


 

 7  ต าบล   71 หมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 50,750  คน   ประชากร UC  36,925   คน 

อ.ลานกระบือ 

จ.พจิิตร อ.เมือง 
ก าแพงเพชร 

อ.ทรายทองวฒันา 



โครงสร้างประชากรอ าเภอไทรงาม 

ประชากร 
ชาย 25,423 คน | หญงิ  25,540 คน ชาย 25,273 คน | หญงิ  25,477 คน 

49.88% 50.12% 

49.80% 50.20% 

ประชากรรวม 50,963  คน ประชากรรวม  50,750  คน 

ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2562 

กลุม่ผู้สงูอายรุ้อยละ 17.34 
กลุม่วยัท างาน ร้อยละ 65.58 กลุม่ผู้สงูอายรุ้อยละ 11.80 



อตัราส่วนการพึง่พงิต่อวยัแรงงาน อ าเภอไทรงาม 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

อตัราพึ่งพิงรวม 32.67 33.45 33.8 34.6 35.4

วยัผูสู้งอาย ุ 21.93 23.12 23.82 25.2 26.4

วยัเดก็ 10.74 10.33 9.98 9.45 8.98

10.74 10.33 9.98 9.45 8.98 

21.93 23.12 23.82 25.2 26.4 

32.67 33.45 33.8 34.6 35.4 
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อายุคาดเฉลีย่เมื่อแรกเกดิ อ าเภอไทรงาม 
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เป้าหมาย อายุคาดเฉลีย่ เพิม่ขึน้ 1 ปี อย่างมีคุณภาพ  
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อตัราเกดิ อตัราตาย อายุคาดเฉลีย่เมื่อแรกเกดิ อ าเภอไทรงาม 
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สาเหตุการตายอ าเภอไทรงาม 

กลุ่มอายุ ล าดับที1่ ล าดับที2่ ล าดับที3่ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

0 - 4 ปี พิการแต่
ก าเนิด 2 

 

หวัใจ 
1 

พิการแต่
ก าเนิด1 

อุบติัเหตุ
1 
 

- ปอดบวม 
1 

โลหิต
เป็นพิษ1 

- Sepsis 
1 

5 – 14 ปี อุบติัเหตุ1 
 

ลูคิวเมีย2 อุบติัเหตุ3 พิการแต่
ก าเนิด1 

มะเร็ง
กระดูก1 

ปอดบวม1 - ลูคิวเมีย1 

15 – 19 ปี ปอดบวม8 
 

อุบติัเหตุ2 อุบติัเหตุ1 อุบติัเหตุ
7 

ไตวาย1 HIV1 ไม่ทราบ
สาเหตุ1 

20 – 59 ปี อุบติัเหตุ8 เลือดออกใน
สมอง8 

อุบติัเหตุ17 ปอด
บวม6 

อุบติัเหตุ7 ปอดบวม
13 

โลหิต
เป็นพิษ 

โลหิต
เป็นพิษ7 

มะเร็งตบั
8 

60 ปีข้ึนไป ไตวาย25 
 

ปอดบวม22 ปอดบวม27 ปอด
บวม16 

ความดนั
โลหิตสูง

15 

โลหิตเป็น
พิษ23 

โลหิต
เป็นพิษ
15 

โลหิต
เป็นพิษ
14 

มะเร็งตบั
9 



สาเหตุการตาย 10 อนัดับ ปี 2561 อ าเภอไทรงาม 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

หัวใจล้มเหลว 

เนือ้สมองตาย
เพราะขาดเลอืด 

ไม่ระบุ
รายละเอยีด 

การหายใจ
ล้มเหลว ไม่

ระบุรายละเอยีด 

หัวใจล้มเหลว 
ไม่ระบุ

รายละเอยีด 

ไตวายเรื้อรัง ไม่
ระบุรายละเอยีด 

เนือ้ตายเน่าและ
เนือ้ตายทีป่อด 

ไตวาย
เฉียบพลนั ไม่
ระบุรายละเอยีด 

ไตวายทีไ่ม่ระบุ
รายละเอยีด 

การตดิเช้ือใน
กระแสเลอืด ไม่

ระบุชนิด 

กล้ามเนือ้ผนัง
หัวใจไม่ระบุต า

เหน่งตาย
ตามมา 

เพศหญิง 15 7 7 4 3 2 3 2 2 1

เพศชาย -17 -14 -8 -4 -4 -4 -1 -2 -2 -3

ไตวายเฉียบพลนั ไม่ระบุรายละเอียด 

ไตวายท่ีไม่ระบุรายละเอียด 

การติดเช้ือในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 

กลา้มเน้ือผนงัหวัใจไม่ระบุต  าเหน่งตายตามมา 

เน้ือตายเน่าและเน้ือตายท่ีปอด 

ไตวายเร้ือรัง ไม่ระบุรายละเอียด 

หวัใจลม้เหลว ไม่ระบุรายละเอียด 

การหายใจลม้เหลว ไม่ระบุรายละเอียด 

เน้ือสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด 

หวัใจลม้เหลว 

ขอ้มูลสาเหตุการตายจากแฟ้ม DEATH Field CDEATH 

17 14 8 4 4 4 1 2 2 3 
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สุกใส 
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โรคตาแดง 

โรคปอดบวม 

ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ 

อุจจาระร่วง 

ปี2562 

ปี2561 

ปี2560 

ปี2559 

ปี2558 

อนัดับโรคทางระบาดวทิยา 

อตัราต่อแสน
ประชากร 

โรค 

โรคอจุจาระร่วง 
พบมากในเด็ก 0-4 ปี , วยัท างาน อาชีพ รับจ้าง 96 ราย,พระภิกษุ 64 ราย 
เขต มหาชยัและแก้วสวุรรณ 



10 

 10 อนัดบัโรคผูป่้วยนอกโรงพยาบาลไทรงาม (อตัราต่อพนั ประชากร) 
ล ำดับ ปี2560 ปี2561 ปี2562 

กลุม่โรค อตัราต่อพนั กลุม่โรค อตัราต่อพนั กลุม่โรค อตัราต่อพนั 

1 Hypertension 53.57 Hypertension 53.06 Hypertension 56.55 

2 Dizziness 33.68 Common cold 38.54 Diabetes 36.51 

3 Diabetes 33.42 Diabetes 33.29 Common cold 32.55 

4 Dyspepsia 32.33 Dyspepsia 32.34 Dizziness 30.54 

5 Common cold 26.97 Dizziness 32.15 Dyspepsia 27.33 

6 Acute Pharyngitis 20.52 Bronchitis 15.79 Low back pain 16.35 

7 Bronchitis 
14.95 

Acute Pharyngitis 
12.79 Bronchitis 

12.61 

8 Low back pain 5.00 Fever [FUO] 12.40 Diarrhoea 11.90 

9 Gonarthrosis 4.75 Diarrhoea 11.06 Fever [FUO] 11.47 

10 Asthma 3.59 ไตวายเรือ้รัง 7.96 Gonarthrosis 5.10 

ปัญหาสุขภาพอ าเภอไทรงาม 



10 อนัดบัโรคผู้ป่วยใน(อตัราต่อพนั ประชากร) 
ปัญหาสุขภาพอ าเภอไทรงาม 

ล าดับ ปี2560 ปี2561 ปี2562 

กลุ่มโรค อตัราต่อพนั กลุ่มโรค อตัราต่อพนั กลุ่มโรค อตัราต่อพนั 

1 Diarrhoea 4.84 Diarrhoea 4.90 Diarrhoea 5.48 

2 Pneumonia 3.77 Pneumonia 4.35 Pneumonia 3.47 

3 Bronchitis 3.24 Bronchitis 3.86 Bronchitis 2.27 

4 Dyspepsia 1.73 Dengue fever 1.69 Fever [FUO] 1.26 

5 Complication trauma 1.14 Cellulitis 1.33 Acute tubulo-interstital 
Nephritis 1.16 

6 Dizziness 1.10 Complication trauma 1.33 Heart Failure 1.10 

7 Cellulitis 0.98 Chronic pulmonary disease 1.27 Cellulitis 0.99 

8 
Acute tubulo-interstital 

Nephritis 1.10 Heart Failure 1.12 trauma 
0.91 

9 Hypertension 0.88 Dizziness 1.08 Dizziness 0.87 

10 UTI 0.82 Diabetes 1.04 Diabetes 0.81 
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โรคหวัใจ 
-อตัราป่วยลดลงปี62 ร้อยละ2.01 ปี61 ร้อยละ2.26 
(พบ50-59ปี) 
อตัราตายเพ่ิมข้ึน ปี62 ร้อยละ 13.79 ปี61 ร้อยละ7.8 
(พบอาย ุ60ปีข้ึนไป) 

สถานะสุขภาพ เดก็0-5ปี 
เต้ีย 17.85% 

ชายสูง 110.89 ซม 
หญิงสูง 111.18 ซม 

อว้น 13.37% 
ผอม 7.46% 
การพฒันาการ 

คดักรอง 86.80% 
ไดรั้บติดตาม
ภายใน 30 วนั 

95.29%  
(ก าลงัตาม12คน) 

วยัเรียน 
เต้ีย ชายสูง 146.19 ซม. 
หญิงสูง 149.49 ซม. 

อว้นและเร่ิมอว้น 32.01% (1,027ราย) 
วยัรุ่น 

ยาคุมก าเนิด รับฝังยาคุมก าเนิด 
50 % (7ราย) 

ไม่รับฝังยาคุมก าเนิด 
50 % (7ราย) 
-ตอ้งการมีบุตร/ใชย้ากิน 
-ส่งเสริมANC ติดตาม
รายบุคคล 

บุหร่ี ในปชก.15 ปีข้ึนไปคดั
กรองร้อยละ 24.60 
(29,094/7,157) ไม่สูบ3,854

ราย56.20% 
สูบ3,135ราย 43.80% 

ไม่บ าบดั94ราย 
บ าบดั3,041ราย 97.00% 

เลิก1,3,6 เดือน 33,18,53 ราย 

วยัท างาน วยัผู้สูงอายุ
7,653 คน 

คดักรอง88.93% 

NCD 

โรคเบาหวาน 
-คดักรองอาย>ุ35ปี 91.35 % 
-รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 26 ราย 2.20% 
-อตัราป่วย 494.58 ต่อแสนปชก.เพ่ิมข้ึน
จากปี61 ร้อยละ 3.83 
-ไดรั้บการตรวจhbA1c 80.22%   
ควบคุมได ้32.67% 

โรคความดนัโลหิตสูง 
-คดักรองอาย>ุ35ปี 93.89 % 
-ควบคุมความดนัได ้66.77% 
-รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 83ราย 3.76% 
-อตัราป่วยรายใหม่ต่อประชากร 624
ราย 1229.56ต่อแสนปชก.เพ่ิมข้ึนจาก
ปี61 ร้อยละ 6.44 

โรคมะเร็ง 
-เตา้นม คดักรอง 88.85 % 

-ปากมดลูก คดักรอง 55.49 % 
-มะเร็งตบั 5.91/แสนปชก. 

-มะเร็งปอด13.79/แสนปชก 

CD 

-อุจจาระร่วง 1622.38 ต่อแสน
ประชากร 
-ป่วย DHF Total 37.50 ต่อแสน
ประชากร( 19ราย) พบ นร.10 -
14 ปี โนนใหญ่ 6 ราย 
-TB success rate 90.91, 
Coverage 51.90[41ราย]  
-อุบติัเหตุ 8 ราย  

ติดบา้น 103 คน 

ติดเตียง 30 คน 

ติดสังคม 6,673 คน 

ความดนัโลหิตสูง 46.57% 
เบาหวาน 9.40% 
CVD  44.98% 

โรคหลอดเลือดสมอง 
อตัราป่วยเพ่ิมข้ึน  
ปี62 ร้อยละ4.33 ปี61 ร้อยละ 3.46  
อตัราตายลดลง ปี62 ร้อยละ 5.67 

-ปัญหาการกลืนอาหาร 
-ความสะอาดของแผล 
-กายอุปกรณ์ 11ราย 

11ราย 1ราย 
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เป้าหมาย 
การพฒันา 

สร้าง 

ซ่อม พฒันา 

สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยั 
-การคดักรอง  ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ปฐมวยั วยัเรียน 
-ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

รักษา ป้องกนั 
-จมน า้  อุบัตเิหตุ 
-DM    -HT    -CKD   -Palliative Care 
-TB  DHF 
-มะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก 
  (คดักรอง ส่งต่อ) 

พฒันา 
-IMC  , MIS ร่วมกบัการก ากบัติดตาม 
-พฒันาหน่วยบริการ  PCC /รพ.สต. 
-ระบบควิ ลดความแออดัในรพ. 
-ศักยภาพ อสม. ปฐมภูม ิ 

HA 
HRD ,Risk , ENV 

 

PMQA 

Stoke  / STEMI 

RDU 
ITA 

เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพกิาร 
-พฒันาศักยภาพคนดูแล  
-กายอุปกรณ์ กระตุ้น ADL 

ประชาชนตระหนักรู้
สารเคมทีางการเกษตร 

Finance 

ประเด็นขับเคลือ่น 
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1 

3 

4 

2 

PP & P 

Service   

People .  

Governance  

Excellence ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการ 

ยุทธศาสตร์บุคลากร 

ยุทธศาสตร์บริหารด้วยธรรมา 
ภิบาล 

1 

2 

3 

4 

Excellence 

Excellence 

Excellence 

วสัิยทัศน์อ าเภอไทรงาม 
“ เครือข่ายสุขภาพคุณภาพ บริหารจัดการดี ระบบบริการมีมาตรฐาน  ภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ” 



Strategy Map 
วสัิยทัศน์ “เครือข่ายสุขภาพคุณภาพ บริหารจัดการด ีระบบบริการมีมาตรฐาน  ภาคมีีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ” 

1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

2.พฒันาระบบ 
บริการ 

3.พฒันาบุคลากร 

3.2พฒันาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพ 

3.1พฒันาศักยภาพบุคลากร 

1.2พฒันาระบบสุขภาพ 

2พฒันาศักยภาพ รพ.สต.ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

1.1การส่งเสริม
ป้องกนัโรค 

1.3พฒันาระบบการติดตามการ
ฟ้ืนฟูผู้ป่วย 

4.การบริหารด้วยธรรมาภบิาล 

1.4พฒันาส่ิงแวดล้อมเอือ้ต่อ
สุขภาพ 

กา
รบ

ริห
าร

กา
รเง

ินก
าร
คล

งั 

กา
รเรี

ยน
รู้แ
ละ
   

พฒั
นา

 
มา
ตร

ฐา
นก

าร
พฒั

นา
เรีย

นรู้
ภา
ยใ
น ผู้รั

บบ
ริก
าร
แล
ะผู้

มี
ส่ว

นไ
ด้ส่

วน
เสี
ย 

4.บริหารด้วย 
ธรรมาภิบาล 

 

2.4 การเงินการคลงั 



สร้างเสริมสุขภาพ 
เดก็ปฐมวยั / วยัเรียน 

 
สถานการณ์
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 

 
มาตรการ 
หลกั 

 

 
โครงการ/
กจิกรรม 

 

เด็กปฐมวยั                                                                                   วยัเรียนสูงดี สมส่วน 
                                           

7.3 
4.77 3.55 

17.85 

7.46 

13.37 

0

5

10

15

20

เต้ีย ผอม อว้น 

2561 

2562 

สถานการณ์ ปี2561 ปี2562 

ส่วนสูงชาย (154ซม.) 149.56 146.19 

ส่วนสูงหญิง(155ซม.) 150.26 149.49 

ภาวะอว้นและเร่ิมอว้น <10 22.52 32.01 

Partners Investment Regulation Advocacy Building Capacity 

-มหศัจรรย1์,000 วนั 
-รร.อ่อนหวาน 
-งบประมาณ/กิจกรรม
ร่วมกบัทอ้งถ่ิน 

เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั ท่ี
วดัส่วนสูงได้
มาตรฐาน 

-ขบัเคล่ือนมหศัจรรย ์
1,000 วนั 
-มาตรฐานอนามยัแม่
และเดก็ 

-สนบัสนุนการใช้
คู่มือDSPMและ
DAIM แก่
ผูป้กครอง 

-พฒันาศกัยภาพ พอ่แม่ คนใน
ครอบครัว Health Literacy 
-Chipa-chopa 
-ก ากบัติดตามบนัทึกขอ้มูล
บริการ 

1.โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั 0-5 ปี 
2.โครงการหนูนอ้ยอ่อนหวาน สูงดีสมส่วนไม่อว้น ฟันไม่ผ ุพฒันาการ
สมวยั 
3.โครงการสร้างเสริมพฒันาการเดก็อยา่งไรใหส้มวยั  
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพในเดก็ปฐมวยั 
5.โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือ ประจ าปี 

1.โครงการเดก็วยัเรียนสูงดีสมส่วน ปี2563 
2.โครงการChopa chipa game เดก็วยัเรียนสูงดีสมส่วน 
3.โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ 6 กลุ่มวยั ไดแ้ก่ หญิง
ตั้งครรภ ์เดก็ก่อนวยัเรียน วยัเรียน วยัท างาน กลุ่มผูป่้วย
โรคเร้ือรัง และผูสู้งอาย ุ



สร้าง+ซ่อม 
วยัท างาน 

 
สถานการณ์
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 
 

 
มาตรการ 
หลกั 

 

 
โครงการ/
กจิกรรม 

 

Partners Investment Regulation Advocacy Building Capacity 

-ขบัเคล่ือน 
พชอ.ประเดน็
อาหาร 

ส่งเสริมการจดัสถานท่ี
ออกก าลงักาย ในรพ.สต./ 
เทศบาล/รพ. 

-การ
ขบัเคล่ือน
คลินิกDPAC 

-สร้างแกนน าสุขภาพ 
Health Leader 
-ตระหนกัรู้ในเร่ืองสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้ม 

-พฒันาศกัยภาพHealth Literacyโดย
ปราชญชุ์มชน ต.มหาชยั 
-ก ากบัติดตามบนัทึกขอ้มูลบริการ 

โรคเบาหวาน 
-อตัราป่วย 494.58 เพิ่มข้ึนจากปี61 ร้อยละ 3.83 
-เบาหวานรายใหม่ 502.46 (255ราย)  
เป็นรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 2.20(26ราย)ไม่ใช่
กลุ่มเส่ียง 229ราย 
-เบาหวานควบคุมได ้ ปี62 ร้อยละ 26.26 
-ไดรั้บการตรวจ hba1c ร้อยละ80.22 ควบคุม 
ไดดี้ร้อยละ 32.67 

โรคความดนัโลหิตสูง 
-อตัราป่วยรายใหม่1229.56 ต่อแสน
ปชก.(624ราย) เพิ่มข้ึนจากปี61 ร้อยละ 6.44 
-เป็นรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงร้อยละ 3.76 
(83ราย)   ไม่ใช่กลุ่มเส่ียง 541 ราย 
-ควบคุมความดนัได ้ ปี62 ร้อยละ 66.77 

การใช้สารเคมใีนเกษตรกร 
-ร้านขายสารเคมีทางการเกษตร 26ร้าน 
-เกษตรกรไดรั้บเจาะเลือด 972 ราย 
ปกติ  60 ราย (6.17)  ปลอดภยั 207(21.29) 
  เส่ียง 360 (37.03)ไม่ปลอดภยั 345(35.49) 
-อสม.ไดรั้บการอบรม 305 ราย 

1.โครงการสร้างเสริมความตระหนกัรู้แก่ผูป่้วยรายโรค อ  าเภอไทรงาม 
2.โครงการลดภาวะเส่ียงในผูป่้วยเบาหวานความดนัโลหิตสูง 
3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพวยัท างาน 
4.โครงการเพื่อนบอกต่อ เวทีแลกเปล่ียนเพื่อลดภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วย
Uncontrol 

1.โครงการตรวจคดักรองหาสารเคมีในเกษตรกรตกคา้ง
และผูส้มัผสั 
2.โครงการอาหารปลอดภยัคนไทยสุขภาพดีจากการเคมี
ดา้นเกษตรกรรม 
3.โครงการผูบ้ริโภคดา้นอาหารปลอดภยั 



สร้าง+ซ่อม 
วยัผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

 
สถานการณ์
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 

 
มาตรการ 
หลกั 

 
 

 
 

โครงการ/
กจิกรรม 

 
 

Partners Investment Regulation Advocacy Building Capacity 

-ขบัเคล่ือน 
ต าบล Long 
Term care 

-เพิ่มรายการกายอุปกรณ์
เช่น ไมเ้ทา้สามปุ่ม ,ไม้
เทา้4ขา,ไมเ้ทา้ 1 ปุ่ม 

-มาตรฐาน
คู่มือการฟ้ืนฟ ู
-คลินิก
ผูสู้งอาย ุ

-การประชาสมัพนัธ์สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพ 
-สนบัสนุนบทบาทผูดู้แล 
-การเขา้ถึงระบบการรับส่ง
ต่อ 

-พฒันาศกัยภาพอสค./อสม./ครอบครัว 
-พฒันานวตักรรมการดูแลผูสู้งอาย ุ
-พฒันาบุคลากร ความรู้ดูแลผูสู้งอายุ  
โภชนาการ ความรู้แบบองคร์วม 

ผูสู้งอาย ุ 7,653 คน 
ประเมิน ADL 6,804 ราย ร้อยละ88.93 
ติดสังคม 6,671  ร้อยละ  98.04 ,ติดบา้น 103  ร้อยละ 1.51 
ติดเตียง 30 ร้อยละ 0.44   มีภาวะซึมเศร้า 1.9 เส่ียงHT 46.57 
เส่ียงDM 9.4 สมองเส่ือม1.2 ขอ้เข่า 11.42 

ปัญหา 
-ผูป่้วยติดเตียงมีปัญหาการกลืนอาหารล าบาก แผลกดทบั 
โภชนาการ  
-กายอุปกรณ์ในการช่วยบ าบดั  
-สิทธิรักษาพยาบาลอยูน่อกเขต 

การพฒันาภายใน 
1.พฒันาพยาบาล นกักายภาพบ าบดั อบรมเร่ืองการฟ้ืนฟู
การกลืนอาหาร การออกก าลงักายยดืกลา้มเน้ือ 
2.ระบบรับส่งต่อ ผูป่้วย ในชุมชน รพ.สต.เครือข่าย 
3.อุปกรณ์เพิ่มในบญัชีเวชภณัฑมิ์ใช่ยาปี 63 และระบบ
การยมืและการเบิกจ่ายใหเ้ขา้ถึงมากข้ึน 

1.โครงการชราอยา่งสุขใจสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ อ าเภอไทรงาม 
2.โครงการเยีย่มถามทุกขผ์ูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
3.โครงการจิตอาสา Care giver ดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูพ้ิการผูด้อ้ยโอกาส 
(สกัขีย)์ 
4.โครงการดูแลสุขภาพผูป่้วยโรคเร้ือรังผูพ้กิารดว้ยแพทยแ์ผนไทย 



ซ่อม 
จมน า้ และ อุบตัิเหตุ 

 
สถานการณ์
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 

 
มาตรการ 
หลกั 

 

 
 

โครงการ/
กจิกรรม 

 
 

Partners Investment Regulation Advocacy Building Capacity 

-คืนขอ้มูล
ใหก้บัทอ้งถ่ิน
และเครือข่าย
อ าเภอ 

-ก าหนดจุดเส่ียง ติดตั้ง
ตรวจสอบอุปกรณ์
ช่วยชีวิตจากการจมน ้า
ใหมี้ความพร้อมใช ้

-มาตรการขบั
ข่ีปลอดภยั
วินยัจราจร 
-พรบ.จราจร 

-สนบัสนุนดา้นขอ้มูล 
-ประชาสมัพนัธ์/รณรงคข์บั
ข่ีปลอดภยั ระดบัอ าเภอ 
-ขบัเคล่ือนด่านชุมชน 

-พฒันาศกัยภาพหน่วยกูชี้พเบ้ืองตน้ 
FR ต าบลช่วยเหลือณ จุดเกิดเหตุ 
-พฒันาทกัษะการเอาชีวิดรอดจากการ
จมน ้าในเดก็วยัเรียน 

จมน ้า 
-ก าหนดจุดเส่ียงแหล่งจมน ้า 43 จุด  
มีอุปกรณ์ช่วยชีวติพร้อมใช ้
-Merit maker 7 ต าบล 

อุบติัเหตุ 
-อตัราการเสียชีวติจากอุบติัเหตุ ปี 2562 15.73 (8ราย)  ลดลงจากปี 61 
พบ อุบติัเหตุ เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นชาย 6 ราย หญิง 2ราย 
ถนนสายหลกั ก าแพงเพชร-พิจิตร 4 ราย  
ถนนสายรอง ในหมู่บา้น 4 ราย  
 

1.การคน้หาจุดเส่ียง แหล่งน ้าเส่ียง 
2.ก าหนดจุดจดัท าป้ายเตือน อุปกรณ์ช่วยชีวิต (ตะโกน โยน ยืน่) 
3.คืนขอ้มูลสู่ทอ้งถ่ิน และร่วมกนั ประชาสมัพนัธ์ 

1.โครงการลดการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน  
อ าเภอไทรงาม 
2.การฟ้ืนฟกููชี้พ ACLS บุคลากรและเครือข่ายอ าเภอไทรงาม 
3.รณรงคก์ารป้องกนัเพื่อลดอุบติัเหตุอ  าเภอไทรงาม 
4.ส่งเสริมมาตรการด่านชุมชน 



พฒันา 
 

สถานการณ์
ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 

 
มาตรการ 
หลกั 

 

 
โครงการ/
กจิกรรม 

 
 

IMC 
-ผูป่้วย Stroke, Traumaและ Spinal Cord Injury ท่ีรอด
ชีวติBI<15 ไดรั้บการบริบาลครบ 6 เดือน /BI= 20 
ร้อยละ 60  ไทรงามผา่น ร้อยละ 72.00 (8/11ราย) 
BI>20 8ราย ,BI=20 2 ราย ,ตาย 3 ราย 

1.พฒันาทีมดูแลผูป่้วยสหวชิาชีพ  
2.ติดตามเยีย่มบา้น ดูแลฟ้ืนฟูป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 
3.พฒันาระบบร่วมกบัเครือข่ายในการประสาน
ขอ้มูลผูป่้วยในชุมชน 

ลดแออดั ลดรอคอยในโรงพยาบาล 
1.จ านวนผูป่้วยเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียนและรับบริการในเขตท่ี
รับผดิชอบ  ปี 62 ร้อยละ 64.09  ปี61 ร้อยละ 65.89 
2.จ านวนผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนและรับบริการในเขต
ท่ีรับผดิชอบ ปี 62 ร้อยละ58.25  ปี61 ร้อยละ 57.49 
3.มีระบบคิวแสดงบางจุดOPD      รอตูคิ้วอตัโนมติั 

-พฒันาทีมบุคลากรการดูแลผูป่้วย 
และมีระบบConsult แพทย ์เภสัช ใน
โรงพยาบาล 
-สนบัสนุนยาและเวชภณัฑท่ี์จ าเป็น
กบัรพ.สต.  

-พฒันาระบบคิวและ
ระบบการจองคิว
ออนไลน ์
-ก ากบัติดตามบนัทึกผล
ในHDCและMIS ต่อเน่ือง 

1.โครงการพฒันาแพทยแ์ผนไทย เพื่อดูแลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
2.พฒันาบุคลากร พยาบาล นกักายภาพบ าบดั ในการดูแลผูป่้วย 
3.พฒันาระบบการประสานงานรับส่งต่อผูป่้วย  
4.มีระบบการ Consult แพทย ์เภสชั ในโรงพยาบาล 
5.พฒันาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ เพื่อดูแลผูป่้วยในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบแต่ละ รพ.สต. 

-พฒันาบุคลากรในการคดักรองโรคและการบริการ  
ณ จุด ส่งคิวตรวจ 
-ก ากบั ติดตาม การบนัทึกขอ้มูลบริการ MIS  
และ HDC 
- 



แผนสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอไทรงาม 

1.สุขภาพทุก
กลุ่มวยั 

2.พชอ 
3.ป้องกนั
ควบคุมโรค 

4.จดัการ
ส่ิงแวดล้อม 

5.การแพทย์
ปฐมภูม ิ

6.ServicePla
n

10.พฒันา
ก าลงัคน 

11.ระบบธรร
มาภิบาล 

12.
สารสนเทศ 

13.การเงนิ
การคลงั 

14.วจิยั/
นวตักรรม 

โครงการ 1,182,930 30,000 1,731,315 89,350 216,660 450,925 250,260 1,135,760 34,720 13,160 42,300
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แผนสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอไทรงาม 

2% 

58% 

39% 

1% 

แผนภูมิแสดงงบประมาณจ าแนกตามแหล่งที่มางบประมาณ 

สป. 

กองทุนต าบล 

เงินบ ารุง 

กองทุนฟื้นฟูสมรรภภาพ 

งบประมาณ 
สป. :  99,880 บาท 
กองทุนต าบล : 3,049.430 บาท 
เงินบ ารุง : 2,028,570 บาท 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ กพ. : 52,200 บาท 




