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สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยลดลงจากปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 30

ตัวชี้วัด ผลงาน

1. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี ร้อยละ 52.20

2. เด็กอายุ 0 – 2 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) ร้อยละ 16.27

3. เด็กอายุ 3 – 5 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) ร้อยละ 14.56

4. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก (เป้าหมาย 100 %) ร้อยละ 63.04

5. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่้ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 60.16

เขตสุขภาพที่ 1

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

TB

ตัวชี้วัด
ผลงาน/เขต

1 7
1. อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

(Success rate) ร้อยละ 88
ร้อยละ 1.56 ร้อยละ 2.0

2. อัตราความครอบคลุมการขึ นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ ้า (TB Treatment Coverage) 

ร้อยละ 88

ร้อยละ 27.95 ร้อยละ 39.9

เขตสุขภาพที่ 1 และ 7

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

ไวรัสตับอับเสบซี เขตสุขภาพที่ 2

ตัวช้ีวัด ผลงาน
1. ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับ
อักเสบซี ร้อยละ 70

ร้อยละ 2.7

2. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี
พบผลบวก เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยรักษา และป้องกัน
การติดเชื อซ ้า ร้อยละ 60

ร้อยละ 50.5 

อายุคาดเฉลี่ยของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3

ตัวช้ีวัด ผลงาน

ปี 2565 อัตราตายจากโรคและภัยสุขภาพ 3 อันดับรายจังหวัด 
ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2564

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการรอบ 2

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12
ตัวชี้วัด (เขตสุขภาพที่ 4) ผลงาน

- Preterm (การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ป้องกันคลอดก่อนก าหนด)

1. ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนก้าหนด ไม่เกิน 9

ร้อยละ 9.84
1.ประเด็นปัญหาทักษะการบันทึกและส่งออกข้อมูลของ จนท
2..ประเด็นปัญหา Early ANC ภาพรวมเขตเพียงร้อยละ 57.66 เนื่องจากลางานไม่ได้ ,ฝาก
เอกชน 50%,ปชก แฝงนนฯปทุม 28.5% ,ท้องปกปิด17.6%,ขาดความตระหนัก,กลัวโควิด
3.การแก้ไขปัญหา(การเชื่อมข้อมูลกับคลินิกเอกชน ผ่านระบบ QR Code ลงทะเบียน

2. ทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7
ร้อยละ 9.33 ประเด็นปัญหาทักษะการบันทึกและส่งออกข้อมูลของ จนท (ได้ด้าเนินการ
อบรมแล้วเดือน พค 65และสร้างระบบคกก. และITสัญจร) การแก้ไขปัญหา (การเชื่อมข้อมูล
กับคลินิกเอกชน ผ่านระบบ QR Codeลงทะเบียน และการให้ HL ผ่านระบบสื่อต่างๆ

3. อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ รอติดตามรอบ 2

- Intermediate Care (การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง)

ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมายร้อยละ 70)

ภาพรวมร้อยละ 80.25 (จ.นนทบุรี ร้อยละ 57, ปทุมฯร้อยละ 89, นนฯ ร้อยละ73,
อยุธยา ร้อยละ 63, ลพบรี ร้อยละ 88, สระบุรี ร้อยละ 87, สิงห์บุรี ร้อยละ 90, อ่างทอง 
ร้อยละ95)

- Accident (สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

1. อัตราการตายของผู้ป่วยบาดเจบ็รนุแรงต่อสมอง < 30%
ภาพรวมร้อยละ 29.57

(จังหวัดมีการวิเคราะห์ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง ใน ระ.ระดับ A,S.M1 ที่เสียชีวิตเก่ียวข้อง
กับการส่ง EMSล่าช้าหรือไม่)

2. อัตราการตายของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง (เกณฑ์น้อยกว่า
ร้อยละ 12)

ภาพรวมร้อยละ 8.19
(จังหวัดวิเคราะห์ผู้ป่วยกลุ่ม Preventable, Potential Preventable Death ว่า
เกี่ยวข้องกับการส่ง EMSล่าช้าหรือไม่)

3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บทีม่ี PS Score > 0.5 (เป้าหมาย<ร้อยละ4)
ภาพรวมร้อยละ 0.55
(จังหวัดมีการวิเคราะห์ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง ใน ระ.ระดับ A,S.M1 ที่เสียชีวิตเก่ียวข้อง
กับการส่ง EMSล่าช้าหรือไม่ และมีการขับเคลื่อนการท้างานในรูป Big Rock ของเขต)

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

เขตสุขภาพที่ 5

ตัวชี้วัด ผลงาน

- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19
ด้าเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 

ร้อยละ 100

- การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาจังหวัด ผ่านเกณฑ์

- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชากรข้ามชาติ

1. จังหวัดมีระบบบริการสุขภาพส้าหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติท่ีสอดคล้องกับบริบท

การจัดท้ารายงานข้อมูลสุขภาพ (Health 
information) มีความครอบคลุม และมีความ
ชัดเจนของ

จ้านวนประชากรข้ามชาติ (ผู้ที่ขึ นทะเบียน/ไม่ได้
ขึ นทะเบียน) รวมถึงข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่ก้าลัง
จะขับเคลื่อน

ด้าเนินการ

Obesity War season 2 เขตสุขภาพที่ 6

ตัวชี้วัด ผลงาน
ดัชนีมวลกายของประชากรวัยท้างาน (ค่าปกติ ร้อยละ 51.51) ร้อยละ 60.54

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

OVCCA เขตสุขภาพที่ 7 , 10

ตัวช้ีวัด ผลงาน/เขต
OVCCA เขตสุขภาพที่ 7 7
1. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานเฝา้ระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็
ท่อน ้าดี

เสนอการจัดสร้างบ่อบัดสิ่งปฏิกูลเข้า คสจ.ทุกจังหวัด ส่วนการด้าเนินงาน
มาตรการอ่ืนๆ อยู่ระหว่างวางแผนด้าเนินการในไตรมาส 3, 4

2. นวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ด้วยชุดตรวจส้าเร็จรูป OV-RDT ปี 2565 
เขตสุขภาพที่ 7

- อยู่ระหว่างด้าเนินการตรวจคัดกรอง
- ผลการด้าเนินงานได้ร้อยละ50

OVCCA เขตสุขภาพที่ 10 10

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายติดเชื อพยาธิใบไม้ตับ ไม่เกินร้อยละ 5 ในส่วนการคัดกรอง ได้ ร้อยละ 17.27 ซ่ึงยังน้อยเกินไป จึงไม่มีข้อชื่นชม แต่มี
ข้อเสนอแนะ  ให้จังหวัดที่ยังไม่มีผลงานเร่งด้าเนินการตรวจคัดกรองให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบบ้าบัดสิง่ปฏิกลู อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ยังไม่มีแผนก่อสร้างระบบปฏิกูล 5 อ้าเภอ เน่ืองจาก
1. ผู้บริหารอปท.และประชาชนบางพื นที่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการมีระบบบ้าบัดสิ่งปฏิกูลในพื นที่    
2. การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างระบบบ้าบัด
สิ่งปฏิกูล ด้าเนินการได้ยากและมีหลายขั นตอน )

3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์อายุ 40 ปีขึ นไป ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจด้วย

วิธีอัลตราซาวด์ ร้อยละ 100

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



8 
การพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช (R8 Mental Health) เขตสุขภาพท่ี 8 

สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

Cancer Anywhere เขตสุขภาพที่ 7

ตัวชี้วัด ผลงาน
- ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 75%

จ. ร้อยเอ็ด  (ร้อยละ 72 )

ยังไม่ถึงเกณฑ์ 

2. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 75% ผ่านเกณฑ์

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥ 65% ผ่านเกณฑ์

ตัวช้ีวัด ผลงาน
ร้อยละ 100 ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 8 มีการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช 

เขตสุขภาพท่ี 8 (R8 Mental Health) : ด้าเนินการครบ 7 จังหวัด

ร้อยละ 100

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

NCDs เขตสุขภาพที่ 9 , 11 , 12

ตัวช้ีวัด ผลงาน/เขต
เขตสุขภาพที่ 9,12 9 12
1. ลดการตายก่อนวัยอันควรอายุ 15 - 69 ปี จากโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่สามารถป้องกันได้
ลดลง ร้อยละ 20 ในปี 2565

ผ่านเกณฑ์                                                     
- ขยาย NCD One stop service ไป รพท. -
พัฒนาการด้าเนินงาน Health Station เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงาน NCD และสร้าง Health literacy ของ
ประชาชนเพื่อน้าไปสู่ ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล 
(Personal Health Record : PHR)

จะเริ่มด้าเนินการในรอบ 2  
เน่ืองจากยังไม่มีผู้นิเทศในรอบ

ที่ 1 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อรังตายก่อนวัยอันควร อายุ 15 – 69 ปี 22.75

(อัตราตายจากโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 5 โรค คือ DM HT Stroke 
STEMI CKD) ดังนั น เป้าหมายปี 2565 < 73.54

เขตสุขภาพที่ 11 , 12 11 12
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ตามค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 ร้อยละ 24.82

จะเริ่มด้าเนินการในรอบ 2  
เน่ืองจากยังไม่มีผู้นิเทศในรอบ

ที่ 1 

2. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ตามค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 ร้อยละ 45.11
3. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง 

≥ ร้อยละ 80
ร้อยละ 29.81
ร้อยละ 94.26

4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ นทะเบียนได้รับการประเมนิ

โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ 90

มีการจัดรูปแบบบริการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง จาก 4 มาตรการ ในประชาชน ได้แก่ 
Motivation interviewing , Home blood Pressure 
monitoring, Diet forNCD และ Thai DPP 

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

พัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก เขตสุขภาพที่ 10

ตัวชี้วัด ผลงาน
1. ร้อยละ 75 ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 

รอ้ยละ 78.12

2. ร้อยละ 35 ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 24

3. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยสมาธิสั น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐาน
ร้อยละ 42.05 

4. ระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน รูปแบบ 3 ร (รร., รพ.สต. , รพช.) อย่างน้อยร้อยละ 50

ของโรงเรียนในพื นท่ี            

ผ่านเกณฑ์

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

ปอดบวม เขตสุขภาพที่ 10

ตัวชี้วัด ผลงาน
1. อัตราตายผู้ป่วยปอดบวม ≤ ร้อยละ 25 ผ่านเกณฑ์

Marine health เขตสุขภาพที่ 11

ตัวชี้วัด ผลงาน
ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล มากกว่า 70 % ด้าเนินการ ๓ กิจกรรม คือ ๑) การพัฒนา

หน่วยบริการ ๒) พัฒนาบุคลากรในหน่วย
บริการ และ๓) การพัฒนาระบบให้ค้าปรึกษา
ทางไกล ครอบคลุมหน่วยบริการระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในพื นท่ีทางทะเล

2. อัตราผู้ป่วย pneumonia with septic shock / Acute Respiratory 
Failure ท่ีได้ admission ใน ICU ≥ ร้อยละ 25

ผ่านเกณฑ์

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



สรุปผลการด าเนินงานประเด็น Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

AGED (ผู้สูงอายุ) เขตสุขภาพที่ 12

ตัวชี้วัด ผลงาน

1. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

จะเริ่มด้าเนินการในรอบ 2  เนื่องจาก
ยังไม่มีผู้นิเทศในรอบที่ 1

2. ร้อยละกลุ่มเสี่ยงหกล้ม ได้รับการดูแล ส่งเสริม ป้องกันการหกล้ม

3. ร้อยละ 98 ของต้าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

4. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan)

ผ่าน ไม่ถึงเกณฑ์ ติดตามรอบ 2N/A



การด้าเนินการตัวชี วัดบางตัวยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ และไม่ครอบคลุมทั งหมด
ท้าให้ข้อมูลยังไม่สามารถน้าวิเคราะห์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการก้าลังอยู่ในระหว่าง
การด้าเนินการ

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ Area based เขตสุขภาพที่ 1-12

ปัญหา / อุปสรรค

ควรจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงานที่ยังเป็น
ปัญหาในระดับพื นที่ และก้าหนดเป้าหมาย/Small Success ที่ชัดเจน หรือใช้การ
ถอดบทเรียน หรือใช้ผลลัพธ์เป็นตัวก้าหนด (Result Based Management) 
และวิเคราะห์ Value Chain เพื่อให้การจัดท้าแผนครอบคลุมทุกประเด็นมากยิ่งขึ น

ข้อเสนอแนะ



Thank you


