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บทสรุปผู้บริหาร 

 อ าเภอสรรคบุรี ได้รับนโยบายจากการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และน าองค์กรสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติและการควบคุมทรัพยากรสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย “ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพย่ังยืน 
 ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า โรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 ผ่านการประเมิน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, ผ่านมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดระดับจังหวัดระดับดีมาก, ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                 
Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus, การผลิตยาสมุนไพร ในโรงผลิต ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต
ยา (GMP) ผลิตยาเดี่ยว และยากว่า 40 รายการ มูลค่าการผลิตกว่า 7 ล้านบาท ให้กับหน่วยบริการในเขตบริการ
สุขภาพที่ 3รวมถึงมีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน, ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่น
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดและได้รับโล่รางวัล หน่วยงานคุณธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์ เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัตดามาต,  ได้รับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ในปี 2561, ได้รับรางวัล eclaim Awards 2018 ระบบสินไหม และได้รับโล่รางวัล การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ
ดีเด่นในปี 2562 
 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ปัญหาอันดับแรกคือ ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งพบหญิงได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค ยังต่ า
กว่าเกณฑ์ อาจท าให้หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางได้ นอกจากนี้ยังพบเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม ต่ ากว่าเกณฑ์เกณฑ์เพิ่มข้ึน จาก ปี 2563 ร้อยละ 7.19 เป็นร้อยละ 8.56 ใน ปี 2564 จากเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 7  หญิงตั้งครรภ์ยังได้รับการฝากครรภ์คุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ คือได้ร้อยละ 74.51 จากเกณฑ์ร้อยละ 
75 ซึ่งหากมีการฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์ จะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์ทั้งในแม่และทารกในครรภ์ รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของทารกและสุขภาพร่างกาย
มารดาด้วย ปัจจุบันพบมารดามีอัตราการตกเลือดหลังคลอดเพิ่มสูงข้ึนจากปี 2563 เท่ากับ 4.76 เป็น 5.88 จาก
เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 5 ในส่วนของการคัดกรองพัฒนาการ การคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ล่าช้าได้รับการ
ติดตาม และเด็กมีพัฒนาการสมวัย อ าเภอสรรคบุรีมีแนวโน้มดีข้ึนทุกปีและผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด  
 ปัญหาต่อมาพบ เด็กอายุ 0-14 ปี มีปัญหาสูงดีสมส่วนต่ ากว่าเกณฑ์ทุกปี ส่วนใหญ่มีปัญหาอ้วนและเตี้ย
ตามล าดับ ซึ่งในเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนในปี 2562-2564 ได้ร้อยละ 50.33 , 50.11 และ 56.63 
ตามล าดับ จากเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 64 และในเด็กอายุ 6-14 ปี ผลการด าเนินงาน ปี 2564 ร้อยละ 43.27 
(เกณฑ์ ร้อยละ 66) โดยพบเด็กอ้วนและเตี้ย สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด ซึ่งสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น 
พันธุกรรม เด็กบางรายไม่สามารถติดตามการช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูงได้ เนื่องจากเด็กไปอยู่ในพื้นที่ทีไ่ม่สามารถติดตาม
ได ้เทคนิคการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงของ อสม.ยังไม่ถูกต้อง และเด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น 
อาหารรสหวาน มีร้านค้าขายน้ าหวาน/ขนมกรุบกรอบที่โรงเรียน เด็กขาดการออกก าลังกาย เมื่อเด็กนักเรียน/
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คุณครู/ผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบและการที่เด็กยังมีพฤติกรรมชอบกินรสหวานและขนมกรุบกรอบจะ
ส่งผลหลายอย่าง โดยองค์กรอนามัยโลกได้ออกมาเตือนว่าปัญหาโรคอ้วนในเด็ก มีโอกาสเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิด
โรคต่างๆเพิ่มสูงข้ึนคือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต รวมถึงยังส่งผลท าให้เด็กมีฟันผุมาก
ข้ึน ปัจจุบันพบ เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้ านมสูงเกินเกณฑ์ และเด็ก 12 ปี มีฟันผุในฟันแท้สูงเกินเกณฑ์เช่นกัน 
คือ ร้อยละ 36.05 จากเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 27 และ ร้อยละ 37.50 เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 35 ตามล าดับ แต่การ
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้และการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ ในเด็ก 3-12 ปี ยังต่ ากว่าเกณฑ์  

 ปัญหาล าดับที่ 3 พบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรือ้รังซึ่งเป็นปญัหาที่พบมาเป็นเวลานาน คือ โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ซึ่งการควบคุมระดับน้ าตาล และระดับความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยยัง
พบเป็นปัญหาและสามารถควบคุมได้ยาก เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ไดเ้พียงร้อยละ 21.2 จากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 ซึ่งการที่ควบคุมระดับน้ าตาล
และระดับความดันโลหิต ได้ไม่ดีเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิตได้  โดยอ าเภอสรรคบุรีพบผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ร้อยละ 1.65 จากเกณฑ์  
เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 2 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้าและทางตาก็ยังต่ ากว่าเกณฑ์  และยังพบผู้ป่วย
เบาหวาน /ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงสูงเกินเกณฑ์ คือ ร้อยละ 2.46 จากเกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 1.85 
และร้อยละ 5.35 จากเกณฑ์ < ร้อยละ 4 ตามล าดับ และเนื่องจากการคัดกรองและการติดตามกลุ่มสงสัยป่วย ยัง
ไม่ครอบคลุม 100 % ยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการคัดกรองและติดตาม อาจท าให้พบผู้ป่วยสูงข้ึน 
ประกอบกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดันโลหติสูง ควบคุมได้ยาก ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด อื่นๆ ซึ่งจะท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ             
ความดัน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านยา และบุคลากรจ านวนมากที่จะเข้ามาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่ต้องดูแลตั้งแต่ โรงพยาบาล
จนถึงชุมชน และครอบครัว รวมถึงอุปกรณ์ในการน ามาใช้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น อุปกรณ์ ตรวจตา วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รองเท้าเบาหวาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื้อรัง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายไปตั้งแต่เรื่อง คน เงิน และสิ่งของอุปกรณ์ ยังรวมกระทบไปถึง
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ สิ่งที่ต้องค านึงถึงก็คือสร้างการรับรู้และตระหนักก่อนเกิดโรค ได้แก่ การส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยตนเอง การควบคุม ป้องกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเมื่อเกิดโรคแล้วต้องไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

 ปัญหาอันดับที่ 4 พบปัญหาผู้สูงอายุของอ าเภอสรรคบุรี มี พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ครบ 5 ข้อ     
ไม่ผ่านเกณฑ์ จากเกณฑ์ ร้อยละ 50 ผลการด าเนินงาน ได้ร้อยละ 17.8 โดยจากการส ารวจข้อมูล พบว่าผู้สูงอายุ
ของอ าเภอสรรคบุรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลังกายน้อย และ มีพฤติกรรมการรับประทานผักผลไม้และดื่ม
น้ าน้อย และจากการส ารวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุอ าเภอสรรคบุรี พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงอ้วน/อ้วนสูงโดย
เพิ่มข้ึนจากปี 2563 คือจากร้อยละ 26.99 เพิ่มเป็นร้อยละ 32.27 มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มข้ึน 
เช่นกัน จากร้อยละ 20.91 เพิ่มเป็นร้อยละ 22.86 และมีข้อเข่าผิดปกติเพิ่มข้ึน จากร้อยละ 13.73 เป็นร้อยละ 
14.99 ส่วนผู้สูงอายุที่เสีย่งโรคความดันโลหติสูงมีแนวโน้มลดลงจากปี 2563 คือร้อยละ 25.94 ลดลงเป็นร้อยละ 
22.40 ในปี 2564 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าอ าเภอสรรคบุรี ยังต้องเร่งด าเนินการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์เนื่องจากผู้สูงอายุยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมท าให้เสี่ยงอ้วนและเสี่ยงเบาหวาน ดังนั้นจึงควร



ค 

 

                                                                                                           

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเองและรู้วิธีการดูแลตัวเองได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้จากการคัดกรอง BGS พบปัญหาผู้สูงอายุมีความเสีย่ง จากการพลัดตกหกล้มและสมองเสื่อม 
จึงต้องมีการจัดท าโครงการ ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม โดย
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  

 ปัญหาอันดับที่ 5 พบปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ คือ ร้อยละ 9.24 จากเกณฑ์ ≤ 8.0        
ตอประชากรแสนคนซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด โดยในปี 2562-2564 พบผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
จ านวน 30 ราย คือ 10 , 11 และ 9 ราย ตามล าดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการทีม่ีภาวะเครียดมปีัญหาทางด้านอารมณ์  
ปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัว ทะเลาะกับคนใกล้ชิด ใช้เสพติด และดื่มสุรา และผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายก็
ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ รวมถึงประชาชนรอบข้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายอีกด้วย โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จจะใช้วิธีผูกคอตาย  
 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและเข็มมุ่งการพัฒนาสูค่วามป็นเลิศไว้ จ านวน 4 ยุทธสาสตร์  
8 แผนงาน  24 โครงการ โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและมาตรการ/กิจกรรมหลักที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ
ภายใน 1 ปี นอกจากนี้ ได้ก าหนดแนวทางการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลที่สะดวกรวดเร็วและลดข้ันตอน 
เพื่อให้เกิดประสทิธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด 
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1. บริบทพ้ืนท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบอ าเภอสรรคบุรี 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปอ าเภอสรรคบุรี 

  ค าขวัญอ าเภอ   พระปรางค์ทรงกลบีมะเฟือง เมืองวีรชนขุนสรรค์ หอมน้้าตาลห้วยกรด  
    หวานเลิศรสส้มโอ  หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธ์ิ 

 1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 1) ประวัติความเป็นมา 
  แต่เดิมสถานที่ตัง้ของ อ.สรรคบุรี  ตั้งอยู่ ม.7 บรเิวณตลาดเก่า เนื่องจากที่ว่าการอ้าเภอเก่า  ถูกไฟ
ไหม้ ในปี พ.ศ.2493 ตามหลักฐานในหนังสือภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถานเลม่ที่ 2 หน้า 514  จัดพิมพ์
ครั้งที่ 1 กล่าวว่า "เที่ยงแท้" เป็นต้าบลหนึ่งที่ขึ้นกับ อ.สรรคบุรี อยู่คราวหนึง่เมื่อ พ.ศ.2432 ปจัจบุันมสีะพาน
ข้ามแม่น้้าน้อยด้านเหนอืสะพานฝัง่ตะวันออกเป็นที่ตัง้ที่ท้าการเมืองสรรคบุรี ส่วนใต้สะพานตลาดมีบ่อนโรงยาฝิ่น
ตามลักษณะเมืองในสมัยนั้น ตั้งอยูจ่นถึงประมาณ พ.ศ.2446 เป็นเวลาประมาณ 15 ปี จึงได้ย้ายไปตั้งอยูฝ่ั่งตรง
ข้าม คือด้านเหนือสะพานฝัง่ตะวันตกจนถึงปี พ.ศ.2493 และได้ย้ายไปตั้งอยู่ ม.8 ต.แพรกศรรีาชา บรเิวณวัดป่า
หมู (ร้าง) ซึ่งเป็นที่ดินศาสนสมบัตกิลางเมือ่ 1 มกราคม 2495 

 2) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

  อ้าเภอสรรคบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ้าเภอเมืองชัยนาทและอ้าเภอสรรพยา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอสรรพยา และอ้าเภออินทร์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี) 

  ทิศใต้   ติดต่อกับอ้าเภอบางระจัน (จังหวัดสิงห์บุรี) และอ้าเภอเดิมบางนางบวช  
      (จังหวัด   สุพรรณบุรี) 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ้าเภอหันคา 
 ขนาดพื้นที่   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      
    อ้าเภอสรรคบรุีแบง่เขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 8 ต้าบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่ 
     1. แพรกศรรีาชา  (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. ห้วยกรดพฒันา  (Huai Krot Phatthana) 8   หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   อ้าเภอสรรคบรุีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 9 แห่ง  ได้แก่ 

     1. เทศบาลต้าบลแพรกศรีราชา   ครอบคลมุพื้นทีบ่างส่วนของต้าบลแพรกศรรีาชา 
2. เทศบาลต้าบลสรรคบรุี   ครอบคลมุพื้นทีบ่างส่วนของต้าบลแพรกศรรีาชา  

(เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแพรกศรรีาชาเดิม) 
     3. เทศบาลต้าบลดงคอน   ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลดงคอนทั้งต้าบล 
     4. เทศบาลต้าบลห้วยกรด   ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลห้วยกรดทั้งต้าบล 
     5. เทศบาลต้าบลบางขุด     ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลบางขุดทัง้ต้าบล 
     6. เทศบาลต้าบลโพงาม     ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลโพงามทั้งต้าบล 
     7. เทศบาลต้าบลดอนก้า   ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลดอนก้าทั้งต้าบล 
     8. เทศบาลต้าบลห้วยกรดพัฒนา   ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลห้วยกรดพฒันาทัง้ต้าบล 
     9. องค์การบรหิารส่วนต้าบลเที่ยงแท้   ครอบคลมุพื้นที่ต้าบลเที่ยงแท้ทั้งต้าบล 

 5) แผนท่ีอ าเภอสรรคบุรี 
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1.3 ข้อมูลด้านประชากร          

   1) ลักษณะโครงสร้างประชากร 

  ตารางท่ี  1 จ้านวนประชากร จ้าแนกตามหมวดอายุ และอา้เภอสรรคบรุี ปี 2564 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-4 ป ี 1,222 1,157 2,379 

5-9 ป ี 1,606 1,426 3,032 

10-14 ป ี 1,735 1,569 3,304 

15-19 ป ี 1,719 1,614 3,333 

20-24 ป ี 1,840 1,867 3,707 

25-29 ป ี 2,165 2,086 4,251 

30-34 ป ี 1,989 1,935 3,924 

35-39 ป ี 2,159 2,056 4,215 

40-44 ป ี 2,236 2,168 4,404 

45-49 ป ี 2,228 2,394 4,622 

50-54 ป ี 2,394 2,745 5,139 

55-59 ป ี 2,567 3,006 5,573 

60-64 ป ี 2,014 2,619 4,633 

65-69 ป ี 1,667 2,171 3,838 

70-74 ป ี 1,173 1,637 2,810 

75-79 ป ี 796 1,086 1,882 

80-84 ป ี 558 859 1,417 

85-89 ป ี 277 478 755 

90-94 ป ี 95 222 317 

95-99 ป ี 8 44 52 

100 ปีข้ึนไป 5 7 12 

รวม 30,453 33,146 63,599 
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แผนภูมิท่ี  1  ปิรามิดประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบรุี ปี 2564  

 
    ที่มา : ศูนย์ข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยนาท 

พบว่าโครงสร้างอายุประชากรของอ้าเภอสรรคบุรี ปี 2564 มีสัดส่วนเพศหญิง ร้อยละ 52.12 
เพศชายร้อยละ 47.88 โดยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย กลุ่มเด็กอายุ ๐-๔ ปี คิดเป็นร้อยละ 3.74        
เด็กอายุ 0-๑๔ ปี ร้อยละ 13.70 ประชากรวัยท้างาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) ร้อยละ 44.74 และผู้สูงอายุ                        
(อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป) ซึ่งเป็นวัยพึ่งพิง คิดเป็นร้อยละ 24.71 ส้าหรับประชากรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป) มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 

 

1.4  สิทธิการรักษาพยาบาล 
  ตารางท่ี  2  ความครอบคลุมสิทธิการมีหลักประกันสุขภาพ ของประชาชนอ้าเภอสรรคบุรี  

สิทธิการรักษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  45,565 71.33 
สิทธิประกันสังคม 12,288 19.24 
สิทธิข้าราชการ/สิทธิรฐัวิสาหกิจ  5,193 8.13 
สิทธิสวัสดกิารพนกังานส่วนท้องถ่ิน  634 0.99 
รอพสิูจนส์ถานะ/ปญัหาสิทธ์ิ 23 0.04 
สิทธิอื่นๆ 138 0.22 
สิทธ์ิว่าง 34 0.05 
รวมทั้งหมด 63,875 - 
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จ้านวนประชากรทั้งหมด 63,875 คน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ้านวน 45,565 คน    
คิดเป็นร้อยละ 71.33 ผู้มีสิทธิประกันสังคม จ้านวน 12,288 คน คิดเป็นร้อยละ 19.24 ผู้มีสิทธิข้าราชการ/ 
สิทธิรัฐวิสาหกิจ จ้านวน 5,193 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 ผู้มีสิทธิข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 634 คน    
คิดเป็นร้อยละ 0.99 ผู้ที่รอพิสูจน์สถานะ/ปัญหาสิทธ์ิ จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ผู้ที่มีสิทธิอื่นๆ 
จ้านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 รวมผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ จ้านวน 63,841 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 99.95 และมีผู้ที่มีสิทธิว่าง จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรสาธารณสขุ 

2.1 สถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน  คลินิกเอกชนในอ้าเภอสรรคบรุี มีทัง้หมด 9 แห่ง 
2.2 ข้อมูลบุคลากรของเครือข่ายอ าเภอสรรคบุรี 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล/สาธารณสขุอ าเภอ 

บุคลากร จ านวน 

แพทย์ 8 
ทันตแพทย ์ 8 
เภสัชกรรม 8 
พยาบาล 95 
แพทย์แผนไทย/จีน 6 
นักรังสีการแพทย์/จพ.รงัสกีารแพทย ์ 2 
นักเทคนิคการแพทย ์ 5 
นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 45 
นักกายภาพบ้าบัด 4 
บุคลากร อื่นๆ 167 

รวมบุคลากรสหวิชาชีพ 348 
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 2.3 อาสาสมัครสาธารณสุข 

ตารางท่ี 4 ข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุข 
ล าดับ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จ านวน อสม. 

1 01642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลวัดโพธาราม 98 
2 01643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านวัดก้าแพง 71 
3 01644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไทย 98 
4 01645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเที่ยงแท้ 98 
5 01646 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ 250 
6 01647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลโพงาม 116 
7 01648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านวัดตึก 72 
8 01649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบางขุด 139 
9 01650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหัวเด่น 64 

10 01651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดงคอน 126 
11 01652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองแขม 83 
12 01653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านเทพรัตน์ 136 
13 01654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดอนก้า 102 
14 01655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านท่าร ี 172 
15 10805 โรงพยาบาลสรรคบรุ ี 381 

 รวมทั้งสิ้น 2,006 

3. สถานะสุขภาพ 

 3.1 สาเหตุและอัตราการป่วย 

ตารางท่ี 5  แสดงจ้านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรคบุรปีีงบประมาณ 2560-2564 
(ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

รายการ หน่วยนับ  ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผู้ป่วยนอก คน 31,737 32,855 34,500 32,229 38,661 

จ้านวนครั้งที่มารับบริการ ครั้ง 134,953 139,816 152,460 140,683 158,192 

ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน วัน 369 383 418 384 433 

ผู้รับบริการเป็นผู้สูงอายุ                
(60ปีขึ้นไป) 

คน 9,876 10,336 10,778 10,928 12,699 

จ้านวนครั้งผู้รับบริการเป็น
ผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป) 

 

ครั้ง 53,312 56,311 61,943 59,353 67,608 
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รายการ หน่วยนับ 
 ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ผู้ป่วยใน คน 2,725 2,827 2,916 2,996 3,217 

จ้านวนครั้งที่มารับบริการ ครั้ง 3,644 3,833 3,827 3,918 2,514 

จ้านวนวันนอน วัน 11,123 11,917 13,637 14,611 10,972 

จ้านวนผู้ป่วยรับใหม่ คน:วัน 7.48 7.76 8.01 10.74 8.81 

อัตราครองเตียง ร้อยละ 50.92 54.56 62.44 66.49 46.09 

3.2. สาเหตุการตายในสถานพยาบาล 

ตารางท่ี 6  จ้านวนและอัตราตายต่อประชากรพันคน จ้าแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2561-2564 
 

ล้าดับ สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

ปี ๒๕61 ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

1. มะเร็งหลอดลมหรือปอด 4 0.06 3 0.05 1 0.02 5 0.06 

2. ปอดบวม 7 0.11 9 0.14 11 0.17 4 0.11 

3. ผลที่ตามมาของเน้ือสมอง
ตายจากขาดเลือด 

2 0.03 1 0.02 1 0.02 4 0.03 

4. ท่อและเน้ือเยื่อระหว่างท่อ
ไตอักเสบเฉียบพลัน 

0 0.00 1 0.02 4 0.06 3 0.00 

5. หัวใจขาดเลือด 1 0.02 2 0.03 2 0.03 3 0.02 

6. ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 5 0.08 2 0.03 5 0.08 3 0.08 

7. มะเร็งปากมดลูก 0 0.00 1 0.02 1 0.02 2 0.00 

8. โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 3 0.05 1 0.02 3 0.05 2 0.05 

9. หัวใจหยุดเต้นไม่ทราบ
สาเหตุ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 

10. ผลที่ตามมาของโรคหลอด
เลือดสมองอ่ืนและที่ไม่ระบุ
รายละเอียด 

0 0.00 0 0.00 4 0.06 2 0.00 

ที่มา : จาก HOSxp โรงพยาบาลสรรคบรุี          

          สาเหตุการตายในสถานพยาบาล 10 อันดับแรก ของประชาชนอ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พบว่า ใน
ปี 2564 สาเหตุการตายอันดับแรกได้แก่  มะเร็งหลอดลมหรือปอด อัตราตาย คิดเป็น 0.06 ต่อประชากรพันคน 
โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเล้กน้อย รองลงมาได้แก่ โรคปอดบวม ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายจากขาดเลือด ,   
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ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อไตอักเสบเฉียบพลนั , หัวใจขาดเลือด, ทางเดินปัสสาวะอักเสบ, มะเร็งปากมดลูก , โรค
ไตเรื้อรังระยะ  ที่ 5 , หัวใจหยุดเต้นไม่ทราบสาเหตุ และ ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองอื่นและที่ไม่ระบุ
รายละเอียด ตามล้าดับ  

3.3. อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 

ตารางท่ี 7  อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนจ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ๑๐ อันดับแรก อ้าเภอสรรคบุร ี
  เปรียบเทียบปี 2561 – 2564 (30 ก.ย.64) 

ล้าดับ สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

ปี ๒๕61 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

จ้านวน 
(ราย) 

อัตรา/ 
แสน 

1. หลอดไตฝอยและเน้ือเยื่อ
ระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบ
เฉียบพลัน 

53 80.70 98 149.58 142 217.75 150 230.90 

2. ปอดบวมที่เกิดจากไวรัสอ่ืน 0 0 0 0 0 0 149 226.36 

3. หัวใจล้มเหลวแบบมีน้้าคั่ง 102 155.31 107 163.32 88 134.95 107 164.71 

4. การกระแทกกระเทือนโดยไม่มี
แผลเปิดในกระโหลกศรีษะ 

36 24.36 98 149.58 152 233.09 101 155.47 

5. เน้ือสมองตายจากการขาด
เลือดที่เกิดลิม่เลือดในหลอด
เลือดแดงสมอง 

6 9.14 18 27.47 46 70.54 93 143.16 

6. การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 
ไม่ระบุต้าแหน่ง 

139 211.65 193 294.58 108 165.62 86 132.38 

7. กระเพาะอาหารกับล้าไส้
อักเสบ และล้าไส้ใหญ่อักเสบ
จากสาเหตุที่ไม่ระบุ 

170 
 

258.86 110 167.90 114 174.82 76 116.99 

8. กระเพาะอาหารกับล้าไส้
อักเสบ และล้าไส้ใหญ่อักเสบ
จากการติดเชื้อ 

93 141.61 172 262.53 112 171.75 62 95.44 

9. โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังร่วมกับ
การก้าเริบเฉียบพลัน ไม่ระบุ
รายละเอียด 

125 190.34 113 172.47 61 93.54 55 84.66 

10. เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุ
ลิน ร่วมกับการหมดสติลึก 
(โคม่า 

34 51.77 21 32.05 38 58.27 47 72.35 

ที่มา : จาก HOSxp โรงพยาบาลสรรคบรุี          
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในอ้าเภอสรรคบุรี ปี ๒๕64 พบว่า อัตราการป่วยของผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน คิดเป็นอัตราป่วย 230.90 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ปอดบวมที่เกิดจากไวรัสอื่น, หัวใจล้มเหลวแบบมีน้้าค่ัง, การกระแทกกระเทือน
โดยไม่มีแผลเปิดในกระโหลกศรีษะ, เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดที่เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงสมอง  คิด
เป็นอัตราป่วย  226.36 , 164.71, 155.47, 143.16 ต่อประชากรแสนคนตามล้าดับ 
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       3.4. อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 

ตารางท่ี 8 อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกต่อประชากรพันคน จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ๑๐ อันดับแรก อ้าเภอสรรคบุรี 
             เปรียบเทียบปี 2561 – 2564 (30 ก.ย.64) 
 

ล้าดับ 
สาเหตุการป่วย       

(กลุ่มโรค) 

ปี 2561 ปี๒๕62 ปี๒๕63 ปี2564 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน(ราย) อัตรา/ 
พัน 

จ้านวน
(ราย) 

อัตรา 
พัน 

1 
ความดันโลหิตสูง 
(ไม่ทราบสาเหตุ) 

11709 178.29 11573 176.64 12180 186.78 12473 191.99 

2 
เบาหวาน (ชนิดไม่ต้อง
พึ่งอินซูลิน) ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

10206 155.41 11368 173.51 11101 170.23 11827 182.05 

3 เวียนศรีษะ 2757 41.98 2468 37.67 2135 32.74 1886 29.03 

4 อาหารไม่ย่อย 2774 42.24 2679 40.89 2197 33.69 1785 27.48 

5 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
จากไวรัส (HIV) 

2056 31.31 1907 29.11 1750 26.84 1697 26.12 

6 

การสูญเสียฟันจาก
อุบัติเหตุ การถอน 
หรือโรคปริทันต์
เฉพาะที่ 

2078 31.64 2293 34.99 2047 31.39 1633 25.14 

7 
โรคโพรงกระดูกสัน
หลังตีบแคบ บริเวณ
เอวและก้น 

124 1.89 201 3.07 632 9.69 1474 22.69 

8 เหงือกอักเสบเรื้อรัง 1186 18.06 1682 25.67 1688 25.89 1469 22.61 

9 โรครูมาติซึม 17 0.25 13 0.20 532 8.16 1452 22.35 

10 
ฟันผุที่ลุกลามถึงเน้ือ
ฟัน 

2452 37.34 2215 33.81 1618 24.81 1386 21.33 

ที่มา : จาก HOSxp โรงพยาบาลสรรคบุรี          
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกของอ้าเภอสรรคบุรี ปี ๒๕64 พบว่า มีอัตราการป่วย 5 อันดับแรก ได้แก่        
โรคความดันโลหิตสูง (ไม่ทราบสาเหตุ ) มีอัตราป่วย 191.99 ต่อประชากรพันคน รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน 
(ชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน), เวียนศรีษะ, อาหารไม่ย่อย และ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (HIV) โดยมีอัตราป่วย 
182.05, 29.03, 27.48, 26.12 ต่อประชากรพันคน ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี  9  จ้านวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก  
อ้าเภอสรรคบรุี เปรียบเทียบปี 2560-2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.64) 

ชื่อโรค 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 
จ้านวน
ป่วย
(ราย) 

อัตราป่วย 

อุจจาระร่วง 519 788.38 580 883.16 604 921.90 391 596.79 187 285.42 

โรคปอดบวม 64 97.22 72 109.63 115 175.53 25 38.16 15 22.89 

ไข้เลือดออก 17 25.82 10 15.23 43 65.63 325 496.05 7 10.68 

อาหารเป็นพิษ 118 179.25 81 123.34 49 74.79 15 22.89 7 10.68 

โรคสุก ใส 18 27.34 16 24.36 19 29.00 24 36.63 2 3.05 

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ุ 

กามโรค 

13 19.75 12 18.27 18 27.47 4 6.11 2 3.05 

  ติดเชื้อ
Streptococcus 

suis 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.05 

เริมที่อวัยยวะ
เพศ 

0 0 1 1.51 3 4.58 0 0 2 3.05 

ไข้หวัดใหญ่ 36 54.69 58 88.32 192 293.05 50 76.32 1 1.53 

ไวรัสตับ
อักเสบ 

1 1.51 3 4.56 11 16.79 1 1.53 1 1.53 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุร ี
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  ติดเชื้อ
Streptoco
ccus suis 

เริมท่ีอวัยย
วะเพศ 

ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับ
อักเสบ 

2560 788.38 97.22 25.82 179.25 27.34 19.75 0.00 0.00 54.69 1.51

2561 883.16 109.63 15.23 123.34 24.36 18.27 0.00 1.51 88.32 4.56

2562 921.90 175.53 65.63 74.79 29.00 27.47 0.00 4.58 293.05 16.79

2563 596.79 38.16 496.05 22.89 36.63 6.11 0.00 0.00 76.32 1.53

2564 285.42 22.89 10.68 10.68 3.05 3.05 3.05 3.05 1.53 1.53

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 
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โรคอุจจาระร่วง จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  

แผนภูมิท่ี  7  อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ้าเภอสรรคบุรี  เปรียบเทียบ  
ปี 2560-2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.) 

 
ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุร ี

 ในปี 2560-2564  พบโรคที่มีการระบาดมากที่สดุ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ซึ่งพบสูงสุดในปี 2562 โดย
ในปี 2564 (ม.ค.- 14 ต..ค.) พบโรคที่มีการระบาดมากที่สุด 5 ล้าดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  โรคปอดบวม
ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ และโรคสุกใส อัตราป่วยเท่ากับ 285.42 ,22.89, 10.68, 10.68 และ 3.05   
ต่อประชากรแสนคน จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มลดลงทุกปี แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรค 

1) โรคอุจจาระร่วง 
แผนภูมิท่ี  8  อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบรุี เปรียบเทียบ ปี 2560-2564 
(ม.ค.- 14 ต.ค.64)  

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
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2562 51 63 41 46 45 67 65 65 60 55 48 40
2563 68 49 42 30 26 29 41 33 18 15 25 15
2564 10 20 51 22 12 24 6 17 15 10 0 0
median 63 49 42 41 41 51 42 50 24 15 38 40
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) จ านวนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ปี ขึ้นไป 
2564 458.72 215.05 207.59 252.96 181.07 152.19 167.69 398.12 522.22
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อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง แบ่งตามกลุ่มอายุ 

 จากแนวโน้มการเกิดโรค ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยโรคอุจจาระสูงสุดในปี 2562 
(921.90) จากนั้นมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.) โรงพยาบาลสรรคบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วย 
จ้านวน 187 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 285.42 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต 

แผนภูมิท่ี 9 จ้านวนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จ้าแนกรายเดือน อ้าเภอสรรคบุรี ปี  2564 เปรียบเทียบ 
กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี  
เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า 

จ้านวนผู้ป่วยส่วนใหญ่มีจ้านวนต่้ากว่าค่ามัธยฐาน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมีนาคม รองลงมาคือเดือนมิถุนายน 

แผนภูมิท่ี  10  อัตราป่วยด้วยโรคอจุจาระร่วง จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบรุี ปี 2564 (ม.ค. – 14 ต.ค) 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
การกระจายของโรคอุจจาระร่วง เกิดทุกกลุ่มอายุโดย ในปี 2564 พบอัตราป่วยสูงสุดใน               

กลุ่ม 65 ปี ข้ึนไป มีอัตราป่วยเท่ากับ 522.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ                
55-64 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 458.72 และ 398.12 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ 
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2562 12 16 15 7 6 7 4 8 11 22 8 9
2563 4 12 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0
2564 0 7 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0
median 6 8 8 3 6 6 4 7 9 6 6 3
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จ านวนป่วยด้วยโรคปอดบวม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

    2) โรคปอดบวม 

แผนภูมิท่ี  11  อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบรุี พ.ศ.2560-2564 (ม.ค. – 14 ต.ค) 

 
ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของการเกิดโรคปอดบวม ปี 2560-2564 พบ อัตราป่วยในปี 2560-2562 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สูงสุด ในปี 2562 เท่ากับ 175.53  ต่อประชากรแสนคน และในปี 2564 พบผู้ป่วยโรค
ปอดบวมมีอัตราป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด คืออัตราป่วยเท่ากับ 22.89 ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต 

แผนภูมิท่ี 12 จ้านวนป่วยด้วยโรคปอดบวม จ้าแนกรายเดือน อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2564  เปรียบเทียบกับค่า     
มัธยฐาน  5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า จ้านวนผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีจ้านวนต่้ากว่าค่ามัธยฐานและมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์  
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โรคปอดบวม จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
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0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
65 ปี ขึ้น

ไป 
2564 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32 40.83 94.95
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อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

แผนภูมิท่ี  13  อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2564 (ม.ค.–14 ต.ค.64)      

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
การกระจายของโรคปอดบวม ในปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุพบ สูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 

65 ปีข้ึนไป อัตราป่วยเท่ากับ  94.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64  ปี และกลุ่มอายุ 
45-54 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 40.83 และ 9.32 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากโรคนี้จะอันตรายสูงมากในกลุ่มผู้สูงอายุ 

3) โรคไข้เลือดออก 

แผนภูมิท่ี  14  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจ้าแนกรายปี อ้าเภอ สรรคบรุี พ.ศ.2560-2564(ม.ค.–14 ต.ค.) 

 
ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 เมื่อพจิารณาจากแนวโน้มของการเกิดโรคไข้เลือดออก พบ อัตราป่วยสงูสุด ในปี 2563 เท่ากับ 
496.05  ต่อประชากรแสนคน คือจ้านวนผูป้่วย 325 รายซึ่งพบสูงสุดในรอบ 5 ปี และในปี 2564 มีจ้านวน
ผู้ป่วยลดลงเหลือเพียง 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 10.68 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2564 มีจ้านวนผู้ป่วยลดลง
อย่างชัดเจน และยงัไม่มรีายงานของผูเ้สียชีวิต 
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อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2560-2564 (ม.ค.- 14 ต.ค.64) 
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2562 9 3 3 1 1 6 5 5 4 4 2 3
2563 4 5 8 9 8 35 99 96 42 14 4 1
2564 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0
median 0 1 1 1 2 4 4 3 2 2 0 1
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) จ านวนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน อ าเภอสรรคบุรี ปี 2564 

         เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

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

ไป 
2564 70.57 0.00 0.00 26.63 0.00 10.87 0.00 10.21 9.49
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อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจ าแนกตามกลุม่อายุ 
 อ าเภอสรรคบุรี ปี 2564 (ม.ค. –14 ต.ค.) 

 แผนภูมิท่ี  15  จ้านวนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2564 
          เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562-2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า 
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในปี 2563 ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามัธยฐานเป็นจ้านวนมาก ส่วนในปี 2564 พบผู้ป่วย
ลดลงและส่วนใหญ่ต่้ากว่าค่ามัธยฐาน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือน พฤษภาคมรองลงมาคือเดือน มิถุนายน 
ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในทุกพื้นที่ 

แผนภูมิท่ี  16  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ้าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดชัยนาท ปี 2564 (ม.ค.– 14 ต.ค.)
  

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

การกระจายของโรคไข้เลือดออก จ้าแนกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ    
0-4 ปี (70.57 ) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปีและกลุ่มอายุ 35-44 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 26.63 และ  
10.87 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่าส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเด็กเล็ก ชุมชนควรมีการเฝ้า
ระวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง    
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อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2560- 2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2562 2 8 2 6 5 2 5 3 6 6 5 6
2563 4 0 1 1 3 0 1 2 0 2 1 0
2564 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
median 4 8 2 6 5 2 5 3 1 3 5 2
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) จ านวนป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2564 

         เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

  4) โรคอาหารเป็นพิษ 

แผนภูมิท่ี  17 อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2560-2564 (ม.ค.– 14 ต.ค.) 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

จากสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ของอ้าเภอสรรคบุรีในปี 2560-2564 พบว่า มีอัตราป่วยสูงสุดใน         
ปี 2560 เท่ากับ 179.25 ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มอัตราการป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี                    
2561-2564 

แผนภูมิท่ี  18  จ้านวนป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ้าแนกรายเดือน จงัหวัดชัยนาท ปี 2564 
          เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า ส่วน
ใหญ่จ้านวนผู้ป่วยมีจ้านวนต่้ากว่าค่ามัธยฐานและมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบผู้ป่วยสูงสุดอยู่
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
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อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 อ าเภอสรรคบุรี ปี 2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.) 
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อัตราป่วยด้วยโรคสุกใส จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
พ.ศ.2560 - 2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.) 

แผนภูมิท่ี  19  อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ้าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดชัยนาท ปี 2564 (ม.ค.–14 ต.ค.) 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุร ี

 การกระจายของโรคอาหารเป็นพิษ เมื่อจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ  10-14 
ปี คือ 29.66 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีข้ึนไป  และกลุ่มอายุ 15-24 โดยมีอัตราป่วย
เท่ากับ 18.99 และ 12.07 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ 

              5) โรคสุกใส 

แผนภูมิท่ี  20 อัตราป่วยด้วยโรคสุกใสจ้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบุรี ปี 2560-2564 (ม.ค.– 14 ต.ค) 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี  

         จากสถานการณ์โรคสุกใส ของอ้าเภอสรรคบรุีในปี 2560-2564 พบว่า มีอัตราป่วยสงูสุดใน ปี 2563 
เท่ากับ 36.63 ต่อประชากรแสนคน และในปี 2564 มีอัตราการป่วยลดลง เท่ากับ 3.05 ต่อประชากรแสนคน 
ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต 

 



แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบรุี ประจ าปีงบประมาณ 2566-2570 จังหวัดชัยนาท หน้า 19 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2562 2 3 2 2 0 0 3 1 1 4 1 7
2563 8 6 2 2 0 2 2 0 0 1 1 0
2564 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
median 2 2 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0
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จ านวนป่วยด้วยโรคสุกใส จ าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2564 
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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อัตราป่วยด้วยโรคสุกใสจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

แผนภูมิท่ี  21 จ้านวนป่วยด้วยโรคสุกใส จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2564  เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 
5 ปี ย้อนหลงั 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุร ี
 เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคสุกใส ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลงั พบว่า ส่วนใหญ่ต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน โดยพบผู้ป่วยเพยีง 2 คน ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน  

แผนภูมิท่ี 22 อัตราป่วยด้วยโรคสุกใส จ้าแนกตามกลุม่อายุ อ้าเภอสรรคบรุี ปี 2564 (ม.ค.–14 ต.ค.)                             

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 การกระจายของโรคอาหารเป็นพิษ เมื่อจ้าแนกตามกลุม่อายุ พบอัตราป่วยเพียง 2 กลุ่ม คือกลุ่มอายุ 
15-24 ปี คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากบั 13.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35-44 ปี คิดเป็นอัตรา
ป่วยเท่ากบั 10.87  
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จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

             6) โรคไข้หวัดใหญ่ 

แผนภูมิท่ี 23 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญจ่้าแนกรายปี อ้าเภอสรรคบรุี เปรียบเทียบ ปี 2560-2564                
(ม.ค.- 14 ต.ค.64) 

 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

ในปีพ.ศ. 2560-2564 พบอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญสู่งสดุ ในปี 2562 โดยพบสูงถึง 192 ราย คิด
เป็นอัตราป่วยเท่ากับ 293.05 ต่อประชากรแสนคน จากนั้นพบอัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2564       
มีอัตราป่วยเท่ากบั 1.53 ยังไม่มรีายงานของผู้เสียชีวิต 

แผนภูมิท่ี  24  จ้านวนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ้าแนกรายเดือน จังหวัดชัยนาท ปี 2564 
          เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 เปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 (ม.ค.- 14 ต.ค.) กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
พบว่า จ้านวนผู้ป่วยต่้ากว่าค่ามัธยฐาน โดยพบผูเ้พียง 1 ราย ในเดือนมิถุนายน 
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โรคไข้หวัดใหญ่จ าแนกรายปี อ าเภอสรรคบุรี  
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อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แบ่งตามกลุ่มอายุ 

แผนภูมิท่ี 25 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ้าแนกตามกลุ่มอายุ อ้าเภอสรรคบรุี ปี 2564 (ม.ค. – 14 ต.ค.) 

ที่มา : รายงานผูป้่วยโรคทีเ่ฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
 การกระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2564 พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย อยู่ในกลุ่มอายุ 55-64 ปี คิดเป็น
อัตราป่วยเท่ากับ 10.21 ต่อประชากรแสนคน  

4. ทุนศักยภาพท่ีส าคัญขององค์กรและพ้ืนท่ี 

ประชากร : อ้าเภอสรรคบรุี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 63,599 คน 23,350 หลังคาเรือน  ประชากรส่วน
ใหญ่แบง่เป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ วัยท้างาน และช่วงวัยสูงอายุ  

การศึกษา : ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา ประชากรบางส่วนที่ไมส่ามารถอ่านออกเขียน
ได้ สถาบันการศึกษาทีส่้าคัญส้าหรบัเยาวชนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนคุรปุระชาสรรค์ 

ค่านิยม ความเชื่อ และศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธและ
ชาวอ้าเภอสรรคบุรี มีวัด/ศาสนา เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจติใจคนในสังคม นอกจากนี้ อ้าเภอสรรคบรุี  

  
 
 
 
 
 

ด้านสุขภาพ   
มีชมรมรักสุขภาพในชุมชนโดยมีการสนับสนุนอปุกรณ์การออกก้าลงักายในหมู่บ้านและมเีครือข่าย

สุขภาพ เช่น อสม. / To be number one/ รพ.สต. และมีการบริการ 1669 / 1330/ 191 รวมถงึ มี
กิจกรรมที่มสี่วนร่วมระหว่างชุมชนและท้องถ่ิน  
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศของอ้าเภอสรรคบรุี ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน

มิถุนายน ฤดูฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกมุภาพันธ์ ไม่พบ
อุบัติการณ์สาธารณภัย ในสภาพภูมิอากาศดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และ
โคลนถล่ม ในส่วนการคมนาคมสะดวกจากอ้าเภอเมืองถึงอ้าเภอสรรคบรุี 

นอกจากนี้อ้าเภอสรรคบุรียงั มีแม่น้้าน้อย (สาขาแม่น้้าเจ้าพระยา) ไหลผ่าน เป็นพื้นทีร่าบลุ่ม น้้าท่วม   
ไม่ถึง ไม่มีภัยธรรมชาติ  (ไม่เกิดโรคระบาดจากการเกิดน้้าทว่ม) อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้าเกษตร  

ด้านเศรษฐกิจมีเงินกองทุนสุขภาพต าบล 
ประชากรอ้าเภอสรรคบุรี มีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมาก ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาชีพเพาะปลูก ได้แก่ ปลูกข้าว 

เป็นหลัก และกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ เป็นต้น ไม่พบการท้าอุ ตสาหกรรมในพื้นที่ นอกจากโรงสี
ประมาณ  10 แห่ง 

1. มีตลาดประชารัฐในชุมชน 
2. ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากพระเกจิ (หลวงพ่อพร้า)  
3. มีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรได้มาตรฐาน GAP 
4. ภูมิประเทศเอื้อต่อการท้าใหเ้ศรษฐกจิด ี

 
ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

สถานที่ท่องเที่ยวและศาสนสถาน อ้าเภอสรรคบุรีได้แก่ สวนลิงวัดธรรมิกาวาส, วัดมหาธาตุ, อนุสาวรีย์
พ่อขุนสรรค์, วัดโฆสิตาราม (วัดหลวงพ่อกวย) , วัดพระแก้ว 

สวนลิง วัดธรรมมิกาวาส (วัดค้างคาว) 

 

สวนลิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอ้าเภอสรรคบุรี อยู่ในบริเวณวัด  
ธรรมิกาวาส หรือวัดค้างคาว ริมฝั่งซ้ายแม่น้้าน้อย สภาพต้นยางสูงสลับซับซ้อน มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก 
โดยแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ไม่รวมกัน ลิงเหล่าน้ีมีนิสัยเช่ืองและใกล้ชิดกับคนมาก นอกจากนี้หน้าวัด ธรรมิกาวาส 
ยังมีแม่น้้าน้อยไหลผ่าน ท้าให้บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และยังมีรูปหล่อหลวงพ่อเฒ่าที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 
เช่ือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อน หากไปเคารพสักการะหลวงพ่อเฒ่าแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์
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ร้อนได้ ปัจจุบันมีประชาชนไปเยี่ยมชมสวนลิงเพื่อเพลิดเพลินกับธรรมชาติ และกราบไหว้หลวงพ่อเฒ่ากันอยู่
เป็นประจ้า 

วัดมหาธาตุ 

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต้าบลแพรกศรีราชา อ้าเภอสรรคบุรี เดิมช่ือว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง 
เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรอืเมอืงสรรค์ โดยจากรูปแบบศิลปะท้าให้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัย
อยุธยา แต่ได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
ประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระ
ปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์  พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บน 

ฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้นยัง
มีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บ
รักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆเมื่อมาที่วัดมหาธาตุยังมีสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งคือ พระปรางค์ทรงมะเฟืองบนฐานสี่เหลี่ยม
ย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งมีความเพรียวระหงคล้ายปรางค์กลีบมะเฟืองที่วัดมหาธาตุเมืองลพบุรี เป็นลักษณะศิลปะอู่
ทองตอนปลาย บนองค์ปรางค์มีซุ้มจรน้าทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ท้าด้วยปูนปั้น มีลักษณะแบบ
บางสะโอดสะอง และที่เชิงกลีบมะเฟืองขององค์ปรางค์มีเทพพนมประดับวัดมหาธาตุนี้ยังมีพระอุโบสถโบราณรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และพระเจดีย์ที่เหลือเพียงส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงซ้อนกันหลายช้ัน แต่ส่วนใหญ่พังทลายลงไป
มากจนไม่เห็นถึงสภาพที่แท้จริง และยังมีพระวิหารซึ่งเป็นอาคารขนาดเก้าห้อง ที่ตอนน้ีเหลือเพียงเสาแปดเหลี่ยม
ยอดบัวจงกล และผนังบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีหมู่เจดีย์รายข้างพระวิหารที่เป็นศิลปะอู่ทองงดงาม เช่น 
เจดีย์แปดเหลี่ยม มีฐานซ้อนเป็นช้ันๆ มีซุ้มประดิษฐานพระยืนแปดทิศในซุ้มเรือนแก้วโค้ง 

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ 
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วีรกรรมของขุนสรรค์และชาวบ้านบางระจันที่สู้รบกับพม่าเพื่อป้องกันมาตุภูมิ ยังคงเป็นที่กล่าวขาน ถึง
ความกล้าหาญ เสียสละ และความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้าน ที่ขณะนั้นมีเพียง 400 คนเศษ ถึงแม้คราว
นั้นจะไม่สามารถชนะการสู้รบได้ แต่ก็น้ามาซึ่งความภาคภูมิใจและฝากช่ือเสียงไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้ระลึกถึง
อยู่เรื่อยมา จนกลายเป็นที่มาของอนุสาวรีย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อของขุนสรรค์ ผู้เป็นบุคคลส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับสมญานามว่า “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้้าน้อย”หนึ่งในผู้น้าชาวบ้านบางระจันที่อาสา
ป้องกันชาติคนแรกของอ้าเภอสรรคบุรีเมื่อ 223 ปีก่อนและรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง โดยมีการท้าพิธีเปิดและ
สมโภชในวันที่ 19 มกราคม ซึ่งในทุกๆ ปีของวันนี้ ชาวชัยนาทโดยเฉพาะชาวอ้าเภอสรรคบุรี จะท้าพิธี
บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์เพื่อร้าลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และการสมโภชนี้ยังถือเป็นประเพณีท้องถิ่น ที่
ส้าคัญประเพณีหนึ่งของจังหวัดชัยนาทอีกด้วย 

วัดโฆสิตาราม (วัดหลวงพ่อกวย) 

วัดโฆสิตาราม ตั้งอยู่ทีห่มูท่ี่๙ หมูบ่้าน บ้านเเค ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ตั้งอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ้าเภอสรรคบุรี ๑๕ กิโลเมตร อายุประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ เดิมเป็นวัดร้าง ช่ือวัดขวิด ตั้งอยู่ในป่า มีกุฏิ
สองหลงั หลังคามุงแฝก หอประชุมปั้นหยามุงแฝก เช่นกัน ก่อนหลวงพ่อกวยมเีจ้าอาวาสมาเเล้ว ๕รูป หลวงพ่อ
กวยเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ เหตุที่ช่ือวัดขวิด เพราะเนือ่งจากท้าเลเป็นที่ดอน เเละมีต้นมะขวิดข้ึนอยู่ เเต่คนเก่าเเก่ 
เรียกวัดบ้านเเค ตามช่ือของหมูบ่้านคือบ้านเเค ต่อมาสมัยทีห่ลวงพอ่กวยเป็นเจ้าอาวาส ท่านจงึได้เปลี่ยนช่ือมา
เป็นวัดโฆสิตาราม สันนิษฐานว่าหลวงพ่อกวยท่านคงมีเเรงบนัดาลใจมาจากการที่ท่านไดส้ร้างพระพุทธพิมพซ์ึ่งมี
รูปเเบบเหมือนกับของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆสิตาราม เเละในการสร้างพระหลวงพ่อยังได้ใช้ผงของ
สมเดจ็โต วัดระฆังเป็นส่วนผสมด้วย ผงวัดระฆังนี้ ลูกศิษย์หลวงพ่อได้ไปบวชที่วัดระฆัง ได้ค้นพบผงนีเ้เล้วน้ามา
ถวายหลวงพ่อ เพือ่เป็นร้าลึกถึงสมเดจ็โต หลวงพ่อจึงเปลี่ยนช่ือวัดใหม่ให้เป็นศิรินามเเละเป็นมงคล ซึ่งวัดโฆสิตา
รามมสีิ่งศักดิส์ิทธิประจ้าวัดคือ หลวงพ่อกวยที่เป็นที่ยึดเหนีย่วจิตใจและนบัถือมากของชาวอ้าเภอสรรคบรุี เพราะ
ด้วยความศักดิ์สิทธ์ิของท่านซึ่งท้าใหม้ีคนไปสักการะ และเช่าวัตถุมงคลเพื่อเกบ็ไว้บูชาจ้านวนมาก 
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วัดพระแก้ว 

หนึ่งในสถานที่ส้าคัญของจังหวัดชัยนาท และควรค่าแก่การแวะเวียนมาเยี่ยมชมสักครั้งให้เป็นขวัญตา ซึ่ง
กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ถือเป็นวัดเก่าแก่แห่ง
ประวัติศาสตร์ที่ปลูกสร้างตั้งแต่ปี พ. ศ. 1900 เดิมทีผู้คนรู้จักในช่ือวัดป่าแก้ว ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ
คณะสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีหรือวิปัสสนาธุระ ต่อมามีคนพบพระพุทธรูปองค์เล็กเท่าปลายนิ้วจากในเจดีย์ ซึ่งสร้างจาก
แก้วหลายสีส่องประกายระยิบระยับสวยงามยามต้องแสงไฟ หลังจากนั้นผู้คนจึงเรียกกันติดปากว่าวัดพระแก้วนับ
จากนั้น ความโดดเด่นของวัดนอกจากจะตั้งอยู่กลางทุ่งนาแล้ว ยังมีพระเจดีย์ทรงเหลี่ยมตั้งตระหง่านเป็นไฮไลท์ 
ลักษณะคล้ายเจดีย์สมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยสุโขทัยกับศรีวิชัยผสมผสานกันจน
กลายเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้เฉพาะที่นี่ เจดีย์มีพระพุทธรูปประดับทั้ง 4 ด้าน บนฐานช้ันที่ 3 ในซุ้มตรงกลาง
เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางถวายเนตรประทับยืนขนาบทั้งสองข้างด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานอภัย ลักษณะ
พระพุทธรูปสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นเนื่องจากมีเค้าโครงศิลปะสุโขทัยผสม ที่เห็นได้ชัดคือพระ
รัศมีเป็นเปลวเพลิงถัดแท่งสี่เหลี่ยมทรงสูงข้ึนไปเป็นแท่งแปดเหลี่ยม มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระ
เนตรประทับยืนทั้งสี่ทศิ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เหมาะสา้หรบัเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงเรียนรูท้างประวัติศาสตร์อันล้้า
ค่าของเมืองไทย 

ด้านนโยบายและกฎหมาย 

1. ข้อตกลงผู้ประกอบการร้านค้า ร้านช้า ก้าหนดเวลา จ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอออล์ 
2. นโยบายผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารงดใช้ภาชนะจากโฟม 
3. พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3.1 การก้าจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย             3.2 สุขลักษณะของอาคาร   
 3.3 เหตุร้าคาญ                               3.4 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
 3.5 สถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
 3.6 การจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

4. พ.ร.บ.ควบคุมโรค 2535 
5. พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด PP&P Excellence 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน 17 ต่อการ  
เกิดมีชีพแสนคน 

0 √ 0 √ 

2 ร้อยละของผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รบัการ
ดูแลตาม Care Plan 

ร้อยละ 85 100 √ 99.6 √ 

3. รอยละของประชากรสงูอายุที่มพีฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค 

ร้อยละ 50 59.62 √ 17.8 × 

4 รอยละของตําบลทีม่ีระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผสููงอายุระยะยาว (Long Term Care ) 
ในชุมชนผานเกณฑ ์

ร้อยละ 95 100 √ 100 √ 

5 จํานวนครอบครัวมีความรอบรสูุขภาพ   76.32  

6 ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 75  100 √ 

7 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รบั
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑท์ี่
กําหนด 

 

7.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารหรืออาหาร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

≥ 80 97.92 √ 100 √ 

7.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางกลุม่เสี่ยงที่
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

≥ 80 100 √ 100 √ 

8  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

ผ่านเกณฑร์ะดบัดีมาก 
Plus ร้อยละ 40 

ระดับดีมาก 
plus √ 

 

9 หญิงตัง้ครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินรอ้ยละ 16 3.70 √ 3.33 √ 

10 หญิงตัง้ครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซี
เมีย 

ร้อยละ 100 100 √ 100 √ 

11 หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ํา ไม่เกินรอ้ยละ 14 0 √ 0 √ 

  บทที่ 2 
ผลการด าเนนิงานทีผ่่านมา 
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12 อัตราการตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินรอ้ยละ5 5.88 ×  

13 
หญิงตัง้ครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกกอ่น 12 
สัปดาห ์

ร้อยละ 75 81.25 √ 81.7 √ 

14 
หญิงตัง้ครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ
ครบตามเกณฑ ์

ร้อยละ 75 75 √ 74.51 × 

15 
หญิงตัง้ครรภ์ได้รับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก และกรดโฟลิก 

ร้อยละ 100 99.52 × 98.77 × 

16 
หญิงหลงัคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตาม
เกณฑ ์

ร้อยละ 75 72.22× 77.06 √ 

17 ทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ไม่เกินรอ้ยละ 7 8.33 × 8.56 × 

18 อัตรากาคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ป ี < ร้อยละ 34 15.79 √ 18.29 √ 

19 เด็กอายุครบ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 42.11 × 72.93 √ 

20 
ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

 

20.1 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 98.31 √ 93.42 √ 

20.2 
เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการพฒันาการพบสงสัย
ล่าช้า 

ร้อยละ 20 20.6 √ 21.01 √ 

20.3 
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 90 77.08 × 91.88 √ 

20.4 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 91.56 √ 91.03 √ 

20.5 เด็ก 0-5 ปีได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 60 100 √ 100 √ 

21 
ความครอบคลมุการได้รบัวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully 
immunized) 

ร้อยละ 90 75.51 × 91.64 √ 

22 
ความครอบคลมุการได้รบัวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี (fully 
immunized) 

ร้อยละ 90 80.95 × 91.4 √ 

23 
ความครอบคลมุการได้รบัวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully 
immunized) 

ร้อยละ 90 84.62 × 91.25 √ 
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24 
ความครอบคลมุการได้รบัวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully 
immunized) 

ร้อยละ 90 74.42 × 92.68 √ 

25 
ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

≥ ร้อยละ 64 60.62 × 56.63 × 

26 ร้อยละของเดก็อายุ 3 ปี ปราศจากฟันผ ุ ≥ ร้อยละ 73 46.15 × 63.95 × 

27 
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ําเสริมธาตุ
เหล็ก 

ร้อยละ 70 99.57 √ 84.49 √ 

28 ร้อยละของเดก็อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 49.57 × 43.27 × 

29 
ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รบัการคัด
กรองเบาหวาน 

≥ ร้อยละ 90 95.32 √ 90.5 √ 

30 
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ 60 86.96 √ 82.5 √ 

31 
ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รบัการคัด
กรองความดันโลหิตสูง 

≥ ร้อยละ 90 91.58 √ 91.47 √ 

32 
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 70 92.28 √ 71.62 √ 

33 
อัตราผูป้่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยง
เบาหวาน 

≤ ร้อยละ 1.85 2.26  × 2.46  × 

34 
อัตราผูป้่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุม่
เสี่ยงความดันโลหิตสูง 

 3.23 × 5.35 × 

35 
ร้อยละผูป้่วยโรคเบาหวาน ความดันที่ขึ้น
ทะเบียนประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด (CVD Risk) 

≥ ร้อยละ 90 95.17 √ 87.26 √ 

36 
ร้อยละผูป้่วยโรคเบาหวาน ที่ได้รบัการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 

ร้อยละ 60 55.46  × 55.27 × 

37 
ร้อยละผูป้่วยโรคเบาหวาน ที่ได้รบัการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 

ร้อยละ 60 53.9  × 48.82 × 

38 
อัตราผูป้่วยโรคเบาหวานได้รบัการตรวจคัด
กรอง HbA1c 

 
ร้อยละ 70 84.03 √ 72.92 √ 
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1 

จํานวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
2562 

≥  ร้อยละ 40  80 √ 

2 

จํานวนประชาชนที่มรีายช่ืออยู่ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครอืข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรอืแพทย์ทีผ่่าน
การอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

≥  ร้อยละ 40  96.37 √ 

3 
รอยละของผปูวยกลมุเปาหมายที่ไดรับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี 

รอยละ 70  100 √ 

4 
รอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

≥ ร้อยละ  70  100 √ 

5 
อัตราตายของผปูวยโรคหลอดเลือดสมอง และ
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาทีเ่หมาะสม 

 

5.1 
อัตราตายของผปูวยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69) 

นอยกวารอยละ 7  2.58 √ 

6 อัตราสําเรจ็ของการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม่  

6.1 อัตราสําเรจ็ของการรกัษาวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 88  87.5  × 

6.2 
อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียน
รักษาผปูวยวัณโรครายใหมและกลบัเปนซ้ํา 

ร้อยละ 85  34.02  × 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย รพ. cup 

39 
อัตราผูป้่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดบั
น้ําตาลในเลอืดได้ดี 

≥ ร้อยละ 40 31.37 × 21.2 × 

40 
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 

≤ ร้อยละ 2 1.56 √ 1.65 √ 

41 
อัตราผูป้่วยโรคความดันโลหิตสงูทีส่ามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

≥ ร้อยละ 50 41.86 × 50.21 √ 
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7 
อัตราปวยตายของผปูวยโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
< รอยละ 1.60  1.46 √ 

8 
รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) 

RDU ข้ันที่ 2 ≥ 62 %  

RDU ข้ันที่ ๓ ≥ 32 % 

ผ่าน RDU 

 ข้ัน 3 √ 
 

9 
รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการ
ดื้อยาตานจุลชีพอยางบรูณาการ (AMR) 

 มีระบบการ
จัดการ √ 

 

10 ร้อยละการส่งต่อผูป้่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥  ร้อยละ10 17.65  √  

11 
อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือ 

เทากับ 28 วัน 
< 3.6 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

0 √  

12 
รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการตาง ๆ ดวย Opioid ในผปูวย
ประคับประคองอยางมีคุณภาพ 

≥ ร้อยละ 40 54.96 √  

13 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

≥ ร้อยละ 71 78.50 √  

14 อัตราการฆาตัวตายสําเรจ็  

14.1 อัตราการฆาตัวตายสําเรจ็ 
≤ 8.0 ตอประชากร 
แสนคน 

9.24  ×  

14.2 
รอยละของผพูยายามฆาตัวตายไมกลับมา 

ทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป ี
รอยละ 90 0   

15 
อัตราตายผปูวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired 

< รอยละ 26 3.33 √ 3.33 √ 

16 
อัตราตายของผปูวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการรักษา 
ตามมาตรฐานตามเวลาทีก่ําหนด 

 

16.1 
อัตราตายของผปูวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

< ร้อยละ 9 0 √ 0 √ 

16.2 
ร้อยละของการให้การรกัษาผู้ป่วย STEMI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด 

 
≥ ร้อยละ 66 100 √ 100 √ 
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17 
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 

≥ ร้อยละ 66 80.47 √  

18 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้าสู่
กระบวนการบําบัดรกัษา ได้รับการดูแลอย่าง
มี คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
 (Retention Rate) 

ร้อยละ 55 73.21 √  

19 
ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดแบบ One 
Day Surgery 

≥ ร้อยละ 20 ของ
จํานวนผู้ป่วยทัง้หมด 
ต่อปีในกลุม่โรคที่
ให้บรกิาร ODS 

100 √  

20 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ใน
จังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
แบบผูป้่วยใน (intermediate bed/ward) 

 

20.1 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain 
Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index 15 with 
multiple impairment ได้รับการบริบาล
ฟื้นฟูนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 
6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

≥ ร้อยละ 65 73.77 √  

21 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขทีม่ีการ
จัดบรกิารคลินิกกญัชาทางการแพทย์แบบ
บูรณาการ 

ร้อยละ 50 100 √  

22 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์  ER 
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 100 √  

23 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รบับริการ 
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

≥  ร้อยละ 20.5 23.04 √ 25.22 √ 
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1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA 

ร้อยละ 85 95.83 √ 100 √ 

2 ร้อยละความสําเร็จของสวนราชการในสงักัด
สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่
ดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ) 

 
ระดบั 5 (รอยละ 95) 

 ผ่านเกณฑ์ √ 

3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี คุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 

ร้อยละ 80 ผ่านข้ัน 3 √  

4 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

≥ ร้อยละ 75  100 √ 

5.1 ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  

5.2 ร้อยละความถูกต้อง ของข้อมลู ร้อยละ 80 99.9991 √ 99.9984 √ 

5.3 ร้อยละความสอดคลอ้ง ของข้อมลู ร้อยละ 80 99.9561 √ 99.9081 √ 

5.4 ร้อยละความครบถ้วนสมบรูณ์ ของข้อมูล ร้อยละ 80 99.8 √ 99.87 √ 

5.5 ร้อยละความทันเวลา ของข้อมูล  ร้อยละ 80 90.00 √ 94.66 √ 

6 ร้อยละของหน่วยบริการทีเ่ป็น Smart 
Hospital (Smart tools & Smart service) 
(รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) 

รพ. ระดบั F1, F2, 
F3  ผ่าน ร้อยละ 50 

100 √  

7 ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน 

ระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 

 ระดับ 6 ≤ ร้อยละ 6 

ไม่ติดวิกฤติ 0 √  

หมายเหตุ √=ผ่านตัวชี้วัด ×=ไม่ผ่านตัวชี้วัด 
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แนวโน้มและข้อสรุปสถานการณ์ปัญหา 

1. การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention promotion and 
Protection Excellence) 

อนามัยแม่และเด็ก 
 งานอนามัยแม่และเด็กเป็นการบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
ของประเทศ โดยต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ก่อนต้ังครรภ์ จนถึงการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย
และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งการดูแลเด็กโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด 0-5 ปี เป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เด็กในวัยน้ีถ้าได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีใน 
แต่ละด้าน ก็จะทําให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต  
 ซึ่งผลการดําเนินงานอนามัยแม่และเด็กของอําเภอสรรคบุรี ปัจจุบันพบว่า และการได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิคมีแนวโน้มดีข้ึน แต่ยังต่ํากว่าเกณฑ์เช่นกัน  โดยผลการดําเนินงาน เท่ากับ 98.77  
จากเกณฑ์ร้อยละ 100  ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาไม่ครบ ร้อยละ 100 อาจทําให้หญิงตั้งครรภ์มีความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางและส่งผลให้เด็กมีน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้ ซึ่งปัจจุบัน อําเภอสรรคบุรี พบเด็กมี
น้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ต่ํากว่าเกณฑ์เพิ่มข้ึน จาก ปี 2563 ร้อยละ 7.19 เป็นร้อยละ 8.56 ใน ปี 
2564 จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 7 ในขณะเดียวกันหญิงตั้งครรภ์ยังได้รับการฝากครรภ์คุณภาพยังกว่าเกณฑ์ 
คือได้ร้อยละ 74.51 จากเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งหากมีการฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์ จะทําให้มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ทั้งในแม่และทารกในครรภ์ รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการ
การเจริญเติบโตของทารกและสุขภาพรา่งกายมารดาด้วย ปัจจุบันพบมารดามีอัตราการตกเลือดหลังคลอดเพิ่ม
สูงข้ึนจากปี 2563 เท่ากับ 4.76 เป็น 5.88 จากเกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 5  
 ในส่วนของการคัดกรองพัฒนาการ การคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ล่าช้าได้รับการติดตาม และ
เด็กมีพัฒนาการสมวัย อําเภอสรรคบุรีมีแนวโน้มดีข้ึนทุกปีและผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด  
 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ของอําเภอสรรคบุรี มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเกณฑ์ทุกปี โดยในปี 
2562-2564 ได้ร้อยละ 50.33 , 50.11 และ 56.63 ตามลําดับ จากเกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 64 โดยส่วน
ใหญ่พบว่าเด็กมีภาวะอ้วนเตี้ย อ้วนสูง ผอมเตี้ย ผอมสูง  ซึ่งอําเภอสรรคบุรีพบเด็กอว้นจํานวนถึง 244 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.42 จากเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 พบเด็กเตี้ยสูงจํานวน 202 คิดเป็นร้อยละ 10.29 จาก
เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งปัญหาเกิดจากผู้ปกครองบางคนยังไม่ตะหนักและเห็นถึงความสําคัญของปัญหา , 
เด็กบางรายไม่สามารถติดตามการช่ังน้ําหนัก/วัดส่วนสูงได้ เนื่องจากเด็กไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตามได้ 
และเทคนิคการช่ังน้ําหนักวัดส่วนสูงของ อสม.ยังไม่ถูกต้อง 

วัยเรียนและวัยรุ่น 

 พบปัญหาเด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วนต่ํากว่าเกณฑ์ ผลการดําเนินงาน ปี 2564 ร้อยละ 43.27 
(เกณฑ์ ร้อยละ 66)  โดยพบเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาอ้วน และเตี้ย ตามลําดับ พบเด็กอ้วนจํานวน 771 คน  คิด
เป็นร้อยละ 18.67 ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด และพบเด็กเตี้ย จํานวน 690 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.71 ซึ่งสูงเป็นอันดับที ่2 ของจังหวัด เช่นกัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารรสหวาน มีร้านค้าขายน้ําหวาน/ขนมกรุบกรอบที่โรงเรียน และเด็ก
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ขาดการออกกําลังกาย เมื่อเด็กนักเรียน/คุณครู/ผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบและการที่เด็กยังมี
พฤติกรรมชอบกินรสหวานและขนมกรุบกรอบจะส่งผลหลายอย่าง โดยองค์กรอนามัยโลกได้ออกมาเตือนว่า
ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก มีโอกาสเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเพิ่มสูงข้ึนคือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต รวมถึงยังส่งผลทําให้เด็กมีฟันผุมากขึ้น ปัจจุบัน พบเด็ก 12 ปี มีฟันผุในฟันแท้สูง
เกินเกณฑ์คือ ร้อยละ 37.50 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 35) ส่วนในเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟันกรามแท้ก็ต่ํากว่าเกณฑ์ คือได้ร้อยละ  21.14  (เกณฑ์ร้อยละ 50) รวมถึงเด็กอายุ 3-5 ปี เคลือบ/      
ทาฟลูออไรด์ ผลงานได้ร้อยละ 68.69 (เกณฑ์ร้อยละ 100) ซึ่งเด็กที่ไม่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ จะทําให้
ฟันน้ํานมผุ สอดคล้องกัน คืออําเภอสรรคบุรีพบเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้ํานมสูงเกินเกณฑ์ คือร้อยละ 
36.05 จากเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 27 ซึ่งการที่ฟันนํ้านมผุจะส่งผลทําให้เด็กที่มีฟันแท้ที่กําลังจะข้ึนใหม่นั้นเกิด
ฟันผุได ้
 
วัยท างาน 
 จากผลการดําเนินงาน พบว่า ในกลุ่มวัยทํางานมีปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ คื อ                
ร้อยละ 9.24 จากเกณฑ์ ≤ 8.0 ตอประชากรแสนคนซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด โดยในปี 2562-2564 
พบผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสําเรจ็ จํานวน 30 ราย คือ 10 , 11 และ 9 ราย ตามลําดับ ส่วนใหญ่เกิดจาก
การที่มีภาวะเครียดมีปัญหาทางด้านอารมณ์  ปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัว ทะเลาะกับคนใกล้ชิด              
ใช้เสพติด และดื่มสุรา และผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายก็ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ รวมถึงประชาชนรอบ
ข้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอีกด้วย โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่ฆ่าตัวตายสําเร็จ
จะใช้วิธีผูกคอตาย ดังนั้น ควรมีกระบวนการรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อสัญญาณเสี่ยงต่อการ
ที่จะเกิดการฆ่าตัวตาย รวมถึงรู้เท่าทันต่อวิธีการฆ่าตัวตายสําเร็จ และสามารถนําส่งสถานพยาบาลหรือแหล่ง
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เพื่อป้องกันและเกิดการฆ่าตัวตายสําเร็จลดน้อยลง 
 นอกจากนี้ยังพบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาที่พบมาเป็นเวลานาน คือ โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปีคือ พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 2561-2564 จํานวน 
3831, 3,988 , 4,077 และ 4,245 ราย และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2561-2564 จํานวน 
9,748, 9,887 ,9,910 และ 10,052 คน ตามลําดับ ซึ่งการควบคุมระดับน้ําตาล และระดับความดันโลหิต
สูงของผู้ป่วยยังพบเป็นปัญหาและสามารถควบคุมได้ยาก เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย โดย
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 50.21 จากเกณฑ์เป้าหมาย               
≥ ร้อยละ 50  และสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี เพียงร้อยละ 21.2 จากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 
ซึ่งการที่ควบคุมระดับน้ําตาลและระดับความดันโลหิต ได้ไม่ดีเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลทําให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้  โดยอําเภอสรรคบุรีพบผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลัน ร้อยละ 1.65 จากเกณฑ์  เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 2 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้าและ
ทางตาก็ยังต่ํากว่าเกณฑ์  ผู้ป่วยบางรายอาจยังไม่รู้ว่าตนเองป่วย เมื่อไม่ได้รับการรักษา อาจเพิ่มความรุนแรง
ของโรคได้ ในขณะเดียวกัน พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานสูงเกินเกณฑ์ คือ ร้อยละ 2.46 
จากเกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1.85 และอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงสูงเกินเกณฑ์ คือ ร้อยละ 5.35 จากเกณฑ์ < ร้อยละ 4 ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิต การตรวจ    
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คัดกรองโรคแต่เนิ่นๆ และเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนจากโรค
ได้ โดยคัดกรองเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 ปี ข้ึนไป คัดกรองได้มากข้ึน คือร้อยละ 90.5 จากเกณฑ์ ร้อย
ละ 90 และส่วนการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ข้ึนไป ได้ร้อยละ 91.47 จากเกณฑ์
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 ซึ่งผ่านเกณฑ์เล็กน้อย และ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 คือได้ ร้อยละ 82.5 และร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงผ่านเกณฑ์เช่นกัน คือ ร้อยละ 71.62 จากเกณฑ์ ร้อยละ 70 ซึ่งถึงแม้การตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจะผ่านเกณฑ์ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการคัด
กรองและการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยยังไม่ครอบคลุม 100 % ยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการคัดกรอง
และติดตามอาจทําให้พบผู้ป่วยสูงข้ึน ประกอบกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลและระดับความดันโลหิต
สูง ควบคุมได้ยาก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด อื่นๆ ซึ่งทําให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดัน เช่น ค่าใช้จ่ายยาด้านยา ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลสรรคบุรี 
มีค่าใช้จ่ายยาโรคความดันโลหิตสูง ใน 3 ลําดับแรก ได้แก่ Amlodipine, Enalapril และ Losartan จํานวน 
3,241,667 เม็ดรวมค่าใช้จ่าย มูลค่า 3,792,691 บาท ส่วนยาที่จ่ายในโรคเบาหวาน 3 ลําดับแรก ได้แก่ 
METFORMIN , GLIPIZIDE และ PIOGLITAZONE รวมมูลค่า 3,357,299 เม็ด รวมค่าใช้จ่ายมูลค่า 
2,871,824 (ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม โรงพยาบาลสรรคบุรี) นอกจากค่าใช้จ่ายด้านยาแล้ว ยังต้องใช้บุคลากร
จํานวนมากที่จะเข้ามาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ที่ต้องดูแลตั้งแต่ โรงพยาบาลจนถึงชุมชน และครอบครัว รวมถึง
อุปกรณ์ในการนํามาใช้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น อุปกรณ์ ตรวจตา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ รองเท้าเบาหวาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายไปตั้งแต่เรื่อง คน เงิน และสิ่งของอุปกรณ์ ยังรวมกระทบไปถึงครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือสร้างการรับรู้และตระหนักก่อนเกิดโรค ได้แก่ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนด้วยตนเอง การควบคุม ป้องกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเมื่อเกิดโรคแล้วต้องไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
  จากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่า
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ ในปี 2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วทําให้
เห็นว่าประเทศไทยมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่กําลังจะ
มาถึง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ  ซึ่งสาเหตุมาจากความเสื่อมตาม
ธรรมชาติของร่างกายและโรคประจําตัวเรื้อรัง ซึ่งต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยในกลุ่มอื่น 
นอกจากนี้การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุอาจเกิดข้ึนกับอวัยวะต่างๆ ในเวลาเดียวกันหากไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงทีจะทําให้มีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองให้แข็งแรงตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่
แข็งแรงและมีความสุข 
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 อําเภอสรรคบุรี มีจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 13,540  คน จากประชากรทั้งหมด 63,599 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.29 ซึ่งจากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด พบว่า ผู้สูงอายุของอําเภอสรรคบุรี มี พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ครบ 5 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ จากเกณฑ์ ร้อยละ 50 ผลการดําเนินงาน ได้ร้อยละ 17.8 
โดยจากการสํารวจข้อมูล พบว่าผู้สูงอายุของอําเภอสรรคบุรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกกําลังกายน้อย และ 
มีพฤติกรรมการรับประทานผักผลไม้และดื่มน้ําน้อย และจากการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสังคมจํานวน 11,371 คน กลุ่มติดบ้าน 359 คนและเป็นกลุ่ม ติดเตียง 
91 คน และ มีระบบการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  (Long Term Care ) จํานวน 8 ตําบล ผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 8 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 
ช่ัวโมง จํานวน 76 คนครอบคลุมทั้งตําบล และมีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จํานวน 19 คน   
นักบริบาลท้องถ่ิน จํานวน 12 คน และจากการสํารวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุอําเภอสรรคบุรี พบว่าผู้ที่มี
ความเสี่ยงอ้วน/อ้วนสูงโดยเพิ่มข้ึนจากปี 2563 คือจากร้อยละ 26.99 เพิ่มเป็นร้อยละ 32.27 มีความเสี่ยง
สูงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มข้ึน เช่นกัน จากร้อยละ 20.91 เพิ่มเป็นร้อยละ 22.86 และมีข้อเข่าผิดปกติเพิ่มข้ึน 
จาก      ร้อยละ 13.73 เป็นร้อยละ 14.99 ส่วนผู้สูงอายุที่เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มลดลงจาก              
ปี 2563 ร้อยละ 25.94 ลดลงเป็นร้อยละ 22.40 ในปี 2564 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าอําเภอสรรคบุรี ยัง
ต้องเร่งดําเนินการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เนื่องจากผู้สูงอายุยังมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมทําให้เสี่ยงอ้วนและเสี่ยงเบาหวาน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ
ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเองและรู้วิธีการดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้จากการคัดกรอง 
BGS พบปัญหาผู้สูงอายุมีความเสี่ยง จากการพลัดตกหกล้มและสมองเสื่อม จึงมีการจัดทําโครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้ม โดยคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อําเภอสรรคบุรี ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอให้มีคุณภาพ โดยใน ปี พ.ศ. 2564 มีประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งหมด    
3 ประเด็น คือประเด็นที่ 1 การป้องกันควบคุมโรค Covid-19 และการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ประเด็นที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน ประเด็นที่ 3 อําเภอสรรคบุรีเมืองสมุนไพร เพื่อให้มุ่งเน้นให้เกิดผล
ลัพธ์ คือ บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมที่ดีรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิด
ความยั่งยืน 

2. การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 อําเภอสรรคบุรีมี NPCUทั้งหมด 5 แห่ง กระจายและครอบคลุมทั่วอําเภอสรรคบุรี  จัดพื้นที่ในการ
ดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ทั้งหมด 2 Cluster 5 ทีม ซึ่งปัจจุบัน ได้เปิดดําเนินการครบ 5 ทีม คิดเป็น
ร้อยละ 100 ทีมที่  1 ประกอบไปด้วย จํานวน 2 สถานบริการ คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ -                            
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60 พรรษานวมินท-ราชินี ตําบลห้วยกรด และ รพ.สต.ท่ารี ได้เปิดดําเนินการแล้วในปี 2560 ทีมที่ 2 
ประกอบไปด้วย 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.วัด
กําแพง เปิดดําเนินการแล้วในปี 2561 และทีมที่ 5 ประกอบด้วย รพ.สต.ดอนกํา , รพ.สต.หัวเด่น และ                   
รพ.สต.บางขุด เปิดดําเนินการแล้วในปี 2562 ซึ่งผลการดําเนินงานของระบบสาธารณสุขอําเภอสรรคบุรี 
โรงพยาบาล กับ รพ.สต. มีความเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อ ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ 
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในระบบบริการสาธารณสุข 

 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 
 ปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ฯลฯ ยังพบมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลของสหวิชาชีพ และ 
ประชาชน ซึ่งการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลจะส่งผลกระทบให้เกิดเช้ือดื้อยา ไตเสื่อม โรคหัวใจ ฯลฯ การ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยลดการเกิดเช้ือดื้อยาและทําให้ประชาชนปลอดภัย
ข้ึน ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันที่ 3 และในปีงบประมาณ 2565 มีแผนการ
ดําเนินงานคือ รพ.สต ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรค ร้อยละ 100 และมีการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลในชุมชน  เพื่อพัฒนางาน RDU ในชุมชน ให้ชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ยา โดยสร้าง
ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และมุ่งสู่ผลลัพธ์คือ ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในเขตอําเภอสรรคบุรีลดลง อัตราการ
เกิดเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะลดลง ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะมากข้ึน 

 งานวัณโรค 
 จากเกณฑ์การประเมิน อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  พบว่า ในปี 2564 ผล
การดําเนินงานดีข้ึนกว่าปี 2563 โดยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 82.85 เพิ่มเป็น ร้อยละ 90.47 จากเกณฑ์       
ร้อยละ 85 แต่ถึงแม้การรักษาวัณโรคสําเร็จจะดีข้ึน แต่ยังพบอัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมี
โรคร่วม และยังพบผู้เสียชีวิตทุกปี คือ ปี 2562-2564 พบร้อยละ 8.82 , 14.28 และ 14.28 ตามลําดับ 
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรคและลดอัตราการตาย คือ การคัดกรองค้นหาผู้ป่วย
วัณโรคจาก 7 กลุ่มเสี่ยง แบบเชิงรุก แตเ่นื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทําให้การคัดกรองล่าช้า
และน้อย ทําให้ผู้ป่วยเข้ารับรักษาล่าช้า หรือผู้ป่วยเข้าไม่ถึงสถานบริการมากขึ้น จึงทําให้พบผู้เสียชีวิตและเกิด
การแพร่กระจายเช้ือในชุมชนอยุ ่โดยผลการดําเนินการ คัดกรองกลุ่มเสีย่ง 7 กลุ่มเสี่ยงในปี 2564  ได้ร้อยละ 
75.43  
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 แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลสรรคบุรดีําเนินการผลติยาสมุนไพร ในโรงงานผลิต ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ที่ด(ีGMP) ผลิตยาเดี่ยว และยาตํารับ กว่า 40 รายการ มูลค่าการผลิตกว่า 7 ล้านบาท ให้กับหน่วยบริการใน
เขตบริการสุขภาพที่ 3 รวมถึงมีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลได้ร้อยละ 23.04 จากเกณฑ์ร้อยละ 20.5 และผลการ
ดําเนินงานของภาพรวมอําเภอสรรคบุรี ร้อยละ 25.22  จากเกณฑ์ร้อยละ 20.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
 โรงพยาบาลสรรคบุรีได้จัดต้ังคลินิก บูรณาการกัญชาทางการแพทย์ มีคณะทํางาน คือ แพทย์ เภสัช 
แพทย์แผนไทย พยาบาล ที่ผ่านการอบรมกัญชาทางการแพทย์ โดยมีผู้มารับบริการในคลินิกมากที่สุดใน
จังหวัดชัยนาท ผู้มารับบริการ ส่วนใหญ่จะมีปัญหา นอนไม่หลับ stroke  ไมเกรน พากินสัน และ             
ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง   โดยได้รับยาสนับสนุน ทั้งหมด 6 ตํารับ ได้แก่ น้ํามันกัญชา (อ.เดชา) , ศุขไสยาสน์, 
ทําลายพระสุเมธุ , แก้ลมแก้เส้น , แก้ลมเบื้องสูง ,ยาทาริดสีดวง และโรคผิวหนัง  

3. การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 องค์กรคุณภาพ 
 การประเมินมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลสรรคบุรี ผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA ข้ัน 3 , การประเมิน 
PMQA ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสรรคบุรี ได้ดําเนินการผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดร้อยละ 100 และ รพ.สต.
ติดดาว ของ อําเภอสรรคบุรี มี รพ.สต. ทั้งหมด 14 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ดาว ครบทั้ง 14 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100  
จากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 75  โดยในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 1 แห่ง  คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชินี ตําบลห้วยกรด และปี 2561 ผ่านเกณฑ์จํานวน 4 แห่ง คือ รพ.สต บ้านหนองแขม ,                     
รพ.สต.บ้านไทย, รพ.สต.ดงคอน และ รพ.สต.บ้านวัดกําแพง และในปี 2562 ผ่านเกณฑ์อีกจํานวน 9 แห่ง 
คือ รพ.สต.โพธาราม ,รพ.สต.เที่ยงแท้, รพ.สต.โพงาม, รพ.สต.บ้านวัดตึก, รพ.สต.บางขุด, รพ.สต.บ้านหัวเด่น, 
รพ.สต.บ้านเทพรัตน์, รพ.สต.ดอนกําและ รพ.สต.บ้านท่ารี 

 การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง (ITA) 
 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง ( ITA) ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2564 (EB1-EB24) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ผลการ
ประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสรรคบุรี ได้คะแนนความระดับสําเร็จ  
ร้อยละ 100 ในส่วนของโรงพยาบาลสรรคบุรี ได้คะแนนความระดับสําเร็จ ร้อยละ 95.83 ไม่ผ่าน           
จํานวน 1 EB คือ EB 12  
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 การตรวจสอบ ควบคุมภายใน 
ผลสรุปคะแนนจากการตรวจสอบภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล                 

สรรคบุรีได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 61.74 จากเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 90 โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด             
5 มิติ  คือ มิติด้านการเงินได้คะแนนร้อยละ 66.67 , มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ได้คะแนนร้อย
ละ 33.33 , มิติด้านงบการเงินได้คะแนนร้อยละ 73.08, มิติด้านบริหารพัสดุ ได้คะแนนร้อยละ 58.82 และ
มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนร้อยละ 66.67 ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมด    
5 มิติ โรงพยาบาลสรรคบุรี ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 

 
สถานการณ์ระบาดวิทยา 

อําเภอสรรคบุรี ในปี พ.ศ. 2564 พบผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยโรคสําคัญที่พบ
จํานวนผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรคอาหารเป็นพิษ 
และโรคสุกใส  ตามลําดับ  

โดยโรคอุจจาระร่วง เป็นปัญหาโรคที่พบสูงสุดเป็นอันดับที่  1 ของอําเภอสรรคบุรี ตั้งแต่ในปี         
2560-2564 โดยพบผู้ป่วยจํานวน 519, 580, 604, 391 และพบ 187 ราย ตามลําดับ คิดเป็นอัตรา
ป่วยเท่ากับ 788.38 ,883.16, 921.90, 596.79 และ 285.42 ตามลําดับ จากข้อมูลพบว่าแนวโน้ม 
การเกิดโรคตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาพบว่า พบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในปี 2562 คือ 921.90  จากนั้นมี
แนวโน้มลดลง โดยพบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน จํานวน 51 รายและ 24 ราย 
ตามลําดับ กลุ่มอายุที่พบโรคสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 65 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และพบกลุ่ม
อายุ 55-64 ปี คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 522.22 , 458.72 และ 398.12 ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งโรค
อุจจาระร่วงเมื่อเข้าสู่ฤดูรอ้น จะพบได้มากข้ึน เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน อากาศที่ร้อนและอุณหภูมิที่สูงข้ึน ส่งผล
ให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทาน มีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งจากหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะ
อุจจาระร่วง นอกจากนี้โรคอุจจาระร่วงเกิดจากเช้ือโรคหลายชนิด เช่น เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ได้แก่                 
เช้ืออหิวาตกโรค เช้ือบิด ซัลโมเนลลา อีโคไล รวมถึงเช้ือปรสิตในลําไส้ และอาจเกิดจากเช้ือไวรัส เช่น ไวรัส
โรต้า หนอนพยาธิ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กอายุต่ํากว่า 5 ปี อันตรายที่สําคัญ
ของโรคนี้ คือ การเกิดภาวะขาดน้ําและเกลือแร่ ที่อาจทําให้ช็อก หมดสติ และภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลให้
ผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุเกิดโรคแทรกซ้อนเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ซึ่งการป้องกันโรค ที่ดีที่สุดคือ 
การรักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสบู่ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทาน
อาหาร รวมถึง กินร้อน ช้อนกลาง  และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน หมั่นรักษาสุขลักษณะของสถานที่และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ หรือหากพบเด็กป่วยต้องป้องกันไม่ให้แพร่เช้ือไปที่เด็กคนอื่นโดยการพา
เด็กไปพบแพทย์และและหยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของอําเภอสรรคบุรี คือโรคปอดบวม ซึ่งในปี 2560-2564 พบ
ผู้ป่วย จํานวน 64, 72, 115, 25 และ 15 ราย ตามลําดับ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ , 97.22, 109.63, 
175.53  38.16 และ 22.89 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ จากข้อมูลพบว่า อัตราการป่วยต่อประชากร
แสนคน สูงสุดอยู่ในปี 2562  และในปี 2563-2564 มีแนวโน้มลดลง โดยอําเภอสรรคบุรี พบผู้ป่วยสูงสุด



แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบรุี ประจ าปีงบประมาณ 2566-2570 จังหวัดชัยนาท หน้า 41 
 

อยู่ในตําบลดงคอน ตําบลดอนกํา และตําบลเที่ยงแท้ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 41.41 , 35.29 และ 32.35  
ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยพบสูงสุดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์  และเดือนมิถุนายน ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ คือ อายุ 65 ปีข้ึนไป อัตราป่วยเท่ากับ 94.95 รองลงมาพบในกลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 
40.83 ถึงแม้โรคนี้เป็นโรคที่พบบ่อยแต่มีอันตรายสูงมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรค
ประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากใน เด็กและ
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่ํา ทําให้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเช้ือใน
กระแสเลือด หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ถึงแม้อําเภอสรรคบุรีจะยังไม่พบผู้เสียชีวิต แต่โรคนี้ก็อันตราย
ถึงชีวิตได้ ฉะนั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ โดยสาเหตุของการเกิดโรค เกิดจาก
การติดเช้ือหรือการอักเสบของปอด ซึ่งเกิดได้จากการติดเช้ือโรคต่างๆ เช่น เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย หรือเช้ือรา 
ซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาเช้ือที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป  ติดต่อได้จากการไอจามรดกัน 
รวมถึงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ปว่ยที่เปน็โรคปอดบวมซีง่การป้องกันสามารถทาํได้โดย หลีกเลี่ยงการคลุกคลกีับ
ผู้ป่วย อยู่ในอากาศที่ถ่ายเท ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ออกกําลังกายสม่ําเสมอ รับประทานอาหาร 5 หมู่ 
พักผ่อนให้เพียงพอ เวลาไอจามควรมีผ้าปิดปาก ปิดจมูกด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคแก่
ผู้อื่น รวมถึงควรล้างมือบ่อยด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทําความสะอาด 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 3 ของอําเภอสรรคบุร ีคือ โรคไข้เลือดออก  ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจาก
เช้ือไวรัสช่ือ Dengue Virus โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนําโรค ส่วนใหญ่พบได้บ่อยในเด็ก มักพบการระบาด
ในช่วงฤดูฝนและอาจจะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตได้  ซึ่งในปี 2560-2564 อําเภอสรรคบุรี พบผู้ป่วย จํานวน 
17, 10, 43 325 และ 7 ราย ตามลําดับ  คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 25.82, 15.23, 65.63, 496.05 
และ 10.68 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ จากข้อมูลพบว่าในปี 2563 พบอัตราป่วยเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว และมีการระบาดสูงมากที่สุดในรอบ 5 ปี  ในปี 2564 มีจํานวนผู้ป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพบ
ผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี และกลุ่ม
อายุ 15-24 ปี คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 70.57 และ 26.63 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ ตําบลที่พบ
สูงสุดคือตําบลดงคอน และตําบลโพงาม ซึ่งโรคไข้เลือดออกหากผู้ป่วยเคยได้รับเช้ือไวรัสสายพันธ์ุใดจะมี
ภูมิ คุ้มกันเฉพาะสายพันธ์ุนั้น หากได้รับเช้ือไวรัสสายพันธ์ุที่ต่างออกไปจากครั้งแรกก็ จะสามารถเป็น
ไข้เลือดออกได้อีก โดยทั่วไปอาการของโรคครั้งที่สองมักรุนแรงและอันตรายกว่าครั้งแรก ดังนั้นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุด ควรเริ่มจากพาหะนําโรคคือ ยุงลาย ที่ชอบวางไข่ในน้ําสะอาด น้ํานิ่งตามภาชนะ
ต่างๆ   รอบบ้าน การควํ่าภาชนะหรือใช้ภาชนะที่มีฝาปิด จะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ได้ สําหรับการ
ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัด ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด นอนกางมุ้ง หรือใช้ยาทากันยุง 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 4 ของอําเภอสรรคบุรี คือ โรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งในปี 2560-2564 
พบผู้ป่วย จํานวน 118, 81, 49, 15  และ 7 ราย  คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 179.25, 123.34, 74.79, 
22.89 และ 10.68 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ จากข้อมูลพบว่า อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน 
สูงสุดอยู่ในปี 2560 หลังจากนั้น มีแนวโน้มลดลง โดยอําเภอสรรคบุรี พบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในตําบลบางขุด 
รองลงมาคือ ตําบล   ดงคอน และ ตําบลเที่ยงแท้ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 42.21 ,18.44 และ 16.18              
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ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยพบสูงสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่พบอยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 
ปี อัตราป่วยเท่ากับ 29.66 รองลงมาพบในกลุม่ผูสู้งอายุ 65 ปข้ึีนไป อัตราป่วยเท่ากับ 18.99 ซึ่งโรคอาหาร
เป็นพิษ เกิดจากการกินอาหารที่มีสารพิษและเช้ือโรคปนเปื้อนในอาหารต่างๆ เช่น น้ําดื่ม เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ไข่ 
นม อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากนม เนยแข็ง ข้าว ขนมปัง สลัด ผัก ผลไม้ เป็นต้น เป็นสาเหตุของการการ
ท้องเดินทั่วไป ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการรุนแรง และทุเลาได้เองภายใน 24-48 ช่ัวโมง หรือบางชนิดนานเป็น
สัปดาห์ ซึ่งอาการ ของโรคจะคล้ายๆกัน คือ ปวดท้องบิดเป็นพักๆ อาเจียน และถ่ายเป็นน้ําบ่อยครั้ง บางราย
อาจมีไข้และอ่อนเพลียร่วมด้วย แต่บางรายถ้าเกิดอาการรุนแรง เช่น อาเจียนและท้องเดินมากเกิ นไป                  
จนร่างกายขาดน้ําและเกลือแร่ข้ันรุนแรง       ถ้าแก้ไขไม่ทัน ก็อาจเกิดภาวะช็อก (ตัวเย็น กระสับกระส่าย 
เป็นลม) ถึงข้ันเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจําตัว เช่น โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน นอกจากนี้อาจพบว่า ผู้ที่กินอาหารร่วมกันกับผู้ป่วย (เช่น งานเลี้ยง คนในบ้านที่กินอาหารชุด
เดียวกัน) ก็จะมีอาการแบบเดียวกับผู้ป่วยในเวลาไล่เลี่ยกันได้ ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การดื่มน้ําให้
สะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจจาระ กินอาหารที่สุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม ถึงแม้ว่า
อาจป้องกันอาหารเป็นพิษจากเช้ือโรคที่ทนความรอ้นบางตัวไม่ได้ แต่ก็สามารถป้องกันการเกดิท้องเดินจากการ
ติดเช้ืออื่นๆ เช่น บิด อหิวาห์ได้ 

โรคที่พบผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของอําเภอสรรคบุรี คือโรคสุกใส (Chicken pox) เป็นโรคติดต่อ
ทางผิวหนัง เกิดจากการติดเช้ือไวรัส Varicella มีตุ่มนูนขนาดเล็ก คัน และเป็นตุ่มน้ําใสๆ ทั่วร่างกาย ส่วนใหญ่
พบในเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี แต่ก็สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยอําเภอ
สรรคบุรีพบผูป้่วยอยู่ในช่วงเดือนมนีาคมและเดือนกันยายน คือจํานวน 2 ราย โดยมีผู้ป่วยในปี 2560-2564         
เท่ากับ 18, 16, 19, 24 และ 2 ราย ตามลําดับ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 27.34, 24.36, 29.0, 36.63 
และ 3.05 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยพบสูงสุดในกลุ่ม 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี คิดเป็น
อัตราป่วย 13.31 และ 10.87 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยโรคสุกใสสามารถติดต่อทางระบบ
ทางเดินหายใจผ่านฝอยละอองของผู้ป่วย หรือสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ําบนผิวหนังของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่
เช้ือ ระยะที่ผู้ป่วยอาจแพร่เช้ือได้คือ 1-2 วันก่อนผื่นข้ึน จนกระทั่งผื่นตกสะเก็ดหมด ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ หญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิด ผู้มีภูมิต้านทานต่ํา เช่น 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้รับประทานยากด
ภูมิต้านทานต่างๆ ถึงแม้อําเภอสรรคบุรีจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ต้องมีการป้องกันแล้วเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่น 
การได้รับวัคซีน ผู้ที่ได้รับวัคซีนส่วนหนึ่งอาจเกิดโรคสุกใสได้ แต่จะลดการเกิดความรุนแรงของโรค   
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สถานการณ์ COVID-19 อําเภอสรรคบุรี ข้อมูล (เมษายน 64 -13 ตุลาคม 2564) 
ระลอก  เมษายน แยกตามพ้ืนท่ีเกิดเคส 

 

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า อําเภอสรรคบุรี พบผู้ป่วย COVID-19 สะสมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด 
คือจํานวน 535 ราย และพบผู้เสียชีวิตสูงถึง 7 ราย ทางอําเภอสรรคบุรีจึงมีมาตรการ การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
เนื่องจากพบเคสในพื้นที่มีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง เช่น ตลาด และเทศบาลแพรกศรีราชา รวมถึงเร่งการ
ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชน โดยอําเภอสรรคบุรี มีการเข้าไปประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนตามบ้าน 
และเคาะประตูบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่สมัครใจฉีดหรือไม่สะดวกเดินทางมาฉีดที่จุดฉีดวัคซีน เพื่อ
ป้องกันต่อการเกิดโรคและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอ ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิตสะสม 
เมือง 435 6 
มโนรมย ์ 212 4 
วัดสิงห ์ 163 2 
สรรพยา 305 7 
สรรคบุร ี 535 7 
หันคา 386 4 
หนองมะโมง 116 1 
เนินขาม 121 1 
เรือนจ าชัยนาท 63 0 
รวม 2,336 32 
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ข้อสรุปความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา 
จากเวทีประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์อําเภอสรรคบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  เครือข่ายบริการ

สุขภาพอําเภอสรรคบุรีได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence  ตามผลงาน
ตัวช้ีวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงได้ระบุประเด็นปัญหาที่
ควรได้รับการแก้ไขและจําเป็นที่ต้องดําเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประเด็นปญัหา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion  Prevention & Consumer 
Protection  Excellence) 

PP&P * เด็ก 0-14 ปี สูงดีสมส่วน  
* อนามัยแม่และเด็ก  
* ฟันผุ 
* ผู้สูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

S * โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)  
* ฆ่าตัวตาย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 

P - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 

G * การตรวจสอบควบคุมภายใน 
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บทที่ 3 
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 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภภอสรรบบุร  ปงบบปรมมาณ พศศศ2566 – 2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมทรวบ
สาธารณสุข 4 ยุทธศาสตร์ แลมนโยบายสาธารณสุขจับหวัดชัยนาท โดยใช้กรมบวนการม ส่วนร่วมจากภาบ เภบรือข่าย
ผู้เภก ่ยวข้อบ แลมวาบกรอบแนวบิดให้ม บวามเภช่ือมโยบยุทธศาสตร์ในการวิเภบรามห์พัฒนาเภชิบกลยุทธ์ในการด าเภนินบานด้าน
สาธารณสุขให้แก่หน่วยบานในสับกัด เภพื่อร่วมพิจารณาแนวทาบการแก้ไขปัญหาแลมให้ข้อเภสนอแนมเภพิ่มเภติม จึบได้รมบุ
ปรมเภด็นปัญหาท ่บวรได้รับการแก้ไขแลมเภป็นบวามจ าเภป็นท ่ต้อบด าเภนินการในปง 2566 – 2570 ดับน  ้
 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอ าเภภอสรรบบุร  จับหวัดชัยนาท ปงบบปรมมาณ 2566 -2570 ปรมกอบไปด้วย   
8 แผนบาน  24 โบรบการ 
 ยุทธศาสตร์ การสรา้งเสรมิสุขภาพ (Promotion, Prevention & Consumer Protection 
Excellence) 
  แผนบานท ่ 1 การพฒันาบุณภาพช วิตทุกกลุ่มวัย 
   1ศโบรบการส่บเภสริมบุณภาพอนามัยแม่แลมเภด็กอายุ 0-5 ปง 
   2.โบรบการส่บเภสริมใหก้ลุม่วัยเภร ยนวัยรุ่นฟันด  สุขภาพด  
   3ศโบรบการส่บเภสริมสุขภาพในกลุ่มวัยท าบาน 
  แผนบานท ่ 2 การพฒันาบริหารจัดการสิ่บแวดล้อม 
   1.โบรบการส่บเภสริมพฒันา Green and Clean Hospital 
  แผนบานท ่ 3 การป้อบกันบวบบุมโรบแลมลดปัจจัยเภส ่ยบด้านสุขภาพ 
   1.โบรบการเภฝ้ารมวับป้อบกันบวบบุมโรบติดเภช้ืออุบัติใหม่แลมโรบติดเภช้ืออุบัติซ้ า 
   2ศโบรบการผลิตภัณฑ์สุขภาพท ่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเภกณฑ์ท ่ก าหนด 
 ยุทธศาสตร์  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
  แผนบานท ่ 4 การพัฒนารมบบบริการสุขภาพ 

1ศโบรบการส่บเภสริมการใช้ยาอย่าบสมเภหตุสมผล      
   2.โบรบการชาวสรรบบุร ร่วมใจยุติปัญหาวัณโรบ 
   3ศโบรบการพัฒนาบุณภาพมาตรฐานบริการยา เภสพติดให้บรอบบลุม รมบบป้อบกัน 
บ าบัดรักษายาเภสพติด แลมการดูแลติดตามอ าเภภอสรรบบุร  
   4ศโบรบการป้อบกันการฆ่าตัวตาย 
   5ศโบรบการพัฒนารมบบบาน NCD 
   6ศโบรบการพัฒนารมบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเภลือดสมอบในเภบรือข่าย 
   7ศโบรบการพัฒนารมบบบริการสุขภาพ สาขาโรบหัวใจ 
   8ศโบรบการพัฒนารมบบบริการการแพทย์ฉุกเภฉินบรบวบจรแลมรมบบการส่บต่อ 
   9ศโบรบการพัฒนารมบบการให้บริการผู้ป่วย Palliative care 
   10ศโบรบการพัฒนารมบบบริการแพทย์แผนไทยแลมการแพทย์ทาบเภลือก 
   11ศโบรบการกัญชาทาบการแพทย์ 
 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
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  แผนบานท ่ 5 การพัฒนารมบบการแพทยปฐมภูมิ 
   1ศโบรบการการพัฒนารมบบการแพทยปฐมภูมิ    
ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence)  
  แผนบานท ่ 6 การพัฒนารมบบบริหารจัดการก าลับบนด้านสุขภาพ 
   1ศโบรบการพัฒนาบุบลากรในเภบรือข่ายบริการสุขภาพอ าเภภอสรรบบุร  
ยุทธศาสตร์ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

  แผนบานท ่  7 การบริหารจัดการด้านการเภบินการบลับสุขภาพ 
   1ศโบรบการการบริหารจัดการด้านการเภบินการบลับ 
  แผนบานท ่ 8 การพฒันารมบบธรรมาภิบาลแลมอบบกรบุณภาพ 
   1.โบรบการพฒันา รพศสตศ ติดดาว 
   2ศโบรบการพฒันาโรบพยาบาลชุมชนม บุณภาพมาตรฐานผานการรบัรอบ HA 
   3ศโบรบการพฒันาโรบพยาบาลผ่านเภกณฑก์ารปรมเภมิน  ITA 
   4ศโบรบการพฒันารมบบบวบบุมภายในขอบโรบพยาบาล 
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3.1 House Model แผนยุทธศาสตร์สาธารณสขุ อ าเภอสรรคบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ ที ่1  

Promotion Prevention & Protection Excellence 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

 อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย 
  
  

 ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 
  

ปี 62 = 0 
ปี 63 = 0 
ปี 64 = 0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

1. พัฒนาคลินิก ANC คุณภาพ                  
(1PCC ANC คุณภาพ) 
2.พัฒนาศักยภาพในการช่วยแพทย์ท า
สูติศาสตร์หัตถการ 
3.ด าเนินงานตามแผนการปูองกันการ
คลอดก่อนก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาเป็น
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
 
  

ค าอธิบาย: การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใดจากสาเหตุที่
เก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ 

ร้อยละ 75  ปี 62 = 88.42 
 ปี 63 = 78.70 
 ปี 64 = 78.11 
  

79 
 

80 80 80 80 80 

1.รณรงค์เรื่องการฝากครรภ์ เม่ือรู้ว่า
ท้อง 
2.ด าเนินการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ 
3.ด าเนินงานตามมาตรฐานฝากครรภ์ 
คุณภาพ  
4.ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับยาเม็ด
เสริไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
 

ค าอธิบาย: 
-หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ s 12 สัปดาห์หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก เม่ืออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ 
สถานบริการน้ันๆ ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
**หญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบ หมายถึง หญิงไทยคลอดในเขตรับผิดชอบและหญิงไทยคลอดที่มารับบริการ ประกอบด้วย  
1) หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
2) หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบที่มาใช้บริการคลอด 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 
5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 75  ปี 62 = 67.23 
 ปี 63 = 74.65 
 ปี 64 = 66.90 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
80 

 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 

ร้อยละ 100 ปี 62 = 82.31 
 ปี 63 = 92.62 
 ปี 64 = 98.79 

100 100 100 100 100 100 

ค าอธิบาย: 
- หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขน้ันๆการฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มีความเสี่ยง
โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามิน ฯลฯ ตามสิทธิประโยชน์ หญิง
ตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัด จ านวน 5 ครั้ง ดังน้ี 
การนัดครั้งที่ 1 เม่ืออายุครรภ์ s 12 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 2 เม่ืออายุครรภ์ 13 5< 20 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 3 เม่ืออายุครรภ์ 20 - < 26 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 4 เม่ืออายุครรภ์ 26 - < 32 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 5 เม่ืออายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์ 
-หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก กินวันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์จน 
คลอด 
-จ านวนของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง จ านวนที่หญิงตั้งครรภ์มารับบริการฝากครรภ์หรือตรวจครรภ์ 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

เด็ก 0- 5 ป ีพัฒนาการ
สมวัย 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 ปี 62 = 72.72 
 ปี 63 = 73.39 
 ปี 64 = 74.02 
  
  

 
85 

 
85 85 85 85 85 

1.ประชุมฟื้นฟูความรู้เรื่องการ
ประเมินพัฒนาการ 
2.ติดตามการด าเนินงานส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ
คุณภาพการคัดกรองพัฒนาการ 
3.พัฒนางานมหัศจรรย์  1,000 วัน 

ค าอธิบาย: 
- เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน - พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจ คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260) ค านิยามเพิ่มเติม 
 • การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)  
• พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็ก 
ในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที 
(1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
• พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน าให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2  
• เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242   



                                                       แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปงีบประมาณ 2566 -2570 จังหวัดชัยนาท หน้า 54 
 

ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

เด็ก 0 – 5 ปี สูงดี    
สมส่วน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 64 

 ปี 62 = 51.18 
 ปี 63 = 51.39 
 ปี 64 = 49.40 
 
 
  

 
 

64 

 
 

65 

 
 

66 

 
 

67 

 
 

68 

 
 

70 

1.อบรมแกนน า อสม. ในการบันทึก
น้ าหนัก ส่วนสูง  
2.ก ากับติดตามเด็กที่มีปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการอย่างเคร่งครัด เน้นเด็ก
รายบุคคล ที่มีภาวะทุพโภชนาการ 

ค าอธิบาย: 
- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
-สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
- สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (และประยุกต์ 
จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
- สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน ในคนเดียวกัน 
- ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กเพศชาย และเด็กเพศหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน   
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

ความครอบคลุมของเด็ก
ที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็ก
อายุครบ 5 ปี  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90   

 ปี 62 = 0 
 ปี 63 = 89.76 
 ปี 64 = 92.36 
 
  
  

91 92 93 94 95 95 
 

พัฒนาระบบติดตามความคลอบคลุม
ในการรับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ปี 

ค าอธิบาย: ความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนแต่
ละชนิดครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 5 ปี ได้แก่ วัคซีน์ BCG, HB, DTP-HIB3, OPV3, MMR1, JE, DTP4, OPV4, 
MMR2, DTP5 และ OPV5 จากเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อาศัยอยู่จรงิในพื้นทีร่ับผิดชอบทัง้หมด 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมคุณภาพอนามัย
แม่และเด็กอายุ 0-5 ปี 
 
 

อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากท าความสะอาดฟัน  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30   

 ปี 62 = 63.13 
 ปี 63 = 62.26 
 ปี 64 = 71.88 

30 30 30 30 30 30 

ด าเดินการตรวจสุขภาพช่องปากใน
หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0- 5 ป ี

อัตราเด็กอายุ 0-2 ปี 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกปฏิบัติ   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50    

 ปี 62 = 
69.85/71.67 
 ปี 63 = 
58.90/48.62 
 ปี 64 = 
52.22/54.19 

50 50 50 50 50 50 

อัตราเด็กอายุ 3-5 ปี 
ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์วานิช  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

 ปี 62 = 82.37 
 ปี 63 = 82.26 
 ปี 64 = 68.86 

30 30 30 30 30 30 

ค าอธิบาย:  
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมให้กลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่นฟันดี สุขภาพดี 
 

ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี 
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก 

ร้อยละ 35  ปี 62 = 1.36 
 ปี 63 = 1.88 
 ปี 64 = 1.50 
 
  
  

35 40 45 50 55 60 1.สร้างความรอบรู้   Health literacy 
ในนักเรียน 
2.ส่งเสริมการได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก 
3.ตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการ
ทันตกรรม ฟันดีไม่มีผุ 
 

ค าอธิบาย: เด็กที่มีอายุ 6 – 14 ปี บริบรูณ์ทุกราย 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมให้กลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่นฟันดี สุขภาพดี 

เด็กวัยเรียน (6-14ปี)  
มีส่วนสูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 68  ปี 62 =  48.35 
 ปี 63 = 49.24 
 ปี 64 = 36.97 
 
  
  

50 55 60 65 70 75 1.สร้างความรอบรู้   Health literacy 
ในนักเรียน 
2.สนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุข 

ค าอธิบาย: เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี11 เดือน 29 วัน) โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)  
- สูงสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนักอยู่ใน ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
- สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เม่ือเทียบกับกราฟการ เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 S.D. ของส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ 
- สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโตกรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D. ถึง 1.5 S.D. ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)  
- ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า -2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
- ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดง เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542 
- ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. 
-ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมให้กลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่นฟันดี สุขภาพดี 

1.อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 10-14 ปี 
 

1.ไม่เกิน  
ร้อยละ 1.3 
 

 ปี 62 =  0 
 ปี 63 = 0 
 ปี 64 = 0.71 

0 0 0 0 0 0 
-พัฒนาการด าเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
-มีการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและ
ทักษะชีวิต 
-สร้างความรอบรู้และพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่น
และครอบครัว 

2.อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15- 19 ปี 
 

2.ไม่เกิน   
ร้อยละ 34 
ต่อจ านวน
ประชากร 
1,000 คน 

 ปี 62 =  22.2 
 ปี 63 = 21.36 
 ปี 64 = 16.86 
 

18.29 15 14 13 15 11 

3.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ า 
ในวัยรุ่น หญิงอายุต่ า
กว่า 20 ปี 

ไม่เกินร้อยละ 
14.5 

 ปี 62 =  0 
 ปี 63 = 0 
 ปี 64 = 0 
 

0 0 0 0 0 0 

ค าอธิบาย:  
- จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 10 – 14 ปี จากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 10 -14 ปี 1,000  
- จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
- ร้อยละของหญิงอายุ 20 ปีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท  
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
-ส่งเสริมให้กลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่นฟันดี สุขภาพดี 
 

ร้อยละของเด็ก 12 ปี 
ฟันดีไม่มีผุ 

ร้อยละ 90  ปี 62 = 84.7 
 ปี 63 = 84.85 
 ปี 64 = 84.11 
 
  
  

85 86 87 88 89 90 ตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการ
ทันตกรรม ฟันดีไม่มีผุ 
 

ค าอธิบาย: ผู้ที่มีฟันแท้ปกติ และ/หรือฟันผุที่ได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะเพิ่มเติมใดๆ อีก และไม่มีฟันถูกถอน 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
- ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม
วัยท างาน  
 

1.การคัดกรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ ≥ 90  ปี 62 = 0 
 ปี 63 = 0 
 ปี 64 = 0 

99 99 99 99 99 99 
1.สร้างเครือข่าย อสม ให้มีศักยภาพ 
2.การหาสาเหตุปัญหารายบุคคล 
3.การวิเคราะห์และจัดกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหา   
4. ก าหนดกิจกรรมที่น่าสนใจ และ
ตอบสนองกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ละรายบุคคล 

2.ร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยปุวย
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ ≥ 80  ปี 62 = 0 
 ปี 63 = 96.22 
 ปี 64 = 82.77 

99 99 99 99 99 99 

3.ร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยปุวย
โรคความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ ≥ 80 ปี 62 = 0 
 ปี 63 = 89.71 
 ปี 64 = 71.72 99 99 99 99 99 99 

ค าอธิบาย: 
-กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และ/
หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบ และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณการได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง 
การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ าที่บ้าน ตามแนวทางการวัด 
ความดันโลหิตที่บ้าน หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว 
-กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะปลายน้ิวหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FCBG หรือการตรวจ
ระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) มีค่า - 126 mg/dI หรือการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะปลายน้ิว 
จากการที่ไม่อดอาหาร (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากสูโคสจากการที่ไม่อดอาหาร(RPG)มีค่า2200mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง กลุ่มสงสัยปุวยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากสูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG ทางห้องปฏิบัติการ ในสถาน
บริการสาธารณสุขภายในปีงบประมาณ (ทั้งน้ีควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 
- ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม
วัยท างาน  
 

4.อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

ร้อยละ         
≤ 1.75 

 ปี 62 = 2.39 
 ปี 63 = 1.77 
 ปี 64 = 2.45 

1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5  
 

5.อัตราความดันโลหิต
สูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ         
≤ 1.75 

 ปี 62 = 5.38 
 ปี 63 = 6.2 
 ปี 64 = 5.51 

1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ค าอธิบาย:    
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประซากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS100 - 125 mg/d หรือค่าระดับRPG 140-199 mg/d ในปีที่ผ่านมาในเขตรับผิดชอบ 
2 ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 
1.กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง หมายถึง ประซากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 130-139 mmHg และ/หรือค่า
ระดับความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 85-89 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2.ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนา
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมพัฒนา Green 
and Clean Hospital 

1.รพ.สต.และรพช.มีการ
พัฒนาระบบการ จัดการ
ขยะติดเชื้อ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ   80  ปี 63 = 100 
 ปี 64 = 100 

100 100 100 100 100 100 1.พัฒนาและเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ด้านการจัดการขยะติดเชื้อ 
2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานการพัฒนาและยกระดับรพ.
สต.ติดดาว 
 

2.โรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข มี
การพัฒนาอนามัย 
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN  
Hospital และ 
GREEN & CLEAN  
Hospital Plus 

โรงพยาบาลที่ 
พัฒนาอนามัย 
สิ่งแวดล้อมได้ 
ตามเกณฑ์  
GREEN&  
CLEAN 
Hospital 

ปี 62 = ผ่านเกณฑ์ฯ
ดีมาก PLUS 
ปี 63 = ผ่านเกณฑ์ฯ
ดีมาก PLUS 
ปี 64 = ผ่านเกณฑ์ฯ
ดีมาก PLUS 

ผ่าน
เกณฑ์ดี

มาก 
PLUS 

ผ่านเกณฑ์
ดีมาก 
PLUS 

ผ่านเกณฑ์
ดีมาก 
PLUS 

ผ่านเกณฑ์
ดีมาก 
PLUS 

ผ่าน
เกณฑ์ดี

มาก 
PLUS 

ผ่านเกณฑ์
ดีมาก 
PLUS 

ค าอธิบาย:   ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 3 :          
การปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
- เฝูาระวังปูองกันควบคุม
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
โรคติดเชื้ออุบัติซ้ า 

สามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ให้สงบได้
ภายใน 21 - 28 วัน 

ร้อยละ 100 สามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19)ให้สงบได้ภายใน 
21 - 28 วัน ได้  
ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 

- พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน 
ควบคุมโรคอย่างต่อเน่ือง 
- ประชากรกลุ่มเปูาหมายต้องได้รับ
วัคซีนปูองกันโรค 
 -การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมี
การซ้อมแผนรวมถึงการทบทวนแผน
ให้ที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการ
เตรียมพร้อมและตอบโต้
การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) 

ระดับดีมาก 

ระดับด ี
ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 3 :          
การปูองกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
-ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95  ปี 62 =  99.81 
 ปี 63 =  97.92 
 ปี 64 = 98.96 

95 95 95 95 95 95 

- พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ตรวจสอบเฝูาระวังอย่างครอบคลุม 
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เท่าทัน
การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์และไม่
หลงเชื่อโฆษณาหลอกลวง 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ ที ่2  
(Service Excellence) 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence 

  

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
  - ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล   
 

RDU ผ่านเกณฑ์ขั้น 3 RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 3 

ปี 62 ผ่าน RDU    
ขั้น 1 
ปี 63 ผ่าน RDU    
ขั้น 3 
ปี 64 ผ่าน RDU    
ขั้น 3 

RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 

3 

RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 

3 

RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 

3 

RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 

3 

RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 

3 

RDU ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 3 

- ส่งเสริมการสร้างความรู้เรื่อง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่
เจ้าหน้าที่ รพ.  / รพ.สต และ
ประชาชน 
- ส่งเสริมการด าเนินงานการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 
- ส่งเสริมการด าเนินงานใน
ระดับภาครัฐและเอกชน 
-บูรณาการงานระหว่าง         
สหวิชาชีพ 

ระดับความส าเร็จการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3 

มีการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน
อ าเภอสรรคบุรี 
ทั้ง 8 ต าบล
และอ าเภอมี 
RDU 
coordinator 

มีการด าเนินงาน 
RDU 

community ใน
อ าเภอสรรคบุรี 
แล้ว 1 ต าบล 
และอ าเภอมี RDU 
coordinator 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
อ าเภอไม่
ต่ ากว่า
ร้อยละ 
10 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
อ าเภอไม่
ต่ ากว่า
ร้อยละ 
30 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
อ าเภอไม่
ต่ ากว่า
ร้อยละ 
50 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
อ าเภอไม่
ต่ ากว่า
ร้อยละ 
70 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับ
อ าเภอไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
100 

มีการ
ด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
  - ชาวสรรคบุรีร่วมใจยุติ
ปัญหาวัณโรค 
 

อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด
รายใหม่  
 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

ปี 62 =91.18 
ปี 63 = 100 
ปี 64 = 90.47 

≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 - ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคใน
ประชากร 7  กลุ่มเสี่ยง 
- จัดมาตรการเฝูาระวังการ
เสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ และมี
โรคร่วม 
- ติดตามดูแลเรื่องการกินยาใน
ผู้ปุวยวัณโรค 
- ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
ปูองกันวัณโรคในชุมชน 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 ปี ๒๕๖6- ๒๕70 

แผนงานที่ 4 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานบริการยา    
เสพติดให้ครอบคลุม 
ระบบปูองกัน 
บ าบัดรักษายาเสพติด 
และการดูแลติดตาม
อ าเภอสรรคบุรี 

ร้อยผู้ปุวยยาเสพติดที่
เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง จนถึงการ
ติดตาม(Retention 
Rate) 

ร้อยละ 60 ปี 62 =  98.55 
ปี 63 =  38.75 
ปี 64 = 73.21 

60 60 60 60 60 60 1.พัฒนาแนวทางการบ าบัดรักษาและ
ติดตามให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่นโรคระบาดโควิด โดยยึดผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง มีการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง ร่วมกัน    
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูและติดตามรวมถึงการ
ลงบันทึกบ สต. 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence 

 
       

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- โครงการปูองกันการฆ่า
ตัวตาย 

ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ 
ได้มาตรฐาน 
 

ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 74 

ปี 62 =  58.28 
ปี 63 =  71.17 
ปี 64 = 78.50 

75 75 75 75 75 75 - พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพใน
การค้นหา และให้กลุ่มเปูาหมาย
เข้าถึงระบบบริการในเขตอ าเภอ
สรรคบุรี เพิ่มมากขึ้น 
- ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและ
ผู้มารับบริการในการปูองกันโรค
ซึมเศร้า   
- พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพใน
การปูองกันการฆ่าตัวตาย 
- เพิ่มช่องทากการเข้าถึงบริการ 
การปูองการฆ่าตัวตาย ของผู้ที่มี
ความคิดเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย        

อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

ไม่เกิน 8 ต่อ
แสนประชากร 

ปี 62 =  15.26 
ปี 63 =  16.87 
ปี 64 = 9.24 

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 8 
ต่อแสน

ประชากร 

ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ าในระยะเวลา  
1 ปี 

ร้อยละ 90 ปี 64 = 0 90 90 90 90 90 90 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบงาน NCD 

ร้อยละผู้ปุวย
โรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ดี 

≥ ร้อยละ 40 ปี 62 =  28.74 
ปี 63 =  28.57 
ปี 64 = 21.24 

40 40 40 40 40 40 - พัฒนาระบบการดูแลงาน NCD 
เชื่อมโยงเครือข่าย (Chronic 
Care Model + NCD Clinic 
Plus) 
- พัฒนาการคัดกรองในกลุ่มผู้ปุวย 
PT NCD  
- พัฒนาสมรรถนะ ทักษะการ
ท างานของบุคลากร 
 
 

ร้อยละผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี 

≥ ร้อยละ 60 ปี 62 =  56.70 
ปี 63 =  52.30 
ปี 64 = 50.63 

60 60 60 60 60 60 

ค าอธิบาย:   
1.ผู้ปุวยเบาหวาน หมายถึง ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการขึ้นทะเบียน/ผู้ปุวยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  
ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ที่มีค่า 
- ระดับน้ าตาลในเลือด HbA 1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ ผู้ปุวยเบาหวานที่มีโรคร่วม* ที่มีค่า 
- ระดับน้ าตาลในเลือด HbA 1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 
2.ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงด้วยรหัส = 10-115 
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย < 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ ทั้งน้ี ไม่ว่า
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :  การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบงาน NCD 

ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

ร้อยละ 95 ปี 62 =  92.07 
ปี 63 =  86.30 
ปี 64 = 87.02 

95 95 95 95 95 95 - รณรงค์ให้ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
- พัฒนาระบบการคัดกรองโรคไต
เรื้อรังในผู้ปุวย DM/HT 
- พัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมใน 
รพ.และเชื่อมโยง PCC 
- บูรณาการการท างานคลินิก
ชะลอไตเสื่อมร่วมกับคลินิก NCD 
และคลินิกอ่ืนๆ 
- พัฒนาระบบการส่งต่อและการ
เยี่ยมบ้านผู้ปุวย 
- พัฒนาค้นหานวัตกรรม best 
practice ในสถานบริการ/ชุมชน 

ร้อยละของผู้ปุวย CKD 
ที่มีอัตราลดลง eGFR < 
4 ml/min/1.73 
m2/yr.  

≥ ร้อยละ 66  ปี 62 =  67.69 
ปี 63 =  76.80 
ปี 64 = 80.09 

66 66 66 66 66 66 

ค าอธิบาย:   
- ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)หมายถึงผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-15) อายุ 35-60 ปีที่ขึ้นทะเบียน 
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า  
- CKD หมายถึง ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังeGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึง อัตราการกรองของไตที่ได้จากการค านวณจากค่า serum creatinine ของผู้ปุวย ตามสมการ 
CKD-EP) 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :          
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบงาน NCD 

อัตราการเข้าถึงบริการ
ค้นหาและคัดกรองโรค
ไตเรื้อรังในผู้ปุวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  

≥ ร้อยละ 80 ปี 62 =  76.20 
ปี 63 =  68.33 
ปี 64 = 64.77 

80 83 85 87 89 90  

ค าอธิบาย:   ผูปุ้วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ปุวยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในสองข้อต่อไปน้ี 
1.ผู้ปุวยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งน้ีผู้ปุวยอาจจะมีอัตรากรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ 
2.ผู้ปุวยที่มี GFR น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m" ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้ 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :           
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวยหลอดเลือดสมองใน
เครือข่าย 

อัตราตายผู้ปุวยหลอด
เลือดสมอง (Stroke 
I60-I69) 

≤ ร้อยละ 7 ปี 62 =  0.93 
ปี 63 =  5.51 
ปี 64 = 2.70 

7 7 7 7 7 7  - พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย
หลอดเลือดสมองในเครือข่าย
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคคลากรในเครือข่ายให้
เข้ารับบริการอบรมการดูแลผู้ปุวย
หลอดเลือดสมอง 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ือง 
- ให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง
ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ปุวย
โรคเรื้อรังในคลินิกของ
โรงพยาบาล และ รพ.สต 
- เร่งคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง CVD 
Risk ในกลุ่ม DM/HT โดยเน้นใน
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

อัตราผู้ปุวยหลอดเลือด
สมองที่เข้าระบบ 
Stroke Fast track 

≥ ร้อยละ 50 ปี 64 = 44.32 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

อัตราผู้ปุวยหลอดเลือด
สมองได้รับยา RTPA 

≥ ร้อยละ 12 ปี 64 = 12.96 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 

ค าอธิบาย:   อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : 160-169) 
1. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ปุวยใน (ผู้ปุวยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือด 
สมอง (Stroke :160-169) 
2. การตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :160-169) 
3. การจ าหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ปุวยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :160-169) 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :           
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 

อัตราตายของผู้ปุวยโรค 
กล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

เพื่อลดอัตรา 
ตายจากโรค 
กล้ามเน้ือหัวใจ 
ตายเฉียบพลัน  
ชนิด STEMI 
< ร้อยละ 8 

ปี 64 = 1.38 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 - .ลดอัตราการเสียชีวิตที่สามารถ
ปูองกันได้ 
- ลดระยะเวลาการวินิจฉัย STEMI 
โดยการตรวจคลื่นหัวใจทุกราย  
ที่มีอาการทรวงอก 
- ให้ SK เร็วที่สุดหลัง 
การวินิจฉัย ร้อยละของการให้การ

รักษาผู้ปุวย STEMI  
ได้ตามมาตรฐานเวลา 
ที่ก าหนด 

≥ ร้อยละ 50 ปี 64 = 46.6 60 70 70 70 70 70 

ค าอธิบาย:  ผู้ปุวย STEMI ได้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีนับจากผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis)  
 



                                                       แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปงีบประมาณ 2566 -2570 จังหวัดชัยนาท หน้า 76 
 

ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :           
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ 
 

อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
(Triage level1) ภายใน 
24 ชั่วโมงทั้งที่ ER และ 
Admit 

< ร้อยละ12 ปี 64 =  7.12 12 11.5 11.5 11 11 11 1.เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ปุวย
วิกฤตฉุกเฉิน    
2.ลดอัตราการเสียชีวิตที่สามารถ
ปูองกันได้         
3.ก าหนด ER Target time ใน
ผู้ปุวยที่ต้อง Admit อยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง 
4.เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 

ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤต
ฉุกเฉินเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

>ร้อยละ 26.5 ปี 64 = 28.07 26.5 27 27 27.5 27.5 27.5 

ค าอธิบาย:   
1.ผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน และได้รับการคัดแยกเป็น Triage Level 1 ของเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ทั้ง ER และ Admit 
2.ผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่เข้าตามเกณฑ์คัดแยก Triage level 1 และ Triage level 2 ของเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้องฉุกเฉิน ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินที่ได้รับมาตรฐานแต่งตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาล โดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :           
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการผู้ปุวย 
Palliative care 
 

ร้อยละการจัดการ
อาการต่างๆด้วย strong 
opioid medication ใน
ผู้ปุวย palliative care 
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 40  

50 50 70 80 90 100 

- พัฒนาระบบการใหบ้ริการผู้ปุวย 
Palliative care 
- พัฒนาระบบการให้บริการการ
เยี่ยมบ้านผู้ปุวย palliative care 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ
ให้บริการผู้ปุวย palliative care 

ร้อยละการเยี่ยมบ้าน
โดยทีมสุขภาพและ
เครือข่าย ในการดูแล
ผู้ปุวย palliative care 
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80  

80 90 100 100 100 100 

ร้อยละของความพึง
พอใจในการให้บริการ
ดูแลผู้ปุวยของผู้ปุวย
และญาติ 

ร้อยละ 80  
80 90 100 100 100 100 

 

ค าอธิบาย:  ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :           
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- พัฒนาระบบบริการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
 

ร้อยละของผู้ปุวยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 22 ปี 62 =  26.33 
ปี 63 =  26.08 
ปี 64 = 25.38 

22 23 24 25 26 22 - .มีระบบจัดการยาสมุนไพรโดย
การใช้ยาสมุนไพรทดแทนแผน
ปัจจุบันนเป็นล าดับแรก  (First 
Line  Drugs) อย่างน้อย 10 
รายการ 
- บูรณาการบริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกให้มีการ
บริการ ตรวจ วินิจฉัยส่งเสริม 
รักษาโรคเรื้อรัง 
- สนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยศาตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
-  สนับสนุนให้มีการจัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกใน PCC 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ 
พยาบาล สหวิชาชีพให้มีความรู้
ความม่ันใจในการสั่งจ่ายยา
สมุนไพร 

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ปี 62 =  6.81 
ปี 63 =  7.68 
ปี 64 = 5.53 

5 6 7 7 7 5 

ค าอธิบาย:  ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 4 :          
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
- กัญชาทางการแพทย์ 

ผู้ปุวย Palliative care
ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5  5 10 15 20 25 5 - คัดกรองค้นหาผู้ปุวยที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคอง 

Palliative care รายใหม่ ใน
ชุมชน 
- มีแนวทางการให้บริการผู้ปุวยที่
ได้รับการดูแลแบประคับประคอง
ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
 

ค าอธิบาย:   ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 5 :           
การพัฒนาระบบการ
แพทยปฐมภูม 
- คลินิกหมอครอบครัว 
(NPCU) 

จ านวนการจัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
2562 

ร้อยละ 55 ในปี 2564 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
สรรคบุร ีจัดตั้งทีม
NPCU จ านวน 5 
ทีม 

100 100 100 100 100 100 - พัฒนาคุณภาพ  PCC มาตรฐาน 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- พัฒนาแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

ค าอธิบาย:   ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(People Excellence) 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 People Excellence 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 6 :           
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
- พัฒนาบุคลากรใน
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอสรรคบุรี 

ร้อยละของบุคลากรใน 
หน่วยงานมีการประเมิน
ความสุขของคนทางาน 
(Happinometer) 

จ านวน
หน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่ง
ความสุข  
ร้อยละ 70 

 70 75 80 85 90 90 - พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากร 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงิน 
- สร้างองค์กรแห่งความสุข 
 

ค าอธิบาย:   องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเปูาหมายขององค์กร เพื่อให้  
องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบได้แก่ คนท างานที่มีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  

(Governance Excellence) 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Governance Excellence 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 7 :           
การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ 
- การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

ร้อยละของหน่วยบริการ 
ที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่ติดวิกฤต
การเงิน 

- ปี 62 ตดิวิกฤต
ระดับ  3 
- ปี 63 ตดิวิกฤต
ระดับ  2 
- ปี 64 ไม่ติด
วิกฤติทางการเงิน 

ไม่ติด
วิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่ติด
วิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่ติด
วิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่ติด
วิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่ติด
วิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่ติดวิกฤติ
ทางการเงิน 

- จัดท าแผนการเงิน (Planfin) 
ให้มีคุณภาพ 
- จัดท ามาตรการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย 

ค าอธิบาย:   ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Governance Excellence 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 8 :           
การพัฒนาระบบ        
ธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ 
- รพ.สต. ติดดาว 

ร้อยละของ รพ.สต.     
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว        

ร้อยละ 85  85 85 85 85 85 85 - พัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ 
- พัฒนาองค์ความรู้ใน  เรื่อง
มาตรฐาน Lab,IT,IC 
- ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในการ
รักษาโรคเบื้องต้น 
- การจัดการความเสี่ยงใน รพ.สต. 
Risk Profile 
- พัฒนาระบบการขนส่งยา โดนใช้
ระบบ Logistics 
- ส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ 
R2R 

ค าอธิบาย:    
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิทั้งที่อยูในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนท
องถิ่น ไมรวม ศูนยสุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล(PCU/NPCU) 
2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ใหไดตามเกณฑคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดีประกอบดวย  
1) บริหารดี 2) ประสานงานดีภาคีมีสวนรวม 3) บุคลากรที่ดี 4) บรกิารดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีเกณฑประเมินดังน้ี 
หมวด 1 การน าองคกรและการจัดการที่ดี 
หมวด 2 การใหความส าคัญกับประชากรเปาหมายชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หมวด 3 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 8 :           
การพัฒนาระบบ        
ธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ 
- โรงพยาบาลชุมชนมี
คุณภาพมาตรฐานผาน
การรับรอง HA 

รอยละของโรงพยาบาล
ชุมชนมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการ
รับรอง HA  

ผ่านเกณฑ์ขั้น 3 ผ่านเกณฑ์ขั้น 3 ผ่านเกณฑ์
ขั้น 3 

ผ่านเกณฑ์
ขั้น 3 

ผ่านเกณฑ์
ขั้น 3 

ผ่าน
เกณฑ์ขั้น 

3 

ผ่านเกณฑ์
ขั้น 3 

ผ่านเกณฑ์
ขั้น 3 

- พัฒนาระบบการจัด  การความ
เสี่ยงของ รพ. โดยใช้ 2p Safety 
- พัฒนาคุณภาพลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
สรพ. 
- ติดตามประเมินผลงานคุณภาพ 
รพ. 

ค าอธิบาย:   HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) 
-  HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู/ ผลลัพธที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได
ครบถวน 
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 8 :           
การพัฒนาระบบ        
ธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ 
- ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ITA 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ITA 

ร้อยละ 92 ปี 64  
- รพ. 95.83 
- สสอ. 96.15 

100 100 100 100 100 100 - พัฒนาการปูองกันการทุจริต 
ประโยชน์ทับซ้อน 
- พัฒนาค้นหาความเสี่ยง และวาง
มาตรการในการปูองกันและ
ควบคุมความเสี่ยง 

ค าอธิบาย:   ใช้เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



                                                       แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ประจ าปงีบประมาณ 2566 -2570 จังหวัดชัยนาท หน้า 88 
 

ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 Governance Excellence 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ป ี๒๕70 
ปี ๒๕๖6- 
๒๕70 

แผนงานที่ 8 :           
การพัฒนาระบบ        
ธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบควบคุม
ภายใน 

รอยละของสวนราชการ
และหนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข   
ผานเกณฑการตรวจสอบ
และประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

ร้อยละ 95 ปี 64  
- รพ. 61.74 
 

95 95 95 95 95 95 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
-การจัดระบบการควบคุมภายใน 
5 มิติ 
-การจัดการความเสี่ยง ทั้ง 5 มิติ 

ค าอธิบาย:   การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หมายความวา การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม 
ภายในส าหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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บทที่ 4 
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บทที่ 4 

การขับเคลื่อนตดิตามและประเมินผล 

4.1 แนวทางขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสขุ และเขตสุขภาพท่ี 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
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4.2.กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท 

-แต่งตั้งคณท างาน
ติดตามและ
ประเมินผล 

-ก าหนดข้อตกลง
ร่วมและมาตรการ

การประเมิน 

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เครอืงมือ 
ให้เอื้อต่อการ
ติดตาม 

ถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงานทุก 6 
เดือน 

จัดท ารายงานผล
การติดตาม 
ประเมินผลระดับ
อ าเภอ 

ผลลัพธ์ 

ต.ค.64-ธ.ค.64 
เกิดกลไกและ
ออกแบบการ

ติดตามประเมินผล 

          ม.ค.65- มี.ค.65 
เกิดการประเมินผล
และข้อเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

เม.ย.65- มิ.ย.65 
มีการน าผลการ
ประเมินไปใช้และ
เกิดต้นแบบการ
พัฒนาท่ีดี 

ก.ค.65- ก.ย.65 
เกิดข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

ตัวชี้วัด 

1. มีคณะท างาน
ระดับอ าเภอ
ครอบคลุม
องค์ประกอบ  
4 ยุทธศาสตร ์

2. มีข้อตกลงร่วม 
(เจ้าภาพและ
แผนการติดตาม
ประเมินผล) 
3.มีช่องทางการ
รายงานผลท่ีเข้าถึง
ง่ายชัดเจน และเป็น

1.มีการวิเคราะห์
ผลผลิตและผลลัพธ์
ภาพรวมและราย
ตัวชี้วัดครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2. มีการสะท้อนผล
การติดตามประเมินฯ
และข้อเสนอแนะ 

1. มีการน าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปใช้
ประโยชน์ 
2. มีการจัดการความรู้
และถอดบทเรียน
ต้นแบบการพัฒนาที่ดี
รวมถึงค้นหาปัจจัยและ
แนวทางการ
ด าเนินงานทีไ่ม่ประสบ
ผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

1. มีบทสรุป
สังเคราะห์ข้อเสนอ
เชิงนโยบายส าหรับ
การตัดสินใจเชิง
บริหารจ าแนกราย
พื้นที่ภาพรวม
หน่วยงาน 

1 2 3 4 
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