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อัตราป่วยรายใหม่ลดลงและมีสิงแวดล้อมทเีอือต่อสุขภาพ

1. พฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ให้ประชาชนเกดิการดูแลตนเอง

2. พฒันาระบบบริการ

ให้มีมาตรฐานและครอบคลุม
3. พฒันาระบบบริหารจดัการ

แผนทยีุทธศาสตร์คบสอ.สามง่าม ปี 2560 - 2564  "เป็นเลศิด้านส่งเสริมสุขภาพ ระบบบริการมมีาตรฐานและครอบคลุม”

อัตราตายและพกิารลดลงและระบบบริการมมีาตรฐาน
มกีารบริหารจัดการทมี ี  

ธรรมาภบิาล

1.1 ประชาชนกลุ่มดีและ

กลุ่มเสียงมพีฤติกรรม

สุขภาพทดีี

2.1 ผู้ป่วยมพีฤติกรรม

สุขภาพทเีหมาะสม

1.4 พหุภาคมีีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมสุขภาพ

3.5 ระบบสารสนเทศในการจดัการ3.5 ระบบสารสนเทศในการจดัการ

สุขภาพมปีระสิทธิภาพ

1.2 สิงแวดล้อมเอือต่อ

การส่งเสริมสุขภาพ

2.2 การจดับริการ ตาม 

Service Plan  มมีาตรฐาน

3.3 ระบบบริหารมี

มาตรฐาน

3.3 ระบบบริหารมี

มาตรฐาน

อายคุาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป

1.3 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพมี

มาตรฐานและครอบคลุม

3.2 การจดัการทรัพยากรมี3.2 การจดัการทรัพยากรมี

ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม

3.4 ระบบกํากับติดตามผลการ3.4 ระบบกาํกบัติดตามผลการ

ดาํเนินงานมปีระสิทธิภาพ

2.3 ระบบส่งต่อให้มี

มาตรฐาน

2.4 พหุภาคมีส่วนร่วมในการ

จดับริการดูแลผู้ป่วย

3.1 บุคลากร เก่ง ด ีและมคีวามสุข3.1 บุคลากร เก่ง ด ีและมคีวามสุข

ในการทํางาน



ระดับตําบล

12 แผนงาน

26 โครงการ

 106 ตัวชี้วัด

5 แผนงาน

71 โครงการ

 76 ตัวชี้วัด



งบประมาณรายยุทธศาสตร์

3,314,760, 

58%

912,675, 16%

1,451,175, 

26%
ยทุธศาสตร์ที 1

ยทุธศาสตร์ที 2

ยทุธศาสตร์ที 3

2,571,060 , 

45%3,020,530 , 

53%

87,000 , 2%

เงินบาํรุง

กองทุนตาํบล

อืนๆ

ประเภทงบประมาณ

1,408,335, 

25%

3,197,735, 

56%

741,685, 13%

330,855, 6%

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

งบประมาณรายไตรมาส

96, 24%

153, 38%

98, 24%

54, 14%
ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

กจิกรรมรายไตรมาส







ปี 2560 ผา่นระดบั 5 ดาว ร้อยละ 28.57

รพ.สต รังนก , รพ.สต.หนองโสน

ปี 2561 ผา่นระดบั 5 ดาว ร้อยละ 71.42

รพ.สต รังนก , รพ.สต.หนองโสน

รพ.สต.กาํแพงดิน ,รพ.สต.เนินปอ

รพ.สต.บา้นมาบกระเปา

ปี 2562 เป้าหมายผา่น 100% (2 แห่ง)

                 จาํนวน 1 ทมี

(รพ.สต.หนองโสน  +

รพ.สต.บ้านมาบกระเปา)

ปี 2560

แผนการจดัตงัคลนิิกหมอครอบครัว อาํเภอสามง่าม
ปี ทีเปิด

บริการ 

ตาํบล ชือทีมหมอครอบครัว ลาํดบัที

หน่วยบริการ

ชือหน่วยบริการ

ปี 2563  รังนก คลินิกหมอครอบครัวรังนก 1 รพ สต รังนก

2 รพ สต บา้นวงัลูกชา้ง

ปี 2564  เนินปอ คลินิกหมอครอบครัวเนินปอ 1 รพ สต เนินปอ

2 รพ สต บา้นเนินพลวง

ปี 2566 กาํแพงดิน คลินิกหมอครอบครัวกาํแพงดิน 1 รพ.สต.กาํแพงดิน

2 รพ สามง่าม

ปี 2562   ผ่านการประเมิน 3S

9

กจิกรรม กระบวนการ

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อําเภอสามงาม 1 ครั้ง

- แตงต้ังที่ปรึกษาพิเศษของ พชอ.

- แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

-การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชวีิต

อําเภอสามงาม ป ๒๕๖๒ (ปฏิญญาสามงาม) 

จํานวน 7 ประเด็น คือ 

      ผูสูงอายุ     ผูพิการ     เกษตรปลอดสาร   

      เยาวชน    การแพทยฉุกเฉิน    โรคเรื้อรัง 

เพ่ิมประเด็น โรคติดตอ มุงเนน 

      โรคไขเลอืดออก     โรคพิษสุนัขบา

ประเด็นการขับเคลื่อน 

พชอ.



KPI ทไีม่ผ่าน ไตรมาส 1/62

22.41 ร้อยละของการสงัใชย้าปฏิชีวนะ

อยา่งสมเหตุผลในกลุ่มโรค

อุจจาระร่วงเฉียบพลนั

46.01 ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะใน

บาดแผลสดจากอุบติัเหตุ 

การรายงานผลการดาํเนินงาน เสนอ แพทย์

รายบุคคล และ พยาบาลวิชาชีพ เป็นประจาํทุกเดือน

สร้างแนวทางการสงัใชย้าปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสม

สนบัสนุนการใชส้มุนไพรทดแทนการสงัใชย้าปฏิชีวนะ

อบรมฟืนฟูความรู้งาน RDU ใหแ้ก่พยาบาลวชิาชีพ

และ จนท.รพ.สต. โดยแพทย ์ปีละ 1 ครัง

ผลการดาํเนินงาน RDU ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

85.71

ผ่านเกณฑ์ที

กาํหนด

 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75



ประชุมช้ีแจงงานวัณโรค กําหนดแผนคดั
กรองดวยวาจา/CXR และจัดทํา CPG

รณรงคคดักรองดวยวาจาและ CXR

อบรมอาสาสมัครวัณโรค

1

2

3

Case finding

อ.สามง่าม

เป้าหมาย

172 ต่อแสน

ผลงาน

(ร้อยละ)

ปีงบฯ 2561 72 18.05

(13 ราย)

- กลุมเสี่ยงคัดกรองวัณโรค (x-ray) เปาหมาย 1,869 ราย ผลงาน 1,780 ราย รอยละ 95.24

- สงสัยวัณโรค 93 ราย พบผูปวย 1 ราย

- ผูปวยวัณโรค (case finding all form) 172 ตอแสน 72 ราย ผลงาน 13 ราย คิดเปน  

18.06 

- ขึ้นทะเบียน cohot  1 = 13 ราย  พบจากอื่นๆ (ขอใบรับรองแพทย) 2 ราย,คัดกรอง 1 ราย มี

อาการ 10 ราย (CT 3 ราย)   

- ผูปวยเสยีชีวิต 2 ราย ขาดยา 1 ราย (ผูปวยติดเหลา ไมยอมทานยา ติดตามญาติแลวญาติก็

ปลอย แกไขให จนท.ติดตาม 

- ผูปวยแยกประเภท สีแดง 10 ราย  สีเขียว 3 ราย 

- Treatment outcome ผูปวย cohort 1/62 นํามาประเมิน 8 ราย (Dead 2 ราย) สงตอไม

ทราบผล TO 5 ราย

- สง X-pert  ครบ 100 % (M- 5 ราย)

ผลงาน ปี 62

 กลุ่มเสียง (x-ray) ร้อยละ 90
ปี 2560 

ปี 2561 

ร้อยละ 9.09

ร้อยละ 99.72

การค้นพบผู้ป่วย (ค้นหาผู้ป่วย 172 ต่อแสน 72 ราย)
ปี 2560 

ปี 2561 

ร้อยละ 62.5

ร้อยละ 52.77
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100 ผลการดาํเนินงานเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 กลุ่มมารดาและทารก

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

มารดา

1.หญิงตงัครรภมี์ภาวะโลหิตจางในการตรวจครังที 1
 2.การการดูแลหลงัคลอดไม่ครบตามเกณฑ์

3.ฝากครรภคุ์ณภาพ ไม่ครบ 5 ครังตามเกณฑ์

เด็ก

1.เด็กไดรั้บการคดักรองพฒันาการไม่ไดต้ามเกณฑ์

2.สูงดีสมส่วนไม่ผา่นเกณฑ์

ขบัเคลือนนโยบายมหศัจรรย ์1,000วนั โดยใชก้ลไก 

พชต. พชอ.

พฒันาระบบการเชือมโยงขอ้มูลงานบริการอนามยัแม่

และเด็กใหค้รอบคลุม

กาํกบัติดตามและส่งต่อโดยการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย

พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที และระบบบริการใหไ้ด้

มาตรฐาน 



สถานการณ์

 รพ.พฒันาอนามยัสิงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

GREEN & CLEAN Hospital  ผ่านระดบัดี

 รพ.สต. พฒันาอนามยัสิงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN 

& CLEAN Hospital (ตามเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว) 5 แห่ง 

คิดเป็น ร้อยละ  71.42

เป้าหมาย ปี 62

 โรงพยาบาล  ผา่น ระดบัดีมาก

 รพ.สต. ผา่น ร้อยละ 100

กจิกรรมพฒันา 
1. ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม โดยนาํไปใชป้ระโยชน์และ

แลกเปลียนเรียนรู้กบัเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน

2. สร้างเครือข่ายและพฒันากิจกรรมสู่ชุมชน เพือใหเ้กิด 

GREEN Community



ปี 2561 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

ร้อยละ 20 ของผูติ้ดยาเสพติด ทีบาํบดัครบตามเกณฑท์ีกาํหนดแต่ละ

ระบบไดรั้บการดูแลต่อเนือง 1 ปี

15 5 33.33

ร้อยละ 40 ของผูใ้ชผู้เ้สพ ทีบาํบดัครบตามเกณฑท์ีกาํหนดของแต่ละ

ระบบหยดุเสพต่อเนืองหลงัจาํหน่าย 3 เดือน

15 12 80.0

ผูป่้วยขาดความต่อเนืองในการบาํบดั ดว้ยเหตุผล ตอ้งทาํงาน 

เรียนหนงัสือ เดินทางลาํบาก ไม่มีรถเดินทางมาโรงพยาบาล 

หรือบางรายติดต่อไม่ได้

เจา้หนา้ทีผูใ้หก้ารบาํบดัรักษา เสียงต่อความไม่ปลอดภยัจาก

สาเหตุผูรั้บการบาํบดัมีพฤติกรรมกา้วร้าว

ยอดสมคัรใจ 4 ราย (13.33%) 

บังคบับําบัด 1 ราย (25%) 

** ทงัหมดอยู่ระหว่างการบําบัด

ไตรมาสท ี1

ผูป่้วยสามารถเขา้รับการบาํบดัครบตามโปรแกรมไม่กลบัไป

ติดซาํและสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมได ้โดยในดา้นการ

บาํบดัใชก้ระบวนการ

      -การประเมิน MI สร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด 

      -ปรับหลกัสูตรการบาํบดัใหน่้าสนใจมากขึน 

      - การบาํบดัรายบุคคลและรายกลุ่ม

      - การช่วยเหลือ 3 ดา้น ร่างกาย จิตใจ สังคม

      - มุ่งเนน้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา 

      - จดัเวทีประชุมเพอืคืนขอ้มูลปัญหาการบาํบดัสารเสพติด

ใหก้บัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

      - สนบัสนุนโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี เทิดไทอ้งค์

ราชนั



ตัวชีวัด เกณฑ์ 3 เดือน

1.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (ผู้ป่วยใน) <ร้อยละ7 0

2.อัตราการเข้า Stroke Fast Track >ร้อยละ50 66.66

3.อัตราการส่งต่อผู้ป่วย SFT ใน 30 นาที  ร้อยละ100 90

4.อัตราผู้ป่วย Stroke U/D DM HT นอ้ยกว่าร้อยละ 30 66.66

5.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (ผู้ป่วยใน) นอ้ยกว่าร้อยละ 25 0

6.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (ผู้ป่วยใน) นอ้ยกว่าร้อยละ 5 0

7.จาํนวนผู้ป่วยเข้าศูนย์ฟืนฟูโรคหลอดเลือดสมอง  2 ราย

มีผูป่้วย Stroke (I60 –I69)
จาํนวน 15 ราย  SFT ใน 3 ชม. 10   ราย  

ส่งต่อรพ.พิจิตร ไดรั้บ RT-PA 1 ราย

ปี 2562 ไตรมาสแรก

ปัญหา

-ผูป่้วยมารับบริการดว้ยOnset ทีมากกวา่ 3 ชม

-การประเมิน และการส่งต่อรพท. ยงัไม่ไดต้ามเกณฑ์

-ตวัชีวดัในMIS ผลไม่เป็นปัจจุบนั (สสจ.กรอก)

-จาํนวนผูป่้วยทีเขา้ศูนยฟื์นฟูมีนอ้ย  2 ราย

แนวทางแกไ้ข

-เพิมการประชาสัมพนัธ์ Stroke  Awearness ใน

ชุมชน ในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือรัง

-เพิมการเขา้ถึง Transfer by 1669
-มีแนวทางปฏิบติัทีชดัเจน ในการ Triage และระบบ

Fast track
-เพิมการเขา้ถึง มีการประเมินและส่งผูป่้วยเขา้ศูนยม์ากขึน

ฟืนฟูความรู้และทกัษะในการ

ปฏิบตัิการ ทีมคบสอ.สามง่าม



ตัวชีวัด เกณฑ์ 3 เดือน

1.อตัราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน 26 ต่อ

แสนประชากร
7.08

2.อตัราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลนัชนิด 

STEMI 

ไม่เกินร้อยละ 10 0

3.อตัราผู้ป่วยโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI  
ได้รับยาละลายลมิเลือด SK ใน  30 นาที

> 80% ไม่มี

4.มี warfarin clinic ใน รพ.ระดับ F2 มี มี

ไม่มีผูป่้วย STEMI 

ปี 2562 ไตรมาสแรก

ปัญหา

-ประชาชน กลุ่มเสียง ยงัไม่ตระหนกัในความรุนแรง

ของโรค

-การประเมินล่าชา้ และการส่งต่อ รพท. ยงัไม่ไดต้าม

เกณฑ์

-MIS  ผูรั้บผิดชอบระดบัจงัหวดั ผลไม่เป็นปัจจุบนั

แนวทางแกไ้ข

-มี Awearness โรคหวัใจขาดเลือด ในชุมชน 

ในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือรัง

-มีแนวทางปฏิบติัทีชดัเจน ในการ Triage และ

ระบบ Fast track
-ประสานผูรั้บผิดชอบบนัทึกขอ้มูลให้ทนัเวลา



Trauma
ตัวชีวัด เกณฑ์ 3 เดือน

1.อตัราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัวโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทังท ีER และ Admit) 

<ร้อยละ12 2.8

2.ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการ

ทํา root cause analysis 

ร้อยละ 100 0

3.อตัราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe 

traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) 

ไม่เกินร้อยละ 

45

0.76

4.อตัราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขนึไปทีผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS 

คุณภาพ

ร้อยละ 40 44.8

มีผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน 178 ราย 

เสียชีวิตใน 24 ชม. 5 ราย

       - มีผูป่้วย severe traumatic brain 
injury จาํนวน 130 ราย  เสียชีวติ 1  ราย  

ปี 2562 ไตรมาสแรก

ปัญหา

-การดาํเนินงาน ศปถ.ระดบัอาํเภอ ไม่ต่อเนือง จะเนน้

เฉพาะเทศกาลเท่านนั 

-FR EMR EMT มีการเปลียนงานบ่อย 

-การประสานส่งต่อ

แนวทางแกไ้ข

-คืนขอ้มูล ศปถ. และพืนที

-ฟืนฟุความรู้ ทกัษะทุกปี/ อบรมเจา้หนา้ทีใหม่

-มีแนวทางเดียวกนั ทีชดัเจนทงัจงัหวดั

ข้อเสนอแนะ

- ทบทวนสาเหตุการเสียชีวติของผู้เจ็บป่วยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัวโมง

- ในรายอุบัติเหตุ  PS Score >0.75  กรณี Refer แล้ว เสียชีวตินํามาทบทวนร่วมกบัเครือข่ายใน

เวทีTrauma audit



Sepsis → เดิม Service plan สาขา sepsis
→ มีแนวทางการดูแลผูป่้วย Sepsis และการส่งต่อ 

→ แต่ยงัไม่มีระบบส่งต่อ Fast track 
→ ปี 2562 จึงไดมี้การพฒันาระบบ Sepsis  Fast tract  
      ในเครือข่ายจงัหวดัพิจิตรขึน

กจิกรรมการดําเนินงาน

ร่วมประชุมแนวทาง Sepsis Fast track 
เครือข่ายระดบัจงัหวดัเพือนาํมาดาํเนินการระดบั รพช.

จดัทาํแผนงานประชุมชีแจง แนวSepsis Fast track เครือข่ายระดบัอาํเภอ

จดัทาํแนวทางการดูแลผูป่้วย Sepsis/Septic shock  Fast track 

สาํหรับโรงพยาบาลและเครือข่าย

ปฏิบตัิตามแนวทางการดูแลผูป่้วย Sepsis/Septic shock Fast track



PMQA

ป 2561  ผานหมวด 1 และ 5

ป 2562  สงแผนปรับปรุงพัฒนาแลว หมวด 2 และ 4

- ผานข้ันที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

- Re-acc ครั้งท่ี 1 วันที่ 9 มกราคม 2558 คะแนนประเมินตนเอง = 3.23

- Re-acc ครั้งท่ี 2 วันที่ 24 เมษายน 2561 คะแนนประเมินตนเอง = 3.53 

HA

นวัตกรรม “โปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยง(RM)”

เป็นโปรแกรมทบุีคลากรสามารถรายงานอุบัติการณ์/ความเสียง ได้ตลอดเวลาผ่าน Website ของโรงพยาบาล



DHFDHF

01

02

03

สุมประเมินความเสี่ยงของ

ประชาชนตอโรคไขเลือดออก 

คืนขอมลูการตรวจให รพ.

สต. และ ชุมชน

จัดหาครุภัณฑ วสัดุอุปกรณ 

ควบคมุและปองกันโรค

ไขเลือดออก

อบรมพัฒนาศักยภาพการใช

สารเคม ีฯ กําจัดยุงลาย

ควบคมุและปองกัน

โรคติดตอในพ้ืนที่

21

พื้นท่ีเสี่ยง อ.สามงาม สงูมาก = 

กพด. รน. , สูง = สง.,นป.,หน.

บริบท

ผลงาน ปี 62 -โรคไขเลือดออก ป 62 (ต้ังแตวันที่ 1 – 24 มกราคม 2562) 

มีรายงานผูปวยสะสมจํานวน 1 ราย (ตําบลหนองโสน)

- แจงเฝาระวังพื้นท่ีเสี่ยง

คา HI/CI ชุมชน

   ต.ค. HI =  5  , CI =  1

   พ.ย. HI =  9  , CI =  0.63

   ธ.ค. HI = 10  , CI =  0.63



DM , HT ,CKDDM , HT ,CKD

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
(งบประมาณ 584,675 บาท)









ให้ความรู้และวางแผนการดาํเนินร่วมกบักลุ่ม 

อสม.และแกนนํา 

คัดกรองโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง

ในประชากรอายุ 35 ปีขึนไป

จัดอบรมปรับเปลยีนพฤติกรรมกลุ่มเสียง 

DM HT CVD 2 ครัง

จดัอบรมครัวเรือนการเลือกซืออาหารและการ

ประกอบอาหารลดหวาน มนั เคม็



DM , HT ,CKDDM , HT ,CKD

0
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คดักรองโรคไต คดักรองตา คดักรองเทา้ คดักรอง CVD 

Risk

67.78 72.9 73.06
84.54

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน DM HT ปี 2562

 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่อเรือรัง (งบประมาณ 78,005 บาท)









จัดคลนิิกบริการตามพฒันา

คุณภาพ NCD Clinic Plus

บูรณาการตรวจคดักรองประจาํปี 

DM HT

ทําDischarge plan ผู้ป่วย Re-

admit ด้วยภาวะ Acute

•Day camp CVD risk สูงมาก

•อบรมพฒันาทักษะทีมบุคลากร



DM , HT ,CKDDM , HT ,CKD

DM control HT control CKD GFR ลด<4 DM HTเลกิบุหร่ี

18.31

35.61

69.86

17.88

ผลการจัดการ DM HT CKD ป 2562

 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
(งบประมาณ 15,000 บาท)

 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา









จัดคลนิิกบริการตามพฒันา

คุณภาพ CKD Clinic Plus

กจิกรรมปรับเปลยีนพฤติกรรม

ชะลอไตเสือม

จัดระบบการดูแล Palliative care

คดักรองภาวะแทรกซ้อนทางตา DR, 
Cataract



CA 3 OrganCA 3 Organ

การคัดกรอง
ปี2561 ปี2562  ( 3 เดือน)

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละสตรีอาย ุ30-70 ปี ไดรั้บการคดักรองมะเร็งเตา้นมโดย

บุคลากรสาธารณสุข

80 80.80 81 86.02

ร้อยละประชากรอาย ุ50-70 ปี ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็ง

ลาํไส้ใหญ่ (FIT Test)
20 16.51 6 รอ Fit test 

รพ.พิจิตร

ร้อยละสตรีอาย ุ30-60 ปี ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลูก

70 51.73 80 57.32

ผู้ป่วยรายใหม่ เป้าหมาย ปี2561 ปี2562( 3 เดือน)

อตัราป่วยรายใหม่ CA เตา้นม ไม่เกิน 1.6 ต่อพนัปชก.สตรี

อาย ุ30 -70 ปี
0.61(5ราย) 0.24 (2ราย)

อตัราป่วยรายใหม่ CA ลาํไส้ ไม่เกิน 42 ต่อแสนปชก. 0 รอ Fit test รพ.

พิจิตร

อตัราป่วยรายใหม่ CA ปากมดลูก ไม่เกิน 0.98ต่อพนัปชก.สตรี

อาย ุ30 – 60 ปี
0.48 (3ราย) 0.27 (1ราย)

ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการกําหนแนว

ทางการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ

ติดตาม รายงานผล โครงการ ของ เขต3

ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยบริการทุก

ระดับ เพือตรวจคัดกรองตามกลุ่มเป้าหมาย

มรีะบบติดตาม รายงานผลประสานส่งต่อ

(กรณีคดักรองพบผลคดักรองผิดปกต)ิ

ให้การดูแลรักษาในรายทีผิดปกติแล้วส่งลง

พืนทเีพือดูแลต่อเนือง

มรีะบบดูแลผู้ป่วยระยะ

ประคบัประคอง

แนวทางการดําเนินงาน

42.78
78.76

0

51.73
80.82

16.19

57.31
86.02

0
0

50

100

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ผลการคดักรองมะเร็ง 3 อวยัวะ



ผูสูงอายุ
ตัวชีวัด ปี 2562 (3 เดือน)

คดักรอง ADL ผูสู้งอาย ุ

ติดสังคม

ติดบา้น 

ติดเตียง

97 %

98 %

1.17 %

0.69 %

คดักรองสมองเสือม 91.33%  

พบผดิปกติ 0.52 %

คดักรองภาวะหกลม้ 91.36 % 

พบผดิปกติ 0.50 % 

Healthy Aging  ผา่นเกณฑ ์5 องคป์ระกอบ 98.18 %

Long Term Care 100%

ผูสู้งอายสุามารถดูแลตนเองไดอ้ยูอ่ยา่งมีศกัดิศรี/

คุณค่า มีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 

การมีส่วนร่วมของอปท.และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

การเชือมโยงขอ้มูลและการจดัการขอ้มูล

เพือการเรียนรู้ครอบคลุม 4 มิติ 

พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที แกนนาํ 

มีเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ CM และ CG




