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คํานํา 
คู�มือการปฏิบัติงาน  “มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร"  การแปลงสู�แผนปฏิบัติราชการ

และการติดตามประเมินผล ” เล�มนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให/สอดรับกับการนําเครื่องมือการบริหารจัดการแนวใหม�  
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector ManagementQuality Award : 
PMQA) มาใช/ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเม�น  โดยได/ดําเนินการตามแนวคิดและหลักเกณฑ"ของการ
จัดการกระบวนการท่ีกําหนดให/หน�วยงานราชการต/องปฏิบัติงานอย�างมีแบบแผนดําเนินกิจกรรมอย�างเปNน
ข้ันตอน  ด/วยการอาศัยทรัพยากรบุคคล  วัสดุอุปกรณ" เงินทุน การบริการและการอํานวยการต�างๆ เพ่ือให/
เกิดผลผลิตและผลลัพธ"ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงส�วนราชการต/องมีการวิเคราะห"กระบวนการให/
สามารถสร/างคุณค�าแก�ผู/รับบริการ ผู/มีส�วนได/ส�วนเสียตลอดจนการบรรลุ   พันธกิจและวิสัยทัศน"เปNนสําคัญ 

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธ"การดําเนินงานหลังปรับโครงสร/างใหม�ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร� ได/เห็นชอบให/มีการแบ�งหน/าท่ีการทํางานในแต�ละกลุ�มงาน
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� ท่ีปรับใหม� โดยฝUายวิชาการและคุณภาพ ได/รับผิดชอบหลักจัดสร/าง
ความชัดเจนของบทบาทหน/าท่ีโดยกําหนดกิจกรรมของกลุ�ม จัดทําผังการไหลของงาน (Work Flow) ในแต�ละ
กิจกรรม และเวลาท่ีใช/ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู�การกําหนดอัตรากําลังท่ีเหมาะสม ตลอดจนให/มีการจัดทํา
กระบวนงานสื่อสารประชาสัมพันธ" 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร� เห็นความสําคัญของงานสื่อสารสาธารณะและ
ประชาสัมพันธ" จึงได/จัดต้ังคณะทํางานพัฒนาโครงสร/างกลุ�มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คณะทํางานสื่อสารและประชาสัมพันธ" ได/ฝZกในส�วนของการพิจารณาบทบาทหน/าท่ี ภารกิจงานท่ีจําเปNนของ
กลุ�มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอีกท้ังยังได/ฝZกการเขียนบรรยายลักษณะ  กระบวนการ
ทํางานของแต�ละงาน กระบวนการไหลของงานเพ่ือคํานวณเวลางานแต�ละงาน และนําข/อมูลไปใช/ประกอบการ
กําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือสรุปงานท้ังหมดให/เกิดความชัดเจนมากข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
แพร� จังหวัดแพร� โดยฝUายวิชาการและคุณภาพ จึงได/จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ" เพ่ือเปNน
แนวทางในการดําเนินงานสื่อสารและประชาสัมพันธ"ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร� 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
  หน/า 

คํานํา   

 โครงสร/างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� ๔ 

กลุ�มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ  

 แผนงานและยุทธศาสตร"อําเภอเมืองแพร� ๙ 

 ตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงาน ๑๔ 

 กรอบการวัดและประเมินผล ๑๕ 

 การเผยแพร�ข/อมูลทางอินเตอร"เน็ต สสอ.เมืองแพร� ๑๖ 

กลุ�มงานบริหาร  

 Flow Chart การขออนุมัติจัดชื้อ/ จัดจ/าง ของ สสอ.เมืองแพร� ๑๗ 

 Flow Chart การเงิน-การบัญชีของ.สสอ.เมืองแพร� ๒๐ 

 Flow Chart การรับรองสิทธิ์ของ อสม. ในสังกัด สสอ.เมืองแพร� ๒๔ 

 Flow Chart การจัดการเรื่องร/องเรียน /ร/องทุกข" ของ สสอ.เมืองแพร� ๒๕ 

 Flow Chart แสดงข้ันตอนการรับหนังสือ ๒๖ 

 Flow Chart แสดงข้ันตอนการส�งหนังสือ ๒๘ 

 Flow Chart งานพัสดุ ของ สสอ. เมืองแพร� ๒๙ 

 การควบคุมวัสดุของ  สสอ.เมืองแพร� ๓๒ 

 การดําเนินงานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร/างท่ีปลูกสร/างบนท่ีราชพัสดุ 
ของกลุ�มงานพัสดุ 

๓๔ 

โครงสร/างกลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและปlองกันโรค  

 แนวทางการปฏิบัติในการฝากครรภ"(Flow chart   การฝากครรภ") ๓๖ 

 การประเมินภาวะเสี่ยงมารดาและทารกแรกเกิด ๔๐ 

 การบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ณ รพ.สต / PCU /โรงพยาบาลสําหรับทุกกลุ�มอายุ ๔๑ 

 Flow Chart การดําเนินงานและการลงข/อมูลงานคบส.ชุมชน ๔๒ 
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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� 

กลุ�มงานบริหาร 
1.งานบริหารทั่วไป 
      งานการเงินและการบัญชีงานบริหาร         
      งบประมาณและการเฝlาระวังทางการเงิน    
      งานพัสดุ ก�อสร/างการซ�อมบํารุง 
      งานทรัพยากรบุคคลงานธุรการงาน 
      งานประชาสัมพันธ" 
2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
3. งานส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. งานคุ/มครองผู/บริโภค 
5. งานประสานงานองค"กรภายนอก 
6. งานนิติการ 
7. งานนโยบายเร�งด�วน 
8. งานประกันสุขภาพ 
9.งานประกอบโรคศิลปะ 
10. งานกํากับดูแลหน�วยงานบริการในสังกัด 
 

 

กลุ�มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
1.งานพัฒนายุทธศาสตร"สุขภาพ 
2.งานข/อมูลข�าวสารและสารสนเทศ 
3.งานนิเทศและประเมินผล 
4.งานวิจัย/นวัตกรรมด/านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ 
5.งานนโยบายเร�งด�วน 
6.งานประสานองค"กรภายนอก 
7.งานจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
8. งานควบคุมมาตรฐานหน�วยบรกิาร 
9.งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
10.งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ" 
11.งานอุบัติเหตุและภัยพิบัต ิ
12. งานสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบริการ 
13.งานสนับสนุนหน�วยบริการปฐมภูม ิ
14.งานสนับสนุน พอ.สว. 
15.งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาหน�วยบริการ 
16. งานบริการสาธารณสุขเฉพาะด/าน 
17. งานปฏิบัติงานร�วมกับหน�วยงานอื่น 

 

โครงสร&างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� 

กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและป.องกันโรค 
1.งานส�งเสรมิสุขภาพ 
2.งานทันตสาธารณสุข 
3.งานสุขภาพจิตและยาเสพตดิงาน 
4.การแพทย"แผนไทยและแพทย"ทางเลือก 
5.งานการแพทย"แผนไทยและแพทย"ทางเลือก 
6.งานเฝlาระวังโรคอุบัติซ้าํ 
7.งานระบาดวิทยา 
8.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล/ 

 

 

 

 

 

 

.งานกฎหมายสาธารณสุข  
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นายสง�า  วังคะออม 
สาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� 

นายพงษ�เทพ  นามวงค� 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

ผู&ช�วยสาธารณสุขอําเภอฝ1ายบริหาร 

นายประจบ ประจงแต�ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

ผู&ช�วยสาธารณสุขอําเภอฝ1ายวิชาการและคุณภาพ 

นายพิเชษฐ�  ตื้อยศ 

เจ/าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส 

นางกัญจน�พร  ถิ่นจอมบดินทร� 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

นางสาวพัชชา  เรือลม 

พกส.พนักงานธุรการ 

นางแพรวพรรณ เกตศรี 
พกส.พนักงานประจําตึก 

ว�าที่ร&อยตรีหญิงปุณยาภรณ�  คะลา 

ลูกจ/าง พนักงานทั่วไป 
 

นายวีระชัย  ชัยวรรณธรรม 

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 

นางยิ่งเยาวลักษณ�  สีสุข 

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 

นายบวรภัท  ไล&เลิศ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

 

นางป7ทมนันท�  ส�วนบุญ 

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 

นางนงเยาว�  ฝายมูล 

เจ/าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 

 

นางภัทรวิจิตรา  แก&วเสียง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

โครงสร&างสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� 

นายสุทธิ  แสนศิริ 
เจ/าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 

ผู&ช�วยสาธารณสุขอําเภอฝ1ายส�งเสริมสุขภาพและ
ป.องกันโรค 
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นายพงษ�เทพ  นามวงค� 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

1. กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล 
2. งานนิติการ 
3. ยาเสพตดิ 
4. งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล&อม 
5. งานอาชีวอนามัย 
6. งานกฎหมายสาธารณสุข 
7. งานควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
8. วางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผล 
9. งานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย 

นางกัญจน�พร  ถิ่นจอมบดินทร� 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

1. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
2. งานพัสดุ ก�อสร/างการซ�อมบํารุง 
3. งานส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ�มงานคุ/มครองผู/บริโภค 
5. งานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย 
 
 

โครงสร&างกลุ�มงานบริหาร 

นายพิเชษฐ�  ตื้อยศ 
จพง.สาธารณสุข  อาวุโส 

1. งานการเงินและการบัญชี 
2. งานบริหารงบประมาณและ
การเฝ.าระวังทางการเงิน 
3. งานประกันสุขภาพ 
4. งานประกอบโรคศิลปะ 

5.งานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย 

  

 

นางสาวพัชชา  เรือลม 
พนง.ธุรการ 

1. งานธุรการ 
2. งานอื่นๆ ที่ได/รับ

มอบหมาย 
 

 

  
 
 

ว�าที่ร&อยตรีหญิงปุณยาภรณ� คะลา 
ลูกจ/าง พนักงานทั่วไป 

1. บันทึกข/อมูลการเงินและบัญชี 
2. งานอื่นๆ ที่ได/รับมอบหมาย 

 
 
 
 
  

นางแพรวพรรณ  เกตศรี 
พกส.พนักงานประจําตึก 

1. ดูแลความสะอาดเรียบร/อย
ทั้งภายนอกและภายใน
สํานักงาน 
2. รับ – ส�งหนังสือ 
3. งานอื่น ๆ ที่ได/รับมอบหมาย 
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นายประจบ ประจงแต�ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 งานพัฒนายุทธศาสตร"สุขภาพ 

 งานวิจัย/นวัตกรรมด/านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ 

 งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาหน�วยบริการ 

 งานระบาดวิทยา 

 วางแผน ควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินผล 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 
 

 

โครงสร&างกลุ�มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

นายวีระชัย  ชัยวรรณธรรม 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 งานข/อมูลข�าวสารและสารสนเทศ 

 งานนิเทศและประเมินผล 

 งานพัฒนาบุคลากร 

 งานสร/างเสริมภูมิคุ/มกันโดยวัคซีน 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 
 

นางย่ิงเยาวลักษณ�  สีสุข 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 

 งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 งานสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบริการ 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 
 
 
  

นายบวรภัท  ไล&เลิศ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 งานบุหร่ี 
 งานอนามัยสิ่งแวดล/อม 
 งานอื่นๆ ที่ได/รับ

มอบหมาย 
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นายสุทธิ แสนศิริ 
เจ&าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 

 งานควบคุมโรคติดต�อ 

 งานเฝlาระวังโรคอุบัตซํ้ิา 

 งานควบคุมมาตรฐานหน�วยบริการ 

 พัฒนาหน�วยบริการ 
 วางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผล 

 งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 
 

โครงสร&างกลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและป.องกันโรค 

นายป7ทมนันท�  ส�วนบุญ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
1. งานโรคไม�ติดต�อ 
2. งานสุขภาพจิต 
3. งานผู/สูงอาย ุ
3. งานการแพทย"แผนไทยและ
แพทย"ทางเลือก 
4.งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 

นางนงเยาว�  ฝายมูล 
เจ/าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 

1.งานส�งเสรมิสุขภาพ 
2.งานทันตสาธารณสุข 
3.งานอุบัติเหตุทางการจราจร 
4. งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 
 
 
 

นางภัทรวิจิตรา  แก&วเสียง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

1.งานมาตราฐานการพยาบาล 
2.งานบริการในสถานพยาบาล 
3.งานบริการ AEC 
4.งานออกหน�วยเคลื่อนท่ี 
5.งานอ่ืนๆ ท่ีได/รับมอบหมาย 
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กลุ�มงานวิชาการและคุณภาพ 

แผนงานและยุทธศาสตร�อําเภอเมืองแพร� 

 กระบวนการจัดทํากลยุทธ� 

ป{ 2559-2562 คปสอ.เมืองแพร� ได/กําหนดการทบทวนเปNนประจําทุกป{เพ่ือให/ได/ผลลัพธ"ตามเปlาหมาย รูปแบบของการ
ดําเนินการ มีคณะทํางานยุทธศาสตร"เปNนผู/ติดตามประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติตามข้ันตอนเปNนวาระประจําทุกป{ มีผู/นํา
ระดับสูงเปNนแกนนําในการประชุมและเน/นการมีส�วนร�วมของผู/ท่ีมีส�วนเก่ียวข/องทุกภาคส�วน 

6.1) วิสัยทัศน� 

“บริการได&มาตรฐาน บริหารดี ภาคีมีความเข&มแข็ง” 

6.2) พันธกิจ 

6.2.1) ส�งเสริมและสนับสนุนให/ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด/านสุขภาพได/  
6.2.2) สร/างเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข�ายสุขภาพให/เข/มแข็งและยั่งยืน 
6.2.3) สนับสนุนเครือข�ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิตามเกณฑ"มาตรฐาน 
6.2.4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6.3) ค�านิยมร�วมของอําเภอเมือง (Core Value) “PHRAE” 

ค�านิยมร�วมของอําเภอเมือง (Core Value)  “MOPH” 
 Mastery     เปNนนายตนเอง   

Originality   เร�งสร/างสิ่งใหม� 
          People center approach ใส�ใจสุขประชาน    

Humility   ถ�อมตนอ�อนน/อม 

6.4) ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 เสริมสร/างพฤติกรรมสุขภาพประชาชนท่ีเหมาะสมตามกลุ�มวัย 
ยุทธศาสตร"ท่ี 2 พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ"คุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข/าถึงบริการอย�างเท�าเทียม  
ยุทธศาสตร"ท่ี 3 พัฒนาทุนมนุษย"ด/วยกระบวนการจัดการความรู/ 
ยุทธศาสตร"ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดภายใต/หลักธรรมาภิบาล และระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ 

  

 

 

 



10 

 

6.5) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จตามกรอบการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงาน ตามกรอบการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป&นตัวชี้วัดท่ีสรุปมาจากตัวชี้วัด PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดการตรวจราชการ และตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร0สุขภาพจังหวัดแพร3 รายละเอียดดังนี้ (รวม 33 ตัวช้ีวัด) 
ประเด็นยุทธศาสตร� 1.เสริมสร4างพฤติกรรมสุขภาพประชาชนท่ีเหมาะสมตามกลุ3มวัย 

เป�าประสงค� ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เกณฑ� หมายเหตุ 
1.ประชาชนทุกกลุ(ม
วั ย มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพท่ีเหมาะสม   

KPI-1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานส(งเสริมสุขภาพ การเฝ�าระวังการป�องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟ;<นฟูสภาพในการจัดการป?ญหาพฤติกรรมสุขภาพ  

กลุ(มเด็ก 0-5 ปC   
 1.1.1.1 หญิงต้ังครรภ0ได4รับการฝากครรภ0ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ0 ≤ 12 

สัปดาห0** 
ร4อยละ 70  

 1.1.1.2 หญิงต้ังครรภ0ได4รับการฝากครรภ0 ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ0 ร4อยละ 70  
 1.1.1.3 หญิงต้ังครรภ0ฝAกทักษะการแปรงฟDนแบบลงมือปฏิบัติ และ 

Plaque Control 
ร4อยละ 60 

 
 

 1.1.1.4 ร4อยละเด็กอายุครบ 1 ป� ได4รับวัคซีนครบตามเกณฑ0 ร4อยละ 90  
 1.1.1.5 ร4อยละเด็กอายุครบ 2 ป� ได4รับวัคซีน DTP OPV lAJE1 ร4อยละ 90  
 1.1.1.6 ร4อยละเด็กอายุครบ 3 ป� ได4รับวัคซีน DTP OPV lAJE2 ร4อยละ 90  
 1.1.1.7 ร4อยละเด็กอายุครบ 5 ป� ได4รับวัคซีนครบตามเกณฑ0 DTP 

OPV  
ร4อยละ 90  

 1.1.1.8 เด็ก 3-5 ป� ท่ีผู4ปกครองได4รับการฝAกทักษะการแปรงฟDน ร4อยละ 70  
 1.1.1.9 ร4อยละของเด็กอายุ 0-5 ป� มีพัฒนาการสมวัย 9 เดือน 18 

เดือน 30 เดือน 42 เดือน 
ร4อยละ 90 

 
 

 1.1.1.10 ร4อยละของเด็กอายุ 0-5 ป� ได4การระเมินภวะโภชนากร(สูงดี
สมส3วน) 

ร4อยละ 85 ติดตาม 

  กลุ(มเด็กนักเรียน 6-14 ปC    
 1.2.1 ร4อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส3วนได4การระเมินภวะ

โภชนากร(สูงดีสมส3วน) 
ร4อยละ 66 ติดตาม 

 1.2.2 ร4อยละเด็ก 6-12 ป�ได4รับบริการทันตกรรม ร4อยละ 60  
    
 กลุ(มวัยทํางาน 15-59 ปC   
 1.4.1 ร4อยละของผู4ป_วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน

ได4รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต3อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
 

≥ร4อยละ 90 
 

 1.4.2 ร4อยละของผู4ป_วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได4ดี ≥ร4อยละ 40  
 1.4.3 ร4อยละผู4ป_วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได4ดี ≥ร4อยละ 50  
 1.4.4 ร4อยละประชาชนอายุ   35  ป� ข้ึนไปได4รับการคัดกรอง

เบาหวาน 
≥ร4อยละ 90  

 1.4.5 ร4อยละประชาชนอายุ  35  ป�ข้ึนไปได4รับการคัดกรองความ ≥ร4อยละ 90  
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ดันโลหิตสูง 
 1.4.6 ร4อยละของสตรีท่ีมีอายุ 30 - 60 ป� มีการตรวจเต4านมด4วย

ตนเอง 
≥ร4อยละ 90  

 1.4.7 ร4อยละของสตรีท่ีมีอายุ 30 - 60 ป� มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

ร4อยละ 80  

 กลุ(มวัยสูงอายุ 60 ปCข้ึนไป       
 1.5.1 ร4อยละผู4สูงอายุได4รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพท้ังทาง

ร3างกายและจิตใจท่ีมีคุณภาพ(ADL) 
≥ร4อยละ 90  

 1.5.2 ร4อยละของผู4สูงอายุการตรวจสุขภาพช3องปาก 
1.5.3 ร4อยละฝ�กการแปรงฟDนของผู4สูงอายุ 

ร4อยละ 47 
ร4อยละ 47 

 

 1.5.4 ร4อยละของตําบลท่ีมีระบบการส3งเสริมสุขภาพดูแลผู4สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ3านเกณฑ0 

ร4อยละ 90                                                                                 

 KPI-2: ประชาชนจังหวัดแพร(มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  
 การแก4ไขปDญหาสาธารณสุขตามบริบทของพ้ืนท่ี(บังคับ) 

2.2.1.ความสําเร็จของการรักษา ควบคุม ปkองกัน วัณโรคปอดในพ้ืนท่ี 
 
 

 
 

 - การคัดกรองค4นหาผู4ป_วยวัณโรคในกลุ3มเสี่ยง ร4อยละ 90                                                                                ติดตาม 
 2.2.2.ความสําเร็จของการควบคุมปkองกันโรคติดต3อท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีได4 

(ไข4เลือดออก) 
  

          - ประเมินผลการดําเนินงานการปkองกันควบคุมโรค
ไข4เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสานของ

ระดับตําบล 

 
ร4อยละ 90                                                                                

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร� 2 .เสริมสรJางความเขJมแข็งภาคีเครือข(ายระบบสุขภาพและการป�องกันภัยสุขภาพ   

เป�าประสงค� ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เกณฑ� หมายเหตุ 
2.ภาคีเครือข3ายท้ัง
หน3วยงานภาครัฐ 
องค0กรปกครองส3วน
ท4องถ่ินองค0กร
ภาคเอกชน และ
องค0กรภาค
ประชาชน              
มีส3วนร3วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบสุขภาพในทุก
ระดับ 

KPI-3: ระดับความสําเร็จ ของการดําเนินงาน พชอ.จังหวัดแพร(  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1)ไม3น4อยกว3าร4อยละ 100 

1.1 อําเภอผ3านเกณฑ0ประเมินคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรค
เข4มแข็งแบบยั่งยืนภายใต4ระบบสุขภาพอําเภอ 

  

1.2 ร4อยละของ ร4านชําที่พบว3ามีการจําหน3ายยาปฏิชีวนะ ร4อยละ50  

1.3 ร4อยละตําบลดูแลส3งเสริมสุขภาพผู4สูงอายุระยะยาวผ3าน
เกณฑ0 (ตําบล Long Term Care) 

  

1.4 หมู3บ4านท่ีมีการขับเคลื่อนหมู3บ4านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ผ3านเกณฑ0การประเมินหมู3บ4าน 

ร4อยละ 30  

1.5 SRRT ระดับตําบล  ผ3านคุณภาพตามเกณฑ0 
1.6 .ร4อยละศูนย0เด็กเล็กคุณภาพ 
1.7 .โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคผ3านเกณฑ0 
1.8 .ร4อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได4ตามเกณฑ0ท่ีกําหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 3.. พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ�คุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเขJาถึงบริการอย(างเท(าเทียม 

เป�าประสงค� ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เกณฑ� หมายเหตุ 
3.ระบบบริการสุขภาพ
ได4รับการพัฒนาให4มี

คุณภาพ ครอบคลุมการ
บริการทุกสาขา 

เชื่อมโยงบริการระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ เพ่ือให4
ประชาชนเข4าถึงบริการ
ท่ีเท3าเทียม ท่ัวถึง และ

เป&นธรรม 

KPI-4: ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1) 

4.1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ3าน
การรับรอง HA ข้ัน 3 

  

4.2 ร4อยละของ รพ.สต.ในแต3ละอําเภอท่ีผ3านเกณฑ0ระดับการพัฒนา
คุณภาพ 

  

4.3 ร4อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล4อมได4ตาม
เกณฑ0 GREEN&CLEAN Hospital 

  

4.4 ร4อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปwดดําเนินการในพ้ืนท่ี 
(Primary Care Cluster) 

  

4.5 ร4อยละของ รพ.สต.สามารถให4บริการคัดกรองผู4ป_วยยาเสพติดและ
ให4การบําบัดรักษา BA BI 

  

KPI-5: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1) 

5.1 ร4อยละของผู4ป_วยนอกได4รับบริการการแพทย0แผนไทยและ
การแพทย0ทางเลือก 

  

5.2 ร4อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการด้ือยาต4านจุล
ชีพอย3างบูรณาการ (AMR) 

  

5.3 ร4 อ ย ล ะ โ ร งพย าบ าล ส3 ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพ ใ ช4 ย า อย3 า ง
สมเหตุสมผล(RDU) 

  

5.4 ร4อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

  

5.5 ร4อยละของผู4ป_วยนอกได4รับบริการการแพทย0แผนไทยและ
การแพทย0ทางเลือก 

  

5.6 ร4อยละของผู4ป_วยโรคซึมเศร4าเข4าถึงบริการสุขภาพจิต   
5.7 อัตราการฆ3าตัวตายสําเร็จ   

KPI-6: ประชาชนท่ีมีความพึงพอใจ รต3อระบบบริการสุขภาพ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1) 

KPI-7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสู3นโยบายเมืองบริการสุขภาพอาเซียน 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1) 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดภายใตJหลักธรรมาภิบาล และระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ

ระบบสุขภาพ 
เป�าประสงค� ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เกณฑ� หมายเหตุ 

4.ระบบสารสนเทศมี
ความถูกต4อง ครบถ4วน 
ทันสมัย และปลอดภัย 
ส า ม า ร ถ เ ข4 า ถึ ง แ ล ะ
นําไปใช4ในการบริหาร
จั ด ก า ร ไ ด4 อ ย3 า ง มี
ประสิทธิภาพ 

KPI-8: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสารสนเทศ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1) 

8.1.ทันเวลา ความสมบูรณ0 ของ 43 แฟkม    

5.ระบบการบริหาร การเงิน

การคลงั การพสัด ุยาและ

เวชภณัฑ์ มคีวามโปร่งใส ่

และมีประสทิธิภาพ 

KPI-9: ระดบัความสาํเร็จการบริหารการเงินการคลงัตามเกณฑ์การประเมิน FAI 

ระดบัความสาํเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1 

9.1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 
Financial Administration Index : FAI ของ รพ.แม3ข3าย ผ3าน
ตามเกณฑ0ท่ีกําหนด 

  

 9.2. ร4อยละ ของสถานบริการ (รพสต.) ในความรับผิดชอบของ คป
สอ. สามารถควบคุมกํากับการเบิกจ3าย ได4ตามแผนรายได4ค3าใช4จ3าย
ได4ตามเปkาหมายท่ีกําหนด 

  

 
 

 9.3.ความสําเร็จของการดําเนินงาน ITA   

6.ระบบบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร0 มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

KPI-10: ระดับความสําเร็จของการบริหารเชิงยุทธศาสตร0 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน(รายละเอียดตาม KPI-Template1) 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

  

7.ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายใต4
หลักธรรมาภิบาล 

KPI-11 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนได4ตามเกณฑ0เปkาหมายท่ี
กําหนด 
11.1.ระดับความสําเร็จของร4อยละการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของหน3วยงาน
ในสังกัด สสจ.แพร3 

 
 

 

 11.2. จํานวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด4านสุขภาพท่ี
หน3วยงานนําไปใช4ประโยชน0 

  

 11.3.ระดับความสําเร็จของหน3วยงานในการนําดัชนีความสุข
ของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช4 

  

 11.4ระดับความสําเร็จของหน3วยงานในการนําดัชนีความสุข
ของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช4 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงาน ตามกรอบการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป&นตัวชี้วัดท่ีสรุปมาจากตัวชี้วัด PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร0สุขภาพจังหวัดแพร3  (รวม 26 ตัวชี้วัด) 

รายละเอียดตัวชี้วัด รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 แหล3งประเมิน 
หญิงต้ังครรภ0เข4ารับการฝากครรภ0ครั้งแรกก3อนอายุครรภ0 12 สัปดาห0 ร4อยละ 70 ร4อยละ 70 43 แฟkม HDC 
หญิงต้ังครรภ0ได4รับบริการฝากครรภ0คุณภาพครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ0 ร4อยละ 70 ร4อยละ 70 43 แฟkม HDC 
หญิงต้ังครรภ0ฝAกทักษะการแปรงฟDนแบบลงมือปฏิบัติ และ Plaque Control ร4อยละ 30 ร4อยละ 60 43 แฟkม HDC 
ร4อยละเด็กอายุครบ 1 ป� ได4รับวัคซีนครบตามเกณฑ0 ร4อยละ 90 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
ร4อยละเด็กอายุครบ 2 ป� ได4รับวัคซีน DTP OPV lAJE1 ร4อยละ 90 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
ร4อยละเด็กอายุครบ 3 ป� ได4รับวัคซีน DTP OPV lAJE2 ร4อยละ 90 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
ร4อยละเด็กอายุครบ 5 ป� ได4รับวัคซีนครบตามเกณฑ0 DTP OPV ร4อยละ 90 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
เด็ก 3-5 ป� ท่ีผู4ปกครองได4รับการฝAกทักษะการแปรงฟDน ร4อยละ 35 ร4อยละ 70 43 แฟkม HDC 
ร4อยละของเด็กอายุ 0-5 ป� ได4รับการตรวจพัฒนาการสมวัย 9 เดือน 18 เดือน 30 
เดือน 42 เดือน 

ร4อยละ 90 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 

ร4อยละเด็ก 6-12 ป�ได4รับบริการทันตกรรม ร4อยละ 35 ร4อยละ 60 43 แฟkม HDC 
ร4อยละของผู4ป_วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได4รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต3อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

ร4อยละ 50 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 

ร4อยละของผู4ป_วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได4ดี ร4อยละ 20 ร4อยละ 40 43 แฟkม HDC 
ร4อยละผู4ป_วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได4ดี ร4อยละ 25 ร4อยละ 50 43 แฟkม HDC 
ร4อยละประชาชนอายุ  35  ป�ข้ึนไปได4รับการคัดกรองเบาหวาน ร4อยละ 50 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
ร4อยละประชาชนอายุ  35  ป�ข้ึนไปได4รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร4อยละ 50 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
ร4อยละของสตรีท่ีมีอายุ 30 - 60 ป� มีการตรวจเต4านมด4วยตนเอง ร4อยละ 50 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 
ร4อยละผู4สูงอายุได4รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพท้ังทางร3างกายและจิตใจท่ีมี
คุณภาพ(ADL) 

ร4อยละ 60 ร4อยละ 90 43 แฟkม HDC 

ร4อยละผู4สูงอายุได4รับบริการทันตกรรม ร4อยละ 20 ร4อยละ 47 43 แฟkม HDC 
ร4อยละฝ�กแปรงฟDนของผู4สูงอายุการแปรงฟDน ร4อยละ 20 ร4อยละ 47 43 แฟkม HDC 
ร4อยละของตําบลท่ีมีระบบการส3งเสริมสุขภาพดูแลผู4สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ3านเกณฑ0 

ร4อยละ 80 ร4อยละ 95 แบบประเมิน 

ประเมินผลการดําเนินงานการปkองกันควบคุมโรคไข4เลือดออกตามแนวทางการจัดการ
พาหะนาโรคแบบผสมผสานของระดับตําบล 

ร4อยละ 70 ร4อยละ 90 แบบประเมิน 

ร4อยละของผู4ป_วยนอกได4รับบริการการแพทย0แผนไทยและการแพทย0ทางเลือก ร4อยละ18.5 ร4อยละ18.5 43 แฟkม HDC 
ร4อยละการใช4ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช3วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู4ป_วยนอก(รพ.สต.) 

ไม3เกิน 20% ไม3เกิน 20% 43 แฟkม HDC 

ร4อยละการใช4ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร3วงเฉียบพลันในผู4ป_วยนอก(รพ.สต.) ไม3เกิน 20% ไม3เกิน 20% 43 แฟkม HDC 
ร4อยละความทันเวลา ความสมบูรณ0 ของการส3ง 43 แฟkม ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 5 คะแนน 5 คะแนน แบบประเมิน 
การบริหารการเงินการคลัง การบริหารพัสดุ และ การควบคุมภายใน อย3างมีคุณภาพ 20 คะแนน 20 คะแนน แบบประเมิน 
ผู4ปกครองเด็ก 0-2 ป� ท่ีได4รับฝAกทักษะการแปรงฟDนให4กับเด็ก ร4อยละ 30 ร4อยละ 60 43 แฟkม HDC 
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กรอบการวัดและประเมินผล 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 
ประเมินสมถรรนะ 

 
ประเมินคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีจําเปNนในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

การเผยแพร�ข&อมูลทางอินเตอร�เน็ต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร� 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลา(นาที) 

 
 

๑.ประสานข&อมูลจากงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง 
หรือจัดทําเนื้อหา 
 
 

๑,๔๔๐ 

 ๒.ตรวจสอบความถูกต&อง และขออนุมัติ
ผู&บริหารก�อนการเผยแพร�ฯ 
 
 
 
 
 
 

 

 ๓.ผู&บริหาร/ผู&มีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติ
ให&ดําเนินการเผยแพร�างอินเตอร�เน็ต 
ผู&รับผิดชอบประสานกับงานสารสนเทศเพ่ือ
นําข&อมูลลงใน Web Site 
 

 

 ๔.การตรวจสอบการเย่ียมชมผ�านอินเตอร�เน็ต 
โดยการติดตั้งระบบการเย่ียมชมใน Web 
Site เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ 
 

 

 ๕.สรุปผลการเผยแพร�ทางอินเตอร�เน็ต และ
นําเสนอผู&บริหารเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

 

 
 

 
 
 
 

กลุ�มงานบริหาร 
Flow Chart การขออนุมัติจัดช้ือ/ จัดจ&าง ของ สสอ.เมืองแพร� 

ข&อมูลจากงานต�างๆ 

ตรวจสอบ 

แก&ไข 

ถูกต&อง 

ดําเนินการเผยแพร� 

ตรวจสอบผลการเย่ียมชม
ผ�านอินเตอร�เน็ต 

สรุปผล 
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Flow Chart การเงิน-การบัญชีของ.สสอ.เมืองแพร� 
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มาตรฐานข้ันตอนการให&บริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 

10 นาที 

10 นาที 

10 นาที 

1 วนั 
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Flow Chart การจดัการเรือ่งร�องเรยีน /ร�องทุกข�  ของ สสอ.เมืองแพร$ 
 

ศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร3 
- หมายเลขโทรศัพท�  ๐ ๕๔๕๑๑ ๒๒๐ 
- หมายเลขโทรสาร   ๐ ๕๔๕๒๒ ๗๒๓ 
- เว็บไซต�     http://www.sasukmp2559.com/sasukmuang/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                                                                      -  

                                                                                       
                                                                                                                                                                     

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รับเร่ืองร�องเรียน / ร�องทุกข� 

ประสานงานหน$วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง 

แจ�งผลให�ศูนย�รับเร่ืองราวร�องทุกข� 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร3  
(ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด) 

ยุติเร่ืองแจ�งผู�ร�องเรียน/ 
ร�องทุกข�ทราบ 

ไม$ยุติแจ�งผู�ร�องเรียน/ 
ร�องทุกข�ทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให�ผู�บริหาร
ทราบสิ้นสุดเร่ือง 

รายงานผลศูนย�ดํารงธรรม 
 

๑. ร�องเรียนด�วยตนเอง 

๒. ร�องเรียนผ$านเว็บไซต� 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองแพร3 

๓. ร�องเรียนทางโทรศัพท� 
๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๕ ต$อ ๓๐๗ 

๔. ร�องเรียนทาง Facebook 
  

     ยุต ิ      ไม$ยุต ิ 
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Flow Chart งานพัสดุ ของ สสอ. เมืองแพร่  
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การดําเนินงานรือ้ถอนอาคารสิง่ปลกูสร�างทีป่ลูกสร�างบนทีร่าชพสัด ุ

ของกลุ$มงานพัสด ุ ชือ่หน$วยงาน........................................  
 

วัตถปุระสงค�  :    
 

               ผู�รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน จุดควบคมุความเสีย่ง ระยะเวลา 

 
 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

           

           
 
 

การดําเนินงานรือ้ถอนอาคารสิง่ปลกูสร�างทีป่ลูกสร�างบนทีร่าชพสัด ุ
ของกลุ$มงานพัสด ุ โรงพยาบาล...............................  

วัตถปุระสงค�  :    
การดําเนินงานร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสร�างท่ีปลูกสร�างบนท่ีราชพัสดุมีขั้นตอนการดําเนินงานท้ังสิ้น ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ร$างหนังสือถึงกรมธนารักษ�หรือสํานักงานกรมธนารักษ�พ้ืนท่ีจังหวัดแจ�งการร้ือถอน / ขออนุญาตนําวัสดุท่ีได�จากการร้ือถอนไปใช�
ประโยชน� / แจ�งการประมูลขายวัสดุ / แจ�งข้ึนทะเบียนอาคาร / จําหน$ายออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุแล�วแต$กรณี  

2. เสนอต$อผู�บริหารลงนาม 
3. แจ�งกรมธนารักษ�/สํานักงานธนารักษ�พ้ืนท่ีผู�ว$าราชการจังหวัด 

 

เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ -ลงทะเบียนส$งหนังสอื 

 
๑๐  นาที 

เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ 

 

 
2. เสนอต$อผู�บรหิาร 
เพือ่ลงนามในหนงัสอื 

 
-  เพือ่พิจารณาและดําเนินการต$อไป 

 
๒0  นาที 

 

เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ 

 

 
 

เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ 

 

 

เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ 

 

 
3. แจ�งกรมธนารักษ�/ 
สาํนกังานธนารักษ�พืน้ที ่
ผู�ว$าราชการจงัหวดั 

 

 
4. ส$งเรือ่งให�งานทะเบยีนที่ดนิ  
ฝา̂ยกรรมสทิธิท์ี่ดนิ  
เพือ่จาํหน$ายออกจากทะเบียน 

 

-  ให�บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
 หลังจากท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 

 

-  ลงทะเบียนถูกต�องครบถ�วน ถูกต�อง 
 

- ลงทะเบียนส$งเพื่อดําเนินการต$อไป ๔๘ ช่ัวโมง 

๓๐  นาที 

๕  นาที 

รวมเวลา        นาท ี

1. ร$างหนงัสอืขออนุญาตรือ้ถอน 

 

5. จัดเกบ็เอกสารต�นเรือ่ง  
ให�เรยีบร�อย 
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4. ส$งเร่ืองให�งานทะเบียนท่ีดิน ฝ^ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือข้ึนทะเบียน/ จําหน$ายออกจากทะเบียน 
5. เมื่องานทะเบียนท่ีดินดําเนินการแล�ว ฝ^ายผลประโยชน�ส$งเร่ืองคืนผู�รับผิดชอบเพ่ือเก็บไว�เปaนหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและป.องกันโรค 

แนวทางการปฏิบัติในการฝากครรภ�(Flow   char t   การฝากครรภ์) 

จุดมุ่งหมาย  คือ  การนาํวธีิการทางเวชศาสตร์ป้องกนัมาใชใ้นการดูแลหญิงตั%งครรภใ์หมี้ภาวะแทรกซอ้น 

                           ของมารดาและทารกในครรภใ์ห้นอ้ยที*สุด 

                                        ขั%นตอนในการใหบ้ริการฝากครรภ ์

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

หญิงตั%งครรภร์ายใหม่ 

1.  ลงทะเบียน , ซกัประวติั 

2.  ประเมินสุขภาพร่างกายทั*วไป 

3.  ใหก้ารปรึกษาก่อนเจาะเลือด , การมาฟังผลเลือด ,                             
     การเขา้โรงเรียนพ่อแม่ครั% งที*  9 
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       กลับบ้าน     

กลบับา้น 

หญิงตั%งครรภร์ายเก่า 

9.   ตรวจปัสสาวะ , ชั*งนํ% าหนกั , วดัความดนัโลหิต 

:.   ประเมินสุขภาพร่างกายทั*วไป 

;.   อายคุรรภ ์ ;:  สัปดาห์ขึ%นไป 
        นดัเขา้โรงเรียนพ่อแม่  ครั% งที*  : 

<.   ตรวจร่างกายทั*วไป 

      ตรวจครรภ ์

      ประเมินภาวะเสี*ยง 

มีภาวะเสี*ยง 

ลงบนัทึกมุมขวาดา้นล่าง 

ใหก้ารรักษา 

ตามอาการ 

พบแพทย ์ปัญหา 
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หมายเหตุ          การประเมินภาวะเสี*ยงของหญิงตั%งครรภ ์

          ประเมินจาก 

          9.   ประวติั 

          :.   สังเกต 

          ;.   ซกัถาม 

          <.   ตรวจร่างกายทั*วไปและตรวจครรภ ์

          >.   แนวทางประเมินภาวะเสี*ยงของหญิงตั%งครรภข์องหญิงตั%งครรภ ์ :?  ขอ้ 

                9)   ตั%งครรภอ์ายนุอ้ยกวา่  9A  ปี  หรือมากกวา่  ;>  ปี 

                :)   เคยคลอดก่อนกาํหนด (คลอดก่อนอาย ุ ;A  สัปดาห์) 

                ;)   ครรภแ์รกหรือครรภที์*  <  ขึ%นไป 

C.   ชาํระเงิน , รับยา 
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                <)   เคยคลอดลูกนํ% าหนกันอ้ยกวา่  :,>?? กรัม  หรือมากกวา่  <,???  กรัม 

                >)   เคยผา่ตดัมดลูก 

                D)   มีประวติัโรคหวัใจ 

                A)   เคยแทง้  :  ครั% งขึ%นไป 

                     คาํแนะนาํ        การประเมินภาวะเสี*ยง  ขอ้  C – :?  

                                                      ใชทุ้กครั% งที*ใหบ้ริการตรวจครรภ ์

                                                       พบภาวะเสี*ยงเพียงหนึ*งขอ้  ส่งพบแพทย ์

                C)   โลหิตจาง  (Hb <  99  gm/dl  หรือ  Hct <  ;;%) 

                Q)   ตรวจ  VDRL  ไดผ้ลบวก 

                9?) พบไข่ขาวในปัสสาวะและ/หรือพบนํ%าตาลในปัสสาวะ 

                99)  ความดนัโลหิต 9<?/Q?  mmHg  หรือมากกวา่ 

                9:)  ต่อมไทรอยด์โต 

                9;)  เป็นโรคหวัใจหรือตรวจพบเป็นโรคหวัใจ 

                9<)  ขนาดมดลูกไม่สัมพนัธ์กบัอายคุรรภ ์

                9>)  ครรภแ์ฝด 

                9D)  ทารกอยูใ่นท่าผดิปกติ (ไม่ใช่ท่าศีรษะ)  ตั%งแต่ ;< สัปดาห์ขึ%นไป 

                9A)  เลือดออกขณะตั%งครรภ ์

                9C)  ตั%งครรภเ์กิน  <?  สัปดาห์ 

                9Q)  นํ%าหนกัขึ%นนอ้ยกวา่  9  กก./เดือน  ตั%งแต่  :<  สัปดาห์ขึ%นไป 

                :?)  เด็กดิ%นนอ้ยกวา่  9? ครั% ง/วนั  ตั%งแต่  ;:  สัปดาห์ขึ%นไป 

 

................................................................................................................... 

 

สิ"งสําคัญ          9.   พบตั%งครรภป์กติ  ส่งเสริม , ป้องกนั , เฝ้าระวงั  ไม่ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น 

                         :.   พบเกิดภาวะเสี*ยงขณะตั%งครรภ ์ ใหก้ารรักษาพยาบาล , ป้องกนั , ส่งเสริม , เฝ้าระวงั      

                               ใหเ้กิดภาวะเสี*ยงต่อมารดาและทารกนอ้ยที*สุด 

 

................................................................................................................. 
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                                                               แผนภูมิท ี� 1 
การประเมินภาวะเสี�ยงมารดาและทารกแรกเกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทารกแรกเกิด – 7 วัน 

ประเมินภาวะเสี�ยงมารดาและทารก* 
- ซกัประวตัิ 

- ตรวจร่างกาย 
- ตรวจภาวะ TSH/PKU** 

- ตรวจเพิ5มเตมิตามภาวะเสี5ยง 
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      แผนภูมิท ี� 2 
       การบริการคลินิกสุขภาพเดก็ดี   ณ  รพ.สต. / PCU /โรงพยาบาล 

                   สาํหรับทุกกลุ่มอายุ 
 

 

 

 

กลุ่มปกต ิ     กลุ่มเสี�ยง 

นัดตดิตามที�อายุ 2 เดือน 
     -  คลินิกสุขภาพเดก็ดี 

นัดตดิตามที�อายุ 1 เดือน 
   -  High Risk clinic /OPD  
   -  คลินิกสุขภาพเดก็ดี   

   -  คลินิกนมแม่ 

มี ไม่มี 

  ลงทะเบียน / ซ ักประวัต ิ* 
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ตรวจแนะนําสถานประกอบการ 
(แบบฟอร0ม คบส.01) 

- เฝkาระวังโฆษณาทางวิทยุชุมชน 
- เผยแพร3ประชาสัมพันธ0ข4อมูลข3าวสารผลิตภัณฑ0สุขภาพ 

(แบบฟอร0ม คบส.04) 
 

ข4อมูลอสม.คบส. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow Chart การดําเนินงานและการลงข&อมูลงานคบส.ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ประเมินการเจริญเตบิโต**
   

ประเมินพัฒนาการ   / พฤตกิรรม*** 

  ถ้าผิดปกติมีแนวทางปฏิบตั ิ ** 

ตรวจร่างกาย   +   ตรวจพเิศษ ตามช่วงอายุ**** 

ถ้าผิดปกติมีแนวทางปฏิบตั ิ *** 

ถ้าผิดปกติมีแนวทางปฏิบตั  ิ**** 

  โรงเรียนพ่อแม่ 

  รับวัคซีน/ รอสังเกตอาการ KL นาที***** 
             นัดหมายครั Mงต่อไป 

กรอกข4อมูลใน Excel (ไฟล0 ผลการดําเนินงาน) 



42 

 

ตรวจสอบความถูกต4อง ลงวันท่ีและชื่อ
ผู4บันทึกข4อมูล 

ในไฟล0 คบส.02-รพ.……………….. 

ตรวจสอบความถูกต4อง ลงวันท่ีและชื่อผู4บันทึกข4อมูล 
ในไฟล0 คบส.03-อําเภอ……………… 

สสอ.บันทึกไฟล0 คบส.02-รพ.สต………..ลงในแฟkมงานชื่อ คบส.03-อําเภอ……… 

(บันทึกทับไฟล0เดิม) 

ผู4รับผิดชอบงานคบส.ชุมชนของสสจ.แพร3 

ส3งไฟล0 คบส.03-อําเภอ……… ทางอีเมล0 krjshna@gmail.com 

ตรวจสอบความถูกต4อง ลงวันท่ีและชื่อผู4บันทึกข4อมูล 
ในไฟล0 คบส.02-รพ.สต.……………….. 

 

ส3ง
ไฟ

ล0 
คบ

ส.
02

-ร
พ.

……
…ท

าง
อีเ

มล
0 kr

jsh
na

@g
m

ail
.co

m
 

ส3งไฟล0 คบส.02-รพ.สต………………..ทางอีเมล0ให4สสอ. 
 

ส3งคืนข4อมูลภาพรวมของจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข4อมูลท้ังหมดจะถูกสรุปผลโดยอัตโนมัติ 

ข4อมูลท้ังหมดจะถูกสรุปผลโดยอัตโนมัติ 

รพ. รพ.สต. 

สส
อ.

 

สสอ.และรพ. 


