
เครือข่ายบริการสุขภาพ  
รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 



ข้อมูลทัว่ไป  



เป็นโรงพยาบาลชมุชน ระดบั F3 ขนาด 10 เตียง 
ตัง้อยู่เลขท่ี 80 ม.15 ต.นิคมฯทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง 

 จ.ก าแพงเพชร มีพืน้ท่ี  25  ไร่ 1 งาน 72  ตรว.   

ปี 2509   ก่อสร้างสถานีอนามยัชัน้หน่ึง 
ปี 2511  มอบให้กระทรวงสาธารณสขุด าเนินการ 
ปี 2519   เป็น รพ.ขนาด 10 เตียง 



ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พกส. 
ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

จ้างเหมา   
บริการ 

รวม 

39 2 6 16 1 12 76 

ข้อมูลบุคลากร 



สาขา FTE ปฏิบัตงิานจริง 

แพทย์ 6 3 

ทนัตแพทย์ 3 2 

เภสชักร 3 2 

พยาบาลวิชาชีพ 30 23 

เทคนิคการแพทย์ 3 2 

นกักายภาพบ าบดั 3 3 

นกัวิชาการสาธารณสขุ - 3 

รังสีการแพทย์ 1 0 

จพ.ทนัตสาธารณสขุ 3 3 

แพทย์แผนไทย 3 1 

ข้อมูลบุคลากร 



โครงสร้างประชากร 
e0ทุกเพศ  = 76.51  

e0ชาย  = 72.69  e0หญิง  = 80.72  



ข้อมูลประชากร 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 5,439 48.55 

หญงิ 5,765 51.45 

รวม 11,204 

อายุ 60 ปีขึน้ไป 2,251 20.09 

อายุต ่ากว่า 15 ปี 2,314 20.65 

อายุ 15-59 ปี 6,639 59.26 

อตัราส่วนพิง่พงิวยัเด็ก                      34.85 

อตัราส่วนพิง่พงิวยัสูงอายุ                  33.91 

พึง่พงิ : วยัท างาน    1:1.45 

รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล  18 หมู่บ้าน 
รพ.สต.โพธ์ิสวัสดิ์ 5  หมู่บ้าน 



สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2559 - 2562 
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก  
รพ. ทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2558 - 2562 
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สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก  
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ปี 2558 - 2562 

0 200 400 600 800 1000

Essential Hypertension

Congestive heart failure

Cellulitis

Dizziness

DM

Dengue fever

Pneumonia

Gastroenteritis

ปี 2562 

ปี 2561 

ปี 2560 

ปี 2559 

ปี 2558 



อัตราป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ต่อแสนประชากร 
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อาหารเป็นพษิ 
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โรคปอดบวม 

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
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สร้าง  
พฒันาการเดก็ 



ปัญหา 
1.เร่ืองขอ้มูลของการติดตามเดก็และการกระตุน้โดย TEDA๔I 

2.การเคล่ือนยา้ยของเดก็ตามผูป้กครอง 
3.เล้ียงดูโดยผูสู้งอาย ุ
4.การเล้ียงดว้ยเทคโนโลย ี

ประเด็นปัญหา พฒันาการสงสยัล่าชา้ ติดตามไม่ไดภ้ายใน 30 วนั และ 

กระต ุน้โดย TEDA4I ไม่ครบเกณฑ ์



มาตรการแก้ไข 
1.ปรับระบบฐานขอ้มูลของเดก็ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และประสานงาน ไอที ในการจดัส่งขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูลHDC ทุก
สัปดาห์(วนัจนัทร์)  
2. คน้หาและก าหนดกลุ่มเป้าหมายรายเดือน วางแผนการปฏิบติังาน 
3. สร้างกลุ่ม Line  กลุ่มครูพี่เล้ียง   กลุ่ม อสม. และกลุ่มผูป้กครอง 
4.ประสานงานในกลุ่ม line กลุ่ม อสม.(และแจง้ในท่ีประชุมประจ าเดือน) กลุ่ม ครูพี่เล้ียง และกลุ่มผูป้กครองเดก็ 0-5 ปี 
ในการแจง้รายช่ือเดก็กลุ่มเป้าหมายท่ีอายคุรบเกณฑค์ดักรองพฒันาการ 
5.เพิ่มศกัยภาพการใชคู่้มือ DSPM และ DIAM 

  -  กลุ่มพอ่แม่ ผูป้กครอง โดยกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ ( WBC . ANC และ ศพด.) 
  -  ครูพ่ีเล้ียง อบรมฟ้ืนฟูความรู้การดูแลเดก็  
  -  อสม.อบรมจิตอาสาพฒันาการเดก็หมู่ละ 2 คน 
6.ในรายท่ีสงสัยล่าชา้ แจง้ผลการคดักรองกบัผูป้กครอง แนะน าการกระตุน้พฒันาการ ประสานกบัครูพี่เล้ียงใน ศพด.
เพื่อส่งเสริมพฒันาการเดก็และติดตามผล  ส่งต่อขอ้มูลให ้อสม.จิตอาสาพฒันาการเดก็ในการใหค้ าแนะผูป้กครอง 
ส่งเสริมและกระตุน้พฒันาการ ( ในรายท่ีผูป้กครองยอมรับผลการคดักรองและสมคัรใจใหติ้ดตามท่ีบา้น) 
7.เสนอของบประมาณ อปท.จดัท าโครงการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมและกระตุน้พฒันาการเดก็  
- โครงการหมู่บา้นเดก็พฒันาการสมวยั ร่างกาย สูงดี สมส่วน 
- โครงการ ศพด. ส่งเสริมพฒันาการเดก็ดีเด่น ปี 2563 
8.ติดตาม การด าเนินงาน ประเมินผล  วิเคราะห์ขอ้มูล  



พฒันาการเดก็ 0-5 ปี 

ประเด็นปัญหา 

อ้วน 14.79 % 

ผอม 5.37 % 

เตีย้ 16.41 % 

เดก็อายุ 0-5 ปีสูงดสีมส่วน 54.33% (มากกว่าหรือเท่ากบั 57%) 

ส่วนสูงเฉลีย่ที ่5 ปี ชาย 111.65 ซม. (113 ซม.) 

ส่วนสูงเฉลีย่ที ่5 ปี หญิง 111.86 ซม.( 11 ซม.) 



มาตรการแก้ไข 
 1.จดัหา อุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานเดียวกนั  เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั  ท่ีวดัส่วนสูง 
2.เพิ่มศกัยภาพให ้พอ่แม่ผูป้กครอง  อสม. ครูพี่เล้ียง ในการดูแลเดก็ดา้นภาวะ
โภชนาการในเดก็ ( อาหารตามวยั การนอน สุขภาพช่องปาก การเล่นตามวยั  การชัง่
น ้าหนกั วดัส่วนสูง  การเปรียบเทียบกราฟภาวะโภชนาการ ทั้ง 3 เกณฑ ์) 
3.กิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ ( ANC , WBC )เพื่อกระตุน้และส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่  
4.ด าเนินงานคลีนิกสุขภาพเดก็ดีคุณภาพ จ่ายยาน ้าธาตุเหลก็ เดก็อาย ุ6 เดือนข้ึนไป
และบูรณาการร่วมกบังานทนัตกรรม 
4. สร้างแรงจูงใจโดย โครงการ ศพด. ส่งเสริมพฒันาการเดก็ดีเด่น ปี 2563 ( งบ 
อปท.) 
5.ฟ้ืนฟูความรู้ในกิจกรรมสูงดี สมส่วน ให ้ครูพี่เล้ียง ทุก ศพด. ( งบ รพ.) 
6.ประสานงานกบั อสม. และครูพี่เล้ียงในด าเนินการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง รายงวด 
บนัทึกขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ประเมินผล 



ซ่อม 
โรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง 

เดก็วยัเรียน 
ผู้สูงอายุ 
ทันตกรรม 



สถาณการณ์โรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง 

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราป่วย  
              HT 
           DM 

 
1819.64 
776.02 

 
1238.22 
663.97 

 
3404.99 
650.29 

คดักรอง  HT 

             DM 
79.72 % 

81.22 % 
93.17 % 

94.32 % 
90.71 % 

92.99 % 
เส่ียง       HT 

             DM 
11.08 % 

7.36 % 
21.45 % 

11.21 % 
26.13 % 

28.66 % 
รายใหมจ่ากกลุม่เส่ียง 
               HT 
            DM 

 
3.83 % 

1.92 % 

 
3.25 % 

2.67 % 

 
8.97 % 

3.20 % 

รายใหม่กลุ่มปกต/ิกลุ่มเส่ียง 
            HT 
            DM 

 
91.18 / 8.82 
93.11 / 6.89 

 
79.71 / 20.29 
83.79 / 16.21 

 
76.40 / 23.60 
51.39 / 48.61 

อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวาน  ร้อยละ 2.30 
เกินค่าเป้าหมาย 

อัตราป่วย 
อัตราตาย โรคเบาหวาน 
และ ความดันโลหิตสูง 

มีแนวโน้มสูงขึ้น 

อัตราผู้ป่วย DM HT ที่
เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่มาจาก

กลุ่มปกต ิ

พฤติกรรม
เสี่ยง 



แนวทางการแก้ไข 
1.สร้างความตระหนกัในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
2.จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 6 สัปดาห์ 
3.ขบัเคล่ือนชมรมสร้างสุขภาพใหค้รอบคลุม 18 หมู่บา้น 
4.ขบัเคล่ือนหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเส่ียง น าร่องหมู่บา้น หมู่8 ต.นิคมฯ และ หมู่ 
8 ต.เทพนคร 
5.พฒันาการด าเนินงานคลินิก DPAC ทั้งในสถานบริการในชุมชน 
6.พฒันาศกัยภาพ อสค. ใหค้รอบคลุมในกลุ่มเส่ียง 
7.ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาสุขภาพในประชาชนกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงครอบคลุม 3 ดา้น 
       7.1ดา้นอาหารสุขภาพ (Health eating) 
       7.2การด าเนินชีวติประจ าวนัท่ีกระฉบักระแฉง (Active living) 
       7.3การเขา้ถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

150 130 114 

จ านวนกลุ่มเส่ียงทีไ่ด้รับการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 6 สัปดาห์ 



ควบคุมระดบัน า้ตาลได้ด ี2558-2562 

ความครอบคลุมการตรวจ HbA1C 2558-2562 
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ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี 
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Typearea1-3

Chronic FU

อายุ/ปี หญิง ชาย รวม ร้อยละ 

≤  40 11 0 11 2.82 

41-50 50 14 64 16.37 

51-60 119 44 163 41.69 

61-70 70 44 114 29.16 

71-80 24 9 33 8.44 

81-90 4 1 5 1.28 

≥ 90 - 1 1 0.26 

รวม 278 113 391 100 

ไมไ่ด้รับการตรวจ 
42 คน 

 
6.48 

ตารางผู้ป่วยเบาหวานทีม่ ีHbA1C ≥ 7 จ าแนกตามอายุและเพศปี2562 



ร้อยละ 
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ควบคุมโรคความดนัโลหิตสูงได้ด ี2558-2562 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 



ปัญหา/อุปสรรค 

1.ผู้ป่วยขาดนัด รับยาไม่ต่อเน่ือง ทานยาไม่ครบตาม
แพทย์ส่ัง 
2.ผู้ป่วยที่ระดบั HdA1c>7 เข้ากลุ่มปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมมีการเจาะเลือดซ ้า 
3. ผู้ป่วยอยู่ต่างจงัหวดัรักษาที่อ่ืน 

แนวทางการแก้ไข 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี 

1.ท้าแผนตรวจHdA1c ในไตรมาสแรกของปี  
2.วิเคราะห์ค้นหาปัญหารายบุคคลของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการให้ความรู้โดยสหสาขาวิชาชีพเดือนมกราคม 2563 
3.เจาะเลือดเพื่อหา HdA1c ซ้้า ในเดือนกรกฎาคม 2563 
4.การอบรมและพัฒนาแกนน้าหรือ อสม.ในเขตรับผิดชอบของ รพ.ให้มีความรู้และสามารถให้ค้าปรึกษาผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน 
5.จัดตั้งกลุ่ม LINEผู้ป่วยเบาหวาน มีการแจ้งระบบนัด ล่วงหน้า ติดตามผู้ป่วยขาดนัดและให้ค้าปรึกษา 
6.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเสี่ยงของผู้ป่วยโดยสหสาขาวิชาชีพ 
7.ส่งต่อข้อมูลระหว่างคลินิกกับPCC ในการติดตามผู้ป่วยขาดนัด 2 ครั้งติดกัน ผู้ป่วยที่มีระดับน้้าตาลสูงกว่า 400 
mg/dL. 2 ครั้งติดกัน  ผู้ป่วยเบาหวานท่ี Admit ทุกรายและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ 180/100 mmHg. เพื่อ
ติดตามเยี่ยมบ้าน  
8.พัฒนาศักยภาพ อสค. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 



วยัเรียน 



ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

KPIร้อยละ 68 ของเด็กวัยเรียน6-14ปีสูงดีสม
ส่วน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผลงาน 58.16% 

อว้น≤10 % เกินเกณฑ ์

 

เต้ีย<5 % เกินเกณฑ ์

ผลงาน 15.83% 

ผลงาน 8.35% 

ประเด็นปัญหาการท างาน 

1.จ านวนข้อมูลเดก็นักเรียนไม่ตรงกับจ านวน
นักเรียนที่มีอยู่ในโรงเรียนจริง 
2.เคร่ืองช่ังน า้หนัก และเคร่ืองวัดส่วนสูง ไม่ได้
มาตรฐาน 
3.การจัดจ าหน่ายอาหาร ภายในและภายนอก
โรงเรียนไม่เหมาะสม 
4.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนไม่
เพยีงพอ 
 



ร้อยละ 68 ของเดก็วยัเรียน 6-14 ปีสูงดสีมส่วนไม่ผ่านเกณฑ์ 
  เตีย้ < 5 % เกนิเกณฑ์ 
 อ้วน <10% เกนิเกณฑ์ 

วเิคราะห์ปัญหาจากขอ้มูลน ้าหนกัส่วนสูง โรงเรียนในเขตรับผดิชอบ  ปี 2562 
 

โรงเรียน สูงดี สมส่วน อ้วน เตีย้ 

บ้านสระสิงห์โต 49.5 16.93 2.65 

นิคมฯ 1 67.29 13.34 4.82 

นิคมฯ 3 72.04 5.47 4.89 

นิคมฯ 4 62.75 11.24 4.56 



1.ส่งเสริม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการด าเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
2.ประสานงานโรงเรียนใหมี้การใชเ้คร่ืองชัง่น ้ าหนกั และเคร่ืองวดัส่วนสูงท่ีไดม้าตรฐานพร้อมส่ง
ตรวจสอบเทียบมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเลเม่ือศูนยว์ิศวกรรมเขต 3 มาด าเนินการ 
 
3.ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีกิจกรรมทางกายใหเ้พียงพอ 
 
4.มุ่งเนน้ 4 โรงเรียนท่ีมีปัญหาเนน้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ใหเ้พิ่มกิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อ
ลดความอว้น เพิ่มความสูง เช่นการกระโดดเชือก กระโดดตบ กระโดดโลดเตน้ 

มาตรการแก้ไขปัญหา 



ผู้สูงอายุ 



ช่วงอายุ ชาย รวม
ชาย 

ร้อยละ หญิง รวม
หญิง 

ร้อยละ รวม
ทัง้หมด 

ร้อย
ละ ต.นิคมทุ่ง

โพธ์ิทะเล 

ต.เทพนคร ต.นิคมทุ่ง
โพธ์ิทะเล 

ต.เทพนคร 

ผู้สูงอายุวัยต้น 
(60-69 ปี) 

355 69 424 57.92 424 78 502 53.18 926 55.25 

ผู้สูงอายุวัย
กลาง 

(70-79 ปี) 

180 38 218 29.78 219 50 269 28.50 487 29.06 

ผู้สูงอายุวัย
ปลาย 

(80 ปีขึน้ไป) 

78 12 90 12.30 142 31 173 18.33 263 15.70 

รวม 613 119 732 100 785 159 944 100 1676 100 



คัดกรอง/ประเมนิ ต.นิคมทุ่ง

โพธ์ิทะเล 

ต.เทพ

นคร 

จ านวน ร้อยละ 

ความสามารถ

ในการด าเนิน

ชีวติ (ADL) 

กลุม่ติดสงัคม 1198 117 1315 96.41 

กลุม่ติดบ้าน 32 5 37 2.71 

กลุม่ติดเตียง 12 3 15 1.10 

ข้อมูลผู้สูงอายุจ าแนกตามความสามารถในการท ากจิวตัรประจ าวนั (ADL) 



สรุปผลการคดักรอง 
  ผลผิดปกต/ิเส่ียง (คน) คดิเป็นร้อยละ 

1.คดักรองโรคเบาหวาน 143 10.48 

2.คดักรองโรคความดนัโลหิตสงู 402 29.41 

3.สขุภาพช่องปาก 348 25.48 

4.โรคซมึเศร้า 40 2.93 

5.โรคข้อเข่าเสือ่ม 456 33.43 

6.ภาวะสมองเสื่อม 126 9.23 

7.ภาวะโภชนาการ รอบเอวเกิน = 482 
BMI เกิน = 513 

35.26 
37.52 

8.ภาวะสายตา(การมองเห็น) 528 38.62 

9.ภาวะกลัน้ปัสสาวะ 151 11.05 

10.ภาวะหกล้ม 296 21.65 

11.การนอน 217 15.87 

12.พฤติกรรมสขุภาพท่ีพึง่ประสงค์ 730 53.40 



  ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 ติดสังคม 
1. มีการคดักรองสุขภาพผูสู้งอาย ุ
2.ผลกัดนัใหมี้ชมรมผูสู้งอายแุละใหผู้สู้งอายเุขา้ร่วมชมรมและ ร่วมกิจกรรม
ในโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
3.ส่งเสริมกิจกรรม 3 อ 2 ส. 
 

กจิกรรม 



ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 ติดบ้าน 

1.มีการคดักรองสุขภาพผูสู้งอาย ุ
2.เยีย่มบา้นและฟ้ืนฟูร่างกายโดยทีมหมอครอบครัวและใหก้ารดูแลโดย 
care giver 

 
 

กจิกรรม 



ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 ติดบ้าน 

1.มีการคดักรองสุขภาพผูสู้งอาย ุ
2.เยีย่มบา้นและฟ้ืนฟูร่างกายโดยทีมหมอครอบครัวและcare giver 

3.ดูแลสนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
4.ใหก้ารดูแลแบบประคบัประคอง(ระยะสุดทา้ย) palliative care โดย
ทีม PCC 

กจิกรรม 



การสง่เสริมป้องกนัสขุภาพช่องปาก 



ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

KPIร้อยละ 85 
 ของเด็กอายุ12ปีฟันดีไม่มีผุ  cavity free 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

ผลงาน 81.82 % 

 PIโรคฟันผเุดก็อาย ุ12 ปี ≤49 % เกิน

เกณฑ ์

 PI เด็กอาย ุ6 ปีไดร้บัการเดลือบหลมุ

รอ่งฟันแทไ้ม่ผา่นเกณฑ ์มากกว่า 40 % 

ผลงาน 52.27 % 

ผลงาน 25% 

ประเด็นปัญหาการท างาน 
1.ปัญหาด้านข้อมูลITพืน้ที่บันทึกข้อมูลใน HDCไม่ทันเวลา 
2.จ านวนข้อมูลเดก็นักเรียนไม่ตรงกบัจ านวนนักเรียนจริง 
3.ปัญหาเดก็อายุ 6 ปีได้รับการเดลือบหลุมร่องฟันแท้ 

     1.ฟันกรามแทซ่ี้แรกข้ึนล่าชา้วา่เกณฑเ์ดก็ 6 ปี 
      2.เดก็ไปเรียนนอกพ้ืนท่ีเน่ืองจากใกลเ้มือง 
      3.ฟันกรามแทซ่ี้แรกข้ึนชา้ หรือบางคนข้ึนไม่เตม็ซ่ี ร่อง
หลุมต้ืน บางรายผมุาก่อนแลว้ 
4.การส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านสุขภาพช่องปาก 



ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

               ปัญหา                        การด าเนินงานแก้ไข 
1.พื้นทีบ่ันทกึข้อมูลใน HDC ไม่ทนักลุ่มเดก็วยัเรียน 
อนุบาล- ป.6 
1.1 การตรวจสอบข้อมูลในการลงหัตถการ 
1.2 เดก็อายุ 12 ปี เรียนช้ัน มธัยม  

1.ก าหนดระยะเวลาตรวจฟันภาคเรียนท่ี1 จาก กค. เป็น  มิย. 
2.การตรวจใหล้งบนัทึกการตรวจตามท่ี WHO ก าหนด 
3. เด็กอาย ุ12 ปี ควรมีการตรวจฟันดว้ยคนๆเดียวเพ่ือลดความเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละคน 
4.บนัทึกใหเ้สร็จภายใน  มิย. 
4.1 ก่อนมีการส่งขอ้มูลประจ าเดือน ให ้IT มีการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนส่งจงัหวดั  
4.2 ทบทวน การลงรหสัหตัถการใหถู้กตอ้ง ใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น 
4.3 จดัระบบนดัการใหบ้ริการพิเศษส าหรับ นร .มธัยมในเขตพ้ืนท่ี ประสานงานกบั โรงเรียน เพ่ือขอความร่วมมือ ในการ
ใหน้กัเรียนมารับบริการตามระบบนดัของโรงพยาบาล 
 

2.จ านวนข้อมูลเดก็นักเรียน  ไม่ตรงกบัจ านวน นักเรียนที่
มอียู่จริง 
2.1การให้บริการจะนับเฉพาะอายุวนัทีน่ัดมารับบริการ  
2.2การนับอายุนับตั้งแต่ 1 มค. 31 ธค.ของปีนั้น 

1.ประสานขอขอ้มูลนกัเรียนประถมศึกษาจากโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 7 แห่ง (31 พค. ของทุกปี )จดัการฐานขอ้มูลให้
ตรงกนัระหวา่ง โรงเรียนและโรงพยาบาล 
2.ส ารวจรายช่ือน.ร.ท่ีมีอายไุม่เกิน 6ปี 11 เดือน 29 วนั นบัตั้งแต่ 1 มค. 31 ธค.ของปีนั้น 
3.น าฐานขอ้มูลเด็ก น.ร.ในกลุ่มเป้าหมาย วางแผนใหบ้ริการตามกลุ่มอายเุพ่ือวางแผนจดับริการก่อน-หลงั 
3.1 เด็ก อาย6ุ ปี  (ป.1) ท่ีตอ้งเคลือบหลุมร่องฟัน  
3.2จดัระบบบริการทนัตกรรม ใหก้บัเด็ก6-12 ปี บนัทึกติดตามรายเดือน 

3.ปัญหาเดก็อายุ 6 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ 
 1.ฟันกรามแท้ซ่ีแรกขึน้ล่าช้าว่าเกณฑ์เดก็ 6 ปี หรือบางคน
ขึน้ไม่เตม็ซ่ี ร่องหลุมตื้น บางรายผมุาก่อนแล้ว 
2.เดก็ไปเรียนนอกพื้นทีเ่น่ืองจากใกล้เมือง 
 
 
 

1.จดัการขอ้มูลเด็กอาย ุ6 ปี (ป.1)   ใหต้รงกนัระหวา่ง โรงเรียนและโรงพยาบาล 
 2.ตรวจฟันเด็ก อาย6ุ ปี (ป.1)  เรียงล าดบัอาย ุการใหบ้ริการเคลือบหลุมร่อง   
3.ส ารองกลุ่มเด็ก (อนุบาล 3) ท่ีมีอายใุกลเ้คียงกบัอาย ุ6 ปีภายในปีนั้น มารับบริการเพ่ิมข้ึน 
4.กรณีฟันกรามแทซ่ี้แรกข้ึนชา้ใหท้ าการตรวจซ ้ าในภาคเรียนท่ี 2 เพ่ิมข้ึน ในรายท่ีผกุ่อนอาย ุ6 ปี ใหด้ าเนินการเฝ้าระวงัใน
กลุ่ม นกัเรียน อนุบาลเพ่ิมข้ึนไป 
5. เด็กไปเรียนนอกพ้ืนท่ีเน่ืองจากใกลเ้มืองใหมี้การประชาสมัพนัธ์ การใหบ้ริการในช่วงปิดเทอมท่ีคลินิกทนัตกรรม 
6.ลงบนัทึกขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้น ณ วนัท่ีมารับบริการวนัต่อวนั 



ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

               ปัญหา                        การด าเนินงานแกไ้ข 

3.การสง่เสรมิคณุภาพการเรยีนร ูด้า้น

สขุภาพช่องปาก  

PIโรคฟันผเุด็กอาย ุ12 ปี ≤49 % เกิน

เกณฑ ์

1.ด าเนนิงานโรงเรียนอ่อนหวาน เครือขา่ยเด็กไทยฟันดี ทกุโรงเรียน 7 แห่ง 

2.บรูณาการงานสง่เสริมทนัตสขุภาพร่วมกบัโรงเรียนภายใต ้โครงการโรงเรียนรอบรูด้า้น

สขุภาพ (  HLS )  

3.ด าเนนิกิจกรรมสง่เสริมทนัตสขุภาพควบคูไ่ปกบัโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ  มุง่เนน้สง่เสริม

ความรอบรูด้า้นการเลือกรบัประทานอาหารท่ี การดแูลสขุภาพชอ่งปากและการแปรงฟันท่ี

ถกูวิธี 

4.การบนัทึกขอ้มลูการตรวจฟัน ตามหลกั WHO  

5.สนบัสนนุอปุกรณก์ารแปรงฟัน  

6.ฝึกทกัษะการแปรงฟันแบบแหง้ และ แบบ 2 2 2 

7.จดัระบบเฝ้าระวังการเกิดโรคฟันผ ุตัง้แต ่อนบุาล – ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ละชัน้ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

8.จดัสิ่งแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การสง่เสริมสขุภาพชอ่งปาก 

 

 



KPIรอ้ยละ 85 

 ของเด็กอาย1ุ2ปีฟันดีไมม่ีผ ุ 

 cavity free 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

PI เด็กอาย ุ6 ปีได้รับการ
เคลือบหลมุร่องฟันแท้ไม่
ผ่านเกณฑ์ มากกว่า 40 % 

PIโรคฟันผเุด็กอาย ุ12 ปี 
≤49 %  

เกนิเกณฑ์ 

ปัญหากลุ่มเด็ก 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ cavity Free 

HDC   ตรวจ    ผลงาน    ร้อยละ 
138       44          36       81.82 

HDC     ผลงาน     ร้อยละ 
88                22         25 

HDC    ตรวจ    ฟันแท้ผุ     ร้อยละ 
138         44          23         52.27 

1.เดก็อยู่ในพืน้ท่ีจริง 67 คน  
(น.ร. ป.6) 

2.อายุ ณ.วันท่ีรับบริการเกิน
เกณฑ์ 

3.มัธยม 43 คน     
4.ประถม 1 คนในเขตที่

เหลือ อายุไม่ถงึ 

1.เป้าหมายจริง มี 40 คน 
 (อายุ 6 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
2. อายุ ณ.วันที่รับบริการ

เกนิเกณฑ์  
48 คน   

1.เด็กอยู่ในพืน้ที่จริง 67 คน (น.ร. 
ป.6) 

2. คนฟันตรวจเด็ก 12 ปี หลายคน 
3.ไม่ตรวจตาม WHO ที่มีข้อบ่งชี ้
ค่อนข้างอยู่ใน การผุ ระยะ 2 จึงลง

บันทึกว่าผุ 
แต่ทีมตกลงกนั ว่าถ้าเจอระยะ 1 ให้
ลงผุได้เลย เพื่อจะได้รับการรักษาใน
ระยะแรกๆก่อนจะลุกลามในระยะ

ถดัไป 



การพัฒนา 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 



คลินิกหมอครอบครัว 
( Primary Care Cluster) 

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล  อ้าเภอเมือง  จังหวัดก้าแพงเพชร 
เปิดด้าเนินการ 10 กุมภาพันธ์ 2560 



Structure : PCC เครือข่าย รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล  
จังหวัดก าแพงเพชร 

Structrure  ก่อนรับการชีแ้จงจาก นพ.สสจ.  สถานการณ์ปัจจุบัน 

สถานที่ตัง้  รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 
 

ลกูข่าย 1. รพ.สต.โพธ์ิสวสัดิ์ 
 

1. รพ.สต.โพธ์ิสวสัดิ์ 
 



การจัดตั้งคลนิิกหมอครอบครัว PCC เครือข่าย รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล  
จังหวัดก าแพงเพชร 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  1 คน 
ปฏิบตัิงานอย่างน้อย 7 วนั / สัปดาห์ 
ไปปฏิบัติงานที่ รพสต 2 วนั 
พยาบาลวชิาชีพ  4 คน 
นักวชิาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
4 คน  



         
  
  

พ้ืนท่ี 1  รับผิดชอบ  5 หมู่บา้น 
 หมู่ 1 บา้นทุ่งโพธ์ิทะเล 
ประชากร 2643คน    หมู่ 2บา้นโพธ์ิทะเลกลาง 
                                   หมู่ 8 บา้นใหม่ศรีอุบล 
                                    หมู่ 9 บา้นวงัออ้ 
 หมู่ 11 บา้นวงัเพชร 
 เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ  2 คน 
1.นางเยาวเรศ  ผอ่งแผว้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นส.ฑาริกา  หงส์จีน  นกัวิชาสาธารณสุข 
 
 

รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 
พ้ืนท่ี 2 รับผิดชอบ  7 หมู่บา้น 
 หมู่ 3 บา้นสระเตย 
                                     หมู่ 4 บา้นโพธ์ิทะเล 
ประชากร2318คน     หมู่ 5 บา้นบ่อทอง 
 หมู่ 7 บา้นแปดออ้ม 
 หมู่ 14 บา้นบวัทอง 
 หมู่ 15 บา้นวงัทอง 
                                     หมู่ 16 บา้นหนองอ่ึงพฒันา 
เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ 2  คน 
1นางรุ่งฤดี  สงภกัดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
1.นายสมโภชน์  ทรัพยเ์จริญพนัธ์ นกัวิชาสาธารณสุข
ช านาญการ 

รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 

พ้ืนท่ี 3  รับผิดชอบ 6หมู่บา้น 
 หมู่ 6 บา้นหนองทอง 
ประชากร3325คน     หมู่ 10 บา้นหนองทอง 
 หมู่ 12 บา้นใหม่บ่อทอง 
 หมู่ 13 บา้นพิกุลทอง 
 หมู่ 8 เทพนคร  (บา้นสระสิงห์โ ต ) 
                                     หมู่ 22 เทพนคร ( บา้นหนองสุบิน ) 
เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ 2  คน 
1นางจรรยา  ชูเฉลิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นส.ณภทัร  โพธ์ิเยน็ นกัวิชาสาธารณสุขช านาญการ 

รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 

PCC รพ.ทล. 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

นายธเนศ สุขภริย ์แพทย ์

นส.อรสา พงษก์ษตรก์รรม ์เภสชักรช านาญการ 

นางชอ่ฟ้า  ขนักสกิรรม เจา้พนักงานทนัต

สาธารณสุขช านาญงาน 

นางยุพนิ สมชือ่ แพทยแ์ผนไทยช านาญการ 

นส.อรวรรณ  ทาโคตร นักกายภาพบ าบดั 

นางนลนีิ  สุขภริมย ์นักกายภาพบ าบดั 

นางนกนอ้ย  ทบัอนิทร ์พยาบาลวชิาชพีช านาญ

การ 

 

  

ดแูลทัง้ 5 พืน้ที ่

ประชากรทัง้หมด 11251 

คน 

รพ สต โพธ์ิสวสัด์ิ 

พท.ท่ี 4 รับผิดชอบ หมู่ 3 4 5 8 9 ต สระแกว้ 
ประชากร  2957คน 
 เจา้หนา้ท่ี  4 คน 
 นายเกษม นวลแกว้ จพง อาวโุส   
นางวนัวิสาห์  พนัธ์ละออง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญ
การ 
นส.สอยดาว  เปลา นกัวิชาการสาธารณสุข 
   



• 1.พฒันา จ านวน  อาสาสมคัรครอบครัว ( อสค ) ใหม้ากข้ึนทั้งจ านวน
และทกัษะในการดูแลผูป่้วย เพื่อดูแลครอบครัวผูป่้วยท่ีขาดโอกาสการ
เขา้ถึงบริการ และไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง 

• 2.พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีในการดูแลผูป่้วยPalliative care  

• 3.พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยและครอบครัวใหค้รอบคลุมทั้งกลุ่ม ดี เส่ียง 
ป่วย 
 

การพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

การพฒันาบุคลากร 



• มีขั้นตอนในการติดตามเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น 
• 1.จดัท าทะเบียนผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นแยกเป็นพ้ืนท่ี 
• 2. จดัท าแฟ้มส าหรับการเยีย่มบา้นโดยใชแ้นว INHOMESS  การประเมินภาวะ

สุขภาพครอบครัวและรายบุคคล  และสรุปปัญหาแบบองคร์วมทั้งครอบครัว   
ประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

• 3. การก าหนด กลุ่มเป้าหมายในการเยีย่มดงัน้ี NCDS  ( re admit , FBS ≥ 400 
mg%  BP ≥180/110 mmHg ,ขาดนดั 2 visit ติดกนั หรือญาติรับยาแทนตลอด )  
CKD stage 5 , stroke ,ผูสู้งอายติุดเตียง,palliative care  

พฒันาระบบบริการ 



พฒันารูปแบบการติดตามเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น 
• 4.ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเยีย่มแต่ละโรค และตอ้งเยีย่มทุกคนในครอบครัว ให้

การดูแลแบบองคร์วม 

• 5.วนัลงเยีย่มบา้นเป็นวนั องัคาร,พฤหสับดี ( ในเขตรับผดิชอบของโรพยาบาล 
และ ศุกร์ท่ี 2 ,4 ( ในเขต  รพ.สต. โพธ์ิสวสัด์ิ ) 

•  6. มีระบบรับปรึกษาหลายช่องทาง เช่น ไลน ์โทรศพัท ์
• 7. หลงัเยีย่มผูป่้วย มีสรุปและการวเิคราะห์ปัญหาเป็นรายบุคคล เพื่อติดตามเยีย่ม 

และก าหนดแนวทาง และปรับรูปแบบการดูแลใหเ้หมาะสมเฉพาะราย ในการดูแล
ในคร้ังต่อไป  

•  8. สรุปผลการด าเนินงาน 

 




