
นําเสนอแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 

คปสอ.ลานกระบือ 

 

 
ณ  หองวชิรปราการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร  

25 ตุลาคม 2562 



สถานบรกิารสาธารณสขุในเครอืข่าย 
โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง            1  แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  8  แห่ง 

ศูนย์บริการเทศบาล                         1 แห่ง   

รพช.ลานกระบอื รพ.สต.ประชาสขุสนัต ์ รพ.สต.จนัทิมา รพ.สต.ลานตาบวั 

รพ.สต.หนองหลวง รพ.สต.เกศกาสร รพ.สต.ประดู่งาม รพ.สต.อนิทรานุสรณ ์ รพ.สต.บงึมาลย ์

ศนูยฯ์ช่องลม 



 PCC อินทรานุสรณ 

นพ.ภนูรินทร ์ชมุสาย ณ อยุธยา 
1.อนิทรานุสรณ์ 

2.ลานตาบัว 

3.จนัทิมา 

PCC หนองหลวง 
นพ.พรพุทธ เสรีดีเลศิ 
1.หนองหลวง  

2.บึงมาลย์ 
3.ประดู่งาม 
 

PCC เกศกาสร 
นพ.ภรูิภทัร บญุธรรมจนิดา  

1.เกศกาสร 

2. ศูนยบริการเทศบาลชองลม 

3. ประชาสุขสันต 

1.ระยะทาง  ถงึ  รพท.กาํแพงเพชร 

 - รพช.ลานกระบือ = 60 กม. 

2.ระยะทาง ถงึ  รพช.ลานกระบือ 

 - ไกลสุด รพ.สต.ลานตาบัว = 20 กม. 

 

รพช. 

รพ.สต. 

 PCC ลานกระบือ 
นพ. พชิยั  ว่องระวงั 
รพ.ลานกระบือ 



ที่มา : ขอมูลประชากรกลางป ณ 1 กรกฎาคม 2562 

ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม 

0-14 3,181 2,912 6,093 

15-59 11,551 10,239 21,790 

60 ขึน้ไป 3,003 3,404 6,407 

อตัราส่วนพึง่พงิ 57.37% 

อตัราส่วนผูส้งูอายุ 22.98% 

สงัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ ์(Aged 
society) 
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ป พ.ศ. ประเทศ กําแพงเพชร 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

2557 71 77 
2561 79 84 



อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของประชากร อ.ลานกระบือ จําแนกตามเพศ ป 2559-2561  

สถานการณ ปญหาสุขภาพ ของอําเภอลานกระบือ 

ปี พ.ศ. ประเทศ กาํแพงเพชร 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

2559 71.8 78.6 
2561 72.2 78.9 
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อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพ่ิม ของประชากร อ.ลานกระบือป 2552-2561 

สถานการณ ปญหาสุขภาพ ของอําเภอลานกระบือ 
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สถานการณ ปญหาสุขภาพ ของอําเภอลานกระบือ 

การปวยจําแนกตามกลุมสาเหตุของ ผูปวยนอก 10 อันดับแรก อ.ลานกระบือ ป 2557 – 2561 
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สถานการณ ปญหาสุขภาพ ของอําเภอลานกระบือ 

การปวยจําแนกตามกลุมโรค ผูปวยใน 10 อันดับแรก  อ.ลานกระบือป 2557-2561  
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สถานการณ ปญหาสุขภาพ ของอําเภอลานกระบือ 

อัตราปวยตอแสนประชากร 10 อันดับโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา อ.ลานกระบือ พ.ศ. 2557-2561 
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สถานการณ ปญหาสุขภาพ ของอําเภอลานกระบือ 
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สาเหตุตาย 10 อันดับแรกของประชากร อ.ลานกระบือ ป 255-2561 



อายุปีท่ีสญูเสยีจากการเสยีชวิีตจากสาเหตุต่างๆ 

2559 2560 2561
มะเรง็ 82.1 160.8 313
หลอดเลือดในสมอง -33.2 36.6 240
อุบติัเหตุ 66.9 101.8 140
โรคระบบหวัใจ 14.5 45.4 162
ฆ่าตวัตาย -19.3 27.4 73
ความดนัโลหิตสูง -12.4 14.8 36
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ขอ้มูล จปฐ.ท่ีตกเกณฑ ์

-การตรวจสุขภาพของคนอายุ 35 ปี ข้ึนไป 

-คนในครวัเรอืนดืม่สุรา/สูบบุหรี ่

-ใชย้าชุดบาํบดัการเจบ็ป่วย 

-ขาดการออม 
การดาํเนนิงาน พชอ.ปี 2562 

4. ลด ละ เลกิ อบายมุข 
สาธารณสุข 

โครงการ 3ลา้น3ปี ลดบุหรีฯ่ 

3. การส่งเสรมิการออม พฒันาชุมชน 
สง่เสรมิการออมอยา่งนอ้ย:หมูบ่า้น 

1.การแกไ้ขปัญหาเดก็อายุตํา่กว่า 15ปีเสยีชีวิตจากการจมนํา้ 
2.การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูส้งูอายุ 

ทุกภาคสว่น

บูรณาการ

รว่มกนั 

ขอ้มูลของภาคเีครอืข่าย 





นโยบาย สสจ.กาํแพงเพชร 



ท่ีมาของประเดน็ในการดาํเนนิงาน 

ขอ้มูลประชากร 

สาหตุการป่วย/ตาย 

ตวัชี้วดัท่ีไม่ผ่านเกณฑใ์นปีท่ีผ่านมา 

ขอ้มูล จปฐ. 

ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของภาคเีครอืข่าย(พชอ.) 

นโยบายของผูบ้รหิาร 



ประเด็นมุงเนน ของอําเภอลานกระบือ ป 2563 

พฒันาการเดก็ 0-5 ปี 

สรา้ง 

มะเรง็ 

ซ่อม 

พฒันา 

การฆ่าตวัตาย เดก็เสยีชวิีตจากการจมนํา้ 

Stroke 

ลดความแออดัในสถานพยาบาล 

การดแูลผูส้งูอายุ 

MIS ของอาํเภอ 



แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นมุงเนน  

ของ 

อําเภอลานกระบือ 



เด็ก 9,18,30,42 
เดือนไดร้บัการคดั

กรอง(≥90%) 

สงสยัลา่ชา้ไดร้บั
การติดตาม
(100%) 

สงสยัลา่ชา้ไดร้บั
การติดตามภายใน
30วนัและหลงั30

วนั(100%) 

ไดร้บัการกระตุน้
ดว้ย

TIDA4I(≥
60%) 

เต้ีย(≤10%) ผอม(≤5%) อว้น≤10% 
ชายสูงเฉลี่ย

(≥113ซม.) 

หญิงสูงเฉลี่ย

(≥112ซม.) 

เกณฑ ์ 90 100 100 60 10 5 10 113 112
ผลงาน 88.2 95.53 96.56 33.33 16.47 5.83 12.55 111.73 110.24
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สถานการณ/สภาพปญหา 
   เดก็0-5ปี ไดร้บัการคดักรองพฒันาการแลว้พบว่าพฒันาการสงสยัล่าชา้+ล่าชา้ ยงัพบนอ้ย 

• สถานบรกิารบางแห่งใชก้ารสอบถามผูป้กครองแทนการประเมินทกัษะผลส่วนใหญ่จงึสมวยั 

• สถานบรกิารบางแห่งตรวจคร ัง้แรกแลว้เดก็ไม่สามารถทาํได ้ยงัไม่ลงผลการประเมินแต่จะใหผู้ป้กครองไป
ฝึกปฏบิติัแลว้จงึมาตรวจซํา้ผลท่ีไดส้่วนใหญ่จงึ สมวยั 

• ครอูนุบาลในโรงเรยีนทุกแห่งไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในเรือ่งการตรวจพฒันาการดว้ยวิธี DSPM 
เหมือนครผููด้แูลในศนูยเ์ดก็เลก็ 

• ศนูยเ์ดก็เลก็บางแห่งยงัไม่มีเครือ่งมือการตรวจพฒันาการ 
 งานภาวะโภชนาการ 

• เรือ่งการใชเ้ครือ่งช ัง่ นํา้หนกั ท่ีวดัส่วนสงู ไม่ไดม้าตรฐาน  การวดั ท่ีไม่ได ้
มาตรฐาน    การแปรผลไม่ถูกตอ้ง  

• การไม่ลงบนัทึกขอ้มูล ลงชา้  /การประสานงาน นาํผลมาลงในระบบรายงาน 
• การจดักจิกรรม เพือ่แกไ้ขปัญหา  ขาดความต่อเนื่อง 



 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

งบประมาณ 

ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส 3  

เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 

โครงการมหัศจรรย 1000 วัน แรกของชีวิต สูอนาคตคนลานกระบือ 

1.ขับเคล่ือนสาวไทยแกมแดงใหยาเสริมธาตุเหล็ก 3 เดือน  คลินิกเตรียมพรอมกอน

ตั้งครรภ/งานจดทะเบียนสมรส ท่ีวาการอําเภอ และรณรงคสรางกระแส ผานส่ือ

ภายในชุมชน  ในงานแตงโมโชว   กรงนก ฝากครรภเร็วฝากครรภครบ 

/ เงินบํารุง/จาก อปท. 

2.จัดกิจกรรมใหความรูแกหญิงตั้งครรภรายบุคคลในการปองกันและเฝาระวังภาวะ

คลอดกอนกําหนด 

/ / / / เงินบํารุง/จาก อปท. 



 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

งบประมาณ/บาท 

ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส 3  

เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 

โครงการมหัศจรรย 1000 วัน แรกของชีวิต สูอนาคตคนลานกระบือ 

3.จัดอบรมฟนฟูความรูนมแม 18 ชั่วโมง 

  + พ.ร.บ. นมผสม code นมแม 

/ เงินบํารุง/จาก อปท. 

4.จัดอบรมใหความรูในการใชคูมือ DSPM เพื่อสงเสริมและกระตุนพัฒนาการเด็ก / เงินบํารุง/จาก อปท. 

5.จัดอบรมสรางความรอบรูใหผูปกครองและผูดูแลเด็กกลุมเส่ียง(LBW  , Birth 

Asphyxia) เร่ืองกิจกรรมทางกาย นวดสัมผัส การนอน อาหาร และใชคูมือ DSPM 

เพื่อสงเสริมและกระตุนพัฒนาการเด็ก 

/ เงินบํารุง/จาก อปท. 



 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  

งบประมาณ/บาท 

ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส 3  

เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 

โครงการมหัศจรรย 1000 วัน แรกของชีวิต สูอนาคตคนลานกระบือ 

6.จัดประชุมสัญจร เย่ียมเสริมพลัง สุมประเมินกลุมตัวอยางท้ัง 8 แหง ในแตละเดือน   

เพื่อคนหาปญหาอุปสรรครวมหาแนวทางแกไขปญหาชวยกัน   ติดตาม  ชวยเหลือ 

ปรึกษา พัฒนาคุณภาพงานแมและเด็ก 

/ / / เงินบํารุง/จาก อปท. 



อตัราส่วนผูส้งูอายุ 22.98% 

ไมลม ไมลืม ไมสูบ ไมดื่ม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย 



ไมลม ไมลืม ไมสูบ ไมด่ืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย 





2558 2559 2560 2561 2562

จาํนวนป่วย 19 20 34 18 33

เสียชีวติ 0 2 0 0 3

ร้อยละ 0 10 0 0 9.09
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STROKE 

กลยุทธ 
1.พฒันาระบบบรกิาร เขา้ถงึของชมุชนเขา้รบัรกัษาเรว็ดว้ยอาการบ่งชี้ภายใน 3 ชม.  
2.ปชส.ความรูใ้นชมุชน  คน้หาป้องกนัในกลุ่มเสีย่ง HT/DM    สายด่วน 1669   
3.ใหค้วามรู ้กลุ่ม ผป. HT/DM เพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจาก Stroke 
4.สถานบรกิาร ..พฒันาศกัยภาพ จนท. และเครอืข่าย 
5.พฒันาระบบขอ้มูลและการเชื่อมโยงขอ้มูลแต่ละงาน,  การดแูลและส่งต่อผูป่้วย ใน รพ.สต.และ 
รพช. รวมถงึการติดตามเยีย่มบา้นโดยสหวิชาชพี 
 





    ประเดน็ปัญหา : สาเหตุการตายอนัดบั 1 : ปี 2562 มี ผูป่้วยมะเรง็  71 ราย  
อนัดบั 1. Ca  Breast 16 ราย  พบระยะ 1-2 รกัษาโดยการผ่าตดัทุกเคส ไม่มีตาย 
อนัดบั 2 มะเรง็ในระบบสบืพนัธ์สตร ี9 ราย( Cx.5,Ovary 2,Uterous2) 
อนัดบั 3.  Ca  Lung 8 ราย  พบเฉลีย่ระยะ 3-4   ตาย 2 ราย 
          Ca. Colon พบ 8 ราย   ไม่พบตาย 

ปัญหาและอุปสรรค ในการทาํงาน 
1.ปัญหาการเก็บขอ้มูลผูป่้วยมะเร็งทีม่ารบับริการ 

ผูร้บัผดิชอบเก็บขอ้มูลจากระบบ Hos xp. เน่ืองจาก

ทาํงาน จนท.กลุม่เวช ไมไ่ดเ้ป็นผูพ้บผูป่้วย  การเก็บขอ้มูล

ไดม้าจากจนท. เวชสถิตดิงึ Dx. มาเป็นรายเดอืน และ

ผูร้บัผดิชอบคน้หาขอ้มูลในระบบ ซึง่ขอ้มูลในระบบมีแต ่ 

CC. ไมม่ี PI.  ทาํใหส้บืคน้ขอ้มูลไดน้อ้ยมาก 
2.โทรสอบถามขอ้มูลผูป่้วยทางโทรศพัท ์  พอไดข้อ้มูล

เพ่ิมเตมิบา้ง แตไ่มแ่น่นอน เน่ืองจากการรบัรูข้องผูป่้วย 
3.ผูป่้วยมะเร็งมกัจะมา รพ. ดว้ยมาขอใบสง่ตวัเพ่ือไป

รกัษาตอ่ที ่รพ.อืน่  ซึง่จะมาที ่OPD ขอใบสง่ตวัแลว้

กลบั ถา้ไมม่ีการซกัประวตัทิีล่ะเอยีดจะคน้หาขอ้มูลการ

เจ็บป่วยไมไ่ดเ้ลย 
4.ผูร้บัผดิชอบไดจ้ดัทาํทะเบียนเลม่เดมิ และขอ้มูลแบบ

รายงานโรคมะเร็งไวใ้หพ้ยาบาลหนา้หอ้งตรวจ เพ่ือเก็บ

ขอ้มูล  แตไ่มม่ีการลงขอ้มูล 



 กลยุทธ 

 -คดักรองเชงิรกุ  

 -ใหค้วามรู ้HL ประชาสมัพนัธ์ 

 -พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยใหค้รอบคลมุการขึ้นทะเบยีน ดแูล ผป.การติดตามเยีย่มบา้นท ัง้เครอืข่าย 

 -พฒันาศกัยภาพ จนท.เครอืข่าย 

 

แนวทางแกไ้ขปญัหา  คปสอ.ลานกระบอื 







ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไมเกิน 4.2 : 100,000 ประชากร 
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เด็กที่เสยีชีวติ ทั้ง 2 ราย พบวา  

 รายแรกในป 2560  อายุ 14 ป จุดที่เสยีชีวติคลองสงนํ้าทางการเกษตร 

 รายที่สองในป 2562 อายุ 2 ป  จุดที่เสยีชีวติ คอื บริเวณเปนสระนํ้าหลังบาน 

 



ปญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุต่าํกวา 15 ปจากการจมนํ้า 
1. เด็กกลุมเสยีชีวติ แบงเปน 2 กลุมอายุ คอื  

 เด็กอายุ 0-5 ป จุดที่เสยีชีวติ คอื บริเวณรอบบาน สระนํ้า สระขุด อางนํ้า โองนํ้า ถังนํ้า  

 เด็กอายุ 6-14 ป จุดที่เสยีชีวติบอยๆ คอื แมนํ้า สระนํ้า คลองธรรมชาต ิอางเก็บนํ้า 

2. เด็กอายุ 0-5 ป การปลอยปละละเลย ขาดการดูแลจากผูปกครอง และสวนใหญไมไดอยูกับพอแม ไมมีคอกกั้นเด็ก 

สําหรับกันเด็กไมใหคลานไปไหน 

3. เด็กอายุ 6-14 ป ขาดทักษะการเอาตัวรอดจากการจมนํ้า  และการอบรมยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่(ขอมูลเด็กที่ผานการ

อบรมอยูระหวางการรวบรวมจากภาคเีครือขาย) 

4. แหลงนํ้าเสี่ยงมีเปนจํานวนมาก ไมมีการตดิตั้งปายเตอืน/อุปกรณการชวยเหลอืคนจมนํ้า 

5. ขาดสระนํ้าที่ใชในการฝกทักษะเอาชีวติรอดจากการจมนํ้า ปจจุบันมีสระเคลื่อนที่ จํานวน 1 แหง ที่ใหยมืใชหมุนเวยีน 

เพ่ือที่ไมตองเคลื่อนยายเด็กปองกันการเกดิอุบัตเิหตุ 

6. ทมีผูกอการด ียังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในระดับตําบล/แตยังไมไดรับการประเมิน 



มาตรการ/แนวทางแกไขปญหาเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เสยีชวีติจากการจมนํ้า 
เพ่ิมความเขมขนในการดําเนินงานใหครอบคลมุและตอเน่ือง ดังน้ี 

 มาตรการการจัดการแหลงนํ้าเสี่ยง การสํารวจขอมูล/ทําทะเบยีนเพิ่มในแหลงนํ้าเสี่ยงท่ีเปนปญหาท้ังในบรเิวณในบาน/รอบบาน 

และพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยการตดิตั้งปายเตอืน/ตดิตั้ง อุปกรณ โยน ยื่น และการรณรงคใหทุกหลังคาเรอืน(เด็ก 0-5 ป) มีการใชคอก

กั้นเด็ก และใหการบูรณาการกับภาคีเครอืขายในพ้ืนท่ีในการรณรงคปองกันการจมนํ้า 

 คืนขอมูลเด็กเสยีชวีติจากการจมนํ้าใหกับพ้ืนท่ีทุกระดับ เพ่ือสรางความตระหนักในการจัดการปองกันเด็กเสยีชวีติจากการจมนํ้า 

 จัดทําทะเบยีนโดยการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเด็กท่ีมีทักษะการวายนํ้าเปน/หลังคาเรอืนท่ีมคีอกกั้น(Playpen) 

 การพัฒนาทีม ครู ก / ครู ข การจัดอบรม ครู ก/ ครู ข เพ่ิม ใหครอบคลุมทุกระดับ เชน อําเภอ/ตําบล/หมูบาน ปจจุบันมีการอบรม

ครู ก ไปแลวจํานวน 480 คน(อบรมป 2559-2562) 

 การพัฒนาทักษะเด็กกลุมเสี่ยง อายุ 6-14 ป ใหมีความรูและทักษะการเอาตัวรอดจากการจมนํ้าทุกคน โดยดูจากขอมูลพ้ืนฐานท่ี

ทําทะเบยีนไว 

 จัดหาสระนํ้าเคลื่อนท่ีสําหรับใชในการฝกทักษะเด็กวายนํ้าใหกับพ้ืนท่ี 

 พัฒนาทีมผูกอการดใีหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยดแีละมปีระสิทธิภาพ(ทีมผูกอการดรีะดับทองแดง ป 

60-61 มี 37 ทีม พัฒนาระดับทองแดงใหเปนระดับเงิน ทอง)   

 นําปญหาเสนอ พชอ.รวมแกไข 





อตัราฆา่ตวัตายสําเร็จ ปี 2562 
                       จํานวนคนทีฆ่่าตัวตายสําเร็จ  7  ราย 

                       ประชากรทั้งหมด 43,089  ราย 

                      อตัราฆ่าตวัตายสําเร็จ 16.25 ต่อแสนประชากร 

อตัราการฆ่าตัวตายสําเร็จ  ≤  6.3 ต่อประชากรแสนคน 

ปัญหาการฆ่าตวัตาย  
      1.ศก.  
      2.โรคเรื้อรงั 



แนวทางแกไ้ขปญัหา  คปสอ.ลานกระบอื 

1 

2 

เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วยโรคจติเวชและโรคซมึเศรา้ เชงิ
รกุในชุมชน 

การบรูณาการงานสขุภาพจติภายใตก้ลไก
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอําเภอ(พชอ.) 



แนวทางแกไ้ขปญัหา  คปสอ.ลานกระบอื 

1 
เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วยโรคจติเวชและโรคซมึเศรา้ เชงิ
รกุในชุมชน 

การเข้าถงึบริการ 

         1) ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูโรคซมึเศร้า สญัญาณการฆ่าตวัตาย และช่องทางการรับบริการ ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้านและวิทยชุมุชน           

              1.1 พระครูวรวรรณ วชิรกิจ  เทศสอนเร่ืองบาปจากการฆ่าตวัตาย 

              1.2 จดับริการรถ Mobile คลายเครียด เคล่ือนท่ีทกุหมู่บ้าน  (รพช.ลานกระบือ สนบัสนนุรถยนต์ และ พยาบาลด้านสขุภาพจิต  

                     พร้อมทัง้ จนท. รพ.สต.  เพ่ือออกคดักรองและให้สขุศกึษาเชิงรุกในหมู่บ้าน) 

         2) จดับริการให้คําปรึกษาผ่านทางโทรศพัท์เบอร์ 055-769086 ต่อ132 ในเวลาราชการ หรือเบอร์ Hot Line สขุภาพจิต1323  

             และเบอร์ 1667  ตลอด 24 ชัว่โมง  

         3) จดัการคดักรองโรคซมึเศร้าให้เป็นกิจกรรมหลกัในแผนกผู้ ป่วยนอก ได้แก่ ผู้ ป่วย NCD วณัโรคภมิูคุ้มกนับกพร่อง 

             ฝากครรภ์หลงัคลอด ทนัตกรรม ผู้ ป่วยจิตเภทและแผนกผู้ ป่วยในโรงพยาบาลลานกระบือ 

        4) พฒันาคลินิกซมึเศร้าให้บริการแยกเป็นสดัส่วนมีช่องทางด่วนให้ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาสขุภาพจิต 

        5) จดัประชมุเพิม่ศกัยภาพ จนท. ในการคดักรองเชิงรับ และเชิงรุก  (ใน รพช.  ใน รพ.สต.  ในชมุชน)  

            ตามแบบคดักรอง 2Q / 9Q / 8 Q 

                    

กระบวนการรักษา 

       1) ใช้ระบบการรักษา family therapy เน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดแูลผู้ ป่วยให้ผู้ ป่วยไม่ขาดยาและเฝ้าระวงัการฆ่าตวัตาย 

           มีเภสชักรช่วยตรวจสอบความถกูต้องในการรับประทานยาโดยให้ผู้ ป่วยนํายาเดิมมาโรงพยาบาลทกุครัง้ 

 



แนวทางแกไ้ขปญัหา  คปสอ.ลานกระบอื 

1 
เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วยโรคจติเวชและโรคซมึเศรา้ เชงิ
รกุในชุมชน 

การให้ข้อมูลเสริมพลัง 

      1) อสม.ให้เฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาการฆ่าตวัตายและทําร้ายตวัเองของคนในชมุชน  หากมีเคส ให้รีบส่งข่าวถึง จนท. หรือ รพ. 

      2) อสม. &  เพ่ือนบ้าน Buddy ในชมุชน คอยเฝ้าระวงัการฆ่าตวัตายของหลงัคาเรือนในเขตรับผิดชอบ 

 

การดูแลต่อเน่ือง 

     1) มีระบบติดตามผู้ ป่วยสขุภาพจิตขาดนดั ผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมารับยาหรือฉีดยาได้ จะมีเจ้าหน้าท่ีนํายาไปให้ท่ีบ้าน 

     2) มีระบบติดตามผู้ ป่วยท่ีพยายามฆ่าตวัตายภายใน15 วนัหลงัจากนัน้นดัติดตามอาการทกุเดือน 

2 การบรูณาการงานสขุภาพจติภายใตก้ลไก
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอําเภอ(พชอ.) 

นาํเขา้สู่แผนการดาํเนนิงานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตระดบั

อาํเภอในปีงบปรมาณ 2563 







 ปัญหา 

 ผูร้บับรกิารที ่OPD เฉล่ีย  260 คน/วนั 

 ไมมี่คลินิกแยกเฉพาะโรค HT DM ตรวจรวมกบั OPD 
 กลยุทธ 

1.กระจายบรกิารลง รพ.สต. 

 1.พฒันาศกัยภาพ รพ.สต. ตรวจรกัษาเบ้ืองตน้ 

 2. สรา้งระบบการตรวจรกัษา แนวทางปฏิบตั ิ การ Consoult  ตามมาตรฐาน 

2.จดัคลินิกแยกเฉพาะโรค HT DM  
3.สรา้งระบบควิ ระบบนดั 



พฒันาระบบคิว เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ต่อการใหบ้รกิาร ลดข ัน้ตอน ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล 

มาตรการ 

1. พฒันาระบบควิใหมี้ประสทิธิภาพ ใหผู้ร้บับรกิารเชค็ควิของตนเอง ทราบระยะเวลาทีจ่ะมาคอยตรวจหนา้หอ้งตรวจได ้ไมต่อ้ง

มานัง่รอแออดัทีห่นา้หอ้งตรวจ 

2. พฒันาระบบจองควิทาง Application ใน Smart Phone ผูร้บับรกิารไมต่อ้งเดนิทางมากดควิที่

โรงพยาบาล  

 





หน่วยบรกิารมีการใชง้าน ระบบ Data Exchange ในระบบ  
HDC (สะสมทุกเดอืน) 

หน่วยบรกิารมีการใชง้าน ระบบ Data Exchange ในระบบ 
HDC ( เดอืนปัจจุบนั) 

หน่วยบรกิารส่งขอ้มูล 43แฟ้มครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา (สะสม

ทุกเดอืน) 

เกณฑเปาหมาย ผลงาน 

รอยละ 80 รอยละ 90.77 

รอยละ 100 รอยละ 100 

รอยละ 80 รอยละ 100 

โรงพยาบาลมีการดาํเนินงาน Digital Transformation เพือ่กา้วสู่การเป็น 

Smart Hospital 

มีการใช ้Application สาํหรบั PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

รอยละ 100 รอยละ 100 

รอยละ 100 รอยละ 100 



กลยุทธ 
สรา้งระบบขอ้มูล MIS และการควบคมุระบบการตดิตามขอ้มูลตวัชี้วดัในระดบัเครอืขา่ยสุขภาพอาํเภอ 

ประเดน็ปัญหา 
 ไมม่ีโปรแกรมการรวบรวมขอ้มูลตวัชี้วดัระดบัอาํเภอ 

วตัถุประสงค ์
1. เพ่ิมศกัยภาพ ใหมี้ระบบบรหิารจดัการขอ้มูลตวัชี้วดัสุขภาพในเครอืขา่ยระดบัอาํเภอ 

2. พฒันาการจดัเก็บขอ้มูลสุขภาพระดบัอาํเภอ 

3. พฒันาระบบสารสนเทศของเครอืขา่ยสุขภาพอาํเภอ  

 

มาตรการ 

1. พฒันาใหมี้ระบบบรหิารจดัการขอ้มูลตวัชี้วดัสุขภาพในเครอืขา่ยระดบัอาํเภอ 

2. ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มลูและเชือ่มโยงเครอืขา่ยสุขภาพ ระบบอาํเภอ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคณุภาพ 

 

 





สรุปโครงการ งบประมาณ แกไขปญหา และพัฒนา คปสอ.ลานกระบือ ป  2563  

ยุทธศาสตร แหลงงบประมาณ สัดสวนการ

ลงทุน 

UC Non UC เงินบํารุง อื่นๆ 

PP กองทุนตําบล สป กรม อื่นๆ จังหวัด อปท. อื่น 

ประเด็นที่ 1 การสรางสุขภาพ √ √ 

 

√ 

 

ประเด็นที่ 2 การซอมสุขภาพ √ √ √ 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนา √ √ √ 

รวม 
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