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สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
 

 
โรคหัวใจ 
 โรคหลอดเลือดหัวใจของจังหวัดก าแพงเพชรพบอัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้มสูงข้ึนและสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ระดับเขต และระดับประเทศ และยังพบว่ามีอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงข้ึน
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ เช่นกัน นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
 

 
โรคหลอดเลือดสมอง 
  โรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดก าแพงเพชรพบอัตราตายมีแนวโน้มสูงข้ึนและสูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับเขต และ
ระดับประเทศ และยงัพบว่ามีอัตราการเข้ารบัรกัษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสงูข้ึนไม่มากนัก และต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดบัเขต และระดับประเทศ ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของจังหวัดก าแพงเพชร ยังเป็นปญัหา
ที่ส าคัญทีส่ามารถป้องกันได ้
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จากการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคหัวใจพบอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชร
ในหลายอ าเภอมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นอ าเภอไทรงามและโกสัมพีนครมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชร ว่าอ าเภอปางศิลาทอง บึงสามัคคี และ  
โกสัมพีนคร มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นอกนั้นมีแนวโน้มลดลง 
 

 
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่มแีนวโน้มลดลง ยกเว้นอ าเภอ
ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง บึงสามัคคีและ โกสัมพีนครมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  
  อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2555-2557 จังหวัดก าแพงเพชรมีแนวโน้มลดลงในทุกอ าเภอ 
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การป้องกันโรคหัวใจและสมองที่ส าคัญคือการประเมินปัจจัยเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง เพื่อใหผู้้ทีม่ีความเสี่ยงในระดับต่างๆปฏิบัติตัวได้ถูกตอ้งลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลอืดสมอง ในปี 2556 พบกลุม่เสี่ยงสูงโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
ระดับเสี่ยงสงูมาก 3.6% และพบกลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง ระดับเสี่ยงสงูมาก 2.52% 
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ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก 4.11% และผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก 7.72% 

  ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงมาก ทั้ง 2 กลุ่มมีโอกาสเป็น
โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน และหลอดเลือดสมอง จึงต้องได้รับข้อมลูในการปฏิบัติตัวเพือ่ป้องกัน และอาการ
และอาการแสดงที่ต้องมาโรงพยาบาลอย่างเรง่ด่วน สามารถใช้บริการ 1669ได ้เพราะถ้ามาถึงโรงพยาบาลได้
เร็วทันเวลา จะสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดรักษา ท าให้มีอตัราการรอดชีวิตสูงทัง้ 2 โรค 

 

โรคหัวใจ  
   อาการที่ส าคัญคือเจ็บกลางหน้าอก หรือลิ้นปีอ่ย่างรนุแรง อาการเจบ็มกัร้าวไปต้นคอ ขากรรไกร

หรือไหลซ่้าย  ซึ่งผูป้่วยจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน  12ชม. เมื่อมีอาการแล้วได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคหัวใจ ปจัจบุันมผีู้ป่วยโรคหัวใจได้รบัยาทันเวลา 70.6%และมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง70.8% 
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เมื่อผู้ป่วยโรคหัวใจมาถึงโรงพยาบาลจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอด
ชีวิตสูง ระยะเวลาในการให้ยาเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้ก าหนดไว้ควรไม่เกิน 30 นาที ปัจจุบันนี้สามารถ
ท าได5้1% เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงเพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ปัจจุบันสามารถให้บริการได้แล้ว 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาล 

ขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาลคลองลาน ส่วน
โรงพยาบาลที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินงาน 

 

 

 

จากผลการด าเนินงาน สามารถลดอัตราการตายลงได้ปจัจบุนั 12.5% ตั้งเป้าหมายใหเ้หลือ 10% ส่วน
ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รบัยาละลายลิ่มเลือด มอีัตราการตายลดลงตามล 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 
ละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 จึงท าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับยาทันเวลาเพียง 16.66%และมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง100%  

ในปี2557 

เป้าหมายการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองคือการลดอัตราป่วย อัตราตาย และเพิ่มการเข้าถึงยาละลาย 
ลิ่มเลือดมาตรการทีส่ าคัญคือการบอกให้ประชาชนรู้วิธีป้องกัน ชุมชนมีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ และ

สนับสนุนหน่วยกู้ชีพส่งต่อผู้ป่วย1669 ผู้ที่มีความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรค ส่วน
ผู้เสี่ยงสูงมากหรือผู้ป่วยใหรู้้อาการส าคัญที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลและการรักษาที่ได้มาตรฐาน 
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สาขาโรคมะเร็ง 

โรคมะเร็ง 
  เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศและมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับโรคมะเร็ง ของ

จังหวัดก าแพงเพชรพบอัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเช่นเดียวกัน 

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

อัตราป่วยและอัตราตายในโรคมะเร็งแตล่ะชนิด มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
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มะเร็งเต้านม 
    อัตราป่วยมะเร็งเต้านมสงูในเขตอ าเภอเมือง    คลองขลงุ และบงึสามัคคี  

    อัตราตายมะเรง็เต้านมพบมากที่ อ าเภอไทรงาม      ปางศิลาทอง และคลองลาน 

 

มะเร็งปากมดลูก 
     อัตราป่วยมะเร็งปากมดลูกสูงในเขตอ าเภอคลองลาน อ าเภอเมือง  และไทรงาม  

    อัตราตายมะเรง็ปากมดลกูพบมากที่อ าเภอโกสัมพีนครอ าเภอไทรงาม และอ าเภอเมือง   
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มะเร็งตับและทอ่น้ าดี 
    อัตราป่วยมะเร็งตบัและท่อน้ าดีสงูในเขต อ าเภอเมือง  อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอทรายทองวัฒนา  
    อัตราตายมะเรง็ตับและท่อน้ าดพีบมากที่ 
อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือและอ าเภอปางศิลาทอง   

มะเร็งปอด 
    อัตราป่วยมะเร็งปอดสงูในเขต อ าเภอเมือง  ไทรงาม และอ าเภอคลองขลงุ 
    อัตราตายมะเรง็ปอดพบมากที่อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอเมือง และอ าเภอไทรงาม 
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มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 
    อัตราป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักสงูในเขต อ าเภอเมือง  ไทรงาม และอ าเภอคลองลาน 
    อัตราตายมะเรง็ล าไส้ใหญ่และทวารหนกัพบมากที่อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอขาณุวรลักษบรุี และ อ าเภอ
โกสัมพีนคร 

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสามารถตรวจ 
คัดกรองได้ง่าย ถ้ารักษาในระยะที1่และ2 มีอัตราการรอดชีวิตสูง 
การคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกในทุกอ าเภอมีผลงานที่ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ปญัหาคือสตรมีีความรู้สกึอายทีจ่ะตรวจภายใน และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองไมม่ีอาการอะไร
จึงไม่ตรวจ เมื่อมีอาการมักจะเกินระยะ 2 ไปแล้วอัตราการรอดชีวิตจึงน้อย ในเรื่องมะเรง็เต้านมการตรวจง่าย
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เพียงคล าเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง ปัญหาที่พบคือการคล าไม่สม่ าเสมอ คล าไม่ถูกต้อง จึงไม่พบใน
ระยะแรกซึ่งก้อนจะมีขนาดเล็ก เมือ่พบก้อนขนาดใหญม่ักเกนิระยะ 2 เช่นกัน 

 

ข้อมูลจากศูนย์โรคมะเร็งจังหวัดก าแพงเพชร พบว่าผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเข้ามารับการรักษาใน
ระยะแรกมีแนวโน้มลดลง ปี 2557 พบ 53.49%  
    ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเข้ามารับการรักษาในระยะแรกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ปี 2557 พบ 81.82% 
    ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักเข้ามารับการรักษาในระยะแรก ปี 2557 พบ 38.46% 

มาตรการในการด าเนินงานโรคมะเร็งที่ส าคัญต้องลดอัตราอัตราป่วย ด้วยการปรับพฤติกรรมเสี่ยง  
5 ท า5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง ลดอัตราตายด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อการพบผู้ป่วย
ระยะแรกให้มารักษาเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้  
7 สัญญาณ อันตราย การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ด้านการรักษาผู้ป่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาท าให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการรับยาเคมีบ าบัด การฉายแสง และการผ่าตัด
กรณีผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้การดูแลแบบประคับประครอง 
ลดปวด ด้านจิตใจทัง้ผูป้่วยและญาติ จนวาระสุดท้าย 
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สาขาโรคไม่ติดต่อ (DM HT COPD) ปี 2556 
 

โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 
 อัตราป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสงู มีแนวโน้มเพิม่สงูข้ึนค่อนข้างมาก  
โดยเฉพาะต้ังแต่ป2ี550 เป็นต้นมา 
 อัตราตายโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนแม้จะเปลี่ยนแปลงไม่มากแต่กราฟแสดงใหเ้ห็น
ว่าเพิ่มสงูมากตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

ความชุกของโรคเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการด าเนินงานคัดกรองค้นหาผูป้่วยเพิ่มใน
กลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป ท าให้พบผูป้่วยมากข้ึนในปี 2557 ข้อมูลทีร่วบรวมได้ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 
2556-พฤษภาคม 2557 ) 



15 

ความชุกของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการด าเนินงานคัดกรองค้นหาผูป้่วยเพิ่มใน
กลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป ท าให้พบผูป้่วยมากข้ึนในปี 2557 ข้อมูลทีร่วบรวมได้ในช่วงระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 
2556-พฤษภาคม 2557 ) 

ความชุกของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี 2557 
  พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานมาก ได้แก่อ าเภอ 
ทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลงุ และอ าเภอปางศิลาทอง  
  โรคความดันโลหิตสงู พบมากได้แก่อ าเภอบงึสามัคคี อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอปางศิลาทอง 
อัตราการเกิดโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี 2557 
   โรคเบาหวาน พบมากที่อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอไทรงาม  
   โรคความดันโลหิตสูง พบมากได้แก่อ าเภอคลองขลุง อ าเภอทรายทองวัฒนา และอ าเภอบงึสามัคคี 
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การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ ในค่าปกติไม่น้อย40%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้ งหมด ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนโดยพิจารณาจากค่าน้ าตาลสะสม(HbA1C) น้อยกว่า 7 ในระดับจังหวัดสามารถควบคุมได้
49.17% 
การควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ไม่น้อย50%ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน  พิจารณาจากค่าความดันโลหิต 
< 130/80มิลลเิมตรปรอทระดับจังหวัดสามารถควบคุมได้30.09% 

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมน้ าตาลหรือความดันโลหิตให้อยู่ในเกณพ์ปกติจะท า
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หลายอย่าง  
โรคเบาหวาน ที่พบภาวะแทรกช้อนมากได้แก่ ไต ตา สมอง และ แผลที่เท้า ตามล าดับ 
โรคความดันโลหิตสงู ที่พบภาวะแทรกช้อนมากได้แก่ ไต สมอง และหัวใจ ตามล าดับ 
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มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีเป้าหมาย ลดโรค –ลดภาวะแทรกซ้อน –
ลดพิการ –ลดตาย –ลดค่าใช้จ่าย แบ่งประชากรกลุม่เป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม  
 -กลุ่มปกตหิรือกลุม่ดีในชุมชน คัดกรองโรคเพื่อค้นหาและสง่เสริมชุมชนป้องกันมาใหเ้ป็นโรค 
 -กลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพือ่ไม่ให้เป็นโรค 
 -กลุ่มป่วย พัฒนาคุณภาพการรักษา ให้ผูป้่วยควบคุมระดบัน้ าตาลและความดันได้ดี ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ลดอัตราตาย ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาโรคแทรกซ้อน  
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โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD=Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) 
   อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ของจังหวัดก าเพชรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
   ในปี2557อัตราป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัสงูที่อ าเภอคลองลาน อ าเภอปางศิลาทอง และ อ าเภอคลองข
ลุง 

   อัตรารับรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2554-
2557มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทุกโรงพยาบาลเปิดให้บริการClinic COPD ซึ่งมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยชัดเจน
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เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รงัระยะสุดท้ายที่พึ่งการใช้ออกซิเจนยังได้รบัการ
รักษาด้วยออกซิเจนที่บ้านโดยไม่จ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 
มาตรการที่ส าคัญที่จะลดอัตราป่วยได้ดีคือการรณรงค์เลิกสบูบุหรี่ โรงพยาบาลทกุแห่งมีบริการให้ค าปรึกษา
เลิกบุหรี่ในด้านการรักษามีแนวทางชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

 

 

โรคตา 
  ป ี2557 มุ่งเน้น 2 โรคที่ส าคัญคือ โรคจอประสาทตาในผูป้่วยเบาหวาน และโรคตาต้อกระจกในผูสู้งอายุ 
  โรคจอประสาทตาเสื่อมพบว่ามีแนวโน้มเพิม่ขึ้น ค้นหาโดยใช้กล้องส่องจอประสาทตาปญัหาที่พบกล้องมีน้อย 
เสียบ่อยท าใหอ้ัตราความครอบคลมุในการตรวจคัดกรองน้อยปี2557สามารถตรวจในผูป้่วยเบาหวานเพียง
51.92% พบผู้มีดวงตาผิดปกติ  630 คน  คิดเป็น 6.79% ของผู้ได้รบัการตรวจ ส่งโรงพยาบาลก าแพงเพชร
เพื่อรบัการ Laser ป้องกันตาบอด จ านวน 318 คน 463 ดวงตา 
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  อัตราป่วยตาต้อกระจกในจงัหวัดก าแพงเพชรมีแนวโน้มเพิม่สูงข้ึนส่วนหนึ่งเกิดจากการคัดกรองตรวจใน
ผู้สงูอายุ 
  ในปี2557 มีอัตราป่วยตาต้อกระจกสงูที่ อ าเภอเมือง อ าเภอทรายทองวัฒนา และอ าเภอไทรงาม 

 

จากการคัดกรองสายตาในผู้สงูอายุอย่างง่ายโดยอสม.ปี2557 สามารคัดกรองได้ 46.25% พบตาผิดปกตสิงสัย
เป็นต้อกระจก 8.86 % ส่งต่อมารับการผ่าตัดทีโ่รงพยาบาลก าแพงเพชร ซึ่งระยะเวลารอคอยการผ่าตัดมี
แนวโน้มลดลงระยะเวลาเฉลี่ยการรอคอย ลดลงเหลอื 21 วัน 

 

 

 

 

 



21 

สาขาโรคไต ตา 

 

   มาตรการในการปอ้งกันโรคตา ต้องคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและผูสู้งอายุให้ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับ
การรกัษาที่รวดเร็วป้องกันการตาบอด ควบคู่ไปกับการพฒันาคุณภาพการรักษา การควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดในผู้ป่วยเบาหวาน   

โรคไต 
 อัตราตาย โรคไตวายจังหวัดก าแพงเพชร มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนมากกว่าระดับเขตและระดับประเทศโดยเฉพาะใน
ป2ี554 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราการนอนโรงพยาบาลปี 2553-2557 พบว่าอัตราป่วยมี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากมีการค้นหาผูป้่วยรายใหม่เพิม่ขึน้ท าให้พบผู้ป่วยเพิ่มข้ึน อัตราตาย และอัตราการ
นอนโรงพยาบาลของโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผูป้่วยโรคไตมีการเข้าถึงบริการล้างไตเพิ่มข้ึน และมี
การด าเนินงานคลินิกโรคไตให้ความรู้ในการชะลอความเสื่อมของไต 
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อัตราตาย โรคไตเรือ้รัง ป2ี557 พบมาก ที่อ าเภอ 
ทรายทองวัฒนา อ าเภอคลองขลงุ และอ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
   อัตราป่วยโรคไตเรื้อรังจะเห็นว่าอ าเภอคลองขลงุพบมากเนื่องจากมีการด าเนินงานศึกษาข้อมลูผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังร่วมกับมูลนิธิโรคไตภูมิราชนครินทร์ ท าให้มีความครอบคลุมของระบบข้อมูลและการวินิจฉัยโรคที่มี
คุณภาพซึ่งโรงพยาบาลอื่นๆอยูร่ะหว่างศึกษาข้อมูลและพฒันา 
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การประเมินภาวะไตวาย 
 ด าเนินงานในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานแลความดันโลหิตสงูจากผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบป2ี557
ผู้ป่วยโรคไตต้ังแตร่ะยะ 3 ข้ึนไปมีอัตราเพิ่มข้ึนทัง้ 2 กลุ่ม 

 

จากปริมาณผูป้่วยโรคไตต้ังแต่ระยะ 3 ข้ึนไปมีอัตราเพิ่มข้ึนท าให้การเข้าถึงบริการฟอกไตมปีัญหา จ านวน
เครื่องไตเทียมมีไม่เพียงพอ จ านวนผู้เข้ารบับริการฟอกไตน้อยลงแตจ่ านวนครั้งการฟอกเพิ่มข้ึน ผูป้่วยล้างไต
ทางหน้าทอ้งมีแนวโนม้เพิม่ขึ้น ระยะเวลาการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม นานข้ึน ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดเปิดใหบ้รกิาร ผูป้่วยต้องเดินทางไปต่างจงัหวัดหลายคนต้องไม่สมัครใจไปเนื่องจากมีขอ้จ ากัดด้าน
เศรษฐกจิ 

 

 

 



24 

มาตรการในการป้องกันที่ดีคือการป้องกัน การรับประทานอาหารทีม่ีโซเดียมน้อย ผูป้่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงสามารถควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดและระดับ 
ความดันโลหิตใหอ้ยู่ในระดบัปกติ ประชาชนทั่วไปลดการใช้ยาที่ไม่จ าเป็นเช่นยาชุด ยาแก้ปวดอักเสบข้อ เป็น
ต้น 
 การจัดบริการให้โรงพยาบาลชุมชนทกุแห่งมีคลินิกโรคไตท าให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการดูแลทีม่ีประสิทธิภาพ 
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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 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดระบบการดูแลทารกแรกเกิด และระบบส่งต่อ
อย่างเหมาะสมและได้มาตรฐานตลอดจนการพัฒนาสถานพยาบาลทุกระดับให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามบริบท
และขีดความสามารถที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพื่อให้ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลตามคุณภาพ
มาตรฐาน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่ได้รับบริการ  

ตัวชี้วัดNICU ในเขตบริการสุขภาพเพิ่มข้ึน 
 ปัจจบุัน NICU ของจังหวัดก าแพงเพชรมีจ านวน ๘ เตียงและมีแผนเพิ่ม ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบรุี 

และโรงพยาบาลพรานกระต่าย อีก แห่งละ ๑ เตียงทัง้นี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และ
บุคลากร 

ตัวชี้วัดลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกดิน้ 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 านวนทารกเกิดทัง้หมด 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 เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 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 กรมั  
              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 
ขาณุวรลักษบุร ี ๖๒ - - ๕๙ ๑ ๑.๗ 
คลองขลงุ 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 - - 
ทุ่งโพธ์ิทะเล ๕ - - ๔ - - 
เอกชนเมอืงก าแพง  ๑     
จังหวัด ๕๘๓ ๒๔ ๔.๑๑ ๔๕๕ ๑๒ ๒.๖ 
ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก , ข้อมลูจากแผนกกุมารเวชกรรม 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 

ตัวชี้วัดร้อยละของบริการ 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.ท่ีผ่านการ
ประเมิน 

หมายเหต ุ

ANC คุณภาพ ๑๒ ๖ ๕๐.๐ รพ.ก าแพงเพชร 

รพ.ขาณุวรลกัษบุร ี

รพ.คลองขลงุ 

รพ.พรานกระต่าย 

รพ.ไทรงาม 

รพ.ปางศิลาทอง 

-รอผลประเมิน ได้แก่ รพ.บึงสามัคคี 
รพ.ลานกระบือรพ.คลองลาน 

รพ.ทุง่โพธ์ิทะเลรพ.ทรายทองวัฒนา 

รพ.โกสัมพีนคร 

LR คุณภาพ ๑๒ ๖ ๕๐.๐ รพ.ก าแพงเพชร 

รพ.ขาณุวรลกัษบุร ี

รพ.คลองขลงุ 

รพ.พรานกระต่าย 

รพ.ไทรงาม 

รพ.ปางศิลาทอง 

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

รพ.ทุง่โพธ์ิทะเล  รพ.ทรายทองวัฒนา 

รพ.โกสัมพีนคร 

-รพ.โกสัมพีนคร (ไม่มีบริการห้อง
คลอดให้บริการเฉพาะฉุกเฉิน) 

 จากตาราง  ผลการประเมินด าเนินงาน ANC คุณภาพ  และ LR คุณภาพ โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินร้อยละ ๕๐  ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายในการประเมินได้แก่โรงพยาบาลทีผ่่านการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครัวครบ ๓ ปี และประเมินควบคู่ไปกับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแหง่
ครอบครัว 

คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด ได้มีการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด ดังนี ้

๑.ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด    ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗  วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ผ่านทางระบบ web conference ณ ห้องประชุมนครชุม ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดก าแพงเพชร  
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๒.พัฒนาเครือข่ายบริการภายในจังหวัดจัดท าแนวทางการดแูลทารกคลอดกอ่นก าหนด น้ าหนกัน้อย
แนวทางการดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกันให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทารกแรกเกิดคลอดก่อนก าหนด 
น้ าหนักน้อยทีม่ีปญัหาไม่ซบัซอ้นการดูแลรกัษาทารกที่มีภาวะตัวเหลอืง  

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

๒.๑.๖การพัฒนาระบบบริการ ๕สาขาหลัก 

๒.๓ด้านสูติกรรม 

ภาวะทุพลภาพและการเสียชีวิตของมารดาและทารกในระยะเจ็บครรภ์คลอดเป็นปัญหาส าคัญ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการทุกระดับ  และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนโดยเน้นการพัฒนา
บริการที่เป็นปัญหา   โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยบริการในระดับทุติยภูมิ ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากข้ึน 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 านวนมารดาผ่าตัดคลอดทัง้หมด ๑,๓๙๑ ๑,๖๘๗ ๑,๘๔๖ ๑,๘๘๔ ๑,๔๖๙ 

ผ่าตัดคลอดทีโ่รงพยาบาลระดบั 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 

ผ่าตัดคลอดทีโ่รงพยาบาลชุมชน 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)  มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 
โดยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๕๕.๒  ในปี ๒๕๕๕  เป็นรอ้ยละ  ๕๗.๐ ในปี ๒๕๕๖ ส่วนการผ่าตัดคลอดบุตร ส่วน
ใหญ่เป็นการผ่าตัดในโรงพยาบาลก าแพงเพชร ส่วนการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชน มีการด าเนินการลดลง ในปี 
๒๕๕๗ เป็นรอ้ยละ ๖.๙ 
 
 
 
ตาราง ๒  จ านวนและร้อยละการคลอดบุตร และการผ่าตัดคลอดบุตร รายโรงพยาบาลจงัหวัดก 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 ขาณุวรลักษบุร ี 722 11.5 114 6.1 ๕๒๑ 11.6 ๑๐๒ 6.9 

F1 คลองขลงุ 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 ทุ่งโพธ์ิทะเล 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 มหีญิงคลอดทั้งหมด ๖,๒๖๔ ราย  โดยร้อยละ ๕๗.๐ 
(๓,๕๖๙ ราย)  เป็นการคลอดที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร  สว่นในปีงบประมาณ 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 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบรุี และโรงพยาบาลคลองขลงุ  ส่วนใน ปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ มีโรงพยาบาลให้บริการผ่าตัดคลอด จ านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๗ )  คือ โรงพยาบาลก าแพงเพชร และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบรุี   โดยโรงพยาบาลคลองขลงุ ไมม่ีการผ่าตัดคลอด ใน ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้โรงพยาบาล
คลองขลงุ มีแผนด าเนินการหลงัจากมสีูติแพทย์และกุมารแพทย์ ที่จะจบการศึกษาในปี ๒๕๕๘   ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗โรงพยาบาลก าแพงเพชร ผ่าตัดคลอด ร้อยละ ๙๓.๑ของทัง้จงัหวัด และทีโ่รงพยาบาล
ขาณุวรลักษบุรี ผ่าตัดคลอด ร้อยละ ๖.๙ ของการผ่าตัดคลอดทั้งจงัหวัด 

ตามแนวทาง การตรวจราชการด้านสูติกรรมที่ก าหนดตัวช้ีวัดด้านสูติกรรมทีก่ าหนดให้ มกีารผ่าตัด
คลอดได้มากข้ึนน้ัน จังหวัดก าแพงเพชรมผีลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย โดยจ านวนผูป้่วยคลอดใน รพ.F2 
จ านวน  ๗   แห่ง (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐  )จ านวนผูป้่วยผา่ตัดคลอด (Caesarean Section) ใน รพ.M2 
จ านวน ๑  แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐ ) 

 

ตาราง ๒ จ านวนและอัตรามารดาตาย ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๗  (ต.ค.๕๖-ม.ิ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 สาเหตกุารตายโดยตรงทางสูติ

กรรม (Direct Obstetric Death) 
 - - - - - 

 ๓.๒ สาเหตกุารตายโดยออ้ม 
 (Indirect Obstetric Death) 

      

  - Amniotic Fluid Embolism ๑ ๑ - ๑ ๑ - 
  - AIDS  ๑ - - - - - 
 - ติดเช้ือเข้ากระแสเลือด

(ไข้เลือดออก) 
 - ๑ - - - 

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

ที่มา:แบบฟอร์ม ก-๑ 
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 จากตาราง การตายมารดาของจงัหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุการตายโดย
อ้อม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีมารดาตาย ๑ ราย ด้วยสาเหตุAmniotic Fluid Embolismส่วนในปี 
๒๕๕๗ ไม่มีมารดาตาย 

คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม  ได้มีการด าเนินงานเพื่อพฒันา
ระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม ดังนี ้

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

๒. สูติศาสตรส์ัญจรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาคุณภาพหอ้งผ่าตัดทางสูติศาสตร์ของโรงพยาบาล
ชุมชนเป้าหมายและ เพือ่พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับ รพ.สต. และ รพช. เป้าหมายได้แก่ โรงพยาบาล
คลองขลงุ (M1)เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  และโรงพยาบาลพรานกระต่าย(F๒) วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
กิจกรรม ติดตามการด าเนินงานห้องผ่าตัดทางสูติศาสตร์ หอ้งคลอด และคลินิกฝากครรภ์  ติดตามการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กภายในเครือข่ายบริการระดบัอ าเภอ และประชุมวิชาการ case conference  

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

๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ เพือ่การประเมินสภาพทารกในครรภ์อันจะ
น าไปสู่การวางแผนในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์
ของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ประเมินภาวะเสี่ยงของมารดาขณะ
ตั้งครรภ์และภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์และพฒันาระบบการส่งต่อหญงิตั้งครรภ์และทารกในระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมายแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดก าหนดด าเนินการในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕.จัดประชุมโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญงิตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการหญงิตั้งครรภ์ ก าหนดด าเนินาการ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

๖. ปรับปรงุแนวทางการดูแลหญงิตั้งครรภ์ คลอด ส าหรับ รพ.สต. รพช. และ รพท.  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดูแลหญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ในภาวะโรคต่างๆ 
 

 

 

 

 

 



34 

 
โรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 

    ในปี ๒๕๕๗ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม ก าหนดเป้าหมายอัตราป่วยด้วยโรค
พิษจากสารเคมกี าจัดศัตรพูืช ไม่เกิน ๑๕  ตอ่แสนประชากร 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) พบผูป้่วยจ านวน ๑๘๗  ราย คิดเป็น
อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์(Pesticide) เท่ากับ ๒๙.๑๑ ต่อแสนประชากร (ข้อมูล ณ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัด
ศัตรูพืชสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  ๙  อ าเภอ ส าหรับอ าเภอทีม่ีอัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัด
ศัตรูพืชต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ อ าเภอได้แก่ อ าเภอพรานกระต่ายและอ าเภอลานกระบือ (แหล่งข้อมูล:
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดก าแพงเพชร)   ดังแผนภูมิที ่

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

ส าหรับกลุ่มอายุที่พบจ านวนผูป้่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชสูงสุดในปี๒๕๕๗ คือกลุม่อายุ 
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 

เมื่อพจิารณาจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ICD ๑๐ พบว่า
ผู้ป่วยได้รับพิษจากสารก าจัดวัชพืชและเช้ือรามากที่สุด  จ านวน  ๖๖  ราย  รองลงมาคือพิษจากสารก าจัด
แมลงออร์กาโนฟอสเฟตและคารบ์าเมต 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 าหรับการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุม่เสี่ยงโดยการเจาะโลหิตเพื่อตรวจหาระดบัเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรส ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยใช้กระดาษทดสอบ Reactive paper พบเกษตรกรมรีะดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรส อยู่ในระดบัเสี่ยงและไม่ปลอดภัย มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยสงูกว่าระดบัเขตและประเทศทุกปี  ดัง
แผนภูมิที ่

แผนภูมิที่     ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงมีเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสระดับเสี่ยงและไมป่ลอดภัย 
                ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เปรียบเทียบเขตและประเทศ 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
     
ที่มา : จากแบบประเมินความเสี่ยงในการท างานของเกษตรกรสมัผสัสารเคมีก าจัดศัตรูพืช(นบก.๑) 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. เกษตรกรขาดความตระหนกัในการป้องกันพิษภัยจากสารเคมี 
๒. เกษตรกรขาดความมั่นใจในการใช้สารสกัดชีวภาพและขาดการสนบัสนุนอย่างต่อเนื่องจาก

หน่วยงานภาครัฐ 
๓. เกษตรกรมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวในการใช้สารเคมกี าจดัศัตรูพืชไม่ถูกต้อง 

กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. บูรณาการงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครฐั , องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เอกชน 

๒. อบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชือย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจรวจคัดกรอง
โลหิตเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกตอ้ง 

๓. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มกีารจัดต้ังกลุ่ม/ชมรมเกษตรกร ในการใช้สารสกัดชีวภาพแทนการใช้
สารเคม ี

๔. ติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย  โดยเจาะเลือดซ้ าพรอ้มทัง้ประเมิน
พฤติกรรมในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพูืช 

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

 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือโครงการ 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
ปลอดโรคผูบ้รโิภค
ปลอดภัย สมุนไพรล้าง
พิษ กายจิตผ่องใส 

ขาณุวรลักษบุร ี - ๑๗๒,๕๐๘ - ๑๗๒,๕๐๘ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๘๒,๕๐๘ ๑๒๙,๓๐๐ ๓๑๑,๘๐๘ 
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สาขาจิตเวช 

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

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้รับผิดชอบตัวช้ีวัดให้การดูแลสุขภาพจิตประชาชนจงัหวัด
ก าแพงเพชร ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุม่วัย 

๑. เด็กไทยมีความฉลาดทางสตปิัญญาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๐๐(ระดับจงัหวัด) 
๒. ร้อยละของเดก็นักเรียนทีม่ีความฉลาดทางสติปญัญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการดูแล(ระดับ

อ าเภอ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเขา้ถึง
บริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

การเขา้ถึงบริการ 

๓. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าหรอืเท่ากับ ๓๑) 
คุณภาพบริการ 

๔. ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เช่ือมโยงกับระบบช่วยเหลือ 
๕. ร้อยละของอ าเภอที่มีทมี MCATT คุณภาพ 
๖. ร้อยละคลินิกจิตเวชคุณภาพ 

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้พิจารณาแผนงานของเครือข่ายแล้วมีดังนี้ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปญัญาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๐๐(ระดับจังหวัด) 

ร้อยละของเดก็นักเรียนทีม่ีความฉลาดทางสติปญัญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการดูแล(ระดับอ าเภอ) 

เครือข่ายท่ีมีแผนด าเนินการ ได้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลบงึสามัคคี แต่ไม่ชัดเจนกจิกรรมในการ
ส่งเสริมพฒันาความฉลาดทางสติปญัญา : ไม่ใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าหรือเท่ากบั 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 เครือข่ายโรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล : การประเมิน คัดกรอง การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ : 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.   เครือข่ายโรงพยาบาลไทรงาม :  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน : ๙๐,๐๐๐ บาท 

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

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

๔.   เครือข่ายโรงพยาบาลขาณุวรลักษบรุี : โครงการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
ผู้ป่วยโรคจิต(อปท) , กจิกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในแต่ละกลุ่มวัย : ๑0,๗๐๐ บาท 

๕.   เครือข่ายโรงพยาบาลคลองขลุง : กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุม่เสี่ยง : 0 บาท 

๖.   เครือข่ายโรงพยาบาลพรานกระต่าย : กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง : 0 บาท 

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

๘.   เครือข่ายโรงพยาบาลปางศิลาทอง : กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง : ๒0,๐๐๐ บาท 

๙.   เครือข่ายโรงพยาบาลโกสมัพีนคร : โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า : ๗๕,๖๐๐ บาท 

อ าเภอที่ไม่มีแผนงาน : อ าเภอลานกระบือ และอ าเภอบงึสามัคคี 

ตัวชี้วัด ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรกึษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เช่ือมโยงกับระบบช่วยเหลือ 

อ าเภอท่ีมีแผนด 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 แหง่ ไม่มีแผนด าเนินการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของอ าเภอทีม่ีทีม MCATT คุณภาพ 

เครือข่ายท่ีมีแผนด าเนินการ ๒ เครือข่าย ได้แก่ 

๑. เครือข่ายโรงพยาบาลขาณุวรลกัษบรุี : โครงการพัฒนาบุคลากร(ทมี MCATT) : ๑๑,๗๙๐ บาท 
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๒. เครือข่ายโรงพยาบาลบึงสามัคคี : จัดต้ังทีม MCATT (จังหวัดได้ท าค าสั่งไว้แล้ว) และกจิกรรม
ประเมินทมีด้วยตนเองทุก 6 เดือน ให้เพิม่เติมกิจกรรมซอ้มแผนปลีะ ๑ ครั้ง : 0 บาท 

ไม่มีแผนด าเนินการ ๙ อ าเภอ 

ตัวชี้วัด ร้อยละคลินกิจิตเวชคุณภาพ : ไม่มีแผนในการพัฒนาคลินิกใหเ้ห็นใน รพช.ทกุแหง่ 

๒.  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามปัญหาพ้ืนท่ี 

     ประเภทโครงการ 

๑. การดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวช จ านวนเครือข่ายทีม่ีแผนด าเนนิการ ๕ เครือข่าย ได้แก ่
๑.๑ เครือข่ายโรงพยาบาล : โครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (ปี 2557) : ๕๕,๖๐๐ บาท 

๑.๒ เครือข่ายโรงพยาบาลทุง่โพธ์ิทะเล : ๒0,๐๐๐ บาท 

๑.๓ เครือข่ายโรงพยาบาลไทรงาม :  โครงการเยี่ยมติดตามและดูแลผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุก : ๕๒,๐๐๐ บาท 

๑.๔ เครือข่ายโรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี : โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผูป้่วยที่มีปญัหาสุขภาพจิต
และจิตเวช : 0 บาท 

๑.๕ เครือข่ายโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา : โครงการพฒันาระบบสุขภาพเครือข่ายทรายทองวัฒนา
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชบนพื้นฐาน DHS(ด าเนินการร่วมกบัการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า) 

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

ในชุมชน : ๒0๐,๐๐๐ บาท  

๒.๒ เครือข่ายโรงพยาบาลพรานกระต่าย : กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทีม่ีปญัหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
: 0 บาท 

๒.๓ เครือข่ายโรงพยาบาลลานกระบือ : โครงการชุมชนร่วมประสานพฒันางานสุขภาพจิต ปี 2557 
: ๒๔๑,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย : ทุกเครือข่ายไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

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

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ของเด็กนกัเรียนที่มีความฉลาดทางสตปิัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ได้รับการดูแล 
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วิธีด าเนินการ โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง่ประสานโรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตบริการ เพื่อด าเนินการคัดกรองสติปญัญาเด็กนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาปีที ่๑ กรณีเด็กที่มสีติปญัญาต่ ากว่าเกณฑ์ ใหก้ารพัฒนาร่วมกบัครู และประเมินซ้ าหลัง
การพัฒนา 

สิ่งท่ีพ้ืนท่ีต้องด าเนินการเบ้ืองต้น : โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เลือกโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตบรกิาร และสง่รายช่ือโรงเรียนให้ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรครูและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกบัศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ 

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

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของอ าเภอที่มีการจัดตัง้ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ 

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

๓. การด าเนินงานการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๓๑ ของความชุกของโรคซึมเศร้า(๒.๓)เข้าถึงบรกิาร 

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

๔. การด าเนินงานศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เช่ือมโยงกบัระบบ
ช่วยเหลือ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง่ 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐  

วิธีด าเนินการ : จัดต้ังและพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) ในโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง ซึง่ต้องมบีรกิารครบทัง้ ๔ ด้านดังนี ้

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

ประเด็น สุรา/ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โรคเรื้อรัง/เอดส์ มีการส่งต่อบริการและการ
ติดตาม 

๓. ด้านบูรณาการ : มีการเช่ือมโยงระบบดูแลช่วยในภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน (OHOS) , ระบบการช่วยเหลือทางสงัคมในผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัว (OSCC) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกโรคเรือ้รัง 
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๔. ด้านส่งเสรมิปอ้งกัน: มีการจัดการงานสง่เสรมิป้องกันด้านสขุภาพจิต ส าหรบักลุ่มปกต ิกลุ่มเสี่ยง
ต่อปัญหาเฉพาะ 

๕. การด าเนินงานคลินิกจิตเวชคุณภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก : โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง่ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายรอง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทกุแห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๑  

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

๖. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง โรคทางจิตเวช กลุ่มผู้เคยพยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มสงูอายุ กลุม่บุคคลสูญเสียอวัยวะ
บุคคลทีร่ักของรักหรือทรัพยส์ิน 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐ หรอืไม่เกิน 
๖.๕ ต่อประชากรแสนคน  

วิธีด าเนินการ : เช่นเดียวกับการด าเนินงานการเข้าถึงบริการโรคซมึเศร้า และการจัดกจิกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเสี่ยง 
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สถานการณ์การเขา้ถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจังหวัดก าแพงเพชร  

รายอ าเภอ การคัดกรอง 2556 การคัดกรอง 2557 ร้อยละ
การ

เข้าถึง
บริการ
โรค

ซึมเศร้า 

ท้ังหมด คัดกรองด้วย 2Q คัดกรอง
ด้วย 9Q 

ท้ังหมด คัดกรองด้วย 2Q คัดกรอง
ด้วย 9Q 

ท้ังหมด positive ท้ังหมด 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 

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

คลองขลงุ 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 านักงานสาธารณสุขจงัหวัดก าแพงเพชร 
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สถานการณ์การท ารา้ยตนเองของประชาชนจังหวัดก 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 

ขาณุวรลักษบุรี 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 

ทรายทองวฒันา 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 

บึงสามคัค ี 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 : ระบบรายงานเฝ้าระวังปญัหาการฆ่าตาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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สถานการณ์โรคทางระบาดวทิยา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 

จากขอ้มูลเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวทิยาโรคประจ 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  

         โรคติดต่อที่มีอตัราป่วยสูงสุด  ๓ อนัดบัแรกไดแ้ก่  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั  อตัราป่วย 135.52 ต่อแสนปชก.อ าเภอ
ที่มีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่ พรานกระต่าย,ทรายทอง,ขาณุ รองลงมาโรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ อตัราป่วย 53.01 ต่อแสนปชก อ าเภอ
ที่มีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่ อ  าเภอคลองลาน,ไทรงาม,พรานกระต่าย  และโรคปอดบวมอตัราป่วย 17.07 ต่อแสนปชก. อ าเภอที่มี
อตัราป่วยสูงไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง,ทรายทอง,ปางศิลาทอง ตามล าดบั  

การเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวทิยา  ประจ าเดือน กรกฎาคม๒๕๕๗ 
        จากการเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวิทยา 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
บตัรรายงานมากกว่าแต่มีความทนัเวลามากกว่าเดือน มิถุนายน  ค่าเฉลี่ยในการส่งบตัรรายงาน จ านวน ๕ บตัร/แห่ง มีสสอ.
เมือง,ไทรงาม,คลองลาน,ขาณุฯ ส่งบตัรรายงานเกินกว่าค่าเฉลี่ย 

ตารางที ่ ๑  จ านวนสถานบริการที่ส่งบัตรรายงาน ๕๐๖ และความทันเวลา  ตั้งแต่ ๑ - ๒๕ กรกฎาคม2557 

ล าดบั สถานบริการ จ านวน (แห่ง)   ค่าเฉลี่ยบตัรรายงาน 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.โกสัมพีนคร 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   
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.โกสัมพี 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   

 *** รายงานทุกฉบับมีค่าต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค  โปรดส่งรายงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ๒ คร้ัง *** 
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 โรคไม่ติดต่อที่มีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่  อุบติัเหตุจราจร  อตัราป่วย 9.78  ต่อแสนปชก. อ าเภอที่มีอตัราป่วยสูงไดแ้ก่ 
อ  าเภอพรานกระต่าย,ขาณุ และไทรงาม ตามล าดบั  

  

 

 

เป้าหมาย : การเฝ้าระวงัอตัราป่วยกลุ่มอาการกลา้มเน้ืออ่อนปวกเปียกเฉียบพลนั(AFP)    ในเดก็อายทุี่ต  ่ากว่า ๑๕ ปี   ไม่นอ้ย

กว่า ๒ ต่อประชากรเด็กอายุต  ่ากว่า ๑๕ ปี = ๔ ราย เดือน กรกฎาคม 2557 ไม่มีรายงานผูป่้วยกลุ่ม อาการกลา้มเน้ืออ่อน

ปวกเปียกเฉียบพลนัรายใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  ๓   จ านวน และอตัราป่วยต่อแสนประชากร  ดว้ยโรคที่ตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ของจงัหวดั
ก  าแพงเพชร 

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



47 

 

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 
Hand Foot 
Mouth 

61 493 0 ๖๗.๙๑ 94 ๑๓๓ ๐ ๑๘.๕๘ 

 

 

 

 

สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 

 ณ วนัท่ี  21  ตุลาคม  2557  ประเทศไทย มีผูป่้วยไขเ้ลือดออกสะสม จ านวน 29,925 ราย อตัราป่วย 

46.31   ต่อแสนประชากร มีผูเ้สียชีวิต 27 ราย  อตัราป่วยตาย 0.0๔  จงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงไดแ้ก่จงัหวดั
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แม่ฮ่องสอน  รองลงมา จงัหวดักระบ่ี  จงัหวดัภูเก็ต  จงัหวดัจนัทบุรี  และจงัหวดัปัตตานี  เครือข่ายบริการ

สุขภาพท่ี ๓ มีผูป่้วยไขเ้ลือดออกสะสม  จ านวน 1787 ราย อตัราป่วย ๕๕.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 

ราย อตัราป่วยตาย 0.03   จงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงในเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี ๓ ไดแ้ก่ จงัหวดั

ก  าแพงเพชร รองลงมาจงัหวดัพิจิตร จงัหวดันครสวรรค ์  จงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดัชยันาท ตามล าดบั             

จงัหวดัก  าแพงเพชร มีผูป่้วยไขเ้ลือดออก จ านวน 708 ราย อตัราป่วย 97.24  ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 

1 ราย อตัราป่วยตาย 0.14 อตัราป่วยสูงเป็นอนัดบัท่ี 8 ของประเทศ อ  าเภอท่ีมีอตัราป่วยสะสมสูงสุดไดแ้ก่ 

อ  าเภอโกสมัพีนคร อตัราป่วย 327.36  ต่อแสนประชากร อ  าเภอพรานกระต่าย  อตัราป่วย 265.89 ต่อแสน

ประชากร และอ าเภอลานกระบือ  อตัราป่วย 137.44  ต่อแสนประชากร  พบผูป่้วยมากท่ีสุดในกลุ่มอาย ุ5-9 ปี 

รองลงมาอาย ุ10-14 ปี และอาย ุ15-24 ปี ตามล าดบั 

แนวโนม้การเกิดโรคไขเ้ลือดออกของจงัหวดั พบว่าปี 2557 มีจ  านวนผูป่้วยต ่ากว่าค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 

5 ปี ซ่ึงนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัก  าแพงเพชร ไดเ้นน้ใหทุ้กอ าเภอด าเนินการควบคุม ป้องกนัโรค โดยการ

ท าลายแหล่งเพาะพนัธย์งุในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และขอความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงสภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธย์งุลาย โดยเฉพาะโรงเรียน ใหจ้ดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกในโรงเรียน ศนูยเ์ด็กเลก็ และสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรค 
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รูปท่ี ๑ จ  านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามธัยฐาน 5 ปี 
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รูปท่ี 2  จ  านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามธัยฐาน 5 ปี  จ  าแนกรายสปัดาห์ 
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 รูปท่ี  3   อตัราป่วยไขเ้ลือดออก จ าแนกรายอ าเภอ 
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รูปท่ี 4  อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสอโีบลา ในภูมภิาคแอฟริกาตะวนัตก  

สถานการณ์ในต่างประเทศ 

ขอ้มลูองคก์ารอนามยัโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์– ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ พบผูป่้วย(รวมทั้ง

สงสยั/น่าจะเป็น/ยนืยนั) สะสม ๘,๙๙๗ ราย เสียชีวิต ๔,๔๙๓ ราย ส าหรับกลุ่มประเทศท่ีมีการระบาดในวง

กวา้ง ๓ ประเทศ และมีจ านวนผูป่้วยในประเทศกินี๑,๔๗๒ ราย (เสียชีวิต ๘๔๓ ราย) ไลบีเรีย ๔,๒๔๙ ราย 

(เสียชีวิต ๒,๔๕๘ ราย) และเซียร์ราลีโอน ๓,๒๕๒ (เสียชีวิต ๑,๑๘๓ ราย) และกลุ่มประเทศท่ีมีผูป่้วยราย

แรกจากประเทศอ่ืน ไดแ้ก่ ไนจีเรีย พบผูป่้วย ๒๐ ราย (เสียชีวิต ๘ ราย) เยอรมนั ๓ ราย (เสียชีวิต ๑ ราย) 

สหรัฐอเมริกา ๒ ราย (เสียชีวิต ๑ ราย) นอร์เวย ์สเปน และ เซเนกลั พบผูป่้วยไม่เสียชีวิตประเทศละ ๑ ราย

ทั้งน้ีมีเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยป่์วย รวม ๔๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๗ ของผูป่้วยทั้งหมด และเสียชีวิต 

๒๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ ของผูป่้วยเสียชีวติทั้งหมด 

การเฝ้าระวังในประเทศไทย 

จากผูเ้ขา้เกณฑส์อบสวนโรค ๒ ราย ดงัน้ื   หญิงชาวกินีผลการตรวจหาเช้ืออีโบลาโดยวิธี PCR ท่ี 
ชมรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัใหผ้ลลบทั้งสองคร้ัง และตรวจพบเช้ือมาลาเรีย 
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สรุปผูป่้วยรายน้ีไม่ใช่ผูติ้ดเช้ือไวรัสอีโบลา  และชายชาวเนเธอร์แลนด ์มีอาการไขห้ลงัเดินทางออกจาก
ประเทศท่ีเกิดโรคมาได ้13 วนั ผลการตรวจหาเช้ืออีโบลาโดยวิธี PCR ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัใหผ้ลลบทั้งสองคร้ัง สรุปผูป่้วยรายน้ีไม่ใช่ผูติ้ดเช้ือไวรัสอีโบลา 

สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่    

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2557  ประเทศไทยมีจ  านวนผูป่้วยไข้หวดัใหญ่สะสม  58,980 ราย อตัราป่วย 

92.85               ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๕๙ ราย อตัราป่วยตาย ร้อยละ 0.1๑  ในผูสี้ยชีวิตตรวจพบเช้ือ

ไวรัสไขห้วดัใหญ่ชนิดเอ (H1N1) 2009    56 ราย ภาวะเส่ียงท่ีพบในกลุ่มผูเ้สียชีวิต ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีโรคเร้ือรัง

ประจ าตวั 26 ราย ร้อยละ 46.43 

จงัหวดัก  าแพงเพชร ณ วนัท่ี  22 ตุลาคม 2557  มีจ  านวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่สะสม 939 ราย อตัราป่วย 

129.30 ต่อแสนประชากรไม่มีผูป่้วยเสียชีวิต     ผลการเฝ้าระวงัผูป่้วยดว้ยอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ในแผนก

ผูป่้วยนอก แนวโนม้เพ่ิมข้ึน  ไม่มีสดัส่วนผูป่้วยอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่เกินร้อยละ ๑๐  

สถานการณ์โรคตาแดง    

ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม 2557  ประเทศไทยมีจ  านวนผูป่้วยโรคตาแดง 366,841 อตัราป่วย 577.47 ต่อ

ประชากรแสนคน ไม่มีผูเ้สียชีวิต  

จังหวดัท่ีมีอตัราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อนัดับแรกคือ อ  านาจเจริญ (2415.02 ต่อแสน

ประชากร) บุรีรัมย(์1478.10 ต่อแสนประชากร) อุบลราชธานี(1478.10 ต่อแสนประชากร)  

จงัหวดัก  าแพงเพชร ณ วนัที่  22 ตุลาคม 2557  มีจ านวนผูป่้วยตาแดงสะสม 5,062รายอตัราป่วย 697.04 ต่อแสน

ประชากร ปี ๒๕๕๗ มีผูป่้วยสูงเกินค่ามธัยฐาน ๕ ปีตั้งแต่เดือน กรกฎาคม อ  าเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงสุดไดแ้ก่อ  าเภอทรายทอง

วฒันา อตัราป่วย ๑702.88 ต่อแสนประชากร รองลงมาอ าเภอบึงสามคัคี อตัราป่วย ๑380.53 ต่อแสนประชากร และอ าเภอ 

ขาณุวรลกัษบุรี  อตัราป่วย 1054.57 ต่อแสนประชากร 

 

 


