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ค าน า 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2579 เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือให้สอดรับนโยบายในระดับชาติรวมไปถึงการปฏิรูป
ประเทศและปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แกนน าของ                                          
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดทิศทางการท างานและนโยบายในปี 2563 
คือ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง โดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน   โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วยความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของ
กระทรวงสาธารณสุขคือ 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)  ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดย
นายแพทย์     พัลลภ  ยอดศิรจินดา มีนโยบายสู่การปฏิบัติคือ “ เร่งสร้างความเชื่อม่ัน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
จัดระบบการท างานให้คล่องตัว เป็นทีม เจ้าหน้าที่มีความสุข ประชาชนมีสุขภาพดี  และน าองค์กรสู่การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยวิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ต้นแบบ สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข ประชาชนมีสุขภาวะ 
 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร  รวมถึงภาคีเครือข่ายสุขภาพที่
เก่ียวข้องทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งถึงการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุม
ก ากับทรัพยากรสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้
มีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ต่อไป 
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         บทสรุปผู้บริหาร 

 อ าเภอสรรคบุรี ได้รับนโยบายจากการถ่ายทอดสู่ การ
ปฏิบัติ และน าองค์กรสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและการ
ควบคุมทรัพยากรสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย “ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 ผลการด า เนิ นงาน ในปี 2562 ที่ ผ่า นมาพบว่ า 
โรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, ผ่านมาตรฐานบริการ
กายภาพบ าบัดระดับจังหวัดระดับดีมาก, ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus, การผลิตยา
สมุนไพร ในโรงผลิต ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
(GMP) ผลิตยาเด่ียว และยากว่า 38 รายการ มูลค่าการผลิต
กว่า 3 ล้านบาท ให้กับหน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 3 , 
ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับจังหวัดและได้รับโล่รางวัล หน่วยงานคุณธรรม จาก  
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัตดา
มาต,  ได้รับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ยอดเยี่ยม
ระดับประเทศในปี 2561 , ได้รับรางวัล eclaim Awards 
2018 ระบบสินไหม และได้รับโล่รางวัล การขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการดีเด่นในปี 2562 
 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งรัด
พัฒนาของอ าเภอสรรคบุรี ปัญหาอันดับแรกคือ ปัญหาอนามัย
แม่และเด็ก ซ่ึงพบหญิงที่ มีภ าวะโลหิตจางต้ังแต่ปี 2561    
ถึง 2562 ซ่ึงในปี 2562 พบร้อยละ 16.42 จากเกณฑ์    
ไม่เกินร้อยละ 16 ซ่ึงภาวะซีดส่วนใหญ่เกิดจากโรคธาลัสซีเมีย
และซีดจากภาวะโภชนาการในขณะที่การได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน  ธาตุเหล็ก โฟลิค ยังต่ ากว่าเกณฑ์เช่นกัน จากเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 ผลการด าเนินการได้ร้อยละ 82.75 ส่งผลท าให้
พบเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ิมขึ้น 
จากปี 2561 ร้อยละ 8.38 เป็นร้อยละ 9.16 (เกณฑ์ไม่เกิน

ร้อยละ 7 ) ในปี 2562 ซ่ึงเกิดจากประชาชนยังขาดความรู้
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และขาดการวางแผนครอบครัวท่ีดีและมีพฤติกรรมการรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ ซ่ึงการที่เด็กมีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัมเพ่ิมขึ้น แต่เด็กที่สงสัยล่าช้ายังได้รับการติดตามน้อยกว่าเกณฑ์ เด็กจะได้รับการกระตุ้น TDA4I ล่าช้า 
อาจส่งผลให้เด็กมีปัญหาเก่ียวกับ พัฒนาการสติปัญญา IQ EQ ในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังพบปัญหา  เด็ก 0-14 ปี 
สุงดีสมส่วนต่ ากว่าเกณฑ์ โดยผลการด าเนินงานเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนได้ร้อยละ 53.23 จากเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 57 ส่วนใหญ่พบเด็กมีภาวะอ้วนเต้ีย อ้วนสูง ผอมเต้ีย และผอมสูง อ าเภอสรรคบุรีพบเด็กอ้วนถึงร้อยละ 15 
จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 และพบเด็กเต้ีย สูงถึงร้อยละ 21.02 จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 
2 ของจังหวัด ซ่ึงปัญหาเกิดจากผู้ปกครองบางคนยังไม่ตะหนักและเห็นถึงความส าคัญของปัญหา  ส่วนเด็กวัยเรียน 
6-14 ปี สูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ  48.17 จากเกณฑ์ร้อยละ 66 โดยส่วนใหญ่มีปัญหาอ้วน และ เต้ีย ตามล าดับ 
โดยพบเด็กอ้วนสูงถึงร้อยละ 22.80 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด และพบเด็กเต้ียร้อยละ 14.6 สูงเป็นอันดับ 
1 ของจังหวัด ซ่ึงสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงการที่เด็ก
มีพฤติกรรมชอบกินขนมหวานและขนมกรุบกรอบส่งผลหลายอย่าง โดยองค์การอนามัยโลก ออกมาเตือน ปัญหา
อ้วนในเด็กจะเพ่ิมโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ รวมถึงยังส่งผลท าให้ เด็กมีฟันผุ
มากขึ้น  ปัจจุบันร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือได้ร้อยละ 84.66 จากเกณฑ์ร้อยละ 90 
สอดคล้องกับข้อมูลคือ พบเด็กมีฟันผุในฟันแท้สูงเกินเกณฑ์คือ ร้อยละ 38.63 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 35) ส่วนใน
เด็กอายุ 6 ปี ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันก็ยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือได้ร้อยละ  33.08 (เกณฑ์ร้อยละ 100) รวมถึง
เด็กอายุ 3-5 ปี เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ ผลงานได้ร้อยละ 82.54 (เกณฑ์ร้อยละ 100)  ซ่ึงเด็กที่ไม่ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์ จะท าให้ฟันน้ านมผุ ซ่ึงการที่ฟันน้ านมผุจะส่งผลท าให้เด็กที่มีฟันแท้ที่ก าลังจะขึ้นใหม่นั้นเกิดฟันผุได้ 
 ปัญหาต่อมาคือ อ าเภอสรรคบุรี พบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซ่ึงเป็นปัญหาที่พบมาเป็นเวลานาน คือ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีคือ พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 2559 -2562 
จ านวน 3,387, 3,687, 3,831 และ 4,002 ราย และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2559 -2562 จ านวน 
6,840, 9,355 , 9,736 และ 9,909 คน ตามล าดับ ซ่ึงการควบคุมระดับน้ าตาล และระดับความดันโลหิตสูงของ
ผู้ป่วยยังพบเป็นปัญหาและสามารถควบคุมได้ยาก เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 44.99 จากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50  และ
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เพียงร้อยละ 28.74 จากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 ซ่ึงปัจจุบัน โรงพยาบาล
สรรคบุรี มีค่าใช้จ่ายยาโรคความดันโลหิตสูง ใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ Amlodipine, Enalapril และ Hydralazine 
ค่าใช้จ่าย มูลค่า 3,361,491.75 บาท ส่วนยาที่จ่ายในโรคเบาหวาน 3 ล าดับแรก ได้แก่ METFORMIN , 
GLIPIZIDE และ PIOGLITAZONE รวมค่าใช้จ่ายมูลค่า 2,152,116 นอกจากค่าใช้จ่ายด้านยาแล้ว ยังต้องใช้
บุคลากรจ านวนมากที่จะเข้ามาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่ต้องดูแลต้ังแต่ โรงพยาบาลจนถึงชุมชน และครอบครัว รวมถึง
อุปกรณ์ในการน ามาใช้เพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายไปต้ังแต่เรื่อง คน เงิน และสิ่งของอุปกรณ์ ยังรวมกระทบไปถึงครอบครัว ชุมชนและประเทศ สิ่งที่ ต้อง
ค านึงถึงก็คือสร้างการรับรู้และตระหนักก่อนเกิดโรค ได้แก่ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนด้ว ยตนเอง 
การควบคุม ป้องกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเม่ือเกิดโรคแล้วต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ซ่ึงอ าเภอสรรคบุรีพบ
ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ร้อยละ 2.67 จากเกณฑ์  เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 2 ซ่ึงสูงเกินเกณฑ์
เป้าหมาย 



                                                                                                                   จ 
 

 ปัญหาล าดับที่ 3 ได้แก่ การฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ คือ ร้อยละ 15.06 จากเกณฑ์ ≤ 6.3 ต่อประชากร
แสนคน  โดยในปี 2560-2562 พบผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 27 ราย คือ 7 , 10 และ 10 ราย 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีภาวะเครียดมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ใช้เสพติด และด่ืมสุรา และผู้ที่ มีความเสี่ยง
ฆ่าตัวตายก็ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือร้อยละ 58.28 
(เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 63 ) รวมถึงประชาชนรอบข้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายอีกด้วย ส าหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในปี 2562 พบจ านวน 40 ราย  
 ปัญหาล าดับที่ 4 ได้แก่ ปัญหาการสูบบุหรี่ เนื่องจากพบผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบ าบัดต่ ากว่าเกณฑ์ คือจาก
เกณฑ์ ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานได้ ร้อยละ 86.49  และผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบ าบัด ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 
เดือน พบเพียง ร้อยละ 13.76 จากเกณฑ์ ร้อยละ 100 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์มาก ซ่ึงปัญหาเกิดจาก ผู้สูบบุหรี่บางคนไม่
อยากเลิก และขอเลิกด้วยตนเอง รวมถึงเทคนิคการช่วยเลิกบุหรี่ และยาช่วยเลิกบุหรี่ยังไม่มี และเจ้าหน้าที่บางส่วน
ยังสับสนในการคีย์ข้อมูล ยังต้องเร่งด าเนินการแก้ไขเนื่องจาก ผู้สูบบุหรี่ไม่สามารถเลิกสุบบุหรี่ได้ หรือเลิกสูบได้น้อย 
 ปัญหาล าดับที่ 5  การใช้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยังพบมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลของสหวิชาชีพ และ 
ประชาชน ซ่ึงการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลจะส่งผลกระทบให้เกิดเชื้อด้ือยา ไตเสื่อม โรคหัวใจ ฯลฯ การส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยลดการเกิดเชื้อด้ือยาและท าให้ประชาชนปลอดภัยขึ้น ซ่ึงปัจจุบัน
โรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสาธารณสุขและเข็มมุ่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศไว้ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน 
37 โครงการ และ แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2563-2565) จ านวน 12  แผน โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
และมาตรการ/กิจกรรมหลักที่ต้องการบรรลุส าเร็จ นอกจากนี้ ได้ก าหนดแนวทาง การควบคุมก ากับและติดตาม
ประเมินผลท่ีสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้
งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
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1. บริบทพ้ืนท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบอ าเภอสรรคบุรี 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปอ าเภอสรรคบุรี 

  ค าขวัญอ าเภอ   พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง เมืองวีรชนขุนสรรค์ หอมน้้าตาลห้วยกรด  
    หวานเลิศรสส้มโอ  หลวงพ่อโตศักด์ิสิทธ์ิ 

 1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 1) ประวัติความเป็นมา 
  แต่เดิมสถานที่ต้ังของ อ.สรรคบุรี  ต้ังอยู่ ม.7 บริเวณตลาดเก่า เนื่องจากที่ว่าการอ้าเภอเก่า   ถูกไฟ
ไหม้ ในปี พ.ศ.2493 ตามหลักฐานในหนังสือภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถานเล่มที่ 2 หน้า 514  จัดพิมพ์
ครั้งที่ 1 กล่าวว่า "เที่ยงแท้" เป็นต้าบลหนึ่งที่ขึ้นกับ อ.สรรคบุรี อยู่คราวหนึ่งเม่ือ พ.ศ.2432 ปัจจุบันมีสะพาน
ข้ามแม่น้้าน้อยด้านเหนือสะพานฝั่งตะวันออกเป็นที่ ต้ังที่ท้าการเมืองสรรคบุรี ส่วนใต้สะพานตลาดมีบ่อนโรงยาฝิ่น
ตามลักษณะเมืองในสมัยนั้น ต้ังอยู่จนถึงประมาณ พ.ศ.2446 เป็นเวลาประมาณ 15 ปี จึงได้ย้ายไปต้ังอยู่ฝั่งตรง
ข้าม คือด้านเหนือสะพานฝั่งตะวันตกจนถึงปี พ.ศ.2493 และได้ย้ายไปต้ังอยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา บริเวณวัดป่า
หมู (ร้าง) ซ่ึงเป็นที่ดินศาสนสมบัติกลางเม่ือ 1 มกราคม 2495 

 2) ท่ีต้ังและอาณาเขต 

  อ้าเภอสรรคบุรีต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ้าเภอเมืองชัยนาทและอ้าเภอสรรพยา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอสรรพยา และอ้าเภออินทร์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี) 

  ทิศใต้   ติดต่อกับอ้าเภอบางระจัน (จังหวัดสิงห์บุรี ) และอ้าเภอเดิมบางนางบวช  
      (จังหวัด   สุพรรณบุรี) 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ้าเภอหันคา 
 ขนาดพ้ืนที่   363.968 ตร.กม. 

 3) สภาพภูมิอากาศ อ้าเภอสรรคบุรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ้าฤดู ท้าให้แบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 

 

 

บทที่ 1 
บทน า... 
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 4)  ข้อมูลเขตการปกครอง  

  การปกครองส่วนภูมิภาค      
    อ้าเภอสรรคบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ต้าบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่ 
     1. แพรกศรีราชา  (Phraek Si Racha)  16 หมู่บ้าน   
     2. เที่ยงแท้  (Thiang Thae)   10  หมู่บ้าน 
     3. ห้วยกรด  (Huai Krot)    9  หมู่บ้าน  
            4. โพงาม  (Pho Ngam)    13  หมู่บ้าน   
     5. บางขุด  (Bang Khut)     12  หมู่บ้าน  
            6. ดงคอน  (Dong Khon)                    16  หมู่บ้าน  
    7. ดอนก้า  (Don Kam)    8  หมู่บ้าน  
    8. ห้วยกรดพัฒนา  (Huai Krot Phatthana) 8   หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น  
   อ้าเภอสรรคบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง  ได้แก่ 

     1. เทศบาลต้าบลแพรกศรีราชา   ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลแพรกศรีราชา 
2. เทศบาลต้าบลสรรคบุรี   ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลแพรกศรีราชา  

(เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแพรกศรีราชาเดิม) 
     3. เทศบาลต้าบลดงคอน   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลดงคอนทั้งต้าบล 
     4. เทศบาลต้าบลห้วยกรด   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลห้วยกรดทั้งต้าบล 
     5. เทศบาลต้าบลบางขุด    ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางขุดทั้งต้าบล 
     6. เทศบาลต้าบลโพงาม     ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลโพงามทั้งต้าบล 
     7. เทศบาลต้าบลดอนก้า   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลดอนก้าทั้งต้าบล 
     8. เทศบาลต้าบลห้วยกรดพัฒนา   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลห้วยกรดพัฒนาทั้งต้าบล 
     9. องค์การบริหารส่วนต้าบลเที่ยงแท้   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลเที่ยงแท้ท้ังต้าบล 

 5) แผนท่ีอ าเภอสรรคบุรี 
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1.3 ข้อมูลด้านประชากร          

   1) ลักษณะโครงสร้างประชากร 

  ตารางท่ี  1 จ้านวนประชากร จ้าแนกตามหมวดอายุ และอ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-4 ปี 1,399  1,273  2,672  

5-9 ปี 1,677  1,512  3,189  

10-14 ปี 1,771  1,628  3,399  

15-19 ปี 1,690  1,611  3,301  

20-24 ปี 2,003  1,995  3,998  

25-29 ปี 2,165  2,148  4,313  

30-34 ปี 2,019  1,915  3,934  

35-39 ปี 2,266  2,174  4,440  

40-44 ปี 2,265  2,309  4,574  

45-49 ปี 2,357  2,524  4,881  

50-54 ปี 2,639  3,025  5,664  

55-59 ปี 2,459  2,928  5,387  

60-64 ปี 2,036  2,561  4,597  

65-69 ปี 1,598  2,103  3,701  

70-74 ปี 1,096  1,477  2,573  

75-79 ปี 834  1,070  1,904  

80-84 ปี 617  966  1,583  

85-89 ปี 264 456 720 

90-94 ปี 90 214 304 

95-99 ปี 24 43 67 

100 ปีขึ้นไป 5 5 10 

รวม 31,274 33,937 65,211 
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แผนภูมิท่ี  1  ปิรามิดประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562  

     ที่มา : ศูนย์ข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

พบว่าโครงสร้างอายุประชากรของอ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562 มีสัดส่วนเพศหญิง ร้อยละ 52.04  
เพศชายร้อยละ 47.96 โดยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย กลุ่มเด็กอายุ ๐-๔ ปี คิดเป็นร้อยละ 4.10 
เด็กอายุ ๐-๑๔ ปี ร้อยละ 14.20 ประชากรวัยท้างาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) ร้อยละ 62.09 และผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไป) ซ่ึงเป็นวัยพ่ึงพิง คิดเป็นร้อยละ 23.71 ส้าหรับประชากรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มลดลง
จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 

 1.4  สิทธิการรักษาพยาบาล 
  ตารางท่ี  2  ความครอบคลุมสิทธิการมีหลักประกันสุขภาพ ของประชาชนอ้าเภอสรรคบุรี  

สิทธิการรักษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  47,010 71.98 
สิทธิประกันสังคม 12,288 18.82 
สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ  5,193 7.95 
สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น  634 0.97 
รอพิสูจน์สถานะ/ปัญหาสิทธ์ิ 12 0.02 
สิทธิอ่ืนๆ 138 0.21 

สิทธ์ิว่าง 34 0.05 
รวมทั้งหมด 65,309 - 

      ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ข้อมูล ณ  เดือน มกราคม 2562 
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จ้านวนประชากรทั้งหมด 65,309 คน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ้านวน 47 ,010 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.98 ผู้มีสิทธิประกันสังคม จ้านวน 12,288 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 ผู้มีสิทธิข้าราชการ/ สิทธิ
รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 5,193 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 ผู้มีสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ้านวน 634 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.97 ผู้ที่รอพิสูจน์สถานะ/ปัญหาสิทธ์ิ จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ผู้ที่ มีสิทธิ อ่ืนๆ จ้านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 รวมผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ จ้านวน 65,275 คน  คิดเป็นร้อยละ 
99.95 และมีผู้ที่มีสิทธิว่าง จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 

2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรสาธารณสุข 

2.1 สถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน  คลินิกเอกชนในอ้าเภอสรรคบุรี มีทั้งหมด 9 แห่ง 

2.2 ข้อมูลบุคลากรของเครือข่ายอ าเภอสรรคบุรี 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ของเครือข่ายอ าเภอสรรคบุรี 

บุคลากร จ านวน 

แพทย์ 9 
ทันตแพทย์ 5 
เภสัชกรรม 8 
พยาบาล 86 
แพทย์แผนไทย 6 
นักรังสีการแพทย์ 1 
นักเทคนิคการแพทย์ 5 
นักวิชาการสาธารณสุข 35 
นักกายภาพบ้าบัด 3 
บุคลากร อ่ืนๆ 168 

รวมบุคลากรสหวิชาชีพ 326 
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 2.3 อาสาสมัครสาธารณสุข 

ตารางท่ี 4 ข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุข 

ล าดับ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จ านวน อสม. 
1 01642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลวัดโพธาราม 100 
2 01643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านวัดก้าแพง 71 
3 01644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไทย 89 
4 01645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเที่ยงแท้ 97 
5 01646 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ 249 
6 01647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลโพงาม 113 
7 01648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านวัดตึก 72 
8 01649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบางขุด 142 
9 01650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหัวเด่น 70 
10 01651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดงคอน 102 
11 01652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองแขม 84 
12 01653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านเทพรัตน์ 124 
13 01654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดอนก้า 89 
14 01655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านท่ารี 179 
15 10805 โรงพยาบาลสรรคบุรี 370 
 รวมทั้งสิ้น 1,951 

3. สถานะสุขภาพ 

3.1 สาเหตุและอัตราการป่วย 

ตารางท่ี 5   แสดงจ้านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรคบุรีปีงบประมาณ 2558-2562 
(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

รายการ หน่วยนับ 
 ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ผู้ป่วยนอก คน 32,789 31,990 31,737 32,855 34,500 

จ้านวนคร้ังท่ีมารับบริการ คร้ัง 138,957 134,022 134,953 139,816 152,460 

ผู้รับบริการเฉล่ียต่อวัน วัน 381 366 369 383 418 

ผู้รับบริการเป็นผู้สูงอายุ                
(60ปีข้ึนไป) 

คน 9,023 9,304 9,876 10,336 10,778 

จ้านวนคร้ังผู้รับบริการเป็น
ผู้สูงอายุ(60ปีข้ึนไป) 
 

คร้ัง 49,884 50,310 53,312 56,311 61,943 
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รายการ หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผู้ป่วยใน   ต.ค.-พ.ย.58 
 (30 เตียง) 

ปรับเป็น 
60 เตียง 

   

จ้านวนผู้ป่วยใน คน 2,514 518 2,179 2,725 2,827 2,916 
จ้านวนคร้ังท่ีมารับบริการ คร้ัง 3,180 574 2,723 3,644 3,833 3,827 

จ้านวนวันนอน วัน 10,637 1,830 8,619 11,123 11,917 13,637 
จ้านวนผู้ป่วยรับใหม่ คน:วัน 6.90 8.63 7.17 7.48 7.76 8.01 

อัตราครองเตียง ร้อยละ 97.40 101.67 47.25 50.92 54.56 62.44 

 

1. อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 

ตารางท่ี 7  อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนจ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ๑๐ อันดับแรก อ้าเภอสรรคบุรี 
  เปรียบเทียบปี 2559 – 2562  
 

ล้าดับ สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

ปี ๒๕๕9 ปี 2560 ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

1. หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 104 157.98 153 232.41 212 322.81 222 338.84 
2. ความผิดปกติอ่ืนของระบบ

ทางเดินปัสสาวะ 
113 171.65 104 157.98 116 176.63 176 268.63 

3. โรคอุจจาระร่วง (ติดเช้ือ) 153 223.30 157 238.49 90 137.04 167 254.90 

4. โรคปอดบวม 112 170.13 134 203.55 139 211.98 137 209.11 
5. โรคอุจจาระร่วง (ไม่ติดเช้ือ) 121 180.77 109 165.58 164 249.722 106 161.79 
6. การบาดเจ็บในกระโหลก

ศรีษะ 
0 0 0 0 0 0 96 146.52 

7. หลอดไตฝอยและเนื้อเย่ือ
ระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบ
เฉียบพลัน 

95 144.31 95 144.31 52 79.18 91 138.90 

8. กระเพาะอาหารอักเสบและ
ล้าไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ 

84 127.60 73 110.89 73 111.16 86 131.26 

9. โรคหัวใจล้มเหลว 91 138.23 84 127.60 76 115.72 81 123.63 

10. โรคแบบอ่ืนของระบบย่อย
อาหาร 

71 107.85 64 97.22 90 137.04 80 122.11 

 

ที่มา : รง. 505  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
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 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในอ้าเภอสรรคบุรี ปี ๒๕62 ข้อมูล พบว่ามีสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยสูงสุด 
ได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน คิดเป็นอัตราป่วย 338.84 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ ความ
ผิดปกติอ่ืนของระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคอุจจาระร่วง (ติดเชื้อ) , โรคปอดบวม, โรคอุจจาระร่วง (ไม่ติดเชื้อ)  ,การ
บาดเจ็บในกระโหลกศรีษะ,  หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน ,  กระเพาะอาหาร
อักเสบและล้าไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ ,  โรคหัวใจล้มเหลว และโรคแบบอ่ืนของระบบย่อยอาหาร คิดเป็นอัตราป่วย  
268.63, 254.90, 209.11, 161.79, 146.52,  138.90, 131.26, 123.63 และ 122.11   
ต่อประชากรแสนคนตามล้าดับ 

             2 อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 

ตารางท่ี 8 อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกต่อประชากรพันคน จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ๑๐ อันดับแรก อ้าเภอสรรคบุรี 
             เปรียบเทียบปี 2559 – 2562  
 

ล้าดับ 
สาเหตุการป่วย       

(กลุ่มโรค) 

ปี 2559 ปี๒๕60 ปี๒๕61 
 

ปี2562 
 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน(ราย) อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา 
พัน 

1. ความดันโลหิตสูง 
(ไม่ทราบสาเหตุ) 

5,118 77.74 5,464 83.00 5,378 81.89 4,986 76.10 

2. 
เบาหวาน (ชนิดไม่ต้อง

พ่ึงอินซูลิน) 
2,633 40.00 2,835 43.06 3,124 47.57 3,175 48.46 

3. ฟันผุ 1,459 22.16 1,539 23.38 1,884 28.69 1,726 26.34 

4. อาหารไม่ย่อย 1,905 28.94 1,850 28.10 1,826 27.80 1,708 26.07 

5. เวียนศรีษะ 2,000 30.38 1,955 29.70 1,856 28.26 1,673 25.54 

6. 
คอหอยส่วนจมูก
อักเสบเฉียบพลัน

(ไข้หวัด) 

0 0 1,376 20.90 1,325 20.18 1,591 24.28 

7. 
เหงือกอักเสบและโรค

ปริทันต์ 
0 0 0 0 1,103 16.80 1,566 23.90 

8. 
โรคของเนื้อเย่ือในฟัน
และเนื้อเย่ือรอบปลาย

รากฟัน 

1,328 20.17 1,567 23.67 1,651 25.14 1,406 21.46 

9. 
 

ความผิดปกติอ่ืนของ
ฟันและโครงสร้างท่ี

พยุงฟัน 

562 8.54 543 8.25 601 9.15 646 9.86 

10. 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

จากไวรัส (HIV) 
223 3.39 241 3.66 241 3.67 243 3.71 

ที่มา : รง. 504  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
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 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกของอ้าเภอสรรคบุรี ปี ๒๕62 พบว่า มีสาเหตุการป่วยสูงสุด ได้แก่       
โรคความดันโลหิตสูง (ไม่ทราบสาเหตุ ) มีอัตราป่วย 76.10 ต่อประชากรพันคน รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน 
(ชนิดไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน), โรคฟันผุ, อาหารไม่ย่อย , เวียนศรีษะ, คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน  (ไข้หวัด) , 
เหงือกอักเสบและโรคปริทันต์โรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน , ความผิดปกติอ่ืนของฟันและ
โครงสร้างที่พยุงฟันและ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (HIV) โดยมี  อัตราป่วย 48.46, 26.34, 26.07, 
25.54, 24.28, 23.90, 21.46, 9.86 และ 3.71 ต่อประชากรพันคน ตามล้าดับ 

ตารางท่ี  9  จ้านวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก  
        อ้าเภอสรรคบุรี เปรียบเทียบปี 2558-2562 (ม.ค. – ก.ย.62.) 

ช่ือโรค 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 

อุจจาระร่วง 726 1,095.02 881 1,338.28 519 788.38 580 883.16 503 757.07 

ไข้หวัดใหญ่ 14 21.12 71 107.85 36 54.69 58 88.32 142 213.73 

โรคปอด
บวม 

79 119.16 88 133.68 64 97.22 72 109.63 86 129.44 

มือ เท้า 
ปาก 

26 39.22 52 78.99 47 71.39 79 120.29 54 81.28 

อาหารเป็น
พิษ 

59 88.99 106 161.02 118 179.25 81 123.34 39 58.70 

ไข้เลือดออก 164 247.36 8 12.15 17 25.82 10 15.23 37 55.69 

ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ 

0 0.00 0 0 0 0 13 19.80 23 34.62 

โรคติดต่อ
ทางเพศ
สัมพันธ์ุ 
กามโรค 

9 13.57 14 21.27 13 19.75 12 18.27 14 21.07 

โรคสุก ใส 42 63.35 27 41.01 18 27.34 16 24.36 14 21.07 

วัณโรค 8 12.07 9 13.67 13 19.75 3 4.57 12 18.06 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
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โรคอุจจาระร่วง จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  

0901802703604505406307208109009901080117012601350

อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ โรคปอด
บวม 

มือ เท้า 
ปาก 

อาหารเป็น
พิษ 

ไข้เลือดออก ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ 

โรคติดต่อ
ทาง

เพศสัมพันธ์ 
กามโรค 

โรคสุกใส วัณโรค 

2558 1095.02 21.12 119.16 39.22 88.99 247.36 0.00 13.57 63.35 12.07
2559 1338.28 107.85 133.68 78.99 161.02 12.15 0.00 21.27 41.01 13.67
2560 788.38 54.69 97.22 71.39 179.25 25.82 0.00 19.75 27.34 19.75
2561 883.16 88.32 109.63 120.29 123.34 15.23 19.80 18.27 24.36 4.57
2562 757.07 213.73 129.44 81.28 58.70 22.89 34.62 21.07 21.07 18.06

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 

แผนภูมิท่ี  7  อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ้าเภอสรรคบุรี   
        เปรียบเทียบ ปี 2558-2562 (ม.ค. – ก.ย. 62 ) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 ในปี 2558-2562  พบโรคที่มีการระบาดมากที่สุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ซ่ึงพบสูงสุดในปี 2559 โดย
ในปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) พบโรคที่มีการระบาดมากที่สุด 5 ล้าดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  โรคไข้หวัดใหญ่  
โรคปอดบวม โรคมือเท้าปาก และอาหารเป็นพิษ อัตราป่วยเท่ากับ 757.07 ,213.73, 129.44, 81.28 และ 
58.70 ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงโรคอ่ืนๆ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ป้องกันการระบาดของโรค 

1. โรคอุจจาระร่วง 
แผนภูมิท่ี  8  อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี เปรียบเทียบ ปี 2558-2562  
(ม.ค.- ก.ย.62)  

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
จากแนวโน้มการเกิดโรค ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยโรคอุจจาระสูงสุดในปี 2559 

(1,338.28) จากนั้นมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.)  โรงพยาบาลสรรคบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วย 
จ้านวน 503 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 757.07 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต 
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2560 61 36 48 40 38 57 40 49 24 30 55 41
2561 64 90 39 49 47 51 53 50 35 12 36 55
2562 51 63 41 46 45 67 65 65 60 0 0 0
median 77 90 43.5 62 64 67 53 50 58 57 55 55
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จ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง เปรียบเทยีบค่ามธัยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ปี ขึ้นไป 

2562 2011.29 1105.99 830.37 625.75 507.00 467.44 605.55 786.04 1025.45
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อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง แบ่งตามกลุ่มอายุ 

แผนภูมิท่ี 9 จ้านวนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง  จ้าแนกรายเดือน อ้าเภอสรรคบุรี ปี  2562 เปรียบเทียบ 
กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า ต้ังแต่เดือน               
มิถุนายน ถึง ปัจจุบัน มีจ้านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม 
และ เดือน สิงหาคม ตามล้าดับ  

แผนภูมิท่ี  10  อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

การกระจายของโรคอุจจาระร่วงเกิดทุกกลุ่มอายุโดย ในปี 2562 พบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่ม          
อายุ 0-4 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 2,011.29 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี  และกลุ่มอายุ                
65 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยเท่ากับ 1,105.99 และ 1,025.45 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ 
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2560 2 1 2 0 0 3 4 6 7 9 2 0
2561 0 5 3 2 1 1 13 7 21 0 0 5
2562 14 9 21 9 3 8 17 12 49 0 0 0
median 2 1 3 0 1 1 3 4 7 3 2 2
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จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เปรียบเทยีบค่ามธัยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

    2) โรคไข้หวัดใหญ่  

แผนภูมิท่ี  11  อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี  เปรียบเทียบ ปี 2558-2562                
(ม.ค.- ก.ย.62) 

 
ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่า อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นมากจากทุก
ปี โดยพบสูงถึง 142 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 213.73 ต่อประชากรแสนคน แต่ยังไม่มีรายงานของ
ผู้เสียชีวิต 

แผนภูมิท่ี 12 จ้านวนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ้าแนกรายเดือน อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562  เปรียบเทียบกับค่า     
มัธยฐาน  5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี  
เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า 

จ้านวนผู้ป่วยมีจ้านวนสูงกว่าค่ามัธยฐานเป็นจ้านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบ
ผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกันยายน ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 
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โรคไข้หวัดใหญ่จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  



แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 -2565 จังหวัดชัยนาท  หน้า 14 
 

0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ปี ขึ้นไป 

2562 846.86 983.10 682.09 252.96 132.79 86.97 139.74 61.25 37.98
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อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แบ่งตามกลุ่มอายุ 

แผนภูมิท่ี  13  อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

การกระจายของโรคไข้หวัดใหญ่เกิดทุกกลุ่มอายุโดย ในปี 2562 พบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-
9 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 583.10 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี  และกลุ่มอายุ   10-14 ปี 
มีอัตราป่วยเท่ากับ 846.86 และ 682.09 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ  

3) โรคปอดบวม 

แผนภูมิท่ี  14  อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี พ.ศ.2558-2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

 
ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

เม่ือพิจารณาจากแนวโน้มของการเกิดโรคปอดบวม พบ อัตราป่วย สูงสุด ในปี 2559 เท่ากับ 
133.68  ต่อประชากรแสนคน และในปี 2561 - 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดย ในปี 2562 (ม.ค. –ก.ย.) 
โรงพยาบาลสรรคบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วย จ้านวน 86 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 129.44 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานของผู้เสียชีวิต 
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อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2558-2562 (ม.ค. – ก.ย) 
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2560 3 8 8 3 10 4 3 7 8 6 1 3
2561 6 6 8 6 6 11 4 5 9 2 6 3
2562 12 16 15 7 6 7 4 8 11 0 0 0
median 9 8 8 4 6 5 3 7 8 9 6 3
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จ านวนป่วยด้วยโรคปอดบวม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
65 ปี ขึ้น

ไป 

2562 494.00 30.72 59.31 26.63 24.14 43.48 55.90 91.87 436.76
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อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 แผนภูมิท่ี  15  จ้านวนป่วยด้วยโรคปอดบวม จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม ปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า จ้านวน
ผู้ป่วยมีจ้านวนสูงกว่าค่ามัธยฐานและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 

แผนภูมิท่ี  16  อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบุรี ปี 256 2 (ม .ค.–ก.ย.)                         

 ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

การกระจายของโรคปอดบวม เกิดทุกกลุ่มวัย โดยพบ สูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ  
494 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65  ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ  55-64ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 
436.76 และ 91.87  ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรคนี้จะอันตรายสูง
มากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2560 5 3 11 3 0 0 4 9 5 5 2 0
2561 1 3 3 1 4 6 24 13 14 1 2 7
2562 8 2 0 1 1 3 12 11 16 0 0 0
median 2 1 4 1 1 3 9 11 5 4 2 2
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จ านวนป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

            4) โรคมือ เท้า ปาก 

แผนภูมิท่ี  17 อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2558-2562 (ม.ค.–ก.ย) 

 
ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

เม่ือพิจารณาจากแนวโน้มของการเกิดโรคมือ เท้า ปาก พบ อัตราป่วยสูงสุด ในปี 2561 เท่ากับ
120.29  ต่อประชากรแสนคน แนวโน้มของการเกิดโรคไม่คงที่  โดย ในปี 2562 (ม.ค.– เม.ย.) โรงพยาบาล
สรรคบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วย จ้านวน 54 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 81.28 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานของ
ผู้เสียชีวิต 

แผนภูมิท่ี  18  จ้านวนผูป้่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
  เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า 

จ้านวนผู้ป่วยมีจ้านวนสูงกว่าค่ามัธยฐานและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในเ ดือน
กันยายน ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 
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อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2558 - 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 
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2562 1658.00 153.61 29.66 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1658.00 

153.61 
29.66 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0

500

1000

1500

2000

อัต
รา

ป่ว
ยต

่อแ
สน

ปร
ะช

าก
ร 

อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
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อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2558 - 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

แผนภูมิท่ี  19  อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2562 (ม .ค. –ก.ย.)                  

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

จากกราฟ พบว่าการกระจายของโรคมือ เท้า ปาก จะพบมากในเด็ก โดยพบสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ   
0-4 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 1,658 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ  10-14 ปี 
มีอัตราป่วยเท่ากับ 153.61 และ 29.66  ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ซ่ึงยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

              5) โรคอาหารเป็นพิษ 

แผนภูมิท่ี  20 อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2558-2562 (ม.ค.– ก.ย) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี  

         จากสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ของอ้าเภอสรรคบุรีในปี 2558-2562 พบว่า มีอัตราป่วยสูงสุดใน         
ปี 2560 เท่ากับ 179.25 ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มอัตราการป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี                    
2561-2562 
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0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
65 ปี ขึ้น

ไป 
2562 105.86 92.17 148.28 66.57 12.07 32.61 37.26 61.25 85.45
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อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 อ าเภอสรรคบุรี ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย ) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2560 15 11 10 13 14 13 8 11 10 3 6 4
2561 9 11 6 6 11 11 8 4 1 3 9 2
2562 2 8 2 6 5 2 5 3 6 0 0 0
median 8 7 8 6 11 6 8 6 9 5 7 4
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จ านวนป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
         เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

แผนภูมิท่ี  21  จ้านวนป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
          เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
 เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า ส่วน
ใหญ่จ้านวนผู้ป่วยมีจ้านวนต้่ากว่าค่ามัธยฐาน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และ
กันยายน ตามล้าดับ 

แผนภูมิท่ี 22 อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ้าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดชัยนาท ปี 2562 (ม.ค.–ก.ย) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 การกระจายของโรคอาหารเป็นพิษ เม่ือจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี 
คือ 92.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี  และกลุ่มอายุ 0-4 ปี โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 
85.53 และ 70.57 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2560 0 1 1 2 3 4 2 0 2 2 0 0
2561 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3
2562 9 3 3 1 1 6 5 5 4 0 0 0
median 0 1 1 0 1 1 2 2 3 1 0 1
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) จ านวนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน อ าเภอสรรคบุรี ปี 2562 

         เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

             6) โรคไข้เลือดออก 

แผนภูมิท่ี 23 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจ้าแนกรายปี อ้าเภอ สรรคบุรี พ.ศ.2558-2562 (ม.ค.–ก.ย.) 

 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

แนวโน้มการเกิดโรคต้ังแต่ปี 2558 - 2562 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดอยู่ในปี 2558 
โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 247.36 ต่อประชากรแสนคน หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2559 
และในปี 2562 พบอัตราป่วย 55.69 ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงสูงกว่าปี 2561  

แผนภูมิท่ี  24  จ้านวนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
          เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 เม่ือเปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า อัตราป่วย
โรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามัธยฐาน และพบผู้ป่วยสูงกว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยพบสูงสุดในช่วงเดือน 
มกราคม ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคในทุกพ้ืนที่ 
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อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2558-2562 (ม.ค.- ก.ย.62) 
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อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 อ าเภอสรรคบุรี ปี 2562 (ม.ค. –ก.ย.) 

แผนภูมิท่ี 25 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ้าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดชัยนาท ปี 2562 (ม.ค.– ก.ย.) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 การกระจายของโรคไข้เลือดออก จ้าแนกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ    
10-14 ปี (266.90 ) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปีและกลุ่มอายุ 35-44 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 159.77 
และ  54.35 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ซ่ึงจากข้อมูลจะเห็นว่าส่วนใหญ่  เป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน และ       
วัยท้างาน ทางโรงเรียนและชุมชนควรมีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคในพ้ืนที่ 
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4. ทุนศักยภาพท่ีส าคัญขององค์กรและพ้ืนท่ี 

ด้านสังคม 
ประชากร : อ้าเภอสรรคบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 65,211 คน 17,865 หลังคาเรือน  ประชากรส่วน

ใหญ่ เป็นวัยท้างาน และวัยสูงอายุ  
การศึกษา : ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประชากรบางส่วนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียน

ได้ สถาบันการศึกษาที่ส้าคัญส้าหรับเยาวชนในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
ค่านิยม ความเชื่อ และศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและ

ชาวอ้าเภอสรรคบุรี มีวัด/ศาสนา เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคม นอกจากนี้ อ้าเภอสรรคบุรี ยังมีชมรม
รักสุขภาพในชุมชนโดยมีการสนับสนุนอุปกรณ์การออกก้าลังกายในหมู่บ้าน และมีเครือข่ายสุขภาพ เช่น อสม. / 

To be number one/ รพ.สต. และมีการบริการ 1669 / 1330/ 191 รวมถึง มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและท้องถิ่น  

ด้านสิ่งแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศของอ้าเภอสรรคบุรี ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน

มิถุนายน ฤดูฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ไม่พบ
อุบัติการณ์สาธารณภัย ในสภาพภูมิอากาศดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และ
โคลนถล่ม ในส่วนการคมนาคมสะดวกจากอ้าเภอเมืองถึงอ้าเภอสรรคบุรี 

นอกจากนี้อ้าเภอสรรคบุรียัง มีแม่น้้าน้อย (สาขาแม่น้้าเจ้าพระยา) ไหลผ่าน เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม น้้าท่วมไม่
ถึง ไม่มีภัยธรรมชาติ  (ไม่เกิดโรคระบาดจากการเกิดน้้าท่วม) อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้าเกษตร  

ด้านเศรษฐกิจมีเงินกองทุนสุขภาพต้าบล 
ประชากรอ้าเภอสรรคบุรี มีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมาก ซ่ึงมีทั้งกลุ่มอาชีพเพาะปลูก ได้แก่ ปลูกข้าว 

เป็นหลัก และกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ เป็นต้น ไม่พบการท้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ นอกจากโรงสี
ประมาณ   10 แห่ง 

1. มีตลาดประชารัฐในชุมชน 
2. ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากพระเกจิ (หลวงพ่อพร้า)  
3. มีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรได้มาตรฐาน GAP 
4. ภูมิประเทศเอ้ือต่อการท้าให้เศรษฐกิจดี 
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ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 
สถานที่ท่องเที่ยวและศาสนสถาน อ้าเภอสรรคบุรีได้แก่ สวนลิงวัดธรรมิกาวาส , วัดมหาธาตุ , อนุสาวรีย์

พ่อขุนสรรค์, วัดโฆสิตาราม (วัดหลวงพ่อกวย) , วัดพระแก้ว 

สวนลิง วัดธรรมมิกาวาส (วัดค้างคาว) 

 

สวนลิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอ้าเภอสรรคบุรี อยู่ในบริเวณวัด  
ธรรมิกาวาส หรือวัดค้างคาว ริมฝั่งซ้ายแม่น้้าน้อย สภาพต้นยางสูงสลับซับซ้อน มีฝูงลิงอาศัยอยู่ เป็นจ้านวนมาก 
โดยแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ไม่รวมกัน ลิงเหล่านี้มีนิสัยเชื่องและใกล้ชิดกับคนมาก นอกจากนี้หน้าวัด ธรรมิกาวาส 
ยังมีแม่น้้าน้อยไหลผ่าน ท้าให้บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และยังมีรูปหล่อหลวงพ่อเฒ่าที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 
เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อน หากไปเคารพสักการะหลวงพ่อเฒ่าแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์
ร้อนได้ ปัจจุบันมีประชาชนไปเยี่ยมชมสวนลิงเพ่ือเพลิดเพลินกับธรรมชาติ และกราบไหว้หลวงพ่อเฒ่ากันอยู่
เป็นประจ้า 

วัดมหาธาตุ 

 

วัดมหาธาตุ ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 ต้าบลแพรกศรีราชา อ้าเภอสรรคบุรี เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง 
เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ โดยจากรูปแบบศิลปะท้าให้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัย
อยุธยา แต่ได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ได้เสด็จ
ประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระ
ปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์  พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ต้ังอยู่บน
ฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้นยัง
มีพระพุทธรูปซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเก็บ
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รักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆเม่ือมาที่วัดมหาธาตุยังมีสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งคือ พระปรางค์ทรงมะเฟืองบนฐานสี่ เหลี่ยม
ย่อมุมไม้สิบสอง ซ่ึงมีความเพรียวระหงคล้ายปรางค์กลีบมะเฟืองที่วัดมหาธาตุเมืองลพบุรี เป็นลักษณะศิลปะอู่
ทองตอนปลาย บนองค์ปรางค์มีซุ้มจรน้าทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ท้าด้วยปูนปั้น มีลักษณะแบบ
บางสะโอดสะอง และที่เชิงกลีบมะเฟืองขององค์ปรางค์มีเทพพนมประดับวัดมหาธาตุนี้ยังมีพระอุโบสถโบราณรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และพระเจดีย์ที่เหลือเพียงส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงซ้อนกันหลายชั้น แต่ส่วนใหญ่พังทลายลงไป
มากจนไม่เห็นถึงสภาพที่แท้จริง และยังมีพระวิหารซ่ึงเป็นอาคารขนาดเก้าห้อง ที่ตอนนี้เหลือเพียงเสาแปดเหลี่ยม
ยอดบัวจงกล และผนังบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีหมู่เจดีย์รายข้างพระวิหารที่เป็นศิลปะอู่ทองงดงาม เช่น 

เจดีย์แปดเหลี่ยม มีฐานซ้อนเป็นชั้นๆ มีซุ้มประดิษฐานพระยืนแปดทิศในซุ้มเรือนแก้วโค้ง 

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ 

วีรกรรมของขุนสรรค์และชาวบ้านบางระจันที่สู้รบกับพม่าเพ่ือป้องกันมาตุภูมิ ยังคงเป็นที่กล่าวขาน ถึง
ความกล้าหาญ เสียสละ และความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้าน ที่ขณะนั้นมีเพียง 400 คนเศษ ถึงแม้คราว
นั้นจะไม่สามารถชนะการสู้รบได้ แต่ก็น้ามาซ่ึงความภาคภูมิใจและฝากชื่อเสี ยงไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้ระลึกถึง
อยู่เรื่อยมา จนกลายเป็นที่มาของอนุสาวรีย์แห่งนี้ ซ่ึงเป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อของขุนสรรค์ ผู้ เป็นบุคคลส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับสมญานามว่า “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้้าน้อย”หนึ่งในผู้น้าชาวบ้านบางระจันที่อาสา
ป้องกันชาติคนแรกของอ้าเภอสรรคบุรีเม่ือ 223 ปีก่อนและรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง โดยมีการท้าพิธีเปิดและ
สมโภชในวันที่ 19 มกราคม ซ่ึงในทุกๆ ปีของวันนี้  ชาวชัยนาทโดยเฉพาะชาวอ้าเภอสรรคบุรี จะท้าพิธี
บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์เพ่ือร้าลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และการสมโภชนี้ยังถือเป็นประเพณีท้องถิ่น ที่

ส้าคัญประเพณีหนึ่งของจังหวัดชัยนาทอีกด้วย 

วัดโฆสิตาราม (วัดหลวงพ่อกวย) 
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วัดโฆสิตาราม ต้ังอยู่ที่หมู่ที่๙ หมู่บ้าน บ้านเเค ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีเนื้อที่ ๓๕ไร่ ต้ังอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ้าเภอสรรคบุรี ๑๕ กิโลเมตร อายุประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ เดิมเป็นวัดร้าง ชื่อวัดขวิด ต้ังอยู่ในป่า  มีกุฏิ
สองหลัง หลังคามุงแฝก หอประชุมปั้นหยามุงแฝก เช่นกัน ก่อนหลวงพ่อกวยมีเจ้าอาวาสมาเเล้ว  ๕รูป หลวงพ่อ
กวยเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ เหตุที่ชื่อวัดขวิด เพราะเนื่องจากท้าเลเป็นที่ดอน เเละมีต้นมะขวิดขึ้นอยู่  เเต่คนเก่าเเก่ 
เรียกวัดบ้านเเค ตามชื่อของหมู่บ้านคือบ้านเเค ต่อมาสมัยที่หลวงพ่อกวยเป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็นวัดโฆสิตาราม สันนิษฐานว่าหลวงพ่อกวยท่านคงมีเเรงบันดาลใจมาจากการที่ท่านได้สร้างพระพุทธพิมพ์ซ่ึงมี
รูปเเบบเหมือนกับของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆสิตาราม เเละในการสร้างพระหลวงพ่อยังได้ใช้ผงของ
สมเด็จโต วัดระฆังเป็นส่วนผสมด้วย ผงวัดระฆังนี้ ลูกศิษย์หลวงพ่อได้ไปบวชที่วัดระฆัง ได้ค้นพบผงนี้ เเล้วน้ามา
ถวายหลวงพ่อ เพ่ือเป็นร้าลึกถึงสมเด็จโต หลวงพ่อจึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ให้เป็นศิรินามเเละเป็นมงคล ซ่ึงวัดโฆสิตา
รามมีสิ่งศักด์ิสิทธิประจ้าวัดคือ หลวงพ่อกวยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและนับถือมากของชาวอ้าเภอสรรคบุรี เพราะ
ด้วยความศักด์ิสิทธ์ิของท่านซ่ึงท้าให้มีคนไปสักการะ และเช่าวัตถุมงคลเพ่ือเก็บไว้บูชาจ้านวนมาก 

วัดพระแก้ว 

 

 

 
 
 
 
 
หนึ่งในสถานที่ส้าคัญของจังหวัดชัยนาท และควรค่าแก่การแวะเวียนมาเยี่ยมชมสักครั้งให้เป็นขวัญตา  ซ่ึง

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2478 ถือเป็นวัดเก่าแก่แห่ง
ประวัติศาสตร์ที่ปลูกสร้างต้ังแต่ปี พ. ศ. 1900 เดิมทีผู้คนรู้จักในชื่อวัดป่าแก้ว ใช้เป็นสถานที่ปฏิบั ติธรรมของ
คณะสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีหรือวิปัสสนาธุระ ต่อมามีคนพบพระพุทธรูปองค์เล็กเท่าปลายนิ้วจากในเจดีย์ ซ่ึงสร้างจาก
แก้วหลายสีส่องประกายระยิบระยับสวยงามยามต้องแสงไฟ หลังจากนั้นผู้คนจึงเรียกกันติดปากว่าวัดพระแก้วนับ
จากนั้น ความโดดเด่นของวัดนอกจากจะต้ังอยู่กลางทุ่งนาแล้ว ยังมีพระเจดีย์ทรงเหลี่ยมต้ังตระหง่านเป็นไฮไลท์ 
ลักษณะคล้ายเจดีย์สมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยสุโขทัยกับศรีวิชัยผสมผสานกันจน
กลายเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้เฉพาะที่นี่ เจดีย์มีพระพุทธรูปประดับทั้ง 4 ด้าน บนฐานชั้นที่ 3 ในซุ้มตรงกลาง
เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางถวายเนตรประทับยืนขนาบทั้งสองข้างด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานอภัย ลักษณะ
พระพุทธรูปสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นเนื่องจากมีเค้าโครงศิลปะสุโขทัยผสม ที่เห็นได้ชัดคือพระ
รัศมีเป็นเปลวเพลิงถัดแท่งสี่เหลี่ยมทรงสูงขึ้นไปเป็นแท่งแปดเหลี่ยม มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระ
เนตรประทับยืนทั้งสี่ทิศ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เหมาะส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันล้้า
ค่าของเมืองไทย 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

บทท่ี 2 
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TB 
เกณฑ์ PA ร้อยละ 
100 
เกณฑ์ทั้งปี ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

Primary Care 

 
 

RDU 
ผ่านเกณฑ์ ขั้น 1 

TB 
เกณฑ์ PA ร้อยละ 100

เกณฑ์ทั้งปี ร้อยละ 
91.18 

HRH 
Trans formation 

 

Green&Clean 
Hospital 

Financial 
Management 

Quality 
Organization 

Fast Track 

ยาเสพติด 

 พชอ (ผ่านเกณฑ์) 
 PCC  ผ ่านเกณฑ์ 

 ร้อยละ 100 
 รพ.สต.ติดดาว  

ร้อยละ 100 

 อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 

 ร้อยละ 0.93  

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired ร้อยละ 0 

 จ านวนองค์กรแห่งความสุข  

ร้อยละ  66.63 

 PMQA (ผ่านเกณฑ์) 
 HA  

( ผ่านเกณฑ์ขั้น 3) 

 ติดวิกฤตระดับ 3  

 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 
plus  

 เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน 
Digital Transformation 
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital  
- รอด าเนินการ 

 มีการใช้ Application ส าหรับ 
PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

- รอด าเนินการ 

 ข้อมูล 43 แฟ้มมุฯภาพ  

-  ร้อยละ 96.88 

 อัตราส่วนการตายมารดา ร้อยละ 0 

 ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการรอ้ยละ  91.53 

- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลา่ช้า ร้อยละ  21.22 

- เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพ ัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ  85.81 

- เด็ก 0-5 ปี มีพ ัฒนาการสมวยั ร้อยละ  96.28   
- เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วย TEDA 41 ร้อยละ  100 

 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนดิครบตามเกณฑ์ในเด็กอายคุรบ 1 ปี ร้อยละ 99.01   
 - เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ (cavity free)  ร้อยละ 84.66 

- เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 60.53 

 ภาวะโลหิตจางในหญงิต้ังครรภร์้อยละ 16.42 

 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 53.23 

 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 48.17 

 ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate  1 year)  ร้อยละ 95 

 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 เดือน  (3 month remission rate) 

ร้อยละ  

PA 

Digital 

Transformation 

Mother & Child 
Health 
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ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด PA       

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

1 อัตราส่วนการตายมารดา 
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมี

ชีพแสนคน 
0 √ 0 √ 

2 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ √ ผ่านเกณฑ์ √ 

3 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 
40 

ระดับดีมาก Plus อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 
ดีมาก plus √ 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก plus √ 

4 
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care 
Cluster) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 √ ร้อยละ 100 √ 

5 
อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือด
สมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 0.93 √ 0.93 √ 

6 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(AMR) 

ร้อยละ 20 
 

มีระบบการ
จัดการ AMR √ 

มีระบบการ
จัดการ AMR √ 

7 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community-acquired 

< ร้อยละ 30 
 

0 √ 0 √ 

8 

ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและ ได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate   1 
year) 

ร้อยละ 20 
 

95 √ 95 √ 

9 

ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน  (3 month remission rate) 

ร้อยละ 40 94.44 √ 94.44 √ 

10 
อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, 
M1 

ระดับจังหวัด 
ร้อยละ 12 

2.22 √ 2.22 √ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

11 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 

รพช. ร้อยละ 90 
ผ่านข้ัน 3 √ ผ่านข้ัน 3 √ 

12 เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 

รพช.ร้อยละ 50 

รอด าเนินการ 

13 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน 
PCC ทุกแห่ง 

ร้อยละ 100 
รอด าเนินการ 

14 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน 

ไม่เกินร้อยละ 4 
วิกฤตระดับ 3 √ วิกฤตระดับ 3 √ 

15 ร้อยละของ รพ.สต.  ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

ร้อยละ 80 
100 √ 100 √ 

16 ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
  

 - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ 
คัดกรองพัฒนาการ 

ร้อยละ 90 92.61 √ 91.53 √ 

 - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 20 35.11 √ 21.22 √ 

 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่ง
ต่อ 

ร้อยละ 90 
86.15 × 85.81 × 

 - เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 94.68 √ 96.28 √ 

 - เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 41 

ร้อยละ 60 
100 √ 100 √ 

17 ร้อยละของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ตาม
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิด
ไท้องค์ราชัน 

ร้อยละ 100   

 -ประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 55.31 × 0.27 × 

    -ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ 6 เดือน                    ร้อยละ 100 86.49 × 13.76 × 
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ตัวชี้วัด MOU 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

1 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ร้อยละ 90 100.00 √ 99.01 √ 

2 
ร้อยละของประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 

   

 
  -การคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q ในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

ร้อยละ 70 70.56√ 76.69√  

 
 -การคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q ในหญิง
ต้ังครรภ์ 

ร้อยละ 70 
96.67 √ 82.80 √ 

 
 -การคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 70 
83.64 √ 91.41   √ 

3 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิต
สูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

≥ ร้อยละ 85 82.86 × 92.22 √ 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

18 ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่ม
โรค (โรคอุจจาระร่วงฉับพลัน ,โรคทางเดิน
หายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน หรือ แผลสดจากอุบัติเหตุ) 
อย่างสมเหตุสมผล (RDU) 

   

 - โรคอุจจาระร่วงฉับพลัน น้อยกว่าร้อยละ 20 22.22 ×  8.45 √ 

 - โรคทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน  

น้อยกว่าร้อยละ 20 
19.83 √ 3.96 √ 

 - แผลสดจากอุบัติเหตุ น้อยกว่าร้อยละ 50 42.31 √  

19 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข   

ร้อยละ 70 
62.39 × 66.63 × 

20 อัตราความส าเร็จ การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 85 
100 (ไตรมาส 1) 

91.18 (ท้ังปี) √ 

100 (ไตรมาส 1) 

91.18 (ท้ังปี) √ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

4 
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์   

ร้อยละ  50 67.80 √ 52.70 √ 

5 
อ าเภอที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของพ้ืนที่ได้ 

ร้อยละ 80 100 √ 100 √ 

6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 97 97.16 √ 97.16 √ 

7 ร้อยละของต าบลเป้าหมายสามารถจัดการ
สุขภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (TPAR)  

ร้อยละ 80 100 √ 100 √ 

8 ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข     

 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 

ร้อยละ 100  100 √ 100 √ 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 

ร้อยละ 100 100 √ 100 √ 

9 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

   

 
- ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม

เสี่ยงเบาหวาน 
≤ ร้อยละ 2.05 0 √ 2.38 ×  

 
- กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงใน

เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 

≥ ร้อยละ 30 62.38 √ 52.04 √ 

10 เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)    

 
- เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity 

free) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 72.73 × 84.66 × 

 
- เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 44.44 × 60.53 √ 

11 ร้อยละข้อมูล 43 แฟ้มมีคุณภาพ   ร้อยละ 100 99.12 × 96.88 × 
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี < ร้อยละ 26 ต่อแสน
ประชากร 

19.11 √  21.42 √ 

2 
ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

จังหวัด 
0.8 : 100 

100 √ 100 √ 

3 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ 
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 18.5 20.42 √ 26.32 √ 

4 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ร้อยละ 90 100 √ 

สสอ. 

100 √ 

5 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 38 ต่อพันประชากรอายุ 
15 - 19 ปี 

0 √ 0 √ 

6 
ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงจังหวัด 

ร้อยละ 18.5  36.27 √ 

7 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ 66 67.69 √ 67.69 √ 

8 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้ 

   

 
- ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม

ระดับน้ าตาลได้ดี   
 

≥ ร้อยละ 40 33.52 × 28.74 × 

 - ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี   

≥ ร้อยละ 50 43.54 × 44.99 × 

9 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ      <= 6.3 ต่อแสนประชากร 15.06 × 15.06 × 

10 
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery    

ร้อยละ 20 0 × 0 × 

หมายเหตุ √=ผ่านตัวชี้วัด ×=ไม่ผ่านตัวชี้วัด 
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แนวโน้มและข้อสรุปสถานการณ์ปัญหา 

1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention promotion and 
Protection Excellence) 

 อนามัยแม่และเด็ก 
 งานอนามัยแม่และเด็กเป็นการบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
ของประเทศ โดยต้องเริ่มดูแลต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์ จนถึงการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย
และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงการดูแลเด็กโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด 0 -5 ปี เป็นช่วงที่ เริ่มมีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เด็กในวัยนี้ถ้าได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีใน  
แต่ละด้าน ก็จะท าให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต  
 ซ่ึงผลการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กของอ าเภอสรรคบุรี ปัจจุบันยังพบปัญหาโลหิตจ างในหญิง
ต้ังครรภ์ปัญหาต้ังแต่ปี 2561-2562 โดยในปี  2562 พบหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง จ านวน   22 ราย
คิดเป็นร้อยละ 16.42 จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 16 ซ่ึงภาวะซีดจากการส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่มีภาวะซีดจาก
โรคธาลัสซีเมียและซีดจากภาวะโภชนาการ  ในขณะที่การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค ยังต่ ากว่า
เกณฑ์เช่นกัน จากเกณฑ์ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 82.75 ส่งผลท าให้พบเด็กมีน้ าหนักน้อย
กว่า 2500 กรัม ต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ิมขึ้น จาก ปี 2561 ร้อยละ 8.38 เป็นร้อยละ 9.16 ใน ปี 2562 จาก
เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 7 โดยสาเหตุเกิดจากประชาชนยังขาดความรู้เก่ียวกับภาวะซีดจากโรคธาลัสซีเมีย รวมถึง
ยังขาดการวางแผนครอบครัวท่ีดีและมีพฤติกรรมการรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ  

ส่วนการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 66.67 เป็น    
ร้อยละ 0 ในปี 2562 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 14.5) และการดูแลหญิงต้ังครรภ์ก่อนคลอดในปี 2562 มีผล
การด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 56.52 เป็นร้อยละ 73.86 (เกณฑ์ร้อยละ 65) รวมถึงการคัดกรอง
พัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี และพบเด็กสงสัยล่าช้า ยังมีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน  คือ จากปี 2561 คัดกรอง
พัฒนาการได้ร้อยละ 77.32 เป็นร้อยละ 91.53 จากเกณฑ์ร้อยละ 90 พบเด็กสงสัยล่าช้ามากขึ้น จากปี 
2561 ร้อยละ 18.63 เป็นร้อยละ 21.22 (เกณฑ์ร้อยละ 20) ซ่ึงถึงแม้จะพบเด็กสงสัยล่าช้ามากขึ้น แต่เด็ก
ยังได้รับการติดตามน้อยกว่าเกณฑ์ ซ่ึงเด็กที่ไม่ได้รับการติดตามจะได้รับการกระตุ้น TDA4I ล่าช้าและอาจ
ส่งผลท าให้เด็กมีปัญหาเก่ียวกับพัฒนาการสติปัญญา IQ  EQ ในอนาคตได้ 

 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ของอ าเภอสรรคบุรี มีผลงานน้อยกว่าเกณฑ์คือ ร้อยละ 53.23 จาก
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 57 โดยส่วนใหญ่พบว่าเด็กมีภาวะอ้วนเต้ีย อ้วนสูง  ผอมเต้ีย ผอมสูง  ซ่ึงอ าเภอ             
สรรคบุรีพบเด็กอ้วนถึงร้อยละ 15 จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 และพบเด็กเต้ีย สูงถึงร้อยละ 21.02 จาก
เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด ซ่ึงปัญหาเกิดจากผู้ปกครองบางคนยังไม่ตะหนักและ
เห็นถึงความส าคัญของปัญหา , เด็กบางรายไม่สามารถติดตามการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงได้ เนื่องจากเด็กไปอยู่
ในพ้ืนที่ท่ีไม่สามารถติดตามได้ รวมถึงข้อมูลฐานประชากรบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน  
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  วัยเรียนและวัยรุ่น 

 พบปัญหาสูงดีสมส่วนต่ ากว่าเกณฑ์ ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ร้อยละ 58.16 (เกณฑ์ ร้อยละ 68)        
ปี 2562 ได้ร้อยละ 48.17 (เกณฑ์ร้อยละ 66) โดยพบเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาอ้วน และเต้ีย ตามล าดับ พบ
เด็กอ้วนจ านวน 1,403 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.80 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด  และพบเด็กเต้ีย 
จ านวน 865 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด ซ่ึงสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น 
พันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารรสหวาน มีร้านค้าขายน้ าหวาน/ขนมกรุบ
กรอบที่โรงเรียน และเด็กขาดการออกก าลังกาย เม่ือเด็กนักเรียน/คุณครู/ผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบและการที่เด็กยังมีพฤติกรรมชอบกินรสหวานและขนมกรุบกรอบจะส่งผลหลายอย่าง โดยองค์กร
อนามัยโลกได้ออกมาเตือนว่าปัญหาโรคอ้วนในเด็ก มีโอกาสเพ่ิมอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเพ่ิมสูงขึ้นคือ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต รวมถึงยังส่งผลท าให้เด็กมีฟันผุมากขึ้น ปัจจุบัน    
ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือได้ร้อยละ 84.66  และพบเด็กมีฟันผุในฟันแท้สูงเกินเกณฑ์
คือ ร้อยละ 38.63 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 35) ส่วนในเด็กอายุ 6 ปี ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ก็ต่ ากว่า
เกณฑ์ คือได้ร้อยละ  33.08 (เกณฑ์ร้อยละ 100) รวมถึงเด็กอายุ 3-5 ปี เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ ผลงานได้
ร้อยละ 82.54 (เกณฑ์ร้อยละ 100)  ซ่ึงเด็กที่ไม่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ จะท าให้ฟันน้ านมผุ ซ่ึงการที่ฟัน
น้ านมผุจะส่งผลท าให้เด็กที่มีฟันแท้ท่ีก าลังจะขึ้นใหม่นั้นเกิดฟันผุได้ 

 วัยท างาน 
 จากผลการด าเนินงาน พบว่า ในกลุ่มวัยท างานมีปัญหาเก่ียวกับการฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ คือ      
ร้อยละ 15.06 จากเกณฑ์ ≤6.3 ต่อประชากรแสนคน  โดยในปี 2560-2562 พบผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ จ านวน 27 ราย คือ 7, 10 และ 10 ราย ตามล าดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีภาวะเครียดมีปัญหา
ทางด้านอารมณ์ ใช้เสพติด และด่ืมสุรา และผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายก็ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ ผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือร้อยละ 58.28 (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 63 ) รวมถึงประชาชน
รอบข้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอีกด้วย โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จจะใช้วิธีผูกคอตาย ส าหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในปี 2562 พบจ านวน 40 ราย ดังนั้น ควรมี
กระบวนการรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อสัญญาณเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการฆ่าตัวตาย รวมถึง
รู้เท่าทันต่อวิธีการฆ่าตัวตายส าเร็จ และสามารถน าส่งสถานพยาบาลหรือแหล่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 
เพ่ือป้องกันและเกิดการฆ่าตัวตายส าเร็จลดน้อยลง 
 ส่วนปัญหายาเสพติด มีจ านวนผู้เสพเพ่ิมมากขึ้น โดยพบอยู่ในกลุ่มวัยท างานเป็นส่วนใหญ่ คือจ านวน 
172 จากผู้เสพ 175 คน ซ่ึงผู้เสพจะเสพยาบ้าเป็นส่วนใหญ่ จ านวนถึง 149 คน และใช้ยาร่วมกันมากกว่า  
1 ชนิด 15 คน กัญชา 13 คนและยาไอซ์ 1 คน พบในกลุ่มอาชีพ ผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนผลการ
ด าเนินงานในการบ าบัดของผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด ครบตามเกณฑ์และหยุดเสพต่อเนื่องหลังบ าบัด 3 เดือ น 
อ าเภอสรรคบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นจากเดิม คือ จากผลการด าเนินการในปี 2561 ร้อยละ 66.67 จากเกณฑ์   
ร้อยละ 90 เพ่ิมเป็นร้อยละ 94.44 จากเกณฑ์ ร้อยละ 40 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการลงติดตามเยี่ยมบ้านมาก
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ขึ้น ในรายที่มีปัญหา รวมถึง ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ และมีการบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน (CBTx) เพ่ิมด้วย 
 ปัญหาผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มวัยท างานของอ าเภอสรรคบุรี ก็ยังเป็นปัญหาเช่นกัน เนื่องจากพบผู้สูบบุหรี่ที่
เข้ารับการบ าบัดต่ ากว่าเกณฑ์ คือจากเกณฑ์ ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานได้ ร้อยละ 86.49  และผู้สูบ
บุหรี่ที่เข้ารับบ าบัด ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือน พบเพียง ร้อยละ 13.76 จากเกณฑ์ ร้อยละ 100 ซ่ึงต่ า
กว่าเกณฑ์มาก ซ่ึงปัญหาเกิดจาก ผู้สูบบุหรี่บางคนไม่อยากเลิก และขอเลิกด้วยตนเอง รวมถึงเทคนิคการช่วย
เลิกบุหรี่ และยาช่วยเลิกบุหรี่ยังไม่มี และเจ้าหน้าที่บางส่วนยังสับสนในการคีย์ข้อมูล ยังต้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขเนื่องจาก ผู้สูบบุหรี่ไม่สามารถเลิกสุบบุหรี่ได้ หรือเลิกสูบได้น้อยมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้าย
และส่งผลท าให้เสียชีวิตได้ โดยจากข้อมูลของมูลนิธิการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า การสูบบุหรี่ท าให้คน
ไทยเสียชีวิต  ปีละ 51,651 คนเฉลี่ยวันละ 141 คน และป่วยหนักโดยเฉลี่ย 2.5 ปีก่อนตาย และยังเป็น
สาเหตุของโรคร้ายหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง และโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ควันบุหรี่ มือสองยัง
ส่งผลให้พบผู้เสียชีวิตจ านวนมากเช่นกัน ดังนั้นควรด าเนินการวางแผนป้องกัน และเร่งแก้ไขปัญหาเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อชีวิตทั้งต่อตัวผู้สูบเองและบุคคลรอบข้าง  
 นอกจากนี้ยังพบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซ่ึงเป็นปัญหาที่พบมาเป็นเวลานาน คือ โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี คือ พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 2559 -2562 จ านวน 
3,387, 3,687, 3,831 และ 4,002 ราย และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2559 -2562 จ านวน 
6,840, 9,355 , 9,736 และ 9,909 คน ตามล าดับ ซ่ึงการควบคุมระดับน้ าตาล และระดับความดันโลหิต
สูงของผู้ป่วยยังพบเป็นปัญหาและสามารถควบคุมได้ยาก เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย โดย
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 44.99 จากเกณฑ์เป้าหมาย   
≥ ร้อยละ 50  และสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เพียงร้อยละ 28.74 จากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 
ซ่ึงการที่ควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดันโลหิต ได้ไม่ ดีเป็นระยะเวลานา น จะส่งผลท าให้เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้  โดยอ าเภอสรรคบุรีพบผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแ ทรกซ้อน
เฉียบพลัน ร้อยละ 2.67 จากเกณฑ์  เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 2 ซ่ึงสูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย ผู้ป่วยบางรายอาจยัง
ไม่รู้ว่าตนเองป่วย เม่ือไม่ได้รับการรักษา อาจเพ่ิมความรุนแรงของโรคได้ ในขณะเดียวกัน พบผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเกินเกณฑ์ คือร้อยละ 2.39 จากเกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 2.05  ดังนั้น
เพ่ือป้องกันการเสียชีวิต การตรวจคัดกรองโรคแต่เนิ่นๆ และเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดความ
รุนแรงของอาการแทรกซ้อนจากโรคได้ โดยคัดกรองเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ยังต่ ากว่าเกณฑ์
เล็กน้อย คือร้อยละ 88.63 จากเกณฑ์ ร้อยละ 90 และส่วนการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชน    
อายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้ร้อยละ 90.76 จากเกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 ซ่ึงผ่านเกณฑ์
เล็กน้อย และ ในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวัดความดันที่บ้าน ได้ ร้อยละ 52.01 ซ่ึงผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 30 ซ่ึงถึงแม้การป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจะผ่านเกณฑ์ แต่ยังต้องมีการ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการคัดกรองและวัดความดันโลหิตสูงที่บ้านกรณีในกลุ่มสงสัยป่วยยังไม่
ครอบคลุม 100 % ยงัมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการคัดกรองและวัดความดันที่บ้านอาจท าให้พบผู้ป่วย
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สูงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดันโลหิตสูง ควบคุมได้ยาก เกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด อ่ืนๆ ซ่ึงท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานและความดัน เช่น ค่าใช้จ่ายยาด้านยา ซ่ึงปัจจุบัน โรงพยาบาลสรรคบุรี มีค่าใช้จ่ายยาโรคความดัน
โลหิตสูง ใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ Amlodipine, Enalapril และ Hydralazine จ านวน 2,757,077 เม็ดรวม
ค่าใช้จ่าย มูลค่า 3,361,491.75 บาท ส่วนยาที่จ่ายในโรคเบาหวาน 3 ล าดับแรก ได้แก่ METFORMIN , 
GLIPIZIDE และ PIOGLITAZONE รวมมูลค่า 2,553,261 เม็ด รวมค่าใช้จ่ายมูลค่า 2 ,152,116 (ข้อมูล
จาก 43 แฟ้ม โรงพยาบาลสรรคบุรี) นอกจากค่าใช้จ่ายด้านยาแล้ว ยังต้องใช้บุคลากรจ านวนมากที่จะเข้ามา
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่ต้องดูแลต้ังแต่ โรงพยาบาลจนถึงชุมชน และครอบครัว รวมถึงอุปกรณ์ ในการน ามาใช้เพ่ือ
ดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น อุปกรณ์ ตรวจตา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รองเท้า
เบาหวาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายไป
ต้ังแต่เรื่อง คน เงิน และสิ่งของอุปกรณ์ ยังรวมกระทบไปถึงครอบครัว ชุมชนและประเทศ สิ่งที่ ต้องค านึงถึงก็
คือสร้างการรับรู้และตระหนักก่อนเกิดโรค ได้แก่ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยตนเอง การ
ควบคุม ป้องกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเม่ือเกิดโรคแล้วต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
  จากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ  พบว่า
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ ในปี 2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก  และคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงการมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้
เห็นว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ที่ก าลังจะ
มาถึง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ  ซ่ึงสาเหตุมาจากความเสื่อมตาม
ธรรมชาติของร่างกายและโรคประจ าตัวเรื้อรัง ซ่ึงต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยในกลุ่มอ่ืน  
นอกจากนี้การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ในเวลาเดียวกันหากไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงทีจะท าให้มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองให้แข็งแรงต้ังแต่อายุยังน้อยเพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่
แข็งแรงและมีความสุข 
 อ าเภอสรรคบุรี มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด  12,872 คน จากประชากรทั้งหมด 65,211 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 19.74 ซ่ึงจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า ผู้สูงอายุของอ าเภอสรรคบุรี มี พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ครบ 5 ข้อ ผ่านเกณฑ์ จากเกณฑ์ ร้อยละ 50 ผลการด าเนินงาน ได้ร้อยละ 52.70 ส่วน 
โรงพยาบาลสรรคบุรี ได้ร้อยละ 67.80 โดยจากการส ารวจข้อมูล พบว่าผู้สูงอายุของอ าเภอสรรคบุรี ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการออกก าลังกายน้อย และ มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และสูบยาเส้น และจากการประเมินความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสังคมจ านวน 11,578 คน กลุ่มติดบ้าน 409 คน
และเป็นกลุ่ม ติดเตียง 123 คน และ มีระบบการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  (Long Term Care ) 
จ านวน 8 ต าบล ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง จ านวน 79 คนครอบคลุมทั้งต าบล และมีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (C ar e 
Manager) จ านวน 15 คน นอกจากนี้ยังพบว่ามีชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด 8 ชมรม เป็นชมรม ผู้สูงอายุคุณภาพ
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ต้นแบบ (ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) 2 ชมรม คือ ต าบลห้วยกรด และต าบลหนองแขม แต่โดยรวม 
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และจากการส ารวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุอ าเภอสรรคบุรี พบว่าผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คือจาก 415 คน เพ่ิมเป็น  643 คนและมีความ 
เสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวานเพ่ิมขึ้น เช่นกันจาก 64 คนเพ่ิมเป็น 119 มีความผิดปกติเก่ียวกับสุขภาพช่องปาก 
ลดลง จาก 700 คน เป็น 475 คน จากการคัดกรองสมองเสื่อม AMT พบความผิดปกติ 323 คน มีภาวะ
ซึมเศร้าเพ่ิมขึ้นจาก 8 คน เป็น 21 คน มีปัญหาข้อเข่า ผิดปกติ 1,456 คน และมีความผิดปกติจากภาวะหก
ล้ม 95 7 คน ซ่ึงอ าเภอสรรคบุรี ยังต้องเร่งด าเนินการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอสรรคบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอให้มีคุณภาพ โดยใน ปี พ.ศ. 2562 มีประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 5 
ประเด็น คือประเด็นที่ 1 เมืองสมุนไพร ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการออกก าลังกาย ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 
ประเด็นที่ 4 งานคุ้มครองผู้บริโภค และ ประเด็นที่ 5 ไข้เลือดออก เพ่ือให้ มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ คือ บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมที่ดีรวมถึงมีชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืน  

2. การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 อ าเภอสรรคบุรี มีหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 14 หน่วยบริการ จัดพ้ืนที่ในการด าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ทั้งหมด 5 ทีม ซ่ึงปัจจุบัน ได้เปิดด าเนินการครบ 5 ทีม คิด
เป็นร้อยละ 100 ทีมที่ 1 ประกอบไปด้วย จ านวน 2 สถานบริการ คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษานวมินท-ราชินี ต าบลห้วยกรด และ รพ.สต.ท่ารี ได้เปิดด าเนินการแล้วในปี 2560 ทีมที่ 2 ประกอบไป
ด้วย 4 สถานบริการ คือ รพ.สต.บ้านไทย , รพ.สต.เที่ยงแท้ , รพ.สต.โพงามและรพ.สต.บ้านวัดตึก ทีมที่ 3 
ประกอบด้วย 3 สถานบริการ คือ รพ.สต.ดงคอน, รพ.สต.หนองแขม, รพ.สต.เทพรัตน์ ทีมที่ 4 ประกอบด้วย 
3 สถานบริการ คือ กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิและองค์รวม , รพ.สต.โพธาราม , รพ.สต.วัดก าแพง เปิด
ด าเนินการแล้วในปี 2561 และทีมที่ 5 ประกอบด้วย รพ.สต.ดอนก า , รพ.สต.หัวเด่น และ รพ.สต.บางขุด 
เปิดด าเนินการแล้วในปี 2562 

 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 
 ปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ฯลฯ ยังพบมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลของสหวิชาชีพ และ 
ประชาชน ซ่ึงการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลจะส่งผลกระทบให้เกิดเชื้อด้ือยา ไตเสื่อม โรคหัวใจ ฯลฯ การ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยลดการเกิดเชื้อด้ือยาและท าให้ประชาชนปลอดภัย
ขึ้น ซ่ึงปัจจุบันโรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 และต้ังเป้าหมาย คือ พัฒนาการด าเนินงาน 
RDU ในอ าเภอสรรคบุรีให้ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 เพ่ือสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
บุ ค ล า ก ร ทา ง กา ร แพ ท ย์  แ ล ะมุ่ ง สู่ ผ ล ลั พ ธ์ คื อ  ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บป ร ะ โย ช น์ จ า กก า ร ใ ช้ ย า
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อย่างสมเหตุผล มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภอสรรคบุรีลดลง อัตราการเกิดเชื้อด้ือยาปฏิชีวนะลดลง 
ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้น 

 งานวัณโรค 
 จากเกณฑ์การประเมิน PA ของ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาใน ไตรมาส 1 ) พบว่า ในปี 2562 ผลการด าเนินงานดีขึ้นกว่าปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
85.71 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 100 จากเกณฑ์ ร้อยละ 80 ในส่วนของเกณฑ์การประเมินผลการรักษาทั้งปี พบว่า
ในปี 2562 มีอัตราการรักษาผู้ป่วยวัณโรคส าเร็จดีขึ้นเช่นกัน คือ เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 91.18 จากผลการ
ด าเนินงาน ในปี2560 -2561 ผลงานได้ร้อยละ 72.73 และ 70 (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) แต่ถึงแม้
การรักษาวัณโรคส าเร็จจะดีขึ้น แต่ยังพบอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคร่วม ซ่ึงเกิดจากการคัด
กรองรักษาล่าช้า หรือเข้าไม่ถึงสถานบริการจึงท าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน และยังมีผู้ป่วยมีแนวโน้ม
ขาดยาสูงขึ้นทุกปี คือ ในปี 2560-2562 พบ ร้อยละ 1.72 , 4.16 และ 8.82 ตามล าดับ ซ่ึงเป้าหมายการ
ขาดยาต้องเป็นศูนย์ ส่งผลท าให้ยังพบผู้เสียชีวิตทุกปี คือ ปี 2560-2562 พบร้อยละ 12.06 , 12.50 และ 
8.82 ตามล าดับ สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรคและลดอัตราการตาย คือ  การคัด
กรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจาก 7 กลุ่มเสี่ยง แบบเชิงรุกซ่ึงปัจจุบันผลการด าเนินการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม
เสี่ยงในปี 2562  ได้ร้อยละ 87.07  

 แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลสรรคบุรีด าเนินการผลิตยาสมุนไพร ในโรงงานผลิต ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา  

(GMP) ผลิตยาเด่ียว และยาต ารับ กว่า 38 รายการ มูลค่าการผลิตกว่า 3 ล้านบาท ให้กับหน่วยบริการในเขต 
บริการสุขภาพที่ 3 รวมถึงมีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์ แผนจีน ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานเก่ียวกับ ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลได้ร้อย
ละ 20.42 จากเกณฑ์ร้อยละ 18.5 และผลการด าเนินงานของภาพรวม รพ.สต.ร้อยละ 26.32  จากเกณฑ์
ร้อยละ 18.5 ซ่ึงผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 

3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 Happinometer เป็นเครื่องมือที่ส า คัญในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน  ทั้งยัง
สะท้อนความจ าเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในองค์อย่างทันท่วงที
เพ่ือให้คนท างาน อย่างมีความสุข และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จากการ
ประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน โรงพยาบาลสรรคบุรี   มีความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 62.39  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอมีความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 70.87 รวมอ าเภอสรรคบุรี มีความสุขเฉลี่ยอยู่ที่  ร้อยละ 
66.63  ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 70 ซ่ึงการส ารวจการประเมินของโรงพยาบาล พบว่า คนท างาน
ส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณที่ดี ร้อยละ 68.97 รองลงมาคือ   มีน้ าใจดีร้อยละ 67.21 และมีสุขภาพกายดี ร้อยละ 
66.40 ความสุขด้านครอบครัวท่ีดี ร้อยละ 64.5 แต่สิ่งที่ท าให้คนท างานไม่มีความสุขที่สุดหรือได้คะแนน
ต่ าสุดเป็น 3 ล าดับสุดท้าย คือความสุขด้านการเงินดี ร้อยละ 55.24 เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ มีภาระหนี้สิน
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จากการมีรายได้น้อย ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น ไม่มีกรอบต าแหน่งบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการ 
เป็นต้น รองลงมาคือ ความสุขด้านผ่อนคลายดี  ร้อยละ 56.05 ปัญหาที่พบเกิดจากส่วนใหญ่ท ากิจกรรม
พักผ่อน ผ่อนคลายยังน้อย และอันดับสุดท้ายที่คะแนนต่ าที่สุดคือ  ด้านการงานดี ร้อยละ 58.97 เนื่องจาก
ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น ไม่มีกรอบต าแหน่งบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการ เป็นต้น  ทาง
โรงพยาบาลจึงได้ให้ความส าคัญและด าเนินการวางแผน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความสุข  Happy work-life (การ
งาน) , Happy money (การเงิน) และ Happy Relax (ผ่อนคลาย) เช่น จัดกิจกรรมฟังธรรม , กิจกรรมระฆัง
สติ,  มีกลุ่มตลาดออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ขายของ , จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและเพ่ิมรายได้ , กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ เต้นแอโรบิก/บาสโลบ ทุกวันหลังเลิกงาน เป็นต้น 

4.การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 องค์กรคุณภาพ 
 การประเมินมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA ขั้น 3 , การประเมิน 
PMQA ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี  ได้ด าเนินการหมวด 2 กับ หมวด 4 และคงรักษาสภาพ 
(Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5 ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ต้ังไว้ ของปี 2562 และ รพ.สต.ติดดาว ของ อ าเภอ
สรรคบุรี มี รพ.สต. ทั้งหมด 14 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ดาว ครบทั้ง 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  โดยในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 แห่ง  คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชินี ต าบลห้วยกรด และปี 2561 ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 แห่ง  คือ รพ.สต บ้านหนองแขม , รพ.สต.บ้านไทย, 
รพ.สต.ดงคอน และ รพ.สต.บ้านวัดก าแพง และในปี 2562 ผ่านเกณฑ์อีกจ านวน 9 แห่ง คือ รพ.สต.โพ
ธาราม ,รพ.สต.เที่ยงแท้, รพ.สต.โพงาม, รพ.สต.บ้านวัดตึก, รพ.สต.บางขุด, รพ.สต.บ้านหัวเด่น, รพ.สต.บ้าน
เทพรัตน์, รพ.สต.ดอนก าและ รพ.สต.บ้านท่ารี 

 การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง (ITA) 
 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง ( ITA) ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (EB1-EB26) จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ผลการ
ประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ได้คะแนนความระดับส าเร็จ  
ร้อยละ 100 ในส่วนของโรงพยาบาลสรรคบุรี ได้คะแนนความระดับส าเร็จ ร้อยละ 100 เช่นกัน 

 การตรวจสอบ ควบคุมภายใน 
อ าเภอสรรคบุรี มีแผนการด าเนินการออกติดตามตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซ่ึง

ปัจจุบัน ฝ่ายการเงินได้ลงพ้ืนที่ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลแล้วจ านวน 11 แห่ง ส่วนฝ่ายอ่ืนยังไม่ได้ออก
ด าเนินการตรวจสอบลงพ้ืนที่  ซ่ึงผลสรุปคะแนนจากกลุ่มตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อ าเภอสรรคบุรี ได้คะแนนร้อยละ 36.27 จากเกณฑ์ ร้อยละ 18.5 ซ่ึงผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
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ข้อมูล 43 แฟ้ม  
ข้อมูล 43 แฟ้มมีคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) อ าเภอสรรคบุรีส่งข้อมูล

ทันเวลา ร้อยละ 99.05 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 99.79 เฉลี่ยรวมได้ร้อยละ 96.88 จากเกณฑ์  
ร้อยละ 100  ซ่ึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด เนื่องจากเกิดปัญหากับแฟ้มข้อมูล Accident คือ แฟ้มมีการปรับ
โครงสร้างใหม่ ดึงข้อมูลผู้รับบริการ ER ทั้งหมด ไม่ได้ดึงข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ ท าให้เป้าหมายไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง เกิดข้อมูล Error มากกว่าร้อยละ 90 จึงแก้ไขโดย ใช้โปรแกรมเดิมส่งออกเพราะจะดึ งข้อมูล
เฉพาะผู้ป่วยประเภทอุบัติเหตุ และแฟ้ม rehabilitation (แฟ้มของงานกายภาพ) มีปัญหาคือ หัตถการของ
แฟ้มกายภาพ มีหัตถการย่อยหลายรายการ แต่รหัส bill code มีเพียงรหัสเดียว หัตถการของกายภาพมี
มากกว่า 1  จึงมี Error ในแฟ้ม Rehabilitation ซ้ าซ้อน รอกระทรวงหรือกรมบัญชีกลาง ออก billcode ให้
ครบตามหัตถการทั้งหมด 

 สถานการณ์ระบาดวิทยา 
 อ าเภอสรรคบุรี ในปี พ.ศ. 2562 (ม.ค.-ก.ย.) พบผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย

โรคส าคัญที่พบจ านวนผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่  โรคปอดบวม โรคมือ
เท้าปาก และโรคอาหารเป็นพิษตามล าดับ  

 โดยโรคอุจจาระร่วง เป็นปัญหาโรคที่พบสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของอ าเภอสรรคบุรี ต้ังแต่ใน ปี 
2558-2562 โดยพบผู้ป่วยจ านวน 726 , 881, 519, 580 และปี 2562 ( ม.ค.-ก.ย .) พบ 503 ราย 
ตามล าดับ  คิดเป็นอัตราการป่วยเท่ ากับ 1,095.02, 1,338.28, 788.38 ,883.16  และ 757.07 
ตามล าดับ จากข้อมูลพบว่าแนวโน้ม การเกิดโรคต้ังแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในปี 2559 
คือ 1,338.28 ต่อประชากรแสนคน จากนั้นมีแนวโน้มลดลง โดยพบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วงในช่วงเดือน
มิถุนายนและเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน  67 ราย และ 63 ราย ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบโรคสูงสุด ได้แก่ช่วง
อายุ  0-4 ปี รองลงมาคือ เด็กกลุ่มอายุ 5-9 ปีและพบในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราป่วย 2,011.29, 
1,105.99 และ 1,025.45 ต่อประชากรแสนคน  ซ่ึงโรคอุจจาระร่วงจากการส ารวจของกรมควบคุมโรค 
พบว่า ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรตา ที่จะพบมากในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่ มีอากาศเย็น หากเกิด
ในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ อาจมีความรุนแรงของโรคสูงมากกว่าช่วงวัยอ่ืนๆ โดยสาเหตุของการป่วย ส่วนใหญ่ที่
พบในเด็กเกิดจาก เด็กได้รับเชื้อเข้าสู่ปาก อาจติดมาจากมือหรือของเล่นที่ เปื้อนน้ าลาย น้ า มูกหรืออุจจาระ 
ของผู้ที่ติดเชื้อ  หรือเกิดจากการผสมนมผงให้เด็กเล็กโดยใช้น้ าไม่ได้ต้มเดือดหรือขวดนมที่ไม่ต้มให้สะอาดหรือ
ไม่ได้ล้างมือ ซ่ึงการป้องกันโรค ที่ ดีที่สุดคือ การรักษาสุขอนามัย หม่ันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ 
โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมถึง กินร้อน ช้อนกลาง  และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของ
ร่วมกัน หม่ันรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่ เสมอ หรือหากพบเด็กป่วยต้อง
ป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปที่เด็กคนอ่ืนโดยการพาเด็กไปพบแพทย์และและหยุดรักษาตัวท่ีบ้านจนกว่าจะหาย  
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โรคที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 2 คือ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซา ( Influenza 
virus)  ซ่ึงเชื้อนี้มีหลายชนิด โดยสามารถแยกไข้หวัดใหญ่ในคนได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
และไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009  ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการระบาดไปทั่วโลก ซ่ึงอ าเภอสรรคบุรีพบผู้ป่วย
สูงสุด  อยู่ในช่วงเดือนกันยายน และเดือนมีนาคม คือจ านวน 49 รายและ 21 รายตามล าดับ  โดยมีผู้ป่วยใน
ปี 2558-2562 เท่ากับ 14 ,72 ,36 ,58 และ 142  รายตามล าดับ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 21.12, 
107.85, 54.69, 88.32 และ 213.73 จากข้อมูลพบว่าอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 มี
แนวโน้มสูงมากและสูงกว่าทุกๆปี ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในเด็กกลุ่มนักเรียน จ านวนทั้งหมด 47 ราย โดยพบสูงสุด
ในช่วงอายุ   5-9 ปี และรองลงมาพบในช่วงอายุ 0-4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 983.1 และ 846.86 ต่อแสน
ประชากรแสนคน ตามล าดับ ส่วนต าบลที่มีอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล แพรกศรีราชา 
รองลงมาคือต าบล ดงคอน มีอัตราป่วยเท่ากับ 288.09 และ 273.34 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ซ่ึง
การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปคือ  การติดต่อโดยการหายใจเอาละอองน้ า มูก น้ าลาย และ
เสมหะของผู้ป่วยที่ไอ หรือจาม และการสัมผัสมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย ซ่ึงสิ่งที่น่ากลัวของ
โรคไข้หวัดใหญ่อย่างหนึ่งคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ โรคปอดอักเสบ และโรคสมองอักเสบ ซ่ึง
มักเกิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ าตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด 
โรคเบาหวาน โรคไต โรคเอดส์ ควรรีบพบแพทย์ทันที หากสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่  ถึงแม้อ าเภอสรรคบุรี
ยังไม่พบการเสียชีวิต แต่ต้องมีการป้องกันการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรค คือ หม่ันล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้
สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการหวัด หรือให้ใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 3 ของอ าเภอสรรคบุรี คือ โรคปอดบวม ซ่ึงในปี  2558-2562              
( ม.ค.-มี.ค.) พบผู้ป่วย จ านวน 80 ,92 ,64, 72 และปี 2562 พบจ านวน 86 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 119.19, 133.68, 97.22, 109.63 และ 129.44 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ จากข้อมูล
พบว่าอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุดอยู่ในปี 2559 หลังจากนั้น มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดย
อ าเภอสรรคบุรี พบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในต าบลบางขุด รองลงมาคือ ต าบลห้วยกรดพัฒนา และ ต าบลแพรกศรี
ราชา คิดเป็น อัตราป่วยเท่ากับ 225.10 ,165.99 และ 134.44 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ โดยพบ
สูงสุดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ส่วนใหญ่พบอยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วยเท่ากับ 
494.00 รองลงมาพบในกลุ่มผู้สูงอายุ  65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 436.76 ถึงแม้โรคนี้ เป็นโรคที่พบบ่อย
แต่มีอันตรายสูงมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง 
โรคเบาหวาน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากในเด็กและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่ า ท าให้
มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 
ถึงแม้อ าเภอสรรคบุรีจะยังไม่พบผู้เสียชีวิต แต่โรคนี้ก็อันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมาก
ในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ โดยสาเหตุของการเกิดโรค เกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบของปอด ซ่ึงเกิดได้จาก
การติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา ซ่ึงโรคนี้สามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อที่
กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป  ติดต่อได้จากการไอจามรดกัน รวมถึงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด
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บวมซ่ีงการป้องกันสามารถท าได้โดย หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย อยู่ในอากาศที่ถ่ายเท ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อ่ืน ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ เวลาไอจามควรมีผ้าปิด
ปาก ปิดจมูกด้วยทุกครั้งเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ อ่ืน รวมถึงควรล้างมือบ่อยด้ วยสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาด 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 4 ของอ าเภอสรรคบุรี คือ โรคมือเท้าปาก ซ่ึง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซ่ึงมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ท าให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากี
ไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็ก
ทารกและเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ซ่ึงมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ส าหรับผู้ใหญ่พบโรคนี้ได้บ้าง  ซ่ึงในปี 
2558-2562อ าเภอสรรคบุรี พบผู้ป่วยจ านวน 26 , 52, 47 และ 54 รายตามล าดับ  คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 58.69, 78.99, 71.39, 120.29 และ 81.28 ตามล าดับ จากข้อมูลจะเห็นว่า  พบอัตราป่วยสูงสุด
ในปี 2561 หลังจากนั้นในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยต าบลที่พบโรคสูงสุดคือ ต าบลแพรกศรี
ราชา รองลงมาคือ ต าบลเที่ยงแท้  คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 134.11 และ 97.06 พบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วง
เดือนกันยายนและเดือนกรกฏาคม คือ จ านวน 16 ราย และ 12 รายตามล าดับ และพบในกลุ่ม อายุ 0 -4 ปี
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1 ,658.43 และ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 -9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 153.61 ไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ซ่ึงอาการของโรคเริ่มต้นจะคล้ายกับไข้หวัด แต่จะมีตุ่ม
ใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปาก และมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่บริเวณฝ่ามือ นิ้ว
มือ ฝ่าเท้า และมีอาการไข้เป็นระยะเวลา 5-7 วัน และอาจมีอาการรุนแรงจากโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อน ปวกเปียก หรือ
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ไปจนถึงเสียชีวิตได้ ซ่ึงคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิดในช่วง 1 -2 สัปดาห์แรก 
แม้จะดูว่าผื่นและแผลในปากหายไปแล้วก็ตาม โดยสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ คุณพ่อคุณแม่
ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที เช่น เด็กมีอาการซึมลง ไม่เล่นไม่รับประทานอาหาร ปวดศรีษะ มีอาการเพ้อพูดไม่
รู้เรื่อง  ปวดต้นคอ คอแข็ง มีอาการสะดุ้งผวา ตัวสั่น แขนมือสั่น และมีอาการไอ หายใจเร็ว ดูเหนื่อยๆ หน้าซีด 
มีเสมหะมาก โดยอาจมีหรือไม่มีไข้ร่วมด้วยก็ได้ ฉะนั้นเพ่ือป้องกันการเกิดโรคและลดการแพร่กระจายของโรค 
ควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้ เลี้ยงดูเด็กเล็กควร
ล้างท าความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทาน และรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงใหม่ไม่มี
แมลงวันตอม ด่ืมน้ าสะอาด ไม่ใช้ภาชนะทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน ซักผ้าอ้อมหรือผ้าที่ เปื้อนอุจจาระให้สะอาด
โดยเร็วและหากเด็กมีอาการของโรคมือเท้าปากให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และเม่ือแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือ
เท้าปาก ต้องให้เด็กหยุดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าแผลจะหาย 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 5 ของอ าเภอสรรคบุรี คือ โรคอาหารเป็นพิษ ซ่ึงในปี 2558-2562   
( ม.ค.-ก.ย) พบผู้ป่วย จ านวน 59 ,106, 118, 81 และปี 2562 พบจ านวน 39 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 88.99, 161.02, 179.25, 123.34 และ 58.70 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ จากข้อมูล
พบว่า อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุดอยู่ในปี 2560 หลังจากนั้น มีแนวโน้มลดลง โดยอ าเภอสรรค
บุรี พบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในต าบลบางขุด รองลงมาคือ ต าบลเที่ยงแท้ และ ต าบลดงคอน คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ



แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 -2565 จังหวัดชัยนาท  หน้า 42 
 

 211.03 ,177.94 และ 41.41 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ โดยพบสูงสุดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์  เดือน
เมษายนและเดือนกันยายน ส่วนใหญ่พบอยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 148.28 รองลงมา
พบในกลุ่มผู้สูงอายุ 0-4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 105.86 ซ่ึงโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการกินอาหารที่มีสารพิษ
และเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารต่างๆ เช่น น้ าด่ืม เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่ นม อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากนม 
เนยแข็ง ข้าว ขนมปัง สลัด ผัก ผลไม้ เป็นต้น เป็นสาเหตุของการการท้องเดินทั่วไป ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ
รุนแรง และทุเลาได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมง หรือบางชนิดนานเป็นสัปดาห์ ซ่ึงอาการ ของโรคจะคล้ายๆกัน 
คือ ปวดท้องบิดเป็นพักๆ อาเจียน และถ่ายเป็นน้ าบ่อยครั้ง บางรายอาจมีไข้และอ่อนเพลียร่วมด้วย แต่บาง
รายถ้าเกิดอาการรุนแรง เช่น อาเจียนและท้องเดินมากเกินไป จนร่างกายขาดน้ าและเกลือแร่ขั้นรุนแรง       
ถ้าแก้ไขไม่ทัน ก็อาจเกิดภาวะช็อก (ตัวเย็น กระสับกระส่าย เป็นลม) ถึงขั้นเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะในเด็ก
เล็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน นอกจากนี้ อาจพบว่า ผู้ที่ กินอาหาร
ร่วมกันกับผู้ป่วย (เช่น งานเลี้ยง คนในบ้านที่กินอาหารชุดเดียวกัน) ก็จะมีอาการแบบเดียวกับผู้ป่วยในเวลา
ไล่เลี่ยกันได้ ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การด่ืมน้ าให้สะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังถ่าย
อุจจาระ กินอาหารที่สุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม ถึงแม้ว่าอาจป้องกันอาหารเป็นพิษจากเชื้อโรคที่ทนความร้อน
บางตัวไม่ได้ แต่ก็สามารถป้องกันการเกิดท้องเดินจากการติดเชื้ออ่ืนๆ เช่น บิด อหิวาห์ได้ 

ข้อสรุปความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา 
 จากเวทีประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์อ าเภอสรรคบุรี เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2562 และ ใน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรีได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตาม
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence  ตามผลงานตัวชี้วัด เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จึงได้ระบุประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นปัญหา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion  Prevention & Consumer 
Protection  Excellence) 

PP&P * เด็ก 0-14 ปี สูงดีสมส่วน 
* อนามัยแม่และเด็ก 
* สูบบุหรี่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

S * โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT) 
* การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 
* ฆ่าตัวตาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

P * Happinometer 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 

G *คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม 
*การเงินการคลัง 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 -2565 จังหวัดชัยนาท  หน้า 43 
 

 

บทท่ี 3 
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 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 4 ยุทธศาสตร์ และนโยบายสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
ผู้เก่ียวข้อง และวางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์พัฒนาเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขให้แก่หน่วยงานในสังกัด เพ่ือร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จึงได้ระบุ
ประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและเป็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการในปี 2563 – 2565 ดังนี้ 
 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2563 -2565 ประกอบไปด้วย   
12 แผนงาน  37 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion, Prevention & Consumer Protection 
Excellence) 
  แผนงานที่ 1 การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย 
   1.โครงการ 0 – 5 ปีสูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัยฟันไม่ผุ 

2.โคร งการฝากครรภ์คุณภาพลู กเกิดรอดแ ม่ปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพบุ คลากร       
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 

แผนงานที่ 2 การพัฒนางานวัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพดี 
   1.โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนสรรคบุรีสุขภาพดี 
  แผนงานที่ 3 การพัฒนางานกลุ่มวัยท างาน 
   1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส 1 ฟ และการให้บริการแพทย์ทางเลือก 
  แผนงานที่ 4 การพัฒนาผู้สูงอายุ 
   1.โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุระยะยาวLCT 
   2.โครงการพัฒนาผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ต้นแบบ 
  แผนงานที่ 5 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
   1.โครงการพัฒนาศักยภาพทีม EOC ระดับอ าเภอ 
   2.โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคม้ือเท้าปาก 
   3.โครงการจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ 
  แผนงานที่ 6 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) 
   1.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean) ในโรงพยาบาล และรพ.สต 
   2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะติดเชื้อใน ในโรงพยาบาล และรพ.สต 
 ยุทธศาสตร์  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
  แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

1.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 
   2.โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
   3.โครงการชาวสรรคบุรีร่วมใจยุติปัญหาวัณโรค 
   4.โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) แบบบูรณาการภาคีเครือข่ าย

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
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   5.โครงการพัฒนาระบบงานบริการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนอ าเภอสรรคบุรี 
   6.โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย 
   7.โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
     8.โครงการพัฒนาระบบการใช้บริการผู้ป่วย Palliative care  
   9.โครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 
   10.โครงการพัฒนางานระบบ Fast Track สาขา Stroke  
   11.โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดติดเชื้อ                     
       จากชุมชน 
   12. โครงการพัฒนาระบบ Service Plan สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

   13.โครงการพัฒนาระบบงาน NCD เชื่อมโยงเครือข่ายโดยใช้มาตรฐานChronic Care   
        Model และ NCD Clinic Plus      
   14.โครงการพัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมและระบบการคัดกรองโรคไตเรื้อรังของเครือข่าย 
  แผนงานที่ 8 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ 
   1.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
   2.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อัคคีภัย 
ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence)  
  แผนงานที่ 9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
   1.โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 
ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

  แผนงานที่  10 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสุขภาพ 
   1.โครงการพัฒนาระบบ Smart Queue ในโรงพยาบาลสรรคบุรี 
   2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายอ าเภอสรรคบุรี 
  แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
   1.โครงการพัฒนา รพ.สต สู่ รพ.สต ติดดาวพลัสในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 
   2.โครงการพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ 
   3.โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการประเมินมาตฐานและการนิเทศติตามผลงาน 
   4.พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว 
   5.พัฒนาระบบงานITA และพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
  แผนงานที่ 12 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
   1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเงินการคลังของเครือข่ายอ าเภอสรรคบุรี
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3.1 House Model แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข อ าเภอสรรคบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 
    

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่าย ในปี 2565  

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่าย ในปี 2565  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ผลลัพธ์
ที่พ ึง

ประสงค ์

QW1  

1. มีการจัดต้ังทีม/คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. บุคลากรและเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
3. ระบุกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่การด าเนินงาน 

4. ทบทวนข้อมูลที่จ าเป็น 
5. มีฐานข้อมูล 

QW2 

1. บูรณาการในภาพเครือข่าย 
2. สนับสนุนการด าเนินงาน
ส าคัญ (คน เงิน ของ) 

3. ควบคุม  ก ากับ ติดตาม ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

QW3  

1. ควบคุม ก ากับ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ทบทวน/ปรับแผนงาน หากมี

แนวโน้มที่จะไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. กระตุ้น เร่งรัด ให้เกิดแผนที่ดีเลิศ 

QW4 

1. ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. จัดเวทีแกลเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. จัดเวทีน าเสนอผลงานเด่น/นวัตกรรมเพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ 

4. สรุปผลงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เพื่อวางแผนในปี
ต่อไป     

 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรน าด้านการบริการสาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี  

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่าย ในปี 2565  

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

Promotion Prevention & Protection Excellence 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion, Prevention & Consumer 
Protection Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย 

1.โครงการ 0 – 5 ปีสูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัยฟนัไม่ผ ุ 
2.โครงการฝากครรภคุ์ณภาพลูกเกดิรอดแม่ปลอดภยัและพฒันาศักยภาพ

บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุร ี
แผนงานที่ 2 การพัฒนางานวยัเรียนวยัรุ่นสุขภาพดี 
 1.โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนสรรคบรุีสุขภาพดี 
แผนงานที่ 3 การพัฒนางานกลุม่วัยท างาน 
 1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส 1 ฟ และการให้บริการแพทย์
ทางเลือก 
แผนงานที่ 4 การพัฒนาผูสู้งอาย ุ
 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผูสู้งอายุระยะยาวLCT 
 2.โครงการพัฒนาผูสู้งอายมีุพฤติกรรมที่พ ึง่ประสงค์ต้นแบบ 
แผนงานที่ 5 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสขุภาพ 
 1.โครงการพัฒนาศักยภาพทมี EOC ระดับอ าเภอ 
 2.โครงการเฝ ้าระวงัควบคุมโรคม้ือเท้าปาก 
 3.โครงการจัดการภยัคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ 
แผนงานที่ 6 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) 
 1.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean) ในโรงพยาบาล          
และรพ.สต 
               2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะติดเช้ือใน ในโรงพยาบาล และ
รพ.สต 
 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ Service Excellence 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

1.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
สรรคบุรี 
 2.โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 3.โครงการชาวสรรคบุรีร่วมใจยุติปัญหาวัณโรค 
 4.โครงการบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) แบบบูรณาการภาคี
เครือข่าย 
 5.โครงการพัฒนาระบบงานบริการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนอ าเภอสรรคบุรี 
 6.โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย 
 7.โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ  
 8.โครงการพัฒนาระบบการใช้บริการผูป้ว่ย Palliative care 
 9.โครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 
 10.โครงการพัฒนางานระบบ Fast Track สาขา Stroke  
 11.โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผูป้่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดติด
เช้ือจากชุมชน 

 12. โครงการพัฒนาระบบ Service Plan สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 13.โครงการพัฒนาระบบงาน NCD เช่ือมโยงเครือข่ายโดยใช้มาตรฐาน Chronic 
Care  Model และ NCD Clinic Plus      
 14.โครงการพัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมและระบบการคัดกรองโรคไตเรื้อรังของ
เครือข่าย 
แผนงานที่ 8 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ 

 1.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
 2.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อัคคีภัย 

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ People Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 1.โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่  10 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสขุภาพ 
 1.โครงการพัฒนาระบบ Smart Queue ในโรงพยาบาลสรรคบรุี   
 2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายอ าเภอสรรคบรุี 
              3.พัฒนาคุณภาพงานเทคโนดลยีสารสนเทศ(HAIT) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคณุภาพ 
 1.โครงการพัฒนา รพ.สต สู่ รพ.สต ติดดาวพลัสในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
สรรคบุรี 
 2.โครงการพัฒนาระบบบรกิารสู่ความเป็นเลิศ 
 3.โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่รองรับการประเมินมาตฐานและการนเิทศติตามผลงาน 
 4.พัฒนาคลนิิกหมอครอบครัว 
 5.พัฒนาระบบงานITA และพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
แผนงานที่ 12 การบริหารจดัการด้านการเงนิการคลังสขุภาพ 
 1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเงินการคลังของเครือข่ายอ าเภอ สรรคบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน   12 แผนงาน 37 โครงการ 



 

แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 -2565 จังหวัดชัยนาท  หน้า 47 
 

3.2 สรุปหน้างบแผนยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณ อ าเภอสรรคบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค    
เป็นเลิศ Promotion Prevention & Protection Excellence 

11    

แผนงานท่ี 1 การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย     
            1.โครงการ 0 – 5 ปีสูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัยฟันไม่ผุ  13,300 PP CUP วาสนา /สุจรรยา 
            2.โครงการฝากครรภ์คุณภาพลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 

 28,850 PP CUP ร้ิวทอง/จันทร์เพ็ญ 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนางานวัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพดี     
           1.โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนสรรคบุรีสุขภาพดี  129,500 PP CUP อุมาพร/พนารัตน์ 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนางานกลุ่มวัยท างาน     
          1.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ 2 ส 1 ฟ และการ
ให้บริการแพทย์ทางเลือก 

 26,225 PP CUP ธิติมา 

แผนงานท่ี 4 การพัฒนาผู้สูงอายุ     
         1.โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุระยะยาวLCT  84,400 PP CUP อุษณีย์ /กวี 
         2.โครงการพัฒนาผู้สูงอายุมีพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงค์ต้นแบบ  34,500 PP CUP อุษณีย์ /กวี 
แผนงานท่ี 5 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ     
        1.โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก  5,125 PP CUP มลฤดี/ภัทร์ภัสสร 
        2.โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมื้อเท้าปาก  4,800 PP CUP มลฤดี/ภัทร์ภัสสร 
        3.โครงการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ  10,900 PP CUP ไชยา/ภัทร์ภัสสร 
แผนงานท่ี  6 การบ ริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ( Green & Clean 
Hospital) 

    

       1.โครงการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม (Green & Clean) ใน
โรงพยาบาล และรพ.สต 

 ไม่ใช้เงิน  ณัฐวรรธน์/ประยุทธ 

       2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะติดเช้ือใน ในโรงพยาบาล 
และรพ.สต 

 ไม่ใช้เงิน  ณัฐวรรธน์/ประยุทธ 

ยุทธศาสตร์  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 16    
แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ     
     1.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 

 ไม่ใช้เงิน  โยสิตา 

     2.โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  ไม่ใช้เงิน  โยธิน 
     3.โครงการชาวสรรคบุรีร่วมใจยุติปัญหาวัณโรค  ไม่ใช้เงิน  วรรณ์ลดา 
     4.โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)  แบบ
บูรณาการภาคีเครือข่าย 

 ไม่ใช้เงิน  จริยา 

     5.โครงการพัฒนาระบบงานบริการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนอ าเภอ
สรรคบุรี 

 ไม่ใช้เงิน PP CUP ศรุดา 

     6.โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย  30,000 PP CUP อธิวัฒน์ 



 

แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 -2565 จังหวัดชัยนาท  หน้า 48 
 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

       7.โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ  10,000 PP CUP อธิวัฒน์ 
       8.โครงการพัฒนาระบบการใช้บริการผู้ป่วย Palliative care  ไม่ใช้เงิน  อุสราพร 
       9.โครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอสรรคบุรี 

 12,000 PP CUP ประเสริฐ 

      10.โครงการพัฒนางานระบบ Fast Track สาขา Stroke   ไม่ใช้เงิน  เบญจวรรณ 
   11.โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเ ช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิดติดเช้ือจากชุมชน 

 18,000 PP CUP สุรีพร 

   12. โครงการพัฒนาระบบ Service Plan สาขาโรคหัวใจและ   
หลอดเลือด 

 ไม่ใช้เงิน  พัชรินทร์ 

     13.โครงการพัฒนาระบบงาน NCD เ ช่ือมโยงเครือข่ายโดยใช้
มาตรฐานChronic Care  Model และ NCD Clinic Plus      

 5,000 PP CUP ทินประภา 

     14.โครงการพัฒนาคลินิกชะลอไตเส่ือมและระบบการคัดกรองโรค
ไตเร้ือรังของเครือข่าย 

 5,000 PP CUP ทินประภา 

แผนงานท่ี 8 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และ       
ระบบส่งต่อ 

    

    1.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ  76,650 PP CUP ทัศนีย์ 
    2.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อัคคีภัย  18,200 PP CUP นุษรา 
ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence)  1    
แผนงานท่ี 9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ     
    1.โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี  158,600 PP CUP พรทิพย์ 
ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance 
Excellence) 

9    

แผนงานท่ี  10 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสุขภาพ     
    1.โครงการพัฒนาระบบ Smart Queue ในโรงพยาบาลสรรคบุรี  510,620 บริจาค บังอร 

    2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายอ าเภอสรรคบุรี  ไม่ใช้เงิน  บังอร 
    3.พัฒนาคุณภาพงานเทคโนดลยีสารสนเทศ(HAIT)  73,000 PP CUP บังอร 
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ     
    1.โครงการพัฒนา รพ.สต สู่ รพ.สต ติดดาวพลัสในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอสรรคบุรี 

 ไม่ใช้เงิน  บังอร 

    2.โครงการพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ  ไม่ใช้เงิน   
    3.โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการประเมินมาตฐานและการ
นิเทศติตามผลงาน 

 338,750 Planfin บังอร 

   4.พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว  ไม่ใช้เงิน  บังอร 
   5.พัฒนาระบบงานITA และพัฒนาระบบควบคุมภายใน  ไม่ใช้เงิน  สุกัญญา 
แผนงานท่ี 12 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ     
   1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเงินการคลังของเครือข่าย
อ าเภอสรรคบุรี 

 ไม่ใช้เงิน  บังอร 

รวม 37 1,593,420.00   
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บทที่ 4 

การขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล 

4.1 แนวทางขับเคล่ือนติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ี 3 และจังหวัด
ชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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