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จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาโรคประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑–๒๕  

กุมภาพันธ์ ๕6มีสถานบริการส่งบัตรรายงานทั้งหมด 1๒๘ แห่ง ส่งบัตรรายงานทั้งหมด 2816 บัตร ส่งบัตร
ทันเวลา 2265ร้อยละ 80.4 โรคที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน ๕ ปี ได้แก่ อาหารเป็นพิษ บิด ไข้หวัดใหญ่ ตา
แดง สุกใส  

          โรคติดต่อที่มีอัตราป่วยสูงสุด  ๓ อันดับแรกได้แก่  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  อัตราป่วย 178.46 ต่อ
แสนปชก.อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ ทรายทอง,โกสัมพี,ไทรงาม รองลงมาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุสาเหตุ สาเหตุ
อัตราป่วย 32.77 ต่อแสนปชก อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ อ าเภอคลองลาน,ไทรงาม,พรานกระต่าย  และโรค
ปอดบวมอัตราป่วย 29.47 ต่อแสนปชก. อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ อ าเภอเมือง,ทรายทอง,ปางศิลาทอง 
ตามล าดับ  

 โรคไม่ตดิต่อท่ีมีอัตราป่วยสูงได้แก ่ อุบัติเหตุจราจร  อัตราป่วย 11.43  ตอ่แสนปชก. อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ 
อ าเภอพรานกระต่าย,ขาณุ และไทรงาม ตามล าดับ  
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เป้าหมาย : การเฝ้าระวังอัตราป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน(AFP)    ในเด็กอายุที่ต่ ากว่า ๑๕ ปี  
ไม่น้อยกว่า ๒ ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนปวกเปียกเฉียบพลันรายใหม่ 1 ราย  



 2 

การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ ก.พ. ๕7  มีสถานบริการส่ง

บัตร 
รายงานทั้งหมด 128 ห่ง ส่งบัตรรายงาน จ านวน 2674  บัตร ทันเวลา 2264 ร้อยละ 80.4 

เดือนกุมภาพันธ์ ส่งบัตรรายงานมากกว่าแต่มีความทันเวลามากกว่าเดือน มกราคม 
ตารางท่ี  ๑  จ านวนสถานบริการที่ส่งบัตรรายงาน ๕๐๖ และความทันเวลา  ตั้งแต่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ล าดับ สถานบริการ จ านวน (แห่ง) 

  
ค่าเฉลี่ยบตัรรายงาน จ านวนบัตรรายงาน สถานบริการที่

ไม่ส่งรายงาน 
      ส่ง ไม่ส่ง  รวม ต่อสอ. รวมทุกสอ. ส่ง ทันเวลา ร้อยละ 

1 สสอ.เมือง ๒๓ ๓ ๒๖ ๕ ๑๔๐ ๒๑๔ ๑๘๕ ๘๖.๔ แม่นาร ี
สหกรณ์ บ้าน
ใหม ่ 

2 สสอ.ไทรงาม ๙ ๐ ๙ ๕ ๔๕ ๒๑ ๑๘ ๘๕.๗   
3 สสอ.คลองลาน ๑๐ ๐ ๑๐ ๕ ๕๐ ๓๔ ๒๕ ๗๓.๕   
4 สสอ.ขาณุวรลักษบุร ี ๑๔ ๓ ๑๗ ๕ ๘๕ ๗๔ ๖๓ ๘๕.๑ ปางมะค่า เกาะ

แก้ว วังหามแห 
5 สสอ.คลองขลุง ๑๔ ๐ ๑๔ ๕ ๗๐ ๔๐ ๒๑ ๕๒.๕   
6 สสอ.พรานกระต่าย ๑๕ ๐ ๑๕ ๕ ๗๕ ๖๓ ๔๗ ๗๔.๖   
7 สสอ.ลานกระบือ ๘ ๐ ๘ ๕ ๔๐ ๕๙ ๕๓ ๘๙.๘   
8 สสอ.ทรายทองวัฒนา ๔ ๐ ๔ ๕ ๒๐ ๔๒ ๓๘ ๙๐.๕   
9 สสอ.ปางศลิาทอง ๓ ๒ ๕ ๕ ๒๕ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐.๐ ท่าข้ึน เพชร

เจริญ 
10 สสอ.บึงสามัคค ี ๕ ๐ ๕ ๕ ๓๐ ๑๕ ๑๒ ๘๐.๐   
11 สสอ.โกสัมพีนคร ๗ ๑ ๘ ๕ ๔๐ ๒๐ ๑๘ ๙๐.๐ เกาะรากเสียด  
12 รพ.ก าแพงเพชร ๑ ๐      - ๕๑๗ ๔๘๖ ๙๔.๐   
13 รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล ๑ ๐      - ๑๒๒ ๙๗ ๗๙.๕   
14 รพ.ไทรงาม ๑ ๐      - ๒๐๗ ๑๗๕ ๘๔.๕   
15 รพ.คลองลาน ๑ ๐      - ๑๓๘ ๘๖ ๖๒.๓   
16 รพ.ขาณุวรลักษบุร ี ๑ ๐      - ๑๖๙ ๑๒๐ ๗๑.๐   
17 รพ.คลองขลุง ๑ ๐      - ๒๓๑ ๑๘๙ ๘๑.๘   
18 รพ.พรานกระต่าย ๑ ๐      - ๓๘๔ ๒๗๐ ๗๐.๓   
19 รพ.ลานกระบือ ๑ ๐      - ๖๘ ๕๖ ๘๒.๔   
20 รพ.ทรายทองวัฒนา ๑ ๐      - ๑๖๕ ๑๒๙ ๗๘.๒   
21 รพ.ปางศิลาทอง ๑ ๐      - ๕๓ ๔๒ ๗๙.๒   
22 รพ.บึงสามัคค ี ๑ ๐      - ๗๔ ๕๔ ๗๓.๐   
23 รพ.โกสมัพี ๑ ๐      - ๘๓ ๖๒ ๗๔.๗   
24 มาลาเรีย ๑ ๐      - ๐ ๐ ๐.๐   
25 รพ.เอกชน ๒ ๒       ๔ ๐ ๐.๐   
26 ต่างจังหวัด ๑ ๐      -     ๐.๐   
 รวม ๑๒๘ ๑๑       ๒๘๑๖ ๒๒๖๕ ๘๐.๔   
 *** รายงานทุกฉบับมีค่าต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค  โปรดส่งรายงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ๒ ครั้ง *** 
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ตารางท่ี  ๓   จ านวน และอัตราป่วยต่อแสนประชากร  ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของ
จังหวัดก าแพงเพชร  

    

                   ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  (ตั้งแต่ ๑ -  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
โรค median จ านวนผู้ป่วย

สะสม 
อัตราป่วย จ านวน

ผู้ป่วย 
จ านวนผู้ป่วย ก.พ. 
๒๕๕๗ 

อัตรา
ป่วย 

  51-56 ป่วย ตาย /แสนปชก. ก.พ.-56 ป่วย ตาย /แสน
ปชก. 

Diarrhoea 1349 ๒,๕๘๘ ๑ ๓๕๖.๔๘ 1258 ๑,๒๖๖ ๐ ๑๗๔.๕๐ 
Food poisoning 56 ๑๔๖ ๐ ๒๐.๑๒ 25 ๖๖ ๐ ๙.๑๐ 
Dysentery 1 ๓ ๐ ๐.๔๑ 1 ๙ ๐ ๑.๒๔ 
Typhoid 1 ๐ ๐ ๐.๐๐ 1 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Enteric fever 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Hepatitis (total) 11 ๕๐ ๐ ๖.๘๙ 11 ๑๙ ๐ ๒.๖๒ 
D.H.F. 30 ๒๐ ๐ ๒.๗๕ 61 ๖ ๐ ๐.๘๓ 
Encephalitis 0 ๘ ๐ ๑.๑๐ 1 ๕ ๐ ๐.๖๙ 
Malaria 2 ๐ ๐ ๐.๐๐ 1 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Mumps 19 ๙ ๐ ๑.๒๔ 7 ๖ ๐ ๐.๘๓ 
Measles 0 ๓ ๐ ๐.๔๑ 0 ๒ ๐ ๐.๒๘ 
Tetanus (neo) 0 ๒ ๐ ๐.๒๘ 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Pertussis 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Rubella 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Influenza 45 ๘๗ ๐ ๑๑.๙๘ 120 ๕๑ ๐ ๗.๐๒ 
Pnemonia 201 ๔๘๑ ๑ ๖๖.๒๕ 304 ๒๐๕ ๐ ๒๘.๒๔ 
Conjunctivitis 97 ๒๒๘ ๐ ๓๑.๔๑ 97 ๑๐๕ ๐ ๑๔.๔๖ 
Chickenpox 97 ๒๐๕ ๐ ๒๘.๒๔ 97 ๑๓๕ ๐ ๑๘.๖๐ 
P.U.O. 250 ๔๖๑ ๐ ๖๓.๕๐ 295 ๒๒๙ ๐ ๑๒.๑๒ 
Leptospirosis 0 ๓ ๐ ๐.๔๑ 1 ๒ ๐ ๐.๒๘ 
Rabies 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
S.T.D. 8 ๗๖ ๐ ๑๐.๔๗ 8 ๒๕ ๐ ๑.๑๐ 
pulmonary Tb 21 ๖ ๑ ๐.๘๓ 21 ๓ ๐ ๐.๔๑ 
Snake bite 3 ๐ ๐ ๐.๐๐ 2 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Suicide 13 ๘ ๑ ๑.๑๐ 12 ๒ ๐ ๐.๒๘ 
Drug allergy 2 ๑ ๐ ๐.๑๔ 0 ๑ ๐ ๐.๑๔ 
Pesticide poisoning 8 ๘ ๐ ๑.๑๐ 6 ๔ ๐ ๐.๕๕ 
AFP 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 0 ๐ ๐ ๐.๐๐ 
Hand Foot Mouth 15 ๓๐ ๐ ๔.๑๓ 54 ๑๔ ๐ ๑.๙๓ 
ทีมา  :  รายงาน  ๕๐๖, ๕๐๗   งานระบาดวิทยา  
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 เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๔) ๖๐๔ ราย อัตราป่วย ๘๓.๔ ต่อ
แสนปชก. 

สถานโรคไข้เลือดออก 

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ประเทศไทย มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จ านวน 1,960 ราย                    
อัตราป่วย 3.05 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่จังหวัดภูเก็ต รองลงมาจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๓ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 68 
ราย อัตราป่วย 2.26ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๓ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 
รองลงมาจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดชัยนาท ตามล าดับ    

 

รูปที่ ๔  อัตราป่วยไข้เลือดออกจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๕ เปรียบเทียบประเทศ ภาคเหนือ และจังหวัดเขต ๑๘  
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    ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดก าแพงเพชร  มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 20 ราย อัตราป่วย 2.75    
ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 28 ของประเทศ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงได้แก่ อ าเภอโกสัมพีนคร 
อัตราป่วย 10.67 ต่อแสนประชากร อ าเภอเมือง อัตราป่วย 5.20 ต่อแสนประชากร และอ าเภอ ปางศิลาทอง อัตรา
ป่วย 3.31 ต่อแสนประชากร ยังพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี รองลงมาอายุ ๑๕-๒๔ ปี และอายุ ๕-๙ 
ปี ตามล าดับ   

  แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของจังหวัด พบว่าปี 2557 มีจ านวนผู้ป่วยต่ ากว่าปี 2556  
และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้ออกติดตามสถานการณ์โรค โดยเน้นให้
ทุกอ าเภอด าเนินการควบคุม ป้องกันโรค โดยการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสัปดาห์รณรงค์ (Big cleaning day) พร้อมกันทั้งจังหวัด เพ่ือปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานศึกษาทุกแห่ง และจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานประกอบการ โรงแรม รี
สอร์ท ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  

รูปที่ ๑ จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕7 เปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ และค่ามัธยฐาน ๕ ปี 
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  รูปที่ ๗  อัตราป่วยไข้เลือดออกปี ๒๕๕๗ เปรียบเทียบเป้าหมาย จ าแนกราย
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สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

ณ วันที่ 21 มกราคม ๒๕๕7 ประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม จ านวน 6,834 ราย อัตราป่วย  

10.67 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.04 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่จังหวัดพะเยา 
รองลงมาจังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงใหม่  

                      จังหวัดก าแพงเพชร  มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 92 ราย อัตราป่วย 14.32 ใแสนประชากร ปี 
2557 มีจ านวน      สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และมีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูง
ได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 49.83 ต่อแสนประชากร อ าเภอบึงสามัคคี อัตราป่วย 36.41 ต่อแสนประชากร 
และอ าเภอไทรงาม อัตราป่วย 19.61 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี และ 
55-64ปีตามล าดับ  

 

         รูปที่ ๑  สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกที่รับบรกิารในประเทศไทย ปี ๒๕๕6 เปรียบเทียบปี ๒๕๕
5  
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        รูปที่ ๒ สัดส่วนผูป้่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกที่รับบริการในจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕6 เปรียบเทียบปี 
๒๕๕5 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์โรคปอดบวม 

ณ วันที่ 21 มกราคม ๒๕๕7 ประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคปอดบวมสะสม จ านวน 23,798 ราย   

อัตราป่วย37.14 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.24 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่
จังหวัดอ่างทอง รองลงมาจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย 

                      จังหวัดก าแพงเพชร  มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จ านวน 430 ราย อัตราป่วย 59.21 แสนประชากร มี
ผู้เสียชีวิต 5 รายอัตราป่วยตายร้อยละ 1.16 อ าเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด อ าเภอทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 155.19 ต่อแสน
ประชากร รองลงมาได้แก่อ าเภอเมือง อัตราป่วย 83.27 ต่อแสนประชากร และโกสัมพีนคร อัตราป่วย 81.84 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ  
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สถานการณ์โรคไข้หวัดนก 

สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9) 

                                                                         A H๗N๙ มีรายงาน ผู้ป่วยในช่วงตุลาคม 
2556 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเป็น 364 รายผู้ตดิเชื้อเพิ่มเติม 220 ราย ผู้ป่วย ทุกรายอยู่ในประเทศจนี ยกเว้น
หนึ่งรายที่พบในมาเลเซีย ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากกวางตุ้ง ของจีน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย อยู่ใน 2 มณฑล จากมณฑลกวางตุ้ง  และมณฑลหูหนาน 

สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) 

                                 นับตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2546 (ค.ศ.2003) มีผู้ติดเชื้อยืนยันทัง้หมดรวม 
652 ราย เสียชวีิต 387 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 59.36) อยู่ใน 16 ประเทศ ปัจจุบนัยงัไม่มีหลักฐานการติดต่อจาก
คนสู่คนอย่างถาวร             วนัที่  ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 มีรายงานผู้ติดเชื้อยืนยัน 15 ราย เสียชีวิต 9 ราย (อัตราป่วย
ตายร้อยละ 60) อยู่ใน 5 ประเทศ คือ กัมพูชา แคนาดา จีน อินโดนีเซีย และเวียตนาม และพบการติดเชื้อในสัตว์ปีกใน
ประเทศเหล่านี้ยกเว้นแคนาดา   

           สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ชนิด A(H9N2) 
 ในช่วงนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในจีน และเขตปกครองพิเศษฮอ่งกง  ทั้งสองมีอาการเล็กน้อย โดยไวรสัที่พบของทั้ง

สองรายเป็นสายความสมัพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic lineage)เป็น A/chicken/Hong Kong/Y280/97   
สถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ชนิด A(H10N8) 
ในช่วงนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย จากมณฑลเจียงซี ของจีน 
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แผนงานท่ี 1 

สาขาโรคหลอดเลอืดหวัใจและสมอง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ 
สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ  

โรคหลอดเลือดหัวใจ ข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่   
ปี 2544 ถึงปี 2554  พบว่า อัตราปุวยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและอัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย  สอดคล้องกับจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งมีอัตราปุวยและอัตราตายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
รูปที่ 1 อัตราปุวยและตายต่อแสนประชากรด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ประเทศไทย 
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รูปที่ 2 อัตราปุวยและตายต่อแสนประชากรด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดก าแพงเพชร 
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แหล่งที่มา 
: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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เมื่อพิจารณารายอ าเภอ  พบว่า  อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองจังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่
ปี 2553 ถึงปี 2556  ในภาพรวมจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมข้ึนในทุกอ าเภอ  โดยในปี 2556  อ าเภอที่มีอัตรา
ตายสูง ได้แก่  อ าเภอปางศิลาทอง  อ าเภอคลองขลุง  ส าหรับอัตราปุวยในภาพรวมจังหวัดปี 2556  ก็มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555เช่นเดียวกัน  และพบผู้ปุวยสูงสุดที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

รูปที ่3  อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 
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รูปที่ 4  อัตราปุวยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 
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แหล่งที่มา : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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การด าเนินงาน Stroke Fast Track  ปี 2556   

การให้บริการบริการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2553-2556  ผู้ปุวยโรคหัวใจที่มารับบริการใน 
สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556  พบว่า มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในทุกปี   
ตารางที่ 1 การให้บริการบริการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2553-2556   

ข้อมูล / สถิติ ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 

จ านวนผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ 9,299 10,238 11,591 12,335 
จ านวนผู้ป่วยในโรคหัวใจ 1,495 1,660 1,926 2,008 
จ านวนผู้ป่วยหัวใจที่ส่งต่อไปยังศูนย์หัวใจที่สูงกว่า 778 812 1,003 1,027 
จ านวนผู้ป่วยหัวใจที่รับจากสถานบริการอื่น 1,741 2,503 3,015 1,664 
จ านวนผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (ACS) 952 984 820 571 
จ านวนผู้ป่วยในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI 117 116 129 81 
จ านวนผู้ป่วย STEMI ทีส่่งต่อไปยังศูนย์หัวใจที่สูงกว่า 11 18 16 31 
จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่รับจากสถานบริการอื่น 64 59 85 - 
จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่รับยา SK จาก รพช. เครือข่าย - - - 17 

Non-invasive 
Echocardiography 64 137 380 957 
Exercise stress test 6 31 18 24 

แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดSK ในผู้ปุวยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMIปี 2554 -2556 เป็นร้อยละ 
68.1  75.19 และ 78.57 ตามล าดับ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพราะมีระบบ STEMI Fast track ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ อัตราตายผู้ปุวยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMIจากปี 2552-2556 เป็น ร้อยละ 36.5,22.9,26.8,24.5,24.0 และ
14.8 มีแนวโน้ม ลดลงและอัตราตายผู้ปุวยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMI       ที่ได้รับยาSK  จากปี 2552-2556 
เป็น ร้อยละ27.7,18.2,22.7,17.7,20.6 และ2.10  มีแนวโน้ม ลดลงเช่นเดียวกัน 
รูปที่ 5  อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดSK ในผู้ปุวยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMIปี 2554 -2556 
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ผู้ปุวยในโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อแยกตาม ICD10 ประจ าปี 2553-2556 พบว่า ในปี 2556  มีผู้ปุวย
โรคหัวใจ ชนิด  NSTEMI เพ่ิมข้ึนจาก 289 รายในปี 2555  เป็น  479 รายในปี 2556  ขณะที่ผู้ปุวยชนิด US  และ  
STEMI  มีแนวโน้มลดลง  

รูปที่ 6  ผู้ปุวยในโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อแยกตาม ICD10 ประจ าปี 2553-2556 

แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

การ Refer Case ผู้ปุวย STEMI ประจ าปีงบประมาณ 2553-2556  พบว่า  ทุก CUP มีการส่งต่อผู้ปุวย
โรคหัวใจมารับการรักษาที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร  มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดย  CUP ที่มีผู้ปุวยสูงได้แก่        
อ าเภอไทรงาม  คลองขลุง  พรานกระต่าย  ขาณุวรลักษบุรี     
รูปที่ 7  การ Refer Case ผู้ปุวย STEMI ประจ าปีงบประมาณ 2553-2556   
 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
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การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ส าคัญ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร  ได้เปิดให้บริการ Stroke Fast Track  ตั้งแค่ ปี 2552  เป็นต้นมา  พบว่า
อัตราตายรวมผู้ปุวย STEMI (I210-I213) และอัตราตายผู้ปุวย STEMI ที่ได้รับ SK มีแนวโน้มลดลงและสามารถลด
อัตราการตายทั้งผู้ปุวยที่ Walk in  และ Refer in  ได้อย่างชัดเจน 
รูปที่ 8   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9   
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แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

 

การให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ปุวย STEMI  พบว่า  อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาท ี
นับจากผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาล  (DTN <=30 นาที) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552-2556  สามารถ
ให้การวินิจฉัยและให้ยาละลายลิ่มเลือดได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กระทรวงก าหนด 

รูปที่ 10  อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552-2556   

 

แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

          การดูแลผู้ปุวย STEMI ที่ได้รับยา SK พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรสามารถให้บริการผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
หัวใจได้ดีกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  โดยพบว่า  สามารถลดอัตราการตายในโรงพยาบาลและ    
ขณะน าส่งโรงพยาบาลได้เป็นที่น่าพอใจ 

ตารางท่ี 2  ผู้ปุวย STEMI ทีใ่ห้ยา ปีงบประมาณ 2556 
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แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดก่อน-หลังพัฒนาระบบ การให้ SK ที่ รพ.ชุมชน จ าแนกตามประเภทที่มา      ปี 
2555-2556พบว่า  ศักยภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาระบบการให้ SK สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้
รวดเร็วและลดอัตราการตายได้ถึงร้อยละ 50   
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบตัวชี้วัดก่อน-หลังพัฒนาระบบ การให้ SK ที่ รพ.ชุมชน จ าแนกตามประเภทที่มา                  
ปี 2555-2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  

 จากการ พัฒนาระบบ การให้ SK ที่ รพ.ชุมชน  ปี 2556  มีผู้ปุวย Stroke  ที่มารับบริการจ านวน  135 
ราย  สามารถให้ยา SK ได้จ านวน 100  ราย (ร้อยละ 74.07)  เสียชีวิต  10 ราย (ร้อยละ 10)  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
เปูาหมายที่กระทรวงก าหนด   

ตารางท่ี 4 
โรงพยาบาล ผู้ป่วย ได้ยาละลาย 

ลิ่มเลือด(%) 

อัตรา 

การเสียชีวิต(%) 

ก าแพงเพชร  110 85 (77%) 9 (10.59%) 

ขาณุวรลักษบุรี  14 7(50%) 0 (0%) 

คลองขลุง  7 6(86%) 1 (16%) 
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พรานกระต่าย  4 2 (50%) 0 (0%) 

รวม 135 100(74.07) 10 (10%) 

แหล่งข้อมูล:  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

 

ปัญหาการด าเนินงาน  

ผู้ปุวยมาถึงแพทย์ช้านานเกินกว่า 12 ชม. ระยะทางระหว่างอ าเภอต่างๆ กับอ าเภอเมืองค่อนข้างไกลท าให้
ผู้ปุวยได้รับการรักษาที่ล่าช้าจนบางครั้งไม่สามารถยับยั้งการเกิด Myocardial necrosis บางรายเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ ส่งผลให้อัตราการตายผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
ในจังหวัดก าแพงเพชรยังคงอยู่ในอัตราท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราตายระดับประเทศ  

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท าแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STยก ส าหรับ  
โรงพยาบาลชุมชนที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้  

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่มาช่วยในการปรึกษา (Line: KPPSTEMI) 
3. ออกประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (SK) แก่ผู้ปุวย 

Uncomplicated STEMI (กลุ่ม anterior wall และ Inferior wall STEMI) ที่โรงพยาบาลชุมชน โดยคัดเลือก
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด และยินดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาล
ขาณุวรลักษบุรี  

4. พัฒนาบุคลากร โดยจัดประชุม nurse case manager ร่วมกับเครือข่าย พบส. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
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แผนงานท่ี 2 

สาขาโรคมะเร็ง 

สถานการณ์โรคมะเร็ง 

 ปัจจุบันโรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยเนื่องจากเป็นสาเหตุการตาย
อันดับต้นๆ ของประชากรไทย และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  โดยพบว่า  อัตราผู้ที่เสียชีวิต จากโรคมะเร็งของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 2548-2552 คิดเป็น 81.4,83.1, 84.9, 87.6และ 88.3 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 
รูปที่      อัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคมะเร็ง ปี 2548-2552 ระดับประเทศ 
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75

80
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90

                              

        

        

แหล่งข้อมูล : ส านักโรคไม่ตดิต่อ รายงานประจ าปี 2553 

 อัตราผู้ปุวยในเข้ารับการรักษาด้วยเนื้องอกร้ายที่อวัยวะส าคัญของประเทศไทย ระหว่างปี 2548 ถึงปี 
2552 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   ชนิดของมะเร็งที่เพ่ิมมากท่ีสุด ได้แก่ เนื้องอกร้ายที่ปอด จากปี 2548  เท่ากับ 25.26 ต่อ
แสนประชนกรเพ่ิมเป็น 32.92  ต่อแสนประชากร ในปี 2552  รองลงมาคือ เนื้องอกร้ายที่ตับ จากปี 2548   
เท่ากับ 36.11  ต่อแสนประชากร  เพ่ิมเป็น  42.47  ต่อแสนประชากรในปี 2552  
รูปที่    อัตราผู้ปุวยในต่อ 100,000 ประชากร ตามกลุ่มสาเหตุ  ปี 2548-2552 ระดับประเทศ 
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แหล่งข้อมูล : ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.  

 จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า อัตราตายโรคมะเร็งที่ส าคัญ จังหวัดก าแพงเพชร  ปี 2554 ถึง ปี  2556  มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี  ชนิดของมะเร็งที่มีอัตราตายเพ่ิมมากที่สุดคือ โรคมะเร็งตับ ส่วนมะเร็งปากมดลูกมีอัตราตายลดลง  

รูปที่     อัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ของโรคมะเร็งที่ส าคัญปี 2554-2556 จังหวดัก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมลู : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

ส าหรับอัตราปุวยโรคมะเร็งที่ส าคัญ จังหวัดก าแพงเพชร  ปี 2554 ถึง ปี  2556  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  ชนิด
ของมะเร็งที่มีอัตราปุวยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ โรคมะเร็งเต้านม พบว่าปี 2556 เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า จากปี 2554   
ส่วนมะเร็งปอด และ มะเร็งปากมดลูก มีอัตราปุวยลดลงในปี 2556 

รูปที่     อัตราปุวยต่อ 100,000 ประชากร ของโรคมะเร็งที่ส าคัญปี 2554-2556 จังหวดัก าแพงเพชร 
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แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งเต้านม  ในภาพรวมจังหวัด  ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ  พบว่า  อัตราปุวยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2554 ถึง ปี  2556  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกอ าเภอ  
อ าเภอที่เพ่ิมมากที่สุดได้แก่  อ าเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งในปี 2556   เพ่ิมขึ้นประมาณสามเท่า จากปี 2554  

รูปที่    อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร แยกรายอ าเภอ 

 

แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมจังหวัด ในปี 2556  มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ  พบว่า  อัตราปุวยโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2556  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เพียง  4  อ าเภอได้แก่  อ าเภอบึงสามัคคี  ลานกระบือ  พรานกระต่าย  และอ าเภอคลองลาน  อ าเภอที่มีอัตราปุวย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ อ าเภอคลองขลุง และ อ าเภอโกสัมพีนคร ส่วนอ าเภอที่มีอัตราปุวยเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่        
อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองลาน และ อ าเภอบึงสามัคคี 

รูปที่   อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร  แยกรายอ าเภอ 
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แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร     

 

 

อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งปอด  ในภาพรวมจังหวัด  ในปี 2556  มีแนวโน้มลดลงจากปี 2555  และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ  พบว่า  ในปี  2556 มีเพียง 3 อ าเภอที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ อ าเภอคลองลาน  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  และอ าเภอพรานกระต่าย   ส่วนอ าเภอที่มีอัตราปุวยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ได้แก่  
อ าเภอคลองลาน และ อ าเภอพรานกระต่าย    

รูปที่     อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งปอด ปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร  แยกรายอ าเภอ 

 

แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งตับในภาพรวมจังหวัด  ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ  พบว่าอ าเภอที่มีอัตราปุวยเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา ประมาณสี่เท่า
จากปี 2554  และอ าเภอที่มีอัตราปุวยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแงเพชร และ อ าเภอไทรงาม      
ส่วนอ าเภอท่ีมีอัตราปุวยลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอคลองลาน  อ าเภอพรานกระต่ายและ อ าเภอโกสัมพีนคร 
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รูปที่    อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งตับ ปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร  แยกรายอ าเภอ 

แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ในภาพรวมจังหวัด ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556          มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ  พบว่า  ในปี 2556  มีเพียง 2 อ าเภอที่มีแนวโน้มลดลง
ได้แก่  อ าเภอทรายทองวัฒนา และ อ าเภอ ปางศิลาทอง    

รูปที่    อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  ปี 2554-2556  จังหวัดก าแพงเพชร แยกรายอ าเภอ 
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แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม ในภาพรวมจังหวัด  ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2556  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อ
พิจารณารายอ าเภอ  พบว่า อ าเภอที่มีอัตราตายมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอบึงสามัคคี ส่วนอ าเภอที่มีอัตราตายลดลง 
ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   อ าเภอคลองลาน อ าเภอทรายทองวัฒนา  และอ าเภอปางศิลาทอง   

รูปที่    อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2554-2556  จังหวัดก าแพงเพชร 
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แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก ในภาพรวมจังหวัด  ปี 2556 มีแนวโน้มลดลง จากปี 2555  เมื่อพิจารณา
รายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่มีอัตราตายเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร และ อ าเภอโกสัมพีนคร  

รูปที่     อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2554-2556  จังหวัดก าแพงเพชร 

 

แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราตายโรคมะเร็งปอด ในภาพรวมจังหวัด  ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2556  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาราย
อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอคลองลาน  และ อ าเภอ
ลานกระบือ  และใน ปี 2556  มีอัตราตายมากที่สุด  ได้แก่  อ าเภอพรานกระต่าย รองลงมา คือ อ าเภอลานกระบือ  

รูปที่     อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอด ปี 2553-2556  จังหวัดก าแพงเพชร 
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แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราตายโรคมะเร็งตับ ในภาพรวมจังหวัดตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2556  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  เมื่อพิจารณาราย
อ าเภอ พบว่า  อ าเภอท่ีมีอัตราตายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี 5 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  อ าเภอคลองลาน 
อ าเภอไทรงาม อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และ อ าเภอคลองขลุง  ในปี 2556  อ าเภอที่มีอัตราตายสูงสุด  ได้แก่  อ าเภอไทร
งาม ส่วนอ าเภอท่ีมีอัตราตายลดลง คือ อ าเภอบึงสามัคคี 

รูปที่    อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับ ปี 2554-2556  จังหวัดก าแพงเพชร 

 

แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราตายโรคมะเร็งตับ ในภาพรวมจังหวัดตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2556  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  เมื่อพิจารณาราย
อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และ 
อ าเภอพรานกระต่าย  และในปี 2556  อ าเภอที่มีอัตราตายลดลง ได้แก่ อ าเภอคลองลาน  อ าเภอคลองขลุง    
อ าเภอทรายทองวัฒนา และอ าเภอปางศิลาทอง 
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รูปที่      อัตราตายด้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ปี 2554-2556  จังหวัดก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมูล : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การด าเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ในภาพรวมจังหวัดตั้งแต่ปี  2553       
ถึง 2556 มีผลงานรวม ร้อยละ 66.70  เมื่อพิจารณาแยกรายอ าเภอ  พบว่า อ าเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่    
อ าเภอคลองลาน  ร้อยละ 95.32 รองลงมาได้แก่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือและอ าเภอคลองขลุง  ผลงาน
ร้อยละ  87.22, 83.24 และ  82.11  ตามล าดับ   

ตารางที่  สตรีอายุ 30-6จ ปี ไดร้ับการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก ปีงบประมาณ2553-2556 จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ(ร้อยละ) รวม(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 2556 

เมืองก าแพงเพชร 19.98 11.64 11.60 7.44 50.25 
ขาณุวรลักษบุรี 23.40 15.33 13.64 10.22 61.57 
คลองขลุง 25.70 21.67 17.57 22.34 82.11 
พรานกระต่าย 29.60 18.73 10.67 10.63 73.53 
คลองลาน 37.10 24.35 15.38 11.36 95.32 
ไทรงาม 24.17 20.49 22.30 9.44 87.22 
ลานกระบือ 21.01 27.27 13.71 6.66 83.24 
โกสัมพีนคร 25.25 20.09 38.59 11.53 76.12 
ปางศิลาทอง 20.63 19.98 8.81 10.49 81.24 
บึงสามัคคี 33.74 27.98 28.78 26.36 61.17 
ทรายทองวัฒนา 27.24 42.09 20.83 16.58 79.70 
รวมทั้งจังหวัด ๒๓.๖๔ ๒3.๕๐ 16.04 10.83 66.7 
แหล่งข้อมูล  :  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมปีงบประมาณ 2550–2556 ในสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป  โดยมีเปูาหมาย    
ร้อยละ 90 พบว่ามีผลงานร้อยละ 88.22, 95.49, 93.89, 91.22,90.95, 90.78  และ 90.71 ตามล าดับ     

ตารางท่ี   การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2550–2556 
ปีงบประมาณ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2550 149261 131,684 88.22 

2551 148,059 141,382 95.49 

2552 150,450 141,263 93.89 

2553 131,614 120,068 91.22 

2554 156,590 142,433 90.95 

2555 162,654 147,664 90.78 

2556 175,196 158,920 90.71 

แหล่งข้อมูล :  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยรวมทั้งจังหวัด ปีงบประมาณ  2556  เปูาหมายใน
การคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 90 ของสตรีอายุ 30-70 ปี จังหวัดก าแพงเพชร มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผล
การด าเนินงาน ได้ ร้อยละ 90.71  เมื่อพิจารณารายอ าเภอ  พบว่า  อ าเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่อ าเภอบึงสามัคคี  
ร้อยละ 92.31 รองลงมาได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  และอ าเภอคลอง
ลาน ร้อยละ 92.12, 91.75, 89.63และ  88.94  ตามล าดับ  

ตารางที่      การตรวจเต้านมดว้ยตนเอง  ป2ี553– 2556  จ าแนกรายอ าเภอ 
อ าเภอ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เมืองก าแพงเพชร 78.61 88.68 89.24 86.81 
ขาณุวรลักษบุรี 86.52 88.75 91.67 89.63 

คลองขลุง 87.98 100 89.46 85.83 
พรานกระต่าย 94.88 92.72 95.23 82.87 

คลองลาน 84.66 89.61 91.02 88.94 
ไทรงาม 96.98 91.21 98.62 82.17 

ลานกระบือ 86.62 84.2 95.22 82.82 
โกสัมพีนคร 93.37 86.66 90.17 91.75 
ปางศิลาทอง 86.51 81.68 91.11 82.04 
บึงสามัคคี 78.21 84.08 76.11 92.31 

ทรายทองวัฒนา 83.93 97.5 94.27 92.12 
รวมทั้งจังหวัด 91.22 90.95 90.78 90.71 

แหล่งข้อมูล :   งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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ปัญหาการด าเนินงาน 

1. อัตราปุวย  อัตราตาย  ด้วยมะเร็งที่พบมาก  ได้แก่ มะเร็งเต้านม  มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  
มะเร็งตับ  มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับ 

2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย  
3. การจัดท าทะเบียนผู้ปุวยมะเร็งยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
4. การดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้าน  ชุมชน  

แนวทางการแก้ไข 
1. เร่งรัดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกอ าเภอให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายในปี 2557        

ร้อยละ100    เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการมากข้ึน 
2. ด าเนินการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
3. จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่แพทย์ พยาบาล  ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  โดยวิธี VIA (Visual 

inspection under acetic acid)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการและได้รับการรักษาทันทีท่ีพบเซลล์ผิดปกติ 
4. ทบทวนปรับปรุงระบบการส่งต่อผู้ปุวย /ข้อมูลสะท้อนกลับปัญหาของผู้ปุวยเป็นระยะ เพ่ือการพัฒนา

กิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทะเบียนผู้ปุวยมะเร็งในระดับ CUP และเครือข่าย  
6. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็ง ให้มี Care Giver  ครอบคลุมพ้ืนที่   
7. ให้โรงพยาบาลที่เป็น Node มียาTamoxefen  ส าหรับผู้ปุวยโรคมะเร็ง 
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แผนงานท่ี 3 
สาขาโรคไม่ตดิตอ่ (DM HT COPD) ปี 2556 

สถานการณโ์รคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  จังหวัดก าแพงเพชร 

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น  เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไป  ท าให้มีผู้ปุวยกลุ่มนี้มากขึ้น  จากรายงานสถิติสุขภาพในปี พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลกพบว่า  
1 ใน10 ของประชาชนในผู้ใหญ่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน  และ 1ใน 3  มีภาวะความดันโลหิตสูง  จากการส ารวจสุขภาพ
ของประเทศไทยโดยการตรวจร่างกาย  ครั้งที่ 4  ปี พ.ศ. 2551-2552  พบว่า  ความชุกของโรคเบาหวานของคนไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 6.9  ทั้งนี้ พบว่า 1 ใน3 ของผู้ปุวยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน  และ        
มีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 3.3  จังหวัดก าแพงเพชร  อัตราปุวยและอัตราตาย
ด้วยโรคเบาหวานตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปี 2555  พบว่า มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน 

รูปที่ อัตราป่วยและอัตราตายต่อ100,000 ประชากร ด้วยโรคเบาหวานปี 2544-2554 (E10-E14) จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ส าหรับโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก  พบว่าทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากถึงพันล้านคน โดยประชากร
วัยผู้ใหญ่ทั่วโลก 1 คน ใน 3 คนมีภาวะความดันโลหิตสูงและได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568   (ค.ศ. 2025) จะปุวย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันล้านคน จะเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตก่อน    วัยอันควร และร้อยละ 50 
ด้วยปุวยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคหัวใจ จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 
4 (พ.ศ.2551-2552) พบว่าประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง 11.5 ล้านคน ร้อยละ 60 
ในชาย และ 40 ในหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน (ไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูง) ร้อยละ 8-9 ได้รับการ
วินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา  จังหวัดก าแพงเพชร  อัตราปุวยและอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปี 2544 ถึง 
ปี 2555  พบว่า มีอัตราเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

 
 



 28 

 
รูปที่         อัตราปุวยและอัตราตายต่อ100,000 ประชากร ด้วยโรคความดันโลหิตสูงปี 2544-2554 จังหวัดก าแพงเพชร 

เมื่อพิจารณารายอ าเภอ  พบว่า  ในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556 ) ทุกอ าเภอมีอัตราตายด้วยโรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซ้อนมีอัตราเพ่ิมขึ้น ทุกปี  อ าเภอที่มีอัตราตายสูงมากกว่า 20 ต่อแสนประชากร มี 4 อ าเภอ  ได้แก่   
คลองขลุง  ขาณุวรลักษบุรี  บึงสามัคคี  ปางศิลาทอง  และอ าเภอบึงสามัคคี   
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ที่มา : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ส าหรับอัตราการปุวยด้วยโรคเบาหวาน  พบว่า  ในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556 ) ทุกอ าเภอมีอัตราปุวย  ด้วย

โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนมีอัตราเพ่ิมขึ้น ทุกปีเช่นเดียวกัน  พบอัตราปุวยสูงที่อ าเภอ ทรายทองวัฒนา  ไทรงาม  
และอ าเภอคลองขลุง   
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ที่มา : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 
อัตราการตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง  พบว่า  ในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556 ) ทุกอ าเภอมีอัตราตายด้วยโรค

ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนมีอัตราเพ่ิมขึ้น ทุกปีเช่นเดียวกัน  อ าเภอที่มีอัตราตายสูงมากกว่า 20 ต่อแสน
ประชากร มี 7 อ าเภอ   ได้แก่อ าเภอคลองลาน  ไทรงาม คลองขลุง  พรานกระต่าย โกสัมพีนคร    บึงสามัคคี  และ
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  ส าหรับอัตราการปุวยก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน  โดยมีอัตราสูงที่อ าเภอคลองลาน     
ไทรงาม  และอ าเภอคลองขลุง 
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ที่มา : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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ที่มา : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ดังนั้นการคัดกรองโรคเบื้องต้นจึงเป็นการค้นหาปูองกันการเกิดโรคในระยะเริ่มแรกได้  จังหวัดก าแพงเพชรใน
ด าเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องทุกปี  ในปี งบประมาณ 2556  ได้ด าเนินการคัดกรองและจัด
แบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป   มีผลงานการคัดกรองร้อยละ  90.10  ส าหรับการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ปุวยโรคเบาหวานและควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง  เป็นการ
ควบคุมและปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา 

จังหวัดก าแพงเพชรมีผู้ปุวยโรคเบาหวานมารับบริการ จ านวน 13572 คน  ผู้ปุวยสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ จ านวน 7006  คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 (เปูาหมายร้อยละ 50)  มี CUP จ านวน  8 แห่งที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเปูาหมาย  ส าหรับ CUP  ที่มีการควบคุมระดับน้ าตาลได้ต่ า คือ CUP 
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (ร้อยละ34.2)  CUP โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อยละ 37.15)  และ  CUP 
โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ 37.46)   
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ผู้ปุวยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี ปี 2556  

 

ที่มา : งานควบคมุโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การควบคุมระดับความดันโลหิต  มีผู้ปุวยมารับบริการ จ านวน 39093  คน ผู้ปุวยสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ จ านวน 16999  คน คิดเป็น  ร้อยละ 43.48 (เปูาหมายร้อยละ 40)  มี CUP จ านวน  4  แห่งที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเปูาหมาย  โรงพยาบาลที่มีการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ต่ า คือ 
CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ 32.88)  CUP  โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (34.66)   

รูปที่   ผู้ปุวยโรคความดันโลหติสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปี 2556  
 

 

ที่มา : งานควบคมุโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   
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การตรวจสุขภาพในช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน  พบว่า มีเพียง 4 CUP ที่มีผลงานบรรลุเปูาหมาย  (ร้อยละ
70) CUP ที่มีผลงานต่ าสุด  ได้แก่ CUP เมือง (ร้อยละ 1.13)  และไทรงาม  (ร้อยละ 10.55)  
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ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตโดยการตรวจ Creatinine ในผู้ปุวยเบาหวาน  พบว่า มี 10  CUP ที่มี
ผลงานบรรลุเปูาหมาย(ร้อยละ60)  CUP ที่มีผลงานต่ าสุด  ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร(ร้อยละ43.47)  
และ CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง (ร้อยละ 58.15)    

ร้อยละ การตรวจ Creatinine ของผู้ป่วยเบาหวาน 
จ าแนกรายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 
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ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้าด้วยวิธี Monofilament  ในผู้ปุวยเบาหวาน  พบว่า มีเพียง 6  CUP ที่มี
ผลงานบรรลุเปูาหมาย(ร้อยละ60)  CUP ที่มีผลงานต่ าสุด  ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร(ร้อยละ21.89)  
CUP โรงพยาบาลพรานกระต่าย (ร้อยละ 25.86)    

ร้อยละ การตรวจเท้าด้วยวิธี Monofilament ของผู้ป่วยเบาหวาน 
จ าแนกรายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 
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ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

สรุป จากข้อมูลสถานการณ์และผลการด าเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า อัตรา
ปุวยและอัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี     

ผลงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย  

1. การควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีในผู้ปุวยเบาหวาน  ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 51.62 (เปูาหมายร้อย
ละ 50)  อ าเภอที่มีการควบคุมระดับน้ าตาลได้น้อย ได้แก่ CUP โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (ร้อยละ34.2) CUP 
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อยละ37.15)  CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ37.46)  และCUP 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ41.73) 

2. การควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ในผู้ปุวยความดันโลหิตสูง  ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 43.48  
(เปูาหมาย ร้อยละ 40)  CUP ที่มีการควบคุมระดับความดันโลหิตได้น้อย ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
(ร้อยละ32.88)  CUP โรงพยาบาลบึงสามัคคี (ร้อยละ34.66)  CUP โรงพยาบาลคลองลาน (ร้อยละ42.26) และ
CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง(ร้อยละ44.78)    

3. การตรวจอวัยวะช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน  ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 77.61  (เปูาหมายร้อย
ละ 70)  CUPที่มีผลงานต่ า  ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ1.13) CUP โรงพยาบาลไทรงาม (ร้อยละ
10.55)  CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง (ร้อยละ54.47) และCUP โรงพยาบาลบึงสามัคคี      (ร้อยละ55.48)  

4. การตรวจจอประสาทตาในผู้ปุวยเบาหวาน  ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 49  (เปูาหมายร้อยละ 
60)  CUPที่มีผลงานต่ า ได้แก่ CUP โรงพยาบาลไทรงาม (ร้อยละ10)  CUP โรงพยาบาลพรานกระต่าย (ร้อยละ23)    
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CUP โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อยละ41)   CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ41)  CUP โรงพยาบาล
ลานกระบือ  (ร้อยละ๕๑)  และCUP โรงพยาบาลบึงสามัคคี  (ร้อยละ55) 

5. การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ปุวยเบาหวาน  โดยการตรวจ Creatinine พบว่า มี 10  CUP ที่มี
ผลงานบรรลุเปูาหมาย(ร้อยละ60)  CUP ที่มีผลงานต่ าสุด  ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร    (ร้อยละ43.47)  
และ CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง (ร้อยละ 58.15)    

6. การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ปุวยเบาหวาน  ด้วยวิธี Monofilament  พบว่า มีเพียง 6  CUP 
ที่มีผลงานบรรลุเปูาหมาย(ร้อยละ60)  CUP ที่มีผลงานต่ าสุด  ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ21.89)  
CUP โรงพยาบาลพรานกระต่าย (ร้อยละ 25.86)    
แนวทางแก้ไข 

1. อ าเภอที่มีผลการควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้น้อย  ควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านการให้
ความรู้ให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง  
เพ่ิมการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ปุวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน 

2. พัฒนาให้มี Care Giver  ในชุมชนในการดูแลผู้ปุวยระยะยาว   
3. เพ่ิมการตรวจสุขภาพช่องปากให้ครอบคลุม  เนื่องจากผู้ปุวยเบาหวานที่มีสุขภาพช่องปากไม่ดี  ท าให้

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 
4. การตรวจจอประสาทตา  เนื่องจากในปีที่ผ่านมา จังหวัดก าแพงเพชรมีปัญหาเรื่องกล้อง Fundus เสีย 

ในปี ๒๕๕๗  ได้สนับสนุนกล้องส าหรับ Mobile  ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น  โดยมีทั้งหมด  ๕  เครื่อง ( รพ.กพ. ๒ เครื่อง  
รพ.พรานกระต่าย ๑ เครื่อง รพ.คลองลาน ๑  เครื่อง ขาณุวรลักษบุรี ๑ เครื่อง)   

5. การปูองกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าและการดูแลเท้า  ควรมีการตรวจและสอนให้ผู้ปุวยและญาติ
สามารถตรวจเท้าด้วยตนเองได้ 
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สถานการณโ์รคถุงลมโป่งพอง  

 สถานการณ์โรคถุงลมโปุงพอง ในประเทศไทย  ข้อมูลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวและประกันสังคม  พบว่า  อัตราปุวยตั้งแต่ปี 2548  ถึงปี 2553   มีอัตรา
เพ่ิมขึ้นทุกปี  ขณะที่อัตราการตายมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย   

                                                           
       -   3            
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แหล่งข้อมูล : -                                                  
                 -                                                                                     
                                                                        J40-44 
         :                                                                    
Cited from http://thaincd.com/document/file/downlode/paper-manual/annual_report_2010.pdf

 จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า  อัตราการตายตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556  เพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยในปี 2556  
อ าเภอที่มีอัตราการตายสูงสุดได้แก่ อ าเภอปางศิลาทอง  รองลงมาได้แก่ อ าเภอคลองลาน  โกสัมพีนคร และอ าเภอ
ไทรงาม     
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แหล่งข้อมูล : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 ส าหรับอัตราการปุวยด้วยโรคถุงลมโปุงพอง  จังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปี 2553  ถึงปี 2556  พบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นเดียวกัน  โดยในปี 2556  อ าเภอที่มีอัตราการปุวยสูงสุดได้แก่ อ าเภอคลองลาน  รองลงมา
ได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา  อ าเภอคลองขลุง  และอ าเภอปางศิลาทอง     
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แหล่งข้อมูล : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยCOPD และ Asthma  ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัด
ก าแพงเพชร  โดยเก็บข้อมูลตามระบบ ICD 10  มีผู้ป่วย COPD  จ านวน  2315  ราย  และผู้ป่วย Asthma 
จ านวน 2143 ราย  และพบว่า  อ าเภอที่มีผู้ป่วย COPD สูงสุด ไดแ้ก่ อ าเภอ คลองลาน  รองลงมาได้แก่  อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรีและอ าเภอพรานกระต่าย  ส าหรับ Asthma มีผู้ป่วยสูงสุดที่อ าเภอ เมืองก าแพงเพชร รองลงมา
ได้แก่  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี    

จ านวนผู้ป่วยCOPDและAsthmaจ าแนกรายอ าเภอ
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แหล่งข้อมูล : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การข้ึนทะเบียนรักษาผู้ปุวย COPD พบว่า จากจ านวนผู้ปุวย 2315  รายขึ้นทะเบียนรักษาเพียง  969  
ราย ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดเพียง  424  ราย  คิดเป็นร้อยละ 43.76 ในส่วนการให้บริการ EAC พบว่า  มี
ผู้ปุวยขึ้นทะเบียนรักษา  1021  ราย  และได้รับ Steroid 839 ราย  ร้อยละ 82.17  
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ข้อมูลการให้บริการ COPD จังหวัดก าแพงเพชร จาก สปสช.

- ผู้ป่วยทีข่ึ้นทะเบียน                           969  คน 

-จ านวนผู้ป่วยที่มารบับริการ                         3956  ครั้ง  

-จ านวนผู้ป่วยที่ได้ LABA                              229  คน 23.63 %

-จ านวนผู้ป่วยที่ได้   น ูสมรรถภาพปอด          424  คน 43.76 %

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ข้อมูลการให้บริการ EAC จังหวัดก าแพงเพชร จาก สปสช.

- ผู้ป่วยทีข่ึ้นทะเบียน                           1021  คน 

-จ านวนผู้ป่วยที่มารบับริการ                        3829 ครั้ง  

-จ านวนผู้ป่วยที่ได้ Steroid                       839  คน   82.17 %

 เนื่องจาก COPD เป็นโรคที่จัดให้มีอยู่ใน Service  Plan  พบว่า เป็นโรคที่ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่สามารถปูองกันได้  ซึ่งจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพในอนาคต  ดังนั้นจึงต้องมีการเฝูาระวังละดูแลรักษา
และพัฒนาระบบการให้บริการรักษาท้ังในระดับชุมชนและสถานบริการสุขภาพ 

ปัญหา  

1. การจัดเก็บข้อมูลในระดับ CUP ยังไม่ครบถ้วน 
2. การจัดระบบบริการยังไม่จัดเจน 
3. ขาดอุปกรณ์การตรวจเบื้องต้นและการรักษา 

แนวทางการแก้ไข 

1.  พัฒนาการจัดเก็บระบบข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกันและการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ 
2. ก าหนดนโยบายให้มีคลินิก COPD ในสถานบริการรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ

ในการดูแลผู้ปุวย 
3. สนับสนุนอุปกรณ์การตรวจคัดกรองและการฟ้ืนฟูสภาพปอด 
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แผนงานท่ี 4 

สาขาโรคไต ตา 

สถานการณ์โรคไต 

ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังจังหวัดก าแพงเพชร  จากข้อมูล  พบว่า อัตราปุวยด้วยโรคไตเรื้อรังปี 25543- 2556  มี
อัตรา 299, 307.99 และ 343.18  ต่อแสนประชากรซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี  ส าหรับอัตราการตายก็มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกันโดยปี 2554 มีอัตรา 23.66 ต่อแสนประชากร  เพ่ิมข้ึนเป็น 29.78 ต่อแสนประชากรในปี 2555   

                2554- 2556                  
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แหล่งข้อมูล:  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 จากข้อมูลปี 2553 ถึงปี 2556  ในภาพรวมจังหวัด  พบว่า อัตราตายด้วยโรคไต เพ่ิมขึ้นทุกปี  เมื่อ
พิจารณารายอ าเภอในปี 2556  อ าเภอที่มีอัตราตายสูงได้แก่อ าเภอ ขาณุวรลักษบุรี  โกสัมพีนคร  ไทรงาม    
คลองขลุง และอ าเภอทรายทองวัฒนา    
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แหล่งข้อมูล :  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 ส าหรับอัตราปุวย ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2556  พบว่า  มีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน  มีเพียงอ าเภอบึงสามัคคี
ที่มีอัตราปุวยลดลง  

อัตราปุวยด้วยโรค CKD  ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร
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แหล่งข้อมูล:  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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จ านวนผู้ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง(CKD) จังหวัดก าแพงแพชร ปี2555 จ าแนกรายอ าเภอ  พบว่า  จ านวนผู้ปุวย
โรคไตวายเรื้อรัง(CKD) จังหวัดก าแพงแพชร พบมากท่ีอ าเภอเมือง,อ าเภอคลองขลุงและอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จ านวน 422,  282  และ  369 

 
อันดับ อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (ราย) 

1 เมือง 422 

2 ไทรงาม 92 

3 คลองลาน 135 

4 ขาณุวรลักษบุรี 282 

5 คลองขลุง 369 

6 พรานกระต่าย 120 

7 ลานกระบือ 79 

8 ทรายทองวัฒนา 36 

9 ปางศิลาทอง 40 

10 บึงสามัคคี 265 

11 โกสัมพีนคร 29 

รวม 1,869 

 แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก DATA Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การด าเนินงานการเฝูาระวังการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวานของจังหวัดก าแพงเพชร  โดย
การประเมินสภาพการกรองของไตในผู้ปุวยโรคเบาหวานทั้งหมด  พบว่ามีผู้ปุวยเบาหวานที่มีภาวะไตวายระยะที่ 1  
ร้อยละ  33.11  ระยะที่ 2  ร้อยละ 35.77  ระยะที่ 3  ร้อยละ  24.69  ระยะที่ 4  ร้อยละ 5.60 และระยะที่ 5  
ร้อยละ 1. 37  
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ร้อยละ ผลการประเมินค่า e GFR (การท างานของไต) ของผู้ป่วยเบาหวาน   จ าแนกรายอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2556
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แหล่งข้อมูล :งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 

 การด าเนินงานการเฝูาระวังการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุ่มผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงของจังหวัด
ก าแพงเพชร  โดยการประเมินสภาพการกรองของไตในผู้ปุวย  พบว่ามีผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตวายระยะท่ี 1  
ร้อยละ  35.5  ระยะที่ 2  ร้อยละ 37.07  ระยะที่ 3  ร้อยละ  23.54  ระยะที่ 4  ร้อยละ 3.92 และระยะที่ 5  ร้อย
ละ 1. 25  

จากการประเมินสภาวะการท างานของไต  พบว่า  ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีภาวะไตวาย
เรื้อรังในระยะที่ 1 ร้อยละ 33  ระยะที่ 2-3 ถึงร้อยละ 55-60  และระยะที่ 4-5 ร้อยละ 5  ดังนั้นโอกาสเกิดภาวะ
ไตวายจากโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)  ค่อนข้างสูง  เพ่ือเป็นการชะลอการเสื่อมของไต จังหวัด
ก าแพงเพชร ได้พัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกไต  
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ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหติสูง ที่เป นโรคไตเรื้อรัง แบ่งเป น 5 ระยะ 
จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2556
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แหล่งข้อมูล :งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 

 การรักษาผู้ปุวยไตวายระยะสุดท้าย  โรงพยาบาลก าแพงเพชร มีจ านวนเครื่องไตเทียม 6 เครื่อง + Mobile 
1 เครื่อง  ในปี 2556  ให้บริการผู้ปุวย CAPD  จ านวน  75 ราย  HD  จ านวน  66 ราย   
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                      2553-2556       55 –      56 
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แหล่งข้อมูล: โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ปัญหาการด าเนินงาน 

1. การประเมินค่า e GFR เพ่ือเป็นการชะลอการเสื่อมของไต ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตวายยังไม่
ครอบคลุม 

2. สถานบริการเพ่ือชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) มีเพียง 2 แห่ง 
3. ขาดบุคลากรการให้บริการฟอกเลือดเนื่องจากมีผู้ปุวยที่ต้องให้บริการฟอกเลือดเพ่ิมข้ึน  
4. ผู้ปุวย/ผู้ดูแล  มีความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพและการปูองกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังน้อย 
5. การพัฒนาผู้ดูแลผู้ปุวยในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ  

แนวทางการแก้ไข 

1. ผู้ปุวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ได้รับการประเมินค่า e GFR 
2. มี CKD Clinic ชะลอการเสื่อมของไต  ใน รพช. 
3. มีเกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ปุวย CKD เป็นแนวทางเดียวกัน 
4. มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน (โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในเครือข่าย) 
5. ขยายหน่วยบริการ ในรพช. ที่เป็นNode ที่มีศักยภาพเพียงพอ  HD CAPD  
6. พัฒนา CAPD Nurse  
7. เพ่ิมศักยภาพ/การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน  จิตอาสา (Care giver) 
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โรคตา 

สถานการณ์โรคตา  

อัตราปุวยด้วยโรคจอประสาทตา ของจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556 มีแนวโน้มลดลง  
แสดงอัตราปุวยด้วยโรคจอประสาทตา จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554 – 2556 

 
แหล่งข้อมูล :   Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

การตรวจจอประสาทตาในผู้ปุวยเบาหวาน  จังหวัดก าแพงเพชรด าเนินการปูองกันภาวะแทรกซ้อนทางตา
โดยการตรวจจอประสาทตาด้วย Fundus Camera  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553  ถึงปัจจุบัน  พบว่าในปี 2556 มี
เพียง 4 CUP ที่มีผลงานบรรลุเปูาหมาย(ร้อยละ60)  CUP ที่มีผลงานต่ าสุด  ได้แก่ CUP ไทรงาม (ร้อยละ 10 )  
และ   CUP พรานกระต่าย (ร้อยละ 23 ) 
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แหล่งข้อมูล : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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ส าหรับระยะเวลารอคอยการผ่าตัดตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  พบว่า ในปี 2554  ถึง 2556  
ผู้ปุวยตาต้อกระจกได้รับการผ่าตัด  จ านวน  1762  1806  และ 2141  รายตามล าดับ  ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  
และมีระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกนานขึ้นทุกปี  โดยในปี 2556  ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก 44.89 วัน  
นานกว่าระยะเวลาตามเปูาหมาย ( 30 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ปัญหาการด าเนินงาน  

1. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ปุวยเบาหวานต่ ากว่าเปูาหมาย   

2. พยาบาลไม่สามารถแปรผลภาพจอประสาทตาได้ 
3. กล้องถ่ายจอประสาทตาไม่เพียงพอ 
4. ระยะรอคอยผ่าตัดยาว   

แนวทางการแก้ไข  

1. จัดระบบการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง    
ร้อยละ 100 

2. อบรม จนท.  ให้สามารถวัดสายตา  และอสม  สามารถวัดสายตาด้วยการนับนิ้วที่ 3 เมตร     
ในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป 

3. ก าหนดให้มีการใช้เกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ปุวย 
4. มีระบบส่งต่อผู้ปุวยเข้ามารับบริการ 
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการแปรผลภาพจอประสาทตา  โดยจัดอบรมแพทย์ 

พยาบาล ประจ าคลินิกโรคเรื้อรัง เรื่องการถ่ายภาพจอประสาทตาและการแปรผล 
6. CUP ที่ได้รับการจัดสรร Fundus Camera จัดตารางการหมุนเวียนกล้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ

และสนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายภาพจอประสาทตา  ดังนี้ 
       - โรงพยาบาลก าแพงเพชร 2 เครื่อง  ครอบคลุมพ้ืนทีโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์  อ าเภอ.เมือง  
อ าเภอไทรงาม  โรงพยาบาลก าแพงเพชร  และอ าเภอโกสัมพีนคร 
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- โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี  1 เครื่อง  ครอบคลุมพ้ืนที อ าเภอ.ขาณุวรลักษบุรี               
อ าเภอทรายทองวัฒนา  และอ าเภอบึงสามัคคี 

- โรงพยาบาลคลองขลุง  1 เครื่อง  ครอบคลุมพ้ืนที อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลอง
ลาน  และอ าเภอปางศิลาทอง 

- โรงพยาบาลพรานกระต่าย  1 เครื่อง  ครอบคลุมพ้ืนที อ าเภอพรานกระต่าย 
อ าเภอลานกระบือ  และอ าเภอไทรงาม 

7. เพ่ิมเวลาผ่าตัดหรือผ่าตัดนอกเวลา 
8. จัดทีมออกหน่วยตรวจรักษาและผ่าตัดในระดับปฐมภูมิ  ทุติตภูมิ 
9. จัดตั้งศูนย์จอประสาทตาและน้ าวุ้นตา 
10. ขยายการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกในโรงพยาบาลคลองขลุง 
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แผนงานท่ี 5 

สาขาอุบัติเหต ุ
 

จากสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปี  
2548-2556 พบว่ามีอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มสูงขึ้น   ซึ่งในปี 2556 มีอัตราปุวยสูงกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม  เช่นเดียวกับอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
และสูงกว่าค่าเปูาหมาย ๒๐ ต่อแสนประชากรในทุกปี  และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่าปี 
2556 มีอัตราตายสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม  (รูปที่ ) 
      
       รูปที่     อัตราบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖  

 

      รูปที่     อัตราปุวยจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดก าแพงเพชร ปี  ๒๕๕๖ เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 
5 ปี 
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      รูปที่   อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ของประเทศท่ีก าหนดอัตราตายต้องไม่เกิน ๒๐ ต่อแสนประชากร 

 
 

รูปที่   อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๖ เปรียบเทียบ 

 ค่ามัธยฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง 

  
การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

พบว่าหน่วย FR  หน่วยกู้ชีพเบื้องต้น มีการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ปุวยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่เริ่มมี
แนวโน้มลดลงในปี 2556 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและอาสาสมัครของอปท. 
 หน่วย BLS  มีแนวโน้มคงที่ ซึ่งมีการด าเนินการเพียง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ เมือง  พรานกระต่ายและ
โกสัมพีนคร 
 หน่วย ALS  มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ปุวยภาวะวิกฤติได้รับแจ้งผ่านระบบ 1669 มากขึ้น    
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 เมื่อจ าแนกรายอ าเภอพบว่าอ าเภอเมือง มีผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพสูงสุด รองลงมาได้แก่ อ าเภอ
คลองขลุง และอ าเภอปางศิลาทอง  (รูปที่  ) 
 ส่วนระยะเวลาการรอคอยของการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ พบว่า ตั้งแต่การรับแจ้งถึงการสั่งการ 
Dispatch  มีแนวโน้มสูงขึ้น  การดูแลผู้ปุวยในจุดเกิดเหตุ (On Sence)   ปี 2556 มีแนวโน้มลดลง  และตั้งแต่แรก
รับถึงจุดเกิดเหตุ (Response time) มีแนวโน้มลดลง เนื่องระยะเวลาจากหน่วยถึงจุดเกิดเหตุ มีระยะทางเกิน 10 
กิโลเมตร 
 

รูปที่      จ านวนครั้งของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแยกรายหน่วยตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

          
รูปที่   จ านวนของการปฏิบัติการของหน่วยปฎิบัติการแยกประเภทหน่วยและแยกรายอ าเภอ ปี ๒๕๕๖ 
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รูปที่    ระยะเวลาของการออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุกระดับ เปรียบเทียบปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 

 
 เมื่อแยกผู้ปุวยอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน พบว่าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการออกของหน่วยกู้ชีพพบว่ามีการให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น 
 

รูปที่     จ านวนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมดเปรียบเทียบการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้านอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๖ 
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        รูปที่   เปรียบเทียบการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ปุวยอุบัติเหตุด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินเปรียบเทียบการ
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
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แผนงานท่ี 6 

สาขาจิตเวช 

การด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดก าแพงเพชร 

การด าเนินงานสุขภาพจิต จังหวัดก าแพงเพชร สถานการณ์ที่ส าคัญและพบว่ายังเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนา 
ได้แก่ การเข้าถีงบริการผู้ปุวยโรคจิต และปัญหาการฆ่าตัวตาย 

การเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรคจิต จังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราการเข้าถึงบริการร้อยละ ๕๐.๓๗ ส่วนปัญหา
การฆ่าตัวตายของประชากรจังหวัดก าแพงเพชร มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ โดยมี
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเปรียบเทียบปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ เป็น ๗.๙๙, ๑๐.๓๓,  ๗.๗๐, ๙.๖๓ และ ๑๐.๘๘ ต่อ
ประชากรแสนคน แม้ว่าข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จะลดลงเหลือ 8.๑๑ ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อดูข้อมูลแต่ละอ าเภอยังพบว่า มีเพียง 3 อ าเภอที่อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกินเกณฑ์
ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข(6.5 ต่อประชากรแสนคน) 

แผนภาพข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จแยก จังหวัดก าแพงเพชร เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2551 – 2556 

 

 

ที่มา : รายงานเฝูาระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย 

 

 

6.5 
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แผนภาพข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จแยกรายอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2556 

 

ที่มา : รายงานเฝูาระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย 

การเข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคซึมเศร้า จังหวัดก าแพงเพชรคาดการณ์ว่ามีผู้ปุวยโรคซึมเศร้า จ านวน ๑๓,๕๒๖ 
คน จากข้อมูลการให้บริการของสถานบริการในจังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่ 5 กันยายน 2556 พบว่ามีผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้าได้รับการบ าบัดรักษา จ านวน 7,338 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 ของความชุกของโรค(ข้อมูลจากโปรแกรม
ระบบดูแลโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อประชากรแสนคน 

6.5 
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แผนภาพข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแยกรายอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ด้านจิตเวชเด็ก จากข้อมูลการส ารวจสติปัญญาเด็กไทยของกรมสุขภาพจิต ปี 2554 พบว่า เด็กวัยเรียนใน
จังหวัดก าแพงเพชร ระดับ IQ ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย IQ ที่ ๙๕.๒๒ 

สรุปประเด็นปัญหาการด าเนนิงานบริการสุขภาพจิตจังหวัดก าแพงเพชร 

๑. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่  : กลุ่มโรคจิต โรคซึมเศร้า การพยายามฆ่าตัวตาย 
๒. ด้านมาตรฐานบริการ 
๓. ปัญหาการดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
๔. การส่งต่อผู้ปุวยจิตเวช 

 

 

 

 

 

 

 

31 
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เป้าหมายการพัฒนางานบริการสุขภาพจิต 

๑. การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
           ๑.๑ ผู้ปวุยกลุ่มโรคจิต ร้อยละ ๗๐ 
           ๑.๒ ผู้ปวุยโรคซึมเศร้า ร้อยละ ๓๑ ของความชุกของโรค 

๒. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงร้อยละ ๑๐ 
๓. หน่วยบริการมีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามเกณฑ์ระดับที่ ๑ 

           ๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ รพท.  
           ๓.๒ ร้อยละของ ๗๐ รพช.  
           ๓.๓ ร้อยละของ ๕๐ รพ.สต.  

๔. Psychosocial clinic / MCATT คุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ 

ตัวช้ีวัดด้านสุขภาพจิต 
๑. ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯลฯ (ไม่น้อยกว่า ๗๐ ) 
๒. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๑) 
๓. ร้อยละของอ าเภอทีมีทีม MCATT คุณภาพ(ร้อยละ ๘๐) 
๔. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 

สิ่งที่ได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2556 
1. จัดอบรม เพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่แพทย์ ที่จบใหม่ เรื่อง โรคจิตเวช การบ าบัดรักษา ใน

โรงพยาบาลทั่วไป 
2. พัฒนาความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่มี

พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 
3. การพัฒนาการด าเนินงานปูองกันความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว เชื่อมโยงศูนย์ให้ค าปรึกษา

คุณภาพ (Psychosocial Clinic) 
4. การจัดท าคู่มือการดูแลผู้ปุวยจิตเภทในชุมชน และคู่มือการดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 
5. ก าหนดฐานข้อมูลผู้ปุวยสุขภาพจิตและจิตเวชของแต่ละสถานบริการ (แต่การเชื่อมโยงยังไม่ครอบคลุม 

ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป) 
6. ส ารวจการใช้ และจัดท าบัญชียาจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน  
7. ประเมินมาตรฐานบริการด้านสุขภาพและจิตเวชในสถานบริการทุกระดับ 
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แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ 

1. การเพิ่มการเข้าถึงบริการ  
1.1 รพท. :   

- การรับผู้ปุวยในจิตเวชร่วมกับผู้ปุวยฝุายกาย 
- การจัดให้มีห้องสังเกตอาการที่คลินิกจิตเวช 
- การจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่แพทย์ ที่จบใหม่ เรื่อง โรคจิตเวช และการบ าบัดรักษา 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
- พัฒนาศักยภาพ รพช.ในการวินิจฉัย บ าบัดรักษา และดูแลผู้ปุวยจิตเวช เปูาหมายปี 2557 จ านวน  

๔ แห่ง ได้แก่ รพ.ไทรงาม รพ.บึงสามัคคี รพ.ทรายทองวัฒนา และ รพ.คลองขลุง 
1.2 รพช. :   

- จัดให้มีคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชแยกเฉพาะสัดส่วน 
- จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษา (Psychosocial clinic) เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ 
- จัดให้มียาจิตเวชพร้อมใช้ใน รพ.(บัญชียาจิตเวชพ้ืนฐาน) 

1.3 รพ.สต. :  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจการคัดกรองโรคทางจิตเวช การส่งต่อ และการดูแลต่อเนื่อง 
2. การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย  
3. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร สถานบริการ และขีด

ความสามารถ ในสถานบริการทุกแห่ง 
4. การพัฒนาทีม MCATT คุณภาพ : ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
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แผนงานท่ี 7 

สาขาทารกแรกเกิด 

ทารกแรกเกิด 

     ดท   ผนพ ฒน   บบ       ข  พ (service Plan) ข     ใ ้บ     ท         ด   

  ตถ ป       พ ่ ใ ้   ด     ด  บบ   ด ูลท         ด  ล   บบ   ต               ล ได้  ต ฐ น

ตล ด น   พ ฒน  ถ นพ  บ ลท    ด บใ ้     ถดู ลผู้ ป   ได้ต  บ  บท ล ข ด         ถท ่

   ท     ธ  ณ  ข    นด  พ ่ ใ ้ท         ดท ่  ็บป   ได้  บ   ดู ลต    ณ  พ  ต ฐ น ตล ด น

  ้      พ ึพ ใ    ป     นท ่ได้  บบ       

ต     ๑    น น ล   ต  ท      ดท  ้  ด    ด    พ ทารกน้ าหนัก< ๒,๕๐๐ กรัม ทารกแรกเกิดขาด 

              ออกซิเจน ทารกตายปริก าเนิด ป  บป    ณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ข้อมูล ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
(ต.ค.๕๖-ธ.ค.๕๖) 

จ านวนทารกเกิดทั้งหมด ๖,๐๗๗ ๖,๑๓๗ ๖,๗๗๙ ๖,๓๐๐ ๑,๖๕๖ 
จ านวนทารกเกิดมีชีพ   ๖,๐๔๒ ๖,๑๓๗ ๖,๗๕๓ ๖๒๗๓ ๑,๖๔๔ 
- จ านวนทารกเกิดมีชีพ           

น้ าหนัก< ๒,๕๐๐ กรัม 
๕๗๕ ๖๖๔ ๖๑๘ ๕๘๓ ๑๖๔ 

      ร้อยละ ๙.๕ ๑๐.๖ ๙.๒ ๙.๓ ๑๐.๐ 
- ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ๑๔๕ ๑๕๓ ๑๕๖ ๑๐๒ ๔๓ 

      อัตรา ต่อ ๑,๐๐๐ เกิดมีชีพ ๒๔.๐ ๒๔.๓ ๒๓.๑ ๑๖.๗๓ ๒๐.๒๕ 

- จ านวนทารกตายปริก าเนิด ๔๕ ๔๓ ๔๗ ๔๔ ๑๐ 
      อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด ๗.๔ ๗.๐ ๖.๙ ๗.๐ ๖.๐ 
ท ่   :      น ฝ้        ข  พ    ล  ด ็ 

    ต      ในป  บป    ณ ๒๕๕๖ พบท         ดน  ้ น  น้       ๒,๕๐๐       พ ่ ขึน้ ล็ น้  

    ้  ล  ๙.๒ ในป  ๒๕๕๕  ป็น ้  ล   ๙.๓     (๕๘๓)   ท      ด    พ      ข ด       นขณ    ด 

ลดล     ๒๓.๑ ต   ต   ๑,๐๐๐       ด    พ  ป็น  ๑๖.๗๓  ต   ๑,๐๐๐       ด    พ ๑๐๒        ต  ท   

ต  ป      น ด พ ่ ขึน้ ล็ น้         ต   ๖.๙ ต   ๑,๐๐๐       ดท  ้  ด  ป็น ๗.๐ ต   ๑,๐๐๐       ด

ท  ้  ด  ( ๔๔    )  
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      ๒     น น ล   ต  ท   น  ้ น  น้       ๒,๕๐๐      ท         ดข ด       น ล ท    

             ต  ป      น ด       พ  บ ล  ป  บป    ณ ๒๕๕๖  

โรงพยาบาล เด็กเกิด
ทั้งหมด 

เกิด 
มีชีพ 

น้ าหนัก<๒,๕๐๐ 
กรัม 

ขาดออกซิเจน ตายปริก าเนิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
ก าแพงเพชร ๓๖๐๐ ๓๔๖๐ ๓๙๔ ๑๑.๐ ๖๓ ๑๘.๒๑ ๓๗ ๑๐.๓ 

ขาณุวรลักษบุรี   ๗๒๖ ๗๒๘ ๖๒ ๘.๖ ๗ ๙.๖๒ ๒ ๒.๘ 

คลองขลุง        ๔๘๕ ๔๖๙ ๓๗ ๗.๖ ๓ ๖.๔๐ ๑ ๒.๑ 

พรานกระต่าย ๓๖๒ ๓๕๓ ๒๗ ๗.๕ ๖ ๑๗.๐๐ ๐ ๐.๐ 

คลองลาน ๒๙๓ ๒๘๖ ๑๒ ๔.๑ ๔ ๑๓.๙๙ ๒ ๖.๘ 

ไทรงาม ๒๐๕ ๑๙๘ ๑๓ ๖.๔ ๓ ๑๕.๑๕ ๑ ๔.๙ 

ลานกระบือ ๑๕๖ ๑๔๖ ๔ ๒.๖ ๔ ๒๗.๔๐ ๐ ๐.๐ 

ปางศิลาทอง ๑๖๓ ๑๖๒ ๑๘ ๑๑.๐ ๕ ๓๐.๘๖ ๐ ๐.๐ 

บึงสามัคคี ๙๗ ๙๗ ๖ ๖.๒ ๒ ๒๐.๖๒ ๐ ๐.๐ 

ทรายทองวัฒนา ๑๕๓ ๑๓๘ ๕ ๓.๓ ๒ ๑๔.๔๙ ๑ ๖.๕ 

ทุ่งโพธิ์ทะเล ๖๐ ๖๑ ๕ ๘.๓ ๓ ๔๙.๑๘ ๐ ๐.๐ 

ก าแพงเพชร ๖๓๐๐ ๖๐๙๘ ๕๘๓ ๙.๓ ๑๐๒ ๑๖.๗๓ ๔๔ ๗.๐ 

ท ่   :      น ฝ้        ข  พ    ล  ด ็ 

   ต      ในป  บป    ณ ๒๕๕๖ ข้  ูล      พ  บ ล พบท         ดน  ้ น  น้       

๒,๕๐๐         ท ่  ดท ่   พ  บ ลป    ล ท   ( ้  ล   ๑๑.๐)   ท      ด    พ      ข ด       นขณ 

   ด ู   ดท ่   พ  บ ล ท    พธ ์ท  ล  (  ต   ๔๙.๑๘  ต   ๑,๐๐๐       ด    พ)  ท   ต  ป      น ด    ต  

  ู  ดท ่   พ  บ ล    พ  พ    (  ต   ๑๐.๓ ต   ๑,๐๐๐       ดท  ้  ด)  
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ตัวช้ีวัด  การลดอัตราตายของทารกแรกเกิด 
ตาราง ๓  จ านวนทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม เสียชีวิต แยกตามน้ าหนัก ปี ๒๕๕๖ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ทารกเกิดมีชีพ ๖,๒๗๓  

ทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม ๕๘๓ ๙๓ 
เสียชีวิตภายใน ๒๘ วันแรก ๒๖ ๔.๔๕   
ทารกเสียชีวิตภายใน ๒๘ วัน แรกแยกตามน้ าหนัก   

- น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กรัม ๘  น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  
- ๑,๐๐๐ – ๑,๔๙๙ กรัม  ๗  น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ 
- ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ กรัม ๑๕  น้อยกว่า ร้อยละ ๒ 

ที่มา : แบบฟอร์ม ก-1  
จากตาราง   อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม ภายใน ๒๘ 

วัน เป็นร้อยละ ๔.๔๕  โดยแบ่งเป็นทารกน้ าหนักน้อยกว่า ๑,๐๐๐ กรัม ๘ คน  น้ าหนัก  ๑,๐๐๐ – ๑,๔๙๙ กรัม  
๗  คน  และน้ าหนัก ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ กรัม  ๑๕ คน 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม ๒ ให้การดูแลทารกแรกเกิด ถึง๑ ปี รวมทั้งรับรักษาต่อ
จากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ได้รวบรวมข้อมูลภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดซึ่งเป็นปัญหาของ
ทารกแรกเกิดที่พบบ่อย ผลแสดงดังตาราง 

ตาราง ๔  ข้อมูลภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
ข้อมูล ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรก (ราย) ๔๖๕ ๖๒๗ ๗๘๘ 
มีระดับบิลิรูบินสูงเกินค่าปกติมาก รักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายเลือด 
(Blood Exchange) (ร้อยละ ) 

๑.๐๘ ๐.๙๕ ๑.๑๔ 

พบทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองที่เกิดอันตรายต่อเนื้อสมอง 
(Kernicterus) 

๑ - - 

ที่มา : โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง  โรงพยาบาลก าแพงเพชร     
        และเครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ 

จากสถิติของโรงพยาบาลก าแพงเพชร  พบว่าภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดพบมากที่สุด และจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี คือ จ านวน ๔๖๕ , ๖๒๗ ,๗๘๘  ราย (ปี ๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามล าดับ) และมีระดับบิลิรู
บินสูงเกินค่าปกติมาก รักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Blood Exchange) ร้อยละ๑.๐๘ ,๐.๙๕ , ๑.๑๔  (ปี 
๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามล าดับ)  และในปี ๒๕๕๔ ยังพบทารกที่มีภาวะตัวเหลืองที่เกิดอันตรายต่อเนื้อ
สมอง (Kernicterus) จ านวน ๑ ราย  ดังนั้นปี ๒๕๕๖  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้มีการพัฒนาระบบการดูแลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง แต่ยังพบว่ามีภาวะตัวเหลืองจ านวนมาก ๖๒๘ ราย และ ได้รับการท า Blood 
Exchange ร้อยละ ๐.๙๕ (๖ ราย)   
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   พป ญ  ข  ท         ดด   ล   ข้  ต้น การพัฒนาระบบการดูแลภาวะตัวเหลือง โดยการตรวจ

คัดกรองและให้การดูแลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ถูกต้อง  มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบการให้
ค าปรึกษาและระบบการดูแลและส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  จะช่วยปูองกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองแก่ทารกแรก
เกิดได้     ท  ้    ป็นต้      บบ   ด ูล ล    ต               ตล ด นพ ฒน  ถ นพ  บ ลใ ้ด ูลผู้ป   

ได้ต  บ  บท  พ ่ ใ ้ท         ด ได้  บ   ด ูลต    ต ฐ น  

คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด    ได้ประชุมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ผ่านทางระบบ web conference 
ณ ห้องประชุมนครชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร และก าหนดแผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ ดังนี้    

๒.๑ พัฒนาเครือข่ายบริการภายในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  
- Conference case ที่มีปัญหา / ที่น่าสนใจ หรือ Dead case conference ในทีมที่เก่ียวข้องการ

ดูแลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

- ร่วมประชุมกับกลุ่มงานสูติกรรมเพ่ือลดการคลอดก่อนก าหนด และลดการเกิดภาวะ Birth 
asphyxia 

- ปรับโครงสร้างหรือสถานที่ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือการดูแลผู้ปุวยทารกแรกเกิด 

- ติดตาม ประเมินผลการเจริญเติบโต และพัฒนาการต่อเนื่อง 

- ทบทวนระบบส่งต่อทารกแรกเกิด คลอดก่อนก าหนด / น้ าหนักน้อยที่มีปัญหาซับซ้อน มีการ
ประสานงานก่อนส่งต่อ และให้การดูแลทารกก่อนและระหว่างส่งต่อตามมาตรฐาน STABLE 
program 

๒.๒ พัฒนาเครือข่ายบริการภายในจังหวัด 
- จัดท าแนวทางการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด น้ าหนักน้อย แนวทางการดูแลทารกท่ีมีภาวะตัว

เหลือง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลก าแพงเพชร และโรงพยาบาลชุมชน  เพ่ือให้ปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน 

- ให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทารกแรกเกิดคลอดก่อนก าหนด น้ าหนัก
น้อยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน  การดูแลรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลือง กรณีท่ีตัวเหลืองมาก ค่าบิลิรูบิน
ถึงเกณฑ์เปลี่ยนถ่ายเลือด (Blood Exchange) ส่งต่อทารกรักษาที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

๒.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด 
และ Neonatal resuscitate การดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง   เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในการดูแลทารกแรกเกิด แก่กลุ่มเปูาหมายได้แก ่บุคลากรปฏิบัติงานดูแลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
และโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.ทุกแห่ง ระยะเวลา   ๒ วัน  
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๒.๔ ประชุมกุมารสัญจรพัฒนาเครือข่ายในจังหวัด  โดยทีมกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลก าแพงเพชรให้
ความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดคลอดก่อนก าหนด น้ าหนักน้อย , Neonatal resuscitate , Conference case ที่
มีปัญหา เรื่องภาวะตัวเหลือง  เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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แผนงานท่ี 8 

สาขาทันตกรรม 
สรุปผลการด าเนินงาน Oral Health Service Plan จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2556 

ตารางที ่1 ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพระดับจังหวัด  ตามกลุ่มอายุ จังหวัดก าแพงเพชรปี งบประมาณ  2553-    

2556   เปรียบเทียบกับเปูาหมายระดับประเทศ ปี  2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอายุ (ปี) รายการตัวชี้วัดสภาวะทันตสุขภาพ 
เปูาหมาย
ประเทศ 
2556 

เปูาหมาย 
จังหวัด 
ปี2556 

สถานการณ์จังหวัดก าแพงเพชร 
พ.ศ.
2553 

พ.ศ.
2554 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

1. อายุ 1.5ปี ร้อยละของเด็กเกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม - - - - 15.23 8.90 

2. อายุ 3 ปี ร้อยละของเด็กเกิดฟันผุในฟันน้ านมไมเ่กิน 57 60 68.46 67,34 62.43 56.71 
3. อายุ 6 ปี(ป.1) ร้อยละของเด็กเกิดโรคฟันผุในฟันแท้ - - - 24.87 - 13.11 
4. อาย1ุ2ปี(ป.6) ร้อยละของเด็กเกิโรคฟันผุในฟันแท้ไม่เกิน 55 51 61.91 60.46 52.31 46.16 

ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ (DMF)    
ไม่เกิน (ซี/่คน) 

1.5 1.5 1.88 1.84 1.49 1.06 

เหงือกปกติไมม่ีเหงือกเลือดออก(รอ้ยละ) - - 74.23 68.43 68.98 84.61 
5. ผู้สูงอายุ  
อาย6ุ0-74ปี 

ร้อยละของประชากรที่มีฟันแท้ใช้งานได ้

ไม่น้อยกว่า  20 ซี ่
- - 52.63 37.73 - 45.95 

ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานท่ี 

เหมาะสม คือ มีฟันคูส่บฟันหลังท้ังฟัน 

แท้และฟันเทียมไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ 

52 51 47.77 38.49  41.97 57.81 
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ตารางที่ 2  ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านมจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกรายหน่วยบริการ ปี 
2553-2556 

ล าดับที่ CUP เด็กอายุ 3 ปี เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม (ร้อยละ) 

    พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

1 รพ.ก าแพงเพชร 63.60 67.77 62.17 61.02 

2 รพ.ขาณุวรลักษบุรี 70.56 77.04 64.31 60.79 

3 รพ.คลองขลุง 79.74 72.81 58.83 51.92 

4 รพ.พรานกระต่าย 58.75 72.21 75.44 68.08 

5 รพ.คลองลาน 73.02 68.27 71.60 62.78 

6 รพ.ไทรงาม 61.67 52.33 62.99 47.54 

7 รพ.ลานกระบือ 68.63 66.23 60.51 35.66 

8 รพ.ปางศิลาทอง 76.60 69.80 74.82 51.36 

9 รพ.บึงสามัคคี 56.34 51.43 41.90 57.37 

10 รพ.ทรายทองวัฒนา 85.62 63.57 54.17 46.43 

11 รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 67.92 66.67 56.14 52.39 

12 
สสอ.โกสัมพีนคร 64.84 รวมกับCUPรพ.กพ. รวมกับCUPรพ.กพ. 

รวมกับCUP
รพ.กพ. 

  จังหวัด 68.46 67.34 62.43 56.71 
ที่มา : จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ของหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการส ารวจเด็กอายุ 3 ปี ที่เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านมจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกรายหน่วยบริการ        
ปี 2553-2556 ความชุกของการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี มีแนวโน้มลดลง ทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอบึงสามัคคี     
ที่เพ่ิมข้ึน (จากปี 2555 ร้อยละ 49.01 เป็นร้อยละ 57.37ในปี 2556) และอ าเภอที่สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด (ร้อย
ละ 57) ได้แก่ อ าเภอเมือง เขตรับผิดชอบของ รพ.ก าแพงเพชร  อ าเภอพรานกระต่าย คลองลาน และอ าเภอ     
ขาณุวรลักษบุรี 
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ปี 2556 จังหวัดก าแพงเพชร โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ด าเนินงานสนับสนุนการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ควบคุมและปูองกันโรคในช่องปาก ในเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)    
โดยทันตกรรมปูองกันในเด็กด้วยฟลูออไรด์วาร์นิช และเพ่ิมทักษะในกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก เรื่องการแปรงฟันให้
เด็กด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  เด็กกลุ่มวัยเรียนเฝูาระวังสุขภาพช่องปากในเด็กชั้นอนุบาลและเด็กประถมศึกษา       
ปีที่  1-6  ในโรงเรียนทุกสังกัด ให้บริการทางทันตกรรมปูองกันในเด็กชั้นป. 1 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ  
ในฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่ง (ฟันซี่6)  เพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็ก
นักเรียน และสนับสนุนภาคีเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพช่องปากดี  
สนับสนุนCUP และเครือข่าย ศสม. และรพ.สต.   จัดบริการรักษาทางทันตกรรม  และฟ้ืนฟูสภาพในช่องปากใน
กลุ่มวัยท างาน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  ทุกกลุ่มวัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน อสม .และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แก่ประชาชน.ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ความก้าวหน้า การด าเนินการจัดท าแผนงานจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557 

1. การจัดบริการให้ครอบคลุมในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัยเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก 
2. เน้นการสร้างเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อาสาสมัครสาธารณสุขดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในชุมชน 
3. การจัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพให้ครอบคลุม รพ.สต./ศสม. ทุกอ าเภอ ร้อยละ 45 
4. ลดระยะเวลารอคอยคิวรับบริการสุขภาพช่องปากทุกบริการไม่เกิน 3 เดือน 
5. ท าแผนลดค่าใช้จ่าย(ค่ายา เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในปี 2556 

 
ความก้าวหน้าในปีท่ีผ่านมา – ปี 2556  
 เนื่องจากปัญหาทันตสาธารณสุขของจังหวัดก าแพงเพชรที่ส าคัญ คือ การเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก และเด็ก
วัยเรียน ซึ่งที่ผ่านมาทุก CUP ได้วางแผนเพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี  ซึ่งจากผลการด าเนินงาน และ 
ผลการส ารวจ พบว่า สถานการณ์โรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี  ในระดับจังหวัดลดลง   อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
กับเปูาหมายระดับเขตบริการสุขภาพที่ 3 พบว่าสถานการณ์โรคฟันผุยังสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ57) ซึ่งในแต่ละ CUP   
ได้ปรับแนวทางการด าเนินงานในกลุ่มเปูาหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามแผนการด าเนิน งานในปีงบประมาณ 
2557 กล่าวคือ  

: เน้นจัดบริการให้ครอบคลุมในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัยเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคฟันผุ 
: เน้นการสร้างเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในชุมชน 
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ในปี 2557 ในกลุ่มผู้สูงอายุการรับบริการท าฟันเทียม และคิวการรักษาทางทันตกรรมนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถานการณ์ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 3 แล้ว พบว่าในภาพรวมจังหวัดก าแพงเพชรไม่มีปัญหาในส่วนนี้ แต่
อย่างไรก็ตามเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย ให้เพ่ิมมากขึ้นตามนโยบายของจังหวัด
ก าแพงเพชรและนโยบายกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าแผน การจัดบริการด้านสุขภาพช่องปากให้ครอบคลุมรพ.
สต.และศสม.เขตเมือง ในแต่ละพ้ืนที่ทุกอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างน้อยร้อยละ 45  

แสดงอัตราการปราศจากโรค ันผุในเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี และอัตราผู้สูงอายุมี ันคู่สบ ันหลัง 4  คู่สบ ปี

2556 เขตบริการสุขภาพที่ 3  
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แผนงานท่ี 9 
5 สาขาหลัก 
สาขาสูติกรรม 

การจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)  มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ  และเพ่ิม
การเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนโดยเน้นการพัฒนาบริการที่เป็นปัญหา   โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดความแออัดของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และเพ่ิมศักยภาพของหน่วยบริการในระดับทุติยภูมิ ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ปุวย
ได้มากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากเขตสุขภาพ ในสาขาสูตินรีเวชกรรม พบประเด็นปัญหา ในภาพรวมคือ การผ่าตัด 
Caesarean Section มีจ านวนมากในโรงพยาบาลขนาดใหญ่   และคุณภาพ ANC CLINIC โดยมีประเด็นโรคที่
ส าคัญคือ Post Partum hemorrhage และ High risk Pregnancy   

ตาราง ๑ จ านวนและอัตรามารดาตาย ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๗  (ต.ค.๕๖-ธ.ค.๕๖) 
  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑ จ านวนเด็กเกิดมีชีพ (คน) ๖,๗๑๖ ๖,๐๔๒ ๖,๒๙๓ ๖,๗๕๓ ๖,๒๗๓ ๑,๖๕๐ 
๒ จ านวนมารดาตาย (คน) ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ - 
 อัตราการตายมารดา 

(ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
๒๙.๘ ๑๖.๖ ๑๖.๐ ๔๔ ๑๕.๙ ๐.๐ 

๓ สาเหตุมารดาตาย       
 ๓.๑ สาเหตุการตายโดยตรงทางสูติ

กรรม (Direct Obstetric Death) 
 - - - - - 

 ๓.๒ สาเหตุการตายโดยอ้อม 
 (Indirect Obstetric Death) 

      

  -     Amniotic Fluid Embolism ๑ ๑ - ๑ ๑ - 
  -    AIDS  ๑ - - - - - 
 - ติดเชื้อเข้ากระแสเลือด

(ไข้เลือดออก) 
 - ๑ - - - 

 - Acquired pneumonia  - - ๑ - - 
 - Bacteria meningitis  - - ๑ - - 
 - CHF  - - - - - 

ที่มา:แบบฟอร์ม ก-๑ 
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 จากตาราง การตายมารดาของจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุการตายโดยอ้อม 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีมารดาตาย ๑ ราย ด้วยสาเหตุ Amniotic Fluid Embolism 

 

 

ตาราง ๒   จ านวนและอัตราภาวะตกเลือดหลังคลอดและทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๗               
           (ต.ค.๕๕-ม.ค.๕๗) 

ข้อมูล ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
(ต.ค.๕๖-ม.ค.๕๗) 

หญิงคลอด  ๖,๐๔๗ ๖,๔๐๑ ๖,๗๔๔ ๖๔๐๒ ๒๑๓๓ 
หญิงที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด  ๑๑๐ ๘๔ ๗๔ ๘๕ ๖๑ 

ร้อยละ ๑.๘ ๑.๓ ๑.๑ ๑.๓๓ ๒.๘๖ 
เด็กเกิดมีชีพ  ๖,๐๔๒ ๖,๒๙๓ ๖,๗๕๓ ๖๐๙๘ ๒๑๒๓ 
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ๑๔๕ ๑๕๓ ๑๕๖ ๑๐๒ ๔๓ 

อัตรา ต่อ ๑,๐๐๐ เกิดมีชีพ ๒๔.๐ ๒๔.๓ ๒๓.๑ ๑๖.๗๓ ๒๐.๒๕ 
ที่มา : ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕  รายงานเฝูาระวังสุขภาพแม่และเด็ก(เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) 
         ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  คลังข้อมูล DW_Datacenter  
ตาราง ๓ จ านวนและอัตราภาวะตกเลือดหลังคลอดและทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนรายโรงพยาบาล ปี๒๕๕๗    

    โรงพยาบาล หญิงคลอด 
ตกเลือด

หลังคลอด 
ร้อยละ เกิดมีชีพ 

ขาด
ออกซิเจน 

อัตรา:
๑,๐๐๐ 

ก าแพงเพชร ๓๔๔๕ ๒๓ ๐.๖๗ ๓๔๖๐ ๖๓ ๑๘.๒๑ 
ขาณุวรลักษบุรี ๗๔๒ ๑๕ ๒.๐๒ ๗๒๘ ๗ ๙.๖๒ 
คลองขลุง ๕๙๑ ๙ ๑.๕๒ ๔๖๙ ๓ ๖.๔๐ 
พรานกระต่าย ๔๓๖ ๑๓ ๒.๙๘ ๓๕๓ ๖ ๑๗.๐๐ 
คลองลาน ๒๘๙ ๑๑ ๓.๘๑ ๒๘๖ ๔ ๑๓.๙๙ 
ไทรงาม ๒๓๒ ๔ ๑.๗๒ ๑๙๘ ๓ ๑๕.๑๕ 
ลานกระบือ ๒๐๖ ๑ ๐.๔๘ ๑๔๖ ๔ ๒๗.๔๐ 
ปางศิลาทอง ๑๗๙ ๗ ๓.๙๑ ๑๖๒ ๕ ๓๐.๘๖ 
บึงสามัคคี ๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๙๗ ๒ ๒๐.๖๒ 
ทรายทองวัฒนา ๑๙๒ ๒ ๑.๐๔ ๑๓๘ ๒ ๑๔.๔๙ 
ทุ่งโพธิ์ทะเล ๗๔ ๐ ๐.๐๐ ๖๑ ๓ ๔๙.๑๘ 

รวม ๖๔๐๒ ๘๕ ๑.๓๓ ๖๐๙๘ ๑๐๒ ๑๖.๗๓ 
ที่มา : รายงานเฝูาระวังสุขภาพแม่และเด็ก(เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) 
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 จากตาราง   หญิงที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด  เป็นร้อยละ ๐.๘  โดยพบมากท่ีสุดที่ รพ.ปางศิลาทอง มี
หญิงคลอดตกเลือดจ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๑  โดยมีสาเหตุจากรกค้าง ๒ ราย และมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ๕ 
ราย มารดาทั้ง ๗ รายได้รับการแก้ไขปัญหาและไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยโรงพยาบาลปางศิลาทองได้มีการสรุป
วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงพยาบาลและปรับแนวทางการให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกหลังคลอด เพื่อ
ปูองกันปัญหาดังกล่าวต่อไป    ส่วน ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  เป็น ๑๖.๗๓ ต่อ ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ  พบ
อัตราสูงสุดที่ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๔๙.๑๘ ต่อ ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ รองลงมาคือ รพ.ปางศิลาทอง เป็น ๓๐.๘๖ ต่อ 
๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ   

ต    ท ่ ๔     น น ล  ้  ล     ล ดบ ต   ล    ผ  ต ด ล ดบ ต        พ  บ ล      ด    พ  พ    

              ป  บป    ณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ต. .-ธ. .๕๖) 

ระดับ 

โรงพยาบาล 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ (ต.ค.-ธ.ค.๕๖) 

มารดาคลอด ผ่าตัดคลอด มารดาคลอด ผ่าตัดคลอด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

S ก าแพงเพชร 3,569 57.0 1,764 93.6 ๙๖๐ 58.4 ๕๓๑ ๙๔.๑ 

M2 ขาณุวรลักษบุรี   722 11.5 114 6.1 ๑๘๗ 11.4 ๓๓ ๕.๙ 

F1 คลองขลุง         485 7.7 6 0.3 ๑๒๙ 7.8 - - 

F2 พรานกระต่าย 362 5.8 - - ๗๔ 4.5 - - 

คลองลาน 293 4.7 - - ๙๘ 6.0 - - 

ไทรงาม 205 3.3 - - ๒๗ 1.6 - - 

ลานกระบือ 156 2.5 - - ๓๙ 2.4 - - 

ปางศิลาทอง 162 2.6 - - ๔๕ 2.7 - - 

บึงสามัคคี 97 1.5 - - ๒๖ 1.6 - - 

ทรายทองวัฒนา 153 2.4 - - ๔๐ 2.4 - - 

F3 ทุ่งโพธิ์ทะเล 60 1.0 - - ๑๙ 1.2 - - 

โกสัมพีนคร - - - - - - - - 
 จังหวัด 6,264 100.0 1,884 100.0 ๑,๖๔๔ ๑๐๐.๐ ๕๖๔ ๑๐๐.๐ 

ท ่   :      น ฝ้        ข  พ    ล  ด ็ 

   ต    ท ่   พบ    ในป  บป    ณ  ๒๕๕๖    ญ   ล ดท  ้  ด ๖๒๖๔       ด  ้  ล  ๕๗.๐ 

(๓,๕๖๙    )   ป็น    ล ดท ่   พ  บ ล    พ  พ       น   ผ  ต ด ล ด    บท  ้  ด ( ้  ล  ๙๓.๖) 
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 ป็น   ผ  ต ดท ่   พ  บ ล    พ  พ       น   ด   น น  นในป  บป    ณ ๒๕๕๗ ใน     ๓  ด  น    

(ต ล   -ธ น     ๒๕๕๖)      ด  ล ด ๑,๖๔๔       ล ดท ่   พ  บ ล    พ  พ   ๙๖๐          ้  

ล  ๕๘.๔      ผ  ต ด ล ด ป็น   ผ   ล ดท ่   พ  บ ล    พ  พ    ้  ล  ๙๔.๑  ล ท ่   พ  บ ล

ข ณ   ล  ษบ    ้  ล  ๕.๙   

ตามแนวทาง การตรวจราชการด้านสูติกรรมที่ก าหนดตัวชี้วัดด้านสูติกรรมที่ก าหนดให้ มีการผ่าตัดคลอดได้
มากขึ้นนั้น จังหวัดก าแพงเพชรมีผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย โดยจ านวนผู้ปุวยคลอดใน รพ.F2  จ านวน  ๗   
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐  )  จ านวนผู้ปุวยผ่าตัดคลอด (Caesarean Section) ใน รพ.M2 จ านวน ๑  แห่ง 
(คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐ )  

จากสภาพปัญหางานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดก าแพงเพชร  คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม   จึงได้ประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   วันที่  ๑๗  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  ผ่านทางระบบ web conference ณ  ห้องประชุมนครชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร เพ่ือพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสาขาสูติกรรม เป็นแนวทางเดียวกัน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
อนามัยแม่และเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก าหนดแผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ ดังนี้  

กิจกรรมที่ ๑ สูติศาสตร์สัญจร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพห้องผ่าตัดทางสูติศาสตร์ของ
โรงพยาบาลชุมชนเปูาหมาย และ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับ รพ.สต. และ รพช. เปูาหมาย  โรงพยาบาลช
มุชนระดับM1 ๑ แห่ง (รพ.คลองขลุง)  F๒ ๑ แห่ง(รพ.พรานกระต่าย)  กิจกรรม ๑.นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ห้องผ่าตัดทางสูติศาสตร์ของโรงพยาบาลชุมชนเปูาหมาย ๒.นิเทศ ติดตามการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กภายใน
เครือข่ายบริการระดับอ าเภอ ๓.ประชุมวิชาการ conference case สูติกรรม 

กิจกรรมที่  ๒  จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์   เพ่ือการประเมินสภาพทารกในครรภ์ ใช้ในการ
วางแผนการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่เข้าโครงการฝากครรภ์คุณภาพ ที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร และหญิงตั้งครรภ์จาก รพช. และ รพ.สต. 

กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์   พ ่    ป     น   พท   ใน       น

  น  ไป ู        ผนใน      ษ พ  บ ลท ่ถ ูต้             พ ฒน       พ ล  พ ่ พนูท  ษ 

ป   บ   ณ ข  บ  ล   ท      พท   ล พ  บ ลใน   ต     ข  พท   ใน      พ ่ ป     น       ่  

ข     ด ขณ ต  ้      ล     ผ ดป ต ข  ท   ใน       ล  พ ่ พ ฒน   บบ      ต   ญ  ต  ้      ล 

ท   ใน  ด บ      ด   ล    ป้         พท   ล พ  บ ล      พ  บ ล    น ล    พ  บ ล      ด 

กิจกรรมที่  ๔  อบรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียนพ่อแม่  และชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  กลุ่มเปูาหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลก าแพงเพชร กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม, ตึกพิเศษ,ตึกกุมารเวช
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กรรม ,โรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เครือข่ายโรงพยาบาลก าแพงเพชร   
ก าหนดด าเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าคู่มือการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ส าหรับ รพ.สต. รพช. และ รพท.  เพ่ือเป็น
แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ในภาวะโรคต่างๆ 
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                                สาขาอายุรกรรม 

                                             การติดเชื้อ (Sepsis) 

การติดเชื้อ (Sepsis) และภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Septic Shock)  เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญและ
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเสียชีวิต   หากได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า  การได้รับการรักษานอกหอผู้ปุวยวิกฤต การเริ่มให้
ยาปฏิชีวนะช้ากว่า ๓ ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย การได้รับยาปฏิชีวนะไม่เพียงพอ และการมีอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ  จาก
การวิเคราะห์สถิติการตายของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓–๒๕๕๕  
พบมีอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ (sepsis) และภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (septic shock)  เท่ากับ  ๕๙.๘๙ , 
๖๒.๖ และ ๕๐.๘๓  ต่อแสนประชากร  โดยอัตราการปุวยและอัตราการตายด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต  เป็น
สาเหตุการตายในโรงพยาบาล   ๓  อันดับแรกของจังหวัดก าแพงเพชร   
 

 
 
 เมื่อพิจารณาอัตราปุวยด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต จ าแนกรายอ าเภอ  พบว่าอ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
มีอัตราปุวยด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตสูงที่สุด  รองลงมา  คือ  อ าเภอคลองขลุง  และอ าเภอพรานกระต่าย  
เท่ากับ  ๑๖๓.๙๓ , ๕๔.๑๐  และ ๔๙.๒๗  ต่อแสนประชากร   
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สรุปผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรค ปี 2556 

ตัวช้ีวัด 
        1.   อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 
                ร้อยละ 90 
 2.   อัตราการขาดยาของผู้ปุวยวัณโรคไม่เกินร้อยละ 3 
 3.   อัตราการตายของผู้ปุวยวัณโรคไม่เกินร้อยละ 7  

สถานการณ์อัตราปุวยวัณโรคทุกประเภท จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ ปี 2550-2556  พบว่ามีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้น จากปี 2550 อัตราปุวย 95.7  เป็น  122 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2556  และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ปุวย
วัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมเช่นกัน จากปี 2552 อัตราปุวย 54.7 เป็น 64  ต่อประชากรแสน           
ในปี 2556 โดยอ าเภอท่ีมีอัตราปุวยสูงและแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ อ.ทรายทองวัฒนา,อ.บึงสามัคคี,อ.ปางศิลาทอง
,อ.เมือง, อ.คลองขลุงและอ.คลองลาน 

รูปที่ 1   อัตราปุวยวัณโรคทุกประเภทต่อประชากรแสนคนขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2550 - 2556  
            จังหวัดก าแพงเพชร 
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รูปที่ 2  อัตราปุวยวัณโรคเสมหะบวกรายใหมต่่อประชากรแสนคนขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2550 – 2556  
          จังหวัดก าแพงเพชร 

 

รูปที ่3 อัตราป่วยวัณโรคทุกประเภทต่อประชากรแสนคน ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2552 – 2556  
รายอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
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รูปที่ 4 ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่จ าแนกตามกลุ่มอายุ  ปีงบประมาณ 2552 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่จ าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2552 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.9 
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 จากรูปที่ 3,4และ5 พบว่า ผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2556  ส่วนใหญ่
พบมากในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยในปี 2556 พบในอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 21.9 ส าหรับในกลุ่มอายุ
พบในเพศชายมากท่ีสุดทุกปี  โดยในปี 2556 พบร้อยละ 70.4 
 
รูปที่ 6   การข้ึนทะเบียนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท   ปีงบประมาณ 2550-2556  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  ตั้งแต่   ปี 2550 - 2556  พบว่า   วัณโรคพบมากที่สุด
ในประเภทผู้ปุวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อทุกปี โดยในปี 2556 พบผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวก ร้อยละ 52.6 รองลงมาผู้ปุวย
วัณโรคเสมหะลบร้อยละ 24 
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รูปที่ 7  อัตราผลส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการประเมินผลส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2550 
- 2555   พบว่า อัตราความส าเร็จการรักษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 75.3 ปี 2550 เป็นร้อยละ  87.6  ปี 2555   
ส่วนอัตราการขาดยาและอัตราตายยังมีแนวโน้มสูง 
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รูปที่ 8   ผลส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียน ปี  2555 จ าแนกรายสถานบริการ   
           จังหวัดก าแพงเพชร 

  จากการประเมินผลส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ข้ึนทะเบียนปีงบประมาณ 2555 พบว่า อัตรา
ความส าเร็จการรักษา ร้อยละ 87.6  อัตราปุวยตายร้อยละ 7.8  อัตราการขาดยา ร้อยละ 1.9 เมื่อพิจารณาเป็นราย
อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราความส าเร็จมากกว่า ร้อยละ 90 คือ อ.ไทรงาม, อ.พรานกระต่าย อ.ปางศิลาทอง,อ.บึง
สามัคคี,อ.คลองขลุง,อ.ทรายทองฯ, อ.คลองลาน และเรือนจ า  

ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้ปุวยเสียชีวิตการสิ้นสุดการักษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจ าตัว 
2. มีญาติเป็นผู้ก ากับการกินยาขาดการติดตามเยี่ยมบ้านโดยจนท. 
3. ขาดการสนับสนุนจากชุมชนในการด าเนินงานวัณโรค 
4. ยังขาดการติดตามดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

       แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.   การค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยโรคเรื้องรัง  
2. การก ากับการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยงโดย อสม. และติดตามเยี่ยมผู้ปุวยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะ 2 

เดือนแรก 
3.   รพ.สต.ทุกแห่งมีค้นหาผู้ปุวยเชิงรับในสถานบริการ 
4.   ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในค้นหาและดูแลผู้ปุวยวัณโรค 
5. เน้นการส่งเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาของผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่ม Re On Pre –Treatment เพ่ือเฝูา

ระวังผู้ปุวยวัณโรคดื้อยา 
6. การประเมินและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์  
7. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

file:///D:/สำรองข้อมูล%2026-1-2554/สำรองวิราช/งานวัณโรค/รายงานการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค%20ปี%202556.xls
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สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการของจังหวัดก าแพงเพชร  

ณ วันที่   30  กันยายน   พ.ศ.  2556 

------------------------- 

                   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   ได้รับรายงานผู้ปุวยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการ
จากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  ถึงวันที่  30  กันยายน    2556   รวมทั้งสิ้น  5,199   
ราย เสียชีวิต 1,244 ราย  ยังมีชีวิตอยู่ 3,955 ราย   โดยจ าแนกเป็นผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 3,417 ราย    ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ที่มีอาการ 919 ราย   ผู้ติดเชื้อ 863 ราย เพศ  พบผู้ปุวยเพศชาย 3,221  ราย หญิง 1,978 รายอัตราส่วนเพศ
ชายต่อเพศหญิงเท่ากับ  1.63:1 กลุ่มอายุ  ที่พบมากเป็นกลุ่มวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 21-34  ปี จ านวน 2,856 
ราย  คิดเป็น ร้อยละ 54.93   รองลงมาอายุ 35-44  ปี จ านวน 1,429 ราย  คิดเป็นร้อยละ 27.10  อายุ 45-59 ปี 
จ านวน 304 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5.85   อายุ 60-74 ปี จ านวน 269 ราย คิดเป็น ร้อยละ  5.17   ส่วนอายุ 0-5 ปี 
จ านวน 164 ราย คิดเป็น ร้อยละ 3.15  อายุ 13-20 ปี จ านวน 113 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.17  อายุ 6 -12 ป ี
จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.58  อายุ  75 ปีขึ้นไป จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04 อาชีพ  พบว่าผู้ปุวย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา คือ  เกษตรกรรม ,     ไม่ทราบอาชีพ ,   ค้าขาย, นักเรียน ,  
แม่บ้าน ,นักบวช ,เด็กกว่าวัยเรียน  (ร้อยละ 56.68, 16.54, 7.08 , 3.65 1.33 ,2.06  ,1.60 และ 3.31  ตามล าดับ 
)         ปัจจัยเสี่ยง   มีผู้ปุวยจากการมีเพศสัมพันธ์สูงที่สุด  รองลงมาติดเชื้อจากมารดา ,ยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น, ( ร้อยละ 92.09 , 4.73 และ 1.56 ตามล าดับ ) โรคติดเชื้อฉวยโอกาส   ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์เมื่อมี
ภูมิคุ้มกัน ( CD4 ) ลดลง จะท าให้มีการติดเชื้อฉวยโอกาส  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  ถึงวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2556   
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ได้รับรายงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Mycobacterium Tuberculosis, Pulmonary 
or extrapulmonary   533 ราย (ร้อยละ 10.25)   Wasting Syndrome 1,328 ราย (ร้อยละ 25.54)    
Cryptococcosis 454 ราย (ร้อยละ  8.73) โรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii 762 ราย (ร้อยละ 
12.93) Candidiasis ของหลอดอาหารหลอดลม  (Trachea,bronchi)  หรือปอด  431  ราย ( ร้อยละ 8.29 )  
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สถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายอ าเภอ  

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์     อัตราการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์  ไม่เกินร้อยละ 0.8 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากโรคเอดส์ไม่สามารถเจาะเลือดตรวจหาการติดเชื้อจากบุคคลที่ไม่สมัครใจได้   กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
จึงเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งของการคาดประมาณเพ่ือดูแนวโน้มการติดเชื้อเอดส์  ซึ่งมีตัวชี้วัดอัตราการติดเชื้อในหญิง
ตั้งครรภ์ไม่เกินร้อยละ 0.8  อ าเภอที่มีปัญหามากคือ อ าเภอคลองขลุง ร้อยละ 1.09  พรานกระต่าย 0.77  ทราย
ทองฯ  0.7  เมือง  0.52  ส่วนอ าเภอ อ่ืนๆ  ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อในกลุ่มนี้  สาเหตุติดจากการมีเพศสัมพันธ์ 

โดยไม่ได้ปูองกัน  และการปกปิดสถานะการติดเชื้อของตนเองกับคู่ เพราะกลัวการรังเกียจ  และการเลือก
ปฏิบัติ การตีตราจากชุมชน  อีกส่วนหนึ่งคือยังไม่รู้สถานะยังไม่ได้ตรวจเลือดดูว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่า ซึ่งคาดว่ามี
จ านวนมาก ค่า  Baseline  3 ปี ของจังหวัดก าแพงเพชร ของอัตราการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์  ปี  2554 = 0.57    
ปี  2555 = 0.58  ปี  2556 = 0.57  

กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น    อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายชั้น ม. 5  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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จากการส ารวจการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเยาวชน(นักเรียนชั้น ม.5) เพ่ือ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในกลุ่มเยาวชนพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นทั้งชาย – 
หญิง แต่อัตราการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นวัสดุชนิดหนึ่งในการปูองกันการติดเชื้อโรคเอดส์  โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และปูองกันการตั้งครรภ์     ไม่เพ่ิมขึ้น ค่า Baseline  3 ปี ของจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554 – 2556  
มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 56.5  60.7 และ 57.1 ตามล าดับ ปี 2556  อ าเภอที่มีอัตราการใช้ถุงยาง
อนามัย ไม่ถึง ร้อยละ 50 คืออ าเภอขาณุฯ  และคลองขลุง  ซึ่งจะท าให้แนวโน้มการติดเชื้อ และการตั้งครรภ์ในเด็ก
กลุ่มนี้เพ่ิมข้ึน   

กลุ่มวัยท างาน   จ านวน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์  5,199  ราย เสียชีวิต 1,244  ราย คงเหลือยังมีชีวิตอยู่  3,955  
รายส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน/วัยท างาน  อยู่ในช่วงอายุ  21-44 ปี  อ าเภอที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดต่อแสนประชากร 
(ไม่รวมผู้เสียชีวิต)  อยู่ที่อ าเภอคลองขลุง  เมือง  พรานกระต่าย  ทรายทองฯ  และนอกจากนี้กามโรคเป็นกลุ่มโรค
หนึ่งที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ เพราะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ เปูาหมายอัตราปุวย
กามโรคต้องลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 % 

 

เมื่อแยกรายอ าเภอ ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่าอัตราปุวยต่อแสนที่เพ่ิมขึ้นสูงสุดอยู่ที่ อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา  จาก 12.78 เพ่ิมเป็น 23.56 ต่อแสนประชากร  อ าเภอปางศิลาทอง 6.58 เป็น 13.35  อ. คลองข
ลุง  16.52 เป็น  21.64  และอ าเภอพรานกระต่าย  8.57 เพ่ิมเป็น 10.45  ส่วน  Baseline  3 ปี  ของอัตราปุวย
กามโรคของจังหวัด   ปี  2554 = 25.85    ปี  2555 =22.31  ปี  2556 = 12.03  

 

 

 

 



 82 

        ทุกกลุ่มวัย    ปัญหาในทุกกลุ่มวัย คือการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ปุวยเอดส์  ตัวชี้วัดคืออัตราตายจากโรค
เอดส์ลดลง  50 %  ภายใน 5 ปี (2555 – 2559) ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ ลดลงประมาณ  ปีละ 10 %   

อัตราการเสียชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ปุวยเอดส์ 

หน่วยงาน No ARV (ยังไม่ได้รับยา) On ARV (รับยาแล้ว) รวม No ARV + On ARV 
คลองขลุง 29.4 4.3 7.1 
พรานกระต่าย 15.4 3.8 4.84 
ลานกระบือ 49.2 1.3 4.82 
ขาณุวรลักษบุรี 12.1 3.0 4.52 
เมือง 12.7 2.9 3.9 
ไทรงาม 20.0 1.4 3.66 
ทรายทองวัฒนา 10.0 2.0 3.28 
บึงสามัคคี 16.7 1.8 3.08 
คลองลาน 18.2 1.0 2.68 
ปางศิลาทอง 11.1 0 1.82 
จังหวัด 16.2 2.6 4.21 

 

    กลุ่มปุวย ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ที่ยังไม่ได้รับยา  คือมีอาการปุวยมากจึงมาโรงพยาบาลยัง
ไม่ได้เข้าสู่บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสก็เสียชีวิตก่อน  จากข้อมูลจะเห็นว่าอัตราตายผู้ปุวยที่ยังไม่ได้รับยา  
(No  ARV) จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่เข้าสู่ระบบบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้ว (on  ARV)  ซึ่งมีปัญหาในทุก
อ าเภอ  สาเหตุมาจากการเข้าสู่บริการดูแลรักษาช้า  เกิดจากไม่ทราบสถานะว่าตนเองติดเชื้อพอมีอาการมากแล้ว
จึงมาโรงพยาบาล  และอีกส่วนหนึ่งรู้ว่าติดเชื้อแต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษาจนภูมิต้านทาน (CD 4)  ต่ ามากจึงมา
รักษาท าให้ไม่ทันการณ์เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตเกณฑ์ในการเริ่มยา เริ่มที่ CD 4 จ านวน 350  แต่ของจังหวัด กพ.  
เริ่มยา  CD 4 ประมาณ  84  บางรายก็ทนผลข้างเคียงของยาไม่ไหว ท าให้เสียชีวิต  ส าหรับอ าเภอที่มีอัตราการ
เสียชีวิตมากที่สุด (รวม ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับยาและรับยาแล้ว)  คืออ าเภอคลองขลุง  รองลงมาคือ พรานกระต่าย  ลาน
กระบือ  ฯลฯ 
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  แนวทางแก้ไข 

1.ในระดับพ้ืนที่เน้นการด าเนินงานเชิงรุกโนการค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ปุวยเอดส์ ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดรับรู้สถานะของการติดเชื้อของตนเอง เพ่ือเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ช่วยลดอัตราการ
เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์(ดูได้จากระดับ CD4 มัธยฐานในแต่ละอ าเภออยู่ในระดับที่ต่ ามาก)   และลดการติดเชื้อเอชไอ
วีรายใหม่ ให้เข้าสู่ระบบการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 

2.ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ลดการเขินอายโดยการกระจายตู้ถุงยางอนามัย
อัตโนมัติ หรือใช้แกนน าวัยรุ่น อาสาสมัคร เป็นตัวช่วยในการกระจายถุงยางอนามัย 

3.ประสานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานแบบบูรณาการ เช่น อปท. ครู แกนน าสุขภาพ ในการร่วมมือกัน
ด าเนินงานโดยท างานในรูปคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับอ าเภอ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
และโรคเอดส์ไม่ใช่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว ทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันด าเนินงาน  
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แผนงานที่ 10 
สาขาบริการปฐมภูม ิ ทุติยภูมิ และบริการสุขภาพองค์รวม  

 
การจัดท าแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (service Plan)  สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์

รวม จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
เข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอัตราเพ่ิมของการตาย และการ
เจ็บปุวยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร คุณภาพบริการ โดยก าหนดมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 1. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ผ่านการประเมิน DHS  ทุกแห่ง          
 2. เครือข่ายบริการสุขภาพ และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์PCA 

   3. พัฒนาระบบส่งต่อ  ช่องทางพิเศษ ทุกเครือข่าย 
 4. พัฒนารูปแบบการจัดบริการ/สิ่งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ และแนวทางการรักษาตาม CPG  
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดท าแผนก าลังคน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิ 
 6. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิ 
 

สาขาบริการปฐมภมูิ ทตุิยภูมิและสุขภาพองค์รวม

  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ  

  ระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (OP+IP) ประชาชนเข้าถึงบริการได้

DHS , Long term care ,  
                                 
  ลดความแออัดและเวลารอคอย
      1.  การดแูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะยาว
      2.  สดัส่วนของจ านวนผู้ป่วยนอกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
          ทีไปรับการรักษาที่ศสม./รพ.สต

3.  ระดับการพัฒนาอ าเภอ District Health System (DHS) 
          ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภมูิกับชุมชนและท้องถิ่น
      4. ระดบัความส าเร็จการพัฒนาต าบล/หมู่บา้นจัดการสขุภาพดี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 2

เป้าหมาย
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สถานการณ์
จังหวัด

ก าแพงเพชร

อัตราป่วยลดลง      
แตอ่ตัราตาย

เพิ่มขึ้น

การบริการใน
โรงพยาบาลมี
ความแออดั

ระบบบรกิารขาด
ความต่อเนื่อง 
เชื่อมโยง รพ. 

ศสม.และ รพ.สต.

  ต  ป   DM  
  ต  ป    HT  
  ต  ต   DM  
  ต  ต   HT 
ป      ผู้  ู     พ ่ ขึน้

DM 2554 2555 2556

    4.64 6.23 6.09

   11.69 12.67

HT 2554 2555 2556

    9.91 12.25 12.71

   16.64 20.52

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

อ าเภอ จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

(คน) 

จ านวน 
รพ.สต./ศสม. 

(แห่ง) 

จ านวน
พยาบาลเวช

ปฏิบัติ 
ที่ปฏิบัติงาน 

จ านวน 
จนท.สธ 

ที่ปฏิบัติงาน 

จ านวน 
อสม. 

วว. อว. ก าลังศึกษา ศสม. รพ.
สต. 

ศสม. รพ.
สต. 

ศสม. รพ.
สต. 

 
In-

service 
training 

3 ปี 

FPL 

เมือง 215,439  8 3 1 2 32 4 39 18 150 3,051 
ขาณุฯ 105,739  1 0 3 0 17 0 11 0 70 1,689 
คลองขลุง 64,683  1 0 1 0 14 0 14 0 60 1,304 
พรานกระต่าย 67,103  1 0 0 0 16 0 22 0 56 1,114 
คลองลาน 60,726  0 0 0 0 10 0 11 0 43 1,036 
ไทรงาม 49,358  0 0 1 0 9 0 11 0 37 927 
ลานกระบือ 45,450  1 0 0 0 9 0 8 0 31 1,118 
โกสัมพีนคร 30,747  0 0 0 0 8 0 11 0 26 435 
ปางศิลาทอง 29,955  0 0 1 0 5 0 4 0 15 525 
บึงสามัคค ี 24,416  0 0 0 0 6 0 4 0 17 415 
ทรายทองวัฒนา 21,163  0 0 1 0 4 0 6 0 19 347 
 รวม 714,779  12 3 8 2 130 4 141 18 524 11,961 
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• Service Plan
• Quality
1. ลดความแออัด
2. เพิ่มการเข้าถงึบริการ
   โดยพัฒนาศสม.
3. พัฒนาระบบรับ-ส่งต่อ
   ผู้ป่วย /ข้อมูล

5 Node 
ทุติยภูมิ

รพ.แม่ข่าย

   DHS
 คปสอ.

ปฐมภูมิ 
25:46 
132

สถานการณ์การพัฒนา DHS
• ทุกอ าเภอผ่าน ขั้น 2 ->  สู่ ขั้น 3 

PMQA  PCA  HA  พบส.
• ODOP 3.9 ล้าน 24 โครงการ
1.Long term care, 2.Modified –CKD Clinic
3.Teenage Preg. 4.CA Liver : Liver fluke ,
5. ศพด.ปลอดโรค  6. ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

• ปรับพฤติกรรมลดเสีย่ง ลดโรค DM&HT
4.8 ล้าน (4,865 คน)

PCA ขั้น 2   เข้าสู่ขั้น 3 = คลองลาน
PCA ขั้น 2 = 8 แหง่, ขั้น 1 = 2 แห่ง

• ผ่านการรับรอง HA  6 แห่ง 50%(รพ.ทรายทอง )
• ขอรับการประเมิน รพ.คลองลาน (พย.56) 
• แผนพัฒนาขีดความสามารถรพช.หัตถการเบื้องต้น 
  Re-opening OR
• Referral system: 5 เร่ือง Labour,UGIH,  

Apendicitiis, Anemia ,Colles' fracture
• LAB ผ่านการประเมิน LA  6 แห่ง 
  ขอรับการประเมินมาตรฐาน 4 แห่ง  
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การด าเนินงาน 
        ระดับจังหวัด  

1. จัดท าค าสั่งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และสุขภาพองค์รวม จังหวัดก าแพงเพชร 

2. จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงานการ โดยก าหนดเปูาหมาย  ตัวชี้วัด กิจกรรมและงบประมาณ 
3. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

และสุขภาพองค์รวม จังหวัดก าแพงเพชร 
4. จัดประขุมชี้แจงแนวการการด าเนินงาน แก่บุคลากรทางสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   
5. นิเทศ  ติดตาม  และ ประเมินผล  

ระดับสาธารณสุขอ าเภอ /โรงพยาบาล 
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ศสม./รพ.สต.ตามเกณฑ์ 
2. ก าหนดให้มีการใช้เกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ปุวยHT/DM 
3. มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกันภายในเครือข่าย 
4. จัดระบบการดูแล,รักษา,การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลผู้ปุวยและการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
5. สนับสนุนคู่มือ/เอกสารวิชาการและพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย 
6. จัดระบบการดูแล,รักษาผู้ปุวยทั้งรายกลุ่มรายบุคคล โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ 
7. จัดระบบส่งต่อทั้งไป-กลับให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
8. จัดระบบการดูแล,รักษา,การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลผู้ปุวยและการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่จนท./อสม./แกนน าการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดัน 
2. คัดกรองโรคเบื้องต้นในประชาชรกลุ่มเปูาหมายเพ่ือการค้นหาผู้ปุวยรายใหม่และให้การรักษา 
3. ก าหนดให้มีการใช้เกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ปุวยเบาหวานตามแนวทางฯ 
4. มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกันภายเครือข่าย 
5. ค้นหาภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มปุวย (ตา ไต เท้า หัวใจ) 
6. ให้การดูแล รักษา ผู้ปุวยตามเกณฑ์ฯ 
7. ประสานกับโรงพยาบาล Node เพ่ือส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างรวดเร็ว 
8. เฝูาระวัง/รักษาภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นในผู้ปุวยเบาหวาน 
9. มีการใช้เทคโนโลยีฯ ในการส่งต่อและตอบกลับข้อมูลเชื่อมโยงกันในเครือข่าย 
10. จัดให้มีการให้ค าปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการลดเสี่ยงลดโรค 
11. จดัระบบการดูแล,รักษา,การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลผู้ปุวยและการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย 
12. จัดระบบการดูแล,รักษา,ผู้ปุวยทั้งรายกลุ่มรายบุคคล โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ 
13. จัดตั้ง/สร้างเครือข่ายการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ระดับต าบล/อ าเภอ 
14. คืนข้อมูลชุมชนเพ่ือผลักดันให้เกิดการสร้างมาตรการทางสังคม 
15. จัดระบบการติดตามดูแลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการจัดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
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ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 90 ของ ปชก.อายุ 15 ป ี ได้รับการคัดกรอง DM /HT             
2. ร้อยละกลุ่ม Pre-DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. ผู้ปุวยDM/HTได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนมากกว่าร้อยละ 60 
4. อสม./แกนน าสุขภาพ/ผู้ดูแลผู้ปุวย DM/HTได้รับการพัฒนาทักษะการคัดกรอง/ดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยง/

กลุ่มปุวย 
5. สัดส่วนผู้ปุวยนอกDM/HT รับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเทียบกับ ศสม./รพ.สต. 50:50 

 
ตารางท่ี 2 กลยุทธ์ในการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 
         
Serviceสาขา  วิธีApproach  
 ระดับบริการ Main Activity ที่ส าคัญ/จุดAttack รายโรคที่ส าคัญ 
4.สาขาปฐมภูมิทุติยภูมิ
และสุขภาพองค์รวม 

ทุติยภูม ิ,ปฐมภูมิ 1.District Health System(DHS)  
การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 
2.Community participation  
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

3.เสริมสร้างความเข็มแข็งทางสุขภาพโดย
ใช้บริบทพ้ืนที่เป็นฐานการเรียนรู้ 
CBL (Context Based Learning) 

1.โรคเบาหวาน 
2.โรคความดันโลหิตสูง 
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ตารางท่ี 3 เปูาหมายของการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 
 

ประเด็นส าคัญของการบริการ      
ที่จะพัฒนา 

แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพปฐม 
ภูมิในกลุ่มปัญหาโรค 
เรื้อรัง(เบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูง) 
 

1. พัฒนากลไกและระบบบริหาร
จัดการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
District Health System (DHS) 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/
ภาคีเครือข่าย Community 
participation 
3. พัฒนาระบบบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรครักษา 
และฟ้ืนฟูสภาพ 
4. เสริมสร้างความเข็มแข็งทาง
สุขภาพโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นฐาน
การเรียนรู้ CBL (Context Based 
Learning) 

1. ต าบลต้นแบบอ าเภอ 
ละ 2ต าบล 
2. มีศสม.ได้ครอบคลุม 
ประชากรในเขตเมือง 
ทั้งหมดตามมาตรฐานที่ 
ก าหนด 
3. OP ในระดับA,S,M1 
อย่างน้อยไม่เพ่ิมขึ้นในปี 
2556และลดลง30% 
ใน5 ปี 
4. สัดส่วนผู้ปุวยนอก 
DM/HTไปรักษาที่รพ. 
สต./ศสม.มากกว่า 50% 
ภายใน 3 ปี 
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ผลการด าเนินงาน 

สัดส่วนของจ านวนผู้ป่วยนอก DM / HT ที่ไปรับการรักษา
ที่ ศสม./รพ.สต.
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แผนการด าเนนิงานในปี ๒๕๕๗ 
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การด าเนินการ Service plan  สาขาบริการปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และบริการสุขภาพองค์รวม (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) 
 

ประเด็นปัญหา มาตรการในการแก้ปัญหา ตัวช้ีวัด กลวิธีด าเนินการแต่ละระดับ 
  ระยะสั้น 

(1 ปี) 
ระยะยาว 

(4 ปี) 
 

1.การเพิ่มขึ้นของ
ผู้ปุวย HT/DM 
รายใหม ่

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการคัด
กรองโรคในพื้นที่ 
2.พัฒนารูปแบบการส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.ให้ค าปรึกษา ดูแลรักษา
ระยะเร่ิมแรก 
4.สร้างความร่วมมือกับ
ครอบครัว ชุมชนในการ
ปูองกันปัญหา 

1.คัดกรองDM-HTได้
ตามเกณฑ์เปูาหมาย 
2.กลุ่ม Pre-DM/ HT
ได้รับการปรับเปลี่ยน 
3.อสม.ได้รับการพัฒนา
ทักษะการคัดกรอง/
ติดตาม กลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม
ปุวย 

1.คัดกรองDM-
HT ครบ100% 
2.ผู้ปุวย HT/DM
รายใหม่เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน5% 
 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
2.การใช้โปรแกรมแยกกลุ่มผู้ปวุยและมทีะเบียน
ส าหรับติดตามผู้ปุวย 
3.เฝูาระวังโดยใช้ ปิงปองวงจรชีวิต 7สี 
4.คืนข้อมูลชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทาง
สังคมในการดูแลปูองกันปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
5.จัดตั้ง/สร้างเครือข่ายการให้บรกิารส่งเสริม
สุขภาพ,รักษาและฟื้นฟูสภาพ)ระดับหมูบ่้าน/
ต าบล/อ าเภอและจังหวัด 

2.ผู้ปุวย HT/DM 
ไม่ได้รับบริการ
แบบองค์รวม 

4.เพิ่มคุณภาพบริการของ 
ศสม./รพ.สต.เพื่อลดความ
แออัดของผู้ปุวย HT/DM.ใน
โรงพยาบาล 
 
 

1.สัดส่วน 
ผู้ปุวยนอก(HT/DM)  
รพ.ลดลง 
(50:50) 

1.สัดส่วน 
ผู้ปุวยนอก
(HT/DM) ของ 
ศสม./รพ.สต.สูง
กว่า รพ. 

1.ปรับปรุงระบบการตรวจรักษาผู้ปุวยที ่ศสม./รพ.
สต.ให้เป็นแบบ One Stop Service  
2.จัดท าระบบส่งต่อผู้ปุวย DM/HT ในทุกกรณี
ระหว่างเครือข่าย 
3.การพัฒนาระบบบรกิาร “ช่องทางด่วน(Fast 
track)”ช่วยเหลอืผู้ปุวยกรณีเจ็บปุวยฉกุเฉิน เพื่อลด
ความพิการและการเสียชีวิต 
4.จัดระบบในการส่งข้อมูลและเก็บสิ่งส่งตรวจจาก 
ศสม./รพ.สต.ในเครือข่ายมายัง รพ.ภายใต้ระบบ
ข้อมูลเดียวกัน 

3.ผู้ปุวย HT/DM 
ควบคุมระดับ
น้ าตาลและความ
ดันไม่ได้ 

5.พัฒนาคุณภาพระบบบรกิาร
ตามแนวทางเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1.ผู้ปุวย DM/HTได้รับ
การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน> 60 
% 
 

1.ผู้ปุวย DM/HT
ได้รับการคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้อน
> 60 % 
2. อัตรากลับมา
รักษาซ้ าของ
ผู้ปุวย DM/HT 
ภายใน 28 วันไม่
เกิน 3% 
 

1.พัฒนา(CPG) แนวทางเวชปฏิบัตกิารดูแลผู้ปุวย 
ส าหรับเครือข่าย 
2.ด าเนินการตรวจรักษาผูปุ้วย DM/HT ตาม
แนวทาง CPG ที่ก าหนด 3.จัดหาเครื่องตรวจ 
Fundas Camera เพื่อตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 
4.จัดท าระบบติดตามผู้ปุวยไม่มารักษาตามนัด 
5.จัดท าแนวทางและให้บริการการดูแลต่อเนื่อง
ผู้ปุวย DM/HT ที่บ้านในกรณีที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นปญัหา มาตรการในการแกป้ัญหา ตัวชี้วดั กลวิธีด าเนินการแต่ละระดับ 
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  ระยะสั้น 
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(4 ปี) 

 

4.ผู้ปุวย HT/DM
เกิดภาวะ แทรก
ซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 

6.พัฒนาทักษะทีมสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลผู้ปุวย DM/ 
HT 
7.เพิ่มศักยภาพดา้นการตรวจ
วินิจฉยัโรคและ ประสิทธิภาพ
บุคลากรในการรักษาพยาบาล 
8.เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย กอ่น
ส่งต่อให้ รพ.สต. 

1.ผู้ปุวยได้รับการ
ตรวจภาวะ 
แทรกซ้อนตามเปูา 
หมาย 
2.ผู้ปุวยที่มีปัญหา
ได้รับการรักษาฟื้นฟ ู

1.อัตราการเกิด
ภาวะ 
แทรกซ้อนลดลง 
2.อัตราตาย
ลดลง 

1.จัดระบบการติดตามดูแลทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการส่งต่อให้ได้รับการรักษาได้ทันที 
2.เพิ่มศักยภาพเจา้หน้าที ่/อสม.ในการเฝูาระวัง /
ปูองกัน / รักษา / ฟื้นฟู 
3.การจัดกระบวนการปรับเปลีย่นพฤติกรรมคู่กับการ
ปรับยา 
4.พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้บริบทเป็นฐาน( 
CBL). 

5.การบริหาร
จัดการ  DM/ HT 
ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

9.พัฒนาศัยกภาพบุคลากรที่
เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
10.บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะ ที่ถกูต้อง
เหมาะสม                                    
11.มีวัสด/ุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็นเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
12.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพองค์
รวมในเครือข่าย 
 

1.มีพยาบาลเวช
ปฎิบัติให้บริการ   2.
บุคลากรอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาตาม
แนวทางเวชปฎิบัต ิ
3.สถานบริการมีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
 
 
 
 
 
1..จ านวนศูนย์เรียนรู ้
 

1.มีพยาบาลเวช
ปฎิบัติทุกแห่ง 
2.บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนา
และสามารถ
ให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ     
3.ศสม./รพ.สต.
ทุกแห่งมีความ
พร้อมให้บริการ
เท่าเทียมกัน 
 

1.วางแผนพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมได้ตามเกณฑ์ 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทกุวิชาชีพรวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพอสม.แกนน าต่าง ๆ พร้อมให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
3.สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ก าลังคนกับ อปท.และเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
1.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้สุขภาพองค์
รวม 
2.จัดหา/พัฒนาบุคลากรส่วนขาดศูนย์เรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ เช่น นกั
กายภาพ   แพทย์แผนไทย 
3.สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการการ
ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟูในเครือข่าย 
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ประเด็นปญัหา มาตรการหลัก/ยุทธศาสตร์ใน
การแก้ปญัหา 

ตัวชี้วดั กลวิธีด าเนินการแต่ละระดับ 

  ระยะสั้น 
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(4 ปี) 

 

6.กลุ่มเสี่ยง DM 
/HT 

1.พัฒนากลไกระบบบริหาร
จัดการระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ DHS ในกลุ่มปัญหาโรค
เร้ือรัง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เส่ียง 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย ชุมชน 
๓.พัฒนาระบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
๔.การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางสุขภาพ 
๕.การขับเคลื่อนทางสังคม 
สร้างกระแส และ
ประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

1.กลุ่ม Pre-DM/ 
HT ได้รับการปรับ 
เปลี่ยน พฤติกรรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๕๐ 
๒.เด็กอายุต่ ากวา่ 
๑๕ ปีมีภาวะอ้วน
ลดลง 
๓.ปชช.อายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไปมีภาวะอ้วน
ลดลง 
๔.ปชช.อายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไปมีภาวะอ้วน
ลงพุงลดลง 
๕.ปชช.อายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไป ออกก าลัง
กาย และมกีิจกรรม
ทางกายเพยีงพอ
เพิ่มขึ้น 

1.อัตราตายด้วย
โรควิถีชีวิตลดลง 
๒.ความชุกของโรค
วิถีชีวิตไม่เพิ่มขึ้น 
 

๑.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับPre-DM/ 
HT  
๒.มีองค์กรไร้พุง/ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  
๓.หมูบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง  โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
และหลอดเลือด 
๔.ชมรมสร้างสุขภาพ/ ชมรมออกก าลังกาย  
๕.เครือข่ายสื่อมวลชน/ สือ่สารประชาสมัพันธ์  
๖.การพัฒนาระบบการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
๗.เสริมสร้างความร่วมมือภาคชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพและปรับเปลี่ยน 
๘.พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๙.พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน 
ขยายผล 
๑๐.ศึกษาวิจยัการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน 
Pre-DM/ HT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการด าเนนิงานพัฒนา Social Setting  ด้านสุขภาพ  จังหวัดก าแพงเพชร   
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 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและตัวชี้วัดพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ภายใต้ กลุ่มดี /ชุมชน 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวย โดยให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง พัฒนากลุ่มดี/ชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบ นวัตกรรม และ
ขยายผลการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่และองค์กรอ่ืนๆ ต่อไป อันจะช่วย สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ลดอัตราปุวยและตายของประชาชน   โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มดี/ชุมชน  Setting ทางสังคมด้านสุขภาพ ของจังหวัดก าแพงเพชร  จัดท าเป็นฐานข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนที่ดีเด่นระดับต่าง ๆ พ้ืนที่ 
ชุมชน ศูนย์เรียนรู้   กลุ่ม องค์กร/ ชมรม /บุคคลต้นแบบ เป็นต้น  พร้อมทั้งแจ้งพ้ืนที่เปูาหมายขยายผลการพัฒนา
ต่อเนื่อง  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทุกหน่วยงานส ารวจ ประเมินสถานการณ์ กลุ่มด/ีชุมชน ที่ยังคงสภาพการพัฒนาตาม 
กระบวนการ/หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยระบุพ้ืนที่เป็นรายหน่วยงาน(รพ./รพ.สต.)   

2. ด าเนินการขยายผลการพัฒนา ตามเปูาหมายปีงบประมาณ 2557  เน้นหนักจัดการปัจจัยเสี่ยง 
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ส าคัญ  ได้แก่ 1)  ลดหวาน มัน เค็ม กินผักเพ่ิมขึ้น 2) ลด PRE DM – HT/ Re-admitt / Hb 
A1C สัดส่วนดีขึ้น    3) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม    โดยบูรณาการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในพ้ืนที่เดียวกัน ได้แก่ 

2.1 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ DHS (ด าเนินการทุกอ าเภอ) บูรณาการเกณฑ์การ
พัฒนาร่วมกับอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (SRRT)  อ าเภอสุขภาพดี  80 ปียังแจ๋ว เป็นต้น 

2.2 ต าบลจัดการสุขภาพ :  ต าบลนมแม่ ต าบลฟันดี  ต าบลดูแลสุขภาพผู้งอายุระยะยาว(LTC) 
   2.3  หมู่บ้านจัดการสุขภาพดี  :  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 
   2.4  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนสุขบัญญัติฯ  โรงเรียนฟันดี  โรงเรียนอ่อนหวาน 
   2.5  ชมรม To be NO1  ใน 3 setting  ได้แก่ โรงเรียน สถานประกอบการและในชุมชน 
              (ชุมชน : ต าบลละ 1 ชมรม) เพ่ือจัดการปัญหายาเสพติด สุขภาพจิต IQ ภาวะอ้วน ฟันผุ   
    Teenage pregnancy  เอดส์และกามโรค  บุหรี่  สุรา  อุบัติเหตุ  ไข้เลือดออกฯลฯ  
              ชมรมสร้างสุขภาพ  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  

   และอ่ืนๆ เช่น องค์กรไร้พุง ศูนย์เรียนรู้  วัดส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตลาด   
  สถานประกอบการ สุขาน่าใช้  บุคคลต้นแบบและอสม.ดีเด่น เป็นต้น  
 2.6  ก าหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลร่วมกัน 
 2.7  สร้างแรงจูงใจและประกาศยกย่อง เกียรติคุณ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ  
ดังสรุปข้อมูลตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปข้อมูล Social Setting  ด้านสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร  ประจ าปี 2556 (1) 
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ที ่ อ าเภอ 
หน่วย EMS ต าบล หมู่บ้าน 

FR BLS จัดการ ผู้สูงอายุ นมแม ่  ันด ี จัดการ ปรับเปลี่ยน ต้นแบบ 

1 เมือง 16 2 9 1     33 103 5 

2 ขาณุวรลักษบุรี 10 2 7 1     143 58 3 

3 คลองขลุง 13 2 4 1     66 54 5 

4 พรานกระต่าย 8 8 3 1 1   116 65 4 

5 คลองลาน 4 2 2 1     22 39 6 

6 ไทรงาม 8 2 3 1   1 32 33 4 

7 ลานกระบือ 8 2 3 1 2 1 68 30 5 

8 โกสัมพีนคร 3 4 2 1     38 30 4 

9 ปางศิลาทอง 3 2 2 1     n/a 17 4 

10 บึงสามัคคี 4 2 3 1     35 38 6 

11 
ทรายทอง
วัฒนา 

3 2 2 1   1 29 27 4 

 รวม 80 30 40 11 3 3 582 494 50 

  
      

60.88 51.67 5.23 

        

     ที่มา : คณะท างานส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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ที่ 

อ าเภอ 
องค์กรไร้พุง ศูนย์เรียนรู้ ชมรม ตลาดสด ศูนย์ สุดยอด กองทุน โรงเรียน วัด 

อสม.
(ทั้งหมด) รวม 

 

5 
ประเภท 

ต้นแบบ ไร้พุง สุขภาพ สร้างสุขภาพ ผู้สูงอายุ น่าซื้อ เด็กเล็ก ส้วม ต้นแบบ เพชร ส่งเสริม เขต ภาค ชาต ิ

1 เมือง 44 5 6  14 20 4 1 14 1 2 2 7(3,051) 478 

2 ขาณุวรลักษรบุร ี 7 1    4 13  2 4 1 2 1 (1,685) 430 

3 คลองขลุง 7   1  2 17    2 1 1 1 6(1,304) 319 

4 พรานกระต่าย 4 2 1  1 6    1 1   3 3(1,114) 355 

5 คลองลาน 5   1 2 2 39    2 1 1 1 4(1,036) 177 

6 ไทรงาม 3   1     11      1   1 2(927) 212 

7 ลานกระบือ 6 2 1   6 3  2 6 1   2 3(1,118) 255 

8 โกสัมพีนคร 1 0 1   2 7   2 1  2 1(435) 179 

9 ปางศิลาทอง 4       60 13      1 2 1 1(525) 120 

10 บึงสามัคคี 3       72 3  1   1  1 (415) 180 

11 ทรายทองวัฒนา 1       68 5      1  4 2(347) 161 

  รวม 85 10 12 2 1,251 137 4 6 31 11 8 19 29 2,788 

 จ านวนทั้งหมด        213  89 458 497  (11,957)  

ที่มา  :  คณะท างานส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

สรุปข้อมูล  Social Setting ด้านสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร  ประจ าปี  2556 (2) 
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สถานบริการ

(รพ.)

ระดับการพัฒนาและส่วนขาดตามมาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพ ปีงบประมาณ 2556  (แผนประเมิน)

ระดับการพัฒนาและส่วนขาดตามมาตรฐาน
เกณฑ์คุณภาพ เฉพาะด้าน ปีงบ  2556

ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนา เป้าหมาย

เกณฑ์
คุณภาพ 

HA

เกณฑ์
คุณภาพ 
HPH

เกณฑ์
Healthy 

workplace

เกณฑ์ รพ 
สายใยรัก 

มาตรฐาน
คุณภาพด้าน
การพยาบาล

มาตรฐาน
คุณภาพด้าน
ห้อง ชันสูตร

มาตรฐาน
คุณภาพด้าน
ห้อง รังสี

FPL PCA DHS

                x       

        

                   
        

                  x 2556  x                

                                     

                 x              

       x 2556    x 2556 x 2556 x            

      x 2556    x 2556  x               

         x 2557    x 2556 x 2556                      

                x 2556 x 2556 x               

          x 2557    x 2556  x               

          x 2557    x 2556 x 2557 x              

                 x 2556 x 2556 x       
       

                                                                      /        
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แผนงานที่ 11 
กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐-๕) 

จากการส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัยด้วยแบบคัดกรอง Denver II ตั้งแต่ปี  
๒๕๔๒-๒๕๕๓ พบว่าพัฒนาการรวมปกติของเด็กปฐมวัยในช่วงปี ๒๕๔๒-๒๕๕๐ มีแนวโน้มลดลงและปรับ
เพ่ิมข้ึนในปี ๒๕๕๓ โดยอายุ ๑-๓ ปี มีพัฒนาการรวมปกติมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ส่วนเด็กอายุ ๔-๕ ปี มี
แนวโน้มลดลงในช่วงปี ๒๕๔๒-๒๕๕๐ และปรับเพ่ิมข้ึนในปี ๒๕๕๓ ในขณะที่เด็กท่ีสงสัยมีพัฒนาการล่าช้ามี
ถึงร้อยละ ๒๙.๗   ๒๙.๐  ๓๒.๓  และ  ๒๙.๗  ตามล าดับ รายละเอียดดังนี้ 

๑. เด็กอายุ ๑-๕ ปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๒  ๒๕๔๗  ๒๕๕๐ และ๒๕๕๓  
๑.๑ พัฒนาปกติ  ร้อยละ ๗๑.๗  ๗๑.๐  ๖๗.๗  และ ๗๐.๓  ตามล าดับ 
๑.๒ สงสัยล่าช้า   ร้อยละ ๒๙.๗  ๒๙.๐  ๓๒.๓  และ ๒๙.๗  ตามล าดับ 

๒. เด็กอายุ ๑-๓ ปีตั้งแต่ป ี๒๕๔๒  ๒๕๔๗  ๒๕๕๐ และ๒๕๕๓ 
๑.๑ พัฒนาปกติ  ร้อยละ ๗๘.๒  ๘๑.๓  ๗๔.๙  และ ๗๑.๔  ตามล าดับ 
๑.๒ สงสัยล่าช้า   ร้อยละ ๒๑.๘  ๑๙.๗  ๒๕.๑  และ ๒๘.๖  ตามล าดับ 

๓. เด็กอายุ ๔-๕ ปีตั้งแต่ปี   ๒๕๔๒  ๒๕๔๗  ๒๕๕๐ และ๒๕๕๓ 
๑.๑ พัฒนาปกติ  ร้อยละ ๖๒.๙  ๕๙.๒  ๕๗.๙  และ ๖๘.๒  ตามล าดับ 
๑.๒ สงสัยล่าช้า   ร้อยละ ๒๗.๑  ๔๑.๘  ๔๒.๑  และ ๓๑.๘  ตามล าดับ 

ศูนย์อนามัยที่ ๘ ได้สุ่มส ารวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยใช้การประเมิน Denver II  
 ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีพัฒนาการสมวัยของเด็ก ๐-๕ ปี ร้อยละ ๗๔.๙ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๔ 
จาก ๔ จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ ๑๘  และจากการส ารวจสติปัญญาเด็กระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ
กรมสุขภาพจิต พบว่าสถานการณ์ IQ เด็กอายุ ๖-๑๕ ปี จาก ๗๖ จังหวัด ประเทศไทยค่าเฉลี่ย IQ ๙๑. จุด
และจังหวัดก าแพงเพชร ค่าเฉลี่ย IQ  ๙๕.๒ จุด อยู่อันดับที่ ๖๘   

จากการส ารวจและประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดปี ๒๕๕๓ ในโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี ช่วงเวลาประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  
ด้วยแบบคัดกรองอนามัย ๕๕ เด็กที่เกิดปี ๒๕๕๓ จ านวนทั้งหมด ๖,๐๘๕ ราย ได้รับการประเมินด้วยอนามัย 
๕๕ ทั้งจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  ๔,๙๗๔ ราย ความควบคุมคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗ ผลการประเมิน        
ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๔,๖๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙ และไม่เกณฑ์ จ านวน  ๓๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ  ๗.๑ 
และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วย TDSI (๗๐ ข้อ) โดยพ่อแม่ นาน ๑ เดือน และได้ประเมินซ้ า ด้วยแบบ  
คัดกรองอนามัย ๕๕ พบว่า เด็กพัฒนาการล่าช้า จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ เด็กพัฒนาสมวัย 
จ านวน ๔,๙๕๘ ราย คิดเป็น         ร้อยละ ๙๙.๖ 

 
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ติดตามสภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงรณรงค์การ

ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี จังหวัดก าแพงเพชร โดยสุ่มเด็กที่เกิดปี ๒๕๕๓ ที่
พัฒนาการสมวัย และสงสัยล่าช้า จ านวน ๙๑ ราย  จาก  ๖ อ าเภอ ใช้แบบคัดกรองอนามัย ๕๕  ระหว่างวันที่ 
๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผลการประเมินพบว่าเด็กพัฒนาการสมวัย จ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ 
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และเด็กสงสัยล่าช้า จ านวน ๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๓  เด็กพัฒนาการล่าช้าได้ส่งเสริมพัฒนาการ และ
ประเมินซ้ าระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ พบว่า เด็กพัฒนาการสมวัย จ านวน      ๖๔ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๓๓ และพัฒนาการล่าช้า จ านวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๗ แสดงว่าจังหวัดก าแพงเพชร ผล
พัฒนาการเด็กสมวัยและล่าช้าใกล้เคียงกับผลส ารวจของประเทศ ปี ๒๕๕๓ และสรุปผลงานจังหวัด
ก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๖๙.๗ (คลังข้อมูล 
DW_Datacenter ,ประมวลผลเมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)   

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๘๕ ของเด็ก อายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย  
ตารางท่ี ๑  จ านวนและร้อยละเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย เปรียบเทียบข้อมูลปีงบประมาณ  
               ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖  

ข้อมูล ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓  ๒๕๕๔  ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
 เด็ก ๐-๕ ปีได้รับการประเมิน (ราย) ๓๖,๗๕๔ ๔๔,๒๔๕ ๔๔,๕๘๖ ๔๒,๒๒๐ ๔๒,๖๘๑ ๒๐,๘๔๖ 
 เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย (ราย) ๓๖,๖๕๐ ๔๒,๐๓๗ ๔๑,๘๘๒ ๔๒,๐๐๓ ๔๒,๕๑๘ ๑๔,๕๒๘ 

ร้อยละ ๙๙.๗ ๙๕.๐ ๙๓.๙ ๙๙.๕ ๙๙.๖ ๖๙.๗ 
ที่มา : แบบรายงานเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 
          คลังข้อมูล DW_Datacenter ,ประมวลผลเมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖   
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ตารางท่ี  ๒  จ านวนและร้อยละเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีการพัฒนาการตามวัย  เปรียบเทียบข้อมูลรายอ าเภอ                    
                ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (  ตุลาคม ๒๕๕๕ –  กันยายน  ๒๕๕๖ ) 

 
 
 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เด็ก ๐-๕ ปี 
ทัง้หมด 
ที่ตรวจ

พัฒนาการ 
(คน) 

เด็ก ๐-๕ ปี  
มีพัฒนาการ

สมวัย 
(คน) 

ร้อยละ 

เด็ก ๐-๕ ปี  
ทั้งหมดทีต่รวจ

พัฒนาการ 
(คน) 

เด็ก ๐-๕ ปี  
มีพัฒนาการ

สมวัย 
(คน) 

ร้อยละ 

๑.  เมือง  ๑๑,๖๖๑ ๑๑,๖๑๔ ๙๙.๖ ๗,๕๖๖ ๕๐๕ ๖๖.๘ 
๒.  ขาณุวรลักษบุรี ๖,๑๓๗ ๖,๑๐๘ ๙๙.๕ ๓,๕๕๗ ๒,๗๘๑ ๗๘.๒ 
๓.  คลองขลุง ๔,๑๑๙ ๔,๑๑๒ ๙๙.๘ ๑,๖๐๒ ๑,๑๖๓ ๗๒.๖ 
๔.  พรานกระต่าย ๕,๐๙๑ ๕,๐๘๑ ๙๙.๘ ๑,๔๘๖ ๑,๒๒๑ ๘๒.๒ 
๕.  คลองลาน ๓,๕๓๖ ๓,๕๑๔ ๙๙.๔ ๒,๓๖๘ ๑,๕๒๐ ๖๔.๒ 
๖.  ไทรงาม ๒,๗๒๖ ๒,๖๙๘ ๙๘.๙ ๑,๘๖๒ ๑,๒๘๕ ๖๙.๐ 
๗.  ลานกระบือ ๒,๗๑๓ ๒,๗๐๘ ๙๙.๘ ๖๔๑ ๓๗๘ ๕๘.๙ 
๘. โกสัมพีนคร ๑,๙๘๗ ๑,๙๘๐ ๙๙.๖ ๔๙๔ ๓๗๑ ๗๕.๑ 
๙.  ปางศิลาทอง ๑,๕๓๖ ๑,๕๓๒ ๙๙.๗ ๕๖๑ ๒๙๗ ๕๒.๙ 
๑๐. บึงสามัคคี ๑,๘๓๗ ๑,๘๑๓ ๙๘.๗ ๒๙๕ ๑๖๘ ๕๖.๙ 
๑๑.  ทรายทองวัฒนา ๑,๓๓๘ ๑,๓๓๒ ๙๙.๖ ๔๑๔ ๒๙๑ ๗๐.๓ 
จังหวัดก าแพงเพชร ๔๒,๖๘๑ ๔๒,๕๑๘ ๙๙.๖ ๒๐,๘๔๖ ๑๔,๕๒๘ ๖๙.๗ 

ที่มา : แบบรายงานเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
       คลังข้อมูล DW_Datacenter ,ประมวลผลเมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖   

จากตารางที่ ๒ จังหวัดก าแพงเพชร พัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ  ๙๙ .๖ ในปี ๒๕๕๕         
เป็นร้อยละ  ๖๙.๗  และต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดเด็ก อายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕    
ทุกอ าเภอมีพัฒนาการสมวัยต่ ากว่าเปูาหมายทุกแห่ง 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก ๐-๒ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย 
ตารางท่ี  ๓   จ านวนและร้อยละเด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการพัฒนาการตามวัย  เปรียบเทียบข้อมูลราย   
                 อ าเภอปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เด็ก ๐-๒ ปี ทั้งหมด 
 (คน) 

เด็ก ๐ – ๒ ปี ได้รับ
การตรวจพัฒนาการ

ตามวัย (คน) 
ร้อยละ 

๑.  เมือง  ๒,๗๒๒ ๒,๗๑๐ ๙๙.๖ 
๒.  ขาณุวรลักษบุรี ๑,๔๔๕ ๑,๔๓๙ ๙๙.๖ 
๓.  คลองขลุง ๘๓๐ ๘๒๖ ๙๙.๕ 
๔.  พรานกระต่าย ๑,๐๑๐ ๑,๐๐๓ ๙๙.๓ 
๕.  คลองลาน ๗๗๓ ๗๗๑ ๙๙.๗ 
๖.  ไทรงาม ๗๖๗ ๗๖๔ ๙๙.๖ 
๗.  ลานกระบือ ๓๓๕ ๓๓๔ ๙๙.๗ 
๘. โกสัมพีนคร ๓๑๕ ๓๑๔ ๙๙.๗ 

๙.  ปางศิลาทอง ๒๗๒ ๒๗๑ ๙๙.๖ 
๑๐. บึงสามัคคี ๒๑๔ ๒๑๔ ๑๐๐.๐ 
๑๑.  ทรายทองวัฒนา ๒๖๓ ๒๖๓ ๑๐๐.๐ 
จังหวัดก าแพงเพชร ๘,๙๔๖ ๘,๙๐๙ ๙๙.๖ 

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter ,ประมวลผลเมื่อ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

จากตารางที่  ๓  จังหวัดก าแพงเพชร เด็ก ๐-๒ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามเกณฑ์กรมอนามัย  
(ภาษา/กล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก/อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตนเอง) และพบว่ามีพัฒนาการ
ปกติตามเกณฑ์ทุกข้อ ในช่วงเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดเด็ก อายุ ๐-๒ 
ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐        ทุกอ าเภอสูงกว่าเปูาหมาย 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๘๐ ของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย 
ตารางท่ี ๔  จ านวนและร้อยละเด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการพัฒนาการตามวัย  เปรียบเทียบข้อมูลราย 
                อ าเภอปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เด็ก ๓-๕ ปี ทั้งหมด 
 (คน) 

เด็ก ๓ – ๕ ปี ได้รับ
การตรวจพัฒนาการ

ตามวัย (คน) 
ร้อยละ 

๑.  เมือง  ๑,๓๔๖ ๑,๓๓๙ ๙๙.๕ 
๒.  ขาณุวรลักษบุรี ๗๑๒ ๗๑๐ ๙๙.๗ 
๓.  คลองขลุง ๒๙๑ ๒ช๑ ๑๐๐.๐ 
๔.  พรานกระต่าย ๔๐๘ ๔๐๘ ๑๐๐.๐ 
๕.  คลองลาน ๓๕๖ ๓๕๖ ๑๐๐.๐ 

๖.  ไทรงาม ๔๘๐ ๔๘๐ ๑๐๐.๐ 

๗.  ลานกระบือ ๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐ 

๘. โกสัมพีนคร ๑๓๑ ๑๓๑ ๑๐๐.๐ 

๙.  ปางศิลาทอง ๖๒ ๖๒ ๑๐๐.๐ 

๑๐. บึงสามัคคี ๙๒ ๙๒ ๑๐๐.๐ 

๑๑.  ทรายทองวัฒนา ๓๓ ๓๓ ๑๐๐.๐ 

จังหวัดก าแพงเพชร ๓,๙๘๔ ๓,๙๗๒ ๙๙.๗ 
ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter ,ประมวลผลเมื่อ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  

จากตารางที่  ๔ จังหวัดก าแพงเพชร เด็ก ๓-๕ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๗   ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ทุกอ าเภอสูงกว่าเปูาหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนแก้ปญัหา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กแรกเกิดอายุแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑.๑ การปูองกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องไทรอยด์และ Phenylketonuria การตรวจ
ยืนยัน TSH เด็กแรกเกิดและการติดตามรายที่ผลผิดปกติ  

๑.๒ พัฒนาคุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายบริการคลินิกสุขภาพเด็ก
ดีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสติปัญญาเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจรรมประชุมชี้แจง
เครือข่ายคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กภายในแต่ละอ าเภอ ระดับโรงพยาบาล  ๑๑ 
แห่ง 

๒.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก าแพงเพชรอายุแรกเกิดถึง ๕ ปี จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

๒.๑ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ TDSI ๗๐ ข้อ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ส าหรับ 
โรงพยาบาล ๑๒ แห่ง และจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กชุดหนูน้อยเรียนรู้ ส าหรับใช้ประเมินแบบ    
คัดกรองอนามัย ๕๕ ส าหรับโรงพยาบาล ๑๒ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๒๔ แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
      ๒.๒ จัดสรรอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็ก 
 ๓.  โครงการพัฒนาจัดระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด และสาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม 
ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม  และออร์โธปิติกส์) 
      ๓.๑ พัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี โดยจัดอบรม         
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี  
จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กลุ่มเปูาหมาย เจ้าหน้า
ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง และวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มเปูาหมาย  แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก 
และพยาบาลด้านสุขภาพจิตและผู้ประเมินคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  โรงพยาบาลทุกแห่ง 
    ๓.๒ แต่งตั้งคณะท างานอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึง ๕ ปี จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ที่ ๔๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
    ๓.๓ ประชุมคณะท างาน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานระบบการเครือข่ายบริการ รพท./รพช. (Node) รพช./รพ.สต./อสม./ผู้ปกครอง การ
จัดท า CPG /ระบบการส่งต่อ และการจัดแบ่งโซนระบบการดูแล/ส่งต่อ 
   ๓.๔ ประเมินคลินิกเด็กดีคุณภาพ ระดับโรงพยาบาล และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล 

กิจกรรม/แผนแก้ปัญหา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan กุมารเวชกรรม 
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๒. ประเมินนิเทศติดตามเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. ประเมินติดตามพัฒนาการเด็กล่าช้า 
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แผนงานที่ 12 

กลุ่มวัยเรียน (๑๕-๒๑ ปี) 

ตัวชี้วัด  อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี  ไม่เกิน ๕๐ : พันประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ี

สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัด 

 ปัญหาส าคัญ คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี ๒๕๕๖ พบอัตราหญิงคลอดอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
อัตรา ๕๕.๗ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ลดลงจากปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ซึ่งมีอัตรา ๖๕.๒  
และ ๖๒.๙  ตามล าดับ   

ตาราง    แสดงอัตราคลอดในมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๑-๒๕๕๖ 

ข้อมูล ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๒๕,๘๙๗ ๒๖,๐๑๘ ๒๖,๐๒๐ ๒๖,๐๑๓ ๒๖,๐๑๓ ๒๗,๒๕๕ 

หญิงคลอดบุตรอายุ ๑๕-๑๙  ปี ๑,๓๙๙ ๑,๕๙๘ ๑,๓๗๕ ๑,๖๙๖ ๑,๖๓๖ ๑,๕๑๙ 

อัตราต่อพันประชากร ๕๔.๐ ๖๑.๔ ๕๒.๘ ๖๕.๒ ๖๒.๙ ๕๕.๗๓ 

ที่มา : ข้อมูลประชากร จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน  ส านักบริหารการทะเบียน 
        ข้อมูลการคลอด จากรายงานเฝูาระวังสุขภาพแม่และเด็ก 
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ตาราง แสดงอัตรามารดาอายุ ๑๕- ๑๙ ปี  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนประชากรหญิง 

อายุ ๑๕-๑๙ ปี 

จ านวนหญิง 

คลอดอายุ ๑๕-๑๙ ปี  

อัตรา:๑,๐๐๐ 

เมือง+โกสัมพีนคร ๙๕๙๓ ๗๘๕ ๘๑.๘ 

ไทรงาม ๑๙๒๑ ๖๔ ๓๓.๓ 

คลองลาน ๒๕๐๕ ๘๐ ๓๑.๙ 

ขาณุวรลักษบุรี ๓๙๙๑ ๒๐๗ ๕๑.๙ 

คลองขลุง ๒๑๕๗ ๑๑๐ ๕๑.๐ 

พรานกระต่าย ๒๔๕๗ ๑๑๕ ๔๖.๘ 

ลานกระบือ ๑๗๖๘ ๕๐ ๒๘.๓ 

ทรายทองวัฒนา ๗๘๐ ๕๑ ๖๕.๔ 

ปางศิลาทอง ๑๑๕๖ ๓๕ ๓๐.๓ 

บึงสามัคคี ๙๒๗ ๒๒ ๒๓.๗ 

รวม ๒๗๒๕๕ ๑๕๑๙ ๕๕.๗ 

ที่มา : ข้อมูลประชากร KPO-MIS 
        ข้อมูลการคลอด จากรายงานเฝูาระวังสุขภาพแม่และเด็ก 
หมายเหตุ  :  มารดาคลอดอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี จ านวน  ๓๖ ราย 
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                   กระบวนการดูแลเฝูาระวังระดับจังหวัด ได้มีการบูรณาการงานกับส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก าแพงเพชร และหนวยงานที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งคณะอนุกรรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดก าแพงเพชร  และผู้บริหารมอบนโยบายระดับพ้ืนที่จัดท า
แผนงาน/โครงการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาที่พบในกลุ่มวัยเรียนกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่ง
ด าเนินงานในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ   

แผนการด าเนินงานระดับจังหวัด 

๑. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 

๒. เยี่ยมส ารวจประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS 
๓. นิเทศ ติดตามกระบวนการด าเนินงานบูรณาการ การแก้ไขปัญหากลุ่มวัยเรียนและ

เยาวชน  ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกอ าเภอ 
๔. ร่วมพัฒนา นิเทศ ติดตาม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับท่ีสูงขึ้น ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
สู่ระดับเพชร 
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วัยสูงอายุและผู้พิการ 

ตัวชี้วัด  ๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ  ร้อยละ ๘๐ 
           ๒.คนพิการได้รับได้รับการฟ้ืนฟู  ร้อยละ ๙๐ 
           ๓. ร้อยละขอคลินิกเวชกรรมฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลทั่วไปมีคุณภาพ  
           ๔. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน   
สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัด  

      ข้อมูลคนพิการจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕6  พบว่า มีคนพิการจ าแนกตามความพิการดังนี้  
           ความพิการทางการมองเห็น    จ านวน    2,197  คน    
           ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน    2,718  คน   
           ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  จ านวน  13,523  คน    
           ความพิการทางจิตใจและ พฤติกรรม   จ านวน    1,032  คน    
           ความพิการทางด้านสติปัญญา    จ านวน    1,730  คน    
           ความพิการทางการเรียนรู้      จ านวน        18  คน    
           ทางออทิสติก       จ านวน        24  คน    
           ความพิการซ้ าซ้อน       จ านวน    1,344  คน    
           และไม่ระบุความพิการ       จ านวน      376  คน    
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ตาราง    แสดงข้อมูลคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการแล้วได้รับสวัสดิการทางด้านสังคม  ส าหรับคน
พิการในด้านต่างๆ (ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ร้อยละ 99.18  จ าแนกรายอ าเภอ  

 
 

อ าเภอ 
จ านวนคนพิการ

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนคนพิการที่ได้รับ
การจดทะเบียนทั้งหมด 

(คน) 

คนพิการที่จดทะเบียนแล้วได้รับบริการ
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เมือง 6,009 6,009 6,009 100 
ไทรงาม 1,484 1,475 1,475 100 
คลองลาน 1,660 1,660 1,660 100 
ขาณุวรลักษบุรี 1,624 1,570 1,570 100 
คลองขลุง 1,695 1,695 1,695 100 
พรานกระต่าย 1,080 1,063 1,063 100 
ลานกระบือ 546 546 546 100 
ทรายทองวัฒนา 409 398 398 100 
ปางศิลาทอง 557 557 557 100 
บึงสามัคคี 442 442 442 100 
โกสัมพีนคร 640 615 573 93.17 

รวม 16146 16030 15988 99.74 
ที่มา: รายงานส่งเสริมสุขภาพ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) 
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ตวัชี้วัด   คลินิกเวชกรรม   น ูในโรงพยาบาลทั่วไปท่ีมีคุณภาพ 

      เกณฑ์เปูาหมาย : ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 โดยประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ผลการด าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์พิจารณา ต้องมี อาจมี ผลการประเมิน หมายเหตุ 
(+) (+/-) ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับที่ 1 มีบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่จ าเป นด้านเวชกรรม   น ู 
1.1 บุคลากรทางการแพทย์     ตรวจเยี่ยม/

จากข้อมูล
สัมภาษณ์/
ประเมินตนเอง 

      1.1.1 แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู / - / - 
      1.1.2 นักกายภาพบ าบัด / - / - 
      1.1.3 นักกิจกรรมบ าบัด - / / - 
      1.1.4 นักกายอุปกรณ์ - / / - 
      1.1.5  นักแก้ไขการพูด - / - / ไม่มีบุคลากร 
      1.1.6 พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ/พยาบาลทั่วไป - / / -  
 1.2 มีเครื่องมือที่จ าเป็นในการให้บริการคลินิกเวชกรรมฟ้ืนฟูตามทีมสหวิชาชีพที่มี ประกอบด้วย 
      1.2.1 เครื่องมือทางการแพทย์ / - / -  
      1.2.2. เครื่องมือทางกายภาพบ าบัด / - / -  
      1.2.3 เครื่องมือทางกิจกรรมบ าบัด - / / - เฉพาะกรณีที่มี

วิชาชีพนั้นๆ       1.2.4 เครื่องมือทางกายอุปกรณ์ - / / - 
      1.2.5 เครื่องมือทางการแก้ไขการพูด - / - / 
      1.2.6 เครื่องมือทางการพยาบาล - / / - 
 1.3 มีสถานที่ท่ีจ าเป็นด้านเวชกรรมฟ้ืนฟู 
      1.3.1 มีสถานที่ตั้งของคลินิกอย่างชัดเจน และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ 

     

       * ทางลาดส าหรับรถนั่งคนพิการ / - / -  
       * ห้องน้ าคนพิการพร้อมปูายแสดงสัญลักษณ์ / - / -  
       * ปูายสัญลักษณ์บอกทาง / - / -  
       * ที่จอดรถคนพิการ(ในกรณีคนพิการขับรถมาเอง) - / / -  
      1.3.2 ต้องมีสถานที่ส าหรับปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนและมี
พ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน โดย ประกอบด้วย
ห้อง/บริเวณท่ีจ าเป็น(ตามบริการที่มี ดังนี้) 

     

       * บริเวณรับผู้ปุวย / - / - ใช้ร่วมกับ
ห้องตรวจ
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เด็ก 
       * ห้องตรวจประเมิน วินิจฉัยและวางแผนบ าบัดรักษา / - - / ไม่มีห้อง

แยกรอ
การ

จัดสรร
พ้ืนที่เพ่ิม
และรอ

การจัดซื้อ
เครื่อง 

       * มีห้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ/หัตการส าหรับแพทย์ / - / -  
เกณฑ์พิจารณา ต้องมี อาจมี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 (+) (+/-) ผ่าน ไม่ผ่าน  
ระดับที่ 1 มีบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่จ าเป นด้านเวช
กรรม   น ู 

- / / -  

       * ห้อง/บริเวณส าหรับงานแก้ไขการพูดและการได้ยิน - / - /  
       * ห้องเก็บพัสดุ(กายอุปกรณ์ กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด) 

- / / -  

       * มีพ้ืนที่แสดง/สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ - / - /  
สรุปรายงานการติดตาม ตัวชี้วัด ๓๘.๓ (คลินิกเวชกรรม   น ู/ )  รอบท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

เกณฑ์พิจารณา ต้องมี อาจมี ผลการประเมิน หมายเหตุ 
(+) (+/-) ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับที่ 2 มีข้อ1 และมีการประเมินเฉพาะทางทั้ง 4 กลุ่มโรค (Process) 
       2.1 มีการซักประวัติ/สัมภาษณ์ / - / -  
       2.2 มีการตรวจประเมินด้วยแบบประเมิน/เครื่องมือ
เฉพาะทาง เช่น Barthel index Score หรือแบบประเมินอ่ืนๆ 

/ - / -  

       2.3 มีการก าหนดเปูาหมาย กิจกรรม และสรุปการ
ประเมิน การฟ้ืนฟูผู้ปุวย/คนพิการเฉพาะราย 

/ - / -  

ระดับที่ 3 มีข้อ2 และมีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรมและสรุปผลการประเมิน (Process) 
       3. มีบริการพ้ืนฐาน ต้องมีการบริการสอดรับเปูาหมายให้กับผู้ปุวย/คนพิการเฉพาะรายตามข้อ 2.3 เช่น 
          3.1 การบริการออกเอกสารรับรองความพิการ / - / -  
          3.2 บริการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาแก้ผู้ปุวย คนพิการ 
ครอบครัว 

/ - / -  

          3.3 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเพ่ือลดความ
บกพร่องของร่างกาย (impairment) เพ่ิมระดับความสามารถ

/ - / -  
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(ability) และสามารถด ารงชีวิตในสังคม (participation) 
ใกล้เคียงคนปกติ 
          3.4 บริการฝึกทักษะการท ากิจวัตรประจ าวัน / - / -  
          3.5 แนะน าการเลือก/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน การศึกษาและการเข้าร่วมสังคม 

/ - / -  

          3.6 ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ / - / -  
ระดับที่ 4 มีข้อ3 และมีการส่งต่อภายในและภายนอกหน่วยบริการ 
          4.1 มีระบบรับการปรึกษาหรือส่งต่อผู้ปุวย/คนพิการใน
โรงพยาบาล 

/ - / -  

          4.2 มีระบบรับการปรึกษาหรือส่งต่อผู้ปุวย/คนพิการ
นอกโรงพยาบาล 

/ - / -  

เกณฑ์พิจารณา ต้องมี อาจมี ผลการประเมิน หมายเหตุ 
(+) (+/-) ผ่าน ไม่ผ่าน 

          4.3 มีระบบส่งต่อผู้ปุวยลงสู่ชุมชน / - - / มีระบบการส่ง
ต่อไปยังรพช. 
แต่ยังไม่
ครอบคลุมทั้ง
จังหวัดและยังไม่
มีการจัดบริการ
ฟื้นฟูในชุมชน
อย่างเป็น
รูปธรรม 

ระดับที่ 5 มีข้อ4 และมีการประเมินผลลัพธ์การให้บริการ (ICF ตามฐานข้อมูลที่ 43) หรือการประเมินกลุ่มงานเวช
กรรม   น ูเห็นว่ามีความเหมาะสม (Out put) 
          5.1 มีผลการประเมินสมรรถภาพตามเกณฑ์ ICF หรือ
ผลการประเมินอ่ืน 

/ - - / ยังไม่มีการ
ประเมิน ICF 

ที่มา : แบบรายงานนิเทศติดตาม คลินิกเวชกรรมฟ้ืนฟู ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)   

แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ 2557 

1. ส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของพ้ืนที่ 
3. พัฒนาเครือข่ายระบบบริการการฟ้ืนฟููสมรรถภาพคนพิการ 
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แผนงานที่ 13 
สรุปแผนงานกลุ่มสตรี 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ โดยส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรก
เกิดเดก็ก่อนวัยเรียนและเยาวชนทุกช่วงวัย ให้มีความรู้คู่จริยธรรม ให้ความส าคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในช่วง ๖ เดือนแรก ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงานผ่าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ตามแนวคิด “การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืน 
และวางรากฐานบุคลิกภาพของเด็กเพ่ือการปูองกันปัญหาสังคมในระยะยาว โดยการพัฒนาระบบบริการของ
สถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม ชุมชน 
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี อยู่ในครอบครัวอบอุ่นและมี
ความสุข ทั้งนี้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ ของจังหวัดก าแพงเพชร มี
สถานการณ์ดังนี้ 

แผนภูมิ ๑  อัตราการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ต.ค.๕๖ – ก.พ.๕๗) 

 

ที่มา  :  KPO-MIS  ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ 

 จากแผนภูมิ ๑  การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ในภาพรวมจังหวัดด าเนินการตามเปูาหมายร้อยละ 
๗๔.๗๙ และด าเนินการได้ตามเปูาหมายในทุกอ าเภอ  

 

เปูาหมาย : ร้อยละ ๖๐ 
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แผนภูมิ ๒ อัตราการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ต.ค.๕๖ – ก.พ.
๕๗)

 

ทีม่า  :  KPO-MIS  ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ 

จากแผนภูมิ ๒ อัตราการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ในภาพรวมจังหวัดด าเนินการได้ร้อยละ 
๓๒.๘๖ ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๖๐ โดยทุกอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายและข้อมูลลดลงจากปี ๒๕๕๖ ในทุกอ าเภอ 

แผนภูมิ ๓ อัตราการดูแลหลังคลอด ๓ ครั้งตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ต.ค.๕๖ – ก.พ.๕๗) 

 

เปูาหมาย : ร้อยละ ๖๐ 

เปูาหมาย : ร้อยละ ๖๕ 
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ที่มา  :  KPO-MIS  ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ 

จากแผนภูมิ ๓  การดูแลหลังคลอด ๓ ครั้งตามเกณฑ์ ในภาพรวมจังหวัดด าเนินการได้ร้อยละ ๕๓.๙๐ 
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๖๕    ทั้งนี้มีอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายได้แก่ 
อ าเภอคลองลาน ลานกระบือ และทรายทองวัฒนา   ทั้งนี้การด าเนินงานในหลายอ าเภอ มีการให้บริการเยี่ยม
หลังคลอด และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแต่พบปัญหาขัดข้องในการเชื่อมโยงข้อมูล และอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวท าให้ผลงานต่ ากว่าการปฏิบัติงานจริง    

แผนภูมิ ๔ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ต.ค.๕๖ – ก.พ.๕๗) 

 

ที่มา  :  KPO-MIS  ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ 

จากแผนภูมิ ๔  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน   ในภาพรวมจังหวัดด าเนินการได้
ร้อยละ ๖๐.๘๔ เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๕๐    ทั้งนี้เกือบทุกอ าเภอมีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเปูาหมายยกเว้น อ.ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง ปางศิลาทอง และบึงสามัคคี      

การด าเนินงาน 

เครือข่ายบริการเขตบริการสุขภาพ ที่ ๓ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
และก าหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค กลุ่มสตรี ดังนี้ 

๑.ส่งเสริม Early ANC และครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ 

๒.พัฒนาระบบ ANC/LR/PP ให้มีคุณภาพทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมจัดระบบส่งต่อ 

๓.พัฒนาระบบการดูแลภาวะโภชนาการ(แก้ปัญหาPWG) 

เปูาหมาย : ร้อยละ ๕๐ 
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๔.การตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อ PV, urine dipstick, ตรวจรักษาฟัน 

๕.การประเมินดูแลส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง (High risk) 

 

 

 

 

 

แผนงานท่ี 14 15 
วัยท างาน/ผู้สูงอาย ุ

1.โรคเบาหวาน 
 สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย จากข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ส านักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พบอัตราป่วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากรของประเทศไทย จากปี 
2543-2552 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราตายต่อแสนประชากร ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเดียวกัน  

 
  
อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคเบาหวานตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปี 2555 พบว่า มีอัตราเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน 
อัตราป่วยและอัตราตาย ต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคเบาหวานปี 2544-2554 (E10-E14)จังหวัด
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ก าแพงเพชร

 
จากการส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ ๔ ปี๒๕๕๒ พบว่าประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วย

เป็นโรคเบาหวานร้อยละ ๖.๙ แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นโรค ถึงร้อยละ ๓๑.๒ ซึ่งผู้เป็นโรคควบคุมได้เพียง ร้อยละ ๒๘.๕ 
จากรายงานการติดตามผลด าเนินการนโยบาย การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูงด้วยปิงปองจราจร 7 สีพบอัตราป่วยโรคเบาหวานเพิ่มจาก 353.49 ต่อแสนประชากร(ปี2545) เป็น
1,050.6 ต่อ แสนประชากร(ปี2555) เพ่ิมขึ้น 3 เท่า  ค่าเฉลี่ยประเทศ มีอัตราความชุกโรคเบาหวาน ร้อย
ละ 5.5 (มิถุนายน 2556)  

อัตราความชุกโรคเบาหวาน จังหวัดก าแพงเพชร ปี2553-2556 เป็น ร้อยละ 3.29, 4.38,3.87 
และ7.53 ตามล าดับ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การคัดกรองโรคเบื้องต้นจึงเป็นการค้นหาป้องกันการเกิดโรคในระยะ
เริ่มแรกได้ จังหวัดก าแพงเพชรในด าเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องทุกปี  

ในปี งบประมาณ 2556 ได้ด าเนินการคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป มีผลงานการคัดกรองร้อยละ 90.10 (เป้าหมายร้อยละ 90)มี CUP จ านวน 7 แห่งที่สามารถคัด
กรองโรคเบาหวานได้ตามเป้าหมาย ส าหรับ CUP ที่มีการคัดกรองโรคเบาหวานได้ต่ า คือ CUP ปางศิลาทอง 
(ร้อยละ82.09) CUP ขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ 86.47) CUP เมือง (ร้อยละ88.21) และ CUP คลองลาน 
(ร้อยละ 89.17)  
 
แผนภูมิที ่ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ปี2556 จ าแนกรายอ าเภอ 

82.09

86.47

88.21 89.17
90.4

92.64 93.47
95.61 96 96.34 97.63

90.1

70

75

80

85

90

95

100

ปางศิลาทอง ขาณุ เมือง คลองลาน พราน ไทรงาม คลองขลุง ลานกระบือ บึงสามัคคี ทรายทอง โกสัมพีนคร ทั้งจังหวัด

ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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 จังหวัดก าแพงเพชรมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมารับบริการ จ านวน 13,572 คน ผู้ป่วยสามารถควบคุม
ระดบัน้ าตาลได้ จ านวน 7,006 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 (เป้าหมายร้อยละ 50) มี CUP จ านวน 8 แห่งที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย สาหรับ CUP ที่มีการควบคุมระดับน้าตาลได้ต่ า คือ 
CUP โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (ร้อยละ34.2) CUP โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อยละ 37.15) และ CUP 
โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ 37.46)  

 

 

ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี ปี 2556 
 

 
ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

จากเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ThaiMedRes.Net) ปี๒๕๕๕ พบว่า
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่๒ควบคุมได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๓๓.๔ มีภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ ๘.๔ ทางไต ร้อย
ละ ๑๘.๗และพบแผลที่เท้า ร้อยละ ๒.๑ ถูกตัดนิ้วเท้าเท้าและขา ร้อยละ ๐.๓ ในจังหวัดก าแพงเพชร พบ
ภาวะแทรกซ้อนดังนี้ 

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดก าแพงเพชรด าเนินการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ทางตาโดยการตรวจจอประสาทตาด้วย Fundus Camera อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน พบว่าใน 
ปี 2556 มีเพียง 4 CUP ที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย(ร้อยละ60) CUP ที่มีผลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP ไทรงาม 
(ร้อยละ 10 ) และ CUP พรานกระต่าย (ร้อยละ 23 ) 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา ปี 2556 
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 ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตโดยการตรวจ Creatinine ในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า มี 10 CUP ที่ 
มีผลงานบรรลุเป้าหมาย(ร้อยละ60) CUP ที่มีผลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ 
43.47) และ CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง (ร้อยละ 58.15)  
 
ร้อยละ การตรวจ Creatinine ของผู้ป่วยเบาหวาน จ าแนกรายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 

 
ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้าด้วยวิธี Monofilament ในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า มีเพียง 6 CUP 
ที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย(ร้อยละ60) CUP ที่มีผลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP โรงพยาบาลกาแพงเพชร(ร้อย ละ
21.89) CUP โรงพยาบาลพรานกระต่าย (ร้อยละ 25.86) 
ร้อยละการตรวจเท้าด้วยวิธี Monofilament ของผู้ป่วยเบาหวาน ปี2556 
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ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การตรวจสุขภาพในช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า มีเพียง 4 CUP ที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย (ร้อย
ละ70) CUP ที่มีผลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP เมือง (ร้อยละ 1.13) และไทรงาม (ร้อยละ 10.55)  
 
 
 
 
 
การตรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ปี2556 

 
ที่มา : ฝายทันตกรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร 
 
2.โรคความดันโลหิตสูง 
 สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย จากข้อมูลรายงานประจ าปี 2553 ส านักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  อัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 
ต่อแสนประชากร จากปี 2543-2552 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในปี 2552  

อัตราตายแสนประชากรโรคความดันโลหิตสูง ต่อแสนประชากร ปี 2543-2552  มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  จากการส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๒ พบว่าประชาชนอายุ 
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15ปีขึ้นไปป่วยเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ ๒๑.๔ แต่รู้ว่าเป็นโรค เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น และสามารถควบคุม
ให้อยู่ในเกณฑ์ได้ร้อยละ ๒๐.๒ 

 

 
จังหวัดก าแพงเพชร พบอัตราป่วยและอัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปี 

2544 ถึง ปี 2555 พบว่า มีอัตราเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

อัตราป่วยและอัตราตายต่อ100,000 ประชากร ด้วยโรคความดันโลหิตสูงปี 2544-2554 จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

 
ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2556 เป็น ร้อยละ 7.86,9.51, 
7.43 และ 15.26 ตามล าดับ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากรายงานการติดตามผลด าเนินการนโยบาย การเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจร 7 สี ค่าเฉลี่ยประเทศ มีอัตราความชุก
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 8.3  (มิถุนายน 2556)  

จังหวัดก าแพงเพชรในด าเนินการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 
งบประมาณ 2556 ได้ด าเนินการคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป 
มีผลงานการคัดกรองร้อยละ 90.12 (เป้าหมายร้อยละ 90)มี CUP จ านวน 7 แห่งที่สามารถคัดกรอง
โรคเบาหวานได้ตามเป้าหมาย ส าหรับ CUP ที่มีการคัดกรองโรคเบาหวานได้ต่ า คือ CUP ปางศิลาทอง (ร้อย
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ละ79.93) CUP ขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ 86.08) CUP เมือง (ร้อยละ88.95) และ CUP คลองลาน (ร้อยละ 
89.56)  

 

ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ปี2556 จ าแนกรายอ าเภอ 
 

 
 

ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การควบคุมระดับความดันโลหิต มีผู้ป่วยมารับบริการ จ านวน 39,093 คน ผู้ป่วยสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ จ านวน 16,999 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.48 (เป้าหมายร้อยละ 40) มี CUP จานวน 
4 แห่งที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย โรงพยาบาลที่มีการควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ต่ า คือ CUP โรงพยาบาลกาแพงเพชร (ร้อยละ 32.88) CUP โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (34.66) 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปี 2556 
 

 
ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

จากข้อมูลเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย(ThaiMedResNet)       ปี๒๕๕๕
พบว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้สูงถึง ร้อยละ ๕๙.๕ พบมีภาวะแทรกซ้อนทางไต   ร้อยละ ๖.๑ จังหวัด
ก าแพงเพชร  พบภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้ 

 
ภาวะแทรกซ้อน ผลงาน 
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โรคความดันโลหิตสูง ปี2555 ปี2556 
มีความผิดปกติที่จอประสาทตา 0.46 56.60 

ภาวะแทรกซ้อนทางไต 17.11 19.02 
 

สรุป จากข้อมูลสถานการณ์และผลการด าเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
อัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
ผลงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย  

1. อัตราการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมจังหวัด มีผลงานร้อยละ 
90.10 (เป้าหมายร้อยละ 90)มี CUP จ านวน 7 แห่งที่สามารถคัดกรองโรคเบาหวานได้ตาม
เป้าหมาย ส าหรับ CUP ที่มีการคัดกรองโรคเบาหวานได้ต่ า คือ CUP ปางศิลาทอง   (ร้อยละ82.09) 
CUP ขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ 86.47) CUP เมือง (ร้อยละ 88.21) และ CUP คลองลาน (ร้อยละ 
89.17) 

2. อัตราการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมจังหวัด มีผลงาน   ร้อยละ 
90.12  (เป้าหมายร้อยละ 90)มี CUP จ านวน 7 แห่งที่สามารถคัดกรองโรคเบาหวานได้ตาม
เป้าหมาย ส าหรับ CUP ที่มีการคัดกรองโรคเบาหวานได้ต่ า คือ CUP ปางศิลาทอง (ร้อยละ79.93) 
CUP ขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ 86.08) CUP เมือง (ร้อยละ88.95) และ CUP คลองลาน (ร้อยละ 
89.56) 

3. การควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 51.62 (เป้าหมาย
ร้อยละ 50) อ าเภอที่มีการควบคุมระดับน้ าตาลได้น้อย ได้แก่ CUP โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล (ร้อย 
ละ34.2) CUP โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อยละ37.15) CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อย
ละ37.46) และCUP โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ41.73)  

4. การควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 
43.48 (เป้าหมาย ร้อยละ 40) CUP ที่มีการควบคุมระดับความดันโลหิตได้น้อย ได้แก่ CUP 
โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ร้อยละ32.88) CUP โรงพยาบาลบึงสามัคคี (ร้อยละ34.66) CUP 
โรงพยาบาลคลองลาน (ร้อยละ 42.26) และCUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง(ร้อยละ44.78)  

5. การตรวจอวัยวะช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 77.61 (เป้าหมาย ร้อย
ละ 70) CUPที่มีผลงานต่ า ได้แก่ CUP โรงพยาบาลกาแพงเพชร (ร้อยละ1.13) CUP โรงพยาบาล
ไทร งาม (ร้อยละ10.55) CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง (ร้อยละ54.47) และCUP โรงพยาบาลบึง
สามัคคี (ร้อยละ55.48)  

6. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ภาพรวมจังหวัดมีผลงานร้อยละ 49 (เป้าหมายร้อยละ 
60) CUPที่มีผลงานต่ า ได้แก่ CUP โรงพยาบาลไทรงาม (ร้อยละ10) CUP โรงพยาบาลพราน
กระต่าย (ร้อยละ23) CUP โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ร้อยละ41) CUP โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
(ร้อยละ41) CUP โรงพยาบาลลานกระบือ (ร้อยละ๕๑) และCUP โรงพยาบาลบึงสามัคคี (ร้อยละ
55)  

7. การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจ Creatinine พบว่า มี 10 CUP ที่มี
ผลงานบรรลุเป้าหมาย(ร้อยละ60) CUP ที่มีผลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP โรงพยาบาลกาแพงเพชร (ร้อย
ละ43.47) และ CUP โรงพยาบาลปางศิลาทอง (ร้อยละ 58.15)  
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8. การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Monofilament พบว่า มีเพียง 6 CUP 
ที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย(ร้อยละ60) CUP ทีม่ีผลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP โรงพยาบาลกาแพงเพชร 
(ร้อยละ21.89) CUP โรงพยาบาลพรานกระต่าย (ร้อยละ 25.86)  

แนวทางแก้ไข  
1. อ าเภอที่มีผลการควบคุมระดับน้าตาลและความดันโลหิตได้น้อย ควรเร่งรัดการดาเนินงานด้านการให้

ความรู้ให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภค
อาหารที่ถูกต้อง เพิ่มการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน  

2. พัฒนาให้มี Care Giver ในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว  
3. เพ่ิมการตรวจสุขภาพช่องปากให้ครอบคลุม เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานที่มีสุขภาพช่องปากไม่ดี ท าให้

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้  
4. การตรวจจอประสาทตา เนื่องจากในปีที่ผ่านมา จังหวัดก าแพงเพชรมีปัญหาเรื่องกล้อง Fundus เสีย 

ในปี ๒๕๕๗ ได้สนับสนุนกล้องส าหรับ Mobile ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น โดยมีทั้งหมด ๕ เครื่อง ( รพ.กพ. ๒ 
เครื่อง รพ.พรานกระต่าย ๑ เครื่อง รพ.คลองลาน ๑ เครื่อง ขาณุวรลักษบุรี ๑ เครื่อง)  

5. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าและการดูแลเท้า ควรมีการตรวจและสอนให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถตรวจเท้าด้วยตนเองได้  

3.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Chronic Lower Respiratory Disease) เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่

ประกอบด้วยหลายโรคที่ส าคัญได้แก่ หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังธรรมดา(Simple chronicbronchitis) 
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Unspecified chronicbronchitis) ถุงลมโป่งพอง (Emphysema) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 

จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี
2553พบผู้ป่วยรายใหม่ 35,560 ราย และ มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สะสมทั้งหมด 150,549 ราย ซึ่งมี
จ านวนมากที่สุดของกลุ่มโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Chronic Lower Respiratory Disease) 

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ และ สะสม โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง ของประเทศไทยปี 2553 

         
ที่มา:รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี2553 
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เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุทั้งผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รายใหม่ และ สะสม ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 
>60ปี รองลงมาได้แก่อายุ 50-59 ปี จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ และ สะสม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ของประเทศ
ไทยจ าแนกตามอายุ ปี2553 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
ที่มา: รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี2553 
 จังหวัดก าแพงเพชรมีการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556 พบว่า 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  
          
 อัตราป่วยและอัตราตายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554-
2556 
 
 
 
 
      :                                                                       

จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี 
2553 ถึงปี 2556 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 อ าเภอที่มีอัตราการป่วยสูงสุด
ได้แก่ อ าเภอคลองลาน รองลงมาได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอปางศิลาทอง 

อัตราป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2556จ าแนก
รายอ าเภอ 
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ส าหรับ อัตราการตายตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556 เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2556 อ าเภอที่มีอัตราการ
ตายสูงสุดได้แก่ อ าเภอปางศิลาทอง รองลงมาได้แก่ อ าเภอคลองลาน โกสัมพีนครและ อ าเภอไทรงาม 

อัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2556จ าแนกราย
อ าเภอ 
 
 
      : Data Center                                     
 จังหวัดก าแพงเพชร มีการด าเนินงาน Clinic COPD ควบคู่ไปกับ Easy Asthma Clinic โดย Clinic 
COPDส่วนใหญ่เริ่มด าเนินการในปี 2556 มีการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วย COPD พบว่า จากจ านวนผู้ป่วย 
2,315 รายขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 969 ราย มารับบริการ 3,956 ครั้ง ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดเพียง 
424 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.76 จ านวนผู้ป่วยที่ได้ยา LABA 229 คน คิดเป็นร้อยละ 23.63 

ในส่วนการให้บริการ EAC พบว่า มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา 1,021 ราย และได้รับ Steroid 839 
ราย ร้อยละ 82.17 

 

ข้อมูลการให้บริการ Clinic COPD และ Easy Asthma Clinic จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2556 (ต.ค.55-มิ.ย.
56) 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปัญหา  

1. การจัดเก็บข้อมูลในระดับ CUP ยังไม่ครบถ้วน  
2. การจัดระบบบริการยังไม่จัดเจน  
3. ขาดอุปกรณ์การตรวจเบื้องต้นและการรักษา  

แนวทางการแก้ไข  
1. พัฒนาการจัดเก็บระบบข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกันและการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ

บริการ  
2. ก าหนดนโยบายให้มีคลินิก COPD ในสถานบริการรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย  
3. สนับสนุนอุปกรณ์การตรวจคัดกรองและการฟ้ืนฟูสภาพปอด  
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4.โรคหลอดเลือดหัวใจ  

สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ จาก ข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ ปี 2544 ถึงปี 2554 พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและ
อัตราตายมี แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งมีอัตราป่วยและอัตราตายเพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกัน  

อัตราป่วยและตายต่อแสนประชากรด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ประเทศไทย 

 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราป่วยและตายต่อแสนประชากรด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ปี2552 – 2555 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทั้งในระดับเขต และ
ระดับประเทศส่วนอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ทั้งในระดับเขต และ
ระดับประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด เปรียบเทียบ เขต 3 และประเทศ 

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

 

อัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เปรียบเทียบ เขต 3 และประเทศ 

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
 

เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองจังหวัดก าแพงเพชร 
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556 ในภาพรวมจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมข้ึนในทุกอ าเภอ โดยในปี 2556 
อ าเภอที่มีอัตราตายสูง ได้แก่ อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอคลองขลุง ส าหรับอัตราป่วยในภาพรวมจังหวัดปี 
2556 ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี 2555เช่นเดียวกัน และพบผู้ป่วยสูงสุดที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกรายอ าเภอ 
 
      : Data Center                                     

อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 
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จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
ในกลุ่ม Pre DM,DM,Pre HT,HT อ าเภอที่มีความเสี่ยงสูงมาก ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ได้แก่ อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา ,พรานกระต่าย และ ปางศิลาทอง 

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2556 
 
 
      :                                                           

ผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อแยกตาม ICD10 ประจาปี 2553-2556 พบว่า ในปี 2556 มี
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ชนิด NSTEMI เพ่ิมขึ้นจาก 289 รายในปี 2555 เป็น 479 รายในปี 2556 ขณะที่ผู้ป่วย
ชนิด US และ STEMI มีแนวโน้มลดลง 
จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  จ าแนกตาม ICD10 ประจ าปี 2553-2556 
 
ที่มา : โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

การ Refer Case ผู้ป่วย STEMI ประจ าปีงบประมาณ 2553-2556 พบว่า ทุก CUP มีการส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจมารับการรักษาที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดย CUP ที่มีผู้ป่วยสูงได้แก่ 
อ าเภอไทรงาม คลองขลุง พรานกระต่าย ขาณุวรลักษบุรี ผ่านระบบ STEMI Fast Track  

จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่ส่งต่อมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลก าแพงเพชร ปี 2556 
 
ที่มา : โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดSK ในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMIปี 2554 -2556 เป็น
ร้อยละ 68.1 75.19 และ 78.57 ตามลาดับ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เพราะมีระบบ STEMI Fast track ที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ อัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMIจากป ี2552-2556 เป็น ร้อยละ 
36.5,22.9,26.8,24.5,24.0 และ14.8 มีแนวโน้ม ลดลงและอัตราตายผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMI 
ที่ได้รับยาSK จากปี 2552-2556 เป็น ร้อยละ27.7,18.2,22.7,17.7,20.6 และ2.10 มีแนวโน้ม ลดลง
เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 

อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดSK ในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMIปี 2554 -2556 
 
ที่มา : โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 

ในปี2556 เริ่มด าเนินการให้ยาละลายลิ่มเลือดSK ในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMI ใน
โรงพยาบาล ขาณุวรลักษบุรี(M2) โรงพยาบาลคลองขลุง (F1) โรงพยาบาลพรานกระต่าย(F2)  
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ผลการด าเนินงาน การให้ยาละลายลิ่มเลือดSK ในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจชนิด STEMI ปี2556 
 

การด าเนินงาน 

ร.พ.
ก าแพงเพชร 

(S) 

ร.พ. 
ขาณุวรลักษ

บุรี 
(M2) 

ร.พ. 
คลองข
ลุง (F1) 

ร.พ. 
พราน

กระต่าย
(F2) 

รวม 
ทั้ง

จังหวัด 

อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
(60%) 

78.49 36.84 36.84 16.00 47.43 

อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาท(ี70%) 

56.90 100 14.29 100 55.42 

อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ภายใน 30 นาทีภายใน 12 hrs 
(Onset to needle time) (60%) 

100 100 92.86 100 98.80 

อัตราตายของผู้ป่วย STEMI (<10%) 13.98 21.05 10.53 4.00 12.57 
อัตราตายของผู้ป่วย STEMI ที่ได้ยา
ละลายลิ่มเลือด (<10%) 

5.17 0.00 14.29 25.00 7.23 

อัตราการส่ง Refer ไปรพ.ที่มีศักยภาพ
สูงกว่า 

29.03 84.21 100 96 15.43 

ที่มา : โรงพยาบาลก าแพงเพชร,ขาณุวรลักษบุรี ,คลองขลุงและ พรานกระต่าย 

ปัญหาการด าเนินงาน  
ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ช้านานเกินกว่า 12 ชม. ระยะทางระหว่างอ าเภอต่างๆ กับอ าเภอเมืองค่อนข้างไกล

ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้าจนบางครั้งไม่สามารถยับยั้งการเกิด Myocardial necrosis บางรายเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ ส่งผลให้อัตราการตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI ในจังหวัดก าแพงเพชรยังคงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราตายระดับประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  

1. จัดท าแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STยก สาหรับ 
โรงพยาบาลชุมชนที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้  

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่มาช่วยในการปรึกษา (Line: KPPSTEMI)  
3. ออกประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในการให้ยาละลายลิ่มเลือด(SK) แก่ผู้ป่วย 

Uncomplicated STEMI (กลุ่ม anterior wall และ Inferior wall STEMI) ที่โรงพยาบาลชุมชน 
โดยคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความพร้อมในการ
พัฒนาศักยภาพในการให้ยาละลายลิ่มเลือด และยินดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี  

4. พัฒนาบุคลากร โดยจัดประชุม nurse case manager ร่วมกับเครือข่าย พบส. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ  

5.โรคหลอดเลือดสมอง  
สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง จาก ข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ตั้งแต่ ปี 2543 ถึงปี 2552 พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมาก
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และอัตราตายมี แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งมีอัตราป่วยและอัตราตายเพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกัน  

อัตราป่วยและอัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคหลอดเลือดสมองปี 2543-2552 ระดับประเทศ
ไทย 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราป่วยและตายต่อแสนประชากรด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ ปี2552 – 2555 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทั้งในระดับเขต และ
ระดับประเทศส่วนอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ ทั้งในระดับเขต และ
ระดับประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ เปรียบเทียบ เขต 3 และประเทศ 

 

ทีม่า : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
อัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ เปรียบเทียบ เขต 3 และประเทศ 

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

 

 

จังหวัดก าแพงเพชรโดย โรงพยาบาลก าแพงเพชร เริ่ม ด าเนินการ Stroke  Fast Track เดือนกรกฎาคม 
2555 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ปี 2555 ร้อยละ 17.65  
และ ป ี2556 ร้อยละ 23.29  อัตราตายของผู้ป่วย Stroke ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 5.88 เกินค่า
เป้าหมาย ในปี 2556 

ผลการด าเนินงาน Stroke  Fast Track ป ี2555-2556 
รายการ เกณฑ ์ 2555 2556 

จ านวนผู้ป่วย Ischemic  Stroke ทั้งหมด ราย 733 886 
จ านวนผู้ป่วย Fast Track Stroke   ราย 17 73 
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จ านวนผู้ป่วย Stroke ที่ไดร้ับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าทัง้หมด ราย 3 17 
อัตราการไดร้ับยาละลายลิม่เลือด 60% 17.65 23.29 
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ราย 1 2 
อัตราการไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 60 นาที 70% 33.33 11.76 
ระยะเวลาเฉลี่ย ในการใหก้ารรกัษาด้วยยาละลายลิ่มเลอืดทางหลอดเลอืดด า (door to needle time) นาที 75.67 86.75 
จ านวนผู้ป่วยStroke ที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ถึงแก่กรรม ราย 0 1 

อัตราตายของผู้ป่วย Stroke ที่ไดย้าละลายลิ่มเลือด < 3 0 5.88 
จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันท่ีได้รับการรักษาใน Stroke unit ราย 17 73 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันท่ีได้รับการรักษาใน Stroke unit 70% 2.32 8.24 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเกดิแผลกดทับ  NA 4 
ร้อยละการเกดิแผลกดทับของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน < 0.5 % NA 0.4 
ประสบผลส าเร็จในการไดร้ับยาละลายลิม่เลือด  ราย 3 16 
อัตราประสบผลส าเร็จจากไดร้ับยาละลายลิม่เลือด >50% 100 94.18 

ที่มา : โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ปัญหาการด าเนินงาน  
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า คือ มีข้อห้าม ส่วนหนึ่ง  ผู้ป่วย

มาถึงแพทย์ช้านานเกินกว่า 3-4.5 ชม. ระยะทางระหว่างอ าเภอต่างๆ กับอ าเภอเมืองค่อนข้างไกลท าให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาที่ล่าช้าจน ระยะเวลาเฉลี่ย ในการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (door 
to needle time) เกินค่าเป้าหมาย เนื่องจาก Ischemic  Stroke จะต้องท าCT Scan ก่อน จังหวัด
ก าแพงเพชร มีรังสีแพทย์ 1ท่าน 
แนวทางการพัฒนา  

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอาการส าคัญ Ischemic  Strokeเพ่ือมาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้น 
2. พัฒนาระบบ Stroke  Fast Track  
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่มาช่วยในการปรึกษา (Line: KPPSTEMI)  
4. พัฒนาบุคลากร โดยจัดประชุม nurse case manager ร่วมกับเครือข่าย พบส. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมอง การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และ ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ  
 

6.โรคตา 
อัตราป่วยด้วยโรคจอประสาทตา ของจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556 มีแนวโน้ม

ลดลง  

อัตราป่วยด้วยโรคจอประสาทตา ของจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ป ี2556 
 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



 133 

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดก าแพงเพชรด าเนินการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ทางตาโดยการตรวจจอประสาทตาด้วย Fundus Camera อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน พบว่าใน 
ปี 2556 มีเพียง 4 CUP ที่มีผลงานบรรลุเป้าหมาย(ร้อยละ60) CUP ที่มผีลงานต่ าสุด ได้แก่ CUP ไทรงาม 
(ร้อยละ 10 ) และ CUP พรานกระต่าย (ร้อยละ 23 ) 
การตรวจจอประสาทในกลุ่มป่วยเบาหวานปีงบประมาณ 2556 
 
 
ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 

การผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลก าแพงเพชร พบว่า ในปี 2554 ถึง 2556 ผู้ป่วยตาต้อกระจก
ได้รับการผ่าตัด จ านวน 1,762, 1,806 และ 2,141 รายตามล าดับ ซึ่งมีจ านวน เพ่ิมขึ้นทุกปี และมี
ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกนานขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 ระยะเวลารอคอยผ่าตัด ต้อกระจก 44.89 
วัน เป้าหมาย ( 90 วัน) 
แสดงระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก (วัน) 
 
ที่มา :โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ปัญหาการด าเนินงาน  
1. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานต่ ากว่าเป้าหมาย  
2. พยาบาลไม่สามารถแปรผลภาพจอประสาทตาได้  
3. กล้องถ่ายจอประสาทตาไม่เพียงพอ  
4. ระยะรอคอยผ่าตัดยาว  

 
 
 
แนวทางการแก้ไข  

1. จัดระบบการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 
100  

2. อบรม จนท.และอสม สามารถวัดสายตาด้วยการนับนิ้วที่ 3 เมตร ในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป  
3. ก าหนดให้มีการใช้เกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ป่วย  
4. มีระบบส่งต่อผู้ป่วยเข้ามารับบริการ  
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการแปรผลภาพจอประสาทตา โดยจัดอบรมแพทย์ พยาบาล 

ประจ าคลินิกโรคเรื้อรัง เรื่องการถ่ายภาพจอประสาทตาและการแปรผล  
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6. CUP ที่ได้รับการจัดสรร Fundus Camera จัดตารางการหมุนเวียนกล้องในพ้ืนที่รับผิดชอบและ
สนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายภาพจอประสาทตา ดังนี้  

- โรงพยาบาลก าแพงเพชร 2 เครื่อง ครอบคลุมพ้ืนทีโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ อ าเภอ.เมือง  
อ าเภอไทรงาม โรงพยาบาลกาแพงเพชร และอ าเภอโกสัมพีนคร  

- โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 1 เครื่อง ครอบคลุมพ้ืนที อ าเภอ.ขาณุวรลักษบุรี อ าเภอทรายทอง
วัฒนา และอ าเภอบึงสามัคคี  

- โรงพยาบาลคลองขลุง 1 เครื่อง ครอบคลุมพ้ืนที อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองลานและอ าเภอปาง
ศิลาทอง  

- โรงพยาบาลพรานกระต่าย 1 เครื่อง ครอบคลุมพ้ืนที อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ 
และอ าเภอไทรงาม  

7. เพ่ิมเวลาผ่าตัดหรือผ่าตัดนอกเวลา  
8. จัดทีมออกหน่วยตรวจรักษาและผ่าตัดในระดับปฐมภูมิ ทุติตภูมิ  
9. จัดตั้งศูนย์จอประสาทตาและน้ าวุ้นตา  
10. ขยายการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกในโรงพยาบาลคลองขลุง  

7.โรคไต 
 อัตราตายผู้ป่วยไตวายต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นแนวทางเดียวกับ
ข้อมูลของเขต 3 และ ระดับประเทศ 
อัตราตายผู้ป่วยไตวายเปรียบเทียบ ประเทศ เขต 3 และจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2550-2554 
 
ที่มา:ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 

 
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดก าแพงเพชร จากข้อมูล พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังปี 2553- 2556 

มีอัตรา 111.30, 210.70,160.60 และ 308.43 ต่อแสนประชากรซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี ส าหรับอัตรา
การตายก็มี แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันปี 2553- 2556  มีอัตรา 14.58,23.66, 29.78และ41.65 ต่อ
แสนประชากร   

 
 
 

อัตราป่วยและอัตราตาย โรคไตเรื้อรังต่อแสนประชากร จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2556 
 
 
ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

จากข้อมูลปี 2553 ถึงปี 2556 ในภาพรวมจังหวัด พบว่า อัตราตายด้วยโรคไต เพ่ิมขึ้นทุกปี เมื่อ 
พิจารณารายอ าเภอในปี 2556 อ าเภอที่มีอัตราตายสูงได้แก่อ าเภอ ขาณุวรลักษบุรี โกสัมพีนคร ไทรงาม 
คลองขลุง และอ าเภอทรายทองวัฒนา 
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อัตราตายด้วยโรค CKD ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ส าหรับอัตราป่วย ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ป ี2556 พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน มีเพียงอ าเภอบึง 
สามัคคีที่มีอัตราป่วยลดลง 
อัตราป่วยด้วยโรค CKD ปี 2553-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 

การด าเนินงานการเฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานของจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยการประเมินสภาพการกรองของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะไตวายระยะที่ 1 ร้อยละ 33.68 ระยะที่ 2 ร้อยละ 34.95 ระยะที่ 3 ร้อยละ 24.91 ระยะที่ 4 ร้อย
ละ 4.96 และระยะที่ 5 ร้อยละ 1.5 
ผลการประเมินค่า e GFR (การท างานของไต) ของผู้ป่วยเบาหวาน จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2556 

การด าเนินงานการเฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของจังหวัด 
ก าแพงเพชร โดยการประเมินสภาพการกรองของไตในผู้ป่วย พบว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตวาย 
ระยะที่ 1 ร้อยละ 35.91 ระยะที่ 2 ร้อยละ 36.77 ระยะที่ 3 ร้อยละ 22.92 ระยะที่ 4 ร้อยละ 3.3 และ
ระยะที่ 5 ร้อยละ 1.1  

จากการประเมินสภาวะการทางานของไต พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีภาวะไต วาย
เรื้อรังในระยะท่ี 1 ร้อยละ 33 ระยะที่ 2-3 ถึงร้อยละ 55-60 และระยะที่ 4-5 ร้อยละ 5 ดังนั้นโอกาส เกิด
ภาวะไตวายจากโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ค่อนข้างสูง เพ่ือเป็นการชะลอการเสื่อมของไต 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้พัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกไต 
ผลการประเมินค่า e GFR (การท างานของไต) ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2556 
ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 2554 2555 2556 
จ านวนผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ราย) 
-จ านวนผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน  
-จ านวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ ที่ unplan  
-จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการท าCAPD และเปลี่ยนใจ  
-จ านวนผู้ป่วยHD จาก รพ.อ่ืนแต่มา admit รพ.กพ  
-ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังท า CAPD มีภาวะแทรกซ้อนต้องHD     
 ชั่วคราว /รอสิทธิ/Break in 
-ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ HDเป็นคิวนัดประจ า 

116 
 
 
 
 
 
 

19 ราย 

143 
 
 
 
 
 
 

18 ราย 

124 
41 ราย 
16 ราย 
21 ราย 
12 ราย 
11 ราย 

 
23 ราย 

จ านวนการฟอกเลือด (ครั้ง) 1847 2243 2,595 
ช่วยเหลือแพทย์ใส่ Double lumen catheter (ครั้ง) 85 88 72 
ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่  (ครั้ง) 272 289 423 
จ านวนผู้ป่วย CAPD 
       ผู้ป่วยเก่ายกมา 
       รับใหม/่รับย้าย 
       Drop out 
       คงเหลือ 

 
30 

24/2 
14 
43 

 
43 

34/0  
16  
60 

 
60 

26/0 
19 
67 
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ปัญหาการบริการ 

1. ผู้ป่วยตัดสินใจช้า /ไม่มีทางเลือก/ไม่มีผู้ดูแล /เบื่อหน่าย /ญาติทอดทิ้งไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มีเงินค่า
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตทียม  ระหว่างรอคิวผ่าตัด วางสาย TK.cath  

2. สถานที่คับแคบ ห้องบริการเล็ก มีเตียงให้ผู้ป่วย CAPD นอนได้เพียงครั้งละ 1 ราย 
3. เครื่องไตเทียมไม่เพียงพอส าหรับ ESRD ไม่มีหน่วยไตเทียมรับ refer ภายในจังหวัด ต้องบริหารจัดการ

ส ารองเครื่องไตเทียมทุกรอบ รอบละ 1 เครื่อง ส าหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน CAPDที่มีปัญหาต้อง HD 
ชั่วคราวและถาวร ในระยะรอการอนุมัติสิทธิจาก สปสช. 

4. เครื่องไตเทียมมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จ านวน 2 เครื่อง เริ่มขัดข้องบ่อยๆ จึงต้องส ารอง 
เครื่องไต เทียมทุกรอบ ระบบเครื่องกรองน้ าอายุการใช้งาน 12 ปี ขัดข้องเมื่อใช้งานมากๆ 

5. ไม่มีสถานที่เก็บน้ ายาฟอกเลือด ต้องตั้งไว้บริเวณหน้าห้อง 
6. ไม่มีอายุรแพทย์โรคไต ( ลาศึกษาต่อ เมื่อ 1 มิถุนายน 2555) 
7. ไม่มีหน่วยไตเทียมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช.รับ Refer ฟอกเลือดต่อเนื่องภายในจังหวัด ท า

ให้ผู้ป่วยต้องไปรับบริการฟอกเลือดในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตรและตาก ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางไปฟอกเลือด ครั้งละ 800-1,200 บาท ปัจจุบันมีผู้ป่วยจองคิวฟอกเลือด 80 ราย 
ระยะเวลารอคอยนาน ประมาณ 2-3 ปี 

 

 

ปัญหาการด าเนินงาน  
1. การประเมินค่า e GFR เพ่ือเป็นการชะลอการเสื่อมของไต ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตวายยังไม่ 

ครอบคลุม  
2. สถานบริการเพ่ือชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) มีเพียง 2 แห่ง  
3. ขาดบุคลากรการให้บริการฟอกเลือดเนื่องจากมีผู้ป่วยที่ต้องให้บริการฟอกเลือดเพ่ิมข้ึน  
4. ผู้ป่วย/ผู้ดูแล มีความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพและการปูองกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังน้อย  
5. การพัฒนาผู้ดูแลผู้ป่วยในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ  

แนวทางการแก้ไข  
1. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการประเมินค่า e GFR  
2. มี CKD Clinic ชะลอการเสื่อมของไต ใน รพช.  
3. มีเกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ป่วย CKD เป็นแนวทางเดียวกัน  
4. มีระบบการส่งต่อท่ีชัดเจน (โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในเครือข่าย)  
5. ขยายหน่วยบริการ ในรพช. ที่เป็นNode ที่มีศักยภาพเพียงพอ HD CAPD  
6. พัฒนา CAPD Nurse  
7. เพ่ิมศักยภาพ/การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน จิตอาสา (Care giver)  
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8.โรคมะเร็ง 

ปัจจุบันโรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยเนื่องจากเป็นสาเหตุการ 
ตายอันดับต้นๆ ของประชากรไทย และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยพบว่า อัตราผู้ที่เสียชีวิต จากโรคมะเร็ง ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 2548-2552 คิดเป็น 81.4,83.1, 84.9, 87.6และ 88.3 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ  

อัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคมะเร็ง ปี 2548-2552 ระดับประเทศ 
 
ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ รายงานประจ าปี 2553  

อัตราผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาด้วยเนื้องอกร้ายที่อวัยวะส าคัญของประเทศไทย ระหว่างปี 2548 ถึง
ปี 2552 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ชนิดของมะเร็งที่เพ่ิมมากที่สุด ได้แก่ เนื้องอกร้ายที่ปอด จากปี 2548 เท่ากับ 
25.26 ต่อแสนประชากรเพ่ิมเป็น 32.92 ต่อแสนประชากร ในปี 2552 รองลงมาคือ เนื้องอกร้ายที่ตับ จาก
ปี 2548 เท่ากับ 36.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 42.47 ต่อแสนประชากรในปี 2552  

อัตราผู้ป่วยในต่อ 100,000 ประชากร ตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2548-2552 ระดับประเทศ 
 
ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ในประเทศไทยพบว่าอัตราปุวยและอัตราตายมะเร็งเต้านม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับจังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับอัตราปุวยมะเร็งปากมดลูกในระดับประเทศและจังหวัดก าแพงเพชร มี
แนวโน้มลดลง อัตราตายระดับประเทศไม่เปลี่ยนแปลง จังหวัดก าแพงเพชร มีแนวโน้มลดลง 
  
 
 
อัตราป่วยและอัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2550-2554 ระดับประเทศ 
 
 
อัตราป่วยและอัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2550-2554 ระดับประเทศ 
 
 

อัตราตายโรคมะเร็งที่ส าคัญ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554 ถึง ป ี2556 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ชนิด
ของโรคมะเร็งที่มีอัตราตายเพ่ิมมากที่สุดคือ โรคมะเร็งตับ ส่วนมะเร็งปากมดลูกมี อัตราตายลดลง  
 
อัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ของโรคมะเร็งที่ส าคัญปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
ที่มา : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  
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ส าหรับอตัราป่วยโรคมะเร็งที่ส าคัญ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554 ถึง ปี 2556 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุก
ปี ชนิดของมะเร็งที่มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ โรคมะเร็งเต้านม พบว่าปี 2556 เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า จาก
ปี 2554 ส่วนมะเร็งปอด และ มะเร็งปากมดลูก มีอัตราป่วยลดลงในปี 2556  

อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร ของโรคมะเร็งที่ส าคัญปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ที่มา : DATA CENTER สานักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ในภาพรวมจังหวัด ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และ 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ พบว่า อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2554 ถึง ป ี2556 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ทุก อ าเภอ อ าเภอที่เพ่ิมมากที่สุดได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งในปี 2556 เพ่ิมข้ึนประมาณสามเท่า จากปี 
2554  

 

 

 

อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2554-2556 จังหวัดก าแพงเพชร แยกรายอ าเภอ 
 
 
 
ที่มา : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมจังหวัด ในปี 2556 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และเมื่อ 
พิจารณาแยกเป็นรายอ าเภอ พบว่า อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2556 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่าน 
มาเพียง 4 อ าเภอได้แก่ อ าเภอบึงสามัคคี ลานกระบือ พรานกระต่าย และอ าเภอคลองลาน อ าเภอที่มี อัตรา
ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ อ าเภอคลองขลุง และ อ าเภอโกสัมพีนคร ส่วนอ าเภอท่ีมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้น 
ต่อเนื่อง ได้แก่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองลาน และ อ าเภอบึงสามัคคี  

อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2554-2556 จังหวัดกาแพงเพชร แยกรายอ าเภอ 
 
ที่มา : DATA CENTER ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การด าเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ในภาพรวมจังหวัดตั้งแต่ปี 2553 
ถึง 2556 มีผลงานรวม ร้อยละ 66.70 เมื่อพิจารณาแยกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ 
อ าเภอคลองลาน ร้อยละ 95.32 รองลงมาได้แก่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือและอ าเภอคลองขลุง 
ผลงานร้อยละ 87.22, 83.24 และ 82.11 ตามลาดับ  

สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ2553-2556 จ าแนกรายอ าเภอ 
 
 ที่มา: งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมปีงบประมาณ 2550–2556 ในสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยมี
เป้าหมาย ร้อยละ 90 พบว่ามีผลงานร้อยละ 88.22, 95.49, 93.89, 91.22,90.95, 90.78 และ 
90.71 ตามล าดับ  

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2550–2556 
 
ที่มา: งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยรวมทั้งจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 เป้าหมาย
ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 90 ของสตรีอายุ 30-70 ปี จังหวัดก าแพงเพชร มีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ผลการด าเนินงาน ได้ ร้อยละ 90.71 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่
อ าเภอบึงสามัคคี ร้อยละ 92.31 รองลงมาได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี และอ าเภอคลองลาน ร้อยละ 92.12, 91.75, 89.63และ 88.94 ตามลาดับ 

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปี2553– 2556 จ าแนกรายอ าเภอ 
 
ที่มา: งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 เกินค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 70) ส าหรับสัดส่วน
ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 และ 2 ในปี 2556 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 70) เนื่องจากเก็บข้อมูล
ต่างกัน ในปี2554-2555 เก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ จากผู้ป่วย บางรายแพทย์ไม่ได้บอกระยะ ข้อมูลจึงไม่สมบูรณ์ 
ในปี2556 เก็บข้อมูลจากแหล่งที่รักษาข้อมูลจึงต่างกัน 
 
สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 
 
 
 
ที่มา: งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ปัญหาการด าเนินงาน  
1. อัตราป่วย อัตราตาย ด้วยมะเร็ง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกยังเป็นปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด

ก าแพงเพชร  
2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
3. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 และ 2 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

แนวทางการแก้ไข  
1. เร่งรัดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกอ าเภอให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในปี 2557 ร้อยละ

100 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการมากขึ้น  
2. ทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ Clinical Breast Exam (CBE) 
3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Breast Clinic ในสถานบริการที่มีความพร้อม 
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4. พัฒนาศักยภาพของแพทย์ในการท าFNA CNB ที่รพช.ทุกแห่งเพื่อให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้น 
5. ทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการตรวจและสอน การตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง 
6. ติดตามและประเมินผลการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
7. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มี Care Giver ครอบคลุมพ้ืนที่  
8. ให้โรงพยาบาลที่เป็น Node มียาTamoxifen ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม  

 
 

วัยผู้สูงอายุ 

ในปี งบประมาณ 2556 ได้ด าเนินการคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไป มีผลงานการคัดกรองร้อยละ 90.25 (เป้าหมายร้อยละ 90)มี CUP จ านวน 5 แห่งที่สามารถคัด
กรองโรคเบาหวานได้ตามเป้าหมาย ส าหรับ CUP ที่มีการคัดกรองโรคเบาหวานได้ต่ า คือ CUP ปางศิลาทอง 
(ร้อยละ81.31) CUP ขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ 86.53) CUP เมือง (ร้อยละ89.31) CUP ไทรงาม (ร้อยละ 
89.46) CUPพรานกระต่าย  (ร้อยละ 89.49) และ CUP ลานกระบือ (ร้อยละ 89.82)  
 
ร้อยละของประชากรอายุ60 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ปี2556 จ าแนกรายอ าเภอ 
 
 
ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ในปี งบประมาณ 2556 ได้ด าเนินการคัดกรองและจัด
แบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีผลงานการคัดกรองร้อยละ 90.25 (เป้าหมาย
ร้อยละ 90)มี CUP จ านวน 7 แห่งที่สามารถคัดกรองโรคเบาหวานได้ตามเป้าหมาย ส าหรับ CUP ที่มีการคัด
กรองโรคเบาหวานได้ต่ า คือ CUP ปางศิลาทอง (ร้อยละ77.46) CUP ขาณุวรลักษบุรี (ร้อยละ 83.45) CUP 
พรานกระต่าย (ร้อยละ89.16) และ CUP ไทรงาม (ร้อยละ 89.46)  

 

ประชากรอายุ60 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ปี2556 จ าแนกรายอ าเภอ 
 
 
 

 

ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
โรคหลอดเลือดสมอง  

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง จาก ข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ ปี 2543 ถึงปี 2552 พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมาก
และอัตราตายมี แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งมีอัตราป่วยและอัตราตายเพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกัน  
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อัตราป่วยและอัตราตายต่อ 100,000 ประชากร ด้วยโรคหลอดเลือดสมองปี 2543-2552 ระดับประเทศ
ไทย 
 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราป่วยและตายต่อแสนประชากรด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ ปี2552 – 2555 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทั้งในระดับเขต และ
ระดับประเทศส่วนอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ ทั้งในระดับเขต และ
ระดับประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ เปรียบเทียบ เขต 3 และประเทศ 

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
อัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ เปรียบเทียบ เขต 3 และประเทศ 

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

 

จังหวัดก าแพงเพชรโดย โรงพยาบาลก าแพงเพชร เริ่ม ด าเนินการ Stroke  Fast Track เดือนกรกฎาคม 
2555 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ปี 2555 รอ้ยละ 17.65  
และ ป ี2556 ร้อยละ 23.29  อัตราตายของผู้ป่วย Stroke ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 5.88 เกินค่า
เป้าหมาย ในปี 2556 
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ผลการด าเนินงาน Stroke  Fast Track ป ี2555-2556 
รายการ เกณฑ ์ 2555 2556 

จ านวนผู้ป่วย Ischemic  Stroke ทั้งหมด ราย 733 886 
จ านวนผู้ป่วย Fast Track Stroke   ราย 17 73 
จ านวนผู้ป่วย Stroke ที่ไดร้ับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าทัง้หมด ราย 3 17 
อัตราการไดร้ับยาละลายลิม่เลือด 60% 17.65 23.29 
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ราย 1 2 
อัตราการไดร้ับยาละลายลิม่เลือดภายใน 60 นาที 70% 33.33 11.76 
ระยะเวลาเฉลี่ย ในการใหก้ารรกัษาด้วยยาละลายลิ่มเลอืดทางหลอดเลอืดด า (door to needle time) นาที 75.67 86.75 
จ านวนผู้ป่วยStroke ที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ถึงแก่กรรม ราย 0 1 

อัตราตายของผู้ป่วย Stroke ที่ไดย้าละลายลิ่มเลือด < 3 0 5.88 
จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันท่ีได้รับการรักษาใน Stroke unit ราย 17 73 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันท่ีได้รับการรักษาใน Stroke unit 70% 2.32 8.24 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเกดิแผลกดทับ  NA 4 
ร้อยละการเกดิแผลกดทับของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน < 0.5 % NA 0.4 
ประสบผลส าเร็จในการไดร้ับยาละลายลิม่เลือด  ราย 3 16 
อัตราประสบผลส าเร็จจากไดร้ับยาละลายลิม่เลือด >50% 100 94.18 

ที่มา : โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ปัญหาการด าเนินงาน  
1. สาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า คือ มีข้อห้าม ส่วนหนึ่ง  ผู้ป่วย

มาถึงแพทย์ช้านานเกินกว่า 3-4.5 ชม. ระยะทางระหว่างอ าเภอต่างๆ กับอ าเภอเมืองค่อนข้างไกลท า
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีล่าช้าจน ระยะเวลาเฉลี่ย ในการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด า (door to needle time) เกินค่าเป้าหมาย เนื่องจาก Ischemic  Stroke จะต้องท า
CT Scan ก่อน จังหวัดก าแพงเพชร มีรังสีแพทย์ 1ท่าน 

2. ระบบการด าเนินงานและการจัดเก็บข้อมูล ไม่ได้แยกเฉพาะผู้สูงอายุ 
แนวทางการพัฒนา  

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอาการส าคัญ Ischemic  Strokeเพ่ือมาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้น 
2. พัฒนาระบบ Stroke  Fast Track  
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่มาช่วยในการปรึกษา (Line: KPPSTEMI)  
4. พัฒนาบุคลากร โดยจัดประชุม nurse case manager ร่วมกับเครือข่าย พบส. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมอง การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และ ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ  
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แผนงานที่ 17 

ict 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 
17.แผนงานพัฒนาระบบข้อมูล 
 
ตัวชี้วัด 
1.มีการบริหารระบบข้อมูลของหน่วยบริการเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพระดับชาติ(National  Health 
Information Center) 
 ๑.๑ มีระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ 
 ๑.๑.๑ หน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสุขภาพส าหรับการบริหารจัดการ 
 : หน่วยงานและหน่วยบริการทุกระดับมีระบบข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ โดยมีจังหวัดเป็น
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS)เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ ตอบสนองให้การ พัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
สุขภาพประชาชนในจังหวัด แต่ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องมีการพัฒนา
ต่อไป  
 
 ๑.๑.๒ มีข้อมูลที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ 
 : ปัจจุบันมีเครื่องมือส าหรับตรวจสอบข้อมูล ๒๑ แฟูม ร่วมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยบริการ ความครบถ้วนการบันทึก
ข้อมูล ความถูกต้องของขอ้มูล ข้อมูลขาเข้า ข้อมูลขาออก ข้อมูลที่บันทึก จัดเก็บและส่งออกได้ครบถ้วนหรือไม่ 
แต่ยังไม่มีเครื่องมือส าหรับตรวจสอบข้อมูล ๔๓ แฟูม เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 
ความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับหลักวิชาการ ซึ่งต้องจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบต่อไป 
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แผนงานที่ 18 

แผนการเงินการคลัง 

                         GFMIS                         

                 2557 

       ( ณ 23 ธ       

2556) 

                

             

                      

                              

           

       

              

              

                      

-    . 62,991,250.00 21,318,680.00 - 33.84 - 41,672,570.00 66.16 

-   .  . 18,971,700.00 340,000.00 - 1.80 - 18,631,700.00 98.20 

    81,962,950.00 21,658,680.00 - 26.43 - 60,304,270.00 73.57 
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                          GFMIS                         

                 2557 

       ( ณ 23 ธ       

2556) 

                

             

                      

                              

           

       

              

              

                       

     -    .                

207,778,004.09  

           

28,160,080.00  

         

113,805,362.83  

                           

68.33  

                           

54.77  

           

65,039,561.26  

                           

31.30  

     -   .  .                

146,858,358.36  

           

53,051,050.00  

           

74,180,412.36  

                           

86.64  

                           

50.51  

           

19,626,896.00  

                           

13.36  

                   

354,636,362.45  

           

81,211,130.00  

         

187,985,775.19  

                           

75.91  

                           

53.01  

           

84,666,457.26  

                           

23.87  
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แผนงานที่ 19 

ตัวชี้วัดการร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2554(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2553 – 30 กันยายน  2554)ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
หน่วยงานราชการ จ านวน 20 เรื่อง ทางโทรศัพท์ จ านวน 3 เรื่องทางจดหมาย จ านวน 
1 เรื่องโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการ จ านวน 14 เรื่อง  พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 4 
เรื่อง ด้านบุคลากร จ านวน 3 เรื่อง และด้านพัสดุ จ านวน 3 เรื่อง 

ในปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน  2555)ร้องเรียนจากหน่วยงาน
ราชการ จ านวน 13 เรื่อง ทางโทรศัพท์ จ านวน 5 เรื่อง ทางจดหมาย จ านวน4 เรื่อง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริการ จ านวน 7 เรื่อง  พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 6 เรื่อง ด้านบุคลากร จ านวน 6 เรื่อง 
ด้านพัสดุ จ านวน 1 เรื่องและร้องเรียนอ่ืนๆจ านวน  2 เรื่อง 

ในปีงบประมาณ 2556(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2555 – 30 กันยายน  2556)ร้องเรียนจากหน่วยงาน
ราชการ จ านวน 15 เรื่อง ทางโทรศัพท์ จ านวน 2 เรื่อง  ทางจดหมาย จ านวน 1 เรื่อง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริการ จ านวน 9 เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 4 เรื่อง ด้านบุคลากร จ านวน 5 เรื่อง  
ตาราง 1เรื่องร้องเรียนจ าแนกตามช่องทางการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2554- ปีงบประมาณ 2556 

ช่องทาง 2554 2555 2556 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 20 83.33 13 59.09 15 83.33 

โทรศัพท์ 3 12.5 5 22.73 2 11.11 

จดหมาย 1 4.17 4 18.18 1 5.56 

รวม 24 100.0 22 100.0 18 100.0 
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ตาราง2แสดงจ านวนการร้องเรียน จ าแนกตามประเภทของการร้องเรียน  

ปีงบประมาณ 2554- ปีงบประมาณ 2556 

 

ประเภทของ 
เรื่องร้องเรียน 

จ านวนการร้องเรียน (เรื่อง) 
2554 2555 2556 

พฤติกรรมการบริการ 14 7 9 
ด้านบุคลากร 3 6 5 
การปฏิบัติหน้าที่ 4 6 4 
ด้านพัสดุ 3 1 - 
ร้องเรียนอ่ืน ๆ  - 2 - 

รวม 24 22 18 
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ที่มา: กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 ส าหรับในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
ภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรโดยมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านกลุ่มงานนิติการ  จากนั้นแจ้ง
เรื่องให้กลุ่มงาน/งาน ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามหน้าที่ต่อไปเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ส าเนาผลการ
ตรวจสอบให้กลุ่มงานนิติการทราบด้วย เพื่อบันทึกผลในสาระบบความ 

โดยผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2556 – 25 ธันวาคม 2556)ได้มี
การรับเรื่องร้องเรียน จ านวน 14 เรื่อง จ าแนกตามช่องทางการร้องเรียนได้เป็นหน่วยงานราชการ จ านวน 9 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.29  ทางโทรศัพท์ จ านวน 2 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 14.28 และทางจดหมาย จ านวน 3 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.43 เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ  และกลุ่มงานนิติการ 
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ตาราง 3 เรื่องร้องเรียนจ าแนกตามช่องทางการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2557 
(1 ต.ค.2556 – 25 ธ.ค.2556) 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ 9 64.29 
โทรศัพท์ 2 14.28 
จดหมาย 3 21.43 

รวม 14 100.0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4 แสดงจ านวนการร้องเรียน จ าแนกตามประเภทของการร้องเรียน  



 150 

ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค.2556 – 25 ธ.ค.2556) 

 

ประเภทของเรื่องร้องเรียน จ านวนทั้งหมด 
(เรื่อง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เรื่อง) 

ร้อยละ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค    
-เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 2 100.0 
-เกี่ยวกับสถานประกอบการ 2 0 0.0 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ      
  -กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  1 1 100.0 
  -กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  1 1 100.0 
  -ระบบประปา 1 1 100.0 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
  -อ่ืนๆ 1 1 100.0 

กลุ่มงานนิติการ    
  -พฤติกรรมการบริการ 5 5 100.0 
  -การปฏิบัติหน้าที่ 1 1 100.0 

รวม 14 12 85.71 
 

 เมื่อจ าแนกตามประเภทของการร้องเรียน  พบว่าเป็นกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการของ
เจ้าหน้าที่ มากที่สุด จ านวน 5 เรื่อง   
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  และจากการตรวจสอบประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนดังกล่าว พบว่า 
มีเรือ่งร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส ์
สถานการณโ์รคข้อเข่าเสื่อม 

 โรคข้อเข่าเสื่อมคือโรคที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ ซึ่งเป็นผลมาจากอายุที่เพ่ิมขึ้นและ
การใช้งาน เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นข้อที่รับน้ าหนักและใช้งามมาก การดูแลรักษานับว่ามี
ความส าคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ปุวยมีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเอง ลดอาการปวด ลดอาการแทรกซ้อน 
ชะลอการเสื่อมของข้อ ปูองกันความพิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดก าแพงเพชร  มีผู้ปุวยมารับบริการ
แผนกผู้ปุวยนอก ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2556  พบว่า มีอัตราเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ปี 2553 ผู้ปุวย 7,443 คน/
21,495ครั้ง ปี 2554 ผู้ปุวย 9,435 คน/26,831ครั้ง ปี 2555 ผู้ปุวย 10,210 คน/29,808 ครั้ง และปี2556 
ผู้ปุวย 9.985 คน 30,006 ครั้ง 

 รูปภาพที่   อัตราปุวยต่อ 100000 ประชากรด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

 

แหล่งข้อมูล : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรอัตราปุวย 
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รูปภาพที่   อัตราปุวยต่อ 100000 ประชากรด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมแยกรายอ าเภอ 
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ส าหรับอัตราการปุวยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมจังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปี 2553  ถึงปี 2556พบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นเดียวกัน  โดยในปี 2556  อ าเภอ ท่ีมีผู้ปุวยรับบริการมากท่ีสุดในเขต อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
(3452 คน/8995 ครั้ง)  รองลงมาที่อ าเภอคลองขลุง  (1031 คน/2950 ครั้ง) และจ านวนครั้งการมารับบริการเฉลี่ยคนละ 
3 ครั้ง/ปี เนื่องจาก โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่จัดให้มีอยู่ใน Service  Plan 5สาขาหลักของเครือข่ายบริการ 
เขต 3 และในจังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า เป็นโรคที่ พบได้มากในผู้ปุวย เนื่องจากสาเหตุเกิดจาก อายุที่เพ่ิมขึ้น 
การใช้งาน  และการรับน้ าหนักตัวมากเกินปกติ    ดังนั้นจึงต้องมีการเฝูาระวังและดูแลรักษาและพัฒนาระบบ
การให้บริการรักษาทั้งในระดับชุมชนและสถานบริการสุขภาพ   
แนวทางการปูองกัน ได้แก่  

1.ลดน้ าหนักตัว 
2.หลีกเลี่ยงการใช้ข้อเข่าในท่าทางท่ีไม่ถูกต้อง 
3.หลีกเลี่ยงการใช้ข้อเข่ามากเกินไป 
4.ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการปวดเข่ามาก เข่าโก่งหรืองอผิดรูป 
5.การบริหารกล้ามเนื้อ 

แผนการพัฒนาระบบบริการ 
1.การคัดกรองกลุ่มผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม จัดท าโครงการอบรมพัฒนาทักษะแก่อาสาสมัครสาธารณสุขใน

เรื่องความรู้ข้อเข่าเสื่อม การคัดกรอง แนวทางการดูแลผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม โดยร่วมกับกลุ่มเวชกรรมฟ้ืนฟู  
กายภาพบ าบัด สอนการบริหารข้อเข่า  เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง   

2.กลุ่มผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรง มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ได้รับการบริการ/ส่งต่อเพ่ือผ่าตัดอย่างรวดเร็ว  
วางแผนการรักษาโดยการผ่าตัด  และวางแผนการดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และชุมชน 
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แผนงานท่ี 16 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

วางแผนการบริหารงานบุคคล โดยมุ่งเน้น 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

พัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสมรรถนะหลักของข้าราชการ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี  
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีมและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสายงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ 

1. ข้าราชการ                                      1,595 คน 
2. ลูกจ้างประจ า                     237 คน 
3. พนักงานราชการ                                   38 คน 
4. ลูกจ้างชั่วคราว(ทุกประเภท)             1,701 คน 
5. รวม                             3,571 คน 

โดยมีจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน รพท. 1,167 คน  รพช. 1,344 คน และ รพ.สต. 935คน 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. การจัดท าแผนก าลังคน กรอบอัตราก าลัง และด าเนินการตามแผน รวมทั้งมีการปรับแผนให้

สอดคล้องกับService Plan  
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามองค์ประกอบ 5 สมรรถนะหลัก 

 

------------------------------ 
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แผนงานท่ี 21 
แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพ 

 
ตัวช้ีวัด  
ระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน  

ตัวชี้วัดกระบวนการ 
 1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
  1. ผลด้านการดูแลผู้ปุวย 

1.1 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ HbA1C  < 7 % 
1.2  อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 
1.3  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
1.4  ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่คุมความดันได้ 
1.5.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของ

ความดันโลหิตสูง 
1.6อัตรามารดาอายุ 15-19 ปี (Teenage Pregnancy) 
1.7อัตราการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (Birth Asphyxia) 

  1.8  ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด 
1.9  อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
1.10 ร้อยละของเด็ก 0-3 ปีที่ฟันผุ 
1.11 อัตราปุวยไข้เลือดออกลดลง 

2. ผลการมุ่งเน้นผู้ปุวย/ผู้รับผลงาน      
2.1อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการผู้ปุวยนอก    

  2.2อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการผู้ปุวยใน    
3. ผลด้านการเงิน        

3.1ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลี่ยลดลง   
3.2  สภาพคล่อง (Quick Ratio)     
3.3  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน      
3.4  การไหลเวียนของเงินสด(Cash Ratio)     

4. ผลด้านทรัพยากรบุคคล       
    4.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความพึงพอใจงานความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างานของบุคลากรด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวชี้วัดกระบวนการ 
 1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามมาตรฐาน PCA 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
  1. ผลด้านการดูแลผู้ปุวย 

1.1  ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ HbA1C  < 7 % 
    1.2 ประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน  
    1.3  ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ 
    1.4ประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง  
    1.5  ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
    1.6ร้อยละของสตรี30 - 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  1.7ร้อยละของเด็กปฐมวัย(อายุ 3 ปี) ปราศจากฟันผุ 
  1.8อัตราการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ15-19 ปี 
  1.9อัตราปุวยไข้เลือดออกลดลง 
 2. ผลการมุ่งเน้นผู้ปุวย/ผู้รับผลงาน      

2.1อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการผู้ปุวยนอก  
3. ผลด้านทรัพยากรบุคคล       

    3.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความพึงพอใจงานความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างานของบุคลากรด้านสุขภาพ 

เป้าหมาย 
โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้ว คงสภาพและต่ออายุการรับรอง 

ไดแ้ก่  โรงพยาบาลก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง พรานกระต่าย ทุ่งโพธิ์ทะเล  
ทรายทองวัฒนา 

 โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 
ได้แก่ โรงพยาบาลไทรงาม บึงสามัคคี ลานกระบือ ปางศิลาทอง และโกสัมพีนคร 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
วิเคราะห์สถานการณ์  
 โรงพยาบาลทุกแห่งพบจุดอ่อนในเรื่อง การวางแผนการจ าหน่ายผู้ปุวย การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลต่อเนื่องการเชื่อมโยง/ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยัง
สถานพยาบาลใกล้บ้าน การดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวยที่ต้องรับบริการต่อเนื่องการวางระบบช่วยเหลือ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 ส าหรับโรงพยาบาลที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจากการประเมินโดยใช้ Overall Scoring  พบว่า 
 โรงพยาบาลไทรงาม ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก การใช้เครื่องมือคุณภาพทาง
คลินิก การพัฒนาคุณภาพส่วนสนับสนุน( ENV เครื่องมือ) การน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ ทบทวนและหา
โอกาสพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง การน าแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพทางคลินิก การใช้เครื่องมือคุณภาพทางคลินิก การน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ ทบทวนและหา
โอกาสพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
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 โรงพยาบาลลานกระบือ ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง   การน าองค์กร  การน าแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดสู่ผู้
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก การใช้เครื่องมือคุณภาพทางคลินิก การน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ 
ทบทวนและหาโอกาสพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง  การน าองค์กร  การน าแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดสู่ผู้
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก การใช้เครื่องมือคุณภาพทางคลินิก การพัฒนาคุณภาพส่วนสนับสนุน( 
ENV เครื่องมือ) การบริหารความเสี่ยง การน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ ทบทวนและหาโอกาสพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

กิจกรรม 
ระดับจังหวัด 

นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน รายไตรมาส 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 

 ระดับโรงพยาบาล 
  ใช้HA Scoring 2011 ในการประเมินตนเองและจัดท าแผนการพัฒนา 

การติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอการติดตามตัวชี้วัด 
การน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ ทบทวนและหาโอกาสพัฒนา 
ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

  การประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
การทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ปุวย 
การทบทวนเวชระเบียนเพ่ือเรียนรู้ AE, การตามรอยทางคลินิก 
การเยี่ยมหน่วยงานเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 

 ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  การประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง PCA 
  วิเคราะห์ปัญหา และความเสี่ยงที่ส าคัญ 
  จัดท าแผนพัฒนาปัญหาทีพบบ่อยในพ้ืนที่ 
  พัฒนาระบบงาน/ระบบสนับสนุนส าคัญตามแผน 

ใช้ข้อมูล ในการวัดวิเคราะห์  วางแผน  ด าเนินการ และติดตามประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
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แผนงานที่ ๒๒ แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 62 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสงู ท่ีมีการปรับพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. และ 
                ลดเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   
สถานการณ์  

ต    ท ่ ๑  ้  ล ข  พฤต        บ             น   ็    น ข   ล       ่   ด        บ    น  

                    ด น ล  ต  ู  ป   บ ท  บป  ๒๕๕๕  ล  ป  ๒๕๕๖     น           

       

        ( ้  ล )         ( ้  ล )        ( ้  ล ) 

   ๕๕    ๕๖    ๕๕    ๕๖    ๕๕    ๕๖ 

      23.17 22.19 
28.40 25.25 20.47 19.84 

ไท     26.70 
22.74 

30.67 24.33 24.70 21.69 

 ล  ล น 16.52 
14.23 

20.74 14.25 14.10 10.74 

ข ณ   ล  ษบ    16.39 
20.26 

16.54 21.62 13.52 18.20 

 ล  ขล   35.04 
22.07 

36.31 21.43 28.12 16.42 

พ  น   ต    36.77 
32.14 

37.63 33.21 33.74 27.86 

ล น   บ   25.19 
20.36 

34.29 27.42 24.33 17.43 

ท   ท    ฒน  29.69 
15.03 

33.02 16.04 35.97 16.63 

ป    ล ท   13.75 
1.13 

13.83 1.86 10.70 0.83 

บ ึ        18.12 
12.34 

19.38 11.52 6.11 7.90 

     พ น   21.77 
17.35 

23.84 19.63 22.28 20.17 

                  23.52 20 26.41 21.48 20.77 17.6 

แหล่งที่มา : Data  Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร 
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   ต      พบ    ป     น ล       ่   ด        บ    น        ด น ล  ต  ู        ด    พ  พ    

พฤต          น   น   ็    น ลดล     ่  ป   บ ท  บ       ป  ๒๕๕๕  ล ป  ๒๕๕๖ พ    ณ              ป  

๒๕๕๖ พบ    

๑. พฤต       น   น   ท ่  ดได้          พ  น   ต     ้  ล  ๓๒.๑๔    ล   ได้          ไท      ้  

ล  ๒๒.๗๔  ล             ้  ล  ๒๒.๑๙  

๒. พฤต       น  ็    ท ่  ดได้         พ  น   ต     ้  ล  ๓๓.๒๑    ล   ได้          ล น   บ    ้  

ล  ๒๗.๔๒   ล              ้  ล  ๒๕.๒๕   

๓. พฤต       น  น    ท ่  ดได้          พ  น   ต     ้  ล  ๒๗.๘๖    ล   ได้          ไท      ้  ล  

๒๑.๖๙  ล            พ น    ้  ล  ๒๐.๑๗  

ต    ท ่ ๒  ้  ล ข  พฤต         บูบ    ่ ด ่     ่  ด  ่ท ่    ล  ฮ ล   ข   ล       ่   ด        บ    น  

                     ด น ล  ต  ู  ป   บ ท  บป  ๒๕๕๕  ล  ป  ๒๕๕๖     น           

       
                   ฮ    

   ๕๕    ๕๖    ๕๕    ๕๖ 

      9.21 7.54 11.00 9.34 

ไท     10.29 8.88 13.20 12.76 

 ล  ล น 10.43 9.78 11.27 10.61 

ข ณ   ล  ษบ    5.24 5.18 6.74 7.30 

 ล  ขล   14.13 10.78 18.25 14.45 

พ  น   ต    15.27 13.85 14.82 13.54 

ล น   บ   8.23 7.35 11.51 9.92 

ท   ท    ฒน  10.30 8.50 13.13 11.85 

ป    ล ท   7.40 1.83 10.54 1.91 

บ ึ        2.93 3.35 5.21 4.78 

     พ น   9.55 6.89 12.02 10.03 

    8.98 7.99 11.04 10.10 

แหล่งที่มา : Data  Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร 
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   ต     พบ    ป     น ล       ่   ด        บ    น        ด น ล  ต  ู        ด    พ  พ    

พฤต         บูบ    ่  ล ด ่     ่  ด ่ ท ่  ล  ฮ ล ลดล  พ    ณ              ป  ๒๕๕๖ พบ    

๑. พฤต         บูบ    ่  ูท ่  ด ได้          พ  น   ต     ้  ล  ๑๓.๘๕    ล   ได้    
       ล  ขล   ้  ล  ๑๐.๗๘  ล        ล  ล น  ้  ล  ๙.๗๘ 

๒. พฤต        ด ่     ่  ด ่ ท ่    ล  ฮ ล   ูท ่  ด ได้           ล  ขล    ้  ล  ๑๔.๔๕ 
   ล   ได้          พ  น   ต     ้  ล  ๑๓.๕๔  ล       ไท      ้  ล  ๑๒.๗๖ 

ต    ท ่ ๓  ้  ล ข  พฤต              ล       ข   ล       ่   ด        บ    น        ด น ล  ต  ู  

                ป   บ ท  บป  ๒๕๕๕  ล  ป  ๒๕๕๖     น           

       

 ฤ                      (     น้    ปด   ล  3   นๆล  30 น ท ) 

   ๕๕    ๕๖ 

      16.33 19.32 

ไท     27.27 26.71 

 ล  ล น 5.57 9.38 

ข ณ   ล  ษบ    27.45 37.29 

 ล  ขล   12.67 8.47 

พ  น   ต    14.45 10.67 

ล น   บ   20.72 20.21 

ท   ท    ฒน  33.03 37.88 

ป    ล ท   11.36 14.51 

บ ึ        43.40 47.94 

     พ น   6.53 12.05 

      ด    พ  พ   20.51 22.97 

แหล่งที่มา : Data  Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร 
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   ต     พบ    ป     น ล       ่   ด        บ    น        ด น ล  ต  ู        ด    พ  พ    

พฤต              ล          น้    ปด   ล  ๓   น ๆล  ๓๐ น ท   พ ่ ขึน้     ้  ล  ๒๐.๕๑  

 ป็น ้  ล  ๒๒.๙๗ พ    ณ               ป  ๒๕๕๖ พบ          ท ่  พฤต              ล       ูท ่  ด ได้    

      บ ึ         ้  ล  47.94    ล   ได้          ท   ท    ฒน   ้  ล  37.88  ล       ข ณ   ล  ษบ     ้  ล  
37.29  

ต    ท ่ ๔    น น ล  ้  ล ข  ผล   ด   น น  นป  บ ปล  ่นพฤต       ข  พ ๓  . ๒  .  ป  ๒๕๕๖  

       
                     /    

                     

                     /        

                        

            ฤ            

       

      ๒๗,๑๖๔ ๑๗,๔๗๓ ๖๕.๖๑ 

ไท     ๔,๑๘๒ ๒,๗๖๙ ๖๖.๘๓ 

 ล  ล น ๑๑,๖๖๒ ๘,๓๓๒ ๗๒.๓ 

ข ณ   ล  ษบ    ๓๕,๘๓๔ ๒๐,๘๗๓ ๕๘ 

 ล  ขล   ๑๒,๗๐๔ ๘,๙๙๔ ๗๒ 

พ  น   ต    ๑๓,๙๖๖ ๗,๖๖๒ ๕๖ 

ล น   บ   ๔,๗๕๔ ๓,๗๙๓ ๘๑.๗๖ 

ท   ท    ฒน  ๓,๐๓๔ ๑,๖๕๗ ๕๖.๒ 

ป    ล ท   ๑,๒๖๔ ๑,๐๕๐ ๘๖.๘๓ 

บ ึ        ๘,๘๐๘ ๗,๒๙๕ ๘๗.๐๒ 

     พ น   ๔,๒๓๖ ๒,๘๗๐ ๖๗.๗๕ 

                  ๑๒๗,๖๐๘ ๘๒,๗๖๘ ๖๔.๘๖ 

    ต     พบ    ป  ๒๕๕๖       ด    พ  พ  ด   น น   ป  บ ปล  ่นพฤต      ๓  . ๒  . ข   ล       ่ 

    บ    น        ด น ล  ต  ู    น น ๘๒,๗๖๘  น  ้  ล  ๖๔.๘๖  ด       ท ่     ด   น น   ป  บ ปล  ่น

พฤต     ข   ล       ่     บ    น        ด น ล  ต  ู   ูท ่  ดได้          บ ึ         ้  ล  ๘๗.๐๒    ล   

ได้          ป    ล ท    ้  ล  ๘๖.๘๓  ล       ล น   บ    ้  ล  ๘๑.๗๖ 



 162 

                     

 ด   กรอบแนวทางการด าเนินงานปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง      ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 ๑.   ดท         ป  บ ปล  ่นพฤต       ข  พ ในป     นท  ่         ่ ต         ด น ล  ต  ู  

 ล     บ    น ได้  บ บป    ณ    บ          ข  พ ล ป้    น         บพ น้ท ่       ด    พ  พ   ป  บป    ณ 

๒๕๕๗ 

 ๒.      ข   บ       ดท   ผนปฏ บ ต   นป  บ ปล  ่นพฤต       ข  พในป     นท ่          ่ ต         

ด น ล  ต  ู  ล     บ    น  ด             ด   น น  นด  น  ้

๒.๑ คดัเลือกกลุ่มเปูาหมาย ( High Risk ) จัดท าทะเบยีนรายช่ือกลุ่มเสี่ยงท่ีเข้ารับการ 

      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๓ อ. ๒ ส.  

๒.๒ จดัตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน/ ศสม./ รพ.สต./ รพช./ รพท. 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ผลลัพธ์ 

กลุ่มเสี่ยง 
(Pre-DM Pre 

–HT) 

๑. กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. ถูกต้อง  

๒. กลุ่มอ้วนลดน้ าหนัก/  

   รอบเอว 

๓. กลุ่มเสี่ยงมรีะดับความดัน 

    โลหิต/ ระดับน้ าตาลในเลือด  

    อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

๔.. กลุ่มเสีย่งไม่ปุวยเป็น 

    โรคเบาหวาน โรคความดัน 

    โลหิตสูงรายใหม ่

 

๑. จัดท าแผนปฏิบตัิงานปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

๒. คัดเลือกกลุม่เปูาหมาย ( High Risk ) 

๓. ศูนย์ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน  

    ศสม./ รพ.สต./ รพช./ รพท./ จังหวัด 

๔.  โปรแกรมปรับเปลีย่นพฤติกรรม ๓อ. ๒ส.  

    ระยะเวลา ๖ สัปดาห ์

๕. พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน   

    โรคความดันโลหิตสูง 

๖. มีมาตรการ/ นวัตกรรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

๗. สรา้งแรงจูงใจในกลุ่มเสี่ยง 

๘. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๙. ติดตามประเมินผล 

๑๐.การเตือนภัยเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
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๒.๓ กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการปรับเปลีย่นพฤติกรรม ๓ อ.๒ ส. ตามโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

                          ระยะเวลา ๖ สัปดาห ์

  ๒.๔ พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

๒.๕ มมีาตรการ/ นวัตกรรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

๒.๖ สร้างแรงจูงใจในกลุม่เสีย่งที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. 

๒.๗ จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๒.๘ ติดตามประเมินผล ทุก ๓ เดือน 

- พฤติกรรมสุขภาพ ๓ อ. ๒ ส.  

- ระดับน้ าตาลในเลือด/ ระดับความดันโลหิต 
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แผนงานท่ี 24 
แผนพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ จังหวดัก าแพงเพชร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา  

ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทุกคน  ให้เป็นนักจัดการสุขภาพ

ชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถเป็น
ก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน   พัฒนาแกนน าสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานที่
ชุมชน ท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  และจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
สังคม  การสาธารณสุข  การศึกษา  และวัฒนธรรม  (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชน  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ 
 ในปี 2555 – 2556  กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายสร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดยสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด  เพ่ือจัดอบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ 
สาขาโรคเรื้อรัง  สาขาอนามัยแม่และเด็ก สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมตลอดถึงหลักสูตรการจัดการในภาวะวิกฤติ  จ านวน 10 
หลักสูตร/สาขา  ตามนโยบาย ข้อ 7 ดังนี้ 

 อบรม อสม.เชี่ยวชาญ 
 สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 งบสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. เดือนละ 600 บาท/คน/เดือน 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกับนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ วิธีการรัฐบาล 

4.3.9 พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ในการด าเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพและสร้างเสริมเครือข่าย
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  
ภาคี เครือข่ายและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ48 

 ร้อยละของต าบลที่มีการจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
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สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) ๑๐สาขาได้แก่ ๑) สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ๒) สาขาอุบัติเหตุ ๓) สาขา
โรคมะเร็ง ๔) สาขาทารกแรกเกิด ๕) สาขาจิตเวช ๖) โรคไม่ติดต่อ  (เบาหวาน, ความดัน,ปอดอุดกั้นเรื้อรัง : 
COPD) ๗) สาขาไต, ตา  ๘) สาขาหลัก ๕ สาขา(สูติกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม และ 
ออโธปิดิกส์) ๙) ทันตกรรม และ ๑๐)บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม เพ่ือตอบสนองแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประเทศได้ทันท่วงที ภายใต้
หลักการ“เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ที่เชื่อมโยงบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วยกัน เน้น
การจัดบริการที่ครอบคลุมการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ โรคไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และ
แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงชุมชนโดยภาคีเครือข่ายกลุ่ม
ต่างๆต้องมีกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ เช่น การเฝูาระวังโรค การคัดกรองผู้ปุวยเบื้องต้น(Primary 
Screening) การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้นในชุมชน (Primary Health care services)ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มปุวย ทั้งในระดับสถานบริการ(Hospital based) และชุมชน(Community based) 

จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)  ครอบคลุม ๑๐สาขา  เพ่ือแก้ไขปัญหาสาเหตุการปุวยและตาย ของประชาชน
จังหวัดก าแพงเพชร  ด้วยสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ ๑๕ เรื่อง ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด 
โรคมะเร็ง   โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ  โรคหลอดเลือดและสมอง โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแส
โลหิต   โรคไตเรื้อรัง  โรคเบาหวาน  ฆ่าตัวตาย โรคปอดเรื้อรัง  โรคเอดส์ แม่ตายและลูกตาย  ฟันผุในเด็กเล็ก 
และโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ านอกจากนี้ มีผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง อีกกว่า 120,000 
คน ประมาณร้อยละ 25ของทั้งจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมของ
ประชาชน  ดังนั้น เพ่ือด าเนินการสร้างสุขภาพให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีพฤติกรรมการออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง   บริโภคอาหารที่สุก  สะอาด  ปลอดภัยไม่ติดยาเสพติดลดอาหารหวาน มัน เค็ม (3 อ 2 ส)  
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนในแต่ละชุมชนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ  ส่งเสริมให้สุขภาพ
ของตนเองดีขึ้นบรรลุสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยใช้กลไกเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ
เป็นยุทธศาสตร์ให้เกิดระบบสุขภาพอ าเภอ  ท างานโดยใช้อ าเภอเป็นฐาน เชื่อมโยงรวมกันเป็นเครือข่ายบริการ 
ทั้งระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิ  ภายใต้กรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
plan) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  จึงมีแนวคิดที่จะน าพลังของ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ที่มีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน จ านวนกว่า 12,000 คน  มาร่วมแสดงบทบาทใน
การจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยการสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของ อสม.ให้เป็น “นักจัดการ
สุขภาพชุมชน”  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆในชุมชน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
ให้กับ อสม. เพ่ือให้ สามารถปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ด าเนินการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ อสม.เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง  ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อส
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ม.)ให้เห็นความส าคัญ ความภาคภูมิใจต่อตนเอง  ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานดีเด่น นวัตกรรม
สุขภาพชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพ่ือเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญก าลังใจแก่
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ดีเด่น   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP) 

ปัญหาสาเหตุการเสียชีวิต 
๑. โรคมะเร็ง      ๒. โรคความดันโลหิตสูง  ๓. โรคหลอดเลือดและสมอง ๔. โรคติดเชื้อใน
กระแสโลหิต  ๕. โรคปอดอักเสบ ๖. โรคระบบไหลเวียนเลือด  ๗. อุบัติเหตุ   ๘. CKD   
๙. โรคเบาหวาน  ๑๐. Success suicide  ๑๑. COPD  ๑๒. โรคเอดส์ ๑๓.แม่ตาย และลูก
ตาย  ๑๔. ฟันผุในเด็กเล็ก  
๑๕. โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า  

ปัญหาของโรคตามกลุ่มวัย 
1. กลุ่มเด็ก สตรี      

     2. กลุ่มเด็กปฐมวัย   
     3. กลุ่มเด็กวัยรุ่นวัยเรียน   
     4. กลุ่มวัยท างาน   
     5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
     6. สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
     7. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เพื่อการปรับพฤติกรรม
สุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน แกนน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 
2. พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการ

ด าเนินงานบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของจังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกัน

โรคและการเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น 



 167 

24. แผนพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ

  สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

  ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP)

อสม.เช่ียวชาญ , หมออนามัย , ครูอนามัย 

 อปท.,กสค. Caregiver,ชมรมสร้างสุขภาพ/ผู้สูงอายุ

      1.  การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะยาว
      2.  พัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ ครูอนามัย อปท. 
                    กสค.(ดูแล)สุขภาพทีบ่้าน  
      3.  โรงเรยีนส่งเสริมสขุภาพ
      4.  วัดสง่เสริมสุขภาพ

5.  ชมรมสรา้งสุขภาพ /ชมรมผู้สูงอายุ  /กสค.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3

เป้าหมาย
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 จังหวัดก าแพงเพชร  มีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2557  
จ านวน 11,240 คน รับผิดชอบหลังคาเรือน  1 : 20.10   ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ในปี 2557  ได้รับค่าปุวยการฯ 600 บาท/คน/เดือน รวม 11,957 คน (ร้อยละ 99.35)   
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การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  

สถานการณ์  
 จังหวัดก าแพงเพชร  ด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยการพัฒนา
ขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสุขภาพชุมชนและ
สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
กรอบแนวคิด : หลักการ   

1.1  ทุกหมู่บ้าน/ต าบลมี อสม.เชีย่วชาญ (มีทะเบียนข้อมูลแสดงที่หน่วยงานเพื่อ การติดตาม
ประเมินผล) 

1.2 การใช้ทฤษฎีระบบ ปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย หลักสูตร กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร้บการอบรม
และการสนับสนุนงบประมาณ  กระบวนการคือ การให้พ้ืนที่ด าเนินการด าเนินการอบรม 
และจัดท า Pre -Post test    
          1.3  ใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ได้ตามเปูาหมาย  
 
 
 
 
 
 
รูปแบบ :  ผสมผสานรูปแบบ การพัฒนาศักยภาพ อสม.อย่างต่อเนื่อง 
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1.1  จัดอบรมเป็นฐาน อบรมแบบปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ อสม.ที่เข้าอบรม
สามารถโต้ตอบกับวิทยากรได้แบบตัวต่อตัวและอบรมฟ้ืนฟูความรู้ต่อเนื่อง/ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากการได้
ลงมือปฏิบัติจริงในสถานบริการสาธารณสุข รพ./ รพ.สต.และในพื้นที่ชุมชน  ด้วยการเยี่ยมบ้านเชิงรุก 
1.2  ใช้หลักการฝึกอบรมด้วยกระบวนการลูกเสือ : การอบรมแบบลูกเสือ อสม.จะ ใช้รูปแบบ
กิจกรรมบันเทิงเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อสม.ในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
ท างานนอกจากนี้ กระบวนการลูกเสือยังช่วยในเรื่องของการต่อยอดเรื่อง ความรักสามัคคี และ
เทิดทูนท้ัง 3 สถาบัน คือ  ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
1.3 รูปแบบ โรงเรียน อสม.  หรือ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เพื่อฟื้นฟูความรู้ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

 ภาพรวมจังหวัดก าแพงเพชร  ได้รับงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ ปี 
2555 จ านวน 3,260 คน ปี 2556 จ านวน 2,222 คนและได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองท้องถิ่น(อบจ.
ก าแพงเพชร) ในการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญเพ่ิมเติมที่ อ าเภอไทรงาม จ านวน 213 คน  รวมยอด
สะสมอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ปี 2555-2556 จ านวน 6,276 คน ร้อยละ 54.30  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 48.00  

 เมื่อพิจารณาผลการอบรม อสม.เชี่ยวชาญรายอ าเภอ พบว่า สูงสุดที่อ าเภอไทรงาม จ านวน 624 คน 
ร้อยละ 68.19  รองลงมาอ าเภอทรายทองวัฒนา และโกสัมพีนคร ร้อยละ 65.00 และ 61.39 ตามล าดับ ส่วน
อ าเภอเมืองยังมีผลงานน้อย แต่ยังสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด ร้อยละ 49.45 เนื่องจากมี อสม.จ านวนมาก  

 หากพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่า มีอสม.เชี่ยวชาญ สาขาการจัดการสุขภาพมากที่สุดจ านวน  2,238 
คน ร้อยละ 19.36  เนื่องจากส่วนกลางจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(อุทกภัย)
ในปี 2555   รองลงมา  สาขาการเฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อ จ านวน 722 คน ร้อยละ6.25 และน้อยที่สุด 
สาขาบริการใน ศสมช. จ านวน 220 คน ร้อยละ 1.90  รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางท่ี  1     จ านวนและร้อยละ อสม. อบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ รายอ าเภอ จังหวัด  ก าแพงเพชร 
ปี  2555 - 2556   

อ าเภอ 
จ านวน 
อสม. 

ปี 2555 ปี 2556  

ร้อยละ อสม.
เชี่ยวชาญ 

อสม.      
ภาวะ
วิกฤติ 

อสม.
เชี่ยวชาญ 

อสม. 

นักจัดการ
สุขภาพ 

อสม.
เชี่ยวชาญ 

เมืองฯ 2,906 550 266 565 56 1,437 49.45 

ขาณุวรลักษบุรี 1,535 280 155 336 56 827 53.87 

คลองขลุง 1,304 240 114 265 56 675 51.76 

พรานกระต่าย 1,109 207 129 190 56 582 52.48 

คลองลาน 1,036 196 74 220 56 546 52.70 

ลานกระบือ 1,105 212 76 235 56 579 52.40 

ไทรงาม 915 180 80 308 56 624 68.19 

ปางศิลาทอง 509 100 47 95 56 298 58.55 

ทรายทองวัฒนา 320 60 43 49 56 208 65.00 

บึงสามัคคี 414 75 51 70 56 252 60.87 

โกสัมพีนคร 404 77 48 67 56 248 61.39 

รวม 11,557 2,177 1,083 2,400 616 6,276 54.30 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

ตารางท่ี  2   ผลการพัฒนาศักยภาพ  อสม.เชี่ยวชาญ 10 สาขา จ.ก าแพงเพชร  ปี 2555 - 2556  

สาขา จ านวน ร้อยละ 
1. การเฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อ 757 6.44 
2. การส่งเสริมสุขภาพ 695 5.77 
3. สุขภาพจิตในชุมชน 413 3.62 
4. ยาเสพติด 447 3.96 
5. บริการใน ศสมช. 220 1.90 
6. คุ้มครองผู้บริโภค 438 3.83 
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 250 2.21 
8. เอดส์ในชุมชน 313 2.75 
9. การจัดการสุขภาพ 2,238 19.36 
    9.1 การจัดการสุขภาพ 539 4.66 
    9.2 การจัดการภาวะวิกฤต 1,083 9.37 
    9.3 นักจัดการสุขภาพ 616 5.33 
10. นมแม่ 505 4.46 

รวม 6,276 54.30 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ผลงานระดับจังหวัดผ่านมาตรฐาน
ระดับทอง 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๔๘.๙๑ ๖๒.๓๙ ๖๓.๖๙ ๖๗.๓๙ ๖๗.๓๙ ๗๐.๑๐ ๗๔.๔๕ 

                ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีโรงเรียนผ่านการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (รวมทุกระดับ) จ าแนกระดับได้  ดังนี้ 
                - ระดับเพชร  จ านวน ๘  แห่ง  ร้อยละ ๑.๗๕  
                - ระดับทอง   จ านวน ๓๔๑ แห่ง ร้อยละ ๗๔.๔๕ (เปูาหมาย ร้อยละ ๖๐ ) 
                - ระดับเงิน    จ านวน ๖๕  แห่ง  ร้อยละ ๑๔.๒๕ 
                - ระดับทองแดง จ านวน ๓๑  แห่ง ร้อยละ ๖.๗๙   
                - ไม่ผ่านมาตรฐาน  จ านวน  ๑๒  แห่ง ร้อยละ ๒.๓   
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ตารางท่ี   3     สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ 

หน่วยงาน 

จ านวนร.ร. 

จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับ)  

ทั้งหมด 
เพชร ทอง (   ) เงิน ทองแดง รวม ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร ๑๑๓ ๒ ๗๕(๖๗.๕๖) ๒๒ ๑๒ ๑๑๑ ๙๘.๒๓ 

ไทรงาม ๓๑   ๓๑(๑๐๐) ๐ ๐ ๓๑ ๑๐๐ 
 

คลองลาน ๓๖ ๑ ๒๒(๖๑.๑๑) ๔ ๒ ๓๖ ๑๐๐ 

ขาณุวรลักษบุร ี ๗๗ ๒ ๕๖(๗๒.๗๒) ๑๓ ๖ ๗๗ ๑๐๐ 

คลองขลุง ๔๙   ๔๒(๘๖.๗๑) ๕ ๑ ๔๙ ๑๐๐ 

พรานกระต่าย ๔๙ ๑ ๔๓(๘๗.๗๕) ๒ ๓ ๔๙ ๑๐๐ 

ลานกระบือ ๓๔   ๒๐(๕๘.๘๒) ๗ ๔ ๓๔ ๑๐๐ 

ทรายทองวัฒนา ๑๓   ๘(๖๑.๕๓) ๓ ๑ ๑๓ ๑๐๐ 

ปางศิลาทอง ๒๑ ๒ ๑๗(๘๕.๐๐) ๒ ๐ ๒๑ ๑๐๐ 

บึงสามัคค ี ๑๗   ๑๔(๘๒.๓๕) ๓ ๐ ๑๗ ๑๐๐ 

โกสัมพีนคร ๑๘   ๑๒(๖๖.๖๗) ๔ ๒ ๑๘ ๑๐๐ 
จังหวัดก าแพงเพชร ๔๕๘ ๘ ๓๔๑

(๗๔.๔๕) 
๖๕ ๓๑ ๔๕๖ ๙๙.๕๖ 

-๑.๗๕ -๑๔.๒๕ -๖.๗๙ 
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ตารางท่ี   4   ร้อยละของวัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน 

อ าเภอ จ านวนวัด(วัด) เป้าหมาย วัดส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 
 

เมืองก าแพงเพชร ๑๒๗ ๒๖ ๔ ๓.๑๔ 

ไทรงาม ๔๕ ๙ ๑ ๒.๒๒ 

คลองลาน ๓๒ ๗ ๑ ๓.๑๒ 

ขาณุวรลักษบุรี ๘๕ ๑๗ ๑ ๑.๑๗ 
คลองขลุง ๕๔ ๑๑ ๑ ๑.๑๘ 
พรานกระต่าย ๓๑ ๗ ๔ ๑๒.๙๐ 
ลานกระบือ ๒๖ ๖ ๒ ๗.๖๙ 

ทรายทองวัฒนา ๒๒ ๕ ๖ ๒๗.๒๗ 
โกสัมพีนคร ๓๓ ๗ ๒ ๖.๐๖ 

ปางศิลาทอง ๒๓ ๕ ๑ ๔.๓๔ 
บึงสามัคคี ๑๙ ๔ ๑ ๕.๒๖ 

รวม ๔๙๗ ๑๐๔ ๒๔ ๔.๘๒ 
ที่มา  :  งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 

อ าเภอ 
ชมรม 

สร้างสุขภาพ/   ออกก าลังกาย ผู้สูงอายุ 
เมือง  221 20 
ขาณุวรลักษบุรี 187 13 
คลองขลุง 153 17 
พรานกระต่าย 144 6 
คลองลาน 51 39 
ไทรงาม 119 11 
ลานกระบือ 102 3 
โกสัมพีนคร 74 7 
ปางศิลาทอง 60 13 
บึงสามัคคี 72 3 
ทรายทอง  68 5 

รวม 1,251 137 
 

 

ตารางท่ี 5  จ านวนชมรมสร้างสุขภาพ อกก าลังกายและชมรมผู้สูงอายุ  รายอ าเภอ ปี 2556 
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สรุปโครงการตามนโยบาย 1 ต าบล 1 เทศบาล 1 ลา้นบาท และ
อ าเภอ SML 5-10-15 ล้านบาท :  ด้านสาธารณสุข ปี 2557

อ าเภอ
 งบอ าเภอ SML  งบต าบล/เทศบาล 1 ล้าน

รวม 
พัฒนา อสม. กสค. โครงการอ่ืน หน่วยงาน จ านวนเงิน

เมือง   4 500,000 500,000
ขาณุวรลักษบุรี  246,500   246,500
คลองขลุง 1,000,000  4 770,000 1,770,000
พรานกระต่าย 540,000 1,328,000 7 950,000 2,818,000
คลองลาน   1 300,000 300,000
ไทรงาม 958,500 500,000 3 500,000 1,958,500
ลานกระบือ 385,630    385,630
โกสัมพีนคร  293,000   293,000
ปางศิลาทอง 500,000 150,000 1 150,000 800,000
บึงสามัคคี 350,000 200,000   550,000
ทรายทอง 111,850 200,000   311,850

รวม 3,845,980 2,917,500 20 3,170,000 9,933,480
 

…… 

สรุปงบประมาณอบจ.ก าแพงเพชร ประจ าปี 2557 
งบประมาณ จ านวนเงิน 
SML(1-3) 12,546,630 

1.วันอสม.แห่งชาต ิ 5,783,150 
2.อสม.service plan 3,845,980 
3.โครงการอ่ืนๆ 2,917,500 

ต าบล 1 ล้าน 3,170,000 
รวมทั้งสิ้น 15,716,630 

 

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


