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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่101 

ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดย ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นางบุปผา  รูปสูง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผู้รับผิดชอบรองคือ นางสาวกวิสรา ปัสสาวะนัง 

2.มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายสุขภาพ(CUP)หนองสองห้อง 
3.มีนโยบายการทำงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และด็กเครือข่ายสุขภาพ(CUP)หนองสองห้อง 
3.จัดทำแผนงาน โครงการ กำหนดกิจกรรมและตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
4.ดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กกระทรวงสาธารณสุข  
5.คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย เพ่ือ ค้นหาและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงโดยใช้ Classifying 

form เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง 
6.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 
7.พัฒนาระบบบริการฝากครรภ์ คลอด โดยมีสูติแพทย์ เครือข่ายแม่โซนเป็นพี่เลี้ยง  
8.พัฒนาระบบเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนด การแท้ง  
9.จัดทำแนวทางและทบทวนแนวทางปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
10.ในกรณีมีอุบัติการณ์เสี่ยงสูง ได้มีการนำมา conference case เพ่ือหาแนวทางการดูแลป้องกัน

การเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ 
11..พัฒนาบุคลากร โดยส่งบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการถอดบทเรียนร่วมกับเครือข่าย และอบรม

ฟ้ืนฟูการดูแลสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 
12.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลให้เครือข่ายสุขภาพ  ทางอิเล็กทรอนิคไฟล์  ทางไลน์  ให้ทันเวลา 
13.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยงร้อยละ 42.63 
2.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยงและได้รับการดูแล/ส่งต่อ/พบแพทย์  ร้อยละ 100 
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3.ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม(ที่อาการของโรคยังไม่สงบ) มีการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ (โรคหัวใจ โรคHIV โรคSLE โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โรคไต) มารดาหลังคลอดตายภายใน 42 วัน 
ด้วยโรคมะเร็ง 1 ราย 

4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 88.7 
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 83.05 
6. ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 74.41 
7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่ 2 ร้อยละ 10.19 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ความเชี่ยวชาญในงานของบุคลากรไม่เพียงพอ  
2. ความเชื่อมโยงในการดูแลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน เช่น การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย การสื่อสารหรือ

การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนกับผู้ป่วย 
 

ข้อเสนอแนะ 

          1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2. Conference case กรณี case แม่ตายหรือกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหาโอกาสพัฒนา 

3. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยและช่องทางการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยให้ครอบคลุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสรุปผลการนิเทศติดตาม ประเมนิผลการดำเนินงานฯ CUP หนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2562                                        หน้า 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่102 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

-ANC….คุณภาพ  
-การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนด 
-การแยกกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์เข้าคลินิกวันอังคาร : high risk  pregnancy ,  วันพุธ : 

low risk pregnancy 
-LR.....คุณภาพ 
-การเฝ้าระวังภาวะ fetal distress  
-คัดกรอง high risk  pregnancy  เน้นส่งต่อทันเวลา/ในเวลาที่เหมาะสม 
-นัดเข้าคลินิกนมแม่เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพหลังจำหน่าย  
-ติดตามเยี่ยมหลังคลอดทางโทรศัพท์ 

ผลการดำเนินงาน 

-Birth Asphyxia  0 :1000 live birth 
-LBW ร้อยละ  6.06     
-อัตราคลอดก่อนกำหนด  ร้อยละ 5.81    

ปัญหาและอุปสรรค 
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-ปัญหาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นอาการรบกวนและสัญญาณอันตราย  แต่หญิงตั้งครรภ์ปฏิเสธ
การรักษาหรือวินิจฉัยโรคมะเร็ง  สภาวะนี้ของหญิงตั้งครรภ์ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะน้ำหนัก
น้อยได้ 

ตัวช้ีวัด ต.ค.61 - มิ.ย.62 
1.อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ≤25 ต่อพันการเกิด
มีชีพ 

เป้าหมาย 172 ราย 
ผลงาน 0 (0) 

2.ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500  กรัม ≤ ร้อยละ 7 เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7 
ผลงาน ร้อยละ 6.06 

3.อัตราการคลอดก่อนกำหนด<ร้อยละ10 เป้าหมาย 172 ราย 
ผลงาน 10 (5.81%) 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่103 

ชื่อตัวชี้วัด เด็กดีมีคุณภาพ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดย 
   นางปัตฐา จารีต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง   
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
   นางสาวจริญญา  ใจซื่อ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง (ผู้รับผิดชอบรอง) 
2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน smart kids ระดับ CUP 
3. มีตำบลดำเนินงานตำบล smart kids ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ของตำบล ( เดิมมี 1 ตำบล: คึมชาด 
เพ่ิมเติม ปี2562 : ดงเค็ง(ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)โนนแต้,หนองไผ่ล้อม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
4. จัดทำแผนงาน/โครงการ กำหนดกิจกรรมและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการ
มีส่วนร่วมของทั้ง 5หน่วยงาน (ฝากครรภ์,คลินิกเด็กดี,ศพด,อปท และชุมชนเครือข่าย)  
 

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561 – 10 กรกฎาคม 2562 
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เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5  ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ 
ร้อยละ 90 (ตรวจครั้งแรก) 

1,772 1,703 96.11 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5  ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 20 (ตรวจครั้งแรก) 

1,703 437 25.66 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5  ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 100 

437 407 93.14 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5  ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นรักษา ร้อยละ60 

0 0 0 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5  ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 58 3,533 2,146 60.74 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ล่าช้า
และการมาตรวจตามนัดเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการหลังพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 

2. ส่วนใหญ่บิดา/มารดาเด็กไปทำงานที่ต่างจังหวัดจะเป็นผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูบุตรหลาน ทำให้เด็กไม่ได้รับ
การเรียนรู้และฝึกฝนเท่าท่ีควร 

3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

4. งบประมาณในการดำเนินโครงการ smart kids ค่อนข้างน้อยและได้รับล่าช้าจึงทำให้การดำเนิน
โครงการล่าช้าด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนควรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองที่
ดูแลเด็กตระหนัก ทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการกระตุ้นและประเมินพัฒนาการเด็ก 
รวมถึงรับทราบแนวทางการรักษาในกลุ่มเด็กท่ีพบพัฒนาการล่าช้า 
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2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้ปกครองรับทราบ ผลดีของการประเมินพัฒนาการ และ
รับทราบผลเสียหากขาดการประเมินพัฒนาการ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและเป็นแรง
ขับเคลื่อนสำหรับผู้รับผิดชอบงาน และเพ่ือให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นและการรักษา
อย่างรวดเร็ว 

3. ควรมีการอบรมฟ้ืนฟูผู้รับผิดชอบงานเป็นระยะๆ ตลอดจนควรแจ้งสถานการณ์ให้ลูกข่ายรับทราบทุก
เดือนเพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

4. ระบบการลงโปรแกรมข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น การลงประเมินผล TEDA4I ในการมาตามนัดแต่ละครั้ง 
แต่ผลจาก HDC ยอดเท่ากับ 0 ควรมีการจัดอบรมฟ้ืนฟูระบบโปรแกรมให้เข้าใจตรงกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที่ 104 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

 1. กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดย 
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 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นางบุปผา รูปสูง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุข    
อำเภอหนองสองห้อง ผู้รับผิดชอบรอง คือ นางสาวนิภาพร จันทะหลุย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
หนองสองห้อง 

 2. มีคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในการดำเนินงานระดับ CUP 

 3. จัดทำแผนงาน กิจกรรมและตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 4. นิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5. ติดตาม และกำกับการดำเนินงานทุกเดือนในเวทีประชุมประจำเดือน 

ผลการดำเนินงาน 

- ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ผ่านเกณฑ ์ระดับ 5 

ตัวช้ีวัด เม.ย.6๒ – ก.ค.62 
1.เด็กวัยเรียน ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

เป้าหมาย มากกว่า 75% 
ผลงาน 7,319 (100%) 

2.เด็กวัยเรียน ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เป้าหมาย มากกว่า 75% 
ผลงาน ทั้งหมด 7,454 รับ 5,923 =  79.4% 

3.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองร้อยละ 65   

เป้าหมาย มากกว่า 65% 
ผลงาน 69 รร. ผ่านระดับทอง = 67 =  97% 

          ผ่านระดับเงิน  = 2                  
4.มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กวัย
เรียน (เฉพาะพ้ืนที่เด็กอ้วน ผอม เตี้ย เกินเกณฑ์) 

เป้าหมาย มีแผน 
ผลงาน มีแผน 

5.เด็กวัยเรียน มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 72  

เป้าหมาย 7,319 คน 
ผลงาน 6,008 คน คิดเป็นร้อยละ 82.09 

ปัญหาและอุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 
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รหัสตัวช้ีวัดที ่105 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงและการให้บริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ดำเนินการ
ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายและตามแนวทางอำเภออนามัยเจริญพันธุ์   

2. มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่วัยรุ่น/วัยเจริญพันธุ์ ในเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำ 
(กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา ,กลุ่มวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่1) 

3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานวัยรุ่นระดับ CUP 
4. รณรงค์การป้องกันท้องไม่พร้อมในระดับอำเภอ และในระดับตำบล โรงเรียน 
5. นิเทศติดตามงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561- 10 กรกฎาคม 2562 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ( ไม่เกิน 34 
ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

ไม่เกิน 34 38  

2 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
( ไม่เกินร้อยละ10 ) 

34 7 20.59 

3 ร้อยละของหญงิหลังคลอดและหลงัแทง้ที่อายุตำ่
กว่า 20 ปี ได้รบัการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร (ยาฝงั
คุมกำเนดิ/ห่วงอนามัย) ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ) 

3 1 33.33 

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (ไม่เกิน 1.2 
ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน) 1.2 1  

5.กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 14 14 100 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. การดำเนินงานด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคภาคี
เครือข่าย เช่น ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ และด้วยข้อจำกัดของเวลาและเนื้องานทำให้การดำเนินงานไม่
ต่อเนื่องเท่าท่ีควร  

2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

3. กลุ่มเป้าหมายยังขาดความตระหนักและขาดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงค่านิยมของ
ผู้ปกครองที่เลือกวิธีการให้กลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิดด้วยวิธีการกินยาซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดสูง(ไม่
ยินยอมฝังยาคุมกำเนิด) ซึ่งผู้ปกครองมีความเชื่อว่าฝังยาคุมกำเนิดแล้วทำให้มีสุขภาพไม่แข็งแรงจึงไม่
ยินยอมให้บุตรหลานฝังยาคุมกำเนิด 

4. การฝังยาคุมกำเนิดมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก เมื่อฝังยาคุมกำเนิดแล้วกลุ่มเป้าหมายจะมาถอดยาฝัง
คุมกำเนิดก่อนเวลาที่กำหนดและเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดแบบใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. สสจ.ควรมีการทำแผนร่วมกับ อบจ. และ สถานศึกษา ถึงเรื่องงานอนามัยการเจริญพันธุ์เพ่ือทำ
ตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น และ สถานศึกษา เพ่ือให้การ
ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมีรูปแบบที่ชัดเจนและตื่นตัวในการทำงานยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการจัดอบรมรมหลักสูตรการวางแผนครอบครัวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มารับผิดชอบงานใหม่ใน
ทุกปีและเป็นการฟ้ืนฟูความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบเดิม 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที่ 106 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดย 

 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นางบุปผา รูปสูง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุข    
 ผู้รับผิดชอบรอง คือ นางสาวนิภาพร จันทะหลุย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองสองห้อง 

 2. มีการคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี 
 3. มีแผนงานโครงการในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ในกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อไม่เรื้อรัง 
 4. จัดทำแผนงานโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ และดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
 5. มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามบันทึกลงนามความร่วมมือ(MOU) หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

6. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตำบลจัดการสุขภาพ 
7.สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 

 มีการคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี 
 มีแผนงานโครงการในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ในกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อไม่เรื้อรัง 
 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตำบลจัดการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด ต.ค.61 ก.ย.62 
มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนวัยทำงาน สุขภาพดี 

เป้าหมาย 5 
ผลงาน 5 = 5 คะแนน 

ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 
30-44 ปี   มีค่าดัชนีมวลกายปกติ   
( 18.5-22.9 กก./ตรม. ) 

เป้าหมาย 7,016 
ผลงาน  

4,051 (57.74) = 5 คะแนน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

- 

ข้อเสนอแนะ 

- 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่107 

ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long 
Term Care ) ผ่านเกณฑ ์

รหัสตัวช้ีวัดที ่107 

ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long 
Term Care ) ผ่านเกณฑ ์

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับ CUP 

2. นำเข้าเป็นประเด็นพัฒนาขับเคลื่อนโดยผ่านคณะกรรมการ พชอ. 

3. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ทุก อบต. และ เทศบาล สมัคร เข้าร่วม กองทุน LTC 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของ LTC 

5. คณะอนุกรรมการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 

6. เขียนแผนงานโครงการ 

7. ดำเนินงานตามแผน 

8. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม CM ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

9. พัฒนาศักยภาพ CG 
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ผลการดำเนินงาน 

ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long 

Term Care ) ผ่านเกณฑ์ ระดับ 4 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. มีตำบลที่สมัครเข้าร่วมดำเนินการตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาวในชุมชน 
(Long Term Care)กับ สปสช.แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณลงสู่พื้นที่ 

2. ผู้รับผิดชอบทั้งในรพ.สต.และในกองทุน LTC ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน จึงไม่
มั่นใจและดำเนินการล่าช้า 

3. ขาดอัตรากำลังในการดูแลรับผิดชอบงาน LTC 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 
2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรมีการเพ่ิม CM  และ Cg ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

 
 
 

ตัวช้ีวัด ต.ค.61 - ม.ค.62 
ความสำเร็จที่1มีตำบลที่สมัครเข้าร่วมดำเนินการตำบลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term 
Care)กับ สปสช.และได้รับการโอนงบประมาณสู่กองทุน LTC  >
ร้อยละ90 

เป้าหมาย >ร้อยละ 90 
ผลงาน  

ร้อยละ 41.6 

ความสำเร็จที่ 2โรงพยาบาลมีการดำเนินงานศูนย์การดูแลผู้ป่วย
ระยะยาว (LTCCenter) หรือคลินิกผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย 1 ศูนย์ 
ผลงาน มีการดำเนินงานคลินิก

ผู้สูงอายุแต่ยังไม่ชัดเจน 
ความสำเร็จที่ 3มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานขึ้นไปและ
ดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ต้นแบบ 1 วัด 1 
รพ และ 1 วัดต่อ 1 รพสต.>ร้อยละ 60 

เป้าหมาย >ร้อยละ60 
ผลงาน ร้อยละ100 

ความสำเร็จที่ 4ตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลระยะ
ยาวในชุมชน (Long Term Care)  ผ่านเกณฑ์ >ร้อยละ 80  

เป้าหมาย >ร้อยละ 80 
ผลงาน 41.6 
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ความสำเร็จที่ 5อัตราผู้สูงอายุกลุ่มHealthy ageing เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย >ร้อยละ4 

ผลงาน ร้อยละ4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่108 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่วัย 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1) วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน 

2) จัดทำแผนการดำเนินงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

3) จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาตามแผน โดยเน้นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่ 

4) ประเมินผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ 

5) สรุปถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
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ตำบลจัดการสุขภาพดำเนินการตามมาตรฐาน T-PAR  ครอบคลุมทั้ง 12 ตำบล คิดเป็น ร้อยละ 100  
และมีผลลัพธ์ทางสุขภาพเพ่ิมขึ้นใน 4 ประเด็น ได้แก่  

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

2) เด็กปฐมวัยเติบโตสมวัย สู่วัยเรียนอย่างมีคุณภาพ 

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะท้าย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

4) การจัดการขยะต้นทาง สร้างสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่109 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอำเภอ (พชอ) 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ พชอ. และคณะอนุกรรมการ พชอ.ขับเคลื่อนรายประเด็นครบ 4 เรื่องหลัก 

 2. การประเมินตนเอง (Self-assessment) ก่อน-หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
   ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE 
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 3. จัดแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรายประเด็น และมีการประชุม 
พชอ.อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นหลัก   4 เรื่อง 
  
ผลการดำเนินงาน 

 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ พชอ. และคณะอนุกรรมการ พชอ.ขับเคลื่อนรายประเด็นครบ 4 เรื่องหลัก 
ตามคำสั่ง ที่ 12/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 และ คำสั่งที่ 13/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 
ตามลำดับ 
 2. มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) ก่อน-หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE 

 3. จัดแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรายประเด็น และมีการประชุม 
พชอ.จำนวน 4 ครั้ง 
 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นหลัก   4 เรื่อง ส่ง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตามกำหนด 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่110 

ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จการดำเนินงานสุขภาพช่องปากของประชาชน จังหวัดขอนแก่น 
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แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

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

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

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

ผลการดำเนินงาน 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
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********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่111 

ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของอำเภอมีศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

2.จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

3.จัดทำแผนและเตรียมซ้อมแผนเพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

2.เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) อำเภอหนองสองห้อง และจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณี
ไข้เลือดออกระบาด ตำบลดงเค็ง 

3.ซ้อมแผนปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาด ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่112 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวณัโรค 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

จัดให้มีแผนงานและพัฒนาระบบงานคลินิกวัณโรค สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยวัณโรคกับ รพ.สต.
อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมในการช่วยให้ความรู้ สร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลหนองสองห้องกับ
ผู้ป่วย, ครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ดีมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีนโยบายการค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดเชิงรุกในชุมชน โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าหน้าที่ รพ.สต.และทีมอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ลดการแพร่เชื้อในชุมชนแล้ว ยังทำให้เกิดความตื่นตัวของคน
ในชุมชน ดำเนินการดังนี้ 
1.กำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลดังนี้ 
    - กำหนดให้มีช่องทางด่วน สำหรับการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคที่แผนกผู้ป่วยนอก , 
ช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาวัณโรคตามนัด , ช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่มารับ
การรักษาด้วยอาการอ่ืน เพ่ือลดขั้นตอนต่างๆทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและไม่ต้องรอ
นาน ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ  
    - กรณีผู้ป่วยสงสัยวัณโรค เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยวัณโรคพยาบาลคัดแยกซึ่งประจำอยู่ที่ชั้น 1 (จุดรับบัตรคิว) 
จะแจก Mask ,ทำการส่ง X-ray และดำเนินการทำประวัติตรวจรักษาให้กับผู้ป่วย แล้วให้พนักงานเปลนำส่ง
ผู้ป่วยไปที่ OPD (ชั้น2 จุดแยกโรคทางเดินหายใจ) และพยาบาล OPD จะประสานแพทย์ห้องตรวจเบอร์ 1   
ให้เป็นผู้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย  
    - การตรวจเสมหะจะส่งตรวจ 3 ตลับ  โดยให้ เก็บเสมหะตลับแรกในวันที่มารับการตรวจ (spot)            
ตลับที่2 วันที่ 2 (collect) และตลับที่ 3 วันที่ 3 (collect) ให้ญาตินำเสมหะส่งที่ห้องปฏิบัติการและนัดผู้ป่วย
มาฟังผลเสมหะหลังเก็บเสมหะครบ 3 ตลับ กรณีพบเสมหะบวกตลับแรก จะติดตามผู้ป่วยมารับการรักษา  
เริ่มยาวัณโรคทันที โดยในระหว่างที่ผู้ป่วยมารับการตรวจเสมหะในรายที่สงสัยวัณโรคจุดคัดแยกจะขอเบอร์
โทรศัพทผ์ู้ป่วยหรือญาติติดต่อกรณีตรวจต่อเนื่องบันทึกไว้ใน OPD card 
    - กรณีผู้ป่วยวัณโรคมาด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆเพ่ือปรับยาหรืออาการอื่นๆที่ไม่ตรงกับวันนัดคลินิกวัณโรค 
วันจันทร์และวันพุธจะส่งผู้ป่วยมาที่ห้องแยกโรคคลินิกพิเศษและเจ้าหน้าที่คลินิกพิเศษเป็นผู้ดูแล, วันอังคาร 
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วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จะส่งผู้ป่วยรับการตรวจรักษาที่ OPD โดยแยกผู้ป่วยไว้โซนแยกโรคทางเดินหายใจ
เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป 
2. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
การค้นหาแบบตั้งรับ (Passive case finding) 

- การตรวจหาวัณโรคในผู้มารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข  โดยเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขต้อง
เข้าใจอาการและสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยสงสัยวัณโรค เพ่ือที่จะดำเนินการให้ผู้ที่มีอาการ
สงสัยวัณโรคได้รับบริการตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว โดยหากอาการเข้าได้กับเสี่ยงวัณโรคแพทย์จะส่งตรวจ
เสมหะ 3 ตลับและ ส่ง X-ray ปอด 

การค้นหาเชิงรุก (Active case finding) 
- การตรวจหาวัณโรค โดยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจหาผู้ป่วยในที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของประชากร 

โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย (รพ./สสอ./ชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในทุก
พ้ืนที ่
3.การส่งต่อ 
• กรณีผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภท เจ้าหน้าที่จะส่งต่อข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยทุกรายไปยัง รพ.สต. ตาม
ภูมิลำเนาของผู้ป่วยนั้นและแจ้งมิสเตอร์ทีบีหมู่บ้านเพ่ือให้การรักษาผู้ป่วยตามระบบการรักษาแบบ  มีพ่ีเลี้ยง 
(DOTS) 
• กรณีผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ เมื่อคลินิกวัณโรคได้รับรายงานผลเสมหะจากงานชันสู ตรแล้ว จะมีการ
ประสานงาน ส่งรายชื่อผู้ป่วยให้กลุ่มSRRT รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นๆดำเนินการ
ติดตามผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาให้เร็วที่สุด ดำเนินการสอบสวนโรค เฝ้าระวังและคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ด้วยแบบฟอร์ม ICF-3 และส่งตัวผู้สัมผัสร่วมบ้านมารับการตรวจเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาล 
• ประสานงานกับรพ.สต. ออกติดตามเยี่ยมบ้านกรณีผู้ป่วยมีปัญหาในการรักษา ติดตามการทำ DOTS 
• ติดตามการรักษา ติดตามผู้ป่วยกรณีขาดการรักษา โดยหากอยู่ในระยะเข้มข้นให้ติดตามผู้ป่วยไม่เกิน 3 วัน
หากไม่มารับการรักษาตามนัด และหากอยู่ในระยะต่อเนื่อง ให้ติดตามมารับการรักษาต่อไม่เกิน 1 สัปดาห์   
หากผู้ป่วยไม่มารับการรักษาตามนัด 
4.การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 
- การติดตามโดยระบบพ่ีเลี้ยง สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS) โดยดำเนินการดังนี้ 
    1. ให้มีมิสเตอร์ทีบีประจำทุก รพ.สต. และมีมิสเตอร์ทีบีทุกหมู่บ้าน โดยส่งรายชื่อมาที่คลินิกวัณโรค
ของโรงพยาบาลหนองสองห้อง 
    2. จัดการอบรมให้ความรู้แก่มิสเตอร์ทีบีประจำหมู่บ้าน 
    3. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกจะติดต่อมิสเตอร์ทีบีประจำ รพ.สต.และส่ง
ตัวผู้ป่วยเพื่อให้รับการดูแลแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS) โดยมิสเตอร์ทีบีหมู่บ้าน (อสม.) ต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 



เอกสารสรุปผลการนิเทศติดตาม ประเมนิผลการดำเนินงานฯ CUP หนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2562                                        หน้า 44 

 

จากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 สิงหาคม 2562)  

- ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 14 ราย รักษาสำเร็จ 11 ราย  
อัตราป่วย คิดเป็นร้อยละ 78.57 

- จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตขณะรักษา จำนวน 3 ราย อัตราตาย คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.การคัดแยกผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากบางครั้งพยาบาลคัดแยกยังขาดประสบการณ์ในการ
ประเมินผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยต้องนั่งรวมกับผู้ป่วยอื่นๆ เพ่ือรอตรวจกับแพทย ์และลืมแจก Mask  
กรณีผู้ป่วยวัณโรครายเก่า (คลินิกวัณโรครายเก่าทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) กรณีผู้ป่วยมาตรวจตามนัดให้ไปที่
คลินิกวัณโรคได้เลย เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกจะค้นประวัติและจัดเตรียมยาไว้  แต่หากมีผู้ป่วยรายใหม่หรือมี
ปัญหาในการรักษา สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกวันในเวลาราชการช่วงบ่าย 
   2.การบริการแบบ One Stop Service สามารถดำเนินการได้ดีมากขึ้น แต่ยังอาจมีความล่าช้า
เนื่องจากแพทย์ไม่เพียงพอ 
   3.สถานที่ไม่เอ้ืออำนวยกับการแยกผู้ป่วยวัณโรค เนื่องจากห้องตรวจ OPD โรงพยาบาลหนองสองห้อง 
อยู่ชั้น2 ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมาไม่ตรงวันคลินิกและกลุ่มผู้ป่วยสงสัยวัณโรค ได้รับการตรวจที่ชั้น 2 ซึ่งต้องเดิน
ผ่านหลายหน่วยงานทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย 
   4.การใส ่Mask ของผู้ป่วย ผู้สัมผัสใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ ยังไม่ 100 % 
   5.การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (แผนกผู้ป่วยใน)  เน้นผู้ป่วยเสมหะบวกทุกราย ปัญหาที่พบ คือ เตียง
นอนผู้ป่วยไม่เพียงพอ ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทานยามากข้ึน 
   6.ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ได้รับการกินยาและขึ้นทะเบียนรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรค
ประจำตัวอยู่ก่อนแล้วเมื่อมารับการรักษาวัณโรคร่วมด้วยทำให้ร่างกายทรุดลงกว่าเดิม โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยวัณ
โรคที่รับการรักษาขึ้นทะเบียนรายใหม่ที่เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และมารับการรักษาช้า จึงทำให้
ร่างกายเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขณะทำการรักษา จนทำให้เสียชีวิต 

 7.การติดตามผู้สัมผัส เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองรักษา โดยระบบของ  SRRT ยังมีความล่าช้า 
เพราะกลุ่มผู้สัมผัสและผู้ใกล้ชิดอาจยังขาดความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรวจรักษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้รับผิดชอบหลักงานวัณโรค ควรมีทุกแผนก อย่างน้อยแผนกละ 1 คน เพ่ือดูแลผู้ป่วยแต่ละจุดได้
อย่างครอบคลุม 

2.ผู้รับผิดชอบหลักงานวัณโรคควรเป็นผู้รับผิดชอบงานติดเชื้อ รพ.เพ่ือจะได้ทราบแนวทางการป้องกัน
โรคอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
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3.ทุกหน่วยงานในองค์กรควรสร้างความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดั บ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่113 

ชื่อตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุม่สงสยัป่วยความดันโลหิตสูงไดร้ับการวดั
ความดันโลหิตที่บ้าน 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.มีการคัดกรองในชุมระดับชุมชน ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยบริการที่สูงกว่า เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพ
ซ้ำ และจัดกลุ่มผู้บริการลงคลินิกรายโรคตามความเหมาะสม 

2.มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้ป่วยลงสู่รพ.สต.ตาม CPG 
3.มีการตรวจผลเลือดชุดใหญ่ประจำปี ประกอบด้วย FBS HA1C LDL UA ตรวจจอประสาทตา ปลาย

ประสาทเท้า  
4.จัดผู้ป่วยให้คำแนะนำตามแนวทางปิงปอง 7 สี 
5.ส่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินเข้ารับการอบรมหลักสูตร 4 เดือน เพ่ือเป็นผู้บริหารจัดการรายโรค 

ผลการดำเนินงาน 
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- ได้ 10 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
 ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวช้ีวัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่114 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของความสำเร็จของการคัดกรองในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง (มะเร็ง
เต้านม / มะเร็งปากมดลูก) 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

2.รพสต.จัดทำแผนออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

3.รพสต ดำเนินการคัดกรองคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกกลุ่มเป้าหมาย 
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4.สรุปผลการคัดกรอง. 

ผลการดำเนินงาน 

คัดกรองมะเร็งเต้านม 

ตค.61- 30 มิ.ย. 62  เป้าหมาย 13,984 คน  ผลงาน12,829 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74 

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ตค.61- 30 มิย.62  เป้าหมาย 11,449 คน  ผลงาน 7,487 คน คิดเป็นร้อยละ 65.39 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมะเร็งปากมดลูกไม่อยู่ในพ้ืนที่ช่วงที่มีการรณรงค์ 

2.ประชาชนขาดความตะหนักและมีความรู้สึกอาย 

3.ขาดบริการเชิงรุกในหมู่บ้านและชุมชนเนื่องจาก รพสต.มีภาระงานมาก 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่115 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ใช้ / ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาก 
การบำบัดรักษาครบตามกำหนด ( 3month remission rate) 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
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มีการติดตามผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดโดยการนัดให้มาพบที่คลินิกฟ้าสางหมอกจางและในกรณี
ทีไ่ม-่ต้องการให้เยี่ยมที่บ้านจะมีการติดตามสอบถามทางโทรศัพท์ โดยสอบถามจากญาติและตัวผู้ป่วยเอง 

ผลการดำเนินงาน 

ยอดบำบัดปี 2562 (รอบ 2 ) มีผู้ผ่านการบำบัดระบบสมัครใจ  16  ราย ผู้ใช้ / ผู้เสพยาเสพติดที่หยุด
เสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ( 3month remission rate) จำนวน  16 ราย       
คิดเป็น  ร้อยละ 100 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ผู้ป่วยไม่มาตามนัด ทำให้เกิดความยืดเยื้อต่อการบำบัด 

- เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบหลายอย่างทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

- บุคลากรไม่เพียงพอทั้งด้านการปฏิบัติงานเชิงรุกและเชิงรับ 

- การลงข้อมูลผ่านระบบ บสต. ยังทำได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัญหาในการเข้าเว็บในบางครั้งจึงทำให้
ไม่มีข้อมูลในระบบ  บสต.  

ข้อเสนอแนะ 

- ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 
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รหัสตัวช้ีวัดที ่116 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการฆ่าตัวตายที่เข้มแข็ง 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงานแนวทาง/ 

1. คัดกรอง 2Q ในชุมชน 

2. คัดกรองซึมเศร้าในผู้ป่วยเรื้อรัง 

3. จัดทำแนวทางในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า 

4. อบรมให้ความรู้ .อ.สม/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน 

5. ออกเยี่ยมบ้าน 

 

ผลการดำเนินงาน 

- มีการติดตามดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายครอบคลุมร้อยละ  1000 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่117 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในระดับ CUP 

2. จัดทำฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารภายในพ้ืนที่แยกรายตำบล และสำรวจสถานที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก 

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ 

4. จัดทำแผนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ส่งเสริม ควบคุมกำกับ ปี 2562 

ผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในระดับ CUP 

2. มีฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารภายในพ้ืนที่แยกรายตำบล 

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ 

4. มีแผนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ส่งเสริม ควบคุมกำกับ ปี 2562 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. กำลังการผลิตอาหารของเกษตรกรในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงครัวรวมทั้งปัญหา
ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่118 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์( GREEN & CLEAN 
Hospital) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

ประชุมชี้แจงเกณฑ์และกระบวนการดำเนินพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์( GREEN & CLEAN 
Hospital)  แก่ รพ.สต. 13 แห่ง   และติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลตามแบบประเมิน 
การดำเนินงานกับ รพ.สต. ทุกแห่ง 
ผลการดำเนินงาน 

สถานบริการประกอบไปด้วย รพ .หนองสองห้อง 1 แห่ง   รพ.สต. 13  แห่ง   รวม  14  แห่ง ผลการ
ประเมินดังนี้ 

รพ .หนองสองห้อง 1 แห่ง ผ่านระดับดีมาก PLUS         คิดเป็นร้อยละ 100  ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 60 

รพ.สต. ผ่านระดับดีมาก         5   แห่ง                     คิดเป็นร้อยละ  38   ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20 

รพ.สต. ผ่านระดับดี              9   แห่ง                     คิดเป็นร้อยละ  69   ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10 

สสอ.   ผ่านระดับพ้ืนฐาน       1   แห่ง                     คิดเป็นร้อยละ 100   ค่าน้ำหนัก ร้อยละ  8 

รวมคะแนนร้อยละ 60+20+10+8 =   คิดเป็นร้อยละ 98 ได้ระดับคะแนน  5  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่201 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.มีการคัดกรองในชุมระดับชุมชน ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยบริการที่สูงกว่า เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพ
ซ้ำ และจัดกลุ่มผู้บริการลงคลินิกรายโรคตามความเหมาะสม 

2.มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้ป่วยลงสู่รพ.สต.ตาม CPG 

3.มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งปรึกษาคลินิกDPAC ในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาควบคุมไม่ได้ 

4.มีส่วนร่วมกับชุมชนในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ต.ค.61 – ส.ค.62 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ DM ≥ 40% เป้าหมาย 4,368 

ผลงาน 
ร้อยละ 

639 
14.63 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ HT ≥ 
50% 

เป้าหมาย 6,000 
ผลงาน 
ร้อยละ 

2,986 
49.77 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทำให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร 

2. มารับบริการไม่ต่อเนื่อง (ขาดนัด) 

โอกาสพัฒนางาน 
1. แนะนำให้ผู้สูงอายุมีญาติมาด้วยทุกครั้ง 
2. มีระบบติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด 
3. สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแนวทางการติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน 
4. มีการติดตามเยี่ยมบ้านและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสหวิชาชีพ 

5. มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน 

 
สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 

รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 
CUP หนองสองห้อง 

********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่202 

ชื่อตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ท่ีขึน้ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสีย่งต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ( CVD RISK )  
2.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ท่ีได้รับการประเมนิโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ( CVD RISK ) 
ตั้งแต่ระดับเสี่ยงสูงมากไดร้ับการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับ CUP 

2.มีการคัดกรองเบาหวาน/ความดันในประชากรอายุ 35ปีข้ึนไป ทุก รพสต. 

3.กลุ่ม pre DM ได้รับการบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรม และนดัติดตาม  

4.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงได้รับการประเมิน CVD risk  

5.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา  

 

ผลการดำเนินงาน 

- ผลการดำเนินงานได้ 10 คะแนน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่203 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสงูได้รับการคัดกรอง CKD และควบคุมไดต้ามเกณฑ ์

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.มีการออกคัดกรองตรวจเลือดประจำปีประกอบด้วย FBS ,HbA1C, Cr ,LDL ,Urine albumin , 
MuA  เพ่ิม CBC , electrolyte ในผู้ป่วยCKD และติดตามตรวจ Cr ซ้ำในรายที่มีค่า eGFR < 60 โดยออกคัด
กรองในระดับชุมชนทุกวันศุกร์ และทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี ในคลินิกเฉพาะโรค , ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วย
บริการที่สูงกว่า เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพซ้ำ และจัดกลุ่มผู้บริการลงคลินิกรายโรคตามความเหมาะสม  

2.มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้ป่วยลงสู่รพ.สต.ตาม CPG  
3.มีการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือชะลอความเสื่อมของไต 
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ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ต.ค.61 – ส.ค.62 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรอง CKD≥ ร้อยละ 80 

เป้าหมาย 6,012 
ผลงาน 
ร้อยละ 

3,453 
57.44 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทำให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร 
2. มารับบริการไม่ต่อเนื่อง( ขาดนัด ) 
3.ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ยังไม่สมบูรณ์ ผู้ป่วยบางรายยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 
4. ขาดความเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การติดตามการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง แบ่งตาม 

stage 
โอกาสพัฒนางาน 

1.แนะนำให้ผู้สูงอายุมีญาติมาด้วยทุกครั้ง 
2. มีระบบติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด 
3. สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแนวทางการติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วย ต่อเนื่องในชุมชน 
4. มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และมีการให้ความรู้ การจัดแบ่งกลุ่มเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง stage 3,4 เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต และการให้คำแนะนำและ
เตรียมความพร้อมผู้ป่วย เพื่อรับการบำบัดทดแทนไต ในผู้ป่วย stage 5 

5. ขยายเครือข่ายชุมชนรักษ์ไต 
6.มีการติดตามเยี่ยมบ้านและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสหวิชาชีพ 
7.มีการติดตามการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง แบ่งตาม stage และลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้

เป็นปัจจุบัน 
8.มีการส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
 ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวช้ีวัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่205 



เอกสารสรุปผลการนิเทศติดตาม ประเมนิผลการดำเนินงานฯ CUP หนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2562                                        หน้า 57 

 

ชื่อตัวชี้วัด การคัดกรองตาจากต้อกระจก ( Cataract ) ในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการคัดกรองตาจากต้อกระจกแก่ รพสต 

2.รพสต.จัดทำแผนออกตรวจตาในผู้สูงอายุ 

3.รพสต ดำเนินการคัดกรองตาผู้สูงอายุตามแผน 

4.สรุปผลการคัดกรอง 

ผลการดำเนินงาน 

ต.ค.61- 30 มิย.62  เป้าหมาย 12,098 คน  ผลงาน 9,752 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
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รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 
CUP หนองสองห้อง 

********************************** 
 

รหัสตัวช้ีวัดที ่205 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล
และ รพ.สต. 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ 

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน 

- นิเทศ รพ.สต. เพื่อสะท้อนปัญหา และเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

- กำกับติดตามผลงานเป็นระยะ สะท้อนข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพัฒนางานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

- ผ่านระดับ 5 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ข้อมูลที่ดึงจาก รพ. และ ข้อมูลที่ดึงจาก HDC พบว่าตัวเลขต่างกัน 

- รพ.สต. บางแห่งมีผู้เข้ารับบริการน้อย เช่น มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ประมาณ 4-5 ราย/เดือน ดังนั้นเมื่อมีการจ่ายยาปฏิชีวนะ ให้คนไข้เพียง 1 ราย โดยพิจารณาแล้วว่าคนไข้ราย
นี้ควรได้รับยาปฏิชีวนะตาม CPG ก็เป็นผลให้ รพ.สต. นั้นใช้ยาปฏิชีวนะเกินเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 20) 

ข้อเสนอแนะ 

- อยากให้ข้อมูลจาก HDC สามารถเข้าไปไปดูรายละเอียด การใช้ยาเป็นรายบุคคลได้ทุกตัวชี้วัด 
เหมือนกับตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพ่ือที่จะได้ทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วยรายบุคคลได้ 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่206 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสำคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่(ผลงาน ปีงบประมาณ 2561) 
 พบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยังเข้าถึงงานแพทย์แผนไทยน้อย และประชาชนยังให้
ความสำคัญน้อยเรื่องการใช้ยาสมุนไพร 
 2. มาตรการ/แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน/กิจกรรม 
 ออกเชิงรุกให้บริการเพ่ือให้สิทธิ หลักประกันสุขภาพได้เข้าถึงบริการ และแนะนำความรู้เกี่ยวกับยา
สมุนไพร โทษ อาการไม่พึงประสงค์ต่อการใช้ 
ผลการดำเนินงาน 

- ได้คะแนนประเมิน 4 คะแนน 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่207 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative  Care) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1.   แต่งตั้งคณะทำงานในระดับโรงพยาบาล และ ระดับ CUP 
2. จัดตั้งศูนย์ศูนย์ดูแลต่อเนื่องและดูแลประคับประคองโดย มีพยาบาลซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะทางในหลักสูตร การดูแล
แบบประคับประคอง 6 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ ปฏิบัติงาน Full Time  
3. มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆเช่น การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน การประชุมประจำเดือนอสม.ตลอดจน เวทีการจัดอบรมต่างๆ โดยถ้า
พบผู้ป่วยในชุมชนสามารถประสานผ่านรพ.สต.ได้ทุกแห่ง หรือประสานโดยตรงที่ศูนย์ฯซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และมี OPD palliative care ให้บริการเพื่อนัดผู้ป่วยเก่าหรือครอบครอบครัวเพ่ือ
ติดตามการดูแล รวมทั้งผู้ป่วยใหม่ที่ส่งปรึกษาเพ่ือเข้ารับบริการ หมายเลขติดต่อ 043-491010 ต่อ 2106และ
มือถือ 089-8417678 
4. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และ  ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในโรงพยาบาล ในรพ,สต.ทุกแห่ง และมีการจัดทำแนวทางร่วมกับจังหวัด   
6. พัฒนาระบบการขอรับคำปรึกษา ภายในโรงพยาบาล ลูกข่าย และแม่ข่าย  
7. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลรายงานผู้ป่วย และการส่งต่อ ผ่านโปรแกรม NSH-HHCC, Line Group, E-mail 
และทางโทรศพัท์  และบันทึกข้อมูลรายงานผ่าน โปรแกรม Palliative care  cloud เชื่อมกันในระดับ
เครือข่ายเขต 7 และในปีงบประมาร 2562 มีการพัฒนาระบบงานการบันทึกข้อมูลโดยปรับมาใช้การบันทึก
ข้อมูลผ่านโปรแกรม  thai care  cloud ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ PC ได้ไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลจาก
วิทยากรโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  
8. ระบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้าน ผู้รับผิดชอบระดับCUP มีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยผ่าน
ระบบHDC ของจังหวัดขอนแก่น ยังพบปัญหาผู้ป่วยได้รับการติดตามเยี่ยมแล้ว แต่บางรพ.สต.ยังไม่บันทึก
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ข้อมูลการเยี่ยม ทำให้ข้อมูลผลงานการติดตามเยี่ยมไม่ขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งพบปัญหาในการบันทึก
ข้อมูลล่าช้า  การเข้าสู่ระบบบันทึกไม่ได้  การบันทึกรหัสไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องวางแผนะพัฒนาระบบต่อไป 
8. CUP หนองสองห้อง มีนโยบายให้งาน Palliative care เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนา และกำหนดเป็น
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ของรพ.สต.ทุกแห่ง 
9.  มีระบบบริหารจัดการยาที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และสามารถนำยามอร์ฟีนออกนอกโรงพยาบาล  โดยมี
เครือข่ายรพ.สต.ช่วยติดตามดูแล ผู้ป่วยที่บ้าน   และ ในเวลาราชการญาติสามารถติดต่อรับยาที่ศูนย์ดูแลประคับประคอง  
และนอกเวลาราชการติดต่อที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพ่ือผสมยามอร์ฟีนไปต่อให้ผู้ป่วยที่บ้าน 
10. มีระบบช่องทางด่วนการเข้าถึงยาในผู้ป่วยระยะท้าย  โดยอำนวยความสะดวกให้ญาติรับยาแทน โดยมี
พยาบาลเป็นผู้ประสานการดูแล  
 
11. มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย และจัดทำระบบการยืม ครุภัณฑ์ สำหรับให้ผู้ป่วย ยืมไปใช้
ที่บ้าน และมีระบบสำรองเครื่องผลิตออกซิเจนไว้ที่รพ.สต.ทุกแห่งอย่างน้อยแห่งละ 1  เครื่อง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยให้มีผู้รับผิดชอบดูแลFulltime โดยแยกงานออกจาก
ศูนยP์C เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
12. มีการระดมทุนในอำเภอเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้าน ตามโครงการ
ผ้าป่าประชารัฐและมีการดำเนินงานต่อเนื่อง มีศูนย์เครื่องมือในรพ.สต. PCU และ ในโรงพยาบาล ครอบคลุม
ทั้งอำเภอ และมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
13. มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวโดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับเครือข่ายรพ.สต. และจิตอาสาในพ้ืนที่ 
(อปท. อสม. พระภิกษุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน)   
14. ติดตามเยี่ยมประเมินความเสี่ยงต่อการปรับตัวและดูแลหลังการสูญเสีย    
15. มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรพ. และเครือข่ายภายนอก   
ผลการดำเนินงาน 

. - มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  ซึ่งโดย มีพยาบาลซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะทาง ปฏิบัติงาน Full 
Time และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมี 

พยาบาล  อบรมหลักสูตร  6 สัปดาห์   1  ราย ปฏิบัติงาน Fulltime  

 อบรมหลักสูตร  4  สัปดาห์   1  ราย ปฏิบัติงาน Fulltime 

 อบรมหลักสูตร  4  สัปดาห์   3 ราย 

ปฏิบัติงานที่งานหอผู้ป่วยในหญิง    1 ราย  

ปฏิบัติงานที่งานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน   1 ราย  

ปฏิบัติงานที่งานหอผู้ป่วยในชาย(อบรบปี 2561)  1 ราย 

พยาบาลประจำรพ.สต. 13 แห่ง และPCU 1 แห่ง ผ่านการอบรมหลักสูตร 3 วัน 
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แพทย์ผ่านการอบรม Basic PC หลักสูตร 3  วัน    3 ราย  

แพทย์อบรมPC หลักสูตร 5  วัน ในปี 2561   1 ราย       

และแพทย์เป็นประธานคณะทำงาน Palliative care CUP  

เภสัชกร  ผ่านการอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ 1    ราย  ปัจจุบันย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 

จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีเภสัชกรผ่านการอบรม 3 วัน 1 ราย และ มีแผนส่งเภสัชกรที่รับผิดชอบงาน
อบรมหลักสูตร  2 สัปดาห์ในวันที่ 27 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 

- มีสถานที่จัดบริการ OPD clinic ที่เป็นสัดส่วนเอกเทศในโซนงานผู้ป่วยนอก มีการจัดบริการสำหรับ
ผู้ป่วยและครอบครัวที่นัดในวันอังคาร  ส่วนวันอื่นๆแพทย์สามารถส่ง consult ได้โดยเจ้าหน้าที่consult 
ประเมินอาการและวางแผนการดูแลตามแนวทาง  

- มีระบบการวางแผนดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจากโรงพยาบาลลงสู่ชุมชนแบบไร้รอยต่อโดยมีเครือข่าย
ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและมีทีมสหวิชาชีพร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย
แพทย์จะพิจารณาส่งปรึกษาทีมรวมทั้งกรณีมีผู้ป่วยในชุมชน ผู้ป่วย ญาติ สามารถปรึกษา รพ.สต.เพ่ือประเมิน
และรับการดูแล สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารพ.ได้ จะมีการวางแผนเพื่อติดตามดูแลในชุมชนต่อไป     

-   มีการรักษาดูแลจัดการอาการทางร่างกายและจิตใจ  

- มียามอร์ฟีนสำหรับจัดการอาการปวดใช้ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ในรูปแบบยาฉีด และยากิน 
MST ขนาด 10 mg และ MOIR 10 mg 

-   ระบบบริหารจัดการเครื่องมือ  เดิมมีเครื่องผลิตออกซิเจนในโรงพยาบาลและใน CUP รวม   32 เครื่อง 

ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากการรับบริจาค  และ ได้รับการสนับสนุนจาก CUP รพสต. ละ 1  เครื่อง  เพ่ือให้ ผู้ป่วยสามารถยืมไป
ใช้ที่บ้านได้  โดยมีรพ.สต. เป็นศูนย์สำหรับยืมในพ้ืนที่ 

-   ในปี 2561 มีการระดมทุนจากชุมชนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
(ผ้าป่าประชารัฐ) ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 660,494 บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมดังรายการ 

เครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน  13 เครื่อง   เครื่องดูดเสมหะ  จำนวน  9  เครื่อง 

ถังออกซิเจนขนาดกลางพร้อมเกย์ จำนวน  9  เครื่อง  ที่นอนลมจำนวน  30  หลัง   

เสาน้ำเกลือ 5 เสา     โต๊ะคร่อมเตียง  5  ตัว 

ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วทั้งหมด  และ ส่งมอบให้รพ.สต.และPCUแล้วทั้งหมด 

 รวมค่าใช้จ่าย 63,5400 บาท คงเหลือ 25,094  บาท 

 ในปี 2561 ประชาชนในตลาดอำเภอหนองสองห้อง  ได้ร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์  ให้โรงพยาบาลเพ่ือใช้กับผู้ป่วย  

 ที่บ้าน ประกอบด้วย       เครื่องดูดเสมหะ   11   เครื่อง 
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    ที่นอนลม      5           เครื่อง 

ผลลัพท์ 

-  มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานการพัฒนาศูนย์การดูแลประคับประคอง การพัฒนา
พยาบาลPalliative  ในหน่วยงาน  แผนงานเยี่ยมบ้านและการบันทึกข้อมูลรายงาน โดยได้มีการทำผลงานCOI  
R2R เพ่ือพัฒนาระบบงาน และเรื่องเล่าในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

-  ปี 2561  มีแผนงานโครงการ 2  แผนงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการติดตามเยี่ยม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย 
โดยทีมสหวิชาชีพ 

2.   พัฒนาศักยภาพทีม Palliative care ward  nurse 
-   มีการจัดตั้งศูนย์ยืมเครื่องมือในโรงพยาบาล   โดยแยกออกมาจากศูนย์ดูแลประคับประคอง  และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจำศูนย์เครื่องมือ ทำให้สามารถให้บริการยืมได้สะดวก และบำรุงรักษาเครื่องมือได้ดีขึ้น เนื่องจากเดิมเจ้าหน้า 
ที่มีภาระงานต้องให้บริการผู้ป่วย ปัจจุบันมี CUP  อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้าน ดังนี่ 
 
 
 
อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้าน ดังนี้  
 
ลำดับ รายการ จำนวนที่มีในรพ. จำนวนที่มีในรพ.สต. 
1 เครื่องผลิตออกซิเจน 19 23 
2 ออกซิเจนถังเติม 5 15 
3 Syringe Driver 5 1 
4 เครื่องSuction 17 17 
5 ที่นอนลม 8 28 
6 เตียง 8 10 
7 รถเข็นนั่ง 2 14 
   
ปัญหาและอุปสรรค 
- ผู้ป่วยระยะท้ายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีการขยายหอผู้ป่วย และขยายเตียงในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ 
แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีน้อย ประกอบกับภาระงานหลายด้าน ทำให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า  
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- การให้บริการ OPD clinic ในปัจจุบัน ยังไม่มีแพทย์ประจำใน clinic เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อมี
ผู้รับบริการที่ต้องพบแพทย์ ต้องขอแทรกคิวกับผู้ป่วย OPD ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความลำบากใจในกรณีแทรกคิว
ดังกล่าว  

- การจัดระบบการออกเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหวิชาชีพ สามารถจัดไดเพียงสัปดาห์ละ 1  วัน เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอ และภาระงานมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่208 

ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการดูแลผูป้่วยภาวะตดิเช้ือในกระแสเลือด 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
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1. มีการทบทวน และปรับปรุง CPG และ Protocal Sepsis ของโรงพยาบาลเป็นปัจจุบัน                   
ให้สอดคล้องตรงกันกับจังหวัดขอนแก่น และนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยsepsis ในโรงพยาบาลและ
ขณะส่งต่อ 

2. มีการทบทวน Case Sepsis Dead หาโอกาสพัฒนาในการดูแลผู้ป่วย 

3. มอบหมายให้ICWN ติดตามผู้ป่วย Sepsis ทุกรายและสรุปข้อมูลรายเดือนเสนอต่อที่ประชุม PCT 

 

ผลการดำเนินงาน 

- ได้ 96 คะแนน จาก 100 คะแนน 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- กรณีผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะไปก่อนแล้วเกิดมีภาวะ Septic shock  แต่ไม่ได้เจาะH/C ก่อนให้ยาจะ
นับอัตราการเจาะH/C ก่อนให้ยาหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 
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รหัสตัวช้ีวัดที ่209 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีการปรับปรุงการให้ประเภทผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินตาม KESI เป็น 5 ประเภท เพ่ือให้ผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินได้รับการแลทันเวลาและปลอดภัย 

2. มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินทุกรายและรายงานข้อมูลการเสียชีวิตภายใน 24 
ชั่วโมง ในโปรแกรมจังหวัด ตามเวลาที่กำหนดรายเดือน 

3. ทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงทุกราย 

4. ทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต AMI Stroke Sepsis เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิต 

ผลการดำเนินงาน 

- ผ่าน ระดับ 5 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ประชาชนหรือญาติยังขาดความรู้และทักษะ ในการช่วยชีวติ CPR เมื่อพบผู้ป่วยหรือญาติ เกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์และฝึกทักษะการช่วยชีวิต CPR แก่ประชาชนทั่วไปอย่าต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกตำบล 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่210 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.)ตามเกณฑ์รพ.สต. ติดดาว   
( 5 ดาว 5 ดี ) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ (Project manager) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ CUP  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ระดับ CUP  
3. รายงานการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ของ รพ.สต 

ทุกแห่ง  ภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ      
4. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2562 จำนวน 2 แห่ง ( 
5. แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ระดับ CUP ประจำปีงบประมาณ 

2562  
6. สรุปผลคะแนนการประเมินรับรองผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว แยกราย รพ.สต.  

  โดยการประเมินรับรองภายใน CUP และ  การประเมินรับรองไขว้อำเภอ 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้รับผิดชอบ (Project manager) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว ระดับ CUP คือ 
- นายบุญเลิศ  นิลละออง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.หนองสองห้อง 
- นางนัทธมน  หรี่อินทร์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      รพช.หนองสองห้อง 

2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมพ่ีเลี้ยงสหวิชาชีพพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เครือข่าย CUP 
หนองสองห้อง (คำสั่งที่ 2/2562 ลว. 24 มกราคม 2562)  

3. มีรายงานการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ของ รพ.สต ทุก
แห่ง  ภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ      

4. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2562 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โนน
ธาตุ และ รพ.สต.หนองสองห้อง ผลการประเมิน ผ่านการประเมิน ระดับ 5 ดาว 5 ดี ทั้ง 2 แห่ง 
100%  

5. มีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562 
6. มีสรุปผลคะแนนการประเมินรับรองผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว แยกราย รพ.สต.  
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โดยการประเมินรับรองภายใน CUP และการประเมินรับรองไขว้อำเภอ  
ตัวช้ีวัด ต.ค. 61 – ก.ค. 62 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ตาม
เกณฑ ์รพ.สต. ติดดาว  ( 5 ดาว 5 ดี ) 

เป้าหมาย 2 แห่ง  (เป้าผลงานสะสม 13 แห่ง) 
ผลงาน 2 แห่ง ( ร้อยละ 100)  

(ผลงานสะสม 13 แห่ง : 100%) 
สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 

รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 
CUP หนองสองห้อง 

********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่211 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัขอนแก่นมีการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- ปรับระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น 60 เตียง 
- คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- กระตุ้นการดำเนินงานตามแผนฯที่กำหนดไว้ 
- การพัฒนาความรู้บุคลากรด้าน HA และความรู้ระบบงานสำคัญฯ 

ผลการดำเนินงาน 
- โรงพยาบาลผ่านการรับรองซ้ำตามมาตรฐาน HA (Re-Accreditation)  อายุการรับรอง 21 มิ.ย. 2559 - 20 

มิ.ย. 2562 
- มีการรายงานความเสี่ยงระดับ A ถึง I ผ่านโปรแกรม Google form ทุกเดือน 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 

2561 จำนวน 5 เรื่อง  ดังนี้ 
1) การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอำเภอหนองสองห้อง โดยนางสุภา ทักสูงเนิน 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภทวิจัย นำเสนอโดยวาจา 
2) การใช้แนวคิด Lean เพื่อลดระยะเวลารอคอยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างแผนก

ผู้ป่วย โดย นางนิตยา คำอู นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประเภท Best Practice/CQI 
โปสเตอร์ 

3) ผลของโครงการ RDU Hospital ต่อการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ใน CUP หนองสองห้อง โดย 
นางสาวจาติกา รัตนดาดาษ เภสัชกรปฏิบัติการ ประเภท Best Practice/CQI โปสเตอร์ 
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4) การพัฒนาระบบการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายเครือข่ายบริการ
สุขภาพ CUP หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดย นางพิมลวรรณ กัมปนานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ ประเภท Best Practice/CQI โปสเตอร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

5) ยุค 4.0 กับการพัฒนางานบริการแลบนอก โดยนำโปรแกรมระบบงานบริการแลบนอกมาใช้ 
โดย นางสาวลักขณา เพียรีย์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ประเภทนวัตกรรม โปสเตอร์ 

ปัญหาและอุปสรรค 
- มีการปรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหลายชุด 
- มีการเปลี่ยนโครงสร้างโรงพยาบาล ทำให้ต้องปรับระบบเกือบทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรได้รับความรู้และการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่212 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

สำรวจความพึงพอใจโดยนักเรียนจิตอาสาและกรอกข้อมูลในรูป excel เพ่ือง่ายต่อการประมวลผล 

ผลการดำเนินงาน 

 ได้สำรวจความพึงพอใจต่อการบริการสำหรับผู้ป่วยนอก (OP VOICE) ของสำนักการพยาบาล 
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน จำนวน 486  คน พบว่าส่วนมากอาศัยอยู่ในอำเภอหนองสองห้อง 
จำนวน 485 คน(ร้อยละ 99.79)  ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจำนวน 306 คน(ร้อยละ 62.83) อายุเฉลี่ย 43.5 ปี จบ
ระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 283 คน (58.23) ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด จำนวน 235 
คน(ร้อยละ 48.35) เหตุผลที่เลือกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองสองห้องมากที่สุดคือ เดินทางสะดวก 
จำนวน 224 คน(ร้อยละ 65.31) ซึ่งได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่เป็นและเข้าใจดี จำนวน 350 คน (ร้อยละ 
72.46)  ได้รับแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและเข้าใจดี จำนวน 375 คน(ร้อยละ 77.02) ระยะเวลารอตรวจห้อง
ชันสูตร รอนานปานกลาง จำนวน 280 คน(ร้อยละ 57.6) ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84 

หน่วยบรกิารปฐมภูม ิ สรุปภาพรวม (คน) ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

รพ.สต.หันโจด 176 93.44 
รพ.สต.บ้านเปาะ  104 91.10 
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รพ.สต.วังหิน 310 92.90 
รพ.สต.ดอนดั่ง  352 90.22 
รพ.สต.ดอนดู่  368 88.97 
รพ.สต.สาโรง  254 87.88 
รพ.สต.โนนธาตุ  156 86.32 
รพ.สต.หนองเม็ก  438 89.47 
PCU หนองสองห้อง 440 89.89 
รพ.สต.บ้านโนนแต้  174 89.02 
รพ.สต.ดงเค็ง  308 87.69 
รพ.สต.คึมชาด  346 86.89 
รพ.สต.หนองไผ่ล้อม  256 86.37 
รพ.สต.ตะกั่วป่า  320 86.92 

สรุป 4,002 89.07 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ทางสสจ.ขอนแก่นใช้ App.มือถือในการกรอกข้อมูลเพ่ือลดการใช้กระดาษและเจ้าหน้าที่ในการสำรวจ 
ในทางปฏิบัติพบว่าส่วนใหญ่ผู้มาใช้บริการมักเป็นผู้สูงอายุ ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้
ได ้

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่301 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยงานท่ีมีการดำเนินงานองคก์รแห่งความสุข ( Happy  Organization ) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการสร้างสุขในหน่วยงาน 

2. ชี้แจงการตอบแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 

3. บุคลากรตอบแบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) ≥ ร้อย
ละ 70 ขอบุคลากร 
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4. มีการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร 
(HPI) 

5. มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

6. มีการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

7. ประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนความสุขสู่องค์กรแห่งความสุข 

ผลการดำเนินงาน 

1. มีคำสั่งคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กร 

2. ชี้แจงการตอบแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 

3. บุคลากรเข้าตอบแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer)  ครบ 100 % จากบุคลากร
ทั้งหมด ณ ตุลาคม  2561 ดังนี้ ข้าราชการ    104  คน 

          พนักงานราชการ    2  คน 

         ลูกจ้างประจำ    12 คน 

    พนักงานกระทรวง   59 คน 

         ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายเดือน  56 คน  

    รวม      233  คน  

และบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปเข้าตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)  คิดเป็น 90.63% จาก
บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปทั้งหมด 32 คน เข้าตอบแบบประเมินทั้งหมด 29  คน 

4. รอข้อมูลดิบจากกระทรวงในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ต่อไป 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 61 การเข้าตอบ Happinometer ไม่มีปัญหาสามารถเข้าตอบ
ได้ดี แต่ช่วงเดือนมกราคม 2562 ระบบมีปัญหาในการเข้าตอบ จึงได้มีการขยายเวลาในการตอบ 
Happinometer  

2. การตอบ HPI ในฐานะ Admin เข้าดูการตอบของเจ้าหน้าที่ยากกว่าดูการตอบของ 
Happinometer ต้องดูผ่าน Google drive ซึ่งการดึงข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้ใช้เวลาในการดึง
ข้อมูลเพ่ือค้นหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และข้อมูลไม่ได้ update เป็นปัจจุบันเหมือน Happinometer ทำให้มี
ปัญหาในการติดตามเจ้าหน้าที่ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้ปรับปรุงโปรแกรม Happinomer .ให้มีความเสถียรและเข้าตอบแบบประเมินได้อย่างไม่
ติดขัด 

2. อยากให้ปรับปรุงการติดตามการตอบ HPI ของ Admin ได้อย่างง่ายไม่ยุ่งยาก 
3. อยากให้กระทรวงวิเคราะห์ข้อมูลดิบให้กับหน่วยงานว่าความสุขแต่ละด้านเท่าไหร่ ทางหน่วยงาน

จะได้จัดทำแผนในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 
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รหัสตัวช้ีวัดที ่302 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของ อสม. และ อสค. ทีไ่ด้รบัการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- จัดทำแผนฯ/โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบ62 เสนอต่อCUP 

- จัดให้เสนอผลงาน/รายงาน อสม.ดีเด่นระดับตำบลทั้ง 11 สาขา 

- จัดประกวด อสม.ดีเด่นระดับตำบล/อำเภอ ทั้ง 11 สาขา 

- จัดให้ พ้ืนที่ รพ.สต.ดำเนินการพัฒนาและขึ้นทะเบียน อสค. พร้อมเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ครอบครัวของตนเอง(Self Assessment) ลงเวปฯ  

- สสอ.สุ่มประเมินตามแบบประเมินฯ ร้อยละ 30 ของครอบครัว อสค.(ต้องผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 55 
%) 

ผลการดำเนินงาน 

- จัดทำแผนฯ/โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบ62 เสนอต่อCUP 

- จัดให้เสนอผลงาน/รายงาน อสม.ดีเด่นระดับตำบลทั้ง 11 สาขา 

ตัวช้ีวัด ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 
ร้อยละของ อสม.ที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่กำหนด( อสค.) 

เป้าหมาย 910 910 910 910 910 
ผลงาน 0 0 0 0 595 

ตัวช้ีวัด มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 
ร้อยละของ อสม.ที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่กำหนด( อสค.) 

เป้าหมาย 910 910 910 910 910 
ผลงาน 922 922 922 922 922 

101.31 % 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่401 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
- ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ประเมินตนเองเพ่ือหาส่วนขาด 
- พัฒนาส่วนขาดเพ่ือปรับปรุงแนวทางการทำงานและระบบให้มีความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร 
- ประเมินผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

- ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ทั้ง 4 หมวด ได้ 135  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.50 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ขาดการวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่402 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัขอนแก่นผ่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  

 - ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

 - ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 - ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนการปฏิบัติที่พบปัญหา 

 - รายงานผู้บริหารทราบ 

ผลการดำเนินงาน 

 - สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง ร้อยละ 96.3 

ปัญหาและอุปสรรค 

 - มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในรายละเอียดของเอกสารที่ส่งประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่403 

ชื่อตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน ระดับ 5 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง กำหนด 
   นโยบายชัดเจนให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
2. ประเมินความเสีย่งหรือจุดอ่อน ตามภารกิจแผนการดำเนนิงาน ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร ์จดัวางระบบการควบคุม 
    ภายใน ตามลำดับความเสี่ยงครบทุกส่วนงานตามโครงสร้างองค์กร      
3. จัดทำรายงานแบบ แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 ระดับหน่วยงาน และ แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 ระดับ 
   ส่วนงานย่อย ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงหรือจุดอ่อน  
4. นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุกกระบวนงาน 
5. ติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่กำหนด และรายงานต่อผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงาน 

1. - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
      ระบบควบคุมภายใน 
 - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 - ประกาศนโยบายการควบคุมภายในของหนว่ยงาน 
 - แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งหมดทราบ 
2. - ประเมินความเสีย่งหรือจุดอ่อน ตามภารกิจแผนการดำเนนิงาน   
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 - จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามลำดับความเสีย่งครบทุกส่วนงานตามโครงสร้างองค์กร      
3. - จัดทำ แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 ระดับส่วนงานย่อย ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงหรือจุดอ่อน 
 - จัดทำรายงานแบบ แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 ระดับหน่วยงาน   
4.  -นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุกกระบวนงาน 
5.  -ติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่กำหนด  
 - รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 

ปัญหาและอุปสรรค 

 - หน่วยงานย่อย โดยเฉพาะส่วนงานบริการต่างๆ ไม่มีอัตรากำลังที่รับผิดชอบจัดทำแบบ ปค.4 ปค.5 

ข้อเสนอแนะ 

 - การตรวจสอบ/ประเมินผลระบบควรมีช่องทางอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ผลการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งหากผลการดำเนินงานดีย่อมหมายถึงมีระบบควบคุมภายในที่ดี ไม่เพียงตัดสินจากเอกสารเท่านั้น 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่404 

ชื่อตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการบรหิารการเงินสามารถควบคุมปญัหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการ 

แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเงินการคลังทำการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินอย่าง
น้อยทุกไตรมาส 

2. ประชุมเพ่ือเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านการเงินการคลังในพ้ืนที่ 

3. สร้างแนวทางและกระบวนการแก้ปัญหาหรือประเด็นที่เป็นปัญหา พร้อมการนำข้อมูลเสนอที่
ประชุม 

4. มีแผนแก้ปัญหาและติดตามแผนบริหารทางการเงินอย่างเนื่องทุกไตรมาส 

ผลการดำเนินงาน 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเงินการคลังทำการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 
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2. มีการประชุมเพื่อเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านการเงินการคลังในพ้ืนที่ทุกไตรมาส 

3. มีแผน แนวทาง และกระบวนการแก้ปัญหาหรือประเด็นที่เป็นปัญหา พร้อมการนำข้อมูลเสนอที่
ประชุม 

4. มีแผนแก้ปัญหาและติดตามแผนบริหารทางการเงินอย่างเนื่องทุกไตรมาส 

5. มีผลงานหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงวามสำเร็จ ไม่มีความเสี่ยงทางการเงินตามเกณฑ์การ
ประเมินวิกฤติของกระทรวง 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.การส่งงบทดลองด้านการเงินการคลัง ของลูกข่ายส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากข้อมูลบางส่วน
ติดไวรัสทางระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายและไม่ครบถ้วน  ทำให้ต้องบันทึกบัญชีและลง
ข้อมูลที่สูญหายใหม่ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ลงบันทึกบัญชีในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของ รพ.สต. มีภาระงานด้านการให้บริการ
รักษาผู้ป่วยเป็นภารกิจหลัก  ทำให้มีเวลาจำกัดในการบันทึกบัญชี 

ข้อเสนอแนะ 

รพ.สต. ขอเสนอแนะด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรง 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่405 

ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการบริหารต้นทุนต่อหน่วย ( Unit  Cost ) อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. จัดทำแผนการพัฒนาการจัดทำต้นทุน Unit Cost ) 

 2. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาต้นทุนประจำหน่วยบริการ 

 3. ตรวจสอบคุณภาพความครบถ้วนของข้อมูล OP/IP ประจำเดือน 

 4. เสนอต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 5. เสนอข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหารทราบ   
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ผลการดำเนินงาน 

1. มีแผนการพัฒนาการจัดทำต้นทุน Unit Cost ) 

 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาต้นทุนประจำหน่วยบริการ 

 3. มีการตรวจสอบคุณภาพความครบถ้วนของข้อมูล OP/IP ประจำเดือน 

 4. รายงานเสนอต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 5. รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหารทราบ   

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่406 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

ขั้นเตรียมการ 
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1.  จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปี 
2562 

2.  ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน 
สาธารณสุข เพ่ือให้ทราบแนวทางและข้ันตอนการดำเนินงาน 

3.  จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นดำเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ. หนองสองห้อง/ หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้างาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ประจำปี 2562 พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี 2561  จำนวน 1 วัน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ปีงบประมาณ 2562” จำนวน 1 วัน 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปี 2562”จำนวน 2 วัน 
 4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ CUP หนองสองห้อง ประจำปี 2562     จำนวน 
1 วัน  
 5. รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุข  CUP หนองสองห้อง ประจำปี 2562  
 ขั้นประเมินผล 
 1. จัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2561, แผนยุทธศาสตร์, และแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขของ CUP หนองสองห้อง ปี 2562 
 2. แจกจ่ายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีแก่ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองห้อง, รพ.สต.ทุกแห่งและ PCU, กลุ่มงาน/ ฝ่ายต่าง ๆในโรงพยาบาล  
 3. สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุข ระดับ CUP เพ่ือเสนอปัญหา อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 และเสนอผล
การดำเนินงานของเครือข่ายบริการสาธารณสุข CUP หนองสองห้อง  

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์  
( Results ) 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ( KPI ) ค่าเป้าหมาย ( Target ) 

1. ผลผลิต  
( Output  ) 

1.ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP ปีงบประมาณ 
2561 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์  5  ปี และจัดทำ

- ร้อยละ  100 
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แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP ปีงบประมาณ 
2562 
2.จำนวนเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 

 
 

- ร้อย100 

๒. ผลลัพธ์  
(Outcome ) 

1) CUP อำเภอหนองสองห้อง มีการสรุปผลการปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖1  อย่างเป็นรูปธรรม 
2) CUP อำเภอหนองสองห้อง มีแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3) CUP อำเภอหนองสองห้อง มีแผนปฏิบัติการด้ าน
สาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๖2 อย่างเป็นรูปธรรม 
4) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมสัมมนาฯ 

- สรุปแผน 61 เสร็จสิ้น 
วันที่ 31 ธ.ค. 61 

- - แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
เสร็จสิ้นวันที่ 31 ม.ค.62 
- แผนปฏิบัติการเสร็จสิ้น
วันที่ 31 ม.ค. 62 

- - ร้อยละ 85 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  
2. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัดมีจำนวนมาก ทำให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณ

ในการดำเนินการ 
3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในระดับสูงบ่อยครั้ง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปรับแผน

และผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
4. บุคลากรที่มีส่วนร่วมการจัดทำแผนขาดความรับผิดชอบ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างจริงจัง 
5. การเก็บรวมรวมข้อมูลการจัดทำแผนยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
6. การจัดทำรายงานสรุปผล แต่ไม่ได้ระบุเปรียบเทียบข้อมูลแสดงผลสำเร็จของตั วชี้วัดในแต่ละ

กิจกรรม และไม่มีการสรุปประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/
อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

2. ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดอย่างน้อยปีละครั้งและนำไปใช้ในปีถัดไป 
3. จัดอบรมและมอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำแผนให้มีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
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รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 
CUP หนองสองห้อง 

********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่407 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล    

1.ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายท้ังหมด 
(จากฐานข้อมูลมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย) 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิฉัยโรค การให้สาเหตุการตาย และตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการ

ตายจากมรณบัตร และเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลสาเหตุการตายในและนอกโรงพยาบาล จากหนังสือรับรองการ

ตาย (ท.ร. 4/1 ) (จากฐานข้อมูลมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย ) ที่ทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ ( Ill 

Defined) โดยแยกเป็นหน่วยบริการ ER , IPD ของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน  

2. บันทึกข้อมูลการตายผ่านเว็บไซต์ https://deathreport-app.dcs.moph.go.th/login  โปรแกรมการ
บันทึกข้อมูลการตายจากหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) โดยบันทึกข้อมูลทั่วไปและรหัสโรค ICD – 10 และ
สาเหตุการตาย 

3. รวบรวมรายงาน เป็นปีงบประมาณ และแจ้งหัวหน้าองค์กรแพทย์รับทราบ และมีการประชุมต่อผู้รับผิดชอบ
การวินิจฉัยโรค และการให้สาเหตุการตาย 

ผลการดำเนินงาน 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมิถุนายน 2562 พบว่า จำนวนผู้เสียชีวติทั้งหมดเท่ากับ 68 
ราย และจำนวนสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุเท่ากับ 6 ราย ดังนั้นร้อยละของสาเหตุการตายโรงพยาบาล
หนองสองห้องเท่ากับ 10.34 %  = 6 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  สาเหตุการตาย: ประเมินจากฐานข้อมูลสาเหตุการตาย (มรณบัตร) 

          ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 
    1) สาเหตุการตายไม่ชัดแจ้ง (ill defined) > ร้อยละ 25.00 = 6 คะแนน 

ระดับ 1      20.01-25.00  = 2 คะแนน 
ระดับ 2      15.01-20.00  = 4 คะแนน 
ระดับ 3      10.01-15.00  = 6 คะแนน 
ระดับ 4      5.01-10.00    = 8 คะแนน 
ระดับ 5     <=5              = 10 คะแนน 

https://deathreport-app.dcs.moph.go.th/login
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หมายเหตุ: ไม่ประเมินผลใน รพช. ขนาดเล็ก (F3)  4 แห่ง 
 

 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ยังมีแพทย์สรุปสาเหตุการตายเป็น ไม่ทราบสาเหตุ เช่น หัวใจวายเฉียบพลัน และส่วนมากพบ กรณี
สรุป ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด R98 Unattended death  

(อ้างอิงจาก คูมือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ปรับปรุงปี2017) ตามหลักการ ICD 10 จะ
แนะนำให้แพทย์ใช้คำว่า UNATTENDED DEATH ใช้ภาษาไทยว่า ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด (เพ่ือมิให้
เข้าข่ายการตายผิดธรรมชาติ ตามพรบ.ชันสูตรพลิกศพ) ลงไปในหนังสือรับรองการตาย โดยการทำสถิติการ
ตายประเภทนี้ จะถูกนับเข้าไปในการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยรหัสโรคขึ้นต้น หมวด R ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำ
ให้คุณภาพข้อมูลสถิติการตายดีกว่า การสรุปว่า หัวใจล้มเหลว หรือ โรคชรา เพราะไม่ทำให้ข้อมูลการตายด้วย
โรคหัวใจหรือโรคชรามากเกินความเป็นจริง ถึงแม้การสรุปไม่ทราบสาเหตุการตาย อาจจะยังมีความกำกวมสูง
ก็ตาม แต่ก็ยังมีโอกาสปรับปรุงระบบต่อไป หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือการชันสูตรศพ เพ่ือหาโรคที่อาจเป็น
สาเหตุการตาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดประชุมระหว่างแพทย์ โดยให้แพทย์ที่ไปอบรมมาเป็นคนบอกถึงวิธีการสรุปหนังสือรับรองการตาย 
(ท.ร. 4/1) ที่ถูกต้องจะทำให้คุณภาพข้อมูลสถิติการตายดีขึ้นกว่าการสรุปหัวใจล้มเหลว คือทำให้พบการตาย
จากโรคหัวใจมากกว่าความเป็นจริง 
2. แพทย์ผู้สรุปควรแบ่งโรคของผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกที่คิดว่าโรคไม่รุนแรงและไม่น่าเป็นสาเหตุการ
ตาย ให้เขียนบันทึกไว้ในส่วนที่ 2 ของหนังสือรับรองการตาย คือ โรคหรือภาวะอ่ืนที่เป็นเหตุหนุน โดย
เรียงลำดับอย่างไรก็ได้  

สำหรับโรคที่รุนแรงกว่าและอาจเป็นสาเหตุการตายของผู้ป่วย ให้บันทึกไว้ในบรรทัดสุดท้าย ถ้ามีโรค
หนักหลายโรคที่เป็นสาเหตุการตายใกล้เคียงกัน ให้บันทึกไว้ในบรรทัดสุดท้ายทุกโรค โดยเรียงลำดับหนักสุดไว้
หน้าสุด โดยเวชสถิติจะเลือกสาเหตุการตายจากโรคในบรรทัดสุดท้าย 

 
ตัวช้ีวัด ต.ค. 61 – ม.ค. 62 

1. ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) 
ของโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตาย
ทั้งหมด (จากฐานข้อมูลมรณบัตร 
กระทรวงมหาดไทย) 
 

เป้าหมาย  (58) 

ผลงาน 6 (10.34 %) = 6 คะแนน 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่407 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล    
2. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(ตามคู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.2559 หรือ คู่มือแนวทางการ
บันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึก เวชระเบียน: Medical Record Audit Guideline พ.ศ.2557 
ฉบับปรับปรุง) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเวชระเบียนในโรงพยาบาลหนองสองห้อง 2562 

2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง 

3.มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลหนองสองห้อง 

4.มีการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาลหนองสองห้อง 

5.มีการสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและคุณภาพการให้รหัสผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 
อำเภอหนองสองห้อง  วันที่ตรวจสอบ 14 พฤษภาคม ปี 2562 

ช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 
1.สุ่มตัวอย่างข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 40 คน มีรหัส ICD ทั้งหมด 147 รหัส  
2.ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 
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คะแนนเฉลี่ยคุณภาพข้อมูล  คุณภาพเฉลี่ยโดยรวม 89.49 % ระดับ 5 >ร้อยละ 80.00 = 5 คะแนน 
1)คุณภาพการบันทึก Discharge Summary ส่วนของแพทย์ 99.44 % 
2)คุณภาพการบันทึก Discharge Summary ส่วนอื่น 99.72 % 
3)คุณภาพการบันทึกประวัติ 84.41 % 
4)คุณภาพการบันทึกตรวจร่างกาย 89.44 % 
5)คุณภาพการบันทึก Progress Note 69.72 % 
6)คุณภาพการบันทึก Operative Note  NA 
7)คุณภาพการบันทึก Labour Record NA 
8)คุณภาพการบันทึก Nurse Note 88.33% 
9)คุณภาพการบันทึก Rehabilitation record 77.77 % 
10)คุณภาพการบันทึก Informed consent 95.83 % 

 
 
 
3.ผลการตรวจสอบการให้รหัส ICD 

ให้รหัสถูกต้อง  143 รหัส คิดเป็น 97.28 % ระดับ 5 >ร้อยละ 80.00 = 5 คะแนน 
ให้รหัสผิด 4 รหัส คิดเป็น 2.72 % 

 
4.ลักษณะความผิดพลาด 

A  ให้รหัสผิดพลาด 2.72 % 
B  มีรหัสโรคหลักท้ัง ๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก - % 
C  รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม - % 
D  ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง 0 % 
E  ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก 0 % 
F  รหัสมีตัวเลขมากเกินไป 0 % 
G  ให้รหัสไม่ครบ 0 % 
H  ให้รหัสมากเกินไป 0 % 

สรุปปัญหา 
1. ขาดการบันทึกส่วนสูง  
2. ปัญหาเสี่ยงต่อ Dehydration แต่ไม่พบทำ I / O (Intake / output) 
3. ไม่ระบุข้อมูลผู้ติดต่อได้ 
4. มีใน order นัด 2 วัน แต่ในใบ D/C Plan ไม่ระบุวันนัด 



เอกสารสรุปผลการนิเทศติดตาม ประเมนิผลการดำเนินงานฯ CUP หนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2562                                        หน้า 87 

 

5. ไม่ลงใบ  D/C Plan แต่มีใน Nurse note และการบันทึกข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่สรุปปัญหาและคำแนะนำ
ก่อนกลับ ใน D/C Plan 
6. ประเมินไม่ครอบคลุมปัญหา การวินิจฉัยทางการการพยาบาลไม่ครอบคลุมปัญหา เช่น การให้ K, การพ่นยา 
7. อายุผู้ป่วยไม่ตรงกัน สติ๊กเกอร์ ER and Ward (ER > Ward 2 ปี) 
8. ตราปั้มชื่อในใบ Inform consent ควรชัดเจน 
9. ลงบันทึก V/S 1 hr. แต่ไม่พบบันทึก 
 
การแก้ปัญหา 
สรุปสิ่งที่ควรพัฒนาในการบันทึกเวชระเบียน  
1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบันทึกเวชระเบียนฟ้ืนฟูอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง  
2. มีการ Audit อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างทีม Auditor ภายในแต่ละแผนกที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นตัวแทน ในการ
บันทึกเวชระเบียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สปสช. 2557 
3. มีการ Feedback ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและคุณภาพการให้รหัสผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 

อำเภอหนองสองห้อง  วันที่ตรวจสอบ 14 พฤษภาคม ปี 2562 
ช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ตรวจสอบ 1 มกราคม 2562 – 27 มีนาคม 2562 

1.สุ่มตัวอย่างข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 42 คน มีรหัส ICD ทั้งหมด 58 รหัส 
2.ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพข้อมูล  คุณภาพเฉลี่ยโดยรวม 89.37  % ระดับ 5 >ร้อยละ 80.00 = 5 คะแนน 

1)คุณภาพการบันทึกวันเวลา 100 % 
2)คุณภาพการบันทึกอาการสำคัญ 97.62 % 
3)คุณภาพการบันทึกประวัติ 82.54 % 
4)คุณภาพการบันทึกตรวจร่างกาย 75 % 
5)คุณภาพการบันทึกคำวินิจฉัยโรค 95.24 % 
6)คุณภาพการบันทึกการรักษา 100 % 
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3.ผลการตรวจสอบการให้รหัส ICD 
ให้รหัสถูกต้อง 58 รหัส คิดเป็น 87.93 % ระดับ 5 >ร้อยละ 80.00 = 5 คะแนน 
ให้รหัสผิด 7 รหัส คิดเป็น 12.07 % 

 
4.ลักษณะความผิดพลาด 

A  ให้รหัสผิดพลาด 5.88 % 
B  มีรหัสโรคหลักท้ัง ๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก 7.84 % 
C  รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม % 
D  ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง 0 % 
E  ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก % 
F  รหัสมีตัวเลขมากเกินไป  % 
G  ให้รหัสไม่ครบ  % 
H  ให้รหัสมากเกินไป  % 

สรุปปัญหา 
1. ให้รหัสโรคผิดพลาด 
2. มีรหัสโรคหลักท้ัง ๆ ที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก  
3. ไม่บันทึกคำวินิจฉัยโรค 
4. บันทึกคำวินิจฉัยโรคกำกวม ใช้คำวินิจฉัยว่า Rule out (R/O)  
5. ขาดการบันทึกประวัติส่วนตัว ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ประวัติการใช้สารเสพติด บุหรี่และสุรา 

 
การแก้ปัญหา 

1.  อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก ให้สอบถามกับแพทย์ผู้ที่วินิจฉัยโดยตรง และให้รหัสให้ตรงกับคำวินิจฉัย 
2.  แพทย์ไม่บันทึกวินิจฉัยโรค ติดตามให้แพทย์ลงวินิจฉัยโรคก่อนให้รหัสโรคก่อนทุกครั้ง 
3.  กรณี Rule out (R/O) ผู้ให้รหัสควรปรึกษาแพทย์เพ่ือขอเปลี่ยนคำวินิจฉัย อ้างอิงจาก (Standard 

Coding Guidelines, 2017) 
4. ขาดการบันทึกประวัติส่วนตัว ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียน 

 
ตัวช้ีวัด ต.ค.60 - ธ.ค.60 

2. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและ
การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้อง
ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ตามคู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวม

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 80 % 
ผลงาน ผู้ป่วยใน             89.37 % 5 คะแนน 

ผู้ป่วยนอก             87.93 % 5 คะแนน 
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และบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล 
พ.ศ.2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 
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CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่407 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)  ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบทั้งจากโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำบล (รพ.สต.) 

2. ให้มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค การให้สาเหตุการตาย และตรวจสอบ
ข้อมูลสาเหตุการตายจากมรณบัตร ประจำทุกเดือน 

3. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบ การบันทึกเวชระเบียน ของ รพ.สต. ในความรับผิดชอบทุก 3 เดือน/6 
เดือน 

4. ให้มีการนำเสนอผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบข้อมูลในที่ประชุม ประจำเดือน สาธารณสุขอำเภอ
หนองสองห้อง หรือประชุม CUP Board 

ผลการดำเนินงาน 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)  
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบทั้งจากโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) 

2. มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค การให้สาเหตุการตาย และตรวจสอบ
ข้อมูลสาเหตุการตายจากมรณบัตร รพช.ประจำทุกเดือน 

3. มีการสุ่มตรวจสอบ การบันทึกเวชระเบียน ของ รพ.สต.และ PCU ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562  
4. คุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์   

4.1  รพช มีข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและการวินิจฉัยโรค  
         ถูกต้อง ครบถ้วน ≥ ร้อยละ 75  = 1  คะแนน 
 4.2  รพช มีข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน และการวินิจฉัยโรค   
         มีความถูกต้อง ครบถ้วน   ≥ ร้อยละ 75  = 1 คะแนน 
 4.3 รพ.สต. มีข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(รพ./รพ.สต.) และการวินิจฉัยโรค  มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ≥ ร้อยละ 75 (ร้อยละ 80 ของ รพ.สต. ทั้งหมดใน CUP)   87.12%  

- คุณภาพตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก มีคุณภาพ ร้อยละ 83.52 
- คุณภาพการให้รหัสวินิจฉัยโรค มีคุณภาพ ร้อยละ 87.72 

ปัญหาและอุปสรรค 
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1. บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจ การให้รหัส ICD10 เนื่องจากไม่ได้อบรม 
2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล บันทึกยังไม่ถูกต้อง  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. CUP หนองสองห้อง จัดอบรมฟ้ืนฟู แก่บุคลากร ทุกระดับ ให้ครบ 100 % 
2. CUP จัดอบรมให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบันทึกข้อมูลครบ 100% 
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สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

รหัสตัวช้ีวัดที ่408 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีผลงานวิจัย / R2R  การจัดการความรู้ที่  ไปใช้ประโยชน์อย่าง
น้อย 2 เรื่อง 

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

 1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ รพ. 
 1.2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ รพ. 
 1.3 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ขั้นดำเนินการ 
 2.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยด้านสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ 
 2.2 จัดทีมพ่ีเลี้ยงงานวิจัยเพื่อเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานวิจัย 
 2.3 จัดการเรียนการสอนเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงคุณลักษณะสำหรับเจ้าหน้าที่ 
 2.4 จัดกิจกรรมวิพากษ์งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้สำหรับคณะกรรมการวิชาการ รพ. 
 2.5 แสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการปฏิบัติการวิจัยและการจัดการโครงวิจัยและการจัดการกับ
หน่วยงานอื่นๆท้ังภายใน/ภายนอก  
 3. ขั้นประเมินผล 
 3.1 จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย 
 3.2 ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการภายนอกโรงพยาบาล 
 3.3 สรุปผลงาน เสนอผู้บริหาร 
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ผลการดำเนินงาน 
 ทีมคณะกรรมการวิชาการโรงพยาบาลหนองสองห้องและ CUP หนองสองห้อง จึงไดจัดโครงการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2562 ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในองค์กร เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ /สังเคราะหปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
ตนเองปฏิบัติเป็นประจำ และสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชนใน
การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ และเกิดนวัตกรรมขององค์กรในทางวิชาการท่ีต้องการไดต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการทำงานวิจัย 
- ภาระงานในองค์กรมีจำนวนมากทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และไม่อยากทำงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562  (รายตัวชี้วัด) 

CUP หนองสองห้อง 
********************************** 

 

รหัสตัวช้ีวัดที ่409 

ชื่อตัวชี้วัด การพัฒนา Digital Transformation ตามเกณฑ ์

แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคิวให้บริการของโรงพยาบาล 

- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบคิวและลดการใช้ใบสั่งยา 

- พิจารณาออกแบบระบบคิวออนไลน์ให้สามารถเชื่อมกับระบบ HIS ของโรงพยาบาล 

- ค้นหาผู้รับบริการเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลข GEN ตามรูปแบบของ HIS ระบุสัญชาติไทย 
เพ่ือเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลประชาชนของ สปสช. โดย download ข้อมูลจาก HDC ของจังหวัด 

ผลการดำเนินงาน 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบระบบคิวออนไลน์ 
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- งานเวชระเบียนปรับปรุงแก้ไขเลขบัตรประชาชนเป็นเลข GEN ตามรูปแบบของ HIS ระบุสัญชาติไทย 
และส่งข้อมูล DATA_CORRECT เพ่ือ Update ข้อมูลใน HDC 

ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจาก HIS ของโรงพยาบาลไม่ใช้ HIS ของทางการค้า การเชื่อมต่อระบบอ่ืนทำให้ยากลำบากและ
เป็นอุปสรรค แต่ระบบก็สามารถตอบสนองข้อมูลของ HDC หรือ 43 แฟ้มได้ หากต้องเปลี่ยนระบบใหม่ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายสูง อาจเป็นภาระต่อโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ 

กระทรวงสาธารณสุขควรมีระบบ HIS ของตนเองที่เป็น Free license ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถ
นำไปใช้งานได้ทันที เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณ หากมีระบบเพิ่มเติมสามารถเชื่อมต่อได้ทันที 
 


