


สรุปผลงานอนามัยแม่และเดก็ 
ปี 2563 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 



K101 ความสําเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ 
และหญิงหลังคลอด 

1. รอยละของหญิงวัยเจริญพันธุท่ีมีโรคทางอายุรกรรม 5 โรค  ท่ีอาการของโรคยังไมสงบไดรับคัดกรองเพ่ือวาง

แผนการต้ังครรภหรือปองกันการต้ังครรภไมนอยกวารอยละ 90 (โรคหัวใจ โรค HIV โรค SLE โรคธาลัสซีเมียชนิด

รุนแรง โรคไต) 

2. รอยละหญิงต้ังครรภท่ีมีความเส่ียงสูงตอการต้ังครรภใน 10 โรค (IHD CKD THALASSEMIA SLE HIV THYROID 

DM HT ASTHMA DRUG-ADDICT)  ไดรับการคัดกรองและติดตามเยี่ยมเฝาระวังอาการผิดปกติ  

     ไมนอยกวารอยละ80 

3.  รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5 คร้ังตามเกณฑคุณภาพไมนอยกวา รอยละ 60 

4.  รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภคร้ังแรกกอน 12 สัปดาห      ไมนอยกวารอยละ 60 

5. รอยละของหญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจางคร้ังท่ี2 ไมเกินรอยละ 10 

6. รอยละหญิงหลังคลอดไดรับการเยี่ยมหลังคลอด 3 คร้ังตามเกณฑ  ไมนอยกวารอยละ 65 

สรุปคะแนน  KPI101  =   3   คะแนน 



K101.1รอยละของหญิงวัยเจรญิพนัธ อายุ 10-44 ป ที่มีโรคทางอายุรกรรม 5 โรค 
ไดรับการคัดกรองเพื่อวางแผนครอบครัวหรือปองกันการต้ังครรภ >90% 

K101.2รอยละของหญิงตั้งครรภ มีความเสี่ยงสูง 10 โรค ((IHD CKD THALASSEMIA SLE HIV THYROID DM 
HT ASTHMA DRUG-ADDICT)) ไดรับการคัดกรองและติดตามเย่ียมเฝาระวังอาการผิดปกติ >80% 

(โรคหัวใจ โรค SLE โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โรคไต) 

กลุมเสี่ยงท้ังหมด 84  ราย  

เย่ียมแลวท้ังหมด 80 ราย  

คิดเปน  95.24 % ผานเกณฑ 

กลุมเสี่ยงท้ังหมด 24 ราย  

เย่ียมแลวท้ังหมด 24 ราย  

คิดเปน 100 % ผานเกณฑ 



K101.3 รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑคุณภาพ 
ไมนอยกวา รอยละ 60 

K101.4 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครัง้แรกกอน 12 สัปดาห  ไมนอยกวารอยละ 60 

ที่มาข้อมูล  :  HDC สสจ.ขอนแก่น   >>  กลุ่มรายงานมาตรฐาน  >>  อนามัยแม่และเดก็  >> ข้อ 1.2 , 1.1   

หญิงตั้งครรภท้ังหมด 52  ราย :   ฝากครรภครั้งแรก < 12 Wks. =  47 ราย คิดเปน  90.38 % 



K101.6 รอยละหญิงหลังคลอดไดรับการเย่ียมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ  ไมนอยกวารอยละ 65 

ที่มาขอมูล  : HDC สสจ.ขอนแกน  > กลุมรายงานมาตรฐาน  >  สงเสริมปองกัน >โภชนาการ> ขอ 1.2  

HDC สสจ.ขอนแกน > กลุมรายงานมาตรฐาน >สงเสริมปองกัน> อนามัยแมและเด็ก  > ขอ  1.4   



K103 รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดกรอง 
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน

พัฒนาการดวยเครื่องมือมาตรฐาน 
1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการประเมินพัฒนาการ รอยละ 90 (ตรวจคร้ัง

แรก) 

2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พบพัฒนาการสงสัยลาชาไมนอยกวารอยละ 25   

(ตรวจคร้ังแรก) 

3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พบพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม กระตุน

พัฒนาการ รอยละ 90 

4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชา 

ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเคร่ืองมือมาตรฐาน รอยละ 65 
สรุปคะแนน  KPI103  =   5   คะแนน 



K103 รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดกรอง 
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวยเครื่องมือมาตรฐาน เมย63 



K103 รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดกรอง 
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวยเครื่องมือมาตรฐาน พค 63 



K104 รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน
และสวนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ป 

1) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง รอยละ 85 

2) รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหลก็ รอยละ 85 

3) รอยละของทารกแรกเกิดมีภาวะขาดไอโอดีนนอยกวารอยละ 3 

4) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน รอยละ 60 

สรุปคะแนน  KPI104  =   2   คะแนน 



K104.1รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง รอยละ 85 
ไตรมาสที่ 1 : 88.79%   ไตรมาสที่ 2 : 89.86%  

ไตรมาสที่ 3  :  25.61% 
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K104.2 รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหลก็ รอยละ 85 
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K104.3 รอยละของทารกแรกเกิดมีภาวะขาดไอโอดนีนอยกวารอยละ 3 



K104.3 รอยละของทารกแรกเกิดมีภาวะขาดไอโอดนีนอยกวารอยละ 3 



K108 ระดับความความสําเร็จของอําเภอในการดําเนินงานสงเสริมสขุภาพ

ผูสูงอายุและการดูแลระยะยาวในชุมชนผานเกณฑ (LONG TERM CARE) 

ความสําเร็จท่ี 1 :  ผูสูงอายุไดรับการประเมินคัดกรอง ADL(กิจวัตรประจําวัน)/DEMENTIA (สมองเสื่อม)/FALL(พลัดตกหกลม)/ 

DEPRESSION (ภาวะซึมเศรา)  :  เกณฑ คัดกรอง ≥ 90 % และดําเนินการใหแลวเสร็จ  เดือน มี.ค.  2563 

ความสําเร็จท่ี  2 : โรงเรียนผูสูงอายุ หรือมีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ  :  เกณฑ มีโรงเรียนผูสูงอายุหรือ

ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 1 แหง/ ตําบล ≥ รอยละ 80  และสรุปสงรายงาน ไตรมาสท่ี 1  วันท่ี  7  ก.พ. 2563 

ความสําเร็จท่ี  3 : โรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุผานเกณฑมาตรฐาน  และ มีการดําเนินงานศูนย LONG TERM 

CARE CENTER  

ความสําเร็จท่ี  4 : มีตําบล LTC  และผานเกณฑ ≥ 90% -- ผาน 5 ดาน 1.มี CM , CG ตามสัดสวนการดูแลกลุมภาวะพ่ึงพิง    

2.มี CARE PLAN บันทึกใน LTC 3C  3.มีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีผานเกณฑคุณภาพ   4.ตําบลมีวัดสงเสริมสุขภาพ

ผานเกณฑข้ันพ้ืนฐานข้ึนไปในวัดตนแบบขับเคลื่อนธรรมนูญสขุภาพพระสงฆ ≥ 2 วัด    5.กองทุน LONG TERM CARE บริหาร

จัดการ และอนุมัติ เบิก-จาย และมีการโอนงบประมาณในการดูแลผูปวยกลุมพ่ึงพิง 

ความสําเร็จท่ี 5 : ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ≥ รอยละ 60   บันทึกแบบประเมินผูสูงอายุตามลิ้งค ท่ี สสจ.

ขอนแกน แจง ใหแลวเสร็จ  กอน  ก.พ.  2563 

 

 



ผูสูงอายุท้ังหมด 5,164 คน ไดรับการคัดกรอง 10 เร่ือง (สมองเสื่อม  AMT) 4,201 = 81.35% ไมผานเกณฑ>90% 

ผูสูงอายุท้ังหมด 5,164 คน ไดรับการคัดกรอง 10 เร่ือง (ภาวะซึมเศรา 2Q) 4,332 = 83.39% ไมผานเกณฑ>90% 

ผูสูงอายุท้ังหมด 5,164 คน ไดรับการคัดกรอง 10 เร่ือง (ภาวะหกลม) 4,319 = 83.64% ไมผานเกณฑ>90% 
ผูสูงอายุท้ังหมด 5,164 คน ไดรับการคัดกรอง 10 เร่ือง (ADL) 4,327 = 83.79% ไมผานเกณฑ>90% 

 



รายงาน CARE PLAN ท้ังหมดระดับหนวยบริการ 

http://ltc.anamai.moph.go.th/repzone_hosp 



ความสําเร็จที่ 5  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiM2-
xbhSUnLh0MPKpfBuR3P0wl2SGPDO7tVq9H-cXGgy9zw/viewform 

ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ≥ รอยละ 60    

บันทึกแบบประเมินผูสูงอายุตามลิ้งค ที่ สสจ.ขอนแกน แจง 



K115 รอยละของผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองสายตา และ

กลุมสงสัยตอกระจกชนิดบอดไดรับการคัดกรองสายตา  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย   :   ประชากรผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป (ประชากร TYPE AREA 1,TYPE AREA 3) 

         1. รอยละของผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองสายตา ≥ รอยละ80 

          2. กลุมสงสัยตอกระจกชนิดบอดไดรับการคัดกรองสายตาท่ีมีประสิทธิภาพ ≥ รอยละ80 

***  จํานวนที่นับนิ้วไมไดที่ระยะ 3 เมตร (สงสัยตอกระจกชนิดบอด) จะตองไมเปน 0 จํานวนท่ีนับนิ้วไมไดท่ี

ระยะ 3 เมตร (สงสัยตอกระจกชนิดบอด) จะตองไมเปน 0  

• แหลงขอมูลผลงาน  :  โปรแกรม VISION2020THAILAND 

• ระยะเวลาดําเนินการ  :   ต.ค. 2562  -  ก.พ.  2563 



เกณฑคัดกรอง > 80%  :  ผลงาน 73.30% ไมผานเกณฑ   



K301 รอยละของหนวยบริการที่มีการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง (PALLIATIVE CARE) 

•ผูปวยระยะทายที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง

ที่บาน ≥ รอยละ 65 

• ผูปวยประคับประคองระยะสดุทายที่มีกิจกรรม FAMILY MEETING และ

มีการME ADVANCE CARE PLANNING (ACP) (≥ รอยละ 65) 

•  ผลงานเยี่ยมบาน เกณฑ พชอ. > รอยละ 85 

 



 



K404 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 





ร้อยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก [นบั

รวมแผนจีน(U78X - U79X) แต่ไม่นบัรวม U77X] เขตสุขภาพท่ี 7 จงัหวดั
ขอนแก่น CUP โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ปี งบประมาณ2563 

ร้อยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบริการแพทยแ์ผนไทยฯ รพ. > ร้อยละ 16 
ร้อยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบริการแพทยแ์ผนไทยฯ รพ.สต. > ร้อยละ 29 :  

ไม่ผา่น รพ.สต.เขาสวนกวาง (13.94%) , รพ.สต.นาง้ิว (18.1%) , รพ.สต.โนนสมบูรณ์ (18.01%) 



งบบริการแพทยแผนไทย ไตรมาสท่ี 1/2563 
โอน  30 เมย 2563 





สรุปผลงานโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง 

ปี 2563 

 5 มิถุนายน 2563 



















      สถานะเงนิบาํรงุ เมษายน 63 
 



   กองทนุหลกัประกนัฯ เมษายน 63 
 



      เงนิประกนัสงัคม  เมษายน 63 
 



       ลกูหนีเ้งนิยมืฯ  เมษายน 63 
 







































































การพฒันาคุณภาพชีวติ 

อาํเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น 



วสัิยทศัน์ (Vision)  

 

“ คนเขาสวนกวาง สุขกาย สุขใจ  อยู่ด ีกนิด ีไม่ทอดทิง้กนั ” 

 

1. สร้างความเข้าใจ การดําเนินงานการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. บูรณาการ ทศิทางการกาํหนดประเดน็ดําเนินการ แบบ one plan one team 

3. พฒันาการรูปแบบประสานงาน การเช่ือมโยง ส่ือสาร ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วนในการดําเนินการ 

4. พฒันาศักยภาพภาคเีครือข่าย สร้างความสุขในการทาํงานร่วมกนั 

         

 

วสัิยทศัน์ 

พนัธกจิ 



 

        ภายในปี 2565 คนเขาสวนกวาง มบ้ีานอยู่อาศัย  

กนิอาหารปลอดภยั  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  เพิม่ความพร้อมพึง่ตนเอง  

ไม่เกรงความยากไร้ ผู้สูงวยัได้รับการดูแล ลดการแพร่ยาเสพตดิ 

มจีิตอาสา ทาํความ ด ีด้วยหัวใจ ทุกครัวเรือน 

 

เป้าหมาย 



1. “คนเขาสวนกวางไม่ทอดท้ิงกนั” (สงัคมเอ้ืออาทร) 
         - การเยีย่มผูสู้งอาย ุอาย ุ90 ปีข้ึนไปทุกคน (คณะกรรมการฯ, ก่ิงกาชาด, หมอครอบครัว, อปท.) 
         - การดาํเนินการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (ท่ีวา่การ, ผูน้าํชุมชน, สวนสตัวข์อนแก่น, ธนาคาร) 
         - การดูแลผูพิ้การ ผูย้ากจน ยากไร้ และสร้างบา้นฯ (คณะกรรมการฯ , ก่ิงกาชาด, อปท.) 
         - การเพ่ิมช่ือบุคคล (กรณีตกหล่น) (ท่ีวา่การ , ผูน้าํชุมชน) 
         - การดาํเนินงานทีมหมอครอบครัว (ทีมหมอครอบครัว) 

2. “อยูดี่มีสุข” (กินอยู)่ 

         - รายได ้อาชีพ (พฒันาชุมชน, เกษตร, กศน., ปศุสตัว,์ สวนสตัวข์อนแก่น, ชมรมไก่ยา่ง) 

         - อาหารปลอดภยั (โรงพยาบาล, สาธารณสุข, ชมรมไก่ยา่ง) 

         - ร้านคา้, บุหร่ี, สุรา, ยาเสพติด (ปกครอง, ทหาร, ตาํรวจ, สาธารณสุข, รพ., อส., ชมรมไก่ยา่ง) 

     ”อยูดี่มีสุข” (ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ) 

         - การจดัการขยะตน้ทาง (ทอ้งถ่ินอาํเภอ, อปท., สวนสตัวข์อนแก่น, ส่วนราชการ, ผูน้าํ)  

         - พฒันาการเดก็  สู่ Smart kid 4.0 (อปท., กศน., โรงพยาบาล, สาธารณสุข, รพ.สต., ชุมชน) 

         - การคดักรองและป้องกนัโรคเบาหวาน ความดนั (โรงพยาบาล, สาธารณสุข, รพ.สต., ชุมชน) 

         - ยาเสพติด (ปกครอง, ทหาร, ผูน้าํชุมชน, ชุมชน, รพ., สาธารณสุข, รพ.สต. ) 

3. ปัญหาในพ้ืนท่ี - ลดการบาดเจบ็อุบติัเหตุทางถนน(คณะกรรมการ ศปถ,สวนสตัวข์อนแก่น,อปท.)        



               รพ.สต.ตดิดาว 

   - เป้าหมาย 63  รพ.สต.โนนสมบรูณ์
และรพ.สต.บา้นป่าเปือย   
   - ครบรอบการประเมนิซํา้ ทกุ 2 ปี    
รพ.สต.เขาสวนกวาง 
   - การประเมนิโดยทมีจงัหวดั (โซน) 
และทมี CUP  
   - บนัทกึขอ้มลู รพ.สต.ตดิดาว รอบ 2 
ตน้เดอืน กรกฎาคม 63 
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