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สาขาโรคหลอดเลอืดหวัใจและสมอง 
 

 
โรคหัวใจ 
 โรคหลอดเลือดหัวใจของจังหวัดก าแพงเพชรพบอัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ระดับเขต และระดับประเทศ และยังพบว่ามีอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ เช่นกัน นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
 

 
โรคหลอดเลือดสมอง 
  โรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดก าแพงเพชรพบอัตราตายมีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับเขต และ
ระดับประเทศ และยังพบว่ามีอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มากนัก และต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขต และระดับประเทศ ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของจังหวัดก าแพงเพชร ยังเป็นปัญหา
ที่ส าคัญที่สามารถป้องกันได้ 
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จากการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคหัวใจพบอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชร
ในหลายอ าเภอมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นอ าเภอไทรงามและโกสัมพีนครมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชร ว่าอ าเภอปางศิลาทอง บึงสามัคคี และ  
โกสัมพีนคร มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน นอกนั้นมีแนวโน้มลดลง 
 

 
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นอ าเภอ
ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง บึงสามัคคีและ โกสัมพีนครมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
  อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชรมีแนวโน้มลดลงในทุกอ าเภอ 
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การป้องกันโรคหัวใจและสมองที่ส าคัญคือการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆปฏิบัติตัวได้ถูกต้องลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง ในปี 2556 พบกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
ระดับเสี่ยงสูงมาก 3.6% และพบกลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก 2.52% 
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ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก 4.11% และผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก 7.72% 

  ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก ทั้ง 2 กลุ่มมีโอกาสเป็น
โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน และหลอดเลือดสมอง จึงต้องได้รับข้อมูลในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน และอาการ
และอาการแสดงที่ต้องมาโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน สามารถใช้บริการ 1669ได้ เพราะถ้ามาถึงโรงพยาบาลได้
เร็วทันเวลา จะสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดรักษา ท าให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงทั้ง 2 โรค 

 

โรคหัวใจ  
   อาการท่ีส าคัญคือเจ็บกลางหน้าอก หรือลิ้นปี่อย่างรุนแรง อาการเจ็บมักร้าวไปต้นคอ ขากรรไกร

หรือไหล่ซ้าย  ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน  12ชม. เมื่อมีอาการแล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคหัวใจ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับยาทันเวลา 70.6%และมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง70.8% 
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เมื่อผู้ป่วยโรคหัวใจมาถึงโรงพยาบาลจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอด
ชีวิตสูง ระยะเวลาในการให้ยาเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้ก าหนดไว้ควรไม่เกิน 30 นาที ปัจจุบันนี้สามารถ
ท าได้51% เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงเพ่ิมขีดความสามารถโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ปัจจุบันสามารถให้บริการได้แล้ว 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาล 

ขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาลคลองลาน ส่วน
โรงพยาบาลที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินงาน 

 

 

 

จากผลการด าเนินงาน สามารถลดอัตราการตายลงได้ปัจจุบัน 12.5% ตั้งเป้าหมายให้เหลือ 10% ส่วน
ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีอัตราการตายลดลงตามล าดับปัจจุบันเหลือ 5.9% 
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โรคหลอดเลือดสมอง 
   อาการที่ส าคัญคือ แขนขาข้างใดข้างหนึ่งไม่มีแรง พูดไม่ออก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดภายใน 3-4.5 ชม. เมื่อมีอาการแล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะต้องใช้
เครื่องCT Scanใน การวินิจฉัยเท่านั้น ซึ่งโรงพยาบาลรัฐมีเฉพาะที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร โรงพยาบาลทุก
แห่งต้องส่งตัวผู้ป่วยมารับการวินิจฉัยและให้ยา 
ละลายลิ่มเลือดท่ีโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 จึงท าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับยาทันเวลาเพียง 16.66%และมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง100%  

ในปี2557 

เป้าหมายการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองคือการลดอัตราป่วย อัตราตาย และเพ่ิมการเข้าถึงยาละลาย 
ลิ่มเลือดมาตรการที่ส าคัญคือการบอกให้ประชาชนรู้วิธีป้องกัน ชุมชนมีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ และ

สนับสนุนหน่วยกู้ชีพส่งต่อผู้ป่วย1669 ผู้ที่มีความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ส่วน
ผู้เสี่ยงสูงมากหรือผู้ป่วยให้รู้อาการส าคัญที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลและการรักษาที่ได้มาตรฐาน 
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สาขาโรคมะเร็ง 

โรคมะเร็ง 
  เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับโรคมะเร็ง ของ

จังหวัดก าแพงเพชรพบอัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 
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โรคมะเร็งที่ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร 
  5อันดับแรกของโรคมะเร็งที่พบมากจังหวัดก าแพงเพชรได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและ
ท่อน้ าดีมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก และ มะเร็งปอด ตามล าดับ 

อัตราป่วยและอัตราตายในโรคมะเร็งแต่ละชนิด มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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มะเร็งเต้านม 
    อัตราป่วยมะเร็งเต้านมสูงในเขตอ าเภอเมือง    คลองขลุง และบึงสามัคคี  

    อัตราตายมะเร็งเต้านมพบมากที่ อ าเภอไทรงาม      ปางศิลาทอง และคลองลาน 

 

มะเร็งปากมดลูก 
     อัตราป่วยมะเร็งปากมดลูกสูงในเขตอ าเภอคลองลาน อ าเภอเมือง  และไทรงาม  

    อัตราตายมะเร็งปากมดลูกพบมากท่ีอ าเภอโกสัมพีนครอ าเภอไทรงาม และอ าเภอเมือง   
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มะเร็งตับและท่อน้ าดี 
    อัตราป่วยมะเร็งตับและท่อน้ าดีสูงในเขต อ าเภอเมือง  อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอทรายทองวัฒนา  
    อัตราตายมะเร็งตับและท่อน้ าดีพบมากที่ 
อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือและอ าเภอปางศิลาทอง   

มะเร็งปอด 
    อัตราป่วยมะเร็งปอดสูงในเขต อ าเภอเมือง  ไทรงาม และอ าเภอคลองขลุง 
    อัตราตายมะเร็งปอดพบมากท่ีอ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอเมือง และอ าเภอไทรงาม 
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มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
    อัตราป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักสูงในเขต อ าเภอเมือง  ไทรงาม และอ าเภอคลองลาน 
    อัตราตายมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักพบมากท่ีอ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และ อ าเภอ
โกสัมพีนคร 

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสามารถตรวจ 
คัดกรองได้ง่าย ถ้ารักษาในระยะท่ี1และ2 มีอัตราการรอดชีวิตสูง 
การคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกในทุกอ าเภอมีผลงานที่ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ปัญหาคือสตรีมีความรู้สึกอายที่จะตรวจภายใน และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองไม่มีอาการอะไร
จึงไม่ตรวจ เมื่อมีอาการมักจะเกินระยะ 2 ไปแล้วอัตราการรอดชีวิตจึงน้อย ในเรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจง่าย
เพียงคล าเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง ปัญหาที่พบคือการคล าไม่สม่ าเสมอ คล าไม่ถูกต้อง จึงไม่พบใน
ระยะแรกซ่ึงก้อนจะมีขนาดเล็ก เมื่อพบก้อนขนาดใหญ่มักเกินระยะ 2 เช่นกัน 
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ข้อมูลจากศูนย์โรคมะเร็งจังหวัดก าแพงเพชร พบว่าผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเข้ามารับการรักษาใน
ระยะแรกมีแนวโน้มลดลง ปี 2557 พบ 53.49%  
    ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเข้ามารับการรักษาในระยะแรกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 2557 พบ 81.82% 
    ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักเข้ามารับการรักษาในระยะแรก ปี 2557 พบ 38.46% 

มาตรการในการด าเนินงานโรคมะเร็งที่ส าคัญต้องลดอัตราอัตราป่วย ด้วยการปรับพฤติกรรมเสี่ยง  
5 ท า5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง ลดอัตราตายด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เพ่ือการพบผู้ป่วย
ระยะแรกให้มารักษาเพ่ิมมากข้ึน โดยการใช้  
7 สัญญาณ อันตราย การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ด้านการรักษาผู้ป่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาท าให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการรับยาเคมีบ าบัด การฉายแสง และการผ่าตัด
กรณีผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้การดูแลแบบประคับประครอง 
ลดปวด ด้านจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติ จนวาระสุดท้าย 
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สาขาโรคไม่ตดิตอ่ (DM HT COPD) ปี 2556 
 

โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 
 อัตราป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นค่อนข้างมาก  
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี2550 เป็นต้นมา 
 อัตราตายโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นแม้จะเปลี่ยนแปลงไม่มากแต่กราฟแสดงให้เห็น
ว่าเพ่ิมสูงมากตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

ความชุกของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเพิ่มใน
กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ท าให้พบผู้ป่วยมากขึ้นในปี 2557 ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 
2556-พฤษภาคม 2557 ) 
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ความชุกของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเพิ่มใน
กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ท าให้พบผู้ป่วยมากขึ้นในปี 2557 ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 
2556-พฤษภาคม 2557 ) 

ความชุกของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี 2557 
  พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานมาก ได้แก่อ าเภอ 
ทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอปางศิลาทอง  
  โรคความดันโลหิตสูง พบมากได้แก่อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอปางศิลาทอง 
อัตราการเกิดโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี 2557 
   โรคเบาหวาน พบมากที่อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอไทรงาม  
   โรคความดันโลหิตสูง พบมากได้แก่อ าเภอคลองขลุง อ าเภอทรายทองวัฒนา และอ าเภอบึงสามัคคี 
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การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ ในค่าปกติไม่น้อย40%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนโดยพิจารณาจากค่าน้ าตาลสะสม(HbA1C) น้อยกว่า 7 ในระดับจังหวัดสามารถควบคุมได้
49.17% 
การควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ไม่น้อย50%ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน  พิจารณาจากค่าความดันโลหิต 
< 130/80มิลลิเมตรปรอทระดับจังหวัดสามารถควบคุมได้30.09% 

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมน้ าตาลหรือความดันโลหิตให้อยู่ในเกณพ์ปกติจะท า
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หลายอย่าง  
โรคเบาหวาน ที่พบภาวะแทรกช้อนมากได้แก่ ไต ตา สมอง และ แผลที่เท้า ตามล าดับ 
โรคความดันโลหิตสูง ที่พบภาวะแทรกช้อนมากได้แก่ ไต สมอง และหัวใจ ตามล าดับ 
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มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีเป้าหมาย ลดโรค –ลดภาวะแทรกซ้อน –
ลดพิการ –ลดตาย –ลดค่าใช้จ่าย แบ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม  
 -กลุ่มปกติหรือกลุ่มดีในชุมชน คัดกรองโรคเพ่ือค้นหาและส่งเสริมชุมชนป้องกันมาให้เป็นโรค 
 -กลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เป็นโรค 
 -กลุ่มป่วย พัฒนาคุณภาพการรักษา ให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลและความดันได้ดี ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ลดอัตราตาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคแทรกซ้อน  
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD=Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) 
   อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ของจังหวัดก าเพชรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
   ในปี2557อัตราป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูงที่อ าเภอคลองลาน อ าเภอปางศิลาทอง และ อ าเภอคลองข
ลุง 

   อัตรารับรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554-
2557มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทุกโรงพยาบาลเปิดให้บริการClinic COPD ซึ่งมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยชัดเจน
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เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะสุดท้ายที่พ่ึงการใช้ออกซิเจนยังได้รับการ
รักษาด้วยออกซิเจนที่บ้านโดยไม่จ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 
มาตรการที่ส าคัญท่ีจะลดอัตราป่วยได้ดีคือการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ โรงพยาบาลทุกแห่งมีบริการให้ค าปรึกษา
เลิกบุหรี่ในด้านการรักษามีแนวทางชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

 

 

โรคตา 
  ป ี2557 มุ่งเน้น 2 โรคที่ส าคัญคือ โรคจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน และโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
  โรคจอประสาทตาเสื่อมพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ค้นหาโดยใช้กล้องส่องจอประสาทตาปัญหาที่พบกล้องมีน้อย 
เสียบ่อยท าให้อัตราความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองน้อยปี2557สามารถตรวจในผู้ป่วยเบาหวานเพียง
51.92% พบผู้มีดวงตาผิดปกติ  630 คน  คิดเป็น 6.79% ของผู้ได้รับการตรวจ ส่งโรงพยาบาลก าแพงเพชร
เพ่ือรับการ Laser ป้องกันตาบอด จ านวน 318 คน 463 ดวงตา 
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  อัตราป่วยตาต้อกระจกในจังหวัดก าแพงเพชรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการคัดกรองตรวจใน
ผู้สูงอายุ 
  ในปี2557 มีอัตราป่วยตาต้อกระจกสูงที่ อ าเภอเมือง อ าเภอทรายทองวัฒนา และอ าเภอไทรงาม 

 

จากการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุอย่างง่ายโดยอสม.ปี2557 สามารคัดกรองได้ 46.25% พบตาผิดปกติสงสัย
เป็นต้อกระจก 8.86 % ส่งต่อมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร ซึ่งระยะเวลารอคอยการผ่าตัดมี
แนวโน้มลดลงระยะเวลาเฉลี่ยการรอคอย ลดลงเหลือ 21 วัน 
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สาขาโรคไต ตา 

 

   มาตรการในการป้องกันโรคตา ต้องคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับ
การรักษาที่รวดเร็วป้องกันการตาบอด ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการรักษา การควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดในผู้ป่วยเบาหวาน   

โรคไต 
 อัตราตาย โรคไตวายจังหวัดก าแพงเพชร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากกว่าระดับเขตและระดับประเทศโดยเฉพาะใน
ปี2554 
 เมือ่เปรียบเทียบอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราการนอนโรงพยาบาลปี 2553-2557 พบว่าอัตราป่วยมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นท าให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อัตราตาย และอัตราการ
นอนโรงพยาบาลของโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผู้ป่วยโรคไตมีการเข้าถึงบริการล้างไตเพ่ิมข้ึน และมี
การด าเนินงานคลินิกโรคไตให้ความรู้ในการชะลอความเสื่อมของไต 
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อัตราตาย โรคไตเรื้อรัง ปี2557 พบมาก ที่อ าเภอ 
ทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
   อัตราป่วยโรคไตเรื้อรังจะเห็นว่าอ าเภอคลองขลุงพบมากเนื่องจากมีการด าเนินงานศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังร่วมกับมูลนิธิโรคไตภูมิราชนครินทร์ ท าให้มีความครอบคลุมของระบบข้อมูลและการวินิจฉัยโรคที่มี
คุณภาพซึ่งโรงพยาบาลอ่ืนๆอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและพัฒนา 
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การประเมินภาวะไตวาย 
 ด าเนินงานในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานแลความดันโลหิตสูงจากผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบปี2557
ผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระยะ 3 ขึ้นไปมีอัตราเพิ่มข้ึนทั้ง 2 กลุ่ม 

 

จากปริมาณผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระยะ 3 ขึ้นไปมีอัตราเพ่ิมขึ้นท าให้การเข้าถึงบริการฟอกไตมีปัญหา จ านวน
เครื่องไตเทียมมีไม่เพียงพอ จ านวนผู้เข้ารับบริการฟอกไตน้อยลงแต่จ านวนครั้งการฟอกเพ่ิมข้ึน ผู้ป่วยล้างไต
ทางหน้าท้องมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ระยะเวลาการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม นานขึ้น ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดเปิดให้บริการ ผู้ป่วยต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายคนต้องไม่สมัครใจไปเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
เศรษฐกิจ 
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มาตรการในการป้องกันที่ดีคือการป้องกัน การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมน้อย ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและระดับ 
ความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ประชาชนทั่วไปลดการใช้ยาที่ไม่จ าเป็นเช่นยาชุด ยาแก้ปวดอักเสบข้อ เป็น
ต้น 
 การจัดบริการให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีคลินิกโรคไตท าให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
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สาขาทารกแรกเกิด 

จังหวัดก าแพงเพชร  มีทารกแรกเกิด ปีละประมาณ ๖,๐๐๐-๖,๕๐๐  คน  ซึ่งในจ านวนี้จะพบทารกมี
น้ าหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัมร้อยละ ๙ ถึงร้อยละ ๑๐  และยังมีอัตราการเสียชีวิตของทารกแรก
เกิดอายุน้อยกว่า ๒๘ วัน ร้อยละ ๔.๑ ( ปี ๒๕๕๖) การจัดท าแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (service Plan) 
ของการให้บริการทารกแรกเกิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการจัดระบบการดูแลทารกแรกเกิด และระบบส่งต่อ
อย่างเหมาะสมและได้มาตรฐานตลอดจนการพัฒนาสถานพยาบาลทุกระดับให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามบริบท
และขีดความสามารถที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพื่อให้ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลตามคุณภาพ
มาตรฐาน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่ได้รับบริการ  

ตัวช้ีวัดNICU ในเขตบริการสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 ปัจจุบัน NICU ของจังหวัดก าแพงเพชรมีจ านวน ๘ เตียงและมีแผนเพ่ิม ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 

และโรงพยาบาลพรานกระต่าย อีก แห่งละ ๑ เตยีงทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และ
บุคลากร 

ตัวช้ีวัดลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม ภายใน ๒๘ วัน  
ตาราง ๑จ านวนและอัตราทารกเกิดทั้งหมด เกิดมีชีพ ทารกน้ าหนัก< ๒,๕๐๐ กรัมปีงบประมาณ ๒๕๕๓-
๒๕๕๗ 

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

จ านวนทารกเกิดทั้งหมด ๖,๐๗๗ ๖,๑๓๗ ๖,๗๗๙ ๖,๓๐๐ ๔,๕๘๐ 
จ านวนทารกเกิดมีชีพ   ๖,๐๔๒ ๖,๑๓๗ ๖,๗๕๓ ๖๒๗๓ ๔,๕๖๗ 
- จ านวนทารกเกิดมีชีพ  น้ าหนัก

< ๒,๕๐๐ กรัม 
๕๗๕ ๖๖๔ ๖๑๘ ๕๘๓ ๔๕๕ 

      ร้อยละ ๙.๕ ๑๐.๖ ๙.๒ ๙.๓ ๑๐.๐ 
- จ านวนทารก<๒,๕๐๐ กรัม

เสียชีวิต ใน ๒๘ วัน 
- - - ๒๔ ๑๒ 

ร้อยละ - - - ๔.๑ ๒.๖ 
ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก 

 จากตาราง  ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๙.๓ ในปี 
๒๕๕๖ เป็นร้อยละ๑๐.๐ (๔๕๕ ราย) โดยอัตราทารกน้ าหนัก <๒,๕๐๐ กรัมเสียชีวิต ใน ๒๘ วันลดลงจากร้อย
ละ ๔.๑ ในปี ๒๕๕๖ เป็นร้อยละ ๒.๖ ในปี ๒๕๕๗ 
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ตาราง ๒จ านวนและอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม  
              ภายใน ๒๘ วันปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ต.ค.๕๖ – มิ.ย.๕๗)  

โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ทารก
<๒,๕๐๐ 

เสียชีวิตภายใน 
๒๘ วัน 

ร้อยละ ทารก
<๒,๕๐๐ 

เสียชีวิตภายใน 
๒๘ วัน 

ร้อยละ 

ก าแพงเพชร ๓๙๔ ๑๙ ๔.๘๒ ๒๙๐ ๙ ๓.๑ 
ขาณุวรลักษบุรี ๖๒ - - ๕๙ ๑ ๑.๗ 
คลองขลุง ๓๗ ๑ ๒.๗ ๒๔ - - 
พรานกระต่าย ๒๗ - - ๒๒ - - 
คลองลาน ๑๒ ๑ ๘.๓๓ ๑๕ - - 
ไทรงาม ๑๓ ๑ ๗.๖๙ ๙ ๑ ๑๑.๑ 
ลานกระบือ ๔ - - ๖ ๑ ๑๖.๗ 
ปางศิลาทอง ๑๘ - - ๒๐ - - 
บึงสามัคคี ๖ ๑ ๑๖.๖๖ ๔ - - 
ทรายทองวัฒนา ๕ - - ๒ - - 
ทุ่งโพธิ์ทะเล ๕ - - ๔ - - 
เอกชนเมืองก าแพง  ๑     
จังหวัด ๕๘๓ ๒๔ ๔.๑๑ ๔๕๕ ๑๒ ๒.๖ 
ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก , ข้อมูลจากแผนกกุมารเวชกรรม ๒ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

จากตารางในปีงบประมาณ ๒๕๕๖พบทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม เสียชีวิตภายใน 
๒๘ วัน เป็นร้อยละ ๔.๑๑  และลดลงเป็นร้อยละ ๒.๖ ในปี ๒๕๕๗  
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สาขากุมารเวชกรรม 

ตัวช้ีวัดร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐)      
ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐)     

ตาราง ๓ ผลการด าเนินงาน ANC คุณภาพ  และ LR คุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

บริการ รพท./
รพช. 

ผ่าน
(แห่ง) 

ร้อยละ รพ.ที่ผ่านการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ANC คุณภาพ ๑๒ ๖ ๕๐.๐ รพ.ก าแพงเพชร 

รพ.ขาณุวรลักษบุรี 

รพ.คลองขลุง 

รพ.พรานกระต่าย 

รพ.ไทรงาม 

รพ.ปางศิลาทอง 

-รอผลประเมิน ได้แก่ รพ.บึงสามัคคี 
รพ.ลานกระบือรพ.คลองลาน 

รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเลรพ.ทรายทองวัฒนา 

รพ.โกสัมพีนคร 

LR คุณภาพ ๑๒ ๖ ๕๐.๐ รพ.ก าแพงเพชร 

รพ.ขาณุวรลักษบุรี 

รพ.คลองขลุง 

รพ.พรานกระต่าย 

รพ.ไทรงาม 

รพ.ปางศิลาทอง 

-รอผลประเมิน ได้แก่ รพ.บึงสามัคคี 
รพ.ลานกระบือ รพ.คลองลาน 

รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  รพ.ทรายทองวัฒนา 

รพ.โกสัมพีนคร 

-รพ.โกสัมพีนคร (ไม่มีบริการห้อง
คลอดให้บริการเฉพาะฉุกเฉิน) 

 จากตาราง  ผลการประเมินด าเนินงาน ANC คุณภาพ  และ LR คุณภาพ โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินร้อยละ ๕๐  ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายในการประเมินได้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวครบ ๓ ปี และประเมินควบคู่ไปกับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด ได้มีการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด ดังนี้ 

๑.ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด    ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ผ่านทางระบบ web conference ณ ห้องประชุมนครชุม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  
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๒.พัฒนาเครือข่ายบริการภายในจังหวัดจัดท าแนวทางการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด น้ าหนักน้อย
แนวทางการดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือให้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกันให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทารกแรกเกิดคลอดก่อนก าหนด 
น้ าหนักน้อยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลือง  

๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองเก่ียวกับการดูแลทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อย ภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด และ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดูแลทารกแรก
เกิด ก าหนดจัดประชุม ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

๒.๑.๖การพัฒนาระบบบริการ ๕สาขาหลัก 

๒.๓ด้านสูติกรรม 

ภาวะทุพลภาพและการเสียชีวิตของมารดาและทารกในระยะเจ็บครรภ์คลอดเป็นปัญหาส าคัญ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการทุกระดับ  และเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนโดยเน้นการพัฒนา
บริการที่เป็นปัญหา   โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความแออัดของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และเพ่ิมศักยภาพของ
หน่วยบริการในระดับทุติยภูมิ ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากเขตสุขภาพ ใน
สาขาสูตินรีเวชกรรม พบประเด็นปัญหาในภาพรวมคือ การผ่าตัด Caesarean Section มีจ านวนมากใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และคุณภาพ ANC CLINIC โดยมีประเด็นโรคที่ส าคัญคือ Post Partum hemorrhage 
และ High risk Pregnancy ทั้งนี้เป้าหมายในระดับประเทศ สาขาสูติกรรม ก าหนดให้ โรงพยาบาลระดับ M๑-
F๑ สามารถผ่าตัดคลอดได้  ทั้งนี้ในจังหวัดก าแพงเพชร โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (M๒) และโรงพยาบาล
คลองขลุง(F๑ )มีการด าเนินงานผ่าตัดคลอด 

ตาราง ๑  จ านวนและร้อยละการคลอดบุตร และการผ่าตัดคลอดบุตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๒– ๒๕๕๖  
ข้อมูล ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

จ านวนมารดาคลอดทั้งหมด ๖,๐๔๗ ๖,๔๐๑ ๖,๗๔๔ ๖,๒๖๔ ๔,๕๐๓ 

คลอดที่โรงพยาบาลระดับ S 

(รพ.ก าแพงเพชร) 

๒,๘๙๔ ๓,๓๕๓ ๓,๗๒๐ ๓,๕๖๙ ๒,๖๑๗ 

ร้อยละ ๔๗.๙ ๕๒.๔ ๕๕.๒ ๕๗.๐ 58.1 

จ านวนมารดาผ่าตัดคลอดทั้งหมด ๑,๓๙๑ ๑,๖๘๗ ๑,๘๔๖ ๑,๘๘๔ ๑,๔๖๙ 

ผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลระดับ S 

(รพ.ก าแพงเพชร) 

๑,๒๗๕ ๑,๔๘๑ ๑,๗๑๖ ๑,๗๖๔ ๑,๓๖๗ 

ร้อยละ 91.7 87.8 93.0 93.6 93.1 

ผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน ๑๙๓ ๒๐๖ ๑๓๐ ๑๒๐ ๑๐๒ 
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ร้อยละ ๑๓.๙ ๑๒.๒ ๗.๐ ๖.๔ ๖.๙ 

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก 
 จากตาราง  จ านวนและผู้คลอดในโรงพยาบาลระดับ S (โรงพยาบาลก าแพงเพชร)  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๕.๒  ในปี ๒๕๕๕  เป็นร้อยละ  ๕๗.๐ ในปี ๒๕๕๖ ส่วนการผา่ตัดคลอดบุตร ส่วน
ใหญ่เป็นการผ่าตัดในโรงพยาบาลก าแพงเพชร ส่วนการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชน มีการด าเนินการลดลง ในปี 
๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๖.๙ 
 
 
 
ตาราง ๒  จ านวนและร้อยละการคลอดบุตร และการผ่าตัดคลอดบุตร รายโรงพยาบาลจังหวัดก าแพงเพชร  
              ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ต.ค.-ธ.ค.๕๖) 
ระดับ โรงพยาบาล ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ (ต.ค.๕๖ -มิ.ย.๕๗) 

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 ๒,๖๑๗ 58.1 ๑,๓๖๗ 93.1 

M2 ขาณุวรลักษบุรี 722 11.5 114 6.1 ๕๒๑ 11.6 ๑๐๒ 6.9 

F1 คลองขลุง 485 7.7 6 0.3 ๓๓๙ 7.5 - - 

F2 พรานกระต่าย 362 5.8 - - ๒๒๕ 5.0 - - 

คลองลาน 293 4.7 - - ๒๗๓ 6.1 - - 

ไทรงาม 205 3.3 - - ๑๓๘ 3.1 - - 

ลานกระบือ 156 2.5 - - ๑๑๓ 2.5 - - 

ปางศิลาทอง 162 2.6 - - ๑๑๔ 2.5 - - 

บึงสามัคคี 97 1.5 - - ๗๘ 1.7 - - 

ทรายทองวัฒนา 153 2.4 - - ๙๓ 2.1 - - 

F3 ทุ่งโพธิ์ทะเล 60 1.0 - - ๕๑ 1.1 - - 

โกสัมพีนคร - - - - ๐ 0.0 - - 

 จังหวัด 6,264 100.0 1,884 100.0 ๔,๕๐๓ 100.0 ๑,๔๖๙ 100.0 

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ มีหญิงคลอดทั้งหมด ๖,๒๖๔ ราย  โดยรอ้ยละ ๕๗.๐ 
(๓,๕๖๙ ราย)  เป็นการคลอดที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร  ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (ตุลาคม ๒๕๕๖-
มิถุนายน ๒๕๕๗) มีมารดาคลอด ๔,๕๐๓  ราย คลอดที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร ๒,๖๑๗ ราย(ร้อยละ๕๘.๑)   
การผ่าตัดคลอด ในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ มีโรงพยาบาลจ านวน ๓ แห่ง (ร้อยละ ๒๕ )  ให้บริการผ่าตัดคลอด 
ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และโรงพยาบาลคลองขลุง  ส่วนใน ปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ มีโรงพยาบาลให้บริการผ่าตัดคลอด จ านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๗ )  คือ โรงพยาบาลก าแพงเพชร และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี   โดยโรงพยาบาลคลองขลุง ไม่มีการผ่าตัดคลอด ใน ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้โรงพยาบาล
คลองขลุง มีแผนด าเนินการหลังจากมีสูติแพทย์และกุมารแพทย์ ที่จะจบการศึกษาในปี ๒๕๕๘   ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗โรงพยาบาลก าแพงเพชร ผ่าตัดคลอด ร้อยละ ๙๓.๑ของทั้งจังหวัด และที่โรงพยาบาล
ขาณุวรลักษบุรี ผ่าตัดคลอด ร้อยละ ๖.๙ ของการผ่าตัดคลอดทั้งจังหวัด 

ตามแนวทาง การตรวจราชการด้านสูติกรรมที่ก าหนดตัวชี้วัดด้านสูติกรรมที่ก าหนดให้ มีการผ่าตัด
คลอดได้มากข้ึนนั้น จังหวัดก าแพงเพชรมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย โดยจ านวนผู้ป่วยคลอดใน รพ.F2 
จ านวน  ๗   แห่ง (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐  )จ านวนผู้ปว่ยผ่าตัดคลอด (Caesarean Section) ใน รพ.M2 
จ านวน ๑  แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐ ) 

 

ตาราง ๒ จ านวนและอัตรามารดาตาย ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๗  (ต.ค.๕๖-มิ.ย.๕๗) 
  ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑ จ านวนเด็กเกิดมีชีพ (คน) ๖,๗๑๖ ๖,๐๔๒ ๖,๒๙๓ ๖,๗๕๓ ๖,๒๗๓ ๔,๕๖๗ 
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 ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุการตายโดย
อ้อม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีมารดาตาย ๑ ราย ด้วยสาเหตุAmniotic Fluid Embolismส่วนในปี 
๒๕๕๗ ไม่มีมารดาตาย 

คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม  ได้มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   
วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ผ่านทางระบบ web conference ณ  ห้องประชุมนครชุม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสาขาสูติกรรมเป็นแนวทางเดียวกันและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและก าหนดแผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 
ดังนี้  

๒. สูติศาสตร์สัญจรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพห้องผ่าตัดทางสูติศาสตร์ของโรงพยาบาล
ชุมชนเป้าหมายและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับ รพ.สต. และ รพช. เป้าหมายได้แก่ โรงพยาบาล
คลองขลุง (M1)เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  และโรงพยาบาลพรานกระต่าย(F๒) วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
กิจกรรม ติดตามการด าเนินงานห้องผ่าตัดทางสูติศาสตร์ ห้องคลอด และคลินิกฝากครรภ์  ติดตามการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กภายในเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ และประชุมวิชาการ case conference  

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดด าเนินการควบคู่กับการอบรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ด าเนินการจัดอบรม ๒ รุ่นกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  รุ่นที่ ๑ วันที่ 
๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๗  

๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ เพ่ือการประเมินสภาพทารกในครรภ์อันจะ
น าไปสู่การวางแผนในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์
ของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ประเมินภาวะเสี่ยงของมารดาขณะ
ตั้งครรภ์และภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์และพัฒนาระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมายแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดก าหนดด าเนินการในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕.จัดประชุมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ ก าหนดด าเนินาการ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

๖. ปรับปรุงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด ส าหรับ รพ.สต. รพช. และ รพท.  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ในภาวะโรคต่างๆ 
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โรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 

    ในปี ๒๕๕๗ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายอัตราป่วยด้วยโรค
พิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ไม่เกิน ๑๕  ต่อแสนประชากร จากรายงานการเฝ้าระวังโรคพิษจากสารก าจัด
ศัตรูพืช (๕๐๖) งานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๖ พบอัตรา
ป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เท่ากับ ๒๑.๓๒ , ๒๑.๗๖ , ๒๔.๙๑ , ๑๙.83 , ๑0.74 , ๙.๒๓ 
และ ๓.๙๙ ในปีงบประมาณ 255๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖-กรกฎาคม ๒๕๕๗) พบผู้ป่วยจ านวน ๑๘๗  ราย คิดเป็น
อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์(Pesticide) เท่ากับ ๒๙.๑๑ ต่อแสนประชากร (ข้อมูล ณ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยอ าเภอท่ีมีอัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัด
ศัตรูพืชสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  ๙  อ าเภอ ส าหรับอ าเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัด
ศัตรูพืชต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ อ าเภอได้แก่ อ าเภอพรานกระต่ายและอ าเภอลานกระบือ (แหล่งข้อมูล:
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร)   ดังแผนภูมิที ่

แผนภูมิที่   อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) จังหวัดก าแพงเพชร  ปี ๒๕๕๗ 
                     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ส าหรับกลุ่มอายุที่พบจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชสูงสุดในปี๒๕๕๗ คือกลุ่มอายุ 
๓๑-๔๐ ปี และกลุ่มอายุ ๔๑-๕๐ ปี  ดังแผนภูมิที่   
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แผนภูมิที่    จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  ปี ๒๕๕๗ จ าแนกตามกลุ่มอายุ          

               

 

 

 

 

 
   
 
 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ICD ๑๐ พบว่า
ผู้ป่วยได้รับพิษจากสารก าจัดวัชพืชและเชื้อรามากท่ีสุด  จ านวน  ๖๖  ราย  รองลงมาคือพิษจากสารก าจัด
แมลงออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต จ านวน ๖๐  ราย  ดังแผนภูมิที่  

แผนภูมิที่    จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  ปี ๒๕๕๗ จ าแนกตาม ICD ๑๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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ส าหรับการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงโดยการเจาะโลหิตเพ่ือตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรส ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยใช้กระดาษทดสอบ Reactive paper พบเกษตรกรมีระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรส อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยสูงกว่าระดับเขตและประเทศทุกปี  ดัง
แผนภูมิที ่

แผนภูมิที่     ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย 
                ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เปรียบเทียบเขตและประเทศ 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
     
ที่มา : จากแบบประเมินความเสี่ยงในการท างานของเกษตรกรสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช(นบก.๑) 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. เกษตรกรขาดความตระหนักในการป้องกันพิษภัยจากสารเคมี 
๒. เกษตรกรขาดความม่ันใจในการใช้สารสกัดชีวภาพและขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก

หน่วยงานภาครัฐ 
๓. เกษตรกรมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง 

กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. บูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน 

๒. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจรวจคัดกรอง
โลหิตเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง 

๓. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมเกษตรกร ในการใช้สารสกัดชีวภาพแทนการใช้
สารเคมี 

๔. ติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย  โดยเจาะเลือดซ้ าพร้อมทั้งประเมิน
พฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

๕. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สารเคมีท่ี “ อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง ”/ส่งเสริมการใช้สาร
สกัดชีวภาพ 
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โครงการและงบประมาณในการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ อ าเภอ แหล่งงบประมาณ 

   สป เงินบ ารุง กองทุน
ต าบล 

รวม 

๑. โครงการตรวจสารพิษ
จากสารก าจัดศัตรูพืช 
อ าเภอโกสัมพีนคร 

โกสัมพีนคร - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๒. โครงการเกษตรกร
ปลอดโรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย สมุนไพร 

ล้างพิษ 

ทรายทองวัฒนา   90,000 

 

 

90,000 

 

๓. โครงการเฝ้าระวัง
สุขภาพการเกษตรกร
จากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ต าบล
ประชาสุขสันต์ ปี
2557 

ลานกระบือ - - 39,300  39,300 

๔ โครงการเกษตรกร
ปลอดโรคผู้บริโภค
ปลอดภัย สมุนไพรล้าง
พิษ กายจิตผ่องใส 

ขาณุวรลักษบุรี - ๑๗๒,๕๐๘ - ๑๗๒,๕๐๘ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๘๒,๕๐๘ ๑๒๙,๓๐๐ ๓๑๑,๘๐๘ 
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สาขาจิตเวช 

ตามที่เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชรจัดท าแผนด าเนินการประจ าปี ๒๕๕๗ ด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช น าเสนอส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร นั้น 

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้การดูแลสุขภาพจิตประชาชนจังหวัด
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๑. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๐๐(ระดับจังหวัด) 
๒. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการดูแล(ระดับ

อ าเภอ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

การเข้าถึงบริการ 

๓. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๑) 
คุณภาพบริการ 

๔. ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ 
๕. ร้อยละของอ าเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ 
๖. ร้อยละคลินิกจิตเวชคุณภาพ 

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้พิจารณาแผนงานของเครือข่ายแล้วมีดังนี้ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๐๐(ระดับจังหวัด) 

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการดูแล(ระดับอ าเภอ) 

เครือข่ายท่ีมีแผนด าเนินการ ได้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลบึงสามัคคี แต่ไม่ชัดเจนกิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา : ไม่ใช้งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๑) 

เครือข่ายท่ีมีแผนด าเนินการ ๙ เครือข่าย ได้แก่ 

๑. อ าเภอเมือง :  
๑.๑ เครือข่ายโรงพยาบาลก าแพงเพชร : โครงการป้องกันและควบคุม สุขภาพจิตโรคซึมเศร้า

โดยใช้ชุมชน เป็นฐาน (Community based  intervention :CBI) : ๕๐,๐๐๐ บาท 
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๑.๒ เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล : การประเมิน คัดกรอง การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ : 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.   เครือข่ายโรงพยาบาลไทรงาม :  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน : ๙๐,๐๐๐ บาท 

- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า/การค้นหา/คัดกรองและการดูแลในบุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ อสม. : ๓๑,๔๐๐ บาท 

๓.   เครือข่ายโรงพยาบาลคลองลาน : กิจกรรมคัดกรองผู้สูงอายุและคนพิการกลุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับ
ADL สุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า /ข้อเข่าเสื่อม : 0 บาท 

๔.   เครือข่ายโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี : โครงการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
ผู้ป่วยโรคจิต(อปท) , กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในแต่ละกลุ่มวัย : ๑0,๗๐๐ บาท 

๕.   เครือข่ายโรงพยาบาลคลองขลุง : กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง : 0 บาท 

๖.   เครือข่ายโรงพยาบาลพรานกระต่าย : กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง : 0 บาท 

๗.   เครือข่ายโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเครือข่ายทรายทอง
วัฒนากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชบนพื้นฐาน DHS. : ๑๒๕,๐๐0 บาท 

๘.   เครือข่ายโรงพยาบาลปางศิลาทอง : กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง : ๒0,๐๐๐ บาท 

๙.   เครือข่ายโรงพยาบาลโกสัมพีนคร : โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า : ๗๕,๖๐๐ บาท 

อ าเภอที่ไม่มีแผนงาน : อ าเภอลานกระบือ และอ าเภอบึงสามัคคี 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ 

อ าเภอที่มีแผนด าเนินการ ๒ อ าเภอ ได้แก่ 

๑.   อ าเภอบึงสามัคคี  : กิจกรรมประเมินคลินิคด้วยตนเองทุก 6 เดือน  : 0 บาท 

๒.   อ าเภอโกสัมพีนคร : โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ให้ค าปรึกษา(Psychosocial Clinic _OSCC) 
: ๔๐,๐๐๐ บาท 

โรงพยาบาลชุมชนอีก ๙ แห่ง ไม่มีแผนด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของอ าเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ 

เครือข่ายท่ีมีแผนด าเนินการ ๒ เครือข่าย ได้แก่ 

๑. เครือข่ายโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี : โครงการพัฒนาบุคลากร(ทีม MCATT) : ๑๑,๗๙๐ บาท 
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๒. เครือข่ายโรงพยาบาลบึงสามัคคี : จัดตั้งทีม MCATT (จังหวัดได้ท าค าสั่งไว้แล้ว) และกิจกรรม
ประเมินทีมด้วยตนเองทุก 6 เดือน ให้เพ่ิมเติมกิจกรรมซ้อมแผนปีละ ๑ ครั้ง : 0 บาท 

ไม่มีแผนด าเนินการ ๙ อ าเภอ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละคลินิกจิตเวชคุณภาพ : ไม่มีแผนในการพัฒนาคลินิกให้เห็นใน รพช.ทุกแห่ง 

๒.  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามปัญหาพื้นที่ 

     ประเภทโครงการ 

๑. การดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวช จ านวนเครือข่ายที่มีแผนด าเนินการ ๕ เครือข่าย ได้แก่ 
๑.๑ เครือข่ายโรงพยาบาล : โครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (ปี 2557) : ๕๕,๖๐๐ บาท 

๑.๒ เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล : ๒0,๐๐๐ บาท 

๑.๓ เครือข่ายโรงพยาบาลไทรงาม :  โครงการเยี่ยมติดตามและดูแลผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุก : ๕๒,๐๐๐ บาท 

๑.๔ เครือข่ายโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี : โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช : 0 บาท 

๑.๕ เครือข่ายโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเครือข่ายทรายทองวัฒนา
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชบนพื้นฐาน DHS(ด าเนินการร่วมกับการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า) 

๒. การพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนในด้านสุขภาพจิต จ านวนเครือข่ายที่มีแผนด าเนินการ ๕ เครือข่าย 
ได้แก่ 
๒.๑ เครือข่ายโรงพยาบาลคลองลาน : โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

ในชุมชน : ๒0๐,๐๐๐ บาท  

๒.๒ เครือข่ายโรงพยาบาลพรานกระต่าย : กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
: 0 บาท 

๒.๓ เครือข่ายโรงพยาบาลลานกระบือ : โครงการชุมชนร่วมประสานพัฒนางานสุขภาพจิต ปี 2557 
: ๒๔๑,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย : ทุกเครือข่ายไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

๑. การด าเนินงานพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตบริการของโรงพยาบาลชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ของเด็กนักเรียนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ได้รับการดูแล 
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วิธีด าเนินการ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งประสานโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตบริการ เพ่ือด าเนินการคัดกรองสติปัญญาเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ กรณีเด็กที่มีสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ ให้การพัฒนาร่วมกับครู และประเมินซ้ าหลัง
การพัฒนา 

สิ่งท่ีพื้นที่ต้องด าเนินการเบื้องต้น : โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เลือกโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตบริการ และส่งรายชื่อโรงเรียนให้ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพ่ือวางแผนการพัฒนาบุคลากรครูและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ 

๒. การด าเนินงาน MCATT คณุภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT)ระดับอ าเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของอ าเภอที่มีการจัดตั้งทีม MCATT ที่มีคุณภาพ 

วิธีด าเนินการ : ทีม MCATT ระดับอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน ตามคู่มือ “มาตรฐานทีม
ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต” 

๓. การด าเนินงานการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๓๑ ของความชุกของโรคซึมเศร้า(๒.๓)เข้าถึงบริการ 

วิธีด าเนินการ : คัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า ด้วย 2Q หรือ DS8 โดย อสม. และประเมิน
ซ้ าโดยบุคลากรสาธารณสุขด้วย 9Q และ 8Q ในกรณี 2Q มีผลบวก และส่งพบแพทย์เพ่ือการตรวจ
วินิจฉัย กรณี 9Q และ/หรือ 8Q มีผลบวก 

๔. การด าเนินงานศนูย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เชื่อมโยงกับระบบ
ช่วยเหลือ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐  

วิธีด าเนินการ : จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) ในโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง ซึ่งต้องมีบริการครบทั้ง ๔ ด้านดังนี้ 

๑. ด้านบุคลากร : มีผู้รับผิดชอบการดูแลสังคมจิตใจ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามประเด็นส าคัญ 
๒. ด้านบริการ : มีการใช้กระบวนการให้การดูแลด้านสังคมจิตใจ และ/หรือการให้ค าปรึกษาใน

ประเด็น สุรา/ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โรคเรื้อรัง/เอดส์ มีการส่งต่อบริการและการ
ติดตาม 

๓. ด้านบูรณาการ : มีการเชื่อมโยงระบบดูแลช่วยในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน (OHOS) , ระบบการช่วยเหลือทางสังคมในผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัว (OSCC) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกโรคเรื้อรัง 
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๔. ด้านส่งเสริมป้องกัน: มีการจัดการงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต ส าหรับกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาเฉพาะ 

๕. การด าเนินงานคลนิิกจิตเวชคุณภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก : โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายรอง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๑  

- ร้อยละ ๗๐ โรงพยาบาลชุมชน 
- ร้อยละ ๕๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
วิธีด าเนินการ : มีการจัดให้บริการคลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลทุกแห่ง และการให้บริการด้าน
สุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผ่านการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ ส าหรับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๖. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคทางจิตเวช กลุ่มผู้เคยพยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มสูงอายุ กลุ่มบุคคลสูญเสียอวัยวะ
บุคคลที่รักของรักหรือทรัพย์สิน 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาร้อยละ ๑๐ หรือไม่เกิน 
๖.๕ ต่อประชากรแสนคน  

วิธีด าเนินการ : เช่นเดียวกับการด าเนินงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเสี่ยง 
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สถานการณ์การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจังหวัดก าแพงเพชร  

รายอ าเภอ การคัดกรอง 2556 การคัดกรอง 2557 ร้อยละ
การ

เข้าถึง
บริการ
โรค

ซึมเศร้า 

ทั้งหมด คัดกรองดว้ย 2Q คัดกรอง
ด้วย 9Q 

ทั้งหมด คัดกรองด้วย 2Q คัดกรอง
ด้วย 9Q 

ทั้งหมด positive ทั้งหมด positive 

เมืองก าแพงเพชร 33,244 32,561 1,295 1,608 18,278 18,111 531 686 47.17 

ไทรงาม 5,501 5,477 896 1,486 244 242 27 43 60.74 

คลองลาน 5,262 5,193 181 209 48 48 0 0 13.11 

ขาณุวรลักษบุรี 14,785 14,663 615 564 1,604 1,604 13 16 14.11 

คลองขลุง 8,378 8,263 287 344 2,816 2,789 54 96 46.86 

พรานกระต่าย 8,363 8,097 460 494 1,149 1,148 34 43 26.02 

ลานกระบือ 5,635 4,907 94 135 265 168 20 119 47.06 

ทรายทองวัฒนา 4,336 4,304 55 72 516 516 3 2 41.38 

ปางศิลาทอง 2,681 2,621 48 94 1,662 1,659 85 17 14.88 

บึงสามัคคี 2,113 2,105 355 360 49 47 29 29 73.88 

โกสัมพีนคร 5,318 5,245 38 89 940 914 14 16 8.31 

รวม 95,616 93,436 4,324 5,455 27,571 27,246 810 1,067 ๕๔.๕๐ 

ทีมาของข้อมูลการคัดกรอง : ระบบรายงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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สถานการณ์การท าร้ายตนเองของประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
2556 – 2557(2 เดือน)  

อ าเภอ การพยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ปีงบประมาณ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา คน อัตรา 

เมือง ๗๒ ๓๓.๔๒ ๓ ๑.๔๘ ๑๙ ๘.๘๒ ๔ ๑.๙๗ 

ไทรงาม ๕ ๑๐.๑๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๒.๐๓ ๑ ๒.๔๕ 

คลองลาน ๘ ๑๓.๑๗ ๒ ๓.๘๓ ๗ ๑๑.๕๓ ๑ ๑.๙๑ 

ขาณุวรลักษบุร ี ๑๖ ๑๕.๑๓ ๒ ๒.๐๗ ๑๐ ๙.๔๖ ๐ ๐.๐๐ 

คลองขลุง ๕๓ ๘๑.๙๔ ๓ ๕.๘๗ ๖ ๙.๒๘ ๑ ๑.๙๖ 

พรานกระต่าย ๑ ๑.๔๙ ๑ ๑.๕๑ ๓ ๔.๔๗ ๐ ๐.๐๐ 

ลานกระบือ ๑๑ ๒๔.๒๐ ๑๐ ๒๔.๒๖ ๓ ๖.๖๐ ๐ ๐.๐๐ 

ทรายทองวัฒนา ๔ ๑๘.๙๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๙.๔๕ ๑ ๕.๕๔ 

ปางศิลาทอง ๘ ๒๖.๗๑ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐.๐๒ ๒ ๘.๓๑ 

บึงสามัคค ี ๗ ๒๘.๖๗ ๑ ๔.๕๕ ๒ ๘.๑๙ ๐ ๐.๐๐ 

โกสัมพีนคร ๑๑ ๓๕.๗๘ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๖.๕๐ ๑ ๓.๗๕ 

รวม ๑๙๖ ๒๗.๔๒ ๒๒ ๓.๔๒ ๕๘ ๘.๑๑ ๑๑ ๑.๗๑ 

ทีมาของข้อมูล : ระบบรายงานเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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การด าเนินงานควบคุมวณัโรค ปี 255๗ 

ตัวชี้วัด 

         ๑. อัตราผลส าเร็จของการรกัษาผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพรเ่ช้ือรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 

             ร้อยละ 90 

 ๒. คลินิกวัณโรคที่มีคณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

รูปที่ 1   อัตราป่วยวณัโรคทุกประเภทและวณัโรคเสมหะบวกรายใหม่ต่อประชากรแสนคนข้ึนทะเบยีน 

            ปีงบประมาณ 2550 – 255๗ (ต.ค.๕๖ ถึง ม.ิย.๕๗) จังหวัดก าแพงเพชร 

95.7 90.7 101.7 103.9 106 111.2 122

91.3
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สถานการณ์อัตราป่วยวัณโรคทุกประเภท จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต ่ปี 2550-255๗  พบว่า 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี 2550 อัตราป่วย 95.7  เป็น  1๒๒ ต่อประชากรแสนคน ในปี 255๖  และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ป่วย
วัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มเช่นกัน จากปี 255๐ อัตราป่วย ๕๔.๗ เป็น ๖๔  ต่อประชากรแสน ในปี 255๖ 
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ตารางท่ี ๑  อัตราผลส าเรจ็การรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25๕๑ – 255๖ 

               (ต.ค.๕๕ ถึง มิ.ย.๕๖) 

 

ผลการรักษาวัณโรค 
ปีงบประมาณ 

ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี 2554 ปี 255๕ ปี๒๕๕๖ 

1. รักษาหาย/ครบ(Success) 80.1 % 85.2 % 85.75 % 86.6 % ๘๗.๖ % ๘๓.๘% 

2. เสียชีวิต (Died) 11.1 % 10.5 % 13.4 % 11.3 % ๗.๘ % ๙.๕% 

3. ขาดยา (Default) 5.1 % 2.3 % 0.3 % 2.1 % ๒.๑ % ๒.๑% 

4. รักษาลม้เหลว(Failure) 3.2 % 1.7 % 0.0 % 0.0 % ๑.๙ % ๒.๖% 

5. โอนออก (TO) 0.3 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % ๐.๒ % ๐.๖% 

6. ไม่น ามาประเมิน 1.7% 0.3 % 0.5 % 0.0 % ๐.๕ % ๐.๖% 

         

จากการประเมินผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม ่ ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 255

๑ – 255๖   พบว่า อัตราความส าเร็จการรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๘๐.๑       ปี 255๑   เป็นร้อยละ  8๗.6  ในปี 255๕  
ส่วนในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มลดลง และอัตราการขาดยาและอัตราตายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ตารางท่ี ๓  การประเมินคลินิกวัณโรคที่มีคณุภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์        คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ 90 

เป้าหมาย    4  อ าเภอ 

 

 

มาตรฐานที่ไม่ผ่าน   ส่วนใหญ่เป็น  DOT และผลส าเรจ็ของการรักษา 

หมายเหตุ   ประเมินโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ คะแนน ผลประเมิน 

เมือง 86 ไม่ผา่นเกณฑ ์

ขาณุวรลักษบุร ี 88 ไม่ผา่นเกณฑ ์

คลองขลุง 88 ไม่ผา่นเกณฑ ์

พรานกระต่าย 89 ไม่ผา่นเกณฑ ์
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สาขาบริการปฐมภูม ิ ทุติยภูมิ และบริการสุขภาพองค์รวม  
……………………………….. 

กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  เพ่ือลดความแออัดใน
โรงพยาบาลแม่ข่าย  รวมถึงการดูแลที่ต่อเนื่อง  และลดภาระค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ป่วย   โดยก าหนดตัวชี้วัดให้
สัดส่วนการรับบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไปรับบริการที่ ศสม.และรพ.สต.มากกว่าร้อยละ 50   

จังหวัดก าแพงเพชร  จากข้อมูลสถิติส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า สถานการณ์
ป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดก าแพงเพชรด้วยโรคความดันโลหิตสูงมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จากการเฝ้าระวังโรคเบาหวานของ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ผู้ป่วยเบาหวาน  
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี ในปี 2553-2555  คิดเป็นร้อยละ 30.7, 40.78 
และ 50.10 ตามล าดับ  อัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน ในปี 2551-2555 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 629.02,689.28,1,011.01และ1,339.38 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ในปี 2555 
เริ่มลดลง คิดเป็น 1,232.35  ต่อแสนประชากร  จะเห็นว่า  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จึงกลายเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย  และจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน /
ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ  ศสม./รพ.สต.เทียบกับจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงของ
โรงพยาบาลแม่ข่าย  ภาพรวมทั้งจังหวัดร้อยละ 55.42  เครือข่ายที่ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรับบริการ
ที่ศสม./รพ.สต.สูงสุดคือเครือข่ายโรงพยาบาลพรานกระต่าย  ร้อยละ 67.91 (ไม่นับรวมทุ่งโพธิ์ทะเล)  และ
เครือข่ายที่ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รับบริการที่ศสม./รพ.สต.ต่ าสุด คือเครือข่ายโรงพยาบาลปางศิลา
ทอง ร้อยละ  34.33  

การจัดท าแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (service Plan)  สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพ
องค์รวม จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ เข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอัตราเพิ่มของการตาย 
และการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้อง
กับทิศ 
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 

 
 
 
 

        การด าเนินงาน 
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        ระดับจังหวัด  
1. จัดท าค าสั่งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาปฐมภูมิ 

ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม จังหวัดก าแพงเพชร 
2. จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงานการ โดยก าหนดเป้าหมาย  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 าหนดให้มีการใช้เกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยHT/DM 
3. มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกันภายในเครือข่าย 
4. จัดระบบการดูแล,รักษา,การเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
5. สนับสนุนคู่มือ/เอกสารวิชาการและพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย 
6. จัดระบบการดูแล,รักษาผู้ป่วยทั้งรายกลุ่มรายบุคคล โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ 
7. จัดระบบส่งต่อทั้งไป-กลับให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
8. จัดระบบการดูแล,รักษา,การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่จนท./อสม./แกนน าการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดัน 
2. คัดกรองโรคเบื้องต้นในประชาชรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และให้การรักษา 
3. ก าหนดให้มีการใช้เกณฑ์การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางฯ 
4. มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกันภายเครือข่าย 
5. ค้นหาภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย (ตา ไต เท้า หัวใจ) 
6. ให้การดูแล รักษา ผู้ป่วยตามเกณฑ์ฯ 
7. ประสานกับโรงพยาบาล Node เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
8. เฝ้าระวัง/รักษาภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นในผู้ป่วยเบาหวาน 
9. มีการใช้เทคโนโลยีฯ ในการส่งต่อและตอบกลับข้อมูลเชื่อมโยงกันในเครือข่าย 
10. จัดให้มีการให้ค าปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการลดเสี่ยงลดโรค 
11. จัดระบบการดูแล,รักษา,การเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย 
12. จัดระบบการดูแล,รักษา,ผู้ป่วยทั้งรายกลุ่มรายบุคคล โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ 
13. จัดตั้ง/สร้างเครือข่ายการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ระดับต าบล/อ าเภอ 
14. คืนข้อมูลชุมชนเพ่ือผลักดันให้เกิดการสร้างมาตรการทางสังคม 
15. จัดระบบการติดตามดูแลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการจัดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม 
 
 

การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพ
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พัฒนาศักยภาพบริการและการจัดการระบบเครือข่าย

• โรงพยาบาลก าแพงเพชร  แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้สูงข้ึนตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 4 สาขา มะเร็ง ทารกแรกเกิด  อุบัติเหตุ   และหัวใจ    
พัฒนาระดับ 3  

• โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี(M 2) พัฒนายกระดับเป น โดยมีแผนพฒันาศักยภาพ
และยกระดับบริการ  เพื่อจัดบริการได้ในสาขาหลักทั้ง 5 สาขา (สูติ-นรีเวชศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และศลัยกรรมกระดูก) 

• โรงพยาบาลคลองขลุง(F1) พัฒนาและยกระดับ โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับบริการ  เพื่อจัดบริการได้ในสาขาหลักทั้ง 4 สาขา (สูติ-นรีเวชศาสตร์ 
กุมารเวชสาสตร์ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ )

  โรงพยาบาลพรานกระต่าย คลองลาน  ลานกระบือ ไทรงาม บึงสามัคคี 

  ทรายทองวัฒนา   ปางศิลาทอง (ทุ่งโพธิ ทะเล โกสัมพี) 

   พัฒนาศักยภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

ระดับตติยภูมิ 
รพ.ท่ัวไป (S) 

ระดับทุติยภูมิ 
โรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่าย (Node) 

ระดับทุติยภูมิ รพช.
ขนาดใหญ่ 

ระดับทุติยภูมิ รพช.
ขนาดกลางและเล็ก
(F2,F3)  

ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดก าแพงเพชร 
อ าเภอ      จ านวน 

รพ.สต./ สอ./   
เทศบาล/ศสม. 

ขนาด
ใหญ่ 

เดี่ยว เครือข่าย ประชากร จนท. สัดส่วน
ต่อแห่ง 

สูงสุด ต่ าสุด สัดส่วนต่อ
ประชากร 

เมือง       34 
(29/0/3/2) 

9 11 11 215,197 201 5.9 15 5 1 : 1,070 

ขาณุฯ       17 6 5 5 99,774 121 7.1 10 6 1 : 825 
คลองขลุง      14 

   (12/2) 
 3 5 57,953, 87 6.2 10 5 1 : 666 

พรานกระต่าย      14 
   (15/0/1) 

1 1 6 65,165 111 7.9 12 5 1 : 587 

คลองลาน      10 1 1 4 44,674 106 10.6 14 5 1 : 421 

ไทรงาม       9  1 4 41,815 55 6.1 8 5 1 : 760 

ลานกระบือ       9  
   (8/0/1) 

  3 38,262 56 6.2 8 5 1 : 683 

โกสัมพีนคร       8  2 2 27,907 51 7.4 8 3 1 : 547 
ปางศิลาทอง       5 

    (3/2) 
1  3 27,104 37 7.4 9 5 1 : 732 

บึงสามัคค ี       6   2 18,003 35 5.8 8 5 1 : 514 
ทรายทองฯ       4  1 1 15,858 33 8.2 11 6 1 : 480 
รวม     132 

(121/4/5/2) 
18 25 46 651,712 893 6.7 15 3* 1 : 729 

หมายเหตุ  *มีแห่งเดียวคือ รพ.สต.ป่าคา                                                                                    
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2557 

แผนพัฒนาก าลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
วิชาชีพ สาขา ควรมี มีอยู่ ความต้องการ 
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เชี่ยวชาญ 2557 2558 2559 2560 
แพทย ์ เวชศาสตร์

ครอบครัว 
ทุก CUP ๆละ 1คน 
Pre –training (3 ปี)  2 คน 
FPL : 5 คน(ขาณุ/คลองขลุง/ไทร
งาม/ทรายทองฯ/ปางศิลาทอง)  

  
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

พยาบาล เวชปฎิบัติ
ครอบครัว  

รพ.สต.ทุกแห่ง สดัส่วน 1:5,000   
134 

 
5 

 
5 

 
4 

 
 

จิตเวช  รพ.สต.ขนาดใหญ/่ศสม.(18 แห่ง) - 4 4 5 5 
กายภาพบ าบัด  รพ.สต.ขนาดใหญ/่ศสม.(18 แห่ง) - 4 4 5 5 
แพทย์แผนไทย  รพ.สต.ขนาดใหญ/่ศสม.(18 แห่ง) 7 3 3 3 3 
นวก./จพ.  รพ.สต.ทุกแห่ง สดัส่วน 1:1,250 280 10 10 10 10 

ทันตาภิบาล  รพ.สต.เดี่ยว/แม่ข่าย/ศสม.    (71 
แห่ง) 

25 17 10 10 10 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน                                                                                                         
ตารางท่ี     สัดส่วนของจ านวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการรักษาที่ ศสม./รพสต.ปี 
2556 และ 2557  (ตุลาคม 2556- 30มิถุนายน 2557)                                                                                                                                       

ที ่ CUP ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557(1 ตค.56 - 30 มิย.57) 
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จ านวนผู้ป่วย
เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 
ทั้งหมดใน CUP 

จ านวนผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน 

โลหิตสูงท่ีมาใช้
บริการที่ ศสม./ 
รพ.สต.ทุกคร้ัง 
ภายใน CUP 

ร้อยละ จ านวนผู้ป่วย
เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 
ทั้งหมดใน CUP 

จ านวนผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน 

โลหิตสูงท่ีมาใช้
บริการที่ ศสม./ 
รพ.สต.ทุกคร้ัง 
ภายใน CUP 

ร้อยละ 

1 เมืองฯ 19,000 12,177 64.08 15,512 6,974 44.95 

2 ขาณุวรลักษบุร ี 9,081 3,722 40.98 7,051 3,645 51.69 

3 คลองขลุง 5,974 2,766 46.30 8,914 4,158 46.64 

4 พรานกระต่าย 5,698 3870 67.91 7,323 4,165 56.07 

5 คลองลาน 4,109 2,448 59.57 5,376 3,505 65.19 

6 ลานกระบือ 2,908 1,787 61.45 4,731 2,582 54.57 

7 ไทรงาม 5,130 2,897 56.47 5,314 3,610 67.93 

8 บึงสามัคค ี 2,652 1,157 43.62 2,561 1,965 76.72 

9 โกสัมพีนคร 0 0 0.00 2,147 1,476 68.74 

10 ปางศิลาทอง 2,120 728 34.33 2,904 1,304 44.90 

11 ทรายทองวัฒนา 3,210 1,292 40.24 2,816 2,448 72.72 

12 ทุ่งโพธิ์ทะเล 1,463 1,154 78.87 1,332 1,190 89.33 

รวม 61,345 33,998 55.42 65,981 37,022 56.11 

ที่มา  รายงาน โปรแกรม Hos XP / Hos XP - PCU  

จากการด าเนินงานในปี 2557 (ตุลาคม 2556- 30มิถุนายน 2557)  พบว่า ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน/
ความดัน โลหิตสู งที่ มารับบริ การ   ศสม . /รพ .สต . เที ยบกับจ านวนผู้ ป่ วย โรคเบาหวาน /ความ                                                                                                                                 
ดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลแม่ข่าย  ภาพรวมทั้งจังหวัดร้อยละ 56.11  สูงกว่าปี 2556 คือร้อยละ 55.42 
เครือข่ายที่ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รับบริการที่ศสม./รพ.สต.สูงสุดคือเครือข่ายโรงพยาบาลบึง
สามัคคี  ร้อยละ 76.72  (ไม่นับทุ่งโพธิ์ทะเล) และเครือข่ายที่ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รับบริการที่
ศสม./รพ.สต.ต่ าสุด คือเครือข่ายโรงพยาบาลปางศิลาทอง ร้อยละ  44.90 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2556 พบว่าแต่ละเครือข่ายสามารถส่งผู้ป่วยไปรับบริการที่ ศสม./รพ.สต. ในเครือข่ายได้เพ่ิมข้ึน    

 

 

ตารางที่      รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2557 

CUP งบประมาณที่รับ เบิกจ่าย 
(ก่อหนี้ผูกพัน) 

ร้อยละ กิจกรรม 

เมือง 182,400 87,900 48.19 1.พัฒนา PCA/DHS (Node) 
2.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
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ระยะยาว (CUP) 
3.พัฒนาห้องปฎิบัติการใน รพ.สต.
(จังหวัด) 
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(จังหวัด) 

ขาณุวรลักษบุรี 36,900 36,900 100 1.พัฒนา PCA/DHS (Node) 
2.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว (CUP) 

คลองขลุง 36,900 36,900 100 1.พัฒนา PCA/DHS (Node) 
2.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

พรานกระต่าย 36,900 36,900 100 1.พัฒนา PCA/DHS (Node) 
2.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

คลองลาน 36,900 36,900 100 1.พัฒนา PCA/DHS(Node) 
2.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

ไทรงาม 20,000 20,000 100 1.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

ลานกระบือ 20,000 20,000 100 1.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

ทุ่งโพธิ์ทะเล 20,000 20,000 100 1.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

บึงสามัคคี 20,000 20,000 100 1.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

ปางศิลาทอง 20,000 20,000 100 1.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

ทรายทองวัฒนา 20,000 20,000 100 1.พัฒนาศักยภาพทีมดูแลโรคเรื้อรัง
ระยะยาว(CUP) 

รวม 450,000 355,500 79.00  
ที่มา : งานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2557 

 

 

การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง  

จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)  
ต่อเนื่องจากปี 2555  โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 2 แห่ง พื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลก าแพงเพชร   และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 1 แห่ง (โดยได้รับสนับสนุนจาก 
สปสช.เขต 3 จ านวน 1,000,000 บาท)   



55 

    ตาราง    จ านวนชุมชน/ประชากรในเขตรับผิดชอบของศสม. เขตเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

ศสม. ชุมชนที่รับผิดชอบ ประชากร 

รพ.ก าแพงเพชร 6 7,425 

ศูนย์เทศา 9 9,042 

เทศบาล 12 13,591 

รวม 27 30,058 

  ที่มา:  งานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2557 

   ตาราง    จ านวนอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานในศสม. จังหวัดก าแพงเพชร 

ศสม. แพทย์ 

พ. 

เวช
ปฏิบั

ติ 

พ. 

วิชาชี
พ 

นวก. 

สธ. 
ทันตาฯ 

จพง./ 

พ.
เทคนิค 

 

แพทย์ 

แผนไทย 

เภสัช
กร 

จพ.
วิทย ์

รวม 

รพ.ก าแพงเพชร 1 3 1 1 1 2 1 1 1 12 

ศูนยเ์ทศา 1 2 1 1 2 - 1 1 - 9 

เทศบาล   5  4      9 

รวม 2 10 2 6 3 2 2 2 1 30 

ที่มา:  งานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2557 

แนวทางในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2557 
1.  ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในแผน Service plan ของจังหวัด และเครือข่ายบริการที่ 3 ใน

การพัฒนา  ศสม.ทั้ง 2 ศูนย์ของโรงพยาบาลก าแพงเพชรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์   เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องใน
การดูแลประชาชน  รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ  การสนับสนุนวิชาการและการส่งต่อ   
จึงพัฒนาการจัดบริการด้านส่งเสริมป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพให้มีบริการที่ครอบคลุมงานบริการด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ  งานสุขภาพจิตและงานสุขภาพจิตชุมชน  งานฟื้นฟูสุขภาพ  งาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

2. พัฒนาศูนย์บริการเทศบาล โดยการรวมสองศูนย์เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจาก สปสช.จ านวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพบริการได้ตามเกณฑ์ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านบริการ และทีมงานสุขภาพ 

3. ก าหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง โดยก าหนดเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ต่อประชากรรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คน ให้บริการแบบผสมผสานทั้งด้านการ
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รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เน้นบริการสุขภาพในพ้ืนที่เชิกรุก(Community Health 
Service) โดยความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชน และเทศบาล  

4.  การจัดอบรมผู้รับผิดชอบการพัฒนาเครือข่าย ศสม./ทีมตรวจประเมิน(Audit)  การพัฒนาคุณภาพ
ตามกระบวนการPCA  ระดับอ าเภอaudit กันภายในCUP ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ(PCA)  ขั้นที่ 2   

5.  ประสานกันศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 เพ่ือสนับสนุนด้าน
วิชาการและเครือข่ายการท างานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

6.  การคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน/การให้บริการในศสม.  โดยการบูรณาการ
ร่วมกันของชุมชน  ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริง  แล้วหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 การบริหารจัดการ 

1. มีคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (คกก.กวป.) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนางาน           
2. สนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับชุมชน ให้มีการจัดการนวัตกรรม ที่น าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ และมีศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นที่ศึกษาดู
งาน และเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ระหว่างชุมชน/ต าบล                                                                      
 3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต./ศสม.                                                  
 - มีแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต. และเครือข่ายด้านคุณภาพบริการ 
ในเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวกับการจัดการดูแลโรคเรื้อรัง/การบริหารจัดการองค์กร/เครือข่ายการจัดการ
ความรู้/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมบริการสุขภาพใน รพ.สต.  
        - มีการกระจายบุคลากรที่เหมาะสมลงใน รพ.สต./ศสม. (1:1,250) 
         - มีการเชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต./ศสม. กับ รพ.แม่ข่ายได้ 
   - มีระบบบริการเชื่อมต่อแม่ข่าย (การส่งต่อ/ให้ค าปรึกษา/ระบบข้อมูลและเวชภัณฑ์) 
ครอบคลุม ร้อยละ 100 โดยนับรวมทั้งการใช้ระบบ Web Cam/โทรศัพท์ ทุกเครือข่าย  
      4  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
      - ติดตามความก้าวหน้า/ผลการด าเนินการพัฒนา และแนวทางแก้ไขปัญหา ในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน 
            - นิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพ ศสม./รพ.สต. โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และทีม
ตรวจประเมินระดับจังหวัด/อ าเภอ  
      5. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายโดยเรียนรู้จากปัญหาจริงตามบริบท (CBL) 
   6. แผนการพัฒนาของศสม./ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ PCA    เพ่ือยกระดับให้ผ่านเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ(PCA)  และมีการประเมินระดับคะแนนคุณภาพ(Overall  scoring PCA)   
  7. นิเทศ/ตรวจประเมิน ศสม.โดยทีมจังหวัด 

 8. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีส่วนร่วม  โดยการเสริมสร้างความรู้และทักษะของ
ประชาชน  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม  ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในศสม. 
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พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน 

ประเด็นการตรวจราชการ  

2.3.1 ผลการจัดบริการเฉพาะ 

1.แพทย์แผนไทย 

2. ลดแออัด และเวลารอคอย    
ตัวช้ีวัดการเข้าถึงบริการ : 2. ลดแออัด และเวลารอคอย    
2.1 ลดความแออัด 
ค านิยาม : ลดความแออัด การลดจ านวนผู้ป่วยในให้อยู่ในจ านวนที่เหมาะสมและสามารถให้บริการตาม 
             ศักยภาพของโรงพยาบาล   
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เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลระดับ A และ S  ที่มีอัตราครองเตียงไม่เกินร้อยละ 85   
สถานการณ์  

 จากสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน จ านวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัด  มี 
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชาชนมีความต้องการได้รับบริการจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ และทันสมัย รวมทั้งปัญหาการฟ้องร้องทาง
การแพทย์ ร้องเรียนการให้บริการ ท าให้ อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลในจังหวัดมีค่าเฉลี่ยสูงเกิน 100 
(อัตราครองเตียง ปี 2555: 102.52 ปี 2556: 102.61 และ ปี2557 พค :106.78) นั้นคือเตียงที่มีใน
โรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ต้องแทรกเตียงเสริม บางครั้งต้องนอนบนรถเข็นนอน ผู้ป่วย
จ าเป็นต้องนอนรักษาตามทางเดิน พ้ืนที่ว่างหน้าตึก  
 

โรงพยาบาล ระดับ จ านวนเตียง 
อัตราการครองเตียง 

2555 2556 2557 
ก าแพงเพชร S 410 102.52% 102.61% 106.78% 
ขาณุวรลักษบุรี M2 90 96.91% 96.36% 62.83% 
คลองขลุง F1 90 89.12% 95.19% 121.92% 
พรานกระต่าย F2 60 72.95% 81.67% 71.25% 
คลองลาน F2 60 81.59% 85.61% 66.17% 
บึงสามัคคี F2 30 79.83% 72.39% 77.88% 
ไทรงาม F2 30 92.50% 85.35% 87.49% 
ลานกระบือ F2 30 66.56% 73.35% 63.05% 
ปางศิลาทอง F2 30 58.15% 59.07% 51.98% 
ทรายทองวัฒนา F2 30 95.09% 85.55% 88.80% 
ทุ่งโพธิ์ทะเล F3 10 57.26% 65.26% 85.81% 
โกสัมพีนคร F3 -    
ที่มา ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง.5 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จังหวัดก าแพงเพชรจึงได้วางแผนพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด โดย พัฒนาตาม Node 5  เครือข่าย โดยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันทั้งในเรื่อง
การจัดสรรทรัพยากร  บุคลากร งบลงทุน และโรงพยาบาลแม่ข่ายต้องเป็นพ่ีเลี้ยง ในการพัฒนาศักยภาพ 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การส ารองเวชภัณฑ์  ดังนี้ 

1. Node ก าแพงเพชร ประกอบด้วย โรงพยาบาลก าแพงเพชร ไทรงาม ทุ่งโพธิ์ทะเล และโกสัมพีนคร 
2. Node ขาณุวรลักษบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี 
3. Node คลองขลุง ประกอบด้วย โรงพยาลาบคลองขลุงและทรายทองวัฒนา 
4. Node พรานกระต่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลคลองลานและปางศิลาทอง 
5. Node พรานกระต่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลพรานกระต่ายและลานกระบือ 

  โดยจะFocus โรคที่มีปริมาณการส่งต่อเข้ารับการรักษาใน รพ. ก าแพงเพชรสูง 5 โรคส าคัญ ได้แก่  

1.คลอดปกต ิ:  เพ่ิมศักยภาพ แพทย์และพยาบาล ในการประเมินและดูแลการคลอด 
2.Anemia : พัฒนา ธนาคารโลหิต ใน 5 Node เพ่ือให้เลือดในคนไข้กลุ่มที่มีภาวะ Anemia ที่ต้องให้

เลือดเป็นประจ า 
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3.Upper GI Bleeding : พัฒนาศักยภาพในการดูแล จัดท าแนวทาง Guideline งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด าเนินการเรื่องกฎหมาย จัดระเบียบการจ าหน่ายยาชุดในร้านขายยาและร้านขายของช า 

4.ข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักที่ไม่เคลื่อน : จัดท าแนวทางการดูแลและพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้
ให้บริการ 

5.Appendicitis :จัดท าแผน Re opening ห้องผ่าตัด โดยท าแผนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ และ
พัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ วิสัญญีพยาบาล  พยาบาล  

นอกจากแผนการลดผู้ป่วยที่มีปริมาณการส่งต่อสูง 5 อันดับ แล้วยังได้ด าเนินการพัฒนาตาม
แผน Service Plan ทั้ง 10 สาขา อาทิเช่น  

- โครงการศัลยแพทย์สัญจร มีการจัดทีมลงในโรงพยาบาล ระดับNode และนัดผู้ป่วยท าการผ่าตัด
ร่วมกันกับทีมบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน 

- วางแผน ตั้ง NICU ใน รพ.ชุมชน ขาณุวรลักษบุรี พรานกระต่าย คลองขลุง  เพิ่มศักยภาพในการ
ดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด การจัดฟ้ืนฟูวิชาการเพ่ือพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดในหน่วยงานและ
โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย  

- การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยมีการจัดท า CPGและ CNPG ในการดูแลผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก จัดทาแนวทาง Fast Track โรคไข้เลือดออก จัดทาระบบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนส่งต่อ
ทุกราย ระหว่างส่งต่อต้องมีพยาบาลดูแล 2 คน มีแบบฟอร์มการดูแลขณะน าส่ง และให้มีเครื่องควบคุมการให้
สารน้ าทางหลอดเลือดด าในขณะส่งต่อทุกราย จัดท าEarly warning sign และ Alarm system ในผู้ป่วยเด็ก
โรคไข้เลือดออกท่ีต้องรายงาน  

- ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนต้องการการวินิจฉัยขั้นสูง การดูแลที่ยุ่งยาก เมื่อผู้ป่วยได้รับการค้นสาเหตุ
การป่วยที่ชัดเจนแล้ว จะส่งผู้ป่วยกลับไปรับยาที่โรงพยาบาลชุมชนจนครบคอร์ส และจ าหน่ายกลับบ้าน 

- การวางระบบพ้ืนฐานและแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis เรื่อง การวินิจฉัย และการประเมินสภาพ
ผู้ป่วย การเฝ้าระวังการติดตาม การให้ยา และการก าจัดแหล่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ  จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ทั้ง การประเมินได้ตั้งแต่ระยะแรกผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลง และ
อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน  

- มีการพัฒนา CKDคลินิก ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย วัณโรค 

หมายเหตุ แผนการแก้ไขปัญหาอยู่ในแผน Service Plan 

2.2 ลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการสุขภาพ 

ค านิยาม : ลดระยะเวลาการรอคอย หมายถึง ลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการของผู้รับบริการนับเวลา 
            ตั้งแต่ผู้รับบริการลงทะเบียนเข้ารับบริการจนถึงได้รับยาแล้ว 
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในรพศ./รพท./รพช. ลดลง 
                       - ปี 2557  ลดลงจากปี 2556  ร้อยละ 25 

สถานการณ์ 

จากสถานการณ์ จ านวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลใหญ่แต่ละแห่ง มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจากผู้รับบริการ
เสียเวลาในการรอคอยการตรวจ รอคอยการตรวจชันสูตร รอคอยการรับยา ผลสืบเนื่องจากการมีผู้รับบริการ
เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากประชาชนมีความต้องการได้รับบริการจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อม
ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ และทันสมัย  
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โรงพยาบาล 
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย(นาที) 

ตค.55 มีค.57 %การลดลง 
ก าแพงเพชร 125 116 7.2% 
ขาณุวรลักษบุรี 87 75 13.8% 
คลองขลุง    
พรานกระต่าย  62  
คลองลาน 93 90 3.2% 
บึงสามัคคี 97 84 13.4% 
ไทรงาม 75.08 103.59 -37.97% 
ลานกระบือ    
ปางศิลาทอง 63 65 -3.17% 
ทรายทองวัฒนา 50.58 42.86 15.26% 
ทุ่งโพธิ์ทะเล 11 10 9.09% 
โกสัมพีนคร -   

 
ตาราง  แสดงข้อมูลระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกใน รพท./รพช.  

การด าเนินการเพ่ือลดระยะเวลารอคอย  
  โรงพยาบาลก าแพงเพชร ขยายเวลาการให้บริการทุกแผนก ทั้งคลินิกรุ่งอรุณ คลินิกสนธยา 
และการตรวจในภาคบ่าย เพ่ิมพนักงานต้อนรับและจิตอาสาช่วยอ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าแก่
ผู้รับบริการกระจายในทุกจุดบริการ พัฒนาระบบนัดเป็นช่วงเวลา ลดขั้นตอนผู้ป่วยนัดให้ไปเจาะเลือดได้ก่อน
พบพยาบาลหน้าห้องตรวจ การเจาะเลือดจากรพช. ใกล้บ้านน าผลมา FU ครั้งต่อไป จัดบริการ one stop 
service ในคลินิกพิเศษ เช่น คลินิกวัณโรค คลินิกรับยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ การให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก
แก่หน่วยงานต่างๆ การเพ่ิมจุดพักผ่อนสาหรับผู้รับบริการ เพ่ิมหน่วยบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอีก 2 
แห่ง รวมถึงพัฒนาศักยภาพ รพช. และ รพสต. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดระบบการให้
ค าปรึกษาผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเช่น Skype, Line เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถควบคุมโรคได้ดีและดูแล
ตนเองได้  
  การพัฒนาระบบให้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตร มีการเพ่ิมช่องบริการจากจุดเจาะเลือดจาก 
2 ช่องเป็น 4 ช่องและเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในช่วงคลินิกรุ่งอรุณจาก 5 คนเป็น 8 คน และน าเครื่องเตรียม
หลอดเลือดและเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบสายพาน (Laboratory Automation System)มาใช้  
  รพ.ขาณุวรลักษบุรี มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภายใต้
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์ เพ่ือจัดบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน   ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการของเครือข่ายฯ 
(CUP Management)  ในการสนับสนุนทรัพยากร  ก าลังคน งบประมาณ และวิชาการ  ทีมสหวิชาชีพ พัฒนา
พยาบาลเวชปฏิบัติ  นักสุขภาพครอบครัว   ระบบยา   ระบบการส่งต่อ  พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาส่งต่อที่เชื่อมโยง
กับ รพ.แม่ข่ายเครือข่าย ด้านคุณภาพบริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวกับการจัดการ-ดูแลโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง) / Case Management  และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health care)  ท าให้ผู้ป่วย
โรงเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง และเบาหวานไปใช้บริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 
 
14. ร้อยละของห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 
นิยาม : ห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง  
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          1.ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกัด             
             กระทรวงสาธารณสุข 
          2.ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์ : 1) ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของ    
             โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพและมาตรฐานบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
             กระทรวงสาธารณสุข 
         2) ร้อยละ 100 ของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์  
             การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย ตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย 
             โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถานการณ์ 

          1.ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกัด             
             กระทรวงสาธารณสุข 

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีแผนในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย
ปีงบประมาณ 2557 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริการ (พบส) 
สาขา เทคนิคการแพทย์ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ระดับจังหวัด  และร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
และตติยภูมิระดับเครือข่าย โดยมีแผนงานตรวจประเมินและการพัฒนาคุณภาพบริการ   เพ่ือพัฒนา
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ทั้งในระดับ โรงพยาลบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยให้ นัก
เทคนิคการแพทย์ของทุกโรงพยาบาลเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุน ตรวจประเมิน
คุณภาพหน่วยบริการชันสูตรสาธารณสุข ในอ าเภอ  

- โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร  ของสภาวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร โรงพยาบาลพรานกระต่าย โรงพยาบาลไทรงาม ขาณุวรลักษบุรี 
และโรงพยาบาลคลองขลุง และ บึงสามัคคี (ระหว่างรอผลประเมิน 2แห่ง ลานกระบือและคลองลาน) 

- ผลการประเมินตนเอง ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์ 8 แห่ง (อีก 4 แห่งยังไม่ส่งข้อมูล ) 

 

โรงพยาบาล 

ข้อมูลผลการประเมิน 
ประเมิน LA ผลการ

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมินโดย
กรรมการ 

ก าแพงเพชร √ 98.88  
ขาณุวรลักษบุรี √   
คลองขลุง √ 82.5  
พรานกระต่าย √ 95.5  
คลองลาน √(รอผล) 80.5  
บึงสามัคคี √   
ไทรงาม √ 87.0  
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ลานกระบือ √(รอผล)   
ปางศิลาทอง - 86.5  
ทรายทองวัฒนา - 80.5  
ทุง่โพธิ์ทะเล - 81.0  
โกสัมพีนคร -   

-  
 

 

 
 
 
 
 
ตาราง  แสดงข้อมูลผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
   

 

 

  - หน่วยบริการสาธารณสุข( รพสต.) 

โรงพยาบาล 

ก า
แพ

งเพ
ชร

 

ขา
ณุว

รล
ักษ

บุร
ี 

คล
อง

ขล
ุง 

พร
าน

กร
ะต

่าย
 

คล
อง

ลา
น 

บึง
สา

มัค
คี 

ไท
รง

าม
 

ลา
นก

ระ
บือ

 

ปา
งศ

ิลา
ทอ

ง 

ทร
าย

ทอ
งว

ัฒน
า 

ทุ่ง
โพ

ธิ์ท
ะเ

ล 

โก
สัม

พีน
คร

 

จ านวน รพ.
สต.(แห่ง)             
ผ่าน(แห่ง)             
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)             
 

2.ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีแผนในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
คุณภาพตามแผนการพัฒนาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  มาตั้งแต่ปี ปีงบประมาณ 
2553 ส านักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริการ(พบส) สาขา รังสี
การแพทย์ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพงานรังสีการแพทย์ระดับจังหวัด และร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล 
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ผลประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานงานรังสีฯ 

โรงพยาบาล 
ผลประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานงานรังสีฯ  

2555 2556 2557 หมายเหตุ 
ก าแพงเพชร     
ขาณุวรลักษบุร ี 60.1 81.6 84.2 0 ข้อ 23 RSO 
คลองขลุง 94.6 93.3 95.92  
พรานกระต่าย 53.7 36.69 81.12  
คลองลาน 63.7 69.1 84.3 0 ข้อ 23 RSO 
บึงสามัคคี 72.6 77.6 75.3 0 ไม่มีจนท.รังสีและRSO 
ไทรงาม 89.4 94.9 97.45  
ลานกระบือ 89.8 95.41 92.42  
ปางศิลาทอง 58.9 55.2 86.9 0 ข้อ 23 RSO 
ทรายทองวัฒนา 53.7 62.9 82.3 0 ข้อ 23 RSO 
ทุ่งโพธิ์ทะเล - 61.7 74.2 0 ไม่มีจนท.รังสีและRSO 
โกสัมพีนคร - - -  

การพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล  

สถานการณ์  -   โรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ HA   7 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลก าแพงเพชร (  Re-  
 Accreditation 2) โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ( Re- Accreditation) ทุ่งโพธิ์ทะเล ทราย

ทองวัฒนา และคลองลาน และอยู่ระหว่าง  Re- Accreditation 2 แห่ง  โรงพยาบาลพราน
กระต่าย (29-30 พค 57)  และ โรงพยาบาลคลองขลุง(23-24 กค 57 
- เตรียมการขอรับรองคุณภาพ ( Hospital Accreditation) ปี 2557 ได้แก่  ไทรงาม (สค.

57)   บึงสามัคคี ลานกระบือ และปางศิลาทอง 
- ระหว่างการพัฒนาและขอรับรองบันไดข้ัน 1 รพ.โกสัมพีนคร(เปิดเมื่อ 1 ตด.2556) 

ตารางท่ี   แผนพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล จังหวัดก าแพงเพชร (พศ. ๒๕๕6 – ๒๕60) 
 

โรงพยาบาล 
แผนการขอรับรองและประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 

2556 2557 2558 2559 2559 
ก าแพงเพชร Re-ac   Re-ac  
ขาณุวรลักษบุรี    Re-ac  
คลองขลุง  Re-ac   Re-ac 
พรานกระต่าย  Re-ac   Re-ac 
คลองลาน   Re-ac   
บึงสามัคคี  Accreditation  Re-ac  
ไทรงาม  Accreditation  Re-ac  
ลานกระบือ  Accreditation  Re-ac  
ปางศิลาทอง   Accreditation  Re-ac 
ทรายทองวัฒนา   Re-ac   
ทุ่งโพธิ์ทะเล   Re-ac   
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โกสัมพีนคร  ประเมินบันไดขั้น 1    

ที่มา : งานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดก าแพงเพชร  ด าเนินการพัฒนาพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ(District Health System : 

DHS)  ตามนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวง  เน้นการบริหารจัดการสุขภาพระดับอ าเภออย่างเป็นเอกภาพ
(Unity district health team) ระหว่างโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล(รพ.สต.)ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภาคีเครือข่ายและชุมชน โดย
มีการเชื่อมโยงรวมกันเป็นเครือข่ายบริการ ทั้งระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิในอ าเภอเดียวกัน ร่วม
รับผิดชอบวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกส่วนการพัฒนา ส่งเส
รอมให้ประชาชนมีความร่วมมือในการจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อ าเภอสุข
ภาวะในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยก าหนดแนวทางการประเมิน มี KPI 2 ข้อ ดังนี้ 

KPI ข้อที่ 1 การท าแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ
ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 

1.การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ (Unity District  Health Team) 

2. การท างานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation) 

3. การแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร(Resource sharing and human development) 

4. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น(Essential care) 

5. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน(Community participation)  

การวัดผล วัดความก้าวหน้า เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น 1ขั้น หรืออย่างน้อยระดับ 3  ในแต่
ละหัวข้อ 
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KPI ข้อที่ 2 การด าเนินงานหนึ่งอ าเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพ (One District One Project : ODOP ) เพ่ือ
แก้ไขปัญหาตามบริบทโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน                                                                                    
การวัดผล โครงการได้ผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้  และสามารถประเมินเห็นการพัฒนาการเชื่อมโยงครอบคลุมทั้ง 5
ประเด็น  

แนวทางการด าเนินงาน                                                                                                                               
ระดับจังหวัด                                                                                                                                     
1. จัดท าแผนพัฒนาด าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ  (District Health System : DHS)                 
2. ประสาน และคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน                                                                     
3. ประชุม/ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน แต่ละระดับ                                  
4. แจ้งพ้ืนที่ด าเนินงาน พร้อมรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ                    
5. รายงานผลการประเมินตนเอง ด้วยกลไกบันได 5 ขั้น ของแต่ละเครือข่ายส่งส่วนกลาง                                 
6. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
และ ร่วมก าหนดประเด็นสุขภาพ                                                                                                             
7. ติดตามเยี่ยมและประเมินความก้าวหน้า                                                                                         
8. สรุปผลและเสนอโอกาสในการพัฒนา 

ระดับอ าเภอ                                                                                                                                                     
1. ประเมินตนเอง ด้วยกลไกบันได 5 ขั้น                                                                                                   
2. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายให้เหมาะสมครอบคลุม และก าหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน                 มีการประชุมต่อเนื่องและมีสรุปผลการประชุม/ข้อเสนอในการพัฒนา                                                                  
3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกันของเจ้าหน้าที่หรือทีมงานทั้งในหน่วยงาน และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง          
โดยให้ความส าคัญกับชุมชน ครอบครัว และผู้ป่วย ให้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ                                                                                                                    
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการในภาพอ าเภอ และด าเนินกิจกรรมตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง    ประกอบด้วย 

4.1 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                     
4.2. CBL                                                                                                                  
4.3.ประเด็นสุขภาพ 1 เรื่อง เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ                                                                      
4.4แผนพัฒนากองทุนต าบล                                                                                                 
4.5.แผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน/ประชาชน/สมัชชาสุขภาพฯลฯ 

5. จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร เน้นกระบวนการเรียนรู้และการปฎิบัติจริงในพ้ืนที่ ด้วย
กระบวนการ    KM,CBL เป็นต้น  รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปัน อย่างเหมาะสม ทั้งคน 
เงิน ของ  

6. ก าหนด และเลือกประเด็นสุขภาพร่วมกัน ในการขับเคลื่อน โดยมุ่งสู่การพัฒนาเต็มพ้ืนที่อ าเภอ               
7. จัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเลี่ยนเรียนรู้ Good Practice นวัตกรรมสุขภาพ 
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ระดับต าบล                                                                                                                                   
1. มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกันของเจ้าหน้าที่หรือทีมงานทั้งในหน่วยงาน และภาคีท่ี
เกี่ยวข้อง   โดยให้ความส าคัญกับชุมชน ครอบครัว และผู้ป่วย ให้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ                                                                                                                   
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการในรพ.สต.และด าเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

2.1 ดูแลประชากร 1:1250 ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย                                                
2.2 เน้นงานเชิงรุก                                                                                                           
2.3. จัดระบบการดูแล                                                                                              
- หมอครอบครัว/นสค./แพทย์ที่ปรึกษา                                                                             
- ดูแลด้วยหัวใจ/ปรึกษาทางไกล/ดูแลถึงบ้าน/แผนส่งเสริมสุขภาพรายคน/ชุมชน                             
2.4. จัดท าแผนต าบล/แผนการมีส่วนร่วม/มาตรการทางสังคม                                              
2.5. สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเองมากข้ึน                                    
2.6. จัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเลี่ยนเรียนรู้ /Good Practice นวัตกรรมสุขภาพ 

3. จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร เน้นกระบวนการเรียนรู้และการปฎิบัติจริงในพ้ืนที่ด้วย
กระบวนการ                                    KM,CBL เป็นต้น                                                                                                             
4. ก าหนด และเลือกประเด็นสุขภาพร่วมกัน ในการขับเคลื่อน โดยมุ่งสู่การพัฒนาเต็มพ้ืนที่ 

 

การด าเนินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร    

           1.คณะกรรมการด าเนินการระดับจังหวัด จากทีมคณะกรรมการ คปสจ. และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
กลุ่มงาน/งาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า และประสาน
ความช่วยเหลือ โดยมีการติดตามและก าหนดรูปแบบการติดตาม การรายงานผลที่ ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับพ้ืนที่และมีการสรุปน าเสนอที่ประชุม คปสจ. ทุกเดือน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการพัฒนา รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของแต่ละอ าเภอ และเกิดการช่วยเหลือกันนอกเครือข่าย 

2.ก าหนดแผนการขับเคลื่อน DHS                                                                                       
ระดับจังหวัด                                                                                                                      
2.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคู่กับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service Plan)  10 สาขา 
และ 

สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม โดยก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ/แผนด าเนินงานให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดของจังหวัดและกระทรวงฯ     

2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาของอ าเภออย่างแต่เนื่องเดือนละ 1 ครั้ง โดย
บูรณาการ 
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งานที่เก่ียวข้อง เน้นการเยี่ยมให้ก าลังใจ และ Empowerment ทุกระดับ   

          2.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนา และช่วยเหลือแบ่งปันทั้งทรัพยากรและ
วิชาการ 

          2.4 ประกวดอ าเภอ DHS ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และโครงการ ODOP ดีเด่น 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และเกิดคุณค่าของการท างาน 

ระดับอ าเภอ                                                                                                                 
2.5 ขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคู่กับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service Plan) 10 สาขา 
และสาขา 

บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม โดยก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ/แผนด าเนินงานให้ครอบคลุม
ตัวชี้วัดของจังหวัดและกระทรวงฯ  

          2.6 บูรณาการภาคีทุกภาคส่วน ในการด าเนินการพัฒนาของอ าเภอ สร้างการมีส่วนร่วม เน้นการ 
Empowermentทุกระดับ            

          2.7 ก าหนดและด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (ODOP) เพ่ือให้เกิด Essential Care ที่
ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของพ้ืนที่อย่างแท้จริง                                                               

          2.8 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ UCARE เพ่ือพัฒนาและยกระดับการพัฒนาตามเกณฑ์                     

         2.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีด้วยกระบวนการ CBL อย่างต่อเนื่อง จัดระบบการเรียนรู้ และ
พัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในพ้ืนที่  

3. พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการพัฒนาทุกอ าเภอ โดยมีอ าเภอคลองลาน และไทรงาม เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอสานพลังอ าเภอสุขภาวะเชื่อมปฎิบัติการด้วยระบบข้อมูลสุขภาพ 
เครือข่าย บริการสุขภาพที่ 2 และ3 และด าเนินการพัฒนาโดยใช้ dhs-pca appreciation และ DHML 
จ านวน 1 แห่งคืออ าเภอคลองลาน 

 

 

 

 

ตารางท่ี         ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)   

                   ปีงบประมาณ 2557  (ต.ค.56 – มิ.ย.57) 
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อ าเภอ 

บันไดขั้นที่1
การท างาน
ร่วมกันใน
ระดับอ าเภอ 

U 

บันไดขั้นที่ 2       
การมีส่วนร่วม 
ของเครือข่าย
และชุมชน 

C  

บันไดขั้นที่ 3       
การท างาน      
จนเกิดคุณค่า 

 

        A 

บันไดขั้นที่ 4      
การแบ่งปัน
ทรัพยากรและ
พัฒนา 

R 

บันไดขั้นที่ 5      
การให้บริการ  
ตามบริบทที่
จ าเป็น 

E 

        

          ความก้าวหนา้ 

 

 

       ประเด็นสุขภาพ  (ODOP) 

รอบ 
6 

เดือน
แรก 

รอบ 

6 

เดือน
หลัง 

รอบ 
6 

เดือน
แรก 

รอบ 

6 

เดือน
หลัง 

รอบ 
6 

เดือน
แรก 

รอบ 

6 

เดือน
หลัง 

รอบ 
6 

เดือน
แรก 

รอบ 

6 

เดือน
หลัง 

รอบ 
6 

เดือน
แรก 

รอบ 

6 

เดือน
หลัง 

เมือง 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 เพิ่มขึ้น 1 ระดับ 1 
องค์ประกอบ 

การเสริมสร้างระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านโดยเครือข่ายจิต
อาสา  (Long term care) 

ขาณุฯ 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 เพิ่มขึ้น 1 ระดับ    
1 องค์ประกอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค                
การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังระยะยาว 

คลองขลุง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง(Long term 
care) 

พราน
กระต่าย 

3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 เพิ่มขึ้น 1 ระดับ 1 
องค์ประกอบ 

โครงการแก้ไขปัญหาทอ้งก่อนวัย
อันควร 

คลองลาน 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 เพิ่มขึ้น 1 ระดับ    
2 องค์ประกอบ 

โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดัน  

ไทรงาม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ โครงการป้องกันโรคมะเร็งจาก
พยาธิใบไม้ตับ 

ลานกระบือ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ โครงการเสริมทักษะชีวิตของวยัรุ่น
ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

โกสัมพีนคร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ การเสริมสร้างระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านโดยเครือข่ายจิต
อาสา  (Long term care) 

บึงสามัคค ี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดัน 

ปางศิลาทอง  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดัน 

ทรายทองฯ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์  
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ที่มา : จากแบบประเมินการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ(DHS) ปี 2557 

        กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ก าแพงเพชร 

 

       

จังหวัดก าแพงเพชร  ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ(District Health System : DHS)  
เต็มพ้ืนที่ จ านวน 11 อ าเภอ  12 เครือข่าย (CUP) ครอบคลุมร้อยละ 100  

มีอ าเภอที่พัฒนาผ่านระดับ 3 ขึน้ไปทุกองค์ประกอบ UCARE  ทั้ง 11 อ าเภอ   

จากการท าแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ครอบคลุม 5 ประเด็น 
พบว่า  

ส่วนใหญ่มีผลการประเมินความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1-2 ระดับ  ดังนี้ 

บันไดขั้นที่ 1 การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ  = U 

 เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จ านวน 1 อ าเภอ คือ อ.ขาณุวรลักษบุรี 

นอกนั้น คงที่ (ผ่านระดับ 3) จ านวน 10 อ าเภอ 

บันไดขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วม ของเครือข่ายและชุมชน = C 

เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จ านวน 3 อ าเภอ คือ อ.เมือง,อ.พรานกระต่าย และ อ.คลองลาน 

นอกนั้น คงที่ (ผ่านระดับ 3) จ านวน 7 อ าเภอ 

บันไดขั้นที่ 3  การท างานจนเกิดคุณค่าทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการ = A 

คงท่ี (ผ่านระดับ 3) ทั้ง 11 อ าเภอ 

บันไดขั้นที่ 4  การแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร = R 

เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จ านวน 1 อ าเภอ คือ อ.คลองลาน 

คงท่ี (ผ่านระดับ 3) จ านวน 10 อ าเภอ 

บันไดขั้นที่ 5  การให้บริการ สุขภาพ ตามบริบทที่จ าเป็น = E 

คงท่ี (ผ่านระดับ 3) ทั้ง 11 อ าเภอ 

 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 
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1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ(Core Team DHS ระดับจังหวัด)  

2.ก าหนดแผนการขับเคลื่อน DHS ระดับจังหวัด                                                                                                                       

2.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคู่กับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)  10 
สาขา และสาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม โดยก าหนดยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์/แผนด าเนินงานให้ครอบคลุมตัวชี้วัดของจังหวัดและกระทรวงฯ     

2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาของอ าเภออย่างต่อเนื่อง  โดยการบูรณา
การงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการเยี่ยมให้ก าลังใจ และEmpowerment ทุกระดับ                                

2.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เพ่ือเป็นการกระตุ้นการพัฒนา และช่วยเหลือแบ่งปัน    

      ทั้งทรัพยากรและวิชาการ        

2.4 บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการด าเนินการพัฒนาของอ าเภอ สร้างการมี 

      สว่นร่วม เน้นการ Empowerment ทุกระดับ                                                                                             
2.5 ก าหนดและด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่(ODOP) เพ่ือให้เกิด Essential Care  

      ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของพ้ืนที่อย่างแท้จริง                                                                

2.6 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการพัฒนาตามเกณฑ์                      

2.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีด้วยกระบวนการ CBL อย่างต่อเนื่อง จัดระบบการ 

      เรียนรู้ และพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในพ้ืนที่  

สรุปแผนงาน/งบประมาณ โครงการ ODOP เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน DHS  ปีงบประมาณ 2557 
 

 
อ าเภอ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิก-จ่าย 
(ก่อหนี้) 

ร้อยละ 
ผู้ป่วย
เรื้อรัง 
(LTC) 

ผู้ 
สูงอายุ 

แม่และ
เด็ก 

แพทย์
แผน
ไทย 

NCD บริการ
ปฐม
ภูมิ 

เมือง /     / 67,800 67,800 100 
ขาณุวรลักษบุรี /     / 231,020 231,020 100 
คลองขลุง /     / 190,000 0 0 
พรานกระต่าย / / / / / / 629,800 0 0 
คลองลาน /   /  / 369,600 369,600 100 
ไทรงาม /    /  53,500 0 0 
ลานกระบือ /    / / 88,580 0 0 
โกสัมพีนคร /     / 37,800 0 0 
บึงสามัคคี /   /   180,820 0 0 
ปางศิลาทอง /      140,000 0 0 
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ทรายทองวัฒนา /  /  /  500,000 0 0 
รวม 11 1 2 3 4 7 2,488,920 668,420 26.85 

ที่มา : งานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2557 

 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  

การประสานงานของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ระหว่าง รพ., สสอ.และ อปท.ต้องใช้เวลาในการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือการด าเนินงานมากพอสมควร  

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

การประสานความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอระหว่าง รพ., สสอ. และ อปท.ควรมีการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และใช้เหตุผลในการประชุมร่วมกัน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและง่ายต่อการ
ประสานงานกัน 

 

แนทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 1.ควรมีการพัฒนาพัฒนาความร่วมมือระหว่าง รพ., สสอ. และ อปท.ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญใน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระดับพ้ืนที่ 

 2.ควรบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดในการด าเนินการพัฒนา DHS 
และODOP อย่างต่อเนื่อง  
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สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 

จากขอ้มลูเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวิทยาโรคประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕7 ตั้งแต่วนัท่ี ๑–๒5  
กรกฎาคม ๕7 มีสถานบริการส่งบตัรรายงานทั้งหมด 135 แห่ง ส่งบตัรรายงานทั้งหมด 2,269 บตัร ส่งบตัรทนัเวลา 
1,850 ร้อยละ 80.7 โรคท่ีมีจ านวนผูป่้วยสูงเกินค่ามธัยฐาน ๕ ปี ไดแ้ก่  มือ เทา้ ปาก  

การเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวิทยา  ประจ าเดือน กรกฎาคม๒๕๕๗ 
        จากการเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวทิยา ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่วนัท่ี ๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๕๗  มีสถาน
บริการส่งบตัรรายงานทั้งหมด 139 แห่ง ส่งบตัรรายงาน จ านวน 2332 บตัร ทนัเวลา 1889  ร้อยละ 81.00 เดือนกรกฎาคม ส่ง
บตัรรายงานมากกวา่แต่มีความทนัเวลามากกวา่เดือน มิถุนายน  ค่าเฉล่ียในการส่งบตัรรายงาน จ านวน ๕ บตัร/แห่ง มีสสอ.
เมือง,ไทรงาม,คลองลาน,ขาณุฯ ส่งบตัรรายงานเกินกวา่ค่าเฉล่ีย 

ตารางที่  ๑  จ านวนสถานบริการทีส่่งบัตรรายงาน ๕๐๖ และความทนัเวลา  ตั้งแต่ ๑ - ๒๕ กรกฎาคม2557 

ล าดบั สถานบริการ จ านวน (แห่ง)   ค่าเฉล่ียบตัรรายงาน จ านวนบตัรรายงาน 
ไม่ส่ง
รายงาน 

    ส่ง 
ไม่
ส่ง   ต่อสอ. รวมทุกสอ. ส่ง ทนัเวลา ร้อยละ  

1 สสอ.เมือง 28 0 ๒๘ ๕ ๑๔๐ 336 ๒๘๙ ๘๖.๐๑  
2 สสอ.ไทรงาม ๙ ๐ ๙ ๕ ๔๕ ๖๖ ๕๑ ๗๗.๒๗  
3 สสอ.คลองลาน ๑๐ ๐ ๑๐ ๕ ๕๐ ๙๔ ๘๒ ๘๗.๒๓  
4 สสอ.ขาณุวรลกัษ

บุรี 
๑๗ ๐ ๑๗ ๕ ๘๕ ๑๘๑ ๑๕๘ ๘๗.๒๙  

5 สสอ.คลองขลุง 14 0 ๑๔ ๕ ๗๐ ๔๕ ๔๐ ๘๘.๘๙  
6 สสอ.พราน

กระต่าย 
15 0 ๑๕ ๕ ๗๕ ๖๕ ๕๕ ๘๔.๖๒  

7 สสอ.ลานกระบือ ๘ ๐ ๘ ๕ ๔๐ ๒๗ ๒๓ ๘๕.๑๙  
8 สสอ.ทรายทอง

วฒันา 
๔ ๐ ๔ ๕ ๒๐ ๑๖ ๑๑ ๖๘.๗๕   

9 สสอ.ปางศิลาทอง ๕ ๐ ๕ ๕ ๒๕ ๑๘ ๙ ๕๐.๐๐   
10 สสอ.บึงสามคัคี ๖ ๐ ๖ ๕ ๓๐ ๒๕ ๑๗ ๖๘.๐๐   
11 สสอ.โกสมัพีนคร ๘ ๐ ๘ ๕ ๔๐ ๓๙ ๒๘ ๗๑.๗๙   
12 รพ.ก าแพงเพชร ๑ ๐      - ๕๙๙ ๕๓๗ ๘๙.๖๕   
13 รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล ๑ ๐      - ๔๘ ๓๘ ๗๙.๑๗   
14 รพ.ไทรงาม ๑ ๐      - ๑๒๑ ๙๕ ๗๘.๕๑   
15 รพ.คลองลาน ๑ ๐      - ๑๓๒ ๙๑ ๖๘.๙๔   
16 รพ.ขาณุวรลกัษ

บุรี 
๑ ๐      - ๓๘ ๓๒ ๘๔.๒๑   

17 รพ.คลองขลุง ๑ ๐      - ๑๓๔ ๗๖ ๕๖.๗๒   
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         โรคติดต่อท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด  ๓ อนัดบัแรกไดแ้ก่  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั  อตัราป่วย 135.52 ต่อแสนปชก.อ าเภอ
ท่ีมีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่ พรานกระต่าย,ทรายทอง,ขาณุ รองลงมาโรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ อตัราป่วย 53.01 ต่อแสนปชก อ าเภอ
ท่ีมีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่ อ าเภอคลองลาน,ไทรงาม,พรานกระต่าย  และโรคปอดบวมอตัราป่วย 17.07 ต่อแสนปชก. อ าเภอท่ีมี
อตัราป่วยสูงไดแ้ก่ อ าเภอเมือง,ทรายทอง,ปางศิลาทอง ตามล าดบั  

 โรคไม่ติดต่อท่ีมีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่  อุบติัเหตุจราจร  อตัราป่วย 9.78  ต่อแสนปชก. อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่ 
อ าเภอพรานกระต่าย,ขาณุ และไทรงาม ตามล าดบั  

  

 

 

เป้าหมาย : การเฝ้าระวงัอตัราป่วยกลุ่มอาการกลา้มเน้ืออ่อนปวกเปียกเฉียบพลนั(AFP)    ในเด็กอายท่ีุต ่ากวา่ ๑๕ ปี   ไม่นอ้ย

กวา่ ๒ ต่อประชากรเด็กอายตุ  ่ากว่า ๑๕ ปี = ๔ ราย เดือน กรกฎาคม 2557 ไม่มีรายงานผูป่้วยกลุ่ม อาการกลา้มเน้ืออ่อน

ปวกเปียกเฉียบพลนัรายใหม่  

 
 
 
 

18 รพ.พรานกระต่าย ๑ ๐      - ๑๗๗ ๑๔๖ ๘๒.๔๙   
19 รพ.ลานกระบือ ๑ ๐      - ๓๗ ๒๕ ๖๗.๕๗   
20 รพ.ทรายทอง

วฒันา 
๑ ๐      - ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐   

21 รพ.ปางศิลาทอง ๑ ๐      - ๒๐ ๑๘ ๙๐.๐๐   
22 รพ.บึงสามคัคี ๑ ๐      - ๒๑ ๑๖ ๗๖.๑๙   
23 รพ.โกสมัพี ๑ ๐      - ๓๕ ๓๐ ๘๕.๗๑   
24 รพ.เอกชน ๒ ๐       ๖ ๑ ๑๖.๖๗   
25 ต่างจงัหวดั ๑ ๐      - ๒๙ ๐ ๐.๐๐   
26 มาลาเรีย 0 1       ๐ ๐ ๐.๐๐   
  รวม 139 1       ๒๓๓๒ ๑๘๘๙ ๘๑.๐๐   

 *** รายงานทุกฉบบัมค่ีาต่อการเฝ้าระวงั และควบคุมโรค  โปรดส่งรายงานอย่างน้อยอาทติย์ละ๒ คร้ัง *** 



74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ ๓   จ านวน และอตัราป่วยต่อแสนประชากร  ดว้ยโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ของจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

                   ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗  (ตั้งแต่ ๑ -  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
         

โรค Median จ านวนผูป่้วย
สะสม 

อตัราป่วย จ านวน
ผูป่้วย 

จ านวนผูป่้วย 
เม.ย  ๒๕๕๗ 

อตัราป่วย 
  51-56 ป่วย ตาย /แสนปชก. มิ.ย-56 ป่วย ตาย /แสนปชก. 

Diarrhoea 1424 9291 7 ๑,๒๗๙.๗๖ 1424 ๙๕๘ ๐ ๑๓๕.๓๒ 
Food poisoning 53 450 0 ๖๒.๐๓ 57 ๔๖ ๐ ๖.๐๖ 
Dysentery 2 14 0 ๑.๙๓ 2   ๐ ๐.๐๐ 
Typhoid 0 3 0 ๐.๔๑ 0   ๐ ๐.๐๐ 
Enteric fever 0 3 0 ๐.๐๐ 0   ๐ ๐.๐๐ 
Hepatitis (total) 12 180 0 ๒๔.๘๑ 16 ๑๖ ๐ ๒.๒๑ 
D.H.F. 176 399 1 ๕๔.๘๘ 233 ๑๓๓ ๐ ๑๘.๓๓ 
Encephalitis 1 24 0 ๓.๓๑ 1 ๔ ๐ ๐.๕๕ 
Malaria 7 4 0 ๐.๕๕ 1 ๑ ๐ ๐.๑๔ 
Mumps 7 32 0 ๔.๔๑ 2 ๒ ๐ ๐.๒๘ 
Measles 3 16 0 ๒.๒๐ 3 ๑ ๐ ๐.๑๔ 
Tetanus (neo) 0   ๐.๐๐ 0   ๐ ๐.๐๐ 
Pertussis 0   ๐.๐๐ 0   ๐ ๐.๐๐ 
Rubella 0   ๐.๐๐ 0   ๐ ๐.๐๐ 
Influenza 51 542 0 ๗๔.๖๖ 51 ๔๐ ๐ ๕.๕๑ 
Pnemonia 195 1685 59 ๒๓๒.๑๐ 202 ๙๕ ๐ ๑๗.๐๗ 
Conjunctivitis 125 788 0 ๑๐๘.๕๔ 135 ๕๐ ๐ ๘.๓๙ 
Chickenpox 125 742 0 ๑๐๒.๒๐ 135 ๑๖ ๐ ๒.๒๑ 
P.U.O. 617 2410 1 ๓๓๑.๙๖ 617 ๓๘๒ ๐ ๕๓.๐๑ 
Leptospirosis 1 4 0 ๐.๕๕ 1 ๑ ๐ ๐.๑๔ 
Rabies 0   ๐.๐๐ 0   ๐ ๐.๐๐ 
S.T.D. 9 297 0 ๔๐.๙๑ 22 ๓๕ ๐ ๔.๘๒ 
pulmonary Tb 19 22 0 ๓.๐๓ 12   ๐ ๐.๐๐ 
Snake bite 11 1 0 ๐.๑๔ 5   ๐ ๐.๐๐ 
Suicide 16 12 0 ๑.๖๕ 10   ๐ ๐.๐๐ 
Drug allergy 2 3 0 ๐.๔๑ 0   ๐ ๐.๐๐ 
Pesticide 
poisoning 

12 10 0 ๑.๓๘ 1   ๐ ๐.๐๐ 
AFP 0     ๐.๐๐ 0   ๐ ๐.๐๐ 
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Hand Foot 
Mouth 

61 493 0 ๖๗.๙๑ 94 ๑๓๓ ๐ ๑๘.๕๘ 

 

 

 

 

สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก 

 เป้าหมาย ลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่า Median ยอ้นหลงั ๕ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๔) ๖๐๔ ราย อตัราป่วย ๘๓.๔ ต่อแสนปชก. 

สถานโรคไขเ้ลือดออก       

       ณ วนัท่ี  24 กรกฎาคม  ๒๕๕7  ประเทศไทย มีผูป่้วยไขเ้ลือดออกสะสม จ านวน 69,663 ราย อตัราป่วย 15.04ต่อแสน
ประชากร มีผูเ้สียชีวติ 10ราย  อตัราป่วยตาย 0.02  จงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงไดแ้ก่จงัหวดัภูเก็ต รองลงมาจงัหวดักระบี 
จงัหวดัน่าน จงัหวดัพทัลุง  และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครือข่ายบริการสุขภาพท่ี ๓ มีผูป่้วยไขเ้ลือดออกสะสม จ านวน 569 ราย 
อตัราป่วย 18.90 ต่อแสนประชากร เสียชีวติ 1 ราย อตัราป่วยตาย 0.03   จงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงในเครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ี ๓ ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร รองลงมาจงัหวดัพิจิตร(ล าดบัท่ี 29) จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดั
ชยันาท ตามล าดบั 

 

  

 รูปที ่๔  อตัราป่วยไขเ้ลือดออกจงัหวดัก าแพงเพชร ปี ๒๕๕7 เปรียบเทียบประเทศ ภาคเหนือ และจงัหวดัเขต ๑๘  
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จงัหวดัก าแพงเพชร มีผูป่้วยไขเ้ลือดออก จ านวน 399 ราย อตัราป่วย 54.94  ต่อแสนประชากร เสียชีวติ 1 ราย อตัราป่วย

ตาย 0.25    อตัราป่วยสูงเป็นอนัดบัท่ี 12 ของประเทศ อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงสุดไดแ้ก่ อ าเภอโกสมัพี  อตัราป่วย 145.89 

ต่อแสนประชากร อ าเภอพรานกระต่าย อตัราป่วย 134.39 ต่อแสนประชากร และอ าเภอเมือง  อตัราป่วย 70.49  ต่อแสนประชากร  

พบผูป่้วยมากท่ีสุดในกลุ่มอาย ุ5-9 ปี รองลงมาอาย ุ10-14 ปี และอาย ุ15-24 ปี ตามล าดบั 

แนวโนม้การเกิดโรคไขเ้ลือดออกของจงัหวดั พบวา่ปี 2557 มีจ านวนผูป่้วยต ่ากวา่ค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี ซ่ึง

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร ไดเ้นน้ใหทุ้กอ าเภอด าเนินการควบคุม ป้องกนัโรค โดยการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ยงุ

ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และขอความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์

ยงุลาย โดยเฉพาะโรงเรียนใกลเ้ปิดเทอม ใหจ้ดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในโรงเรียน ศูนยเ์ด็กเลก็ และ

สถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของโรค 

รูปท่ี ๕  จ านวนผูป่้วยไขเ้ลือดออกของจงัหวดัก าแพงเพชร ปี ๒๕๕7 เปรียบเทียบปี ๒๕๕6 ค่า Median  

 

รูปที ่ ๖ จ านวนผูป่้วยไขเ้ลือดออกของจงัหวดัก าแพงเพชรจ าแนกรายสปัดาห์ ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
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 รูปที ่๗  อตัราป่วยไขเ้ลือดออกปี ๒๕๕๗ เปรียบเทียบเป้าหมาย จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่ 

วันท่ี 1 มกราคม – 22 กรกฎาคม 2557 ส านักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รวมทั้งสิ้น43071ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 67.22 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 
ภาคเหนือ 209.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคกลาง (100.08) ภาคใต้ (34.77) อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก พบ
ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 213.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 5 - 14 ปี (132.97) 25 - 34 ปี (44.43)35 – 44 ปี (38.29) 
และ 55-64 ปี (35.87) 
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           จงัหวดัก าแพงเพชร  ปี 2557 มีจ านวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่และมีผูป่้วยอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่เพ่ิมข้ึนสูงกวา่ค่ามธัยฐาน 5 

ปี มีผูป่้วยโรคไขห้วดัใหญ่ จ านวน 542 ราย อตัราป่วย 74.63 ต่อแสนประชากร อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงไดแ้ก่ อ าเภอบึง

สามคัคี  รองลงมาอ าเภอทรายทอง และอ าเภอโกสมัพี พบผูป่้วยมากท่ีสุดในกลุ่มอาย ุ0-4 ปี รองลงมาอาย ุ5-9 ปี ตามล าดบั  

 

1. สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ณ  วันที่ 17 กรกฏาคม 
2557 

 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 -  14 กรกฎาคม 2557 รายงานผู้ป่วยจาก
โรคไข้เลือดออกอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินี  เซียร์ราลีโอน  และไลบีเรีย 
รวมทั้งสิ้น 982 ราย เสียชีวิต  613  ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 62.42  สูงมากกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การระบาดครั้งใหญ่ในประเทศยูกานดาเมื่อปี พ.ศ 2519ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 425 ราย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกท่ีมีรายงานผู้เสียชีวิต 280 รายในปีพ.ศ 2543   เมื่อเทียบกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 
ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2557  พบว่าในระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 3 
ประเทศ  จ านวน 18 ราย  เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 11 ราย  จ าแนกรายประเทศดังนี้ ประเทศกินีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 
6 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 5 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 411 ราย(ผู้ป่วยยืนยัน 301 ราย ผู้ป่วยน่าจะเป็น 95 ราย 
และเข้าข่ายสงสัย 15 ราย) และเสียชีวิตสะสม 310 ราย (ผู้เสียชีวิตยืนยัน 203ราย ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น 95 
ราย และผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น 12 ราย)   ประเทศไลบีเรียรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย 
ยอดผู้ป่วยสะสม 174 ราย(ผู้ป่วยยืนยัน 70 ราย ผู้ป่วยน่าจะเป็น  42 ราย และเข้าข่ายสงสัย 62 ราย) และ
เสียชีวิตสะสม 106 ราย (ผู้เสียชีวิตยืนยัน 51 ราย ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น 34 ราย และผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น  21 
ราย)   และประเทศเซียร์ราลีโอน  รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 
397 ราย(ผู้ป่วยยืนยัน 346 ราย ผู้ป่วยน่าจะเป็น  39 ราย และเข้าข่ายสงสัย 12 ราย) และเสียชีวิตสะสม 197 
ราย (ผู้เสียชีวิตยืนยัน 153 ราย ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น 39 ราย และผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น  5 ราย) 

2. สถานการณ์การระบาดของโรคเมอร์ส  

       ข้อมูลจากเวปไซต์ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)  ตั้งแต่เดือน
เมษายน  พ.ศ 2555 – 17 กรกฎาคม 2557 รายงานโรคเมอร์สทั่วโลก 852 ราย เสียชีวิต 327 ราย อัตราป่วยตาย
ร้อยละ 38.38  

ตามภูมิภาค/ประเทศต่างๆ ดังนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลาง : ประเทศซาอุดิอาระเบีย ( 721 ราย เสียชีวิต 296 
ราย) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (73 ราย เสียชีวิต 9 ราย) ประเทศกาตาร์( 7 ราย เสียชีวิต 4 ราย) 
ประเทศจอร์แดน( 18 ราย เสียชีวิต 5 ราย) ประเทศโอมาน ( 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย) ประเทศคูเวต( 3 ราย 
เสียชีวิต 1 ราย) ประเทศอียิปต์( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) ประเทศเยเมน(  1 ราย เสียชีวิต 1 ราย) 
ประเทศเลบานอน ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) ประเทศอิหร่าน ( 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย)  ภูมิภาคยุโรป : 
ประเทศสหราชอาณาจักร ( 4 ราย เสียชีวิต 3 ราย)  ประเทศเยอรมันนี ( 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย)  ประเทศ
ฝรั่งเศส( 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย)  ประเทศอิตาลี( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)  ประเทศกรีก ( 1 ราย 
เสียชีวิต 1 ราย)  ประเทศเนเธอร์แลนด์( 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)            ภูมิภาคแอฟริกา :ประเทศ
ตูนิเซีย ( 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย)  ประเทศแอลจีเรีย( 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย)              ภูมิภาคเอเซีย : 
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ประเทศมาเลเซีย ( 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย)  ประเทศฟิลิปปินส์ ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)  ภูมิภาค
อเมริกา : ประเทศสหรัฐอเมริกา( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)   

 

 

 

 

 


