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ข้อมูลทั่วไปต ำบลจันทร์เพ็ญ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

เมื่อปี พ.ศ.2378  ได้มีครอบครัวของนายสุ  นางไส  มีภูมิล าเนาเดิมท่ีบ้านภูแล่นช้าง  อ.เขาวง         จ.
กาฬสินธุ์  ได้เข้ามาท าไร่เล่ือนลอย  ต่อมามีพระภิกษุและชาวบ้านเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม  จึงได้แวะ
ฉันเพลท่ีริมหนองน  า   ต่อมามีการตั งรกรากเป็นหมู่บ้านจึงเรียกหมู่บ้านแถวนี ว่า "บ้านหนองฉันเพล" ต่อมาได้
เปล่ียนช่ือหมู่บ้านใหม่ว่า  "บ้านจันทร์เพ็ญ"  ขึ นกับต าบลเต่างอย   ต่อมาได้แยกต าบลเมื่อปี พ.ศ. 2527 

ค ำขวัญต ำบลจันทร์เพ็ญ 
อุทยานแห่งชาติภูผายล    ถิ่นรวมพลคนเสรีไท     ป่าผืนใหญ่เขียวขจี    โบราณคดีบึงสา            

สองศาสนาพุทธคริสต์    เศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ 

ขนำดที่ต้ังและอำณำเขตติดต่อ 
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบเชิงเขาภูพาน   พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ประมาณร้อยละ 70   มี

หมู่บ้านอยู่ในพื นท่ีราบ 6 หมู่บ้าน อยู่บนภูเขา 2 หมู่บ้าน  มีอ่างเก็บน  าขนาดกลาง 1 แห่ง   ขนาดเล็ก 4 แห่ง
และล าห้วย 2 สาย   ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 5 กิโลเมตร  

อำณำเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลนาตาล อ.เต่างอย 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเต่างอย อ.เต่างอย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

แผนที่อ ำเภอเต่ำงอย 
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สภำพทำงเศรษฐกิจ 
อาชีพหลัก ท านา ท าสวน ท าไร่มันส าปะหลัง สวนยางพารา ปศุสัตว์  อาชีพเสริม ปลูกพืชฤดูแล้ง 

หัตถกรรม   ท าไม้กวาดดอกหญ้า 

ศำสนำและวัฒนธรรม  
ประชาชนหมู่ 1,2,7 จะนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 99  มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง คือ โบสถ์แม่พระถวายพระกุมารใน   พระ

วิหาร (ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื นฐาน ปี 56) 
- ประชาชนหมู่ 3,8 ร้อยละ 99  มีวัดพุทธ 1 แห่ง คือ วัดบ้านบึงสา (ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื นฐาน)  
- ประชาชนหมู่ 5 จะนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100 มีวัดพุทธ 1 แห่ง คือ วัดบ้านกวนบุ่น และส านักสงฆ์ 1 แห่ง  

- ประชาชนหมู่ 4,6 จะนับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ จ านวนเท่าๆกัน (ร้อยละ 50 ,50)  จึงมีทั งวัดพุทธ และโบสถ์
คริสต์ตั งอยู่ในหมู่บ้าน แต่ประชาชนในหมู่บ้านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับประเพณีทั ง 2 ศาสนา 

หน่วยงำนประสำนงำนด้ำนสำธำรณสุขที่ส ำคัญ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ 
2. โรงเรียน  มีทั งหมด  4  แห่ง  ประกอบด้วย 

2.1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 
โรงเรียนบ้านโคกกลาง 

2.2 ระดับประถมศึกษา  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านห้วยหวด  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย 

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง 
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง 
 

เขตกำรปกครองต ำบลจันทร์เพ็ญ 

ล ำดับ บ้ำน หมู่ จ ำนวน 
     หลังคำเรือน ครอบครัว 
1 จันทร์เพ็ญ 1 216 240 
2 จันทร์เพ็ญ 2 236 250 
3 บึงสา 3 181 204 
4 ห้วยหวด 4 185 190 
5 กวนบุ่น 5 216 227 
6 โคกกลาง 6 326 352 
7 สามัคคี 7 197 220 
8 นาหลวง 8 193 213 

รวม 8 1,750 1,896 
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จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 
กลุ่มอำยุ ( ปี ) จ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ 

  ชำย หญิง รวม 
0-4 218 188 406 
5-9 224 209 433 

10-14 245 247 492 
15-19 229 252 481 
20-24 268 236 504 
25-29 247 270 517 
30-34 336 317 653 
35-39 377 319 696 
40-44 324 300 624 
45-49 292 294 586 
50-54 244 270 514 
55-59 210 210 420 
60-64 172 176 348 
65-69 111 112 223 
70-74 68 73 141 
75-79 47 54 101 

80 ปีขึ นไป 34 69 103 
รวม 3,646 3,596 7,242 

     ท่ีมา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php   
 

 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
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ข้อมูลด้ำนสขุภำพ 

อัตรำบุคลำกรสำธำรณสุข รพ.สต.บ้ำนนำหลวง 
ประเภทบุคลำกร รพ.สต.นำหลวง อัตรำต่อประชำกร 

นักวิชาการสาธารณสุข 3 1 : 2,414 
พยาบาลวิชาชีพ 2 1 : 3,612 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข -  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1 : 7,242 
นักแพทย์แผนไทย 1 1 : 7,242 
ลูกจ้างประจ า -  
ลูกจ้างช่ัวคราว 4  

รวม 11  
 
สถิติชีพ 

ปี ประชากร การเกิด การตาย อัตราเพิ่ม 
จ านวน(คน) อัตรา/พัน จ านวน(คน) อัตรา/พัน 

2558 7,176 82 11.4 54 7.5 3.9 
2559 7,210 93 12.9 47 6.5 6.4 
2560 7,213 76 10.5 40 5.5 5.0 
2561 7,236 67 9.3 42 5.8 3.5 
2562 7,242 40 5.5 20 2.8 2.8 
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สำเหตุกำรป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ปี 2562 

ล ำดับ ชื่อโรค จ ำนวนผู้ป่วย 
(คร้ัง) 

อัตรำป่วย/แสน
ประชำกร 

1 ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า 420 5,799.5 
2 การติดเชื อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 367 5,067.7 
3 เนื อเยื่อผิดปกติ 247 3,410.7 
4 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 228 3,148.3 
5 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 200 2,761.7 

 

 
 
ท่ีมา : HDC  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2562 

 

สำเหตุกำรป่วยของโรคท่ีต้องเฝ้ำระวัง ปี 2562 

ล ำดับ ชื่อโรค จ ำนวนผู้ป่วย อัตรำป่วยต่อแสนประชำกร 
1 อุจจาระร่วง 6 82.9 
2 ตาแดง 2 27.6 

 

ท่ีมา : ข้อมูลโปรแกรม R506  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2562 
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สำเหตุกำรตำย 3  อันดับแรก  ปี 2562 

ล ำดับ ชื่อโรค จ ำนวน 
( คน ) 

อัตรำตำย/แสน
ประชำกร 

1 ไตวายเรื อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 5 69.0 
2 วัยชรา 4 55.2 
3 มะเร็งเซลล์ตับ 2 27.6 

 

 
 
ท่ีมา : HDC  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2562 
 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

ล ำดับ กลุ่ม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1 เด็ก 0 – 5 ปี 498 6.88 
2 เด็ก 6 – 14 ปี 833 11.50 
3 เยาวชน 15 – 24 ปี 985 13.60 
4 วัยท างาน 25 – 59 ปี 4,010 55.37 
5 ผู้สูงอายุ 916 12.65 
6 หญิงตั งครรภ ์ 24  
7 ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง 637  
8 ผู้ป่วยมีภาวะไต stage 3 - 5 236  
9 ผู้ป่วยล้างไต 8  
10 ผู้ป่วยจิตเวช 75  
11 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 40  
12 ผู้พิการ 339  
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ปัญหำสำธำรณสขุและแผนงำนโครงกำร 
ปัญหำสำธำรณสุข 

พื นท่ีต าบลจันทร์เพ็ญ  เป็นพื นท่ีท่ีมีปัญหาด้านสาธารณสุขมากมาย  ประกอบกับการมีพื นท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื อกับความเส่ียงต่อภัยสุขภาพได้ง่าย  อาทิเช่น  มีหมู่บ้านอยู่ในเทือกเขาและป่า  ซึ่งเส่ียงต่อการ
เกิดโรคไข้มาลาเรีย   มีเส้นทางคมนาคมท่ีคดโค้ง  ลาดชัน  ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย   นอกจากนี ยังมี
พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ของประชาชนในพื นท่ี  ท่ีท าให้เกิดภัยสุขภาพ  เช่น  การสูบบุหรี่  ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์   ขาดการออกก าลังกาย  เป็นต้น    จากปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ นมากมาย  ได้มีการคืนข้อมูลแก่ชุมชน
ผ่านรูปของคณะกรรมการดูแลสุขภาพระดับต าบล  ท าให้ได้ปัญหาท่ีส าคัญของพื นท่ี ดังนี  

1. เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. มะเร็งท่อน  าดีและพยาธิใบไม้ตับ 
3. อุบัติเหตุจราจรและจมน  า 
4. อนามัยแม่และเด็ก 
5. ไข้เลือดออก 

แผนงำนโครงกำรในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุข 
ปัญหาสาธารณสุขของพื นท่ี  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับพื นท่ี  และ  องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ   ดังนี  
ระดับหน่วยบริการ 
1. โครงการซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ  รพ.เต่างอย    จ านวน  30,000  บาท 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ต าบลจันทร์เพ็ญ    

จ านวน  12,750  บาท 
3. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต ต าบลจันทร์เพ็ญ   จ านวน  7,950  บาท 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกาปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัย ต าบลจันทร์เพ็ญ 

จ านวน  12,600  บาท 
5. โครงการประชารัฐจันทร์เพ็ญร่วมใจขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร  จ านวน  20,250  บาท 
6. โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก   จ านวน  25,000  บาท 
7. โครงการฆราวาสใส่ใจ ใส่บาตร พระสงฆ์ฉันได้ ห่างไกลโรค   จ านวน  8,500  บาท 
8. โครงการต าบลจันทร์เพ็ญต้านภัยโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน  าดี  จ านวน  8,945  บาท 
9. โครงการผู้สูงอายุต าบลจันทร์เพ็ญ “ข้อเข่าดี หนีเข่าเส่ือม”  จ านวน  25,050  บาท 
10. โครงการอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลแม่และเด็กตามนโยบาย 3 ก. (กิน กระตุ้น กระตุก) 

จ านวน  30,300  บาท 
11.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการต าบลจันทร์เพ็ญ   จ านวน  21,250  บาท 
12.  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ต าบลจันทร์เพ็ญ จ านวน  20,000  บาท 
13. อบต.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  จ านวน  55,000  บาท 



สรุปผลการด าเนินงาน  รพ.สต.บา้นนาหลวง  ปีงบประมาณ 2562   รอบท่ี 2 (ตุลาคม  2561 – มิถุนายน  2562)     หนา้ 8 
 

ระดับหมู่บ้าน 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสะอาดปราศจากโรค  จ านวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย   จ านวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 

10,000 บาท 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
จ านวนโครงการ การด าเนินงานโครงการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ ก าลัง
ด าเนินการ 

ร้อยละ ยังไม่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

11 1 9.09 3 27.27 7 63.64 
 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ   
ข้อมูลสิทธิกำรรักษำพยำบำล 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล จ ำนวน ( คน ) 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 35 
ข้าราชการ 230 
ประกันสังคม 1,129 
สิทธิ UC 5,503 
สิทธิอื่น 286 

รวม 7,242 
 

สถำนะทำงกำรเงิน   
เงินบ ารุงคงเหลือ  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2562     จ านวน  698,087.99  บาท 
ค่าใช้จ่าย Fixed cost  เฉล่ียต่อเดือน  ประมาณ  100,000  บาท 
เงินบ ารุงคงเหลือเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจ าเดือน   6.9  เดือน 
การได้รับสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2562  ดังนี  

1. รพ.เต่างอย 

- Fixed cost  จ านวน 2 งวด  รวมเป็นเงิน  935,180  บาท 

- ค่าจ้างลูกจ้างสหวิชาชีพ   จ านวน  283,746  บาท 

- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย(ฉ.11)   จ านวน  3  งวด  รวมเป็นเงิน  145,800  บาท 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล อบต.จันทร์เพ็ญ  

- สนับสนุนงบประมาณโครงการ 11 โครงการ   รวมเป็นเงิน  192,595  บาท 
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กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ตดิต่อ 
กำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ ำดี 

สถำน
บริกำร ตรวจอัลตร้ำซำวด์ 

  กลุ่มเสี่ยง 40 ผลงำน ผลตรวจอัลตร้ำซำวด์ 

  เป้ำหมำย 62 จ ำนวน 
สงสัย
มะเร็ง 

ร้อยละ เสี่ยง
PDF 

ร้อยละ ผิดปกติ
อื่นๆ 

ร้อยละ ปกติ ร้อยละ 

รพ.นาหลวง 100 88 2 2.3 61 69.3 1 1.1 24 27.3 
 

ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
หมู่
ท่ี 

DM 
(รำย) 

HT 
(รำย) 

DM&HT 
(รำย) 

CAPD 
(รำย) 

HD 
(รำย) 

CKD 
Stage3A 

(รำย) 

CKD 
Stage3b 

(รำย) 

CKD 
Stage4 
(รำย) 

CKD 
Stage5 
(รำย) 

1 27 37 28 0 1 22 16 8 3 

2 28 48 24 0 0 10 7 10 3 

3 22 39 26 0 0 8 11 11 5 

4 19 18 11 1 0 3 5 4 2 

5 11 30 12 1 1 4 7 5 2 

6 23 36 24 1 1 6 11 3 3 

7 25 42 32 0 1 11 15 4 1 

8 21 30 24 0 1 11 12 7 6 

รวม 176 280 181 3 5 75 84 52 25 

 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน  

1. ประชุมทีมเพื่อวางแผนในการด าเนินงาน 
2. ค้นหาเป้าหมายในการคัดกรองในชุมชน โดยความร่วมมือกับ อสม. 
3. ประสานงานกับ CUP เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุในการตรวจ เช่น เครื่องตรวจน  าตาลใน

เลือด แผ่นตรวจน  าตาลในเลือด 
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4. ประสานงานกับผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว เพื่อชี แจงและนั ด
กลุ่มเป้าหมาย 

5. ด าเนินการคัดกรองฯ ตามแบบคัดกรองโดยวิธีทางวาจา (Verbal screening) โดยกลุ่มอสม.  
6. นัดหมายกลุ่มเส่ียงเจาะเลือดเพื่อหาระดับน  าตาลในเลือด  ด าเนินการโดยกลุ่มอสม. 
7. พบความผิดปกติ ได้แก่ ระดับน  าตาลในเลือด > 100 mg% หรือความดันโลหิต    140 / 90 mmHg. 

ให้ค าแนะน าในการควบคุมอาหาร และนัดพบและตรวจซ  าท่ี รพ.สต. อีก 2 สัปดาห์  และหากระดับน  าตาลใน
เลือด > 126 mg% เจาะFBS และนัดพบแพทย์ในวันถัดไป หรือความดันโลหิต   140 / 90 mmHg ส่งพบแพทย์ 
ท่ีโรงพยาบาลเต่างอยทันที เพื่อการวินิจฉัยโรค  

8. ขึ นทะเบียนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ท่ีส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลเต่างอย เพื่อนัดหมายให้เข้าคลินิกโรคเรื อรังฯในสถานีอนามัย 

9.ขึ นทะเบียนกลุ่มเส่ียงท่ีนัดอีก 2 สัปดาห์อยู่ในเกณฑ์ปกติ และนัดติดตามท่ี รพ.สต.นาหลวงทุก      
6 เดือน 
การจัดบริการคลินิกโรคเรื อรังฯ 

1.ผู้ป่วยโรคเรื อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทุกหมู่บ้าน เพื่อวางแผนในการด าเนินงานคลินิก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2.จัดท าแผนการด าเนินงานและให้บริการคลินิกโรคเรื อรังฯ ดังนี   
 2.1 คลินิกโรคเรื อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด าเนินงานทุกวันศุกร์ โดยนัดหมายผู้ป่วยเป็นราย
หมู่บ้าน เพื่อผู้ป่วยจะได้สะดวกในการเดินทางมาด้วยกัน และเพื่อเป็นการเพื่อนเตือนเพื่อนในการมาตามนัด 
ป้องกันการขาดนัดของผู้ป่วย 
 2.2  ก่อนวันนัด 1 วัน ผู้ป่วยเบาหวานจะเจาะเลือดเพื่อหาระดับน  าตาลในเลือด ด าเนินงานในชุมชน 
โดยกลุ่มอสม. และตัวแทนผู้ป่วยเบาหวาน ท่ีผ่านการอบรมและฝึกหัดการเจาะเลือดท่ีปลายนิ ว โดยวิธี DTX  
และลงบันทึกในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวาน  
 2.3ในวันนัดหมาย ผู้ป่วยจะมารับบริการท่ีสถานีอนามัย และร่วมกิจกรรมในคลินิก ได้แก่ การให้    
สุขศึกษาเรื่อง การรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย การดูแลเท้า การรับประทานยา รวมถึงการสังเกต
ภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะน  าตาลในเลือดต่ า ภาวะน  าตาลในเลือดสูงและแนวทางแก้ไขภาวะฉุกเฉินเบื องต้นนั น  
และรวมกลุ่มออกก าลังกาย  และได้รับการตรวจเท้า 
 2.4 ผู้ป่วยโรคเรื อรังฯทุกรายจะได้รับการตรวจจากแพทย์ และได้รับยาจากเภสัชกรโรงพยาบาล 
เต่างอย ท่ีออกมาปฏิบัติงานในคลินิกโรคเรื อรังฯของ รพ.สต.บ้านนาหลวงทุกวันศุกร์ 
 2.5 ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ฯทุกราย จะได้รับค าแนะน า และค้นหาปัญหาในการดูแลสุขภาพและการสร้าง
แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยก่อนกลับบ้านจากพยาบาล หรือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ก่อนกลับบ้าน 
รวมถึงการนัดหมายครั งต่อไป  
 
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อรังฯในชุมชน  

1. แจ้งรายช่ือผู้ป่วยโรคเรื อรังฯท่ีขาดนัดให้เพื่อนในคลินิกและให้กลุ่มอสม. ได้ติดตามมารับบริการ 
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2. ติดตามเย่ียมผู้ป่วยโรคเรื อรังฯ ท่ีพบปัญหาหรือพบภาวะแทรกซ้อน เช่น ระดับน  าตาลในเลือดอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง หรือความดันโลหิตอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  รับประทานยาไม่ถูกต้องหรือลืมรับประทานยา  
พบแผลท่ีเท้าหรือเส่ียงต่อการเกิดแผลท่ีเท้า เพื่อให้ค าแนะน าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคล  

3. หากพบปัญหา หรือภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะปรึกษาพยาบาลท่ี รพ.สต.บ้าน  
นาหลวง และผู้ประสานงานผู้ป่วยโรคเรื อรังฯ ท่ีโรงพยาบาล เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

4. ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื อรังฯท่ีมีปัญหาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื อรังฯ 

ผลการด าเนินงาน  

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 

เป้าทั งหมด ท่ีคัดกรองได้ ร้อยละ 
2,467 2,056 83.34 

ปัญหา/อุปสรรค 

- กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื นท่ี  ท างานในเมืองและต่างจังหวัด 
- กลุ่มเป้าหมายปฏิเสธการเข้าร่วมคัดกรอง 

แนวทาง/มาตรการแก้ไข 
- ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในระบบก่อนออกคัดกรอง 
- ท าแฟ้มเอกสารยืนยันการไม่เข้าร่วมคัดกรอง 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  

เป้าทั งหมด ท่ีคัดกรองได้ ควบคุมได้ ร้อยละ 

350 236 48 13.71 

ปัญหา/อุปสรรค 
- พฤติกรรมการรับประทานข้าวเหนียว และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยท่ีเจาะ DTX ในวันท่ีมาพบแพทย์และ

รับยาปกติ  และเมื่อตรวจ HbA1C เพื่อติดตาม  จะสูงเกินเกณฑ์ 
- ระบบข้อมูลจากการนับข้อมูลดิบท่ี HbA1C น้อยกว่า 7 มี 63 ราย แต่ในระบบ HDC   48 ราย  และ

ผู้ป่วยท่ีไม่ได้มารับการตรวจอีกจ านวน  114  ราย  
แนวทาง/มาตรการแก้ไข 

- มาตรการการให้ความรู้เรื่องการรับประทานข้าวเหนียว  
- เจ้าหน้าท่ีต้องเช็คข้อมูลดิบในระบบเป็นระยะ 
- ติดตามนัดผู้ป่วยเข้ารับบริการเจาะเลือดตรวจตามนัด โดยให้ อสม.ช่วยติดตามหากผู้ป่วยยังไม่มาหรือ

ยืนยันไม่ขอรับการตรวจให้มีหนังสือไม่ยนิยิมเข้ารับการตรวจ 
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ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 

เป้าทั งหมด ท่ีคัดกรองได้ ร้อยละ 
2,294 1,922 83.78 

ปัญหา/อุปสรรค 
- กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื นท่ี  ท างานในเมืองและต่างจังหวัด 
- กลุ่มเป้าหมายปฏิเสธการเข้าร่วมคัดกรอง 

แนวทาง/มาตรการแก้ไข 
- ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในระบบก่อนออกคัดกรอง 
- ท าแฟ้มเอกสารยืนยันการไม่เข้าร่วมคัดกรอง 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

เป้าทั งหมด ท่ีคัดกรอง ท่ีควบคุมได้ครั งล่าสุด ร้อยละ ท่ีควบคุมได้2ครั ง ร้อยละ 

583 470 380 65.18 256 43.91 

ปัญหา/อุปสรรค 
- การรับประทานอาหารของผู้ป่วย ยังมีการรับประทานผงชูรสและรสดีรวมกัน 

แนวทาง/มาตรการแก้ไข 
- แนะน าการปรับเปล่ียนการรับประทานผงชูรสและรสดีท าทะเบียนติดตาม  
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กลุ่มงำนควบคุมโรคตดิต่อ 
กำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกำล 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
ล ำดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ ผล 
คณะท่ี 1  กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและกำรจัดกำรสุขภำพ        

1 อัตราส่วนการตายมารดา <=17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 34 0 0  
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ >=90 131 96 73.28  
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า >=20 131 60 45.80  
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม >=90 60 25 41.67  
5 ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I >=60 0 0 0  
6 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการช่ังน  าหนักและวัดส่วนสูง >=90 498 399 80.12  
7 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน >=57 399 182 45.61  
8 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน >=68 97 64 65.98  
9 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม <=6 97 6 6.18  
10 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน <=11 97 4 4.12  
11 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี ย <=5 97 17 17.53  
12 ความครอบคลุมเด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีได้รับการช่ังน  าหนักและวัดส่วนสูง >=90 407 97 28.99  
13 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี <38 ต่อพัน 184 9 48.91  
14 ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
>=60 1 1 100  

15 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน <=2.05 131 2 1.53  
16 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน >=30 226 73 32.30  
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ล ำดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ ผล 
คณะท่ี 2  กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ        

1 ร้อยละ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว >=60 1 1 100  
2 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื อท่ีระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต.(RI - PCU) 

- ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  
ระดับ รพ.สต. (AD - PCU) 

 
<=20 

 
<=20 

 
384 

 
10 

 
4 
 
1 

 
1.04 

 
10.0 

 

 
 

 

3 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ >=85 ไม่มีผู้ป่วย 0 0  
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เอกสำรน ำเสนอ 
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ภำคผนวก 
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Care plan 

 
 

คัดกรองน้ ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม 
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แบบคัดกรองโรคหัวใจ 

 
 

แบบ checklist กำรกินยำไตรเฟอร์ดีน 
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