
สรปุผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ
กระทรวงสาธารณสขุ รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2565

Functional based : สขุภาพกลุม่วยั
Big rock : การสง่เสรมิสขุภาพหญงิต ัง้ครรภเ์พือ่ป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนด (Preterm)

การป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่ (NCD)
การดแูลผูส้งูอายุ

วนัที ่26 เมษายน 2565

ประเด็น 4 : สขุภาพกลุม่วยั และสขุภาพจติ
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1. รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัการดแูล
กอ่นคลอด 5 คร ัง้ ตามเกณฑ์

รอ้ยละ 75 46.14 41.04 48.94 46.74 58.53 46.75 78.72 31.94 50.64

2. รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัการฝาก
ครรภค์ร ัง้แรกกอ่นหรอืเทา่กบั 12 
สปัดาห ์

รอ้ยละ 75 56.39 55.09 58.32 55.99 67.45 54.15 84.28 41.66 68.24

3. รอ้ยละของหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัยาเม็ด
เสรมิไอโอดนี

รอ้ยละ 100 79.14 72.87 94.89 80.93 85.21 82.48 74.18 78.67 63.52

4. ภาวะโลหติจางในหญงิต ัง้ครรภ์ ≤ 16 19.15 21.87 22.49 20.73 18.87 15.86 12.17 18.54 13.72

5. รอ้ยละหญงิไทยคลอดกอ่นก าหนด ≤ 9 9.77 11.54 9.73 8.79 8.96 8.94 4.6 12.19 4.3

การสง่เสรมิสขุภาพหญงิต ัง้ครรภ ์เพือ่ป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนด



ประชากรหญงิวยัเจรญิพนัธุ ์ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที่ 4

จงัหวดั ประชากรท ัง้หมด หญงิวยัเจรญิพนัธุ ์ เด็กเกดิมชีพี
(  ต.ค.64-ม.ีค.65 ) 

นนทบรุี 1,049,321 271,160 3,501

ปทมุธานี 834,518 217,202 4,383

อยธุยา 665,872 164,917 2,749

สระบรุ ี 552,946 137,822 2,685

ลพบรุี 487,574 105,887 2,214

สงิหบ์รุ ี 170,739 36,223 691

อา่งทอง 223,985 49,433 725

นครนายก 190,814 42,172 1,153

4,175,769 1,024,816 18,101

ขอ้มลูจาก HDC ณ 25 เม.ย.65
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ประเทศ เขตสขุภาพ ปทมุธานี นนทบรุ ี อยธุยา ลพบรุ ี สระบรุ ี อา่งทอง สงิหบ์รุ ี นครนายก

Early ANC วดั CL สรา้ง HL PT PTเฉพาะ สธ.

เขตเมอืง เขตอตุสาหกรรม เขตชนบท

รอ้ยละหญงิไทยคลอด Preterm , early ANC , วดั CL , และสรา้ง HL
ปี 2565 เขตสขุภาพที ่4

แหลง่ขอ้มลู : HDC 19 เม.ย.65

รอ้ยละ PT จงัหวดัในเขตชนบท ( สบ, นย, อา่งทอง) นอ้ยกวา่ จงัหวดัในเขตอตุสาหกรรมและในเขตเมอืง
รอ้ยละ PT ทีล่ดลง มคีวามสมัพนัธก์บัรอ้ยละของการวดั CL และ Early ANC ทีเ่พิม่ข ึน้



จงัหวดั GAP

เขตเมอืง (ปทมุธาน ีนนทบรุ)ี

เขตอตุสาหกรรม  (อยธุยา สระบรุ ีลพบรุ)ี

เขตชนบท ( อา่งทอง สงิหบ์รุ ีนครนายก)

- ขาดความตระหนกัและความรอบรูอ้าการ
แสดงเมือ่ต ัง้ครรภ์

- ลางานไมไ่ด้ ยงัไมผ่า่นโปร์

- ไมส่ะดวกในการเดนิทาง บา้นไกลไมม่คีน
พามา

- กลวัตดิโควดิ ไมก่ลา้ออกจากบา้น

- 50% ฝากครรภค์ลนิกิ และ รพ.เอกชน - บรบิททีอ่ยูอ่าศยัเขา้ถงึยาก

- คลนิกิเอกชนผลงานต า่ - ปชช.แฝงกลางคนื 28.5% (นอน)

- ทอ้งหลงั G2-3 ไมต่ระหนกั - โปรแกรม Home C เพิม่ขอ้มลูไมไ่ด ้
(รพ.อา่งทอง) 

- ตดิภาระไมว่า่ง (68% ; น.ย.) - ทอ้งปกปิด (17.6% ; น.ย.)

1.การเขา้ถงึบรกิารฝากครรภเ์ร็วกอ่น 12 Wks ต า่กวา่เกณฑ์

17.6%

68%
นย.



ขอ้มลู : รอ้ยละหญงิไทยคลอดกอ่นก าหนด ปี 2565
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รพ.บางบวัทอง รพ.พระพทุธบาท รพ.ปทมุธานี

HDC Manual

จงัหวดั GAP

เขตเมอืง 
(ปทมุธาน ีนนทบรุ)ี

เขตอตุสาหกรรม  
(อยธุยา สระบรุ ีลพบรุ)ี

เขตชนบท
( อา่งทอง สงิหบ์รุ ีนครนายก)

2.การบนัทกึและสง่ออกขอ้มลู ไมค่รบถว้นถกูตอ้ง



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอ ระยะเวลา
ผูร้บัผดิชอบ

จงัหวดั เขต

1. การเขา้ถงึบรกิารฝากครรภเ์ร็วกอ่น 12 Wks ต า่กวา่เกณฑ์

จ.นนทบรุี
จ.ปทมุธานี

- 50% ฝากครรภค์ลนิกิ และ รพ.เอกชน - เชือ่มขอ้มลูกับคลนิกิ และ รพ.เอกชน 
- บรูณาการเชือ่มกับคลนิกิเอกชน
(รพ.ปากเกร็ด)
- ขยาย QR code ลงทะเบยีน

- ระบบเฝ้าระวงัสตรวียัเจรญิพันธุ์
ในโรงงาน 

ยกระดับฝากครรภ ์5 ครัง้                                  
- คัดกรองดาวน ์
- HL ในโรงเรยีนพอ่แม่

พ.ค. 65

ศอ.4 สบ.

นพ.สสจ./ รอง ส.

- คลนิกิเอกชนผลงานต า่

- บรบิททีอ่ยูอ่าศัยเขา้ถงึยาก
- ปชช.แฝงกลางคนื 28.5% (นอน)

จ.อยธุยา
จ.สระบรุี
จ.ลพบรุี

- ขาดความตระหนักและความรอบรูอ้าการแสดง
เมือ่ตัง้ครรภ์

- ลางานไมไ่ด ้ยังไมผ่า่นโปร ์(รง.) นพ.สสจ./รอง ส.

- ไมส่ะดวกในการเดนิทางบา้นไกลไมม่คีนพามา

- กลัวตดิโควดิ ไมก่ลา้ออกจากบา้น

จ.อา่งทอง
จ.สงิหบ์รุี
จ.นครนายก

- ทอ้งหลัง G2-3 ไมต่ระหนัก หน.กลุม่งานสตูิ
รพท.

- ตดิภาระไมว่า่ง (68% ; น.ย.)

- โปรแกรม Home C เพิม่ขอ้มลูไมไ่ด ้(รพ.อา่งทอง) 

- ทอ้งปกปิด (17.6% ; น.ย.)

2. การบนัทกึและสง่ออกขอ้มลู ไมค่รบถว้นถกูตอ้ง

นนทบรุี
ปทมุธานี
อยธุยา
สระบรุี
อา่งทอง
สงิหบ์รุี
นครนายก

1. ขอ้มลูในระบบ HDC กับ Manual ไมต่รงกัน ไดแ้ก ่คลอด 
preterm ,การวดั CL 

1. IT สญัจรแกปั้ญหาหนา้งาน
2. สรา้งทมี ครู ก. (IT+ ผูรั้บผดิชอบงาน) 
รายอ าเภอ

3. มอบหมายผูท้ าหนา้ที ่Monitor ขอ้มลู Early 
ANC,  ANC 5 ครัง้, Preterm, วดั CL, HL
4. ทบทวนโปรแกรม และ Version

พ.ค. 65
พ.ค. 65

ม.ิย.-ก.ย.65

พ.ค.65

- รอง ส.
- ปธ.MCHB จว.

- ปธ.MCHB จว.

เลขา BR PT

CIO



ประเด็น กจิกรรม
อ าเภอเมอืง โพธิท์อง เสนา

คลอง
หลวง รวม

นท. ลบ. สบ. สห. นย. อท. อย. ปท.

1. อบรมพฒันา
ศกัยภาพ ภาคปชช.

คน้หา
เยีย่มบา้น
สือ่สาร 8+4

1 8 0 14 15 8 9 29
84/450
ราย

2. พฒันาทกัษะ
HL Preterm

: Nurse ANC
100% 95% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 95%

: หญงิต ัง้ครรภ์ 91
1.8%

578
18.97%

29
0.94%

41
4.17%

6
0.21%

110
11.96%

269
14.23%

32
1.59%

1,156
5.83%

3. บรูณาการความ
รว่มมอื อปท.

อปท.สนบัสนนุ 
งปม.สง่เสรมิ
โภชนาการ
หญงิต ัง้ครรภ์

- - -
1โครง
/ สอน.
/27,850

1โครง
/สอน.

1โครง
/ สอน. 
/15,000

1โครง/ 
อบต.

- 4 โครง

Big Rock Preterm : 8 อ าเภอน ารอ่ง 

ปญัหาอปุสรรค/ ขอ้คน้พบ แนวทางแกไ้ข ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ

1. การสือ่สาร/ สรา้งความเขา้ใจ ผา่น Zoom
ไมเ่พยีงพอ

1. เพิม่การสือ่สารดว้ยหนงัสอืราชการ 
ด าเนนิการแลว้ เลขาคณะอนฯุ BR

2. คน้หาหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม ่ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย
2. เชือ่มขอ้มลูหญงิต ัง้ครรภ ์จาก รพ./สสอ. ...ให ้
ภาคปชช.รว่มดแูล

ทนัที เลขาคณะอนฯุ BR, สปสช.



กจิกรรม นท. ปท. อย. ลบ. อท. สห. สบ. นย ขอ้เสนอ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ

1. เพิม่การเขา้ถงึบรกิารฝากครรภเ์ร็ว (Early ANC 56.4%)

-คน้หาเชงิรกุ
ในโรงงาน

× × × × - - - - 1. เขตเมอืง (นท. ปท.)
- เชือ่มขอ้มลูกบัคลนิกิ
และ รพ.เอกชน 
- ขยาย QR code 
ลงทะเบยีนฝากทอ้ง
ออนไลนใ์หท้ ัว่ถงึ
2. เขตอตุสหกรรม
(อย.สบ.ลบ)
- วางระบบคน้หาเชงิรกุ            
และฝากครรภ ์ในโรงงาน 
- เปิดบรกิารนอกเวลา
ราชการ
3. เขตชนบท
- จดัท าแผนขบัเคลือ่น
รว่มกบั  4 กระทรวงหลกั 
(ผวจ.ประธาน)

ม.ิย. 65

พ.ค.65

ม.ิย.65

เขต/ปท.
-ศอ.4 สบ.
-สปสช.
-สบส. 
-กรม
สวสัดกิารฯ
-ประกนัสงัคม

จงัหวดั
- นพ.สสจ.
/ รอง ส.
- ปธ.MCHB
- หวัหนา้งาน
เวชฯ

Covid รง..ไมใ่หเ้ขา้ & 
ภาระงาน จนท.

-รบัฝากครรภ์
นอกสถานที่

- - × - × - - -

มาฝากครรภท์ี ่รพ.ได้

-เปิดคลนิกิ
นอกเวลา

- - - - - - -

-QR code 
ลงทะเบยีน
ฝากทอ้ง
ออนไลน์

ผลการด าเนนิงาน....ตาม Action Plan ปี 65 สญัลกัษณ์  - หมายถงึ ไมไ่ดเ้สนอเป็น Action Plan ของจงัหวดั



กจิกรรม นท. ปท. อย อท. ลบ. สห. สบ. นย ขอ้เสนอ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ

2. พฒันาทกัษะ HL Preterm ในพืน้ที ่8 อ าเภอน ารอ่ง

- Nurse ANC 1. พฒันาทกัษะ HL Preterm 
ให ้Nurse ANC ทกุอ าเภอ

เม.ย.- พ.ค.65 เขต
-ศอ.4 สบ.
จงัหวดั
- SP สตู ิ
- Nurse ANC

- หญงิต ัง้ครรภ์ ×
- ประเมนิผลและ
ขยายพืน้ทีด่ าเนนิงาน
รปูแบบการพฒันา
ทกัษะ HL PT

× × × × × × × × 1. ประเมนิผล (แลกเปลีย่น
เรยีนรู)้

พ.ค. 65 เขต
-ศอ.4 สบ.
-เลขา BR PT
จงัหวดั
-รอง ส.
-ปธ.MCHB จว.
-PCT สตู ิ

2. ขยายโมเดลการพฒันา
ทกัษะ HL PT ใหห้ญงิ
ต ัง้ครรภ ์ทกุอ าเภอ

ม.ิย.- ก.ย.65

ผลการด าเนนิงาน....ตาม Action Plan ปี 65
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1. เด็กไทยมรีะดบัสตปิญัญาเฉลีย่ IQ
ไมต่ า่กวา่ 100

≥ 100
107.04 108.21 106.75

N/A
105.61

N/A
104.88

N/A
106.12

2. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาการ
เด็ก ตามเกณฑม์าตรฐาน

2.1) รอ้ยละเด็กอาย ุ 0-5 ปี มพัีฒนาการ
สมวยั

≥ 85
62.4

ล าดบัที่ 11
44.7 55.8 65.3 78.4 69.2 87.0 64.8 74.6

2.2) รอ้ยละเด็กอาย ุ 0-5 ปี ไดรั้บการคัด
กรองพัฒนาการ

≥ 90 
66.2

อนัดบัที่ 11
48.4 59.7 68.3 83.1 73.7 91.1 68.1 79.2

2.3) รอ้ยละเด็กอาย ุ 0-5 ปี  ไดรั้บการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้

≥ 20
21.4

ล าดบัที่ 12
23 25.1 17.3 23.1 23.7 25.6 14.4 20.3

2.4) รอ้ยละเด็กอาย ุ0-5 ปี ทีม่พัีฒนาการ
สงสยัลา่ชา้ไดรั้บการตดิตาม/สง่ตอ่ 

≥ 90
73.8

อนัดบัที่ 11
67.8 74.5 75.1 75.8 75.8 83.7 67.1 71.4

3. รอ้ยละเด็กปฐมวยัไดร้บัการคดักรอง
พบวา่มพีฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้
พฒันาการดว้ย TEDA4I

≥ 50
44

ล าดบัที่ 12
0 36.8 50 100 33.3 100 25 100

4. รอ้ยละเด็กปฐมวยัไดร้บัยาน า้เสรมิธาตุ
เหล็ก 

≥ 70
30.3

อนัดบัที่ 12
8.6 30.9 24.9 50.5 36.4 64.0 36.2 17.5

5. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มภีาวะเตีย้ < 10
14.02

อนัดบัที่ 10
12.0 9.4 18.4 13.1 15.0 10.3 19.3 13.5

6. รอ้ยละเด็กอาย ุ6 –12 เดอืน มภีาวะ
โลหติจาง

< 20
20.3

อนัดบัที ่7
21.0 25.2 22.1 25.5 13.9 9.3 31.1 16.2

(5.52) (2.17) (2.64) (8.99)(8.05) (4.40)



ปีงบประมาณ ระดบั คดักรอง
(คน)

สงสยัลา่ชา้
(คน)

ตดิตามได้
(คน)

ไดร้บัการกระตุน้
และกลบัมาสมวยั

(คน)

พฒันาการลา่ชา้
(คน)

2563

เขต 4 118,073 21,510 18,444 18,141 303

ประเทศ 1,892,718 503,045 465,097 459,854 5,243

2564
เขต 4

100,935 21,325 18,160 17,892 268

ประเทศ 1,708,096
465,528 422,905 419,008 3,899

2565
(ต.ค.64-ม.ีค.65)

เขต 4
42,295 9,012 6,723 6,660 63

ประเทศ
704,969 180,290 146,024 145,106 918

รวม

เขต 4 261,303 51,847 43,327 42,693 634

ประเทศ 4,305,783 1,148,863 1,034,026 1,023,968 10,060

จ านวนเด็กไดร้บัการคดักรอง  สงสยัลา่ชา้  ตดิตามได ้ กระตุน้กลบัมาสมวยั  พฒันาการลา่ชา้ 
ปี 63 – 65 (ต.ค.64-ม.ีค.65) ระดบัประเทศและเขตสขุภาพที ่4



กลุม่แมแ่ละเด็ก ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเร็จของพฒันาการเด็กตามเกณฑ์PA

แหลง่ขอ้มลู : HDC 18 เม.ย.65
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รอ้ยละเด็กปฐมวยัไดร้บัการคดักรอง พบสงสยัลา่ชา้ ตดิตามได ้
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  จ าแนกรายจงัหวดั
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อา่งทอง สงิหบ์รุ ี นครนายก
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อยธุยา ลพบรุ ี สระบรุ ี

เขตชนบท

เขตอตุสาหกรรม

จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
- ทมีงานและITเขม้แข็ง
ประสานงานไดด้ี

- การสง่ตอ่ประสานงานเร็ว

จงัหวดัอยธุยา  สระบรุ ี
(พืน้ทีเ่ป้าหมายมาก)
- ก าหนดจ านวน non nurse 
อบรม DSPM E learning

1

1

1



กลุม่แมแ่ละเด็ก ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเร็จของพฒันาการเด็กตามเกณฑ์PA
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ปทมุธานี นนทบรุ ี

รอ้ยละเด็กปฐมวยัทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของจงัหวดัปทมุธานี
จ าแนกในสงักดัและนอกสงักดัสาธารณสขุ 

ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

รอ้ยละเด็กปฐมวยัไดร้บัการคดักรอง พบสงสยัลา่ชา้ ตดิตามได ้ของจงัหวดัปทมุธานแีละจงัหวดันนทบรุ ี
ผลการด าเนนิงานในสงักดัและนอกสงักดัสาธารณสขุ  ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

59.50%

40.50%

ในสงักดั นอกสงักดั

รอ้ยละเด็กปฐมวยัทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของจงัหวดันนทบรุ ี
จ าแนกในสงักดัและนอกสงักดัสาธารณสขุ 

ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565
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ปทมุธานี นนทบรุ ี

คดักรอง >90% สงสยัลา่ชา้ >20% ตดิตาม >90%

เขตเมอืง

จงัหวดัปทมุธาน ี         นนทบรุี
หนว่ยงานนอกสธ.ผลงานนอ้ย
- ประสานขอ้มลูกบัหนว่ยงานเอกชน
- นเิทศตดิตามผา่น MCHB จงัหวดั

แหลง่ขอ้มลู : HDC 18 เม.ย.65



ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ ตดิตาม ผูร้บัผดิชอบ

ปทมุธาน ี            นนทบรุี
หน่วยงานนอกสงักดั สธ  
❖ ผลงานนอ้ย 

❖ ประสานขอ้มลูกบัหน่วยงานเอกชน
❖ ก ากบัตดิตามผา่น MCH board จังหวัด

2 เดอืน ❖ ประธานMCHB

จังหวัด
❖ รองสง่เสรมิ

ทกุจงัหวดั  ยกเวน้สงิหบ์รุ ี อา่งทอง
กลุม่เป้าหมาย
❖ เขา้ถงึยาก(คลนิกิ/รพ.เอกชน)
❖ ความตระหนักผูด้แูล

❖ วาง QR codeทีเ่อกชน/ชมุชนเพือ่เขา้ line gr
❖ สรา้ง HL และชอ่งทางตดิตอ่ตัง้แต ่ANC
❖ ใชว้ดิโีอคอลหรอืสง่คลปิวดิโีอ
❖ สรา้งการมสีว่นรว่มของผูด้แูลและทอ้งถิน่ชมุชน

2 เดอืน ❖ รองสง่เสรมิ

ปทมุธาน ี อยธุยา  สระบรุ ี
คณะอนุกรรมการฯปฐมวัยประชมุไมต่อ่เนื่อง

ปทมุธาน ี อยธุยา สระบรุ ี
ลพบรุ ี อา่งทอง
ไมม่แีผนบรูณาการขบัเคลือ่น 4 กระทรวงที่
ชดัเจน

❖ ประสานพมจ.เสนอวาระส าคญัเด็กปฐมวัย 
(ประเด็นปัญหาและการขบัเคลือ่นรว่มกนั)

❖ ทมีเลขา 4 กระทรวงท าแผนและตดิตามเป็นระยะ

2 เดอืน ❖ รองสง่เสรมิ

ทกุจงัหวดั  ยกเวน้สงิหบ์รุ ี ปทมุธานี
การก ากบัตดิตามไมต่อ่เนือ่ง ไมถ่งึผูป้ิบิตั ิ

❖ คนืขอ้มลูถงึผูป้ิบิตั ิ ช ึเ้ป้า  วเิคราะหเ์ชงิลกึ และ
แกไ้ขปัญหา

1 เดอืน ❖ รองสง่เสรมิ
❖ CPMจังหวัด

✓

ปญัหารายจงัหวดั



ปญัหาทกุจงัหวดั

ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ ตดิตาม ผูร้บัผดิชอบ

เจา้หนา้ที่
❖ เจา้หนา้ทีม่ภีาระงานโควดิ
❖ เปลีย่นผูรั้บผดิชอบงาน

❖ บรหิารจัดการบคุลากรใหท้ างานแทนกนัได ้
❖ DSPM E learning และ On the job training
❖ ก าหนดจ านวน non nurse อบรม DSPM  E learning

(พืน้ทีก่ลุม่เป้าหมายมากในจ.อยธุยาและสระบรุ)ี
❖ แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีด่ าเนนิการไดด้ี

2 เดอืน ❖ CPM อ าเภอ /
จังหวัด

ขอ้มลู
❖ บนัทกึขอ้มลูไมท่ัน
❖ บนัทกึขอ้มลูไมข่ ึน้

❖ ชีแ้จงการบนัทกึขอ้มลู
❖ IT และผูรั้บผดิชอบงานหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั
❖ ก ากบัตดิตามสม า่เสมอ

2 เดอืน ❖ CPM อ าเภอ /
จังหวัด

❖ IT อ าเภอ /
จังหวัด



รอ้ยละเด็กปฐมวัยไดรั้บการคัดกรองพบวา่มพัีฒนาการลา่ชา้ไดรั้บการกระตุน้พัฒนาการดว้ย TEDA4I เขตสขุภาพที ่4
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ประเทศ เขต 4 สงิหบ์รุี อา่งทอง นครนายก อยธุยา ลพบรุี สระบรุี ปทมุธานี นนทบรุี

เป้าหมาย 5 เดือน ร้อยละ 50

เขตชนบท เขตอตุสาหกรรม เขตเมอืง

ผลงานตรวจราชการ ปัจจบุัน

เป้าหมาย 1,666 118 9 2 2 11 51 13 22 8

ไดร้บัการกระตุน้
พฒันาการ

1,007 78 9 2 2 9 25 10 17 4

กระตุน้แลว้
ขอ้มลูไมข่ ึน้

- 26 - - - 3 6 5 8 4

สาเหตทุีข่อ้มลู
ไมข่ ึน้

อยธุยา  : กระตุน้โดยนกักจิกรรมบ าบดั 1 คน , กระตุน้โดยกายภาพ 1 คน, กระตุน้หลงั 60 วนั 1 คน
ลพบรุ ี : คยีแ์ลว้ขอ้มลูไมข่ ึน้ 4 คน ,กระตุน้โดยสหวชิาชพี 1 คน ,ไปกระตุน้นอกเขต 1 คน
สระบรุ ี : รบัการรกัษาทีร่พ.สระบรุ ีขอ้มลูไมข่ ึน้ 5 คน
ปทมุธาน ี : ขอ้มลูไมข่ ึน้ 5 คน , กระตุน้โดยสหวชิาชพี  3 คน
นนทบรุ ี : ขอ้มลูไมข่ ึน้ 3 คน, กระตุน้เอกชน 1 คน ขอ้มลูจาก HDC 31 มนีาคม  2565
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ปญัหา ขอ้เสนอแนะ นนทบรุี ปทมุ
ธานี

อยธุยา สระบรุี ลพบรุี นครนา
ยก

อา่งทอง สงิหบ์รุ ี ผูร้บัผดิชอบ

ผูป้กครองไมพ่ามา - การตดิตามเชงิรกุแบบออนไลน์ ผูรั้บผดิชอบงาน 
TEDA4I รพช.

CPMจังหวดั

- สรา้งความตระหนักเรือ่งพฒันาการเด็กกบั
ผูป้กครองตัง้แตค่ดักรองได ้ × ×

ผูรั้บผดิชอบงาน 
TEDA4I รพช.

CPMจังหวดั

- วางระบบควิอารโ์คด๊/ เบอรโ์ทร ของหน่วยบรกิาร
กระตุน้พัฒนาการเด็กใหค้ลนิกิเอกชน สือ่สารกบั
ผูด้แูล

× × × × × - - -
ผูรั้บผดิชอบงาน 
TEDA4I รพช.

CPMจังหวดั

ปัญหาการคยีข์อ้มลู
TEDA4I

- ประชมุวางแผนการบนัทกึขอ้มลูเด็กพฒันาการ
ลา่ชา้ทีไ่ดรั้บบรกิารโดยนักวชิาชพี × × × ×

CPMจังหวดั
IT รพ. ITสสจ.

- ทบทวนระบบและแกไ้ขปัญหาการบนัทกึขอ้มลู
พัฒนาการเด็กใน HDC × × × ×

CPMจังหวดั
IT รพ. ITสสจ.

ขาดการสือ่สาร
ระหวา่ง รพ.สต.กบั
รพช. รพศ.

- จัดระบบการสือ่สารสง่ตอ่เด็กลา่ชา้ ในระดบั รพ.
สต., รพช.,รพท. และ รพศ.  เชน่มรีายชือ่
ผูร้ับผดิชอบ เบอรโ์ทรตดิตอ่ หรอื กลุม่ไลน์
ผูร้ับผดิชอบ

ผูรั้บผดิชอบงาน 
TEDA4I รพช.

CPMจังหวดั

การก ากบัตดิตามไม่
ครอบคลมุทกุ
กระบวนการ

- ก ากบั ตดิตาม ผลการด าเนนิงานตลอดจนการ
บนัทกึและการสง่ออกขอ้มลูใน HDC

CPMจังหวดั

ปญัหาทีพ่บในการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA4I หรอืเครือ่งมอืมาตรฐานอืน่ เขตสขุภาพที่ 4



ผลการด าเนนิงานตาม Action Plan ปี 2565

กจิกรรม

นนทบรุ ี ปทมุ
ธานี

อยธุยา สระบรุ ี ลพบรุ ี นคร
นายก

อา่งทอง สงิหบ์รุ ี

ขอ้เสนอแนะ ตดิตาม
ผูร้บัผดิ
ชอบอ.บางใหญ่ อ.คลอง

หลวง
อ.เสนา อ.วงัมว่ง อ.เมอืง อ.บา้น

นา
อ.ไชโย อ.เมอืง

ประชมุชีแ้จง
โครงการ

- ท าหนังสอืเป็นทางการ 1 เดอืน สสจ. 
รว่มกบั
ศอ.4 

ถา่ยทอดความรู ้
คูม่อื DSPM 
ใหก้บัหญงิ
ตัง้ครรภแ์ละ
ผูด้แูลเด็ก ที่
ANC , PP และ 
WCC

- จัดตัง้คณะท างานหลัก
ในอ าเภอ  (CPM, สสอ., 
รพ.)

1 เดอืน -จนท.ใน 
ANC ,PP 
และ WCC
-CPM 
อ าเภอ

ตดิตามการใช ้

คูม่อื DSPM ของ
ผูด้แูลเด็ก × × × × × ×

เก็บขอ้มลู(รพ.สต.และรพ)
และประเมนิผล

2 เดอืน จนท.
ใน WCC

นเิทศตดิตาม

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
- ก ากบัตดิตามตอ่เนือ่ง
ผา่นการประชมุMCHB
อ าเภอและจังหวดั

3 เดอืน CPM
จังหวดั/
อ าเภอ

โครงการสง่การบา้นวนัวคัซนี เป้าหมาย : การใชคู้ม่อืDSPM 80%



กจิกรรม นนทบรุ ี ปทมุ
ธานี

อยธุยา สระบรุ ี ลพบรุ ี นคร
นายก

อา่งทอง สงิหบ์รุ ี ขอ้เสนอแนะ ตดิ
ตาม

ผูร้บัผดิ
ชอบ

ประชมุชีแ้จง
โครงการ

- ท าหนังสอืเป็นทางการ
- บรูณาการกบังาน 4D

1 เดอืน สสจ. 
รว่มกบั
ศอ.4 

พัฒนาศักยภาพ
จนท.สธ. และครู
พีเ่ลีย้ง

×
โควดิ

×
โควดิ

- พัฒนาศักยภาพครโูดยใช ้

DSPM E learning
2 เดอืน จนท.

สธ. 
และครู
ผูด้แูล

พัฒนาศักยภาพ
ผูด้แูลเด็ก × × × × × × × ×

- สอนผูด้แูลชว่งมารับนม/
เอกสาร
- สง่คลปิวดิโีอ สือ่ความรู ้
ผา่นไลนก์ลุม่คร ูหมอ พ่อแม่

2 เดอืน จนท.
สธ. 

และครู
ผูด้แูลสพด.ปิดจากโควดิ

ตดิตามการใช ้

คูม่อื DSPM 
พัฒนาการเด็ก
และน ้าหนัก/
สว่นสงูเด็ก

× × × × ×
- ตดิตามชว่งมารับนม/
เอกสาร
- มกีารเก็บขอ้มลูและ
รายงานผลชดัเจน

2 เดอืน จนท.
สธ. 

และครู
ผูด้แูล

นเิทศตดิตาม

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
- ก ากบัตดิตามตอ่เนือ่งผา่น
การประชมุMCHBอ าเภอและ
จังหวดั

3 เดอืน CPM
จังหวดั/
อ าเภอ

โครงการบรูณาการคร ูหมอ พอ่แม่
เป้าหมาย : - การใชคู้ม่อืDSPM 80%

- สงูดสีมสว่น > 62%
- พฒันาการสมวยั > 85%



เพิม่ความเขม้แข็ง
กลไกการขบัเคลือ่น

- คณะอนุกรรมการฯเด็กปฐมวัย
- MCHB จังหวดั , อ าเภอ
- ขับเคลือ่นผา่นทอ้งถิน่ ชมุชน

ประสานหนว่ยงานนอกสงักดั สธ.
กลุม่เป้าหมายเขา้ถงึยาก

(รพ./คลนิกิเอกชน)

- เขา้รว่ม MCHB จังหวดั
- ประสานขอ้มลู
- วาง QR code ทีเ่อกชน                  
เพือ่เขา้ line group พอ่แม ่
จนท.รัฐ /เบอรโ์ทรคลนิกิกระตุน้

พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่

- ท างานแทนกนั (อบรม Non - Nurse)
- DSPM  E – Learning 
- Coaching TEDA4I  DSPM
- อบรมทักษะการสือ่สาร

แกไ้ขบนัทกึ
ขอ้มลู

- IT ผูรั้บผดิชอบ
หาแนวทางแกไ้ข
ปัญหารว่มกนั

สง่ตอ่ตอ่เนือ่ง

- ประสานการสง่ตอ่
รพ.และ รพ.สต.                    

รองสง่เสรมิ และ CPMจงัหวดัก ากบัตดิตามถงึผูป้ฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง
(คนืขอ้มลู  ชึเ้ป้า  วเิคราะหเ์ชงิลกึ แกไ้ขปญัหา)

สรปุการด าเนนิงานเด็กปฐมวยั

- โครงการสง่การบา้นวนัวคัซนี
- สรา้ง HL,ชอ่งทางตดิตอ่ต ัง้แต ่ANC

ANC
PP

เยีย่มบา้น
WCC

คูม่อื DSPM  QR codeคลปิวดิโีอ

สรา้งความตระหนกัของผูด้แูล



สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบที่ 1 / 2565
ประเด็น 4 : สุขภาพกลุ่มวัย และสุขภาพจิต

ตัวชี้วัด : การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

เขตสุขภาพที่ 4



ตวัช้ีวดั : การตรวจติดตามยืนยนัวินิจฉัยกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดนัโลหิตสงู 
เขตสขุภาพท่ี 4

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน
เขต4 นนทบุรี ปทุมธานี อยธุยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงหบ์ุรี นครนายก

การคดักรองเบาหวาน/
ความดนัโลหิตสงูใน
ประชากรอาย ุ35 ปี ขึน้ไป

≥ ร้อยละ 90 DM 51.62 12.84 46.92 61.43 76.17 64.13 92.75 91.03 92.24

HT 51.21 13.29 45.53 63.33 80.16 64.83 94.85 91.72 92.63

การตรวจติดตามยืนยนั
วินิจฉัยกลุ่มสงสยัป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดนัโลหิตสงู

≥ ร้อยละ 80 DM 33.48 9.56 22.32 20.48 39.68 34.89 48.40 52.40 26.85

HT 75.09 64.60 79.51 70.04 77.38 65.00 80.21 87.30 84.83

ผูป่้วย DM และ HT
ควบคมุระดบัน ้าตาลใน
เลือด/ความดนัโลหิตได้ดี 

≥ ร้อยละ 40 DM 22.46 20.99 20.77 21.51 19.69 25.72 28.11 31.72 17.49

≥ ร้อยละ 60 HT 34.54 27.26 38.28 30.74 34.95 36.66 53.21 45.26 36.30

ทีม่า : HDC กระทรวงสาธารณสขุ 23 เม.ย. 65



การคดักรองโรคเบาหวาน/ความดนัโลหติสงู (เป้าหมาย ≥ 90%)

กลุม่วยัท างาน : ประเด็นโรคไมต่ดิตอ่ (DM & HT)

ทีม่า : HDC กระทรวงสาธารณสขุ 23 เม.ย. 65

ประเทศ เขต 4 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงหบุ์รี นครนายก

DM 76.19 51.62 12.84 46.92 61.43 76.17 64.12 92.75 91.03 92.2

HT 76.51 51.21 13.29 45.53 63.33 80.16 64.83 94.85 91.72 92.63
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12

จงัหวดั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ประเมิน

นนทบรีุ 5,640.94 6,186.65 2,618.97 2,209.41

ปทมุธานี 7,751.12 6,278.08 2,578.94 2,483.93

อยธุยา 13,723.95 12,979.98 4,222.77 4,518.92

ลพบรีุ 13,580.35 8,654.31 3,851.78 3,786.39

สระบรีุ 15,134.46 16,435.72 5,433.69 4,624.44

อ่างทอง 8,414.04 7,431.08 3,272.32 3,742.95

สิงหบ์รีุ 12,819.90 10,151.02 3,820.36 5,178.53

นครนายก 9,653.77 8,160.95 3,698.22 4,622.41

เขตสขุภาพท่ี 4 10,931.56 9,682.09 3,696.40 3,655.08

อัตราป่วยเบาหวาน และความดันโลหติสูงรายใหม่
จากกลุ่มส่ียง ปี 2561-2564

ร้อยละ

อัตราต่อแสนประชากร



ตดิตามยนืยนัวนิจิกลุม่สงสยัป่วยโรคเบาหวาน/ความดนัโลหติสงู (เป้าหมาย ≥ 80%)

กลุม่วยัท างาน : ประเด็นโรคไมต่ดิตอ่ (DM & HT)
12
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ทีม่า : HDC กระทรวงสาธารณสขุ 23 เม.ย. 65

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วย
เบาหวาน ปี 2562-2564

จงัหวดั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ประเมิน

นนทบรีุ 1.37 1.38 1.08

ปทมุธานี 1.59 1.89 1.65

อยธุยา 1.44 1.38 1.37

ลพบรีุ 1.80 1.69 1.10

สระบรีุ 1.61 1.56 2.00

อ่างทอง 1.31 1.44 1.38

สิงหบ์รีุ 1.84 1.73 1.82

นครนายก 1.28 1.75 0.94

เขตสขุภาพท่ี 4 1.52 1.58 1.39

5

12



การด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ และแผนปี 2564 และปญัหาอปุสรรค ปี 2565 รอบ 1

กลุม่วยัท างาน : ประเด็นโรคไมต่ดิตอ่ (DM & HT)

ข้อเสนอแนะ 
และแผนปี 2564

การด าเนินงานปี 2565 ปัญหาอุปสรรค ปี 65
(รอบ 1)

แนวทางแก้ไข
นน. ปท. อย. อท. ลบ. สห. สบ. นย.

1.สสจ.ชี้แจงแนวทางการ
ติดตามฯ กลุ่มสงสัยป่วย        

- พบบางพื้นที่ยังไม่เข้าใจแนว
ทางการติดตาม มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมก่อน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่ทันเวลา (90 วัน)

- สคร.4 ท า flow การด าเนินงานให้ชัดเจน
- สสอ. ร่วมกับพื้นที่ (รพสต.) สรุปและ
วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการด าเนินงาน
แก้ไข
- แต่งตั้ง Mister NCDs ระดับจังหวัดและ
อ าเภอ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- NCDs Board (จ.สระบุร)ี ปรับปรุง     
CPG / Guideline ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่
- สสจ. ร่วมกับ สคร.4 สุ่มลงพ้ืนที่ ติดตาม 
ท าความเข้าใจ โดยเฉพาะพื้นที่มีเป้าหมาย
กลุ่มสงสัยป่วยสูง 
- เชื่อมโยงการด าเนินงานกับ Big Rock 
NCDs

2.แนวทางการตรวจติดตาม
โดยนัดเจาะเลือดที่ รพ.สต. 
และส่งฺ LAB รพ.แม่ข่าย

       

- สถานการณ์และภาระงานด้าน
โควิค
- CPG ไม่มีแนวทางให้เจาะเลือดที่ 
รพ.สต. (จังหวัดสระบุรี)

3. สสอ. monitor ระบบ
ข้อมูลทุกเดือน        

- ติดตามผลการด าเนินงานราย
สถานบริการ และคืนข้อมูลแตข่าด
การวิเคราะห์แก้ปัญหา

4. บูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกับ อปท. 
(วัสดุ &งบประมาณ)

       



ตรวจคัดกรองซ า้
ตัง้แต่ 1 วันถัดไป

แนวทางการคดักรองโรคเบาหวาน ปี 2565
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

กลุ่มปกติ
(ตรวจซ้ าทุก 1 ปี)

(2) การเจาะเลือดปลายนิ้ว (DTX) 
( ไม่อดอาหาร )≥ 110 มก/ดล.

(1) การเจาะเลือดปลายนิ้ว (DTX) 
( อดอาหาร )

กลุ่มสงสัยป่วย

กลุ่มเสี่ยง
(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

(ตรวจซ้ าทุก 1 ปี)

≥ 70 - ˂100 มก/ดล.

100 - 125 มก/ดล.

≥ 126 มก/ดล.

≥ 70 - ˂110 มก/ดล.

FPG 100 - 125 มก/ดล.

FPG ≥ 70 - ˂100 มก/ดล.

กลุ่มสงสัยป่วยได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัยโดย
เจาะเส้นเลอืดด า (FBS) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ภายใน 1-90 วัน โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมก่อน

FPG ≥ 126 มก/ดล.

วินิจฉัยเป็นเบาหวาน
ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน

และส่งต่อพบแพทย์

หมายเหตุ : ควรด าเนินการคัดกรองโดยวิถทีี ่(1) เป็นอันดับแรกก่อนเพือ่เป็นไปตามมาตรฐานการคัดกรอง ณ วันที ่17 มีนาคม 2565



แนวทางการคดักรองโรคความดนัโลหิตสูง ปี 2565
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มปกติ
(ตรวจซ้ าทุก 1 ปี) ส่งพบแพทย์ 

ภายในวันเดียวกัน

กลุ่มเสี่ยง
(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)
(ตรวจซ้ าทุก 1-2 เดือน)

กลุ่มป่วยภาวะ
โรคความดันโลหิตสูง

ตดิตามภายใน 1-90 วัน   โดยไม่ต้องปรับเปล่ียนพฤตกิรรมก่อน

หมายเหตุ : การท า HomeBP สามารถท านายการเกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แม่นย ากว่าการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล (Office BP)
ดังนั้น หากมีความขัดแย้งของผล HomeBP กับผลการวัดแบบ Office BP ให้ถือผลของ HomeBP เป็นส าคัญ

BP ตัวบน < 120 และ
ตัวล่าง < 80 มม.ปรอท

BP ตัวบน 120 – 139 และ/
หรือตัวล่าง 80 - 89 มม.ปรอท

BP ตัวบน 140 – 179 และ/
หรือตัวล่าง 90 - 109 มม.ปรอท

BP ตัวบน > 180 และ/
หรือตัวล่าง > 110 มม.ปรอท

กลุ่มสงสัยป่วย

ท า HomeBP ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน
หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ าใน

สถานพยาบาลเดิม 

BP ตัวบน < 120 และ
ตัวล่าง < 80 มม.ปรอท

BP ตัวบน 120 – 139 และ/หรือ
ตัวล่าง 80 - 89 มม.ปรอท

BP ตัวบน > 140 และ/
หรือตัวล่าง > 90 มม.ปรอท

ณ วันที ่17 มีนาคม 2565



บรูณาการ
การดแูลผูส้งูอายุ



แหลง่ขอ้มลู : HDC 8 เมษายน 65

ประชากรสงูอาย ุเขตสขุภาพที ่4 ปี 2565
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ประเทศ เขตสขุภาพที่
4

นนทบรุี ปทมุธานี อยธุยา ลพบรุี สระบรุี อา่งทอง สงิหบ์รุี นครนายก

สดัสว่นประชากรสงูอาย ุจ าแนกประเทศ เขต จังหวดั ปี  2565

ประชากรทัง้หมด
4,179,697 คน

97.03

2.22
0.75 ตดิสงัคม 

ตดิบา้น

ตดิเตยีง

แบง่กลุม่ ตาม ADL



ระบบการดแูล



ผลการด าเนนิงาน
การด าเนนิงาน 

big rock
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี

อยุธยา
ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงหบุ์รี นครนายก

1. ตวัชีว้ดั

1.1 ต าบล LTC ผา่น
เกณฑ์

√ √ √ √ √ √ √ √

1.2 พฤตกิรรมสขุภาพ
ทีพ่งึประสงค์

X X √ X √ √ √ X

2. Big rock

2.1 Step 1 (60%) X
-จ านวนสว.มาก

- covid19 สงู

X
-จ านวนสว.มาก
-covid19 สงู

√ √ √ √ √ √

2.2 care plan and 
intervention (40%)

√ √ √ √ √ √ √ √

3. คลนิกิผูส้งูอายุ X
-รพ.บางบัวทอง
-รพ.บางใหญ่

X
-รพ.ธัญบรุี

X
-รพ.อยธุยา

√ √ √ X
-รพ.สงิหบ์รุี

√

4. เมอืงทีเ่ป็นมติรฯ
Step 1

√ √ √ √ √ √ √ √



Big Rock

ปญัหา ขอ้เสนอแนะ การตดิตาม ผูร้บัผดิชอบ

นนทบรุี ปทมุธานี
▪ การคัดกรอง step1 ยังไมไ่ดต้ามเป้าหมาย 
(จ านวนผูส้งูอายมุาก)

▪ มกีารตดิตามก ากบั ชว่ยเหลอื
▪ ใหช้มรมผูส้งูอาย ุ/รร.ผูส้งูอายมุาชว่ย
▪ ใชร้ะบบ on line

▪ ภายในพฤษภาคม 65 ▪ รพ.สต , สสอ. , สสจ.

ท ัง้ 8 จงัหวดั 
1. ผูค้ัดกรองยังขาดทักษะการใช ้

เครือ่งมอืการคัดกรอง

2. ไมเ่ขา้ใจการท างานทกุขัน้ตอน

3. การบันทกึขอ้มลูในโปรแกรมของพืน้ที่
ยังมปัีญหาทางเทคนคิ 

4. แพทย ์พยาบาลเฉพาะทางสงูอายุ
ไมค่รบถว้น 

▪ จัดท าสือ่ชว่ยทบทวน (Clip การคัดกรอง)

▪ ชีแ้จงวธิกีารท างาน step3,4

▪ ปรกึษา IT อ าเภอ และ ทมี code
(คณุไพบลูย ์ไวกย ีIT สสจ.อยธุยา)

▪ เสนอ HR สสจ.พจิารณาท าแผนการสง่
อบรม

▪ ภายในพฤษภาคม 65

▪ ภายในเมษายน 65

▪ ภายใน เมษายน 65

▪ ภายในกรกฎาคม 65

▪ ศนูยอ์นามัยที ่4 สระบรุี

▪ คณะท างานเขต

▪ รพ.สต , IT จังหวดั
และ ITเขต

▪ ผูรั้บผดิชอบงาน สสจ.,
CHRO เขต

นนทบรุี ปทมุธาน ีอยธุยา สงิหบ์รุ ี
▪ ยังเปิดคลนิกิผูส้งูอายไุมไ่ดต้ามเป้า
(ขาดผูรั้บผดิชอบ ยังไมเ่ขา้ใจบทบาท
หนา้ทีแ่ละการด าเนนิงานทีช่ดัเจน)

▪ เรง่รัดตดิตามโดยสสจ. และรองแพทย์ ▪ ภายในกรกฎาคม 65 ▪ รองแพทย์
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ผลงาน
เขต 4

น
น
ท
บ
รุ
ี

ป
ท
มุ
ธ
า
น
ี

อ
ย
ธุ
ย
า

อ
า่
ง
ท
อ
ง

ล
พ
บ
รุ
ี

ส
งิ
ห
บ์
รุ
ี

ส
ร
ะบ
รุ
ี

น
ค
ร
น
า
ย
ก

12. อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จตอ่
แสนประชากร

อตัราการ
ฆา่ตวัตาย
ส าเร็จไมเ่กนิ 

8 ตอ่แสน
ประชากร

1.34 0.42 0.35 0.49 2.86 3.1 1.93 2.63 2.34

ประเด็นที ่4 : สขุภาพกลุม่วยัและสขุภาพจติ
อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จไมเ่กนิ 8 ตอ่แสนประชากร 



นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก เขตสุขภาพที่ 4

ปี 2561 3.66 5.04 4.3 6.41 9.77 6.2 5.49 3.86 5.61

ปี 2562 2.76 5.32 4.99 7.15 8.47 3.83 6.03 6.13 5.28

ปี 2563 3.17 4.57 4.28 7.2 8.42 2.9 8.3 7.33 5.73

0
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4
6
8

10
12 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อแสนประชากร เขตสุขภาพที่ 4 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2563)

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร 

12.75 10.35
7.99 5.73 6.85 7.55 8.88 8.51 8.36 8.35 8.44
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เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 เขต13 ประเทศ

ต่อแสนประชากร อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ.2563 (จ าแนกตามเขตสุขภาพ)

5.97 5.98 5.97 5.9 6.03 6.2 6.08 6.07 6.47 6.35 6.03 6.32 6.64 7.75
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ต่อแสนประชากร อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ.2550-2563 (ระดับประเทศ)



อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อแสนประชากรปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
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2.86 3.1
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2.63 2.34
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นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นตรนายก เขตสุขภาพที่ 4

n = 71(ข้อมูลจากรายงาน 506 S ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
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นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นตรนายก เขตสุขภาพที่ 4

(ข้อมูลจากรายงาน 506 S ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

มีผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จจ านวน 71 คน คิดเป็น 1.34 ต่อแสนประชากร  เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (3 ใน 4) พบในกลุ่มอายุ 20-59 ปี ร้อยละ 77.46 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 40.84
ใช้วิธีการผูกคอมากที่สุด ร้อยละ 54.93  พบประวัติมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 46.47 มีการส่งสัญญาณบ่งบอกว่าจะท าร้ายตนเอง ร้อยละ 30.98 และเคยมีประวัติท าร้ายตนเอง ร้อยละ 14.08
ปัจจัยกระตุ้นส าคัญท่ีก่อให้เกิดการฆ่าตัวตาย อันดับ 1  ปัญหาความสัมพันธ์ ร้อยละ 46.67 (ส่วนใหญ่เป็นความน้อยใจ ถูกดุด่า)  

อันดับ 2  ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 19.26  (ส่วนใหญ่เป็นปัญหาหนี้สิน)
อันดับ 3  ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย-จิต ร้อยละ 18.52  (ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย )

มีจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย จ านวน 491 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี ร้อยละ 42.56 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-19 ปี ร้อยละ 33.40 มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 33.80
รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31.36 พบประวัติมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 39.31 มีประวัติเคยท าร้ายตนเอง ร้อยละ 23.83 มีการส่งสัญญาณบ่งบอกว่าจะท าร้ายตนเอง ร้อยละ 13.85) 
ปัจจัยกระตุ้นส าคัญท่ีก่อให้การพยายามฆ่าตัวตาย อันดับ 1  ปัญหาความสัมพันธ์ ร้อยละ 67.96 (ส่วนใหญ่เป็นการทะเลากับคนใกล้ชิด)

อันดับ 2  ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.31 (ส่วนใหญ่เป็นปัญหาหนี้สิน)
อันดับ 3  ปัญหาที่มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย-จิต ร้อยละ 11.75 (ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย)



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

Gap Analysis กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีสัญญาณ
เตือน ร้อยละ 30.98 (1ใน 3)
ทุกจังหวัด ยกเว้น นนทบุรี

ทบทวนองค์ความรู้ : เรื่องสัญญาณ
เตือน 3ส. ในการค้นหา เพื่อส่งต่อ
เครือข่ายบริการจิตเวช

อสม./รพ.สต. ไตรมาส 3 สัญญาณเตือนในกลุ่มที่ฆ่าตวัตายส าเร็จ
ลดลง

เครือข่าย service 
plan จิตเวช

ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีโรค
ประจ าตัว ร้อยละ 46.47 
(ส่วนใหญ่มีความทุกข์ทรมาน
จากการเจ็บป่วย)  ทุกจังหวัด

คัดกรอง 2Q 9Q 8Q ใน  NCD Clinic 
(คัดกรองจาก NCD Clinic ›› ผล
ผิดปกติ ›› ส่งต่อคลินิกจิตเวช ›› รักษา
ติดตาม)

กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง

ไตรมาส 3-4 1.ร้อยละการคัดกรอง 2Q 8Q 9Q เพิ่มขึ้น
ในกลุ่มเป้าหมายโรคทางกายเรื้อรัง
2.ลดสาเหตุจากโรคทางกายเรื้อรังที่มีผล
ต่อฆ่าตัวตายส าเร็จ

คลินิก NCD
คลินิกจิตเวช

ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีประวัติ
เคยท าร้ายตนเอง ร้อยละ 
14.08 (จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดอ่างทอง)

เฝ้าระวังเชิงรุก เน้น การติดตามอย่าง
ต่อเนื่องในกลุ่มที่เคยมีประวัติท าร้าย
ตนเอง

ผู้ที่มีประวัติเคย
ท าร้ายตนเอง

ไตรมาส 3-4 อัตราการพยายามฆ่าตัวตายซ้ าลดลงหรือ
เป็น 0

เครือข่าย service 
plan จิตเวช
คลินิกจิตเวช



นครนายก นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลปากพลี มีการ
ด าเนินงานเชิงรุก “การ
ประเมินสุขภาพใจอ าเภอ
ปากพล”ี ผ่าน Google 
Form โดยให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขสังเกตสัญญาณ
เตือนของประชาชนใน

หมู่บ้านเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงให้
ประสาน รพ.สต. เพื่อส่งต่อ

เข้าสู่ระบบบริการ

จิตแพทย์ (จิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น จิตแพทย์ผู้ใหญ)่  
ออกให้บริการในทุก

โรงพยาบาลชุมชน พร้อม
ทั้งเสริมศักยภาพเครือข่าย 
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  
ซึ่งมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มากกว่า 5 ปี

บริการเชิงรุกแบบบูรณาการ 
: ให้ค าปรึกษาสุขภาพ

เคลื่อนที่ เช่น สุขภาพจิต ติด
สุรา เป็นต้น  โดยให้บริการที่

ตลาดนัดอ าเภอสระโบสถ์ 
(ทุกวันอังคาร และ

พฤหัสบดี)

มีการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหา/การปฏิบัติ : 
วิจัยทางระบาดวิทยาของผู้
ฆ่าตัวตายส าเร็จ อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่ง
พบว่าเป็น NCD ประมาณ
ร้อยละ 41 ในปีงบประมาณ 
2565 จึงน าผลการวิจัยที่
ได้มาสร้างรูปแบบการเฝ้า
ระวังการฆ่าตัวตายในกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1. ความเข้มแข็งของหน่วย
บริ การปฐมภูมิ ที่ มี ความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับ
สถานบริการ (ระบบส่งต่อที่มี
คุณภาพ)

2.   ความ เข้ ม แข็ ง ขอ ง
เครือข่ายระบบบริการจิตเวช
ในจังหวัดที่มีระบบการส่งต่อ
ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี



ปัญหาอุปสรรคเสนอเชิงนโยบาย

01

02

03

ประมาณปีงบประมาณ 2566-2568 พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุราชการและไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน (จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

โครงสร้างกรอบอัตราก าลังในหน่วยบริการไม่ชัดเจน และขาดความครอบคลุมของกลุ่ม
วิชาชีพ ที่จ าเป็นในหน่วยบริการ ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก

การฆ่าตัวตายในพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่นอกระบบสาธารณสุข การเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายจึง
ท าได้ยาก เนื่องจากปัจจัยที่น าไปสู่การฆ่าตัวตายมีหลากหลายปัจจัย เช่น สังคมและ
เศรษฐกิจ ฯลฯ



“ทมีตรวจราชการและนเิทศงาน
1. แพทยห์ญงิหทัยรัตน ์อจัจมิานนท ์( ประธาน )

2. แพทยห์ญงิชนดิา สยมุภรูจุนัินท ์( ประธานรว่ม )

3. นายแพทยธ์านนิทร ์โตจนี ( ประธานรว่ม )

4. กรมอนามัย ( ศนูยอ์นามัยที ่4 สระบรุ ี)

5. กรมสขุภาพจติ (ศนูยส์ขุภาพจติที ่4 ปทมุธาน ี, รพ.ศรธีัญญา, สถาบนัราชานุกลู) 

6. กรมควบคมุโรค ( ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่4 สระบรุ ี)

ขอบคณุ

นนทบรุ ี  ปทมุธาน ี  อยธุยา   อา่งทอง   ลพบรุ ี  สงิหบ์รุ ี  สระบรุ ี  นครนายก 
เครอืขา่ย

เขตสขุภาพที ่4 



“ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

ประเด็นแม่

42



ประสานงานคลนิกิ/
ร.พ.เอกชน

ระบบเฝ้าระวงัสตรวียั
เจรญิพนัธุใ์นโรงงาน

ยกระดบัฝากครรภ ์5
คร ัง้คณุภาพ

สรา้งตระหนกัรูว้า่ทอ้งใหเ้ร็ว
ปชส.ฝากครรภท์กุทีฟ่รทีกุ
สทิธิ์

เพิม่การฝากครรภเ์ร็ว/คณุภาพ
เชือ่มโยงANCรายใหม่
ระบบฝากครรภ/์สง่ตอ่

ในเครอืขา่ย

ท าแผนความรว่มมอื
4 กระทรวงหลกั

ประสานขอ้มลูคลนิกิ/รพ.
เอกชนและ
คดักรองPT

เพิม่ประสทิธภิาพป้องกนัคลอด
กอ่นก าหนด

เพิม่การคดักรองและใหย้า
ป้องกนัใหค้รอบคลมุ 

พฒันาHL PTใหห้ญงิต ัง้ครรภ์

สง่เสรมิสขุภาพลกูเกดิรอด

แมค่ลอดปลอดภยัทีร่พท.

พฒันาทกัษะ
ผูร้บัผดิชอบงาน

บนัทกึขอ้มลูถกูตอ้ง/ครบถว้น MCHB จดัระบบก ากบัตดิตาม

คน้หาหญงิต ัง้ครรภเ์ชงิรกุ

เขตเมอืง
เขต

อตุสาหกรรม
เขตชนบท

ภาพรวมขอ้เสนอ







สขุภาพเด็ก : ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่ IQ ไมต่ า่กวา่ 100 

Big Rock
Preterm+PPA

ประถมปีที่ 1

มหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชวีติ

กอ่นต ัง้ครรภ์ ระยะต ัง้ครรภ์
(270 วนั)

ระยะคลอด/ หลงัคลอด 
(180 วนั)

WCC              
(550 วนั)

ศนูยเ์ด็กเล็ก
(1500 วนั)

กระ
บวน
การ

1.ตรวจสขุภาพกอ่นตัง้ครรภ์
เพือ่คน้หาโรครว่มทีร่นุแรง 
2.เตรยีมความพรอ้ม
ให ้Folic 4 mg 3 เดอืน

3.สรา้ง HL
- เพิม่ Early ANC
- FP หญงิโรครว่ม
- เตรยีมพรอ้มตัง้ครรภ์
- สง่เสรมิพฒันาการเด็ก

1. คดักรองความเสีย่ง
2. ฝากครรภก์อ่น 12 wks
3. ฝากครรภ ์5 คร ัง้คณุภาพ

4. วดั CL (GA 15-25 wks)

5. สรา้ง HL Preterm 
6. โภชนาการหญงิต ัง้ครรภ์

- คลอดในหอ้งคลอดคณุภาพ
- Inhibit Preterm
- กระตุน้ใหเ้กดิ Bonding

1. ประเมนิพัฒนาการ
2. สงสยัลา่ชา้ไดรั้บการกระตุน้
3. ตดิตามกระตุน้พัฒนาการ
4. โภชนาการทีเ่หมาะสม
5. ประเมนิสขุภาพเด็ก
6. ไดร้ับยาน ้าเสรมิธาตเุหล็ก

ผล
ลพัธ์
(คา่เป้า
หมาย)

-พบความเสีย่ง/ มโีรครว่ม
รนุแรง สง่ตอ่ FP
-พรอ้มตัง้ครรภ ์                     
ไดท้าน Folic 3 เดอืน

- Early ANC 75%
- 5 ครัง้คณุภาพ 75%
- วัด CL > 60%

- สรา้ง HL Preterm >25%

- MMR <17/แสนLB
- LBW < 7%
- BA < 25 ตอ่พันLB

- Preterm <9%
- Breast Feeding 50%

- เตีย้ <10%
- ไดร้ับยาน ้าธาตเุหล็ก 70%
- Anemia <20%

- พัฒนาการสมวยั>85%



รอ้ยละEarly ANC , ANC 5 คร ัง้ ,  Triferdine และ anemia
ปี 2565 เขตสขุภาพที ่4
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ประเทศ เขตสขุภาพ ปทมุธานี นนทบรุ ี อยธุยา ลพบรุ ี สระบรุ ี อา่งทอง สงิหบ์รุ ี นครนายก

Early ANC

ANC 5 คร ัง้

Triferdine

anemia

เขตเมอืง เขตอตุสาหกรรม เขตชนบท

แหลง่ขอ้มลู : HDC 19 เม.ย.65
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ลกูเกดิรอด ...แมป่ลอดภยั ลดการคลอดกอ่นก าหนด

กอ่น
ต ัง้ครรภ์

รูว้า่ทอ้งเร็ว-อาการ/UPT
ทอ้งเมือ่พรอ้ม-FPโรครว่ม

ทานกรดโฟลกิ 

ANC

คดักรองPrevious PT/CL
HL8+4

สง่เสรมิโภชนาการ/5คร ัง้คณุภาพ

PostPartum

คลอดปลอดภยั
ระบบบนัทกึขอ้มลู/

สง่ออก

ต ัง้ครรภ์

คน้หาเชงิรกุ
ฝากครรภเ์ชงิรกุ

ประสานขอ้มลูคลนิกิ/รพ.เอกชน

Preterm Labor

Inhibit Labor/dexa
HL8+4

Intrauterine Refer



65.59.04

25.4

สธ. เทศบาล คลินิกอบอุ่น/มิตรไมตรี
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ร้อยละการฝากครรภน์อกสังกัด สธ.จ าแนกกลุ่มเป้าหมาย

664.32
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สธ. เทศบาล คลินิกอบอุ่น/มิตรไมตรี
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รอ้ยละการฝากครรภก์อ่น 12 สปัดาห์ จ าแนกรายสงักดั ปี 65



“ ขอ้มลูเพิม่เตมิ

ประเด็นผูส้งูอายุ

50



ตวัชีว้ดั

แหลง่ขอ้มลู : ศนูยอ์นามัยที ่4 สระบรุี
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ประเทศ เขตสขุภาพที ่4 นนทบรุี ปทมุธานี พระนครศรอียธุยา ลพบรุี สระบรุี อา่งทอง สงิหบ์รุี นครนายก

รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว
ในชุมชน (long term care) ผา่นเกณฑ์ ปี 2565

เป้าหมาย 98%

Long term care
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ประเทศ เขตสขุภาพที ่4 นนทบรุี ปทมุธานี พระนครศรอียธุยา ลพบรุี สระบรุี อา่งทอง สงิหบ์รุี นครนายก

รอ้ยละของผูส้งูอายกุลุม่พึง่พงิไดร้บัการดแูลตาม care plan ปี 2565
เป้าหมาย 90%

85% (6 เดอืน ) 

ต าบลทัง้หมด 

713
แหง่

ผา่นเกณฑแ์ลว้

711
แหง่

กลุ่มพึง่พงิทัง้หมด 
30,726 คน

จัดท า care plan 

26,706 คน



Big Rock
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รอ้ยละของผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บการคัดกรอง step 1
(ดา้นการเคลือ่นไหว สขุภาพชอ่งปาก และขาดสารอาหาร)

เป้าหมาย  60 %

แหลง่ทีม่า : HDC ณ 8 เมษายน 2565
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เขตสขุภาพที ่4 นนทบรุี ปทมุธานี พระนครศรอียธุยา ลพบรุี สระบรุี อา่งทอง สงิหบ์รุี นครนายก

รอ้ยละของผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บการคัดกรอง step 2 แลว้พบผดิปกตแิละไดรั้บ intervention
(ดา้นการเคลือ่นไหว สขุภาพชอ่งปาก และขาดสารอาหาร อยา่งนอ้ย 1 ดา้น)

n 68,664 n 11,060 n 20,304 n 6,638 n 8,884 n 4,958n 3,177 n 6,676n 6,960

เป้าหมาย 40%

ผู้สูงอายุทัง้หมด
898,596

คน
ได้รับการคัดกรอง

step1
453,716

คน



ผลการด าเนนิงาน

การด าเนนิงาน big 
rock

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงหบุ์รี นครนายก

1.Big rock

1.1 Step 1 -จ านวนสว.มาก
- covid19 สงู

-จ านวนสว.
มาก
-covid19 สงู

1.2 Step 2

2.คลนิกิผูส้งูอายุ -รพ.บางบัวทอง
-รพ.บางใหญ่

-รพ.ธัญบรุี -รพ.อยธุยา -รพ.สงิหบ์รุี



Timeline การด าเนนิงานเมอืงทีเ่ป็นมติร

มนีาคม 65

ประเมนิตนเอง

Step 1

พฤษภาคม 65

จดัท า

แผนพฒันา

Step 2

มยิ.-ส.ค 65

พฒันาตาม

แผน

Step 3

ส.ค.-ก.ย 65

ประเมนิผล

Step 4

▪เทศบาลเมอืงพมิล
ราช

▪เทศบาลต าบล
บางขะแยง

▪อบต.ทา่หลวง ▪อบต.ทา่
ศาลา

▪อบต.ทา่
คลอ้
▪เทศบาล
ต าบล
แสลงพัน

อบต.ตลาด
ใหม่

อบต.บาง
กระบอื

เทศบาลต าบล
บา้นนา

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงหบุ์รี นครนายก


