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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 1669ได ้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 

 
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
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เพียงคล าเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง ปัญหาที่พบคือการคล าไม่สม่ าเสมอ คล าไม่ถูกต้อง จึงไม่พบใน
ระยะแรกซ่ึงก้อนจะมีขนาดเล็ก เมื่อพบก้อนขนาดใหญ่มักเกินระยะ 2 เช่นกัน 

 

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
ระยะแรกให้มารักษาเพ่ิมมากขึ้น 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 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วย 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 เตียงทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และ
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 กลุม่เป้าหมายในการประเมินได้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
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 

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

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้การดูแลสุขภาพจิตประชาชนจังหวัด
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 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.   เครือขา่ยโรงพยาบาลคลองลาน : 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 คัดกรองด้วย 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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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

 จังหวัดก าแพงเพชร มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 708 ราย อัตราป่วย 97.24  ต่อแสนประชากร 
เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.14 อัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด
ได้แก่ อ าเภอโกสัมพีนคร อัตราป่วย 327.36  ต่อแสนประชากร อ าเภอพรานกระต่าย  อัตราป่วย 265.89 ต่อ
แสนประชากร และอ าเภอลานกระบือ  อัตราป่วย 137.44  ต่อแสนประชากร  พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 
5-9 ปี  

แนวโน้มคาดการระดับความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ปี 255๘  มีอ าเภอที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่อ าเภอเมือง 
ไทรงาม ขาณุพรานกระต่าย ตามล าดับ อ าเภอที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดตั้งแต่ต้นปี (มค-เมย)ได้แก่อ าเภอเมือง 

 

 

รูปที่ ๑ จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556 แยกรายเดือน 
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รูปที่ ๒ แผนที่การเกิดโรคไข้เลือดออกเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1.ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนมีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย     ในหมู่บ้าน/ชุมชน
และ โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทางสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และโทรนทัศน์ชุมชน  ทุก 7 วัน  (ทุก
วันศุกร์) ตามหลัก  5 ป. 1ข. (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ) และ ขัดไข่ยุงลาย  เพ่ือกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมด าเนินการป้องกันควบคุมโรค 

2.ใจัดสัปดาห์รณรงค์ใหญ่ ( Big cleaning day ) พร้อมกันทั้งจังหวัด เพ่ือปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายโดยก าหนดสัปดาห์รณรงค์  ช่วงก่อนฤดูฝน เดือน ธันวาคม –มีนาคม    
โดยหลังด าเนินการแล้วจะต้องมี  บ้านที่พบลูกน  าไม่เกินร้อยละ 10  

3.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  ศูนย์เด็กเล็ก  และอาชีวะศึกษาทุกแห่ง  โดย
ให้นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลายที่โรงเรียน/บ้านและบริเวณรอบบ้านตนเอง รวมทั้งมีการเสริม
กิจกรรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน   และให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมรณรงค์ 

4.จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด และไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

5.มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปัญหาความร่วมมือ  เพ่ือก าหนดมาตรการทางสังคมสนับสนุน
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก  

สถานการณ์ในต่างประเทศ 

ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 29 ตุลาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน รวม 13,540 ราย เสียชีวิต 4,941 ราย ประเทศท่ีมี
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ผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพ้ืนที่จ ากัด ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน และมาลี พบ
ผู้ป่วยสะสม 27 ราย เสียชีวิต10 ราย 

การเฝ้าระวังในประเทศไทย 

จากผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 3 ราย ดังนื้   หญิงชาวกินีผลการตรวจหาเชื้ออีโบลาโดยวิธี PCR ที ่
ชมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผลลบทั้งสองครั้ง และตรวจพบเชื้อมาลาเรีย 
สรุปผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา  และชายชาวเนเธอร์แลนด์ มีอาการไข้หลังเดินทางออกจากประเทศ
ที่เกิดโรคมาได้ 13 วัน ผลการตรวจหาเชื้ออีโบลาโดยวิธี PCR ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยให้ผลลบทั้งสองครั้ง สรุปผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาชาวอังกฤษ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
ภายในห้องพักท่ีคอนโดมิเนียมโดยมีประวัติโรคหัวใจไม่ทราบสาเหตุ ผลการตรวจหาเชื้ออีโบลาโดยวิธ ีPCR ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ผลลบ 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่    

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557  ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม  64,809 ราย อัตรา
ป่วย 100.55               ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 61 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09  ในผู้สียชีวิต
ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (H1N1) 2009    56 ราย ภาวะเสี่ยงที่พบในกลุ่มผู้เสียชีวิต ได้แก่ ผู้ที่มี
โรคเรื้อรังประจ าตัว 26 ราย ร้อยละ 46.43 

จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่  22 ตุลาคม 2557  มีจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม 1035 ราย 
อัตราป่วย 142.52 ต่อแสนประชากรไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต     ผลการเฝ้าระวังผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ในแผนกผู้ป่วยนอก แนวโน้มเพ่ิมข้ึน              ไม่มีสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เกินร้อยละ ๑๐  

 

 

 

 

 


