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ข้อมูลทั่วไปอ ำเภอเตำ่งอย 
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
พันธกิจ (mission) 

1. ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีมาตรฐาน 
2. ให้การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ค่ำนิยมองค์กร (values) 
L  : Learning: การเรียนรู้เพือ่พัฒนาตนเองและบริการท่ีดีขึ้น 
O : Objective :มีเป้าหมายในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก 
V : Villager : ส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
E : Evaluation: การทบทวนและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างสม่ าเสมอ 

ประวัติควำมเป็นมำ 
เมื่อประมาณ 400 ปีเศษ ประเทศไทยได้ท าสงครามกับประเทศลาว ผลคือ ประเทศลาวพ่ายแพ้ 

ประชาชนจึงถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองไทย ส่วนหนึ่งได้มาอยู่ ท่ีบ้านเต่างอยเป็นคนท่ีมาจากบ้านไร่นาแคน    
เมืองมหาชัย แขวงภูวานากะแด้ง เมื่อมาถึงบริเวณล าน  าพุง ซึ่งเป็นล าน  าขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก บริเวณริมฝ่ังน  าพุง ผู้คนสมัยนั นได้พิจารณาเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะท่ีจะตั งเป็น
หมู่บ้าน จึงปักถ่ินฐานจัดตั งเป็นหมู่บ้านขึ นทางทิศตะวันออกของล าน  าพุง และตั งช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านเต่างอย” 
ตามสภาพท่ีเห็นเต่าก าลังลอยอยู่ริมฝ่ังแม่น  า ส าหรับผู้น าท่ีมาตั งบ้านเต่างอยเป็นครั งแรก คุ้มใต้ คือ          
นายวงศ์ภูธร คุ้มเหนือ คือ นายผา นางลา และจันสี    ต่อมาภายหลังช่ือของบุคคลเหล่านั นจึงกลายเป็นช่ือ
สกุลต้นตระกูล “งอยภูธร” “งอยผาลา” และ “งอยจันสี” (ภายหลังเขียนเป็น “งอยจันทร์ศรี”) ฯลฯ 
ตามล าดับ 

ปัจจุบัน  อ าเภอเต่างอยแยกออกจากอ าเภอเมืองสกลนคร เป็นกิ่ งอ าเภอเต่างอยเมื่อวัน ท่ี                
1  กันยายน  2521  และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเต่างอย เมื่อวันท่ี  9  กรกฎาคม  2534 

ควำมหมำยของอ ำเภอเต่ำงอย 
ค าว่า “เต่า” หมายถึง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
ค าว่า “งอย” หมายถึง การยืนหรือการนั่งหรือจับอยู่ในท่ีสูงกว่าระดับปกติ และอยู่ในลักษณะหมิ่นเหม่

ต่อการตกลงมาสู่เบ้ืองล่าง 
ค าว่า “เต่างอย” จึงหมายถึง เต่าท่ีก าลังอยู่บนที่สูง เช่น ริมตล่ิง หรือบริเวณโขดหิน 

ค ำขวัญอ ำเภอเต่ำงอย 
พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน  พญาเต่างอยคู่เมือง  ลือเล่ืองศรัทธาไกล  ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี  โบราณคดีบึงสา   
ใบเสมานาตาล  เช่ียวชาญด้านไม้กวาด  อุทยานแห่งชาติภูผายล  ถิ่นรวมพลเสรีไทย  ไหลเรือไฟล าน้ าพุง 
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ขนำดที่ต้ังและอำณำเขตติดต่อ 
อ าเภอเต่างอยมีเนื อท่ีประมาณ  328  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,500 ไร่ และตั งอยู่ทาง     

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  25  กิโลเมตร  

อำณำเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

แผนที่อ ำเภอเต่ำงอย 

 
 
สภำพทำงเศรษฐกิจ 

อ าเภอเต่างอย มีสถาบันการเงิน  1 แห่ง คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)   
สถานีน  ามัน 3  แห่ง   ร้านขายยา  2  แห่ง   คลินิกแพทย์  1  แห่ง  และโรงงานหลวงท่ี 3 เต่างอย  1  แห่ง 
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หน่วยงำนประสำนงำนด้ำนสำธำรณสุขที่ส ำคัญ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบล มีทั งหมด  4 แห่ง ประกอบด้วย 

1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
1.4 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ 

2. โรงเรียน  มีทั งหมด  11  แห่ง  ประกอบด้วย 
2.1 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่ 

- โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 
2.2 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่ 

- โรงเรียนบ้านดงหลวง 
- โรงเรียนบ้านค าข่านาตาล 
- โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า 
- โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 
- โรงเรียนบ้านโคกกลาง 

2.3 ระดับประถมศึกษา  จ านวน 5  แห่ง  ได้แก่ 
-โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 
- โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 
- โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 
- โรงเรียนบ้านห้วยหวด 
- โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 

2.4 ระดับอนุบาล 
- โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 
- โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  10 แห่ง  ประกอบด้วย 
3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย 
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล 
3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอยใต้ 
3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 
3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง 
3.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง 
3.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงค า 
3.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล 
3.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง 
3.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง 
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เขตกำรปกครองอ ำเภอเต่ำงอย 

ล ำดับ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวน 
     หลังคำเรือน ครอบครัว 
1 เต่างอย 7 1,565 1,636 
2 บึงทวาย 10 1,472 1,710 
3 นาตาล 7 1,395 1,476 
4 จันทร์เพ็ญ 8 1,750 1,828 

รวม 32 6,182 6,650 
 

จ ำนวนประชำกรจ ำแนกรำยต ำบล 
ล ำดับ ต ำบล จ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ 

    ชำย หญิง รวม 
1 เต่างอย 2,945 2,892 5,837 
2 บึงทวาย 2,748 2,794 5,542 

 3 นาตาล 2,809 2,808 5,617 
4 จันทร์เพ็ญ 3,649 3,597 7,246 

รวม 12,143 12,081 24,224 
ท่ีมา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php  (ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการ
ปกครอง) 
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จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 
 

กลุ่มอำยุ 
(ปี) 

จ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ 
ชำย หญิง รวม 

0-4 677 646 1,323 
5-9 715 714 1,429 

10-14 806 783 1,589 
15-19 825 755 1,580 
20-24 818 813 1,631 
25-29 779 852 1,631 
30-34 1032 968 2,000 
35-39 1261 1119 2,380 
40-44 1099 1035 2,134 
45-49 1009 1001 2,010 
50-54 908 898 1,806 
55-59 764 784 1,548 
60-64 552 594 1,146 
65-69 384 415 799 
70-74 239 294 533 
75-79 148 187 335 
80-84 82 126 208 
85-89 32 63 95 
90-94 12 28 40 
95-99 1 5 6 

100ปีข้ึนไป 0 1 1 
รวม 12,143 12,081 24,224 

 
ท่ีมา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php  (ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการ
ปกครอง) 
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ปิระมิดประชำกร 

 

 

แผนที่แสดงระยะทำง รพช.เต่ำงอย ถึง รพศ.สกลนคร 
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ข้อมูลด้ำนสขุภำพ 
สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ 

ล ำดับ ประเภทสถำนบริกำร จ ำนวน ( แห่ง ) 
1 โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 
3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 
4 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 32 

 
อัตรำบุคลำกรสำธำรณสุข คปสอ.เต่ำงอย 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวนบุคลำกร อัตรำ : ประชำกร 
แพทย์ 3 1 : 8,074 
ทันตแพทย์ 3 1 :8,074 
เภสัชกร 3 1 : 8,074 
พยาบาลวิชาชีพ 33 1 : 734 
นักเทคนิคการแพทย์ 2 1 :12,112 
นักกายภาพบ าบัด 1 1 :24,224 
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 114 1 :212 

รวม 154 1 :167 

อัตรำบุคลำกรสำธำรณสุข สสอ.เต่ำงอย 
ประเภทบุคลำกร สสอ. รพ.สต. 

โพนปลำโหล 
รพ.สต.
ดงหลวง 

รพ.สต.
ค ำข่ำ 

รพ.สต.
นำหลวง 

รวม อัตรำต่อ 
ประชำกร 

นักวิชาการสาธารณสุข 4 2 1 2 3 12 1 :2,014 
พยาบาลวิชาชีพ - 1 2 1 2 6 1 :4,833 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข - - 1 1 - 4 1 :6,041 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข - - - - 1 1  
นักแพทย์แผนไทย - 1 1 1 1 4  
ลูกจ้างประจ า - - - - - -  
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 2 3 2 4 13  

รวม 6 6 9 7 11 39  
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ข้อมูลอัตรำป่วย ผู้ป่วยนอกรำยกลุ่มโรคแยกตำมปีงบประมำณ 

กลุ่มโรค 2559 2560 2561 2562 

ความดนัโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 43,182.7 40,608.0 28,266.4 13,086.2 

เบาหวาน 33,124.1 30,363.3 22,737.2 11,207.9 

การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอ่ืน ๆ 27,068.8 28,461.8 19,625.0 6,398.6 

การบาดเจบ็ระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 17,133.0 17,344.8 10,499.5 3,203.4 

ความผดิปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 14,357.9 11,169.3 8,434.4 3,484.1 

เน้ือเยือ่ผดิปกติ 9,876.7 11,461.5 13,396.5 6,378.0 

โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนมั 9,385.4 9,254.7 6,389.9 2,509.9 

คออกัเสบเฉียบพลนัและต่อมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 5,805.0 6,014.2 2,408.6 982.5 
หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัและหลอดลมเล็กอกัเสบเฉียบพลนั 5,231.8 8,190.5 5,309.8 1,597.6 

จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผดิ 5,199.9 5,089.6 3,815.8 1,399.4 

ฟันผ ุ 4,981.6 5,647.9 4,718.0 1,358.2 

โรคอ่ืน ๆ ของผวิหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 4,913.3 5,608.6 3,592.3 974.2 

โรคหืด 4,221.8 3,619.9 2,818.4 1,077.4 
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ข้อมูลอัตรำป่วย ผู้ป่วยในรำยกลุ่มโรคแยกตำมปีงบประมำณ 

กลุ่มโรค 2559 2560 2561 2562 

หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัและหลอดลมเล็กอกัเสบเฉียบพลนั 882.6 1,338.9 1,191.9 350.9 

การบาดเจบ็ระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 668.8 676.0 624.9 255.9 

ปอดบวม 573.2 553.9 811.2 268.3 

โรคอกัเสบติดเช้ือของผวิหนงัและน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 482.2 370.7 326.9 0.0 

ความผดิปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 386.7 335.8 418.0 177.5 

โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 277.5 0.0 314.5 144.5 

โรคหืด 268.4 239.9 331.1 144.5 

โลหิตจางอ่ืน ๆ 254.8 296.6 372.5 0.0 
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อัตรำตำยแยกรำยปีงบประมำณ  

โรค 2559 2560 2561 2562 

วยัชรา 81.9 87.2 149.0 24.8 

หวัใจลม้เหลว 86.4 26.2 45.5 28.9 

ไตวายเร้ือรัง ไม่ระบุรายละเอียด 36.4 30.5 41.4 16.5 

การติดเช้ือในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 31.8 17.4 33.1 12.4 

มะเร็งเซลลต์บั 22.7 26.2 45.5 8.3 

มะเร็งท่อน ้ าดีในตบั 13.6 21.8 29.0 16.5 

ไตวายเฉียบพลนั 0.0 21.8 8.3 8.3 
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อัตรำกำรเข้ำนอนโรงพยำบำลซ้ ำภำยใน 28 วันแยกรำยปีงบประมำณ 

โรค 2559 2560 2561 2562 
Chronic kidney disease, stage 5 45.5 17.4 20.7 24.8 
Acute bronchiolitis, unsepcified 22.7 56.7 82.8 33.0 
Periodic paralysis 22.7 13.1 0.0 0.0 
Hypo-osmolality and hyponatraemia 18.2 17.4 0.0 0.0 
Pneumonia, unspecified 9.1 13.1 0.0 0.0 
Status asthmaticus 9.1 13.1 16.6 0.0 
Urinary tract infection, site not specified 9.1 8.7 29.0 16.5 
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ข้อมูลสิทธิกำรรักษำพยำบำล ไม่รวมสิทธิว่ำง ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 
ต ำบล ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ข้ำรำชกำร ประกันสังคม สิทธิUC สิทธิอื่น รวม 

เต่ำงอย 47  381  1,018  4,087  59  5,592  
บึงทวำย 44  270  1,014  3,675  42  5,045  
นำตำล 55  164  1,107  3,936  47  5,309  
จันทร์เพ็ญ 36  232  1,154  5,379  59  6,860  

รวม 182  1,047  4,293  17,077  207  22,806  
 
 

กำรขับเคลื่อนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
- - - - - - - - - 

๑.กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  เป็นการด าเนินงานท่ี

ต่อเนื่องจากการด าเนินงานของสภาสุขภาพอ าเภอ  ซึ่งคณะกรรมการท้ัง ๒ คณะนี้ในปัจจุบันก็ยังมีการ
ด าเนินงานร่วมกันอยู่  ดังนั้นท้ัง ๒ คณะนี้จึงเป็นแกนหลักในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอ าเภอ
เต่างอย  โดยการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ เมื่อได้ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว  ก็จะมีการ
แต่งต้ังอนุกรรมการในการด าเนินงานในแต่ละประเด็นเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน  โดยจะมีกลไกการท างาน
เช่ือมประสานไปจนถึงระดับหมู่บ้าน  ซึ่งกลุ่มหรือคณะกรรมการท่ีท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับต าบลหรือ
หมู่บ้านนั้นอาจเป็นกลุ่มของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมในชุมชนนั้นๆ แต่เดิมแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอเต่างอยนั้น จะใช้กลยุทธ “แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง” 
นั่นคือจะท างานร่วมกับทุกกลุ่มทุกภาคีโดยไม่มีข้อขัดแย้ง  โดยมองข้ามหรือไม่ยุ่งกับอัตลักษณ์และจุดยืนท่ี 
กลุ่มต่างๆ มีอยู่แล้ว  ผนวกเข้ากับการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และบูรณการร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ของประชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดท้ิงกัน” และ “คนไทยใส่ใจดูแล
กัน  (Thailand Caring and Sharing Society)” ซึ่ งกรอบและระเบียบในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
แนวนโยบายท่ีวางไว้นั้น  ส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นท่ี  พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี ๑๓๕  ตอนพิเศษ ๕๔ ง  เมื่อวันท่ี           
๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ ไว้รองรับแล้ว 
   รายละเอียดของคณะกรรมการสภาสุขภาพอ าเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น  มีรายละเอียด
ดังข้างล่างนี้
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๒. กระบวนการได้มาของประเดน็การพฒันาคุณภาพชีวติ 
          กระบวนการได้มาของประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอเต่างอยนั้น  เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคีเครือข่าย  ภายใต้กลยุทธ “แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง”  โดยมีขั้นตอนการได้มาของประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดังนี้ 
         ๒.๑.การท าประชาคมหมู่บ้าน/การท าประชาคมธรรมนูญสุขภาพ :  โดยมี  อบต.เป็นแกนหลักในการท า
ประชาคม  ซึ่งจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขด้วย  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจะท าการ 
คืนข้อมลูสุขภาพให้กับเวทีประชาคม ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะได้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากชุมชนในทุกหมู่บ้าน
ในต าบลนั้นๆ ซึ่งประเด็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะอาศัยดัชนีอนามัยเป็นตัวบ่งช้ี โดยใช้หลัก 5 D คือ       
การเจ็บป่วย (Diseases) , การตาย (Death) ความพิการ (Disability), ความไม่สะดวกสบาย (Discomfort),   
ความไม่สมหวังหรือความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ตัวช้ีวัดด้านสุขภาพอนามัย ท่ีควรน ามาใช้ได้แก่ ตัวช้ีวัด
เกี่ยวกับการป่วย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการตายของประชากร ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  
         เมื่อได้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว  ก็จัดล าดับความส าคัญของประเด็น (priorities setting of  
problem) วิเคราะห์โดยพิจารณาจากตัวแปรต่อไปนี้  
          1.  ขนาดความส าคัญของปัญหา (size of problem) ประชากรท่ีถูกกระทบจากปัญหา ถ้ามีประชากรท่ี
ได้รับผลกระทบจากปัญหามากก็ควรได้การจัดล าดับความส าคัญสูงกว่าเพราะขนาดปัญหาใหญ่ 
          2.  ความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหา (severity of problem)  หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดขึ นเป็น
ปัญหาท่ีมีความรุนแรงหรือเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไข หากปล่อยไว้นานอาจเกิดความพิการ หรือเสียชีวิตได้ เป็นต้น   
          3. ความเป็นไปได้ แนวโน้มการแก้ปัญหา หรือความยากง่ายในการแก้ปัญหา (feasibility or ease)  
ข้อจ ากัดทางวิชาการ ข้อจ ากัดทางการบริหารจัดการ ข้อจ ากัดด้านเวลา หรือจ านวนทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการ
แก้ปัญหา ปัญหาท่ีแกได้ง่ายหรือแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาท่ีดี ควรได้รับการจัดล าดับความส าคัญท่ีสูงกว่า 
           4. ความตระหนัก การยอมรับหรือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในชุมชน (Community concern) 
ปัญหาท่ีชุมชนตระหนัก และได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไข ควรจะจัดล าดับความส าคัญสูงกว่า  
          ๒.๒. ระดับต าบลท าประชาพิจารณ์ : โดย  อบต.จะเชิญภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นักพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ปฏิบัติในชุมชน (ภาคประชาชน)คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้น าชุมชน สมาชิก อบต. ผู้แทนร้านค้า ผู้แทนองค์กรและผู้มีประสบการณ์ ร่วมกันพิจารณาแต่ละ
ประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต (อาจมีการประชาพิจารณ์ร่วมกับการปรับธรรมนูญสุขภาพต าบล  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต)  ซึ่งในขัน้ตอนนี้ก็จะได้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละต าบล 
          ๒.๓. ระดับอ าเภอพิจารณาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต : โดยเลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (สาธารณสุขอ าเภอ) จะเป็นผู้รวบรวมประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทุกต าบลเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุม พชอ.  เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เป็นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอ าเภอเต่างอย  
พร้อมแจ้งในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอและท่ีประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบ   
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           โดยอ าเภอเต่างอยมีประเด็นในการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังหมด  ๙  ประเด็นคือ 
           ๑.การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI) 
           ๒.การควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ (OV) 
           ๓.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  
           ๔.อนามัยแม่และเด็ก (เน้นเรื่อง IQ) 
           ๕.การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
           ๖.การดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์  
           ๗.ปัญหาการท้องในวัยเรียน  
           ๘.การดูแลผู้ด้อยโอกาส (เน้นเด็กท่ีด้อยโอกาส)  
           ๙.การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          ๒.๔. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  ด าเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
คุณภาพชีวิตในแต่ละประเด็น  
        

๓. กำรจัดกำรประชุมขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
๓.๑. ครั้งท่ี ๑.วันท่ี ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  : พิจาณาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง ๙  ประเด็น  และ

รายงานผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญ  (รายละเอียดในรายงานการประชุม) 
๓.๒.ครั้งท่ี ๒.วันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒  : ประชุมอนุกรรมการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(รายละเอียด

ในรายงานการประชุม) 
๓.๓.ครั้งท่ี ๓.วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  : ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ

คณะอนุกรรมการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  (รายละเอียดในรายงานการประชุม) 
 

๔. กำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ๒  ประเด็น 
    ๔.๑.ประเด็นที่ ๑ : กำรควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
           ๔.๑.๑.Unity District Health Team : มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดังนี้ 
                   - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเต่างอย (พชอ.)  มีนายอ าเภอเต่างอยเป็นประธาน 
                   - คณะกรรมการอ านวยการและอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ
(ศปถ.อ าเภอ) มีนายอ าเภอเต่างอยเป็นประธาน 

- คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ อปท. มีนายกองค์การบริหารแต่ละ
ต าบลเป็นประธาน 

- จัดต้ังทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC 
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 ๔.๑.๒.Customer focus : อ าเภอเต่างอยเป็นอ าเภอขนาดเล็ก  ไม่ได้เป็นเส้นทางหลักของเส้นทาง
คมนาคม  แต่เป็นถนนเส้นทางลัดท่ีจะผ่านไปยังจังหวัดท่ีติดกัน ประกอบกับสภาพภูมิศาตร์ของเส้นทางจะมี
ลักษณะเป็นภูเขา ทางชัน ถนนแคบ ถ้าผู้ขับข่ีรถไม่ชินทางก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ในช่วงสามส่ีปีท่ีผ่านมาเต่างอยมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญคือพญาเต่างอยท าให้มีประชาชนเดินทางมาเท่ียวพญาเต่างอยจ านวนมากขึ น โดยเฉพาะ
วันหยุดราชการ ปริมาณรถหรือการเดินทางผ่านเส้นทางอ าเภอเต่างอยจะเพิ่มมากกว่าปกติ   จากสถิติการ        
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอเต่างอย ในปี 2559 ถึง ปี 2561  พบว่ามีจ านวนอุบัติเหตุทางถนน  จ านวน    
425 ครั ง  461 ครั ง  และ 414 ครั ง ตามล าดับ และมีผู้เสียชีวิต  จ านวน 7 ราย 4 ราย และ 11 ราย อัตรา
ตายต่อแสนประชากร 29,16.6,45.3  ตามล าดับ  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเฉพาะในปี 2561 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเต่างอย (พชอ.) และคณะกรรมการอ านวยการ ,คณะอนุกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเต่างอยได้ถอดบทเรียนหาปัจจัยเส่ียงและสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ
และท าให้เสียชีวิตทั ง 11 รายในปี 2561 พบว่า ปัจจัยด้านคนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท าให้เสียชีวิตมาก
ท่ีสุด จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ72.37 รองลงมาคือปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
27.27 โดยปัจจัยด้านคนเกิดจากการขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิภัย ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และจากการวิเคราะห์
ระบบการประสานงานการดูแลต่อเนื่องเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
ยังไม่ครอบคลุม ไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

 ดังนั นจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเต่างอย  ประจ าปีงบประมาณ 2562    
ได้เอาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันดับ 1 ของอ าเภอเต่างอยท่ีต้องด าเนินการ
แก้ไข โดยในการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนนทางอ าเภอเต่างอยได้ด าเนินงานผ่านการขับเคล่ือนสภาสุขภาพ
อ าเภอเต่างอย  ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเต่างอย (พชอ.)  โดยมีคณะกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอเต่างอย (ศปถ.อ าเภอเต่างอย)  มีนายอ าเภอเต่างอยเป็นประธาน
อ านวยการ  คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นทีมงานด าเนินการในระดับอ าเภอ      
ในระดับต าบล  มีคณะกรรมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล (ศปถ.อปท.)  ทั ง 4 ต าบล  มี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานศูนย์อ านวยการ เป็นทีมงานในการด าเนินงานระดับต าบล  
        การด าเนินงานแบบเป็นทีม เป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกัน ทั งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และ     
ภาคประชาชน  ร่วมกันหลายภาคส่วนเป็นสหสาขาในการแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ 5 ส. ผ่านระบบสภาสุขภาพอ าเภอ 
หรือพชอ.ร่วมกับ ศปถ.ระดับอ าเภอ ระดับต าบล โดยมีเป้าหมายตามวิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ  2562   “สกลนคร  สัญจรปลอดภัย  ร่วมสร้างวินัย   ใส่ใจทุกชุมชน”  

โดยอ าเภอเต่างอยมีจุดแข็งคือมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  และในปีงบประมาณ 2562  อ าเภอเต่างอยยัง
ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
          ๔.๑.๓.Community Participation : โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเช่น 
                   -ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ในเรื่องข้อกฎหมายและกฎจราจร 
                   -มีการจัดท าประชาคมในชุมชนเพื่อเป็นมาตรการของชุมชน 
                   -การจัดต้ังด่านชุมชน 
                  -การให้บริการตรวจสภาพรถ 
                  -จัดต้ังอาสาสมัครจราจรในชุมชนและในโรงเรียน 
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          ๔.๑.๔.Appreciation and engagement :  
                 -มีถนนตัวอย่างในทุกต าบล 
                 -มีอาสาสมัครจราจรในชุมชนและในโรงเรียน 

    -มีวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ประธานชมรมผู้พิการอ าเภอเต่างอย)            
                -เป็นอ าเภอเดียวของจังหวัดสกลนครท่ียังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๒ (ข้อมูล  ณ  
ส้ินกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒) 

     ๔.๑.๕. Resourece sharing and Human Development :  
         - คน มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเช่น  การ

อบรมการฟื้นคืนชีพแก่ทีมกู้ชีพ อบต./อสม. , การอบรมให้ความรู้การจราจรแก่เด็กนักเรียน/ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร
จราจร  
                   - เงิน มีงบประมาณในการด าเนินงานทั งจากภายใน CUP  และจากภาคีเครือข่าย เช่นโครงการ
รณรงค์ ป้องกันและลดความรุนแรง จากอุบัติเหตุจราจร ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเต่างอย  จ านวน 50,000 บาท  ,  โครงการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายและชุมชน อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  ปี งบประมาณ 
2561 งบประมาณจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 จังหวัดอุดรธานี    จ านวน 20,000 บาท ,ปี ๒๕๖๒  
ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
                    - เวชภัณฑ์ / อุปกรณ์  มีการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน  เช่น  
อบต. ทุกแห่งจะมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานอาทิ กรวยไฟจราจร  กระบองไฟ  เส้ือสะท้อนแสง  
ป้ายหมุนหยุดแบบมีไฟ/ไม่มีไฟ  รถกู้ชีพออกเหตุ   วิทยุส่ือสาร 
                    - เทคโนโลยี/ข้อมูล มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในการประชุม พชอ. , 
อนุกรรมการด าเนินงาน และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกเดือน   
                ๔.๑.๖.Essential care :   
                    -มี CPG  ในการดูแลผู้บาดเจ็บจากอบุติเหตุทางถนน 
                    -มีการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย เช่น พัฒนาทีม  อสม.แจ้งเหตุ  ทีม  FR  EMS  ER 
คุณภาพ 
                   -มีการสร้างมาตรการในองค์กรและหน่วยงานเช่นงานศพปลอดเหล้า  ประชาคมหมู่บ้าน  
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               ๔.๑.๗.ผลลัพธ์ในกำรด ำเนินงำน          
ดัชนีชี้วัด เกณฑ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

อัตราตายต่อแสนประชากร 
 

ไม่เกิน 16
ต่อแสน
ประชากร 

29 
(7ราย) 

16.6 
(4ราย) 

45.3 
(11ราย) 

0 

จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน - 452 461 414 144 
จ านวนต าบลต้นแบบป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

 - - - - 1 
 

อัตราความครอบคลุมการสอบสวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

100% NA NA 100 - 

อัตราความครอบคลุมของหน่วยบริการ
กู้ชีพระดับต าบล 

100% 100 100 100 100 

การทบทวน อบรม ฟื้นฟู EMR 
ครอบคลุม100% อย่างน้อยปีละ 1 
ครั ง 

100% 100 100 100 ยังไม่ท า 

ผ่านเกณฑ์การประเมินด่านชุมชน  
(ช่วงเทศกาล) 

100% 100 100 100 100 

 
               ๔.๑.๘.ผลกำรประเมินตนเองตำมแนวทำง UC-CARE : ประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนกำร
ควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน          

ระดับพัฒนา UCARE ในภาพรวม (ระบุระดับ) 

1. Unity 
Team 

2. Customer 
Focus 

3.Community 
participation 

4.Appreciation 

5. Resource 
sharing and 

human 
development 

6. Essential 
care 

 
๒ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๒ 
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   ๔.๒.ประเด็นที่ ๒ : กำรควบคุมป้องกันกันโรคพยำธใิบไม้ตับ 
         ๔.๒.๑ Unity district Health Team : มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดังนี้ 
                   - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเต่างอย (พชอ.)  มีนายอ าเภอเต่างอยเป็น 
                      ประธาน 
                   - คณะอนุกรรมการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
         ๔.๒.๒. Customer Focus 
                  อ าเภอเต่างอยเป็นอ าเภอท่ีมีประชาชนยังด ารงชีวิตแบบชนบท ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมและ หาอาหารเองตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้และแหล่งน้ า เป็นต้น โดยเฉพาะในแหล่งน้ า 
คือ หนองน้ า คลอง, บึง , ล าน้ าพุง และอ่างเก็บน้ าห้วยหวด มีน้ าตลอดท้ังปี อาหารท่ีทุกครัวเรือนรับประทานคือ
ปลาชนิดต่างๆ น ามาปรุงท าอาหาร แปรรูปอาหาร เช่น ลาบ , ก้อย , ต้ม, ส้มต าใส่ปลาร้า เป็นต้น   และทุก    
หลังคาเรือนของคนภาคอีสานนิยมกินมาก คือ ปลาร้า ท่ีท าเองและซื้อจากตลาดบ้าง จากสถิติการด าเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ ก าจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน  าดี 
วาระคนอีสาน “ อ าเภอเต่างอย เริ่มด าเนินการตั งแต่ปี  2556  ถึงปัจจุบัน (ผลงานสะสมจนถึงสิ นกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ )  มีการด าเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ นไป  (โดยใช้แบบ Verbal Screening )  
กลุ่มเป้าหมายทั งหมด จ านวน 9,687  คน คัดกรองได้ 9,645 คน คิดเป็นร้อยละ  99.66  พบกลุ่มเส่ียงว่ามี
ประวัติการติดเชื อพยาธิใบไม้ตับ  จ านวน 776  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.04 เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ จ านวน  
4,158 คน คิดร้อยละ 43.07  มีประวัติกินปลาเกล็ดขาวดิบ จ านวน  7,097 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.51   
ประวัติกินปลาร้าดิบ จ านวน 8,801 คน  คิดเป็น ร้อยละ  91.16  มีญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งท่อน  าดี  จ านวน 
408  คน  คิดเป็น  ร้อยละ 4.23  และประชาชนกลุ่มเส่ียง 3 ข้อขึ นไปตรวจอุจจาระด้วยวิธี Modified Kato 
Katz   จ านวน 2,931 ราย  พบไข่พยาธิใบไม้ตับ จ านวน  1,443 ราย   คิดเป็นร้อยละ 49.23  ( ข้อมูลจาก 
โปรแกรม OVSK )      
                  ส าหรับการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในต าบลต้นแบบนั น  จะด าเนินการกับ
ประชากรในอายุ 15  ปีขึ นไปในต าบลนั นๆ ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังตารางข้างล่างนี  
 
ปี ตรวจอุจจาระ ตรวจอัลตราซาวด์ 
 จ านวน

ตรวจ 
ไม่พบพยาธิ พบพยาธิ จ านวน ปกติ ผิดปกติ/เสี่ยง ส่งต่อ ผลตรวจ 

  จ านวน % จ านวน %  จ านวน % จ านวน %   
61 905 679 93.7 45 6.2 125 109 87.2 16 12.8 1 ปกติ 
62 831 739 88.9 93 11.0 73 53 72.6 20 27.3 2 รอผล 
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          ๔.๒.๓.Community  Participation   
                  -จัดท า MOU  กับผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านในการใช้ปลาร้าปรุงสุกปรุงอาหารและไม่ให้มีอาหารปลาดิบ 
                  -ผู้น าชุมชนเปิดสปอตประชาสัมพันธ์ทุกเช้า 
                  -มีการสอน E-Books ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,โรงเรียนอนุบาลเอกชน , โรงเรียนประถมศึกษา  และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง  
                  -เปิดสปอตรณรงค์ทางสถานีวิทยุเต่างอยเรดิโอทุกวัน 
          ๔.๒.๔. Appreciation          
 1. มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ผ่านโรงเรียน อสม.ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลและติดตามผู้ป่วยโรค
พยาธิใบไม้ตับ  โดยการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน อสม. 
 2. พัฒนาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ระดับ รพ.สต. ในการตรวจพยาธิใบไม้ตับ  
 3. สร้างบุคคลต้นแบบไม่รับประทานปลาดิบ  แยกกระปุกปลาร้า  ดิบและสุก ซึ่งปลาร้าดิบใช้ส าหรับใส่ต้ม
หรือแกงไม่น ามาใส่อาหารท่ีไม่ผ่านความร้อน 

4. มีการจัดตั งชมรมไม่กินปลาดิบทุกหมู่บ้าน 
5. มีครัวเรือนตัวอย่างท่ีไม่กินปลาร้าดิบทุกหมู่บ้าน 
6.งานบุญประเพณีปลอดปลาร้าดิบ/ปลาดิบ ในชุมชน ทุกหมู่บ้าน 
 

          ๔.๒.๕.Resource sharing 

- คน มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเช่น  การให้แพทย์
เข้ารับการอบรมการตรวจอัลตราซาวด์ , การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ระดับ รพ.สต. ในการตรวจพยาธิใบไม้ตับ  

- เงิน มีงบประมาณในการด าเนินงานทั งจากภายใน CUP  และจากภาคีเครือข่าย เช่น  ในปี 2562    
รพ.สต.นาหลวง  ขอสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต.จันทร์เพ็ญ  จ านวน  10,000  บาท , รพ.สต.โพนปลาโหล
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต.เต่างอย  จ านวน  15,000  บาท   

- เวชภัณฑ์ / อุปกรณ์  มีการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน  เช่น  วัสดุ
อุปกรณ์ในการตรวจอุจจาระ  ,ยาฆ่าพยาธิ , กองทุนพญาเต่างอยให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลเต่างอย , ชาวบ้านช่วยกันจัดท าผ้าป่าเพื่อหาทุนสมทบสร้าง
อาคารให้กับโรงพยาบาลเต่างอย , รพ.สต.ได้รับการบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากพระสงฆ์ 

- เทคโนโลยี / ข้อมูล มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในการประชุม พชอ. , 
อนุกรรมการด าเนินงาน และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกเดือน   
          ๔.๒.๖. Essential care 
 -รพ.สต. เกิดระบบการให้บริการเฝ้าระวัง  ควบคุม  ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 - มีการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีในการดูแลประชาชนกลุ่มเส่ียง  กลุ่มพบไข่พยาธิใบไม้ตับ    

- มีระบบติดตามกลุ่มเส่ียง เพื่อตรวจ  Ultrasound  ซ  าทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี 
 - เกิดมาตรการทางสังคมในการดูแลประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและไม่ต้องเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
          -มี CPG  ในการดูแลผู้ป่วย 
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      ๔.๒.๗.ผลลัพธ์ในกำรด ำเนินงำน          
ปัญหา/ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 2562 
1. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 

≥ 80 25 50 75 100 

2. ร้อยละการตรวจอุจจาระกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี ขึ นไป ≥80 99.6 97.3 94.0 96.3 
3. ร้อยละการตรวจอุจจาระกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีขึ นไป      
พบไข่พยาธิใบไม้ตับ 

≤ 20 49.2 14.3 6.7 10.5 

4. อัตราป่วยโรคมะเร็งท่อน  าดี / มะเร็งตับ ต่อแสนประชากร - 45.40 74.1 41.3 28.8 

5. อตัราตายโรคมะเร็งท่อน  าดี / มะเร็งตับ ต่อแสนประชากร - 36.40 47.97 74.49 24.77 

6. ร้อยละร้านส้มต าใช้ปลาร้าปรุงสุก 100 25 50 100 100 
 
       ๔.๒.๘.ผลกำรประเมินตนเองตำมแนวทำง UC-CARE : ประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนกำรควบคุม
ป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ          

ระดับพัฒนำ UCARE ในภำพรวม (ระบุระดับ) 

1. Unity 
Team 

2. Customer 
Focus 

3.Community 
participation 

4.Appreciation 

5. Resource 
sharing and 

human 
development 

6. Essential 
care 

๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
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กำรด ำเนินงำน PCC 

PCC ของ  คปสอ.เต่างอย.  ยังไม่เปิดด าเนินงาน  . มีปัญหาอุปสรรค คือ  
1. จ านวนประชากร ยังไม่ถึงเกณฑ์ขั นต่ าในการขอเปิดบริการ  
2. จ านวนบุคลากรและลักษณะงานยังไม่เหมาะสม เช่น หากเปิดต้องมีการแยกคลินิกรักษาพยาบาล และต้องมีการแยกหน่วยสถานบริการออกจากสถานบริการหลัก 

รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี  ซึ่งในส่วนนี ยังไม่มีแผนการก่อสร้าง หรือแยกหน่วยบริการ  เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ   แต่มีการด าเนินงานรองรับคือการ
ออกให้บริการใน รพ.สต. แบบสหสาขาวิชาชีพด้านการตรวจรักษาโรคเรื อรัง  คลินิกสุขภาพจิต   เยี่ยมบ้าน  คลินิกทันตกรรม  หมุนเวียนไปตาม รพ.สต. ต่างๆ  มีแพทย์    
เภสัชกร  ทันตแพทย์  กายภาพบ าบัด  แพทย์แผนไทย  ออกร่วมให้บริการ 

3. การท่ีแพทย์ 3 คน  ออกไปให้บริการท่ี รพ.สต. ท าให้เหลือแพทย์อยู่ท่ีโรงพยาบาล 2 คน  หากแพทย์ท่านใดขาด ลา หรือ ป่วย ไปราชการ  ท าให้เหลือแพทย์เพียง 
1 คน  รับผิดชอบทั งหมด ท าให้ภาระงาน หรือช่ัวโมงในการท างานมากขึ น  ระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับคนไข้แต่ละคนสั นลงเพื่อความเร่งรีบและทันเวลาและหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินแพทย์ 
ต้องเข้าตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยท่ีอาการหนักมากกว่า ท าให้ระยะเวลารอคอยสูง ท าให้เส่ียงต่อ ข้อร้องเรียนได้ 

 
ข้อมูลทีมหมอครอบครับอ ำเภอเต่ำงอย 

สถานบริการ ทีมหมอครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
Palliative 

Care 
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับ

การส่งเสริมพัฒนาการ 
รพ. 

(แห่ง) 
ศสม.
(แห่ง) 

รพ.สต.
(แห่ง) 

ทีมหมอ
ครอบครัว 
(อ าเภอ) 

ทีมหมอ
ครอบครัว
(ต าบล) 

ทีมหมอ
ครอบครัว
(ชุมชน) 

ผู้สูงอายุ 
ทั งหมด 

ผู้สูงอายุ 
ติดเตียง 

ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน 

ผู้พิการ 
ทั งหมด 

ผู้พิการ 
ท่ีต้องได้รับ 
การดูแล 

Palliative 
Careทั งหมด 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ทั งหมด 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้า 

1 ๐ 4 1 4 32 3,008 22 117 943 412 ๓๔ 895 4 
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กำรด ำเนินงำน  รพ.สต.ติดดำว 

๑. ผลกำรด ำเนินงำน รพ.สต.ติดดำว 
คปสอ.เต่างอย  รับการประเมินติดดาวครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๐  โดยในปี ๒๕๖๐ นี้มี รพ.สต.ท่ีผ่านการ

ประเมิน รพ.สต. ๕  ดาว  ๒ แห่งคือ  รพ.สต.โพนปลาโหล และ รพ.สต.นาหลวง  และประเมินผ่าน รพ.สต.         
๕  ดาว  ในปี ๒๕๖๑ อีกจ านวน ๒ แห่งคือ  รพ.สต.ต าข่า  และ รพ.สต.ดงหลวง  รวม รพ.สต. ท่ีประเมินผ่าน   
รพ.สต. ๕ ดาว  ท้ังหมด ๔ แห่ง  (ร้อยละ ๑๐๐)    

๒. กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน  รพ.สต.ติดดำว 
การด าเนินงาน  รพ.สต.ติดดาว ของ คปสอ.เต่างอยนั้น  เน้นการด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

ภายใน คปสอ.ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  โดยเฉพาะทรัพยากรด้านบุคลากร  รวมท้ังการการแบ่งปันใช้ทรัพยากร
ด้านบุคลากรกับ คปสอ.ท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน  เช่น  คปสอ.เมืองสกลนคร  และ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ  ซึ่งมี
กระบวนการในการด าเนินงานพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. ทีมพี่เล้ียงหรือผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ติดดาว  รับนโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงานจากจังหวัด  
แล้วกลับมาช้ีแจงแนวทางแก่ รพ.สต.เพื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ในการประเมิน 

๒. ผู้บริหาร (สาธารณสุขอ าเภอ) ร่วมกับทีมพี่เล้ียงนัดประชุมหารือในภาพโซน (อ าเภอเต่างอยอยู่ร่วม
โซนกับอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโคกศรีสุพรรณ)  เพื่อก าหนดวัน  เวลา  ในการออกเยี่ยมประเมิน  รพ.สต.
ติดดาว  ตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ีจังหวัดก าหนด  โดยคณะกรรมการท่ีออกเยี่ยมประเมินนี้จะอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการโซน 

๓. ทีมพี่เล้ียง  รพ.สต.ติดดาว  ในแต่ละ คปสอ.ออกด าเนินการเยี่ยมประเมินตามหัวข้อท่ีแต่ละทีม
รับผิดชอบ  พร้อมให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ รพ.สต.ในส่วนท่ีต้องพัฒนา 

๔. รับการเย่ียมประเมินจากทีมคณะกรรมการโซนพร้อมให้คะแนนในการเยี่ยมประเมิน   
๕. ด าเนินการพัฒนาในส่วนท่ีทีมคณะกรรมการโซนให้ค าแนะน า (บางส่วน CUP  ต้องให้ความช่วยเหลือ

ในเรื่องงบประมาณเพื่อพัฒนา) 
๖. รับการเย่ียมประเมินจากคณะกรรมการจังหวัด พร้อมให้คะแนนในการเยี่ยมประเมิน 
๗. จังหวัดประกาศผลการเยี่ยมประเมิน  ซึ่งในปีล่าสุด (ปี ๒๕๖๑)  มีคะแนนการเยี่ยมประเมินจาก

คณะกรรมการจังหวัด  ดังตารางข้างล่างนี้   

รพ.สต./PCU 
ร้อยละของคะแนนที่ได้ ร้อยละ

คะแนนรวม 
ระดับ หมวดที่ 

1  
หมวดที่ 

2 
หมวดที่ 

3 
หมวดที่ 

4 
หมวดที่ 

5 
รพ.สต.ค าข่า 106.5 10 10 301.75 46 92.81 5  ดาว 
รพ.สต.ดงหลวง 108 10 10 292.25 45 91.05 5  ดาว 
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๓. ผลกำรประเมินตนเองในโปรแกรมระบบข้อมูลทรัพยำกรสุขภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิ  ปี ๒๕๖๒ 
เกณฑ์ประเมิน 

รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล 
น้้าหนัก คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ตามหมวด 

หมวด 1 การน้าองค์กรและการจัดการที่ดี  25 60 59 98.33 ผ่าน 
1.1 ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 5 5 5     
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 5 10 10     
1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีส าคัญ 10 40 39     
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์             
รพ.สต.ติดดาว 

5 5 5     

หมวด 2 การให้ความส้าคัญกับ ประชากรเป้าหมาย 
ชุมชน   และ ผู้มีส่วนได้เสีย 

15 5 5 100.00 ผ่าน 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 10 5 5 100.00 ผ่าน 
หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและ 
ประชากรทุกกลุ่มวัย 

30 299 265 88.63 ผ่าน 

4.1 จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP) 2 5 3     
4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าท่ี) 9 30 30     
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1 5 5     
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบัด 2 10 10     
4.5 การบริการในชุมชน 4 10 10     
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (คบส.) 

3 80 78     

4.7 ระบบสนับสนุน 9 159 129     
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 54 30     
4.7.2 การปอ้งกันและควบคุมการติดเชื อ (IC) 3 65 59     
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB) 
3 40 40     

หมวด 5 ผลลัพธ์ 20 41 37 90.24 ผ่าน 
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง     
(Self Care) 

5 16 16     

5.2.1 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (OTOP) 5 5 3     
5.2.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (HDC) 5 15 15     
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ 5 5 3     

คะแนนรวม 100 410 371 90.49 ผ่าน 
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เกณฑ์ 
รพ.สต.บ้านค้าข่า 

น้้าหนัก คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ตามหมวด 

หมวด 1 การน้าองค์กรและการจัดการที่ดี  25 60 58 96.67 ผ่าน 

1.1 ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 5 5 5     

1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 5 10 10     

1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีส าคัญ 10 40 38     
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์             
รพ.สต.ติดดาว 

5 5 5     

หมวด 2 การให้ความส้าคัญกับ ประชากรเปูาหมาย 
ชุมชน   และ ผู้มีส่วนได้เสีย 

15 5 4.5 90.00 ผ่าน 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 10 5 4 80.00 ผ่าน 
หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและ 
ประชากรทุกกลุ่มวัย 

30 299 291 97.32 ผ่าน 

4.1 จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP) 2 5 5     
4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าท่ี) 9 30 30     
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1 5 5     
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบัด 2 10 8     
4.5 การบริการในชุมชน 4 10 10     
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (คบส.) 

3 80 79     

4.7 ระบบสนับสนุน 9 159 154     
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 54 51     
4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื อ (IC) 3 65 63     
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB) 

3 40 40     

หมวด 5 ผลลัพธ์ 20 41 37 90.24 ผ่าน 
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง     
(Self Care) 

5 16 16     

5.2.1 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (OTOP) 5 5 5     
5.2.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (HDC) 5 15 11     
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ 5 5 5     

คะแนนรวม 100 410 394.5 96.22 ผ่าน 
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เกณฑ์ 
รพ.สต.บ้านนาหลวง 

น้้าหนัก คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ตามหมวด 

หมวด 1 การน้าองค์กรและการจัดการที่ดี  25 60 58 96.67 ผ่าน 
1.1 ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 5 5 5     
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 5 10 9     
1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีส าคัญ 10 40 39     
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์             
รพ.สต.ติดดาว 

5 5 5     

หมวด 2 การให้ความส้าคัญกับ ประชากรเปูาหมาย 
ชุมชน   และ ผู้มีส่วนได้เสีย 

15 5 4 80.00 ผ่าน 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 10 5 4 80.00 ผ่าน 
หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและ 
ประชากรทุกกลุ่มวัย 

30 299 277.4 92.78 ผ่าน 

4.1 จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP) 2 5 5     
4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าท่ี) 9 30 30     
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1 5 5     
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบัด 2 10 7     
4.5 การบริการในชุมชน 4 10 10     
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (คบส.) 

3 80 68     

4.7 ระบบสนับสนุน 9 159 152.4     
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 54 51     
4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื อ (IC) 3 65 63     
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB) 
3 40 38.4     

หมวด 5 ผลลัพธ์ 20 41 40 97.56 ผ่าน 
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง     
(Self Care) 

5 16 16     

5.2.1 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (OTOP) 5 5 5     
5.2.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (HDC) 5 15 15     
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ 5 5 4     

คะแนนรวม 100 410 383.4 93.51 ผ่าน 
 



เอกสารรับการตรวจเยีย่มเสริมพลงัการด าเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ  คปสอ.เต่างอย  ปีงบประมาณ 2562 หนา้ 40 
 
 

เกณฑ์ 
รพ.สต.บ้านดงหลวง 

น้้าหนัก คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ตามหมวด 

หมวด 1 การน้าองค์กรและการจัดการที่ดี  25 60 58 96.67 ผ่าน 
1.1 ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 5 5 5     
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 5 10 10     
1.3 ระบบบริหารจัดการท่ีส าคัญ 10 40 38     
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์             
รพ.สต.ติดดาว 

5 5 5     

หมวด 2 การให้ความส้าคัญกับ ประชากรเปูาหมาย 
ชุมชน   และ ผู้มีส่วนได้เสีย 

15 5 5 100.00 ผ่าน 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 10 5 5 100.00 ผ่าน 
หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและ 
ประชากรทุกกลุ่มวัย 

30 299 254 84.95 ผ่าน 

4.1 จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP) 2 5 3     
4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าท่ี) 9 30 23     
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 1 5 2     
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบัด 2 10 9     
4.5 การบริการในชุมชน 4 10 9     
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (คบส.) 

3 80 70     

4.7 ระบบสนับสนุน 9 159 138     
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 54 50     
4.7.2 การป้องกันและควบคุมการตดิเชื อ (IC) 3 65 58     
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB) 
3 40 30     

หมวด 5 ผลลัพธ์ 20 41 38 92.68 ผ่าน 
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง     
(Self Care) 

5 16 13     

5.2.1 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (OTOP) 5 5 5     
5.2.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี วัด (HDC) 5 15 15     
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ 5 5 5     

คะแนนรวม 100 410 360 87.80 ผ่าน 
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๔. กำรด ำรงคุณภำพตำมมำตรฐำนของ  รพ.สต.ติดดำว 
เนื่องจากการด าเนินงาน  รพ.สต.ติดดาว  เป็นการด าเนินงานท่ีมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นตัวก าหนด  

ดังนั้นผู้บริหารของ คปสอ.  และทีมพี่เล้ียงจะต้องมีมาตรการหรือกระบวนการในการก ากับให้สถานบริการนั้นด ารง
มาตรฐานเอาไว้   ซึ่งในส่วนของ  คปสอ.เต่างอย นั้น   มีกระบวนการในการด ารงคุณภาพตามมาตรฐานของ      
รพ.สต.ติดดาว  ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารของ  คปสอ. ร่วมกับทีมพี่เล้ียง ร่วมศึกษาเกณฑ์การด าเนินงานและหารือแนวทางในการ 
ออกเยี่ยมให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือ รพ.สต.            

๒. ผลจากการหารือในข้อ ๑  ได้แนวทางว่าให้จัดท าค าส่ังของ  คปสอ.เต่างอย  เพื่อมอบหมายภาระกิจ
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์ตามค าส่ังนั้นออกเย่ียมให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ  รพ.สต. ตามวัน  เวลาท่ีนัดหมาย
กับแต่ละ รพ.สต. (เนื่องจากการจะออกเยี่ยมให้ค าแนะน าแก่ รพ.สต.ให้ครบทุกเกณฑ์  พร้อมกันนั้นเป็นเรื่องยาก)  
ดังมีรายละเอียดในค าส่ัง  คปสอ.เต่างอยท่ี ๒๓/๒๕๖๒  

๓. พี่เล้ียงผู้รับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์ออกเยี่ยมให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ  รพ.สต.  ซึ่งการประสานงาน
และส่ือสารกันระหว่างพี่เล้ียงกับ  รพ.สต.นั้น   เน้นการส่ือสารในกลุ่มไลน์ (ต้ังกลุ่มไลน์ขึ้นมาเฉพาะช่ือกลุ่มว่า 
“DHSA ติดดาวเต่างอย” และการส่ือสารแบบอรูปนัย  

๔. ทีมพี่เล้ียงหรืออผู้รับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์นั้น  หากมีประเด็นในการพัฒนาท่ียุ่งยากหรือล าบากใน
การตัดสินใจ  ให้รายงานต่อผู้บริหารของ  คปสอ.  ซึ่งในบางประเด็นอาจจ าเป็นต้องใช้มติท่ีประชุม คปสอ.  ในการ
ตัดสินใจ  หรือในบางประเด็นอาจใช้เวทีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  ช่วยเหลือในการ
ด าเนินงาน 
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