยเวรด ำเนินกำรแล้ว 
 
 ส ำหรับงำนลดอุบัติเหตุจำกสุรำ  อีกหนึ่งโครงกำร ได้แก่ โครงกำร "เรียนรู้จากเหล้า เมาแล้วฝืนขับ 
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร" โดย โรงพยำบำลน่ำนร่วมมือกับส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดน่ำน น ำผู้ที่ถูกจับจำกกำร
ตั้งด่ำนเป่ำแอลกอฮอล์ ในสงกรำนต์ปี 2559 จ ำนวน 60 คน ปีใหม่ 2560 จ ำนวน 30 คน  มำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่รพ.น่ำน มีกำรเล่ำประสบกำรณ์ “ชีวิตเป็นอย่ำงไร เมื่อมำเป็นผู้พิกำรจำกดื่มแล้วขับ” โดย คุณชัย
วัต ศรีสุวรรณ ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยเมำไม่ขับจังหวัดน่ำน และผู้พิกำรจำกดื่มแล้วขับ 2 ท่ำน   และน ำผู้ถูก
คุมประพฤติไปบ ำเพ็ญประโยชน์ที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตึกศัลยกรรมกระดูก ตึกรำษฏร์อนุรักษ์ล่ำง ส่วนอีก
กลุ่มนั้น รพ.น่ำนได้สนับสนุนรถพำไปเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยที่พิกำรทำงสมองจำกเมำแล้วขับ แต่ละครั้งไปเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 6-7 คน โดยมำรดำผู้ป่วยเป็นวิทยำกรเอง เมื่อสรุปผลโครงกำร ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์หลำยคนพูดตรงกัน
ว่ำ ที่ท ำให้เปลี่ยนควำมคิดได้คือไปเจอผู้พิกำรที่บ้ำน และเห็นควำมทุกข์ของแม่ ไม่อยำกให้ตนเองกลำยเป็น
ภำระแก่ครอบครัวแบบนั้น จึงคิดว่ำจะเลิกดื่มแล้วขับแล้ว   

แนวคิดที่อยำกให้ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ได้รับคือ “หลำยคนอำจจะคิดว่ำซวยที่ถูกเป่ำแอลกอฮอล์และ
โดนจับ แต่ถ้ำคิดว่ำเป็นค ำเตือนที่ลอยมำ ก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์จริงที่จะก่อควำมพิกำรทำงสมอง พิกำรแขน
ขำ ที่ไม่มีวันย้อนกลับได้  ดังนั้นจะเป็นโชคดี หรือโชคร้ำยที่ถูกจับ ก็แล้วแต่เรำจะรับไว้”   โดยทำงส ำนักงำน
คุมประพฤติจังหวัดน่ำนและโรงพยำบำลน่ำน ตั้งเป้ำร่วมกันไว้ว่ำ จะไม่ให้มีผู้ที่ถูกจับจำกเป่ำแอลกอฮอล์เกิดซ้ ำ
ในคนเดิมอีก ถ้ำตัวชี้วัดนี้ส ำเร็จ น่ำจะช่วยลดคนพิกำรและเสียชีวิตทั้งในช่วงเทศกำลและนอกเทศกำลได้ 



38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกกำรด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องจริงจัง และจะด ำเนินงำนตลอดทั้งปี โดยมีแนวทำงชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำน จำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย ได้แก่ โรงพยำบำลน่ำน ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองน่ำน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดน่ำน ก ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้ำน
นำยกเทศมนตรีและนำยก อบต. ในเขตอ ำเภอเมืองน่ำน ทีมงำนมุ่งหวังว่ำน่ำจะท ำให้อุบัติเหตุจรำจรจำกกำร
ดื่มแล้วขับลดลงไม่น้อยกว่ำ 50% ภำยใน 1-2 ปีนี้แน่นอน 
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สรุปรายรับ – รายจ่าย เงินบ ารุงตามแผนการเงินการคลังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ปี 2561 

รายการ  ปีงบประมาณ 2560 รบัจริง  สดัส่วน 100% ปีงบประมาณ 2561  รบัจริง สดัส่วน 100% 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผน่ดิน (ไม่ต้องกรอก)   0.00    0.00  

2. รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน         

 2.1 สทิธ ิUC 0.00  0.00  0.00  0.00  

 2.1.1 รายไดค้่ารกัษาพยาบาล UC  เหมาจ่ายรายหวั(Fix Cost)   0.00    0.00  

 2.1.2 รายไดจ้ากการเรยีกเกบ็ UC ระหว่างสถานบรกิาร   0.00    0.00  

 2.1.3 รายไดจ้ากกองทุน UC 0.00  0.00  0.00  0.00  

        a. PPA (งบจดัสรรเพื่อแกปั้ญหาสาธารณสขุในพืน้ที)่   0.00    0.00  

        b. QOF   0.00    0.00  

        c. แพทยแ์ผนไทย   0.00    0.00  

        d. กองทุนสขุภาพต าบล   0.00    0.00  

        e. เงนิคุณภาพขอ้มลู OP/PP , เงนิสอยอื่นๆ   0.00    0.00  

        f. เงนิกองทุน UC อื่นๆ.............................................   0.00    0.00  

 2.3 เงนิจากกองทุน พรบ.รถ   0.00    0.00  

 2.4 รายไดจ้าก  EMS   0.00    0.00  

 2.5 สทิธขิา้ราชการ/ สทิธริฐัวสิาหกจิ   0.00    0.00  

 2.6 สทิธขิา้ราชการสว่นทอ้งถิน่   0.00    0.00  

 2.7 สทิธปิระกนัสงัคม   0.00    0.00  

 2.8 สทิธแิรงงานต่างดา้ว    0.00    0.00  
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รายการ  ปีงบประมาณ 2560 รบัจริง  สดัส่วน 100% ปีงบประมาณ 2561  รบัจริง สดัส่วน 100% 
 2.9 สทิธบิุคคลไรส้ถานะ   0.00    0.00  

 2.10 ช าระเงนิเอง/เงนิบรจิาคคา่บรกิาร/ค่าธรรมเนียม/เงนิบ ารุงบรกิาร   0.00  0.00  0.00  

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน 0.00  0.00  0.00  0.00  

3. รายได้ระหวา่งหน่วยงานของหน่วยงานภาครฐัท่ีได้รบัจากรฐับาล         

   3.1 รายไดง้บลงทุน/ค่าเสือ่ม   0.00    0.00  

   3.2 รายไดง้บประมาณงบบุคลากร เช่น เบีย้เลีย้งเหมาจา่ย, พตส.   0.00    0.00  

   3.3 รายไดค้่าบรกิารทางการแพทย ์ผป.ประกนัสงัคม รพ.น่าน   0.00    0.00  

   3.4 รายไดจ้าก รพ.น่าน สนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานของ
สถานบรกิารสาธารณสขุ อ.เมอืงน่าน 

  0.00    0.00  

   3.5 รายไดจ้ากงบประมาณส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 525,606.05  100.00  337,000.00  100.00  

   3.5.1 งบส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 429,000.00    337,000.00    

   3.5.2 งบนิเทศตดิตามประเมนิผล         

   3.5.3 งบพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)/โครงการอืน่ๆ 96,606.05  18.38    0.00  

รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครฐัท่ีได้รบัจากรฐับาล 525,606.05  100.00  337,000.00  100.00  

4. รายได้อ่ืนๆ         

   4.1 ดอกเบีย้ธนาคาร   0.00    0.00  

   4.2รายไดจ้ากองคก์ร/หน่วยงานอื่น งบอุดหนุน สสส.เพื่อขบัเคลื่อนงาน พชอ.   0.00    0.00  

   4.3 รายไดอ้ื่นๆ (จาก รพ.สต.ในสงักดั เพื่อสนบัสนุนงาน พชอ.เมอืงน่าน)   0.00    0.00  

รวมรายไดอ่ื้นๆ 0.00  0.00  0.00  0.00  

รวมรายได ้ 525,606.05  100.00  337,000.00  100.00  
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รายการ ปีงบประมาณ 2560จ่ายจริง สดัส่วน 100% ปีงบประมาณ 2561จ่ายจริง สดัส่วน 100% 

ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน         

1. ค่าใชจ้่ายบุคลากร         

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า   0.00    0.00  

1.2 ค่าจา้งลกูจา้ง  0.00  0.00  0.00  0.00  

     1.2.1 พกส. นกัเรยีนทุน    จ านวน.......0.........คน   0.00    0.00  

     1.2.2 พกส. สายสนบัสนุน จ านวน................คน   0.00    0.00  

     1.2.3 รายเดอืน นกัเรยีนทุน    จ านวน................คน   0.00    0.00  

     1.2.4 รายเดอืน สายสนบัสนุน จ านวน................คน   0.00    0.00  

     1.2.5    0.00    0.00  

1.3 ค่าสมทบประกนัสงัคม และกองทุนส ารองเลีย้งชพี  0.00  0.00  0.00  0.00  

     1.3.1 ค่าสมทบประกนัสงัคม   0.00    0.00  

     1.3.2 ค่าสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี พกส.   0.00    0.00  

1.4 ค่าตอบแทน 0.00  0.00  0.00  0.00  

     1.4.1 เบีย้เลีย้งเหมาจ่าย (คา่ตอบแทนก าลงัคน สธ.)   0.00    0.00  

     1.4.2 พ.ต.ส   0.00    0.00  

     1.4.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ'งานรกัษาพยาบาล   0.00    0.00  

     1.4.4 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการงานทนัตกรรม   0.00    0.00  

     1.4.5 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการงานแพทยแ์ผนไทย   0.00    0.00  

     1.4.6 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการงานบรหิารและธุรการ   0.00    0.00  
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รายการ ปีงบประมาณ 2560จ่ายจริง สดัส่วน 100% ปีงบประมาณ 2561จ่ายจริง สดัส่วน 100% 

     1.4.7 ค่าตอบแทนงานเวชปฏบิตัคิรอบครวัและชมุชน   0.00    0.00  

     1.4.8 ค่าตอบแทนอื่นๆ…เวรด่านเทศกาล........................   0.00    0.00  

   1.5 ค่าใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม/ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (3%ของ
เงนิเดอืนและค่าจา้ง) 

168,000.00  31.96  85,683.75  24.06  

     1.5.1 ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม (ตจว.) และลงทะเบยีน   0.00  49,443.75  13.88  

        1.5.2 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในจงัหวดั 168,000.00  31.96  36,240.00  10.17  

รวมค่าใชจ้่ายบคุลากร (ไม่รวม 1.1) 168,000.00  31.96  85,683.75  24.06  

2. ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุอื่นใชไ้ป         

2.1 ยาใชไ้ป   0.00    0.00  

   2.2 เวชภณัฑม์ใิชย่าใชไ้ป   0.00    0.00  

   2.3 วสัดุวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์ชไ้ป   0.00    0.00  

   2.4 วสัดุการแพทยใ์ชไ้ป   0.00    0.00  

2.5 วสัดุอื่นใชไ้ป 166,284.00  31.64  137,770.00  38.68  

     2.5.1 วสัดุส านกังาน 49,765.00  9.47  22,200.00  6.23  

     2.5.2 วสัดุงานบา้น/งานครวั 15,624.00  2.97  5,135.00  1.44  

     2.5.3 วสัดุคอมพวิเตอร ์ 39,640.00  7.54  59,110.00  16.59  

     2.5.4 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00  0.00  2,920.00  0.82  

     2.5.5 วสัดุก่อสรา้ง  2,085.00  0.40  3,475.00  0.98  

     2.5.6 วสัดุการเกษตร 0.00  0.00  0.00  0.00  

     2.5.7 วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น 38,370.00  7.30  25,000.00  7.02  
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     2.5.8 วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 3,300.00  0.63  19,930.00  5.60  

     2.5.9 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00  0.00  0.00  0.00  

     2.5.10 วสัดุอื่นๆ………………………. 17,500.00  3.33  0.00  0.00  

รวมยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุอื่นใชไ้ป 166,284.00  31.64  137,770.00  38.68  

3. ค่าใชส้อย สาธารณูปโภคและจา้งเหมา         

3.1 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑ ์น้อยกว่า 5,000 บาท 0.00  0.00  0.00  0.00  

3.2 ค่าซ่อมแซมอาคารสิง่ก่อสรา้ง น้อยกว่า 5,000 บาท 0.00  0.00  0.00  0.00  

3.3 ค่าจา้งเหมาบรกิาร น้อยกวา่ 5,000 บาท 0.00  0.00  8,000.00  2.25  

3.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,411.40  9.59  22,278.00  6.25  

3.5 ค่าจา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 0.00  0.00  0.00  0.00  

3.6 ค่าสาธารณูปโภค 64,580.65  12.29  70,561.44  19.81  

     3.6.1 ค่าน ้าปะปา 10,232.22  1.95  12,701.23  3.57  

     3.6.2 ค่าไฟฟ้า 31,647.65  6.02  38,601.43  10.84  

     3.6.3 ค่าโทรศพัท ์ 1,373.33  0.26  1,371.28  0.38  

     3.6.4 ค่าอนิเตอรเ์น็ต 21,327.45  4.06  17,887.50  5.02  

     3.6.5 ค่าฝากสง่ไปรษณีย ์แสตมป์ 0.00  0.00  0.00  0.00  

3.7 ค่าใชส้อยอื่นๆ 1,250.00  0.24  1,250.00  0.35  

รวมค่าใชส้อย สาธารณูปโภคและจา้งเหมา 116,242.05  22.12  102,089.44  28.66  

4. ค่าใชจ้่ายจากแผนงานโครงการ   0.00    0.00  
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5. ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย   0.00    0.00  

6. ค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนุน   0.00    0.00  

7. หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู   0.00    0.00  

รวมค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน  450,526.05  85.72  325,543.19  91.40  

ค่าใชจ้่ายลกัษณะงบลงทุน         

8. ค่าครุภณัฑ ์สิง่ก่อสรา้ง น้อยกว่า 5,000 บาท 0.00  0.00  0.00  0.00  

8.1 ค่าครุภณัฑ ์น้อยกว่า 5,000 บาท 0.00  0.00  0.00  0.00  

8.2 อาคาร สิง่ก่อสรา้ง น้อยกว่า 5,000 บาท 0.00  0.00  0.00  0.00  

9. ค่าครุภณัฑ ์สิง่ก่อสรา้ง ค่าซ่อมบ ารุง 5,000 บาทขึน้ไป 75,080.00  14.28  30,650.00  8.60  

9.1 ค่าครุภณัฑ ์5,000 บาทขึน้ไป  0.00  0.00  0.00  0.00  

9.2 อาคาร สิง่ก่อสรา้ง 5,000 บาทขึน้ไป 0.00  0.00  0.00  0.00  

9.3 ค่าซอ่มแซม บ ารุงรกัษาครภุณัฑ ์5,000 บาทขึน้ไป 75,080.00  14.28  30,650.00  8.60  

9.4 ค่าซ่อมแซม อาคาร สิง่ก่อสรา้ง 5,000 บาทขึน้ไป 0.00  0.00  0.00  0.00  

10. ค่าใชจ้่ายระหว่างหน่วยงาน (กองทุน สปสช. , สสส.สสจ. , รพ.น่าน) 0.00  0.00  0.00  0.00  

รวมค่าใชจ้่ายลกัษณะงบลงทุน 75,080.00  14.28  30,650.00  8.60  

 รวมค่าใช้จา่ย  525,606.05  100.00  356,193.19  100.00  

 


