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ค ำน ำ 
 

เอกสารสรุปผลงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2558   ฉบับนี้  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน และกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
ประชาชน จ.ก าแพงเพชร ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง  กระทรวง
สาธารณสุข ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน คือ 1) การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบ
ควบคุมโรค 2) พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการ
ได ้ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ  และ 4) ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ 
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และด้านสิ่งแวดล้อม   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ในการตรวจราชการ  และนิเทศงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการเร่งรัดการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับกลยุทธ์การด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

  ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  เพื่อสร้างสรรค์งานจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

                                                                          14  กุมภาพันธ์  2558 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค ำน ำ  
สำรบัญ  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ก 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดก ำแพงเพชร 1 
 - สภำพทำงภูมิศำสตร์ 1 
 - สภำพกำรปกครอง 2 
 - ข้อมูลทรัพยำกรสำธำรณสุข 6 
 - ข้อมูลสถำนะสุขภำพ 10 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพ จังหวัดก ำแพงเพชร ปีงบประมำณ 2558 16 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ปี 2558 
 

 คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

 - กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี (แผนที่ 1) 20 
 - กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคกลุ่มเด็กนักเรียน 5-14 ปี (แผนที่ 2) 42 
 - กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น (แผนที่ 3) 62 
 - กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคกลุ่มวัยท ำงำน(แผนที่ 4) 71 
 - กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคกลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำร(แผนที่ 5) 90 
 - กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 111 
 - กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมวัณโรค 120 

 คณะที่  2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน 
           สามารถเข้าถึงบริการได้  

 

 - ระบบบริกำรปฐมภูมิ 124 
 - สรุปผลกำรด ำเนินงำน Service Plan 10 สำขำ  
 - สำขำหลอดเลือดหัวใจและสมอง 147 
 - สำขำมะเร็ง 157 
 - สำขำโรคไม่ติดต่อ(เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง) 163 

 - สำขำตำ ไต 172 
 - สำขำอุบัติเหตุศัลยกรรม และออโธปิดิกส์ 180 
 - สำขำสุขภำพจิต และจิตเวช 186 
 - สำขำทำรกแรกเกิด 194 
 - สำขำสุขภำพช่องปำก 198 

      - สำขำอำยุรกรรม 201 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  

 - กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 203 
 - กำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 209 
 - กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   221 
 - การพัฒนาคน (คุณธรรม คุณภาพ) 230 
 - กำรพัฒนำระบบข้อมูล 233 
 - กำรบริหำรเงินงบประมำณ 235 
 - กำรพัฒนำแผนงำนและประเมินผล   236 
   

 คณะที ่4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
          และด้านสิ่งแวดล้อม  

 

 - ระบบกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำร อำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ   242 
 - ระบบกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสิ่งแวดล้อมสุขภำพ 246 
   

 คณะที ่5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  

 - โครงกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 251 
 - โครงกำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำรในส่วนภูมิภำค 278 
 - โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำย 282 
   เข้ำสู่มำตรฐำน Primary GMP  
  

  
 ภาคผนวก  

 - รำยชื่อผู้บริหำร  
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บทสรุปผู้บริหาร 
การตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2558 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
............................................... 

การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค   

กลุ่มสตรีและเด็ก ๐-๕ ปี 
พบปัญหามารดาตายหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ไม่ครบเกณฑ์  หญิงตั้งครรภ์โลหิตจางทารกแรกเกิด 

น้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  เด็ก0-5 ปี  น้้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ มากกว่าเกณฑ์ เตี้ย อ้วน ฟันผุ ความ
ครอบคลุมวัคซีน เป็นโรคติดต่อได้แก่ โรคอุจจาระร่วง มือเท้าปาก ปอดบวมและตาแดง  เป้าหมายเพ่ือลดการ
ตายมารดาและเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  จังหวัดก้าหนดมาตรการส้าคัญโดย  พัฒนา MCH Board 
ระดับจังหวัด และอ้าเภอเพ่ือมีการแก้ไขปัญหาของ DHS พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ์ WCC/ศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียน/ศพด.อ่อนหวาน การด้าเนินงานโรงเรียนพ่อแม ่
กินกอด เล่น เล่า พัฒนา IQ/EQ อบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ต้าบลนมแม่ในศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก พัฒนาทีม  ปรับพฤติกรรม  โดยจัดท้าโครงการแก้ไขปัญหา ๙ แผนงานหลัก  งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๗,๗๑๒,๕๘๔ บาท  

กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) 
การบาดเจ็บสาเหตุหลักของการตายในเด็กวัยเรียนทั้งเพศหญิงและชาย คืออุบัติเหตุทางถนนและ

อุบัติเหตุการจมน้้า เด็กจมน้้า อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี เท่ากับ ๒๘.๖ ต่อแสนประชากร   มี
อัตราสูงสุดในเขต 3 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี   พบปัญหาด้านระดับสติปัญญาระดับสติปัญญาเด็กนักเรียน 
ปี 2554 ร้อยละ 95.22  เด็กอ้วนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เด็กอายุ 12 ปี ฟันผุร้อยละ 34.07 และโรคติดต่อ 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง แนวทางแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น้าชุมชน ผู้ปกครอง) โดยบูรณาการ 
“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวิถีพุทธ และ อสม.น้อย ชมรมเด็กไทยท้าได้ภายใต้สังคมสุขภาพดีวีธรรม วิถีไทย”
พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูพ่ีเลี้ยงเด็กส่งเสริมและสนับสนุนสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและผู้ปกครองจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ้าเภอ/ต้าบล มีแผนงาน/โครงการ จังหวัด อ้าเภอ 
ต้าบลกว่า 120 โครงการ งบประมาณโดยรวม จ้านวน 4,855,593 บาท 

กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี) 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุน้อยกว่า20 ปี มีแนวโน้มลดลง อัตราการตั้งครรภ์ซ้้าในวัยรุ่น 15 -19 ป ี 

ปี 2557  เท่ากับ 5.1 ต่อพัน สูงกว่าปี 2556  (4.7 ต่อพัน)  สอดคล้องกับอัตราการใช้ถุงยางอนามัยใน
นักเรียนชาย ม.5 ปี 2557 เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 66.67 แต่ยังพบว่าปัญหาความชุกการดื่มแอลกอฮอล์ มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ๓๖.๙ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๓๒.๗) ดังนั้น จึงเน้นการสร้างมาตรการทางสังคม
ให้เกิดรูปธรรมบูรณาการเชื่อมโยงด้วยระบบ DHS โดยด้าเนินงานสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย (บวร.สอ.) การคืน
ข้อมูลให้ชุมชน (อปท) และภาคีเกี่ยวข้อง ให้ทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของเยาวชน เน้นการเติมต้นทุนทางปัญญาและต้นทุนทางคุณธรรม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านจิตใจ 
ด้าเนินโครงการจัดระเบียบสังคมร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย ออกตรวจร้านค้าจ้าหน่ายสุรา/บุหรี่ รณรงค์ใน
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วันส้าคัญปลอดเหล้า การจัดพื้นที่เยาวชนสร้างสรรค์ สร้างเยาวชนต้นแบบ 3ส ๓อ ในชมรม TO BE NUMBER 
ONE โดยอปท.สนับสนุนงบประมาณ ๓,๗๖๘,๖๒๙ บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๔๙๙,๘๖๓ บาท     คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๙๘   

กลุ่มวัยท างาน (15-59 ปี) 
ปัญหาส้าคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจมะเร็งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุทางถนนพิษสาร

ก้าจัดศัตรูพืช ไข้เลือดออก วัณโรค ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น(UGIH) ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย
และภาวะอ้วนลงพุง  อัตราความชุกโรคเบาหวาน ปี2553-2557 จังหวัดก้าแพงเพชร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็น 
ร้อยละ 3.29, 4.38, 3.87, 5.29 และ 5.57 และโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 7.86,9.51, 7.43, 9.09 
และ 10.09 ตามล้าดับ สอดคล้องกับสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ  พบปัญหาความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงที่
สูงขึ้นของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง(ดื่มเหล้าสูบบุหรี่บริโภคผักผลไม้น้อยออกก้าลังกายไม่
เพียงพอขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับ)  ภาวะอ้วนลงพุง ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อัตราป่วยด้วยโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช ในปี ๒๕๕๗  พบอัตราป่วย เท่ากับ  
๓๕.95 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงเกินกว่าที่เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดไว้ (ไม่เกิน ๑๕ ต่อแสนประชากร)  
จึงเร่งรัดด้าเนินการตรวจค้นหาคัดกรองประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ขึ้นไป และพัฒนาบุคลากรในการตรวจรักษา
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย เฝ้าระวังดูแลผู้มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอดจนด้าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ คลินิก NCD 
คุณภาพและการปรับพฤติกรรมเสี่ยงการด้าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในคลินิก DPAC ที่
ครอบคลุมหน่วยบริการทุกแห่งและด้าเนินงานโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
รวมโครงการแก้ไขปัญหา ๙ แผนงานหลัก งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๕๘0,๕๖o บาท   

กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ 
จังหวัดก้าแพงเพชรก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผู้สูงอายุ ร้อยละ 14.60 ได้รับการ

ประเมินตามความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ือประกอบกิจวัตรประจ้าวัน(Activity of Daily Living)  ร้อยละ 
79.37  และพบว่า ร้อยละ 1.21 - 5.75  มีข้อจ้ากัดในการท้ากิจวัตรประจ้าวันพ้ืนฐาน(ท้าเองไม่ได้) ปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุส่วนใหญ่เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง  เบาหวาน ความดันโลหิตสูงข้อเข่า
เสื่อม เป็นผู้พิการ และภาวะซึมเศร้า และโรคติดต่อ วัณโรค ปอดอักเสบ โดยพบว่า อัตราตายต่อประชากรแสนคน 
โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ปี 2555-2557 มีแนวโน้มลดลง อัตรา 116.66, 79.31 และ31.54 
(เป้าหมายไม่เกิน 12 ต่อประชากรแสนคน)  ผลการคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ได้ร้อยละ  89.49 ต่้ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)นอกจากนี้ปัญหาสภาวะทันตสุขภาพ 
จากผลการส้ารวจในปี 2556 – ๒๕๕๗ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 57.81และ๖๒.๔๗ ตามล้าดับ 
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะกาย-ใจ และเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ83.10 และ 97.63 ตามล้าดับ 
จังหวัดก้าแพงเพชร ได้ด้าเนินการดูแลผู้ป่วยระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง (Long Term Care) โดยสนับสนุน
งบประมาณเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Care Manager : Care giver) อาสาสมัครผู้สูงอายุ และชมรม
ผู้สูงอายุ ในปี 2558 เร่งรัดด้าเนินการตามนโยบายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ ครบวงจร เน้นให้เพ่ิมนัก
การแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.เพ่ือให้บริการเยี่ยมบ้านเชิงรุก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาล โดยแผนงาน/
โครงการ ที่ด้าเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2558  จ้านวน 142 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๘,๕๘๑  บาท 
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คนพิการขาขาด  จ้านวน 434 คน (ข้อมูล ต.ค.56-ก.ย.57)  ได้รับอุปกรณ์เสริมเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการ 420 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77  แผนงาน/โครงการที่ด้าเนินงานกลุ่มคนพิการ ปี 2558 จ้านวน 20 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น  274,848  บาท 

ด้านพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ  

1.การให้บริการประชาชนที่มารับการด้านสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข 
 สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของจังหวัดก้าแพงเพชร ส่วนใหญ่มาจากอัตราป่วยและเสียชีวิต
จากโรคไม่ติดต่อ ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและอุบัติเหตุซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
ถูกต้อง มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเรื่องการบริโภคอาหาร การออกก้าลังกายและการ
ด้ารงชีวิต จังหวัดก้าแพงเพชรจึงก้าหนดนโยบาย “สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย”(3ส 3อ) 
 การให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก มีผู้ป่วยนอกที่มารับบริการสูงสุด  ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  
ซึ่งมีอัตราการรับบริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555-2557  ในอัตรา  359.86  390.75  และ 
417 ต่อแสนประชากร  รองลงมาได้แก่ โรคเบาหวาน ในอัตรา 127.2  139.84  และ 152 ต่อแสนประชากร    
ส่วนผู้ป่วยที่มารับบริการสูงสุด  ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งมีอัตราการรับบริการเพ่ิมข้ึน  ซึ่งในปี 2555-
2557  มีอัตรา 1703 1497และ 1845ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ โรคเบาหวานมี มีอัตรา 
843682 และ 758 ต่อแสนประชากร    
 ส้าหรับสาเหตุการตาย พบว่า  ปีงบประมาณ 2555-2557  พบว่าสาเหตุการตายอันดับแรก คือ 
โรคระบบไหลเวียนเลือด  รองลงมาโรคมะเร็ง  แต่พบว่ามีอัตราการตายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ 
84.67  81.11  และ 78.89ต่อแสนประชากรตามล้าดับโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองก็มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน คือ 45.69  45.98 และ 45.14 ต่อแสนประชากรตามล้าดับ  ส้าหรับโรคที่มี
อัตราการตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3ปีที่ผ่านมา  ได้แก่  โรคปอดอักเสบ  มีอัตรา 27.94  33.9  
และ 40.2 ต่อแสนประชากรตามล้าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีอัตราการตายเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน คือ มีอัตรา 3.35  5.90 และ 8.64 ต่อแสนประชากร  ตามล้าดับ  ส่วนอัตราการฆ่าตัว
ตายส้าเร็จมีอัตราเพ่ิมขึ้น โดยมีอัตรา 7.0  ต่อแสนประชากร เพ่ิมเป็น 7.82 ต่อแสนประชากรในปี 2557    
โรคที่มีปริมาณการส่งต่อเข้ารับการรักษาใน รพ.ก้าแพงเพชรที่ค่าน้้าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอนต่้ากว่า 0.5  
โรคส้าคัญ 5 อันดับ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ๑.คลอดปกติ  ๒ .Anemia 3.Upper GI Bleeding 4. Appendicitis 5.ข้อเข่า 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงพยาบาล 
จังหวัดก้าแพงเพชร   ดัชนี Case Mix Index (CMI) ปี2557 โรงพยาบาลก้าแพงเพชรเป็น

โรงพยาบาลระดับ S ให้บริการผู้ป่วยในมีค่า Adj.rw <0.5 ร้อยละ 39.94   ค่า CMI 1.27โรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดระดับ M2 (รพช. ขาณุวรลักษบุรี) มีการให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์ มีค่าAdjrw <0.5 ร้อยละ49.41 
ค่าCMI 0.69 โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดระดับ  F1-F3 (รพชคลองขลุง, รพช.ไทรงาม, รพช.คลองลาน,  
รพช.พรานกระต่าย, รพช.ลานกระบือ,  รพช.ทรายทองวัฒนา, รพช.ปางศิลาทอง, รพช.บึงสามัคคี, รพชทุ่งโพธิ์ทะเล )
มีการให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์มีค่า Adjrw <0.5 ร้อยละ๔๗.03 ค่า CMI 0.70 
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3.การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ 
          ในภาพรวมปี ๒๕๕๗ มีการส่งต่อนอกเขตลดลง ร้อยละ 7.86 มีโรงพยาบาล M2 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี มีแพทย์ เฉพาะทาง 4 สาขา ได้แก่ สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์, กุมารเวชกรรม,  
อายุรกรรมและวิสัญญียังขาด 2 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ (Hospital Accredictation) 7 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาล
ก้าแพงเพชร(Re2) ขาณุวรลักษบุรี(Re2)  คลองขลุง(Re1)  พรานกระต่าย(Re1)  ทุ่งโพธิ์ทะเล คลองลาน 
และทรายทองวัฒนา โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างขอรับการประเมิน 4  
          การพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในกรณีโรคต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และโรคที่มีการส่งต่อมาก 
โดยมีการด้าเนินการดังนี้ 
 โรคหัวใจ โรงพยาบาลก้าแพงเพชรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในเบื้องต้นและ
มีการอบรมแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในการดูแลผู้ป่วยให้ทันท่วงทีและมีแนวทางการส่งต่อที่ชัดเจน 
ในกรณีผู้ป่วย โรคหัวใจ STEMI ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ สามารถตรวจ echo ได้ ถ้าเกินศักยภาพส่งปัจจุบันหา
เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนจังหวัด นครสวรรค์ และพิจิตร ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง 
 โรคมะเร็ง โรงพยาบาลก้าแพงเพชรได้จัดตั้งศูนย์โรคมะเร็ง    และพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ มีการ
จัดตั้ง Tum0r clinic ศูนย์ให้ยาเคมี,ศูนย์ผสมยาเคมี โดยให้เคมีบ้าบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และ มะเร็งล้าไส้ 
มีระบบส่งต่อในรายเกินขีดความสามารถโดยมีแม่ข่ายเป็นศูนย์มะเร็งลพบุรีและ มีการจัดอบรมเครือข่ายการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระดับจังหวัด กุมารเวช มีการประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กเพ่ือก้าหนดแนวทางในการ
ด้าเนินงานและพัฒนางาน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบการดูแลส่งต่อทารกแรกเกิดให้มีประสิทธิภาพ 
ด้าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลก้าแพงเพชรและ
โรงพยาบาลชุมชน จัดระบบการส่งต่อทารกแรก (Fast track Newborn)เพ่ิมศักยภาพการดูแลทารกน้้าหนัก
น้อย ในโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (M 2) 
 การพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่นในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดท้าแนวทางการบ้าบัดรักษาการบาดเจ็บของ
กระดูกสันหลังส่วนคอพร้อมสนับสนุนกายอุปกรณ์พยุงกระดูกคอโรงพยาบาลชุมชน  จัดท้าท้าเนียบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และมีแผนพัฒนา เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ อุดตัน,เครือข่ายบริการบาดเจ็บที่ศีรษะ 
6. การพัฒนาคุณภาพบริการ 
       จากผลจากการตรวจติดตามพัฒนางาน NCD คุณภาพ ระดับจังหวัด พบว่า มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ อย่าง
น้อยระดับข้อ ค. จ้านวน  ๔  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ๘๐  โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ คือ โรงพยาบาลพราน
กระต่าย  ส่วนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคลินิก NCD คุณภาพ ตามตัวชี้วัดนั้น คณะกรรมการระดับเขตได้
ออกด้าเนินการตรวจระหว่าง วันที่ ๑-๒ และ ๘ กันยายน ๒๕๕๗  ผลการตรวจพบว่า ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ แห่ง 
แบ่งเป็นระดับดีเยี่ยม และ ดีมาก จ้านวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลก้าแพงเพชร และ โรงพยาบาลคลองขลุง 
ตามล้าดับ และระดับดี จ้านวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลคลองลาน ขาณุวรลักษบุรี และ พรานกระต่าย 
Psychosocial Clinic) และ ทีม MCATT 
 ด้านระบบบริการ ได้แก่ ศูนย์ให้ค้าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ ทีม MCATT 
คุณภาพ พบว่า ร้อยละ 72.72 ของศูนย์ให้ค้าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และร้อยละ 63.63 
ของทีม MCATT คุณภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ รพ.พรานกระต่าย  รพ.ปางศิลาทอง และ รพ.
โกสัมพีนคร 
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การพัฒนาพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ(District Health System : DHS)     
การบริหารจัดการสุขภาพระดับอ้าเภออย่างเป็นเอกภาพ (Unity district health team) ให้

ประชาชนมีความร่วมมือในการจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อ้าเภอสุขภาวะ 
ภายใต้องค์ประกอบ UCARE โดยให้ทุกอ้าเภอประเมินตนเองตามเกณฑ์ UCARE  พบว่า ทุกอ้าเภอผ่านขั้นที่ 
3ในปี 2558 มีการด้าเนินการจัดท้าโครงการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ (ODOP) การจัดบริการให้มีการดูแล
สุขภาพร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ (Essential Care) ในกลุ่มผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และ Palliative care 
โดยทีมหมอครอบครัว 
            การพัฒนาพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอ(District Health System : DHS)    ครอบคลุมทุกอ้าเภอ
ตั้งแต่ปี2557 โดยเน้นการบริหารจัดการสุขภาพระดับอ้าเภออย่างเป็นเอกภาพ (Unity district health 
team) ร่วมรับผิดชอบวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความร่วมมือ
ในการจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อ้าเภอสุขภาวะ ภายใต้องค์ประกอบ UCARE 
โดยให้ทุกอ้าเภอประเมินตนเองตามเกณฑ์ UCARE ผ่านขั้นที่ 3 ทุกแห่งในปี 2558 มีการด้าเนินการจัดท้า
โครงการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ (ODOP) และมีการจัดบริการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ 
(Essential Care) ในกลุ่มผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และ Palliative care โดยทีมหมอครอบครัว 

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ    
       ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร ได้ด้าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอ  มีผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับจังหวัด ได้มีการทบทวนผล
การด้าเนินงานตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  ปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพและจากเรื่องร้องเรียน ปี 2557 และจาก
เรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพเพ่ือค้นหาปัญหา  สรุปว่าพบปัญหาที่ส้าคัญ 2 เรื่องคือ ปัญหาน้้ามันทอดซ้้า ซึ่งเป็น
ปัญหาร่วมกันระดับภาค และปัญหาพบฟอร์มาลินในอาหาร โดยพบมากในอาหารทะเลได้แก่ปลาหมึกกรอบ
และผ้าขี้ริ้วซึ่งจะได้ท้าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. การด้าเนินงานเกลือผสมไอโอดีน มีแผนงานด้าเนินการตรวจสอบเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตด้วย
เครื่อง I - Reader  ซึ่งจังหวัดก้าแพงเพชรมีสถานที่ผลิต 1 แห่ง  ที่อ้าเภอคลองลานเป็นการรับซื้อเกลือจาก
บริษัทใหญ่เป็นกระสอบแล้วมาแบ่งบรรจุ   และอยู่ระหว่างด้าเนินการตรวจสอบเกลือบริโภค ณ แหล่ง
จ้าหน่าย (ด้าเนินการโดยหน่วยงานระดับอ้าเภอ)  

3. การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมายได้รับการจัดการ  ซึ่ง
จังหวัดมีแผนงานการด้าเนินงาน 

4. คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ด้าเนินการตามกฎหมาย   มีการด้าเนินการตรวจสอบและผ่าน
มาตรฐานคลินิกเสริมความงาม จ้านวน 5 แห่ง  รวมทั้งงานความปลอดภัยด้านยา อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้า
โครงการยาปลอดภัยในชุมชน 1 แห่ง  

5. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ  มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.)ด้าเนินงานตามอ้านาจหน้าที่และแนวทางที่ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท้าโครงการพัฒนากลไก
และการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน   เทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน โดยได้
จดัท้าโครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีและได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด หลักสูตร Instructor  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการ



ฉ  

 
  

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545 มีการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
การด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Management : FM)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดก้าแพงเพชร ข้อมูล ณ  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๗  
ผลการวิเคราะห์  พบว่า มีโรงพยาบาลที่ติดภาวะวิกฤตระดับ ๗ จ้านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลไทรงาม   มี
ภาวะวิกฤตระดับ 1 จ้านวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และ บึงสามัคคี  ส่วนโรงพยาบาลที่เหลือ 
จ้านวน ๘ แห่ง สถานการณ์การเงินปกติ  ต้นทุนหน่วยบริการผู้ป่วยนอก ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 พบว่า  มี
โรงพยาบาลที่เกินเกณฑ์ จ้านวน  ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลก้าแพงเพชร  พรานกระต่าย คลองลาน  ไทรงาม 
และทุ่งโพธิ์ทะเล  ส่วนต้นทุนหน่วยบริการผู้ป่วยใน มีโรงพยาบาลที่เกินเกณฑ์ จ้านวน ๕ แห่ง เช่นกัน คือ 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี  พรานกระต่าย  คลองลาน  ไทรงาม และทุ่งโพธิ์ทะเล ต้นทุนหน่วยบริการส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ    มีจัดท ำแผนรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย (Planfin) ของหน่วยบริกำร พบว่ำ  มีโรงพยำบำลที่
จัดท ำแผนสมดุล จ ำนวน ๑ แห่ง คือ โรงพยำบำลบึงสำมัคคี  มีโรงพยำบำลที่ท ำแผนแบบขำดดุล จ ำนวน ๑ แห่ง  
คือ  โรงพยำบำลคลองขลุง ส่วนโรงพยำบำลที่เหลือ จ ำนวน ๙ แห่ง ท ำแผนแบบเกินดุล 
 ธรรมมาภิบาล มีการพัฒนาด้านต้นทุนคุณธรรม ในบุคลากรทุกระดับในจังหวัด ด้าเนินการโรงพยาบาล
คุณธรรม   และการตรวจสอบภายใน เชิงบูรณาการตามความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ  และตรวจสอบเชิง
ระบบความเชื่อมโยงของกระบวนการที่มีความเสี่ยงส้าคัญตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ และเน้นตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายประเด็นการตรวจสอบทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
        การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีการจัดซื้อร่วม
จ้านวน 2 กลุ่ม คือ ยาและวัสดุการแพทย์  ด้าเนินการจัดซื้อยาร่วมของโรงพยาบาลทั่วไป จ้านวน 
9,920,696 บาท ร้อยละ 25.76 ของการจัดซื้อ  ของโรงพยาบาลชุมชน จ้านวน 9,854,503 บาท  
ร้อยละ 25.76 ของการจัดซื้อ  และจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมโรงพยาบาลทั่วไป จ้านวน 3,867,529 บาท 
ร้อยละ15.58 ของการจัดซื้อ  โรงพยาบาลชุมชน จ้านวน 1,694,503 บาท ร้อยละ 25.35 ของการจัดซื้อ    
สัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) เกือบทุกแห่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ ยกเว้น รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเลที่ต่้ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย แต่สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อยาพบว่า มีหลายแห่งที่มี
การจัดซื้อยานอกบัญชีฯ (NED) มีสัดส่วนค่อนข้างสูง สัดส่วนรายการ ED:NED  91.9 : 8.1 และสัดส่วน
มูลค่า ED:NED 80.8: 19.2  โดยโรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดท้าและปิดประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม เพ่ือให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องทราบและยืดถือปฏิบัติ  
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ข้อมูลทั่วไปจังหวดัก ำแพงเพชร 
 จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่ง มีโบรำณสถำนเก่ำแก่
ซึ่งก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงหลำยแห่งรวมอยู่ใน "อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร" ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
จำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ 
วันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๓๔ 

ค ำขวัญจังหวัดก ำแพงเพชร 
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น ้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” 

วิสัยทัศน์จังหวัดก ำแพงเพชร 
           จากศักยภาพของเมืองก้าแพงเพชรที่มี ดินดี น ้าดี ป่าสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการก้าหนด วิสัยทัศน์
การพัฒนาจังหวัดว่า “ผู้น้าการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก ” 

ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อม 
      1. สภำพทำงภูมิศำสตร์ 

ที่ตั้งและอำณำเขต จังหวัดก้าแพงเพชรตั งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๓๕๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก 
และจังหวัดพิจิตร  

ขนำดพื้นที่ จังหวัดก้าแพงเพชร มีพื นที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (๕,๓๗๙,๖๘๗ ไร่)  เป็นพื นที่
การเกษตรประมาณ  5,348.15 ตารางกิโลเมตร (๓,๒๐๐,๐๐๐ ไร่) คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของพื นที่ทั งหมด 
ป่าไม้ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (๑,๑๘๗,๔๐๖ ไร่) ร้อยละ 22.05  พื นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆประมาณ 
1,064.65 ตารางกิโลเมตร (๙๙๒,๒๘๑ ไร่) คิดเป็นร้อยละ 18.45 
 
      2. ลักษณะภูมิประเทศ  
 จังหวัดก ำแพงเพชร  มีแม่น้ ำปิงไหลผ่ำนเป็นระยะทำงยำวประมำณ  ๑๐๔  กิโลเมตร  มีลักษณะภูมิ
ประเทศ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

      ลักษณะที่ ๑  เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำปิงตอนล่ำงแบบตะพักลุ่มน้ ำALLUVIAL TERRACE) มีระดับ
ควำมสูงประมำณ ๔๓-๑๐๗ เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง อยู่บริเวณทำงด้ำนทิศตะวันออกและใต้ของ
จังหวัด 
       ลักษณะที่ ๒  เป็นเนินเขำเตี้ยๆ สลับที่รำบ พบเห็นบริเวณด้ำนเหนือ และตอนกลำงของจังหวัด 
       ลักษณะที่ ๓  เป็นภูเขำสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธำตุและต้นน้ ำล ำธำรต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น คลองวัง
เจ้ำ คลองสวนหมำก คลองขลุง และคลองวังไทรไหลลงสู่แม่น้ ำปิง 

โดยสรุป ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดก ำแพงเพชร ด้ำนตะวันตกเป็นภูเขำสูงลำดลงมำ ทำงด้ำน
ตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรำยเหมำะแก่กำรท ำนำแลปลูกพืชไร่ 
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      3. ด้ำนกำรปกครองและประชำกร 

จังหวัดก้าแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๑๑  อ้าเภอ   ๗๘  ต้าบล  ๙๕๖  หมู่บ้าน/27 ชุมชนเมือง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง 3  แห่ง  เทศบาลต้าบล ๒2 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต้าบล ๖4  แห่ง 

ตำรำงท่ี ๑  จ้านวนอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล/อบต. และ รพ.สต. จังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2557 

ล้าดับ อ้าเภอ จ้านวนต้าบล จ้านวนหมู่บ้าน 
จ้านวน

เทศบาลเมือง 
จ้านวน

เทศบาลต้าบล 
จ้านวน อบต. จ้านวน รพ.สต. 

๑ เมืองก้าแพงเพชร 16 219 2 5 12 29 
2 ขาณุวรลักษบุร ี 11 143 1 2 10 17 
3 พรานกระต่าย 10 116 - 4 7 15 
4 คลองขลุง 10 103 - 4 9 12 
5 คลองลาน 4 68 - 1 3 10 
6 ไทรงาม 7 71 - 1 7 8 
7 ลานกระบือ 7 68 - 3 5 8 
8 ปางศิลาทอง 3 42 - 0 3 3 
9 โกสัมพีนคร 3 43 - 0 3 8 

10 บึงสามัคค ี 4 45 - 1 3 6 
11 ทรายทองวัฒนา 3 38 - 1 2 5 

รวมจังหวัด 78 956 3 22 64 120 
ที่มำ : ที่ท้าการปกครองจังหวัดก้าแพงเพชร (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557)  

ตำรำงท่ี 2  จ้านวนประชากรและบ้าน จ้าแนกรายอ้าเภอ จังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2557 

ล้า 
ดับ 

อ้าเภอ 
จ้านวนประชากร(ทะเบียนราษฎร)์ 

จ้านวนบ้าน 
พื นที ่

(ตร.กม.) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม 
๑ เมืองก้าแพงเพชร 81,417 131,764 213,181 81,177 1,615.12 
2 ขาณุวรลักษบุร ี 23,605 82,959 106,564 37,989 1,171.80 
3 พรานกระต่าย 24,789 45,960 70,749 23,013 1,081.79 
4 คลองขลุง 13,448 58,996 72,444 27,430 839.97 
5 คลองลาน 23,456 39,970 63,426 21,720 1,186.78 
6 ไทรงาม 5,126 45,961 51,087 15,847 534.28 
7 ลานกระบือ 12,292 30,646 42,938 13,956 442.32 
8 ปางศิลาทอง 0 30,570 30,570 10,185 755.98 
9 โกสัมพีนคร 0 28,658 28,658 9,858 489.4 

10 บึงสามัคค ี 7,350 19,003 26,353 9,867 287.83 
11 ทรายทองวัฒนา 9,037 14,415 23,552 6,982 202.22 

รวมจังหวัด 200,620 528,902 729,522 258,024 8,607.50 
ที่มำ : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557)   
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ตำรำงท่ี 3 จ้านวนและร้อยละของประชากร จ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ  จังหวัดก้าแพงเพชร 

                                                                                                 

กลุ่มอำยุ (ปี) ชำย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0 - 4 21,683 3.03 20,073 2.80 41,756 5.83 
5 - 9 23,344 3.26 21,913 3.06 45,257 6.32 

10 - 14 23,031 3.22 21,604 3.02 44,635 6.23 
15 - 19 26,679 3.73 24,648 3.44 51,327 7.17 
20 - 24 25,422 3.55 25,376 3.54 50,798 7.09 
25 - 29 25,678 3.59 24,600 3.44 50,278 7.02 
30 - 34 27,903 3.90 26,913 3.76 54,816 7.65 
35 - 39 29,560 4.13 28,710 4.01 58,270 8.14 
40 - 44 29,171 4.07 29,265 4.09 58,436 8.16 
45 - 49 28,620 4.00 30,075 4.20 58,695 8.20 
50 - 54 26,237 3.66 28,159 3.93 54,396 7.60 
55 - 59 20,260 2.83 22,598 3.16 42,858 5.99 
60 - 64 16,880 2.36 18,563 2.59 35,443 4.95 
65 - 69 11,665 1.63 13,298 1.86 24,963 3.49 
70 – 74 7,668 1.07 9,132 1.28 16,800 2.35 
75 – 79 5,822 0.81 7,497 1.05 13,319 1.86 
80 - 84 3,440 0.48 4,858 0.68 8,298 1.16 
85 - 89 1,510 0.21 2,370 0.33 3,880 0.54 
90 - 94 452 0.06 846 0.12 1,298 0.18 
95 - 99 162 0.02 254 0.04 416 0.06 

100 ปีขึ นไป 50 0.01 99 0.01 149 0.02 
มิใช่สัญชาติไทย 167 0.02 135 0.02 302 0.04 
อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 6,194 0.85 5,960 0.82 12,154 1.69 
อยู่ระหวา่งการย้าย 605 0.08 341 0.05 946 0.13 
ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคต ิ 1 0.00 1 0.00 2 0.00 

รวมจังหวัด 362,217 49.65 367,305 50.35 729,522 100 
ที่มำ : ส้านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557 
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        ประชากรวัยพ่ึงพิง กลุ่มอายุ 0-14 ปี       มีจ้านวน 131,648 คน  เท่ากับร้อยละ 18.39 
        ประชากรวัยพึ่งพิง กลุ่มอายุ 60 ปีขึ นไป   มีจ้านวน 104,560 คน  เท่ากับร้อยละ 14.60 
        ประชากรวัยแรงงาน(กลุ่มอายุ 15-59 ปี) มีจ้านวน 479,874 คน  เท่ากับร้อยละ 67.01 
 
 
ตำรำงที่ 4  อายุคาดเฉลี่ย(Life expectancy) ของประชากรจังหวัดก้าแพงเพชร จ้าแนกตามเพศ 
 

ระดับ 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (E0) อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (E60) 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ประเทศปี 2556     71.10 78.10  19.90 23.10 

ก้าแพงเพชร 
2556 73.27 70.35 76.42 19.68 18.45 20.92 
2546 76.82 74.34 78.66 23.01 22.17 22.99 
ผลต่าง - 3.58 - 2.08 - 2.24 - 3.33 - 3.72 - 2.07 

ที่มำ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   กระทรวงสาธารณสุข ก้าหนดเป้าหมายอายุคาดเฉลี่ยคนไทยในอีก 10 ปี  ไม่น้อยกว่า 80  และอายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี  ประชากรจังหวัดก้าแพงเพชรใน ปี 2556  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดเท่ากับ 73.27 ปี (เพศชาย 70.35 ปี  เพศหญิง 76.42 ปี) ลดลงจากปี 2546  และต่้ากว่า
ระดับประเทศ   
 
 
 

ชาย หญิง 
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โครงสร้างอายุประชากรจังหวัดก้าแพงเพชรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) พบสัดส่วน

ของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุชัดเจนขึ น กล่าวคือ ในปี  2557  มี
ประชากรวัยผู้สูงอายุร้อยละ 14.60  อัตราพ่ึงพิงผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นจาก 15.07 ในปี 2548   เป็น 21.79 ใน 
ปี 2557  ซึ่งหมายถึงประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี ยงดูผู้สูงอายุจ้านวน 22 คน  

ตำรำงท่ี 5  อัตราการพ่ึงพิงของประชากร จังหวัดก้าแพงเพชร 

ปี กลุ่มอาย ุ จ้านวน ร้อยละ 
อัตราพึ่งพิงทางอายุ            

ต่อวัยแรงงาน 100 คน 
 เด็ก (0-14 ปี) 152,988 21.01 31.20 

2548 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 73,892 10.15 15.07 
 รวม 226,880  46.27 
 เด็ก (0-14 ปี) 150,590 20.68 30.74 

2549 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 75,674 10.39 15.45 
 รวม 226,264  46.19 
 เด็ก (0-14 ปี) 148,345 20.43 30..40 

2550 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 76,964 10.60 15.77 
 รวม 225,309  46.17 
 เด็ก (0-14 ปี) 145,267 20.00 29.92 

2551 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 77,280 10.64 15.92 
 รวม 222,547  45.84 
 เด็ก (0-14 ปี) 143,437 19.73 29.46 

2552 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 80,351 11.05 16.51 
 รวม 223,788  45.97 
 เด็ก (0-14 ปี) 140,376 19.31 28.82 

2553 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 84,009 11.55 17.25 
 รวม 224,835  46.07 
 เด็ก (0-14 ปี) 137,681 18.96 28.24 

2554 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 87,623 12.07 17.97 
 รวม 225,304  46.21 
 เด็ก (0-14 ปี) 135,098 18.57 27.70 

2555 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 91,716 12.61 18.81 
 รวม 226,814  46.51 
 เด็ก (0-14 ปี) 132,971 18.25 27.57 

2556 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 100,060 13.73 20.75 
 รวม 233,031  48.32 
 เด็ก (0-14 ปี) 131,648 18.39 27.43 

2557 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ นไป) 104,560 14.60 21.79 
 รวม 236,214  49.22 
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ข้อมูลทรัพยำกรสำธำรณสุข 
1) สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี  6   จ้านวนโรงพยาบาล  จ้าแนกรายอ้าเภอ   

โรงพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน 
 410 เตียง 90 เตียง 60 เตียง 30 เตียง 10 เตียง 

รพ.ก้าแพงเพชร 1 (S) - - -  
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล (อ.เมืองฯ)     1 (F3) 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี - 1 (M2) - - - 
รพ.คลองขลุง - 1 (F1) - - - 
รพ.พรานกระต่าย - - 1 (F2) - - 
รพ.คลองลาน - - 1 (F2) - - 
รพ.ไทรงาม - - - 1 (F2) - 
รพ.ลานกระบือ - - - 1 (F2) - 
รพ.ปางศิลาทอง - - - 1 (F2) - 
รพ.บึงสามัคคี - - - 1 (F2) - 
รพ.ทรายทองวัฒนา - - - 1 (F2) - 
รพ.โกสัมพีนคร - - - - 1 

(Ext.OPD) 
รวม 1 2 2 5 2 

 ที่มำ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสขุจังหวัดก้าแพงเพชร 
 

ตำรำงท่ี  7   จ้านวนสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  จ้าแนกรายอ้าเภอ   

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  สอ./รพ.สต. ศูนย์ 
อ้าเภอ จ้านวน ขนาด ขนาด ขนาด เดี่ยว เครือ ศสม. สังกัด อปท. บริการฯ 

 ทั งหมด ใหญ่ กลาง เล็ก  ข่าย   เทศบาล 
เมืองก้าแพงเพชร 29 7 21 1 11 11 2 - 3 
ขาณุวรลักษบุร ี 17 8 5 4 5 5 - - - 
คลองขลุง 12 - 9 3 3 5 - 2 - 
พรานกระต่าย 15 - 9 6 1 6 - - 1 
คลองลาน 10 1 8 1 1 4 - - - 
ไทรงาม 8 1 7 - 1 4 - - - 
ลานกระบือ 8 - 8 - 0 3 - - 1 
โกสัมพีนคร 8 - 5 3 2 2 - - - 
ปางศิลาทอง 3 1 1 1 0 3 - 2 - 
บึงสามัคค ี 6 - 3 3 0 2 - - - 
ทรายทองวัฒนา 4 - 2 2 1 1 - - - 

รวม 120 18 78 24 25 46 2 4 5 
  ที่มำ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สา้นักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 
 



๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  

ปัจจุบันจังหวัดก้าแพงเพชร  มีโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 410 เตียง 1 แห่ง  ก้าลังก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
เพ่ิม(ตึก 8 ชั น)ขนาด 156 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง 2 แห่ง ขนาด 60 เตียง 2 แห่ง 30 เตียง 
5 แห่ง  10 เตียง 2 แห่ง (เปิดด้าเนินการ Extended OPD 1 แห่งที่อ้าเภอโกสัมพีนคร) มีจ้านวนเตียงพยาบาล
รวม 870 เตียง รวมเตียงโรงพยาบาลเอกชน 5๙ เตียง รวมจ้านวนเตียงทั งสิ น 929 เตียง จ้านวนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  120 แห่ง  สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 4 แห่ง   

     2) สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำคเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3) จ ำนวนร้ำนขำยยำ ในจังหวัดก ำแพงเพชร ปี 2556 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       4) บุคลำกรสำธำรณสุข(ภำครัฐ) 

 

 ตำรำงท่ี 8  สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน  จ้าแนกรายอ้าเภอ  ปี 2557  

อ้าเภอ โรงพยาบาล คลินิกแพทย ์ คลินิกทันตแพทย ์ สถานพยาบาล 
เมืองก้าแพงเพชร 2 41 9 23 
ขาณุวรลักษบุร ี - 7 4 22 
คลองขลุง - 6 2 18 
พรานกระต่าย - 2 2 15 
คลองลาน - 2 - 6 
ไทรงาม - 2 - 7 
ลานกระบือ - 1 - 14 
โกสัมพีนคร - - - 3 
ปางศิลาทอง - 1 - 6 
บึงสามัคค ี - 1 - 7 
ทรายทองวัฒนา - 1 - 7 

รวม 2 64 17 128 
ที่มำ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สา้นักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

  ตำรำงท่ี 9  จ้านวนร้านขายยาจังหวัดก้าแพงเพชร  จ้าแนกรายอ้าเภอ ปี 2557 
 ร้านขายยา 

ร้านขายยา 
บรรจุเสร็จ 

ร้านขายยา 
แผนโบราณ 

สถานทีผ่ลิต 
ยาแผนโบราณ 

อ้าเภอ ปัจจุบนั 
 (มีเภสัชกร) 
เมืองก้าแพงเพชร 30 23 3 3 
ขาณุวรลักษบุร ี 12 10 11 11 
คลองขลุง 6 9 6 6 
พรานกระต่าย 2 8 1 1 
คลองลาน 2 7 2 2 
ไทรงาม 1 5 4 4 
ลานกระบือ 4 2 1 1 
โกสัมพีนคร - - - - 
ปางศิลาทอง - 3 - - 
บึงสามัคค ี 1 1 3 3 
ทรายทองวัฒนา 2 3 1 1 

รวม 60 70 52 32 
   ที่มำ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัก้าแพงเพชร 
 



๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ตำรำงท่ี 10  อัตราก้าลังบุคลากรที่ส้าคัญ ที่ปฏิบัติงานจริงในสถานบริการ ปี 2557 

ต ำแหน่ง โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน รพ.ส่งเสรมิสขุภำพต ำบล รวม
ทั้งสิ้น 

 
ขรก. พกส./ลจช. รวม ขรก. พกส./ลจช. รวม ขรก. พกส./ลจช. รวม 

แพทย ์ 54 2 56 42 0 42 0 0 0 98 
ทันตแพทย์ 11 0 11 39 0 39 0 0 0 50 
เภสัชกร 27 0 27 42 3 45 0 0 0 72 
พยาบาลวิชาชีพ 359 80 439 341 77 418 148 4 152 1009 
นักเทคนิคการแพทย ์ 11 9 20 13 14 27 0 0 0 47 
นักรังสีการแพทย ์ 5 3 8 2 5 7 0 0 0 15 
แพทย์แผนไทย 3 1 4 2 4 6 4 10 14 24 
นวก.สาธารณสุข 5 3 8 18 29 47 139 27 166 221 
จพ.สาธารณสุข 5 4 9 9 1 10 89 41 130 149 
จพ.ทันตสาธารณสุข 7 1 8 20 4 24 24 19 43 75 

ที่มำ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร (ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2558) 
      

ตำรำงที่ 11  แสดงสัดส่วนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขที่ส้าคัญ 4 สาขาหลักที่ปฏิบัติงานจริง ปี 2557 
 

ประเภทบุคลากร จ้านวน 
สัดส่วนบุคลากรต่อประชากร 

ก้าแพงเพชร เขต 3 ประเทศ 
แพทย ์ 98 7,444 4,971 4,276 
ทันตแพทย์ 50 14,590 12,657 14,635 
เภสัชกร 72 10,132 8,757 9,949 

   พยาบาลวิชาชีพ 1,009 723 736 963 
ที่มำ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร (ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

ตำรำงท่ี 12  อัตราก้าลังคน 4 สาขาหลัก เปรียบเทียบกับ FTE 
                 (ใน รพ.สต.เปรียบเทียบกับอัตราก้าลังที่ควรมีตามสัดส่วนประชากร)  
 

 แพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

 ตามFTE มีจริง ร้อยละ ตามFTE มีจริง ร้อยละ ตามFTE มีจริง ร้อยละ ตามFTE มีจริง ร้อยละ 

รพท. 99.44 56 56.32 28.42 11 38.71 39.92 27 67.64 581.27 439 75.52 

รพช. 113.09 42 37.14 60.03 39 64.97 61.54 45 73.12 459.34 418 91.00 

รพ.สต. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.82 152 68.83 

จังหวัด 212.53 98 46.11 88.45 50 56.53 101.46 72 70.96 1261.43 1009 79.99 

เขต 3 982 606 61.71 345 238 68.99 421 344 81.71 5035 4095 81.33 

ที่มำ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร (ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2558) 



๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

          

 5) แพทย์พื้นบ้ำน/แพทย์แผนไทย 

ตำรำงท่ี 13  จ้านวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ปี 2557 

ประเภท 
โรงพยาบาล

ทั่วไป 
โรงพยาบาล

ชุมชน 
รพ.ส่งเสริม

สุขภาพต้าบล 
รวม 

แพทย์แผนไทย(อายุเวช) 4 5 5 14 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ - 7 12 19 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. 4 8 54 66 
              รวม 8 20 71 99 

ที่มำ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุจังหวัดก้าแพงเพชร 

         6) จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 

   จังหวัดก้าแพงเพชรมีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ปฏิบัติงานทั งสิ นในปี 2557 จ้านวน 12,097 คน 
รับผิดชอบหลังคาเรือน  1 : 20.48 ได้รับค่าป่วยการฯ 600 บาท/คน/เดือน รวม 11,957 คน (ร้อยละ 
98.84)   
 
ตำรำงท่ี  14  จ้านวนและร้อยละ อสม.เชี่ยวชาญ จังหวัดกา้แพงเพชร  ปี 2555 – 2557  

อสม. 2555 2556 2557 
อสม.ทั งหมด 11,143 11,557 12,097 
อสม.เชี่ยวชาญ 2,177 2,222 2,282 
อสม.เชี่ยวชาญภาวะวิกฤติ 1,083 - - 
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน - 616 627 
อสม.เชี่ยวชาญ Service  plan   - - 12,040 

รวม 3,260      2,838 12,040 
ร้อยละ 29.26 24.56 99.53 

ที่มำ : งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 
 
 

 

 

 

 

 



๑๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ข้อมูลสถำนะสุขภำพ 

       1) อัตรำเกิด อัตรำตำย อัตรำเพิ่ม 

  อัตราเกิดของจังหวัดก้าแพงเพชร  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นในปี 2553-2555  อัตราตายมีแนวโน้ม
สูงขึ นเช่นเดียวกัน  ส้าหรับอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติพบว่ามีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีอัตราที่ต่้ากว่า
ระดับประเทศ ทั งอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 
 
รูปที่ 2  อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิม จังหวัดก้าแพงเพชร ปี ๒๕๔7 – ๒๕๕7      

 
 

ตำรำงที่ 15 จ้านวนและอัตราเกิด ตาย และอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ปี 2553-2557 

ปี พ.ศ. 
การเกิด การตาย อัตราเพิ่มตาม

ธรรมชาติ      
(ร้อยละ) จ้านวนเกิด 

อัตรา/พัน
ประชากร 

จ้านวนตาย 
อัตรา/พัน
ประชากร 

2553 6042 7.59 5322 5.39 0.22 
2554 6293 8.10 5221 5.31 0.28 
2555 6753 9.34 5484 6.25 0.31 
2556 5928 8.14 4386 6.02 0.22 
2557 5829 8.0 4359 5.98 0.21 

ที่มำ : Data center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร และส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

     

 

 

 



๑๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

  2) อัตรำมำรดำและทำรกตำย 

อัตราตายของมารดาและทารกจังหวัดก้าแพงเพชร  พบอัตราตายมารดาสูงในปี 2552 และ 2555 
โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยสาเหตุการตายโดยอ้อม ได้แก่ Amniotic fluid embolism ไข้เลือดออก ปอดบวม 
HIV เป็นต้น   ส่วนการตายทารกยังมีอัตราที่ต่้ากว่าระดับประเทศ สาเหตุการตายของทารกจังหวัด
ก้าแพงเพชรส่วนใหญ่เกิดจากการคลอดก่อนก้าหนด รองลงมา คือ ขาดออกซิเจนขณะคลอด และพิการแต่
ก้าเนิด   

 
  รูปที่ 3  อัตรามารดา – ทารกตาย จังหวัดก้าแพงเพชร  

 

 
                  

 

ตำรำงท่ี 16  จ้านวนและอัตรามารดา / ทารกตาย  ปี 2553-2557             

ปี พ.ศ. 
จ ำนวนเด็ก
เกิดมีชีพ 

มำรดำตำย ทำรกตำยปริก ำเนิด ทำรกตำย 

จ ำนวน 
อัตรำ/แสนกำร

เกิดมีชีพ 
จ ำนวน 

อัตรำ/พันกำร
เกิดมีชีพ 

จ ำนวน 
อัตรำ/พัน

กำรเกิดมชีีพ 
2553 6042 1 16.6 45 7.4 45 7.5 
2554 6293 1 15.9 43 6.8 29 4.6 
2555 6753 3 44.4 47 6.9 47 6.9 
2556 6273 1 15.9 44 7.1 36 5.7 
2557 6167 1 16.2 35 5.7 22 3.6 

ที่มำ : รายงานการเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก 

 

 

 
 



๑๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

      3) สำเหตุกำรตำยของประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร 

ตำรำงที่ 17   อัตราตายต่อแสนประชากรจังหวัดก้าแพงเพชร จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตายที่ส้าคัญ   
                  ๑๐ อันดับ เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

ล้าดับ ชื่อโรค 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
1 ระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 704 96.59 765 104.99 797 111.35 

2 มะเร็งทุกชนิด (รหัส C ทั งหมด) 575 78.89 591 81.11 606 84.17 

3 โรคหลอดเลือดและสมอง (I60-I69) 329 45.14 335 45.98 327 45.69 

4 โรคปอดอักเสบ (J12-J18) 293 40.20 247 33.90 200 27.94 

5 โรคติดเชื อในกระแสในกระแสโลหิต 
(A410-5, A418-9, P36) 

247 33.89 193 26.49 232 32.41 

6 อุบัติเหตุทุกชนิด (V01-X59) 244 33.48 270 37.06 274 38.28 

7 โรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) 113 15.50 121 16.61 162 22.63 

8 โรคเบาหวาน (E10-E14) 69 9.47 93 12.76 88 12.29 

9 CKD (N18) 69 9.47 61 8.37 85 11.88 

10 COPD (J440,441,448,449) 63 8.64 43 5.90 24 3.35 

ที่มำ :  WD_Data center  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัก้าแพงเพชร 

      จากรายงานสาเหตุการตายของประชากรจังหวัดก้าแพงเพชร  ตามข้อมูลมรณบัตร ปีงบประมาณ 
2557 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557) พบว่าสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื อรังเป็นส่วน
ใหญ่  โดยสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด  มะเร็งทุกชนิด และโรคปอดอักเสบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 4) อัตรำป่วยของประชำชนที่มำรับบริกำรในสถำนบริกำรของรัฐ (ผู้ป่วยนอก)  

ตำรำงที่ 18  อัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ต่อประชากรพันคน จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ๑๐ อันดับ ปี 2554-2557     

ล้า 
ดับ สาเหตุการป่วย 

ปี 2557  ปี 2556 ปี 2555 

จ้านวน
(ครั ง) 

อัตรา จ้านวน
(ครั ง) 

อัตรา จ้านวน
(ครั ง) 

อัตรา 

1 โรคความดันโลหิตสูง ทีไ่ม่มีสาเหตุน้า 
(I10) 

314539 417.35 284293 390.75 261264 359.86 

2 เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึง่อินสุลนิ              
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (E119) 

114915 152.06 101741 139.84 88721 122.2 

3 เยื่อบุจมูกและล้าคออักเสบเฉียบพลัน 
(J00) 

99333 128.28 99275 136.45 110776 152.58 

4 ปวดท้องช่วงบน (K30) 73607 95.49 73462 101.22 68981 95.01 

5 คออักเสบเฉยีบพลนั ที่มไิด้ระบุ
รายละเอียด (J029) 

72845 94.23 73722 101.33 85444 117.69 

6 กล้ามเนื อเคล็ด (M626) 37537 48.41 36068 49.57 36541 50.33 

7 ปวดศีรษะจากความเครียด (G442) 33872 44.41 36984 50.83 41681 57.41 

8 การติดเชื อทางเดินหายใจส่วนบนแบบ
เฉียบพลันฯ (J069) 

28191 34.42 26607 36.57 32583 44.88 

9 ฟันผุถึงชั นเนื อฟัน (K021) 26835 34.12 23556 32.38 22850 22.27 

10 ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (J039) 23142 29.43 26758 36.78 29765 41.0 

ที่มำ :  WD_Data center  สา้นกังานสาธารณสุขจงัหวัดกา้แพงเพชร 

       จ้านวนผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ในปีงบประมาณ ๒๕๕7 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557)  พบกลุ่มโรคท่ีมีอัตราป่วยสูง 3 อันดับ  คือ โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน
ชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน และโรคเยื่อบุจมูกและล้าคออักเสบเฉียบพลัน ตามล้าดับ โดยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โรคเยื่อบุจมูกและล้าคออักเสบเฉียบพลัน แนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

                5) อัตรำป่วยของประชำชนที่มำรับบริกำรในสถำนบริกำรของรัฐ (ผู้ป่วยใน) 

ตำรำงที่ 19   อัตราป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากรแสนคน จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ๑๐ อันดับ 
                  เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7  

ล ำ 
ดับ สำเหตุกำรป่วย 

ปี 2557  ปี 2556 ปี 2555 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 

1 โรคความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตนุ้า(I10) 11854 1845.01 11982 1497.45 12408 1703.44 

2 เบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินสุลิน           
ไม่มภีาวะแทรกซ้อน (E119) 

5416 843.01 5604 862.11 5530 758.08 

3 โลหิตจางท่ีมิไดร้ะบรุายละเอยีด (D649) 3608 562.06 5501 651.08 4837 665.03 

4 ไข้หวัดใหญ่พร้อมภาวะแสดงอ่ืนของระบบ
หายใจ มิได้ตรวจหาชนิดของไวรสั 
(J111) 

2840 442.02 3565 432.27 2430 331.09 

5 ทางเดินปัสสาวะอักเสบ (N390) 2675 416.34 2651 306.43 1842 134.29 

6 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (J209) 2645 411.67 2770 380.16 2079 283.45 

7 ปอดบวม ท่ีมิไดร้ะบรุายละเอียด (J189) 2545 397.11 2187 286.15 2329 199.11 

8 ต้อกระจกในคนสูงอายุ ที่มิไดร้ะบ ุ
รายละเอียด (H259) 

2291 357.08 2311 307.17 1793 245.44 

9 ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (J960) 2233 348.45 2250 295.28 2150 179.45 

10 ไตวายเฉียบพลัน (N179) 1769 275.33 2241 284.46 1839 255.46 

ที่มำ :  WD_Data center  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัก้าแพงเพชร 

        จ้านวนผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในปีงบประมาณ ๒๕๕7 (ข้อมูล  
ณ 30 กรกฎาคม 2557)  พบโรคที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับ  คือ โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน้า  
โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินสุลินไม่มีภาวะแทรกซ้อน  และโลหิตจางที่มิได้ระบุรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

        



๑๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

          6) อัตรำป่วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ            

ตำรำงที่ 20   อัตราป่วยต่อแสนประชากร ด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ ปี 2555-2557                                                   

ล้าดับที ่ โรค 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

จ้านวน อัตราป่วย จ้านวน อัตราป่วย จ้านวน อัตราป่วย 
1 อุจจาระร่วง 14,882 2049.26 14,410 1,984.27 12,354 1,701.15 

2 ตาแดง 5,946 818.77 1,315 183.16 1,139 156.84 
3 ปอดบวม 3,174 437.06 3,027 416.82 2,251 309.69 
4 ไข้หวัดใหญ่ 1,068 147.06 738 101.62 646 88.95 
5 มือ เท้า ปาก 990 136.32 511 70.37 444 61.14 
6 สุกใส 851 117.18 538 74.08 515 70.92 
7 ไข้เลือดออก 774 106.86 999 137.56 564 78.92 
8 อาหารเปน็พิษ 732 100.80 633 87.16 770 106.03 
9 STD 550 75.74 369 50.08 310 42.69 

10 ตับอักเสบ 218 30.02 143 19.69 88 12.12 

ที่มำ :  งานระบาดวิทยา  ส้านกังานสาธารณสุขจังหวดัก้าแพงเพชร 

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี ๒๕๕๗ (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557) พบโรค
ที่มีอัตราป่วยสูง  ๓ อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ตาแดง และปอดบวม ตามล้าดับ โรคอุจาระร่วง ปี  2557 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นกว่าปี 2556  อ้าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ้าเภอโกสัมพีนคร อัตราป่วย 3028.04 
ต่อแสนประชากร รองลงมา อ้าเภอทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 2973.74 ต่อแสนประชากร และอ้าเภอไทร
งาม อัตราป่วย 2828.83 ต่อแสนประชากร  โรคตาแดงเพ่ิมมากขึ นจากปี 2556 อ้าเภอที่มีอัตราป่วยสะสม
สูงได้แก่ อ้าเภอทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 2109.72 ต่อแสนประชากร รองลงมาอ้าเภอบึงสามัคคี           
อัตราป่วย 1640.08  ต่อแสนประชากร และอ้าเภอปางศิลาทอง อัตราป่วย 1291.81 ต่อแสนประชากร       
พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 7-9 ปี รองลงมาอายุ 10-14 ปี ตามล้าดับ  โรคปอดบวมมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ นจากปี 2556 อ้าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงได้แก่ อ้าเภอทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 1077.93 ต่อแสน
ประชากร รองลงมาอ้าเภอ   โกสัมพีนคร อัตราป่วย 654.71  ต่อแสนประชากร  และอ้าเภอไทรงาม         
อัตราป่วย 610.68 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 65ปีขึ นไป รองลงมาอายุ 55-64 ปี 
ตามล้าดับ 
 



๑๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2558 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ประชาชนก าแพงเพชร มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
            ภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2568” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบสุขภาพให้คุณภาพ ประสิทธิภาพ  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. การเสริมสร้างและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพและจิตส านึกท่ีดีด้านสุขภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ 

ค่านิยม 
 

                  สุจริตโปร่งใส มีใจให้บริการ บูรณาการท างานเป็นทีม มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  
          ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เพ่ือให้หน่วยงานของสาธารณสุขมีระบบบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมที่เหมาะสม 

และลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP)  
 

แผนงาน : 

 แผนงานที่ 1. กลุ่มเด็กปฐมวัย(0-5ปี)ปละหญิงตั้งครรภ์              
    แผนงานที่ 2. กลุ่มเด็กประถมศกึษา 6-14 ปี          
    แผนงานที่ 3. กลุ่มวัยรุ่นและนกัเรียนมัธยม 15-19 ป ี   
    แผนงานที่ 4. กลุ่มวัยท างาน  
           แผนงานที่ 5. กลุ่มผูส้งูอายุ ผู้พิการ 
 
 
 
 
 



๑๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 
(OP+IP) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

แผนงาน : 
 แผนงานที่ 6. หัวใจและหลอดเลือด              
    แผนงานที่ 7. มะเร็ง           
    แผนงานที่ 8. NCD    
    แผนงานที่ 9. ตา ไต  
           แผนงานที่ 10. อุบัติเหตุและศัลยกรรม 
 แผนงานที่ 11. จิตเวชและสุขภาพจิต              
    แผนงานที่ 12. ทารกแรกเกิด กุมารเวชกรรม สูติกรรม           
    แผนงานที่ 13. ทันตกรรม    
    แผนงานที่ 14. อายุรกรรม  
           แผนงานที่ 15. ปฐมภมูิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

แผนงาน : 
 แผนงานที่ 16. กฎหมายและการพัฒนาสุขภาพ              
    แผนงานที่ 17. สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพ           
    แผนงานที่ 18. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    
    แผนงานที่ 19. ระบบคุณภาพ  
           แผนงานที่ 20. พัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน : 
 แผนงานที่ 21. แผนพัฒนาคน (จริยธรรม คุณภาพ)              
    แผนงานที่ 22. พัฒนาระบบข้อมูล         
    แผนงานที่ 23. การเงินการคลงั (งบลงทุน ยา/เชภัณฑ์ วัสดุวทิยาศาสตร์ฯ ตน้ทนุ)    
    แผนงานที่ 24. การบริหารจัดการทั่วไป  
           แผนงานที่ 25. พัฒนาแผนงานและประเมินผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
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การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
และระบบควบคุมโรค 
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 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุม่สตรีและเดก็ 0 – 5 ป ี
1. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มสตรี 

สถานการณ ์: 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จ าเป็นต้องเริ่ม ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ใน

ครรภ์มารดา  สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กของประเทศไทยพบว่า  สาเหตุการตายของมารดา ๑ ใน ๓ เกิด
จากการบริหารจัดการการคลอด และ ๒ ใน ๓ มารดาตายมีโรคหรือภาวะโรคบางอย่างอยู่ก่อน ปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  จังหวัดก าแพงเพชร  พบการตายของมารดา ๑ ราย เกิดจาก ภาวะ Amniotic Fluid  embolism  
สภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์จังหวัดก าแพงเพชร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  พบว่ามีมารดาคลอด ๖,๑๓๘ ราย  
ทารกเกิดมีชีพ ๖,๑๖๗ ราย  หญิงตั้งครรภ์ยังพบปัญหาความครอบคลุมการได้รับบริการฝากครรภ์ครบเกณฑ์    
ภาวะโลหิตจาง   ทารกเกิดมีชีพน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม นอกจากยังพบปัญหา คุณภาพบริการ ระบบ
การส่งต่อกลุ่มเสี่ยง สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงภาพรวมปัญหา  ที่จ าเป็นต้องมีระบบการดูแล และส่งต่อ
อย่างเหมาะสมตลอดจนพัฒนาสถานพยาบาลให้ดูแลผู้ป่วยได้ตามบริบท เพ่ือให้ทารกแรกเกิด หญิงตั้งครรภ์
และคลอด ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน  

ตารางท่ี  21  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดก าแพงเพชร   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗ แยกรายอ าเภอ 
  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จัง
หว

ัดก
 าแ

พง
เพ

ชร
 

เม
ือง

 

ขา
ณ

ุวร
ลัก

ษบ
ุร ี

คล
อง

ขล
ุง 

พร
าน

กร
ะต

่าย
 

คล
อง

ลา
น 

ไท
รง

าม
 

ลา
นก

ระ
บือ

 

โก
สัม

พนี
คร

 

ปา
งศ

ิลา
ทอ

ง 

บึง
สา

มัค
คี 

ทร
าย

ทอ
งว

ัฒ
นา

 

๑.อัตราส่วนการตายมารดา  < ๑๕ ต่อเกิดมีชีพ
แสนคน ๑๖

.๒
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๒.MCH Board จังหวัด  
มีกลไกเฝ้าระวัง แก้ปัญหา
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑ - - - - - - - - - - - 
๓.ทารกแรกเกิดน้ าหนัก 
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ไม่เกินร้อยละ ๗ 

๑๐
.๑

 

๑๐
.๖

 

๑๑
.๘

 

๙.
๖ 

๗.
๗ 

๙.
๘ 

๑๐
.๒

 

๑๐
.๑

 

๕.
๙ 

๑๒
.๕

 

๙.
๐ 

๑๑
.๒

 

๔.หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิต
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๕.หญิงตั้งครรภ์ไดร้ับการฝาก
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๖.หญิงตั้งครรภ์ไดร้ับบริการ
ฝากครรภ์คณุภาพครบ  
๕ ครั้งตามเกณฑ ์ 
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๘.มารดาหลังคลอดไดร้ับ
เยี่ยมบ้านดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ ์ 

ร้อยละ ๖๕ 
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๙.เด็กทารกแรกเกดิจนถึง
อายุต่ ากว่า 6 เดือนแรก 
กินนมแม่อย่างเดยีว  
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๑๐.อตัราภาวะขาดออกซเิจน
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ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดก าแพงเพชร พบมารดาตาย ๑ รายด้วยสาเหตุ Amniotic 
fluid embolism คิดเป็นอัตรา ๑๖ ต่อแสนการเกิดมีชีพ  อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม 
ร้อยละ ๑๑.๒ โดยสูงเกินเป้าหมายในทุกอ าเภอ ยกเว้น อ.โกสัมพีนคร  หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 
๒๑.๑ ข้อมูลระดับอ าเภอพบอ าเภอทรายทองวัฒนามีอัตราหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางสูงถึงร้อยละ ๓๒.๕ 
รอลงมาคืออ าเภอบึงสามัคคี มีอัตราโลหิตจางร้อยละ ๒๙.๘    อัตราการฝากครรภ์ครบเกณฑ์ เป็นร้อยละ ๕๑  
โดยมี ๓ อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๖๐ คือ อ าเภอ ขาณุวรลักษบุรี พรานกระต่าย 
ลานกระบือ  มารดาได้รับการดูแลหลังคลอดร้อยละ ๗๖.๗  ผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายร้อยละ ๖๕ ในทุก
อ าเภอ ยกเว้น อ าเภอคลองขลุงและอ าเภอปางศิลาทอง  เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า ๖ เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว ร้อยละ ๖๒.๗  อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ๑๙.๗ ต่อ ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ ด าเนินการได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดให้ไม่เกิน ๒๕:๑,๐๐๐ ยกเว้นอ าเภอ ลานกระบือ และปางศิลาทอง  อัตราทารกตายปริ
ก าเนิด เป็น ๕.๗ ต่อ ๑,๐๐๐ การเกิดทั้งหมด การพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ผลการด าเนินงานคลินิกฝาก
ครรภ์คุณภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๖  ห้องคลอดคุณภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๓  

มาตรการ 
๑. พัฒนาMCH Board ระดับจังหวัด และอ าเภอเพ่ือมีการแก้ไขปัญหาของ DHS 
๒. พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ์ในรพ./รพ.สต.  จัดระบบแก้ปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ 

คัดดกรอง  ส่งต่อ ภาวะติดเชื้อ ภาวะเสี่ยง  ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบเกณฑ์ หญิงมีครรภ์ 
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ได้รับการตรวจ ให้ค าแนะน า ฝึกแปรงฟัน และได้รับการรักษาทางทันตกรรม ตามความจ าเป็น และพัฒนา 
ระบบดูแลจิตใจระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด ด้วยหลักธรรมะ 

๓. พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 
 
กิจกรรมการด าเนินการ 
 ๑. พัฒนา MCH Board ระดับจังหวัด และอ าเภอเพ่ือมีการแก้ไขปัญหาของ DHS ระบบและกลไก
การจัดการปัญหาแม่และเด็กระดับจังหวัดมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ จัดท าแผนงานการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของจังหวัด โดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
และตัวแทนงานอนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอ ร่วมเปรียบเทียบข้อมูล สถานการณ์ การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
ระบุเป้าหมายรายพ้ืนที่ตามสถานการณ์ปัญหา และก าหนดกิจกรรมพ้ืนฐานที่ต้องมีการด าเนินงานในการ
ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดส าหรับพ้ืนที่ในการจัดท าแผนงาน และก าหนด
กิจกรรมที่เป็นแนวทางด าเนินการ ในการแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 
 ๑.๒ นิเทศติดตาม การจัดท าแผนงานโครงการในระดับอ าเภอ เพ่ือร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ 
สภาพปัญหางานอนามัยแม่และเด็กของอ าเภอ และการจัดท าแผนงานโครงการของระดับพ้ืนที่เพ่ือให้
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  

๒. พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ์   
 ๒.๑ จัดระบบแก้ปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ ให้ระดับพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่  ป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน ส่งเสริมการเสริมสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ให้
ครอบคลุมครบถ้วน  คัดดกรอง ส่งต่อ ภาวะติดเชื้อ ภาวะเสี่ยง   ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เร็ว Early ANC ฝาก
ครรภ์ครบเกณฑ์ พัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตตั้งครรภ์ หลังคลอด ด้วยหลักธรรมะ  และพัฒนาระบบการ
จัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน  
 ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด วันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลหญิงครรภ์ของจังหวัดและวางแผนการด าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด ทารกแรกเกิด ในภาพรวมของจังหวัด 
 ๒.๓ จัดกิจกรรมสูติศาสตร์สัญจร ด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาล    
ไทรงาม และวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลคลองลาน โดยทีมผู้ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ คลอด 
หลังคลอด โรงพยาบาลก าแพงเพชร ร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลของอ าเภอเป้าหมาย เพ่ือจัดท า case conference และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหางานอนามัย
แม่และเด็ก ระหว่างระดับจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือทบทวนแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ ผู้รับบริการทางสูติกรรม   
 ๒.๔ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาของจังหวัด Maternal mortality 
conference วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕7   เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาในการให้บริการ จัดท ารายงานสอบสวน
สาเหตุการตายมารดาของจังหวัด และก าหนดแนวทางพัฒนาระบบบริการ ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ พัฒนาระบบการส่งต่อ โดยก าหนดให้มีการส่งต่ออาการมารดาและทารกในครรภ์  
ทั้งอาการแรกรับและอาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น เลือดออกมากขึ้น สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมการบันทึก FHS และ Uterine Contraction ทุก ๕-๑๕ นาที  บันทึกปริมาณ Blood Loss ระหว่าง
การส่งต่อ พัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อให้เหมือนกันทุกแห่ง   
  ๒.๔.๒ กรณีผู้ป่วย APH ที่มาโรงพยาบาลก าแพงเพชรทุกราย ถ้ามีเลือดออกมาก ๕๐๐ 
มิลลิลิตร มีจ้ าเลือดตามตัว เลือดออกตามไรฟัน ให้เจาะ CBC PTT จอง PRC ๔ unit Platelet ๖ unit     



๒๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 ๒.๕ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรมท าแผนจัดประชุมเรื่อง การแก้ไข
ปัญหาหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ การใช้กราฟดูแลการคลอด และ  CPG 
ก าหนดจัดประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  
 ๒.๖ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม อยู่ระหว่างปรับปรุง CPG ในการ
ดูแลและส่งต่อ หญิงตั้งครรภ์ เพ่ือเป็นแนวทางของจังหวัด กรณีครรภ์เสี่ยงให้ได้รับการดูแลโดยสูติแพทย์หรือ
แพทย์ประจ า โรงพยาบาลชุมชน  

๓. พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  
 ๓.๑ ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ  ห้องคลอดคุณภาพ) 

เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลสายใยรักที่ครบรอบประเมินซ้ า ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐   โดยมีโรงพยาบาลเป้าหมาย 
รับการประเมินรับรองโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง (ซ้ า)  จ านวน ๕ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์
ทะเล โรงพยาบาลคลองลาน  โรงพยาบาลปางศิลาทอง  โรงพยาบาลบึงสามัคคี โรงพยาบาลลานกระบือ  
ส าหรับโรงพยาบาลโกสัมพีนคร  ทีมประเมินจังหวัดก าหนดออกประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 ๓.๒  ประเมินโครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมายต าบลนมแม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๔๐ ของอ าเภอๆละ ๑ ต าบล ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน มีต าบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว 
จ านวน ๕ ต าบล (ร้อยละ ๔๕)  ได้แก่ ต าบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ  ต าบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย         
ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน  ต.พานทอง อ.ไทรงาม และ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา  และในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ มีต าบลเป้าหมายร่วมด าเนินการ จ านวน ๗  ต าบล ได้แก่ ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง ต.ยางสูง อ.ขาณุ 
วรลักษบุรี ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง  ต.คลองแม่ลาย,ท่าไม้แดง,คณฑี,ธ ามรงค์ อ.เมือง   
 
2. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี 

สถานการณ ์

จากการส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปี ๒๕๕๗ จังหวัดก าแพงเพชรได้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๔๒ จังหวัด) ผลการตรวจพัฒนา
สมวัยของเด็ก ๐ - ๕ ปี โดยใช้เครื่องมือการประเมิน Denver II ร้อยละ ๘๕.๔ และสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๑๔.๖ 
และผลการติดตามโครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจ าโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗       
งวดเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผลประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือการประเมิน Denver II มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๙2.๓6  และสงสัยล่าช้า ร้อยละ 7.6  ข้อมูลภาพรวมจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  เป็นข้อมูลที่สรุปจากระบบ MIS พบว่าเด็ก ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ  ๙๙.๙ แสดงผลว่า
เด็กปฐมวัยของ จังหวัดก าแพงเพชรมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  จากการร่วมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๔๒ จังหวัด) พบว่าจังหวัดก าแพง ผลเด็ก ๐-๕ ปีมี
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ร้อยละ ๗๒.๖  มากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๙.๐ น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๔.๑ และความสูง
เทียบอายุตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๔.๙  เตี้ยร้อยละ ๒.๓ น้ าหนักเทียบส่วนสูงพบว่าสมส่วนร้อยละ ๗๕.๒ อ้วน 
ร้อยละ ๖.๖  ข้อมูลที่สรุปจากระบบ MISพบว่า เด็ก ๐ – ๕ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 89.1 
 สถานการณ์สุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย จังหวัดก าแพงเพชร โดยการส ารวจ พบว่าในระยะ ๓ ปี 
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ปัญหาฟันน้ านมผุในเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ ปี) มีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็น
ปัญหาอยู่ในระดับสูง โดยในปี ๒๕๕๕  เด็กอายุ ๓ ปี ฟันน้ านมผุ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๓ ซึ่งสูงกว่า 
ระดับประเทศ (ร้อยละ ๖๑.๓๗) และภาคเหนือ (ร้อยละ ๕๖.๕๐) จากรายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพ



๒๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ช่องปากครั้งที่ ๖ กรมอนามัย  โดยเด็กฟันผุเฉลี่ยคนละ ๑.๗๓ - ๕.๒๘ ซี่ ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๘) เป็นฟันผุ
ที่ยังไม่ได้รับการอุด นับเป็นปัญหาการบดเคี้ยว และอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความชุกของการเกิดโรคฟันผุใน
เด็กอายุ ๓ ปี มีแนวโน้ม ลดลง ทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอเมือง  ที่เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๗   (จากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ 
๖๑.๐๒ เป็นร้อยละ ๗๑.๑๔)และยังเป็นอ าเภอที่สูงกว่าเป้าหมาย(ร้อยละ ๕๕)  จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เด็กอายุ ๓ ปี ที่เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม ร้อยละ ๔๗.๘๕ ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่อัตราการ
เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม ของเด็กอายุ ๓ ปี ไม่เกินร้อยละ ๕7 

การด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ผลการได้รับ
วัคซีนในทุกกลุ่มอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ยกเว้นวัคซีนหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) ในกลุ่มอายุ ๑ ปี 
ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ผลการให้วัคซีนในภาพรวมของจังหวัดก าแพงเพชร ในปี ๒๕๕๗   มีผล
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนจ าแนกตามกลุ่มอายุ ดังนี้  

๑. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ ๑  ปี  วัคซีน BCG ร้อยละ ๙๓.๖7  (สูงกว่า 
เป้าหมาย)วัคซีน DTP-HB๓ ร้อยละ ๘9.00,วัคซีน OPV๓ ร้อยละ ๘๙.63,วัคซีน MMRร้อยละ ๘๔.๓๐  

2. เด็กอายุครบ๒ปี วัคซีน DTP-OPV๔ ร้อยละ ๘7.21 วัคซีน JE๒ ร้อยละ ๘3.6๗   
3. เด็กอายุครบ ๓-๕  ปี  วัคซีน วัคซีน JE๓ ร้อยละ83.67  DTP-OPV๕ ร้อยละ 95.73 

จากข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน BCG, DTP-OPV๕ สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนวัคซีนชนิดอ่ืนต่ ากว่า
เป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  22 สถานการณ์การด าเนินงานในกลุ่มเด็กอายุ ๐-๕ จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  

ที่มา : MIS เขตสุขภาพที่ ๓ สรุปผลงานตัวชี้วัดทุกระดับ 
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๑.เด็กอายุ ๐-๕ ปีไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ >๘๐ 80
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๒.เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองพัฒนา 
การมีพัฒนาการสมวัย 
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๓.เด็กอายุ ๐-๕ ปีไดร้ับการ
ประเมิน และมีส่วนสูงระดับ
ดีและรูปร่างสมส่วน 
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5.เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
BCG 

ไม่น้อยกว่า 
90 88

.4
6 

96
.6

1 

92
.3

9 

97
.5

7 

95
.7

7 

97
.3

9 

95
.7

0 

96
.9

4 

92
.7

9 

92
.8

2 

97
.9

6 

93
.6

7 

6.เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
DTP-HB3 
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7.เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
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8.เด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีน 
DTP4  
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9.เด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีน 
OPV4 
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10.เด็กอายุ 2 ปี ได้รับ
วัคซีน JE2  
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11.เด็กอายุ 3 ปี ได้รับ
วัคซีน JE3 
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12.เด็กอายุ 5 ปี ได้รับ
วัคซีน DTP5l 
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13.เด็กอายุ 5 ปี ได้รับ
วัคซีน OPV5 
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๑4.เด็กปฐมวยั (3ปี) มี
ปัญหาฟันน้ านมผ ุ
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๑5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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๒๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคญัในกลุ่มอายุ ๐ – ๕ ปี จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ 

จากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญในกลุ่มอายุ  ๐ – ๕   ปี ของจังหวัดก าแพงเพชร  
ปี ๒๕๕๗   โรคติดต่อที่ส าคัญตามล าดับได้แก่  โรคอุจจาระร่วง มือเท้าปาก ปอดบวม และตาแดง  ซึ่งมี
จ านวนและอัตราป่วย ดังนี้ 

ตารางที่  23  แสดงจ านวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรในกลุ่มเด็กอายุ ๐ – ๕  ปี จงัหวัดก าแพงเพชร  
                   ปี ๒๕๕๗ 

อ าเภอ 
โรคอุจจาระร่วง มือเท้าปาก ปอดบวม ตาแดง 

จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตรา
ป่วย 

จ านวน อัตรา
ป่วย 

จ านวน อัตรา
ป่วย 

เมือง 1,455 15,114 392 *4,072 334 3,469 185 1,922 
ไทรงาม 341 13,901 66 2,691 93 *3,791 42 1,713 
คลองลาน 219 7,069 18 581 55 1,775 42 1,356 
ขาณุฯ 470 9,987 79 1,679 57 1,211 148 3,145 
คลองขลุง 464 *15,793 131 4,459 92 3,131 58 1,975 
พรานกระต่าย 307 8,971 57 1,666 35 1,023 47 1,373 
ลานกระบือ 222 11,569 62 3,231 18 938 44 2,293 
ทรายทองฯ 224 *20,125 55 *4,942 63 *5,660 76 *6,828 
ปางศิลาทอง 132 10,061 60 *4,573 29 2,210 72 *5,488 
บงึสามัคคี 131 11,866 41 3,714 7 634 41 *3,714 
โกสัมพีนคร 254 *16,515 60 3,902 57 3,706 19 1,236 

รวม 4,219 12,696 1,021 3,073 840 2,528 774 2,329 
            
           อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 5 ปี  จ าแนกรายอ าเภอพบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง
ได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอโกสัมพีนคร และอ าเภอคลองขลุง  ซึ่งโรคอุจจาระร่วงมีอัตราป่วยสูงสุดใน
กลุ่มโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา    

อัตราป่วยโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 5 ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงที่สุดพบว่า
อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอปางศิลาทอง และอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

อัตราป่วยโรคปอดบวมในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 5 ปี  พบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ อ าเภอทรายทอง
วัฒนา อ าเภอไทรงาม และอ าเภอโกสัมพีนคร 
           อัตราป่วยโรคตาแดงในกลุ่มเด็กอายุ  ๐– 5 ปีจ าแนกรายอ าเภอของปี 2557   พบว่าอ าเภอที่มี
อัตราป่วยสูงได้แก่ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอปางศิลาทอง และอ าเภอบึงสามัคคี  
           จากสถานการณ์การเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเด็กอายุ 0 – 5 ปี พบว่าโรคที่มีอัตราป่วยสูงเป็นโรคที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของเด็ก การเลี้ยงดู   และการจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น
แนวทางการป้องกันโรคจึงควรก าหนดมาตรการการด าเนินการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่  ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็กท่ีบ้าน และพ่ีเลี้ยงเด็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอนุบาล ซึ่งจังหวัด
ก าแพงเพชรได้ก าหนดมาตรการ ในการป้องกัน ควบคุมโรค ดังนี้  



๒๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

          1. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล , 
ศูนย์เด็กเล็กโดยเร่งรัดการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค  
 2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  , สพฐ.  
 3. พัฒนาทีม SRRT ในทุกระดับ  
 4. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทางสื่อต่างๆ  โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ผู้ปกครอง ,  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  
 
มาตรการ 
 ๑. พัฒนาและเร่งรัดให้สถานพยาบาลทุกแห่งให้บริการตามมาตรฐาน WCC คุณภาพ 

๒. ส ารวจข้อมูลพัฒนาการเด็กระดับเขต/จังหวัด 
๓. เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดให้ได้ตามเกณฑ์ 
๔. เฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็ก 

กิจกรรมการด าเนินการ 
 ระบบและกลไกการจัดการปัญหากลุ่มเด็ก 0-5 ปี ระดับจังหวัด 

1. จัดท าแผนงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยเปรยีบเทียบข้อมูล สถานการณ์  
การด าเนินงานในปีที่ผ่าน ระบุเป้าหมายรายพื้นที่ตามสถานการณ์ปัญหา และก าหนดกิจกรรมพ้ืนฐานที่ต้องมี
การด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ในการจัดท าแผนงาน 

2. พัฒนาระบบบริการ WCC ใน รพท. /รพช. /รพ.สต. ให้มีการคัดกรองพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการ  
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้มาตรฐาน 

3. ประชุมชี้แจงเครือข่ายบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ให้ประเมินคัดกรองด้วยแบบอนามัย 55 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ถ้าพบเด็กพัฒนาการล่าช้า ระดับ รพ.สต. ส่งต่อ รพช. หรือ รพท. เพ่ือ
กระตุ้นและประเมินโดยใช้เครื่อง TDSI : 70 ข้อ หากยังพบล่าช้าให้ใช้เครื่องมือ DSI : 300 ข้อ      3 เดือน 
หากยังพบล่าช้าให้ส่งต่อเพ่ือวินิจฉัยรักษาโดยกุมาแพทย์ ส่งต่อ รพ.เฉพาะทางกรณีเด็กที่มีปัญหาซ้ าซ้อนที่
ต้องการเฉพาะทาง 

4.  นิเทศติดตาม การจัดท าแผนงานโครงการในระดับอ าเภอ เพ่ือร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ และ
สภาพปัญหากลุ่มเด็ก 0-5 ปีของอ าเภอ และวางแผนการบริการเพื่อพัฒนาการและแก้ไขปัญหา  

5.  ออกตรวจประเมินคลินิกเด็กดีคุณภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  24   สถานการณ์การด าเนินงานในกลุ่มเด็กอายุ ๐-๕ จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
                  (ต.ค. ๕๗ - ๒ ก.พ. ๕๘)   
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2.เด็กอายุ ๐-๕ ปี
ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ มี
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3.เด็กอายุ ๑๘ เดือน
ได้รับการตรวจคัด
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4.เด็กอายุ ๑๘ เดือน
ได้รับการตรวจคัด
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กรองพัฒนาการ 
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6.เด็กอายุ ๓๐ เดือน
ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการมี
พัฒนาการสมวัย 
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7.เด็กอายุ ๐-๕ ปี
ได้รับการประเมิน 
ส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน 
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8.เด็กอายุ ๐-๕ ปี
ได้รับการประเมิน 
และมสี่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน 
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9.ผลการประเมิน 
WCC คลินิก รพ. 
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 ๑๐.เด็กอายุ 1 ปี 
ได้รับวัคซีน BCG 90 88
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 ๑๑.เด็กอายุ 1 ปี 
ได้รับวัคซีน DTP-HB3 90 82
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๒๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัด 
ระดับกระทรวง
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 ๑๒.เด็กอายุ 2 ปี 
ได้รับวัคซีน DTP4 90 78
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๑๓.เด็กอายุ 2 ปี 
ได้รับวัคซีน OPV4 90 78
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๑๔.เด็กอายุ 2 ปี 
ได้รับวัคซีน JE2 90 74
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15.เด็กอายุ 0-2 ปี 
ได้รับวัคซีน MMR 
ตามเกณฑ ์ 
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16.เด็กอายุ 3 ปี 
ได้รับวัคซีน JE3 90 74
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 เด็กอายุ 5 ปี ได้รับ
วัคซีน DTP5l 90 68

.2
1 

91
.4

1 

84
.9

6 

92
.0

6 

75
.8

9 

86
.5

9 

92
.9

8 

90
.7

9 

76
.6

4 

92
.7

8 

95
.7

3 

81
.4

8 

17.เด็กอายุ 5 ปี 
ได้รับวัคซีน OPV5 90 68
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18.เด็กปฐมวยั 
(3ปี) มีปัญหาฟัน
น้ านมผ ุ 

ไม่เกินร้อย
ละ 55 ยัง
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19.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กคณุภาพ >๖๐ ๗๐
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ที่มา : MIS เขตบริการสุขภาพที่ ๓ สรุปผลงานตัวช้ีวัดทุกระดับ 
 

สถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการร้อยละ 34.50 มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 93.56 (จากระบบรายงาน MIS) จากข้อมูลข้างต้นพบว่าความครอบคลุมในการประเมินพัฒนาการ 
ยังมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ทุกอ าเภอต่ ากว่าเป้าหมาย 

จากการประเมินส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  ร้อยละ 31.51เด็ก 0-5 ปีมีรูปร่างดีและสมส่วน 
ร้อยละ 12.20  ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย (ร้อยละ 70) ทุกอ าเภอต่ ากว่าเกณฑ์ เด็กอายุ ๑๘ เดือนได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 32.98 มีพัฒนาการสมวัย 98 เด็กอายุ 30 เดือนได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ ร้อยละ 31.01 มีพัฒนาการสมวัย 97.24 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย ในด้านความครอบคลุม 
 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ ๑  ปี  วัคซีน BCG ร้อยละ ๙๓.๖๗ (สูงกว่า
เป้าหมาย) วัคซีน DTP-HB๓ ร้อยละ ๙๘ , วัคซีน OPV๓ ร้อยละ ๙๘.๖๓ , วัคซีน MMR ร้อยละ ๘๕.๕๓ เด็ก
อายุครบ ๒ ปี วัคซีน DTP๔ ร้อยละ ๘๗.๒๑ OPV๔ ร้อยละ ๘๗.๑๒ , วัคซีน JE๒ ร้อยละ๘๓.๖๗ เด็กอายุครบ 
๓-๕ ปี วัคซีน JE๓ ร้อยละ 82.53 DTP5 ร้อยละ 81.48 OPV๕ ร้อยละ 81.40 จากข้อมูลความครอบคลุม



๓๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ของการได้รับวัคซีน BCG สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนวัคซีนชนิดอ่ืนต่ ากว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 206 แห่ง ตั้งอยู่ใน ๑๑ อ าเภอ จากการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกรมอนามัย พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จ านวน 113 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.85 และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ   ๓4.96 

 
ตัวช้ีวัด : เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ ปี) เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม ไม่เกินร้อยละ ๕๕  

สถานการณ์  

 สถานการณ์สุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย จังหวัดก าแพงเพชร โดยการส ารวจ ของทันตบุคลากรใน
หน่วยบริการ พบว่า ในระยะ 4 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕7) ปัญหาฟันน้ านมผุในเด็กปฐมวัย (เด็ก
อายุ ๓ ปี) มีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นปัญหาอยู่ในระดับสูง โดยในปี ๒๕๕๕  เด็กอายุ ๓ ปี ฟันน้ านมผุ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๔๓ ซึ่งสูงกว่า ระดับประเทศ (ร้อยละ ๖๑.๓๗) และภาคเหนือ (ร้อยละ ๕๖.๕๐) จากรายงานผล
การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากครั้งที่ ๖, กรมอนามัย  โดยเด็กฟันผุเฉลี่ยคนละ ๑.๗๓ - ๕.๒๘ ซี่ ซึ่งส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ ๙๘) เป็นฟันผุที่ยังไม่ได้รับการอุด นับเป็นปัญหาการบดเคี้ยว และอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ผลการส ารวจปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕7 ความชุกของการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ ๓ ปี มีแนวโน้มลดลง ทุกอ าเภอ 
ยกเว้นอ าเภอเมือง  ที่เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๗ (จากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๖๑.๐๒ เป็นร้อยละ ๗๑.๑๔)และยังเป็น
อ าเภอที่สูงกว่าเป้าหมาย(ร้อยละ ๕๕) ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด  
 

ตารางท่ี 25 ร้อยละของเด็กอายุ ๓ ปี ที่เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านมจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกรายหน่วยบริการ 
                 ป ี๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

CUP 
 

เด็กอายุ ๓ ปี เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม (ร้อยละ) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รพ.ก าแพงเพชร ๖๗.๗๗ ๖๒.๑๗ ๖๑.๐๒ ๗๑.๑๔ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๗๗.๐๔ ๖๔.๓๑ ๖๐.๗๙ ๔๕.๒๓ 
รพ.คลองขลุง ๗๒.๘๑ ๕๘.๘๓ ๕๑.๙๒ ๔๕.๖๙ 
รพ.พรานกระต่าย ๗๒.๒๑ ๗๕.๔๔ ๖๘.๐๘ ๔๙.๔๐ 
รพ.คลองลาน ๖๘.๒๗ ๗๑.๖๐ ๖๒.๗๘ ๕๙.๔๔ 
รพ.ไทรงาม ๕๒.๓๓ ๖๒.๙๙ ๔๗.๕๔ ๔๑.๖๙ 
รพ.ลานกระบือ ๖๖.๒๓ ๖๐.๕๑ ๓๕.๖๖ ๕๓.๓๓ 
รพ.ปางศิลาทอง ๖๙.๘๐ ๗๔.๘๒ ๕๑.๓๖ ๔๗.๐๙ 
รพ.บึงสามัคคี ๕๑.๔๓ ๔๑.๘๐ ๕๗.๓๗ ๔๕.๘๓ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๖๓.๕๗ ๕๔.๑๗ ๔๖.๔๓ ๓๑.๒๓ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๖๖.๖๗ ๕๖.๑๔ ๕๒.๓๙ ๔๖.๗๙ 
รพ.โกสัมพีนคร รวมกับ CUP

รพ.กพ. 
รวมกับ CUPรพ.กพ. รวมกับ CUPรพ.กพ. ๕๑.๖๖ 

จังหวัด ๖๗.๓๔ ๖๒.๔๓ ๕๖.๗๑ ๔๗.๘๕ 
ที่มา : จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ของหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเหตุ : กลุ่มตัวอย่าง(n) อายุ ๓ ปี  ของแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน แต่การส ารวจในแต่ละปีของ 



๓๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

หน่วยบริการกลุ่มตัวอย่างเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ในรายหน่วยบริการ การส ารวจ
แต่ละครั้งถ้ากลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยกว่าขนาดตัวอย่างที่ค านวณไว้ ได้ท าการส ารวจเด็กทุกคนในพ้ืนที่     
(N=ประชากร) 
 
ตารางท่ี ๒6  ร้อยละของเด็กอายุ ๓ ปี ที่ตรวจพบฟันผุ จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗  (เป้าหมายประเทศ 
                 เด็กอายุ ๓ ปี ฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๕  จังหวัดก าแพงเพชรไม่เกินร้อยละ ๔๗.๘๕) 
 
เด็กอายุ ๓ ปีในเขตรับผิดชอบ

ของ(CUP) 
เด็กได้รับการตรวจ

(คน) 
จ านวนเด็กฟันผุ

(คน) 
ฟันผุคิดเป็นร้อยละ 

รพ.ก าแพงเพชร ๒๐๑ ๑๔๓ ๗๑.๑๔ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๕๗๙ ๒๖๒ ๔๕.๒๕ 
รพ.คลองขลุง ๕๑๓ ๒๑๙ ๔๕.๖๙ 
รพ.พรานกระต่าย ๕๐๔ ๒๔๙ ๔๙.๔๐ 
รพ.คลองลาน ๓๙๒ ๒๓๓ ๕๙.๔๔ 
รพ.ไทรงาม ๔๑๕ ๑๗๓ ๔๑.๖๙ 
รพ.ลานกระบือ ๓๓๐ ๑๖๗ ๕๓.๓๓ 
รพ.ปางศิลาทอง ๑๘๙ ๘๙ ๔๗.๐๙ 
รพ.บึงสามัคคี ๗๒ ๓๓ ๔๕.๘๓ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๓๑๗ ๙๙ ๓๑.๒๓ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๑๐๙ ๕๑ ๔๖.๑๙ 
รพ.โกสัมพีนคร ๑๕๑ ๗๘ ๕๑.๖๖ 
รวมทั้งจังหวัด ๓, ๗๗๒ ๑,๘๐๕ ๔๗.๘๕ 

ทีม่า : จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย 

ตารางท่ี 27  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจฟัน จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗  
                 จ าแนกรายหนว่ยบริการ   (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐) 
 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร 800 518 64.75 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 437 164 37.53 
รพ.คลองขลุง 182 116 63.74 
รพ.พรานกระต่าย 362 291 80.39 
รพ.คลองลาน 356 250 70.22 
รพ.ไทรงาม 206 150 72.82 
รพ.ลานกระบือ 138 125 90.58 
รพ.ปางศิลาทอง 132 108 81.82 
รพ.บึงสามัคคี 109 91 83.49 
รพ.ทรายทองวัฒนา 75 35 46.67 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 100 65 65.00 
รพ.โกสัมพีนคร 131 83 63.36 
รวมทั้งจังหวัด 3,028 1,996 65.92 

ที่มา : จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ตารางท่ี 28  รอ้ยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรมตามความจ าเป็น จังหวัดก าแพงเพชร  
                 ป ี๒๕๕๗  จ าแนกรายหน่วยบริการ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐ ) 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร 800 63 7.88 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 437 113 25.86 
รพ.คลองขลุง 182 10 5.49 
รพ.พรานกระต่าย 362 116 32.04 
รพ.คลองลาน 356 129 36.24 
รพ.ไทรงาม 206 24 11.65 
รพ.ลานกระบือ 138 33 23.91 
รพ.ปางศิลาทอง 132 85 64.39 
รพ.บึงสามัคคี 109 61 55.96 
รพ.ทรายทองวัฒนา 75 15 20.00 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 100 24 24.00 
รพ.โกสัมพีนคร 131 103 78.63 
รวมทั้งจังหวัด 3,028 766 25.63 

ที่มา : จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๓๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 29  ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการตรวจฟัน จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗  
                 จ าแนกรายหนว่ยบริการ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ) 
 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร 4,130 3212 77.77 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 2,087 1692 81.07 
รพ.คลองขลุง 1,368 1065 77.85 
รพ.พรานกระต่าย 1,479 1252 84.65 
รพ.คลองลาน 1,467 1080 73.62 
รพ.ไทรงาม 1,192 882 73.99 
รพ.ลานกระบือ 735 563 76.60 
รพ.ปางศลิาทอง 629 539 85.69 
รพ.บึงสามัคคี 552 472 85.51 
รพ.ทรายทองวัฒนา 469 377 80.38 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 231 206 89.18 
รพ.โกสัมพีนคร 805 586 72.80 
รวมทั้งจังหวัด 15,144 11926 78.75 

ที่มา : จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ตารางท่ี  30  ร้อยละของผู้ปกครองเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็ก จังหวัดก าแพงเพชร  
                  ปี ๒๕๕๗  จ าแนกรายหน่วยบริการ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐  ) 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร 4,130 3,240 78.45 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 2,087 1,733 83.04 
รพ.คลองขลุง 1,368 1,007 73.61 
รพ.พรานกระต่าย 1,479 1,362 92.09 
รพ.คลองลาน 1,467 1,166 79.48 
รพ.ไทรงาม 1,192 844 70.81 
รพ.ลานกระบือ 735 632 85.99 
รพ.ปางศิลาทอง 629 585 93.00 
รพ.บึงสามัคคี 552 549 99.46 
รพ.ทรายทองวัฒนา 469 366 78.04 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 231 145 62.77 
รพ.โกสัมพีนคร 805 544 67.58 
รวมทั้งจังหวัด 15,144 12,173 80.38 

ที่มา : จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๓๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 31  ร้อยละเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช จังหวัดก าแพงเพชร 
                 ปี ๒๕๕๗  จ าแนกรายหน่วยบริการ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) 
 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร 4,130 2,582 62.52 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 2,087 1,521 72.88 
รพ.คลองขลุง 1,368 1,061 77.56 
รพ.พรานกระต่าย 1,479 1,171 79.18 
รพ.คลองลาน 1,467 1130 77.03 
รพ.ไทรงาม 1,192 772 64.77 
รพ.ลานกระบือ 735 670 91.16 
รพ.ปางศิลาทอง 629 568 90.30 
รพ.บึงสามัคคี 552 532 96.38 
รพ.ทรายทองวัฒนา 469 363 77.40 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 231 172 74.46 
รพ.โกสัมพีนคร 805 446 55.40 
รวมทั้งจังหวัด 15,144 10,988 72.56 

ที่มา : จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 

มาตรการด าเนินงาน 
๑. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจ ให้ค าแนะน า ฝึกแปรงฟัน และได้รับการรักษาทางทันตกรรม 

ตามความจ าเป็น 
๒. เด็กปฐมวัย  ฝึกทักษะผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน การใช้

ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ และรักษากรณีท่ีเป็นโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ/ งบประมาณ ระดับจังหวัด อ าเภอ  

ระดับจังหวัด : การนิเทศ ก ากับ ประเมินวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการภาพรวม
ระดับจังหวัด 
  ระดับอ าเภอ : แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ได้รับงบประมาณจาก สปสช. ดังนี้ 

ตารางที่ 32  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. แยกราย CUP 

 
 

หน่วยบริการ (CUP) 

๑. โครงการส่งเสรมิทันตสุขภาพใน
หญิงต้ังครรภ์และคลินิกเด็กด ี

๒. โครงการส่งเสรมิทันต
สุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและอนุบาล 

 
 

รวมเงินทั้งหมด 
(บาท) งบประมาณกลุม่

หญิงตั้งครรภ์ 
(บาท) 

งบประมาณกลุม่
เด็กต่ ากว่า ๓  ปี

(บาท) 

งบประมาณกลุม่            
เด็ก ๓-๕ ปี                     

(บาท) 
รพ.ก าแพงเพชร 109,600 244,100 0 353,700 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี    0 
รพ.คลองขลุง 175,094 167,850 32,850 375,794 
รพ.พรานกระต่าย 67,300 102,570 144,000 313,870 
รพ.คลองลาน 25,200 139,488 109,330 274,018 
รพ.ไทรงาม 35,400 129,360 150,432.27 315,192 
รพ.ลานกระบือ 3,550 33,900 63,670 101,120 
รพ.ปางศิลาทอง 27,040 51,200 49,680 127,920 
รพ.บึงสามัคคี 17,940 57,000 33,680 108,620 
รพ.ทรายทองวัฒนา 39,875 34,700 48,600 123,175 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 21,870 - 0 21,870 
รพ.โกสัมพีนคร 46,600 - 80,800 127,400 
รวมทั้งจังหวัด 569,469 960,168 713,042 2,242,679 

ที่มา : จากข้อมูล MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตัวช้ีวัด  :  ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 

สถานการณ ์
จากการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน  ๒๐๖  แห่ง พบว่า 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จ านวน ๑๔๒ แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๙๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน  
64 แห่ง ร้อยละ 31.07  โดยพบปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคือ ๑)ด้านบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก
ขาดความรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการและไม่มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขาดอุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ๒) ด้านการเจริญเติบโต ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาและ  
ไม่มีแผนในการแก้ไขเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ ๓) ด้านการพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยไม่มีการ
สรุปผลงานเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยและพัฒนาการล่าช้า ๔) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกอาคารยังไม่ได้มาตรฐาน ๕) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนใหญ่ไม่มีแผนงาน/โครงการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั้งในภาวะปกติ และเกิดการระบาด  ๖) ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมน้อยและขาดความต่อเนื่อง   

ตารางท่ี 33   ผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  จังหวัดก าแพงเพชร  

ปีงบประมาณ จ านวนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 (แห่ง) จ านวน ร้อยละ 

๒๕๕๖ ๒๑๓ ๑๔๗ ๖๙.๐๑ 
๒๕๕๗ 206 142 68.93 

ที่มา  :  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
มาตรการ 

๑.  การด าเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูพี่เลี้ยงเด็ก 
๓.  ส่งเสริมละสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง 
๔.  มีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผล 

 
โครงการแก้ไขปัญหา 

1.  โครงการพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ วิถีธรรม วิถีไทย  จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  (โครงการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน  ๓,๔๐๐  บาท  กิจกรรมการ
ประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด) 

2.  โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558 คลอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน ๑๘  โครงการ 
เป็นเงิน  ๑๗๙,๖๔๐  บาท 

 



๓๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน (๓ เดอืน) 
ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จังหวัดก าแพงเพชร  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด จ านวนทั้งสิ้น  

๒๐๖ แห่ง ตั้งอยู่ใน ๑๑ อ าเภอ จากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ในไตรมาสแรก
(ตุลาคม ๒๕๕๗ -ธันวาคม ๒๕๕๘) พบศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จ านวน  ๑๑๓  แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ  54.85  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน  93  แห่ง  ร้อยละ  45.15  เมื่อจ าแนกผลการ
ด าเนินงาน ปี ๒๕๕๘  รายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานสูงที่สุด คือ อ าเภอลานกระบือ ร้อยละ 
๘๑.๘๒  รองลงมาคือ  อ าเภอไทรงาม  ร้อยละ ๗๖.๔๗  และอ าเภอเมืองฯ ร้อยละ ๗๐.๙๑ ส าหรับอ าเภอท่ีมี
ผลการด าเนินงานต่ าที่สุดคือ อ าเภอโกสัมพีนคร ยังไม่มีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน , อ าเภอคลองขลุง  
ร้อยละ ๘.๗๐  และอ าเภอทรายทองวัฒนา ร้อยละ  ๒๕.๐๐  ตามล าดับ 

ตารางท่ี  34  ผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดก าแพงเพชร 

อ าเภอ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 
 ทั้งหมด (แห่ง) จ านวน ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 55 39 70.91 
ขาณุวรลักษบุรี 18 10 55.56 
คลองขลุง 23 2 8.70 
พรานกระต่าย 26 16 61.54 
คลองลาน 23 12 52.17 
ไทรงาม 17 13 76.47 
ลานกระบือ 11 9 81.82 
โกสัมพีนคร 8 0 0 
ปางศิลาทอง 12 7 58.33 
บึงสามัคคี 5 3 60.00 
ทรายทองวัฒนา 8 2 25.00 

รวม 206 113 54.85 

ที่มา :  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  35  สรุปแผนงานโครงการ กลุ่มสตรีและเด็ก 0 - 5 ปี  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

๑ พัฒนาระบบบริการแม่และเด็ก 
- พัฒนาคลินิกฝากครรภ์  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงาน 

๑๗๑,๗๐๐ 

๒ ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์หลังคลอด 
-  ให้บริการฝากครรภ์ครบเกณฑ์ บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 
-  ให้บริการดูแลหลังคลอดครบเกณฑ์ 

7,145,080 

๓ แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ 
- ปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ 
- ปัญหาโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 
- ภาวะทารกพิการแต่ก าเนิด 

๑,๒๒๗,๕๙๒ 

๔ รณรงค์ในชุมชน 
- ต าบลนมแม่  
- รณรงค์ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบเกณฑ์ 
- ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ 
- อบรม อสม.แกนน า 
- วัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ 

๑,๘๕๔,๙๐๘ 
 

๕ บริการทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ ๔๙๔,๙๕๓ 
 รวมงบประมาณกลุ่มสตรี 10,894,233 

6 
โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๕๘  
(งบจังหวัด 244,430 บาท อ าเภอ 347,130 บาท) 

591,560 

7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,465,587 
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๕ปี  1,654,488 
9 พัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี และแก้ไขภาวะโภชนาการในทุกกลุ่มวัย 2106716 
 รวมงบประมาณกลุ่มเด็ก 0 – 5 ปี 6,818,351 

 รวมทั้งสิ้น 17,712,584 

ที่มา  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



๓๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  36  แผนงานโครงการ แยกรายงบประมาณและรายอ าเภอ กลุ่มสตรีโครงการพัฒนางาน 
                 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๕๘ (งบจังหวัด 244,430 บาท) 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ(บาท) 

สป. PP กองทุน เงินบ ารุง อ่ืนๆ รวม 
๑ - พัฒนาระบบ

บริการแม่และเด็ก 
- พัฒนาคลินิกฝาก
ครรภ์  
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

จังหวัด ๖๑,๘๔๐     ๖๑,๘๔๐ 
ขาณุวรลักษ
บุรี 

   5,020  5,020 

พรานกระต่าย    8,200  8,200 
คลองลาน     64,760 64,760 
ลานกระบือ    9,360  9,360 
ปางศิลาทอง    8,040  8,040 
      ๑๗๑,๗๐๐ 

๒ - ส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์หลัง
คลอด 
- ให้บริการฝาก
ครรภค์รบเกณฑ์ 
บริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน ์
- ให้บริการดูแลหลัง
คลอดครบเกณฑ ์

เมือง  83,000 506,700 24,790 1,000 838,190 
ขาณุวรลักษ
บุรี 

 506,116    506,116 

คลองขลุง    592,500  592,500 
พรานกระต่าย    266,400  266,400 
คลองลาน    1,495,66

0 
 1,495,660 

ไทรงาม    905,450  905,450 
ลานกระบือ    613,320  613,320 
โกสัมพีนคร  10,000    10,000 
ปางศิลาทอง    962,050  962,050 
บึงสามัคค ี   32,960 918,935  915,895 
      7,145,080 

๓ - แก้ไขปัญหาพื้นท่ี 
- ปัญหาโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ ์
- โลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ ์
- ภาวะทารกพิการ
แต่ก าเนิด 

เมือง    48,870  48,870 
ขาณุวรลักษ
บุรี 

 355,844  21,348  377,192 

พรานกระต่าย    86,400  86,400 
ไทรงาม    49,950  49,950 
ลานกระบือ   131,600   131,600 
ปางศิลาทอง      461,220 
บึงสามัคค ี   41,040 31,320  72,360 
      ๑,๒๒๗,๕๙๒ 

 

 
 
 
 
 



๔๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ(บาท) 
สป. PP กองทนุ เงินบ ารุง อื่นๆ รวม 

๔ - รณรงค์ในชุมชน 
ต าบลนมแม่  
- รณรงค์ฝากครรภ์เร็ว 
ฝากครรภ์ครบเกณฑ ์
ให้ความรู้หญิง
ตั้งครรภ ์
- อบรม อสม.แกนน า 
วัสดุอุปกรณ์ในการ
รณรงค ์

เมือง   275,600   275,600 
ขาณุวรลักษ
บุรี 

 68,929  55,829  124,758 

คลองขลุง    118,500  118,500 
พรานกระต่าย    26,700  26,700 
คลองลาน   286,480   286,480 
ไทรงาม   80,000 31,200  111,200 
ลานกระบือ   18,240   18,240 
โกสัมพีนคร  76,250    76,250 
ปางศิลาทอง    283,540  283,540 
บึงสามัคค ี  88,740 131,150 39,450  259,340 
ทรายทอง
วัฒนา 

  34,000   34,000 

      1,854,908 
๕ บริการทันตกรรมหญิง

ตั้งครรภ ์
ทั้งจังหวัด      ๔๙๔,๙๕๓ 

        10,894,233 

ที่มา  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๔๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  37  สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี ของจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ล า 

ดับ 
แผนงาน/โครงการ อ าเภอ 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 
สป. PP กองทุน

ต าบล 
อปท. เงินบ ารุง รวม 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการเดก็แรกเกิด – ๕ ปี 

อ.เมือง  40,000 213,000  58,900 311,900 

๒. แผนการส่งเสริมสุขภาพและ
พฒันาการเดก็ ๐-๕ ปี และ
แกไ้ขภาวะโภชนาการในทุก
กลุ่มวัย 

อ.ขาณุวร
ลักษบุรี 

 1,140,544 27,200  3๓๔,6๕๙ 1,502,403 

๓. โครงการเด็กปฐมวัยสดใสได้รับ
วัคซีน สมวัย 

อ.คลอง 
ขลุง 

    102,700 102,700 

๔. โครงการการดูแลเดก็ปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 

อ.พราน
กระต่าย 

    236,000 236,000 

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คลินิกสุขภาพเดก็ดีคุณภาพใน
เด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี อ.คลอง
ลาน  

อ.คลอง
ลาน 

  65,400  417,715 483,115 

๖. โครงการแก้ไขปัญหาเด็ก  
๐-๕ ปี มีภาวะทุพโภชนาการ  
ปี ๒๕๕๘ 

อ.ไทร
งาม 

  305,453  101,520 406,973 

๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
อายุ ๐-๕ ปีและสตรี 

อ.ลาน
กระบือ 

  181,100   181,100 

๘. โครงการห่วงใยรักสัมพันธ์แม ่
สู่ลูก 

อ.โกสัมพี
นคร 

100,000      

๙ โครงการส่งเสริมดูแลกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย (๐-๕ ปี) /สตรี 

อ.ปาง
ศิลาทอง 

    442,373 442,373 

๑๐ โครงการติดตามเดก็ที่มภีาวะ
โภชนาการต่ ากวา่เกณฑ ์

อ.บึง
สามัคคี 

 4,290 8,100 17,700 15,8๕๐ ๔๕,๙๔๐ 

๑๑ แผนการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเดก็กอ่นวัยเรียน 

อ.ทราย
ทอง
วัฒนา 

  119,000  32,400 151,400 

๑๒ โครงการพัฒนางานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๕๘ 

ทุก
อ าเภอ 

 244,430    244,430 

๑๓ โครงการส่งเสริมทันตสขุภาพ
ในหญิงตั้งครรภ์และศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

ทุก
อ าเภอ 

 2,172,872 292,715   2,465,587 

รวม 100,000 3,602,136 1,211,968 17,700 1,742,117 6,573,921 

ที่มา  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 



๔๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุม่เด็กนกัเรียน 5-14 ปี 
สถานการณ ์

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในกลุ่มเด็กวัยเรียน เพ่ือลดปัญหาภาวะอ้วน ลดภาวะอ้วน ลดภาวะฟันแท้ผุ เสริมสร้าง
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ และได้รับภูมิคุ้มกันตามาตรฐาน โดยมียุทศสตร์การด าเนินงานแบบ
บูรณาการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุวัถตุประสงค์ “นักเรียนไทยสุขภาพดี” ภายในปี ๒๕๖๐ และน านโยบาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียน ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสุขภ าพ
และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชนภายใต้ความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ครอบครัวเด็ก โรงเรียน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสถาบัน
พ้ืนฐานทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก 
  ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของเด็กวัยเรียน คือด้านโภชนาการ เด็กอายุ 6-12 ปี จังหวัดก าแพงเพชร     
มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 6๔.๐ ในปี 2556  และมีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ ๗.๖   
ในปี 2557 ร้อยละ ๙.๐๙5 ด้านทันตสาธารณสุข พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ฟันผุร้อยละ 34.07  ส่วนการ
บาดเจ็บสาเหตุหลักของการตายในเด็กวัยเรียนทั้งเพศหญิงและชาย คืออุบัติเหตุทางถนนและอุบัติเหตุการ
จมน้ า โดยใน พ.ศ. 2556 พบอัตราการเสียชีวิตของการจมน้ าสูงถึง ๓๑.๔ ต่อ 100,000 ประชากร  และ
จากการส ารวจของศูนย์อนามัยที่ ๘ เมื่อปี ๒๕๕๖ ภาวการณ์เจริญเติบโตเด็กวัยเรียน ๖ – ๑๒ ปี จังหวัด
ก าแพงเพชร มีภาวะอ้วน ร้อยละ ๑๑.๖ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐)  มีส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ ๖๔.๐ 
(เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป)   

ตารางท่ี  38   ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ปี 2556 และ 2557 
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง

สาธารณสุข 
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หมาย 

เม
ือง
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อง
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ุง 
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๑.ร้อยละของเด็กวยัเรียน 
มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง
สมส่วน 

ร้อยละ  
๗๐  

ขึ้นไป 

            

ข้อมูลปี ๕๖  ๗๘.๕๐ ๘๔.๘๕ ๗๓.๕๔ ๖๘.๘๙ ๗๕.๘๓ ๗๘.๙๑ ๘๒.๔๔ ๗๙.๐๑ ๘๑.๓๓ ๘๗.๐๒ ๘๒.๙๖ ๗๘.๒๐ 

ข้อมูลปี ๕๗  ๘๒.๑๔ ๘๓.๖๖ ๗๕๔๖ ๗๘.๒๙ ๗๗.๐๓ ๗๙.๒๗ ๗๘.๖๔ ๗๖.๕๗ ๘๔๐๙ ๘๙.๕๗ ๘๓.๙๕ ๘๐.๓๘ 

ที่มา : MIS เขตบริการสุขภาพที่ ๓ สรุปผลงานตัวชี้วัดทุกระดับ 
 

ตัวช้ีวัด  : เด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี ในโรงเรียนทุกสังกัดมีอัตราเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพ้ืนที่   

ภาวะอ้วน ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
เด็กวัยเรียน อายุ ๖ – ๑๒ ปีมีภาวะอ้วน ร้อยละ ๗.๓๖ ร้อยละ ๗.๗๖ ร้อยละ ๙.๐๙ 

 จากข้อมูลสถานการณ์ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน อายุ ๖ – ๑๒ ปี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากปี ๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๗.๓๖ และปี ๒๕๕๗ สูงเพิ่มเป็นร้อยละ ๙.๐๙  
 



๔๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  39   สถานการณ์ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน อายุ ๖ – ๑๒ ปี แยกรายอ าเภอ ปี 2556 และ 2557 

อ าเภอ 
ภาวะอ้วน ปี ๒๕๕๖ 

(ร้อยละ) 
ภาวะอ้วน ปี ๒๕๕๗ 

(ร้อยละ) 
เมือง ๙.๒๕ ๑๐.๘๖ 
ไทรงาม ๗.๕๒ ๘.๕๗ 
คลองลาน ๖.๓ ๘.๖๙ 
ขาณุวรลักษบุรี ๕.๐๓ ๕.๖๖ 
คลองขลุง ๑๑.๖๑ ๑๒.๖๖ 
พรานกระต่าย ๗.๘๑ ๗.๔๔ 
ลานกระบือ ๗.๒๙ ๖.๖๗ 
ทรายทองวัฒนา ๖.๘๘ ๙.๙๑ 
ปางศิลาทอง ๘.๓ ๙.๕๕ 
บึงสามัคคี ๖.๓๓ ๕.๘๓ 
โกสัมพีนคร ๕.๓๔ ๘.๒๖ 
รวม ๗.๗๖ ๙.๐๙ 

ที่มา  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

จากตาราง พบว่า ปี ๒๕๕๗ เด็กวัยเรียนอายุ ๖ – ๑๒ ปี มีภาวะอ้วน ร้อยละ ๙.๐๙ ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายของกระทรวง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรมีเด็กอ้วนเพ่ิมขึ้น          
ปี ๒๕๕๗ เมื่อพิจารณาแยกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีนักเรียนอ้วนมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอคลองขลุง ร้อยละ 
๑๒.๖๖ รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมือง ร้อยละ ๑๐.๘๖ อ าเภอทรายทองวัฒนา ร้อยละ ๙.๙๑ อ าเภอปางศิลาทอง 
ร้อยละ ๙.๕๕ และอ าเภอคลองลาน ร้อยละ ๘.๖๙ 

มาตรการการด าเนินงาน 
         ๑. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา 
          ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  โดยใช้กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
          ๓. ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน  และอ้วน 
          ๔. เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของเด็กท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
          ๕. รณรงค์สร้างกระแส “ลดอ้วนลดพุง”โดยใช้ 3 ส (สีล สมาธิ ปัญญา)  3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย  
              อารมณ)์ 

 

 

 

 
 



๔๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  40   แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนระดับจังหวัด และอ าเภอ 
 

ระดับ แผนงาน/ โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
จังหวัด แผนงานแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน - - 
เมือง ๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย 

   โรงพยาบาลก าแพงเพชร (เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน) 
๒.โครงการลดอ้วนลดพุงในเด็กอายุ  ๕ – ๑๔ ปี  
   โซนทองไตรรงค์ และเพชรสรีุ้ง 
๓.โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเด็กวัยเรยีน 

บ ารุง 
 

บ ารุง 
 

กองทุนต าบล 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๓๘,๘๐๐ บาท 
 

๑๒,๕๐๐ บาท 

ไทรงาม ๑.โครงการแก้ไขปญัหาโภชนาการ  
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะอ้วน 

กองทุนต าบล ๑๔,๔๖๐ บาท 

คลองลาน ๑.โครงการส่งเสรมิอนามัยเด็กวัยเรียนและ  
   เยาวชนสูงใหญ่สมองดี (แก้ไขปญัหาเด็กทีม่ ี
   ภาวะโภชนาการผิดปกต)ิ 

บ ารุง ๓๓,๕๐๐ บาท 

ขาณุวรลักษบุร ี ๑.โครงการแก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการผดิปกติ  
   (อ้วน) 

- บูรณาการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

คลองขลุง ๑.โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมภาวะโภชนาการ
ผิดปกติในเด็กกลุม่อายุ ๕ – ๑๔ ปี 

บ ารุง ๙๖,๖๒๐ บาท 

พรานกระต่าย ๑.โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยงนักเรยีนประถมศึกษา 

บ ารุง ๔๗,๕๖๐ บาท 

ลานกระบือ ๑.โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเด็กวัยเรยีน 
ที่มีภาวะอ้วน 

บ ารุง ๔๗,๓๒๐ บาท 

ทรายทองวัฒนา ๑.โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
   ในเด็กวัยเรียน 

กองทุนต าบล ๗๑,๐๐๐ บาท 

ปางศิลาทอง ๑.โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมภาวะอ้วน 
   ในเด็กวัยเรียน 

บ ารุง ๘๓,๖๐๐ บาท 

บึงสามัคค ี ๑.โครงการดูแลส่งเสรมิสุขภาพเดก็ 
   อายุ ๕ – ๑๔ ปี 

บ ารุง ๑๑,๒๙๐ บาท 

โกสัมพีนคร ๑.โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค  
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับเยาวชน ๕–๒๔ ปี 

อบจ.กพ. ๒๐๕,๐๐๐ บาท 

  บ ารุง 
กองทุนต าบล 

อบจ.กพ. 

๕๕๘,๖๙๐ บาท 
๙๗,๙๖๐ บาท 

๒๐๕,๐๐๐ บาท 
รวม จ านวน ๑๓ โครงการ  ๘๖๑,๖๕๐ บาท 

ที่มา  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

จากตาราง  จังหวัดก าแพงเพชรมีแผนงานแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กอายุ ๕ – ๑๔ ปี 
โดยมีโครงการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๘๖๑,๖๕๐ บาท  แยก
พิจารณาแหล่งงบประมาณ พบว่า งบประมาณจากเงินบ ารุงมากที่สุด จ านวน ๕๕๘,๖๙๐ บาท รองลงมาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท และกองทุนต าบล จ านวน ๙๗,๙๖๐ บาท  
 



๔๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน 
          อยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
          ๑. ค าสั่งแต่งตั้ง Program manager (PM) ระดับ อ าเภอ  
          ๒. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กอายุ ๕ – ๑๔ ปี จาก ระบบ MIS แยกรายสถาน
บริการสาธารณสุข ( ส าหรับสถานบริการสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลแยกรายโรงเรียน ) 
          ๓. จัดท าแผนงานแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนระดับจังหวัด และจัดท าโครงการ แก้ไข
ปัญหาเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอ าเภอ   
          ๔. จัดท ารูปแบบการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
1. พัฒนาศักยภาพครู อสม.น้อย  
2. ให้ความรู้อันตรายของโรคอ้วนในเด็ก 
3. เสริมภูมริู้ ภูมธิรรม ต้นทุนคุณธรรม 
โดย สีล สมาธ ิปัญญา จัดกิจกรรมสวด
มนต์ สนทนาธรรม ปฏิบัติธรรม 
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   4.1 อาหาร  
        - จัดอาหารกลางวันพลังงานต่ า  
ลด หวาน มัน เค็ม เพ่ิมผักผลไมร้สหวานน้อย    
        - โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบ
กรอบ ทอฟฟ่ี 
   4.2 ออกก าลังกาย จัดออกก าลังกาย
เพ่ิมจากชั่วโมงเรียนปกติ   
   4.3 อารมณ์ สกัด สะกด สะกดิ 
5. สร้างปัจจัยแวดล้อม  
   5.1 จัดสรรพื้นที่ส าหรับปลกูผัก เลี้ยง
ปลา ไก่ 
   5.2 จัดสถานที่ อุปกรณ์ออกก าลังกาย    
6. เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  
7. สร้างแรงจูงใจ ประกวดบุคคลต้นแบบ 
8. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมแก้ปญัหา  
9. ประเมินผล ( พฤติกรรม น้ าหนัก 
โรงเรียนผ่านเกณฑ์ องค์ประกอบท่ี 7 
และ 8  รร.ส่งเสริมสขุภาพ 

1. ประเมินภาวะโภชนาการ (ชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง) 
2. ประเมินพฤติกรรม 
3. จัดกลุ่มเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน 
4. ค้นหาแรงบันดาลใจ  
   เป้าหมายการลดน้ าหนัก 
   4.1 น้ าหนักลดลงร้อยละ 5 – 
10 ของ น.น.เดิม 
   4.2 น้ าหนักลดลง 0.5   
   เป้าหมายการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
   4.3 อาหาร ลดพลังงาน 500 – 
1,000 กก. 
 4.4 ออกก าลังกาย ระดับปาน
กลาง 3 – 5 ครั้ง/สัปดาห์ นานครั้ง
ละ 30 นาที และเพ่ิมเป็น 60 นาที 
ทุกวัน 
   4.5 ควบคุมพฤติกรรม โดย ครู 
ผู้ปกครอง เพ่ือน จนท.สธ.  
5. ท าพันธะสัญญา 

 



๔๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
(คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง) ร่วมแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน โดย
บูรณา “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้สังคมสุขภาพดีวีธรรม วิถีไทย”  
          ๖. ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ตามหลักการ 3 ส 3 อ 
ร่วมกับครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย 
          ๗. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เทอมละ๒ ครั้ง 
          ๘. สร้างกระแส สื่อสาร รณรงค์ 
          ๙. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอ าเภอ/ เครือข่าย 
          ๑๐. ติดตามประเมินผลร่วมกับงานที่เก่ียวข้อง และ ติดตามโดยใช้ Web Conference   

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จากการจมน้ า 

ระดับเขต     : อัตราตายจากการจมน้ าของเด็ก  ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพ้ืนที่เสี่ยง 
ระดับจังหวัด : อัตราตายจากการจมน้ าของเด็ก  ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพ้ืนที่เสี่ยงร้อยละ ๒๐ 

 

สถานการณ ์
   

ตารางท่ี  41  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ต่อประชากรแสนคน แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
Baseline ประชากร เป้าหมาย 

55 56 57 ต่ ากว่า ๑๕ ปี  

เมืองฯ  36.9(13) 73.8(26) 45.4(16) 35,212 45.4 

ไทรงาม 23.7(2) 35.5(3) ๐ 8,437 23.7 

คลองลาน 35.8(4) 17.9(2) 8.95(1) 11,161 17.9 

ขาณุวรลักษบุรี 5.6(1) 11.2(2) 33.7(6) 17,752 11.2 

คลองขลุง  ๐ ๐ 10.0(1) 9,955 10 

พรานกระต่าย 8.1(1) 16.2(2) 8.1(1) 12,306 8.1 

ลานกระบือ 26.0(2) 13.0(1) 26.0(2) 7,677 26.0 

ทรายทองวัฒนา 79.5(3) 26.5(1) 26.5(1) 3,771 26.5 

ปางศิลาทอง 20.3(1) 20.3(1) 101.8(5) 4,911 20.3 

บึงสามัคคี 70.9(3) 47.2(2) ๐ 4,229 47.2 

โกสัมพีนคร ๐ ๐ 18.8(1) 5,315 18.8 

รวม 24.8(30) 33.1(40) 28.16(34) 120,726 28.16 

ที่มา : MIS  Data  center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 ปี ๒๕๕๗ จังหวัดก าแพงเพชร มีการเสียชีวิตจากการจมน้ าตายของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งเป็นเด็ก
ในกลุ่มวัยเรียน โดยมีอัตราการเสียชีวิตในภาพรวมของจังหวัดเท่ากับ ๒๘.๖ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร และ
เมื่อดูเป็นรายอ าเภอแล้ว ปรากฏว่า อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี   
มากเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัด คือ อ าเภอปางศิลาทอง มีเด็กเสียชีวิต จ านวน ๕ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๑๐๑.๘ 
ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอเมือง มีเด็กเสียชีวิต จ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๔๕.๔ ต่อแสน
ประชากร และอ าเภอขาณุวรลักษบุรี มีเด็กเสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๓๓.๗ ต่อแสนประชากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  42  จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าตายแยกรายรายอ าเภอ ต าบล ของจังหวัดก าแพงเพชร  
                  ปี ๒๕๕๘ 
 

อ าเภอ/ต าบล 
กลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากการจมน้ าตาย 

รวม 
๐ – ๔ ปี ๕ – ๑๔ ปี ๑๕ ปีขึ้นไป 

เมืองก าแพงเพชร ๗ ๑๓ ๒๖ ๔๖ 
ต.ในเมือง ๐ ๒ ๒ ๔ 
ต.ไตรตรึงษ ์ ๐ ๐ ๒ ๒ 
ต.อ่างทอง ๒ ๐ ๕ ๗ 
ต.นาบ่อค า ๐ ๑ ๒ ๓ 
ต.นครชุม ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ทรงธรรม ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ลานดอกไม ้ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.หนองปลิง ๐ ๒ ๒ ๔ 
ต.คณฑ ี ๐ ๐ ๓ ๓ 
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ๐ ๑ ๔ ๕ 
ต.เทพนคร ๕ ๕ ๑ ๑๑ 
ต.วังทอง ๐ ๐ ๒ ๒ 
ต.ท่าขุนราม ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.คลองแมล่าย ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ธ ามรงค ์ ๐ ๐ ๑ ๑ 
ต.สระแก้ว ๐ ๐ ๒ ๒ 
ไทรงาม ๐ ๓ ๒ ๕ 
ต.ไทรงาม ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.หนองคล้า ๐ ๒ ๐ ๒ 
ต.หนองทอง ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.หนองไม้กอง ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.มหาชัย ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.พานทอง ๐ ๑ ๑ ๒ 
ต.หนองแม่แตง ๐ ๐ ๑ ๑ 
คลองลาน ๒ ๑ ๗ ๑๐ 
ต.คลองน้ าไหล ๐ ๐ ๓ ๓ 
ต.โป่งน้ าร้อน ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.คลองลานพัฒนา ๐ ๐ ๓ ๓ 
ต.สักงาม ๒ ๑ ๑ ๔ 
ขาณุวรลักษบุร ี 17,752 ๔ ๖ ๗ 
ต.ยางสูง  ๐ ๐ ๐ 
ต.ป่าพุทรา  ๐ ๐ ๒ 
ต.แสนตอ  ๐ ๐ ๑ 

 
 
 



๔๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
พ้ืนที่ ประชากร กลุ่มอายุท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ าตาย รวม 

ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๐ – ๔ ปี ๕ – ๑๔ ปี ๑๕ ปีขึ้นไป 
ต.สลกบาตร  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.บ่อถ้ า  ๒ ๐ ๑ ๓ 
ต.ดอนแตง  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.วังชะพลู  ๑ ๒ ๐ ๓ 
ต.โค้งไผ ่  ๑ ๐ ๑ ๒ 
ต.ปางมะค่า  ๐ ๒ ๑ ๓ 
ต.วังหามแห  ๐ ๑ ๑ ๒ 
ต.เกาะตาล  ๐ ๑ ๑ ๒ 
คลองขลุง  9,955 ๒ ๒ ๑๔ ๑๘ 
ต.คลองขลุง  ๑ ๑ ๖ ๘ 
ต.ท่ามะเขือ  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ต.ท่าพุทรา  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.แม่ลาด  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ต.วังยาง  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.วังแขม  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ต.หัวถนน  ๐ ๐ ๒ ๒ 
ต.วังไทร  ๑ ๐ ๐ ๑ 
ต.วังบัว  ๐ ๐ ๒ ๒ 
ต.คลองสมบูรณ ์  ๐ ๑ ๑ ๒ 
พรานกระต่าย 12,306 ๑ ๑ ๒ ๔ 
ต.พรานกระต่าย  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.หนองหัววัว  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ท่าไม ้  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.วังควง  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.วังตะแบก  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.เขาคีรสิ  ๑ ๐ ๑ ๒ 
ต.คุยบ้านโอง  ๐ ๑ ๐ ๑ 
ต.คลองพิไกร  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ถ้ ากระต่ายทอง  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ห้วยยั้ง  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ลานกระบือ 7,677 ๒ ๐ ๒ ๔ 
ต.ลานกระบือ  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ช่องลม  ๑ ๐ ๐ ๑ 
ต.หนองหลวง  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ต.โนนพลวง  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ประชาสุขสันต ์  ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
 
 
 

https://mis2.kpo.go.th/mis-new/index.php?menu=2.1&for=6205&tam=620501


๕๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

พ้ืนที่ ประชากร กลุ่มอายุท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ าตาย รวม 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๐ – ๔ ปี ๕ – ๑๔ ปี ๑๕ ปีขึ้นไป 

ต.บึงทับแรต  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.จันทิมา  ๑ ๐ ๑ ๒ 
ทรายทองวัฒนา 3,771 ๐ ๑ ๕ ๖ 
ต.ทุ่งทราย  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ทุ่งทอง  ๐ ๑ ๓ ๔ 
ต.ถาวรวัฒนา  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ปางศิลาทอง 4,911 ๐ ๒ ๑ ๓ 
ต.โพธิ์ทอง  ๐ ๐ ๑ ๑ 
ต.หินดาต  ๐ ๒ ๐ ๒ 
ต.ปางตาไว  ๐ ๐ ๐ ๐ 
บึงสามัคค ี 4,229 ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.บึงสามัคค ี  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.วังชะโอน  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ระหาน  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.เทพนิมิตร  ๐ ๐ ๐ ๐ 
โกสัมพีนคร 5,315 ๓ ๐ ๐ ๓ 
ต.โกสมัพ ี  ๒ ๐ ๐ ๒ 
ต.เพชรชมภ ู  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ต.ลานดอกไมต้ก  ๑ ๐ ๐ ๑ 

รวม 120,726 ๒๑ ๒๙ ๖๖ 116 

ที่มา : MIS  Data  center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ปี ๒๕๕๘ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นพ้ืนที่ที่ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสีแดงจาก
การเสียชีวิตจากการจมน้ าตายของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มวัยเรียน โดยมีการจมน้ าตายทั้งหมด  
๑๑๖ ราย(ข้อมูลจาก Data center) แยกเป็นเสียชีวิตในเด็กต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๒๑ ราย อายุ ๕ – ๑๔ ปี 
จ านวน ๒๙ ราย และเสียชีวิตในกลุ่มอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ านวน ๖๖ ราย เมื่อดูข้อมูลเป็นจากรายอ าเภอ จะ
พบว่า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร เป็นอ าเภอที่มีจ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าตายมากที่สุด จ านวน ๔๖ ราย 
รองลงมาคือ อ าเภอคลองขลุง จ านวน ๑๔ ราย และอ าเภอขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอคลองลาน มีจ านวน
ผู้เสียชีวิต จ านวน ๗ ราย เท่ากัน ส าหรับอ าเภอท่ีไม่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ าตายในปี ๒๕๕๘ คือ อ าเภอบึง
สามัคคี และเมื่อแยกตามกลุ่มอายุพบว่า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีการเสียชีวิตจากการจมน้ าในกลุ่มอายุต่ า
กว่า ๕ ปี มาเป็นอันดับ ๑ จ านวน ๗ ราย อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จ านวน ๔ ราย อ าเภอโกสัมพีนคร ๓ ราย 
ตามล าดับ ส าหรับการเสียชีวิตจากการจมน้ าตายในเด็กกลุ่มวัยเรียน ๕ – ๑๔ ปี ในปี ๒๕๕๘ ของจังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอที่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ าตายมากที่สุด ยังคงเป็น อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน 
๑๓ ราย รองลงมาคือ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จ านวน ๖ ราย อ าเภอไทรงาม จ านวน ๓ ราย และอ าเภอ     
ปางศิลาทอง จ านวน ๒ ราย ส่วนการเสียชีวิตในกลุ่มอายุมากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไปนั้น อ าเภอที่มีการเสียชีวิต
จ านวนมากเป็นอันดับ ๑ ยังคงเป็นอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน ๒๖ ราย รองลงมาคือ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จ านวน ๗ ราย ส าหรับต าบลที่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ ามากท่ีสุด คือต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 



๕๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มีผู้เสียชีวิต จ านวน ๑๑ ราย แยกเป็นอายุต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๕ ราย อายุ ๕ – ๑๔ ปี จ านวน ๕ ราย และอายุ
มากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป จ านวน ๑ ราย ซึ่งพ้ืนที่ของต าบลเทพนคร ที่เป็นต าบลขนาดใหญ่ จะมีทั้งแม่น้ าปิงไหล
ผ่าน และคลองชลประทานตัดผ่านพ้ืนที่ ส่วนต าบลรองลงมาคือ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จ านวน    
๘ ราย และต าบลอ่างทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน ๗ ราย สังเกตได้ว่าทั้ง ๓ ต าบล เป็นพ้ืนที่ที่มีแม่น้ า
ปิงไหลผ่านทั้ง ๓ ต าบล 
  ส าหรับสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ าที่ท าให้มีการเสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งน้ าที่เกิดจากธรรมชาติ       
แทบทั้งสิ้น คือ แม่น้ าปิง ห้วย หนอง คลอง บึง ส่วนที่เสียชีวิตจากแหล่งน้ าที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์   
จะเป็นเส้นทางน้ า ที่ใช้ส าหรับการท าเกษตรกรรม คือ คลองชลประทาน ที่มีการตัดเส้นทางน้ าไปหล่อเลี้ยงการ
ท าเกษตรกรรมตามอ าเภอต่างๆทุกอ าเภอ 

มาตรการ /แผนงาน/โครงการแก้ปัญหา ลดอัตราตายจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี  

โครงการแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จากการจมน้ า 
(อ.ปางศิลาทอง, อ.เมืองก าแพงเพชร, อ.ขาณุวรลักษบุรี)  

๑.วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ า เป็นรายอ าเภอ 

๒.คืนข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ าให้กับพ้ืนที่ทุกแห่ง 
๓.ด าเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง คือ อ าเภอปางศิลาทอง อัตราตาย 

๑๐๑.๘ ต่อแสนประชากร  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ๔๕.๔ ต่อแสนประชากร  และอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
๓๓.๗ ต่อแสนประชากร   

๔.ประสานงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
๕.ด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และตัวเด็ก รู้และสามารถจัดการแหล่งน้ าเสี่ยงในพ้ืนที่

ทุกอ าเภอ 
๖.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า ทักษะการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพและการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ลอยน้ าได้ 
๗.การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ าในระดับทองแดง  
๘.การประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ตัวช้ีวัด  :  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ ๖ – ๑๒  ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พบอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน(รง.๕๐๖) ในปี ๒๕๕๗  
ดังนี้  โรคโปลิโอ : ไม่พบผู้ป่วย , หัดอัตราป่วย / แสนประชากร , คอตีบ :ไม่พบผู้ป่วย , ไอกรน :ไม่พบผู้ป่วย , 
บาดทะยักในทารกแรกเกิด : ไม่พบผู้ป่วย , ไข้สมองอักเสบเจอี : ไม่พบผู้ป่วย (รอข้อมูลจากงานระบาดวิทยา) 
 การด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ผลการได้รับวัคซีน
ในกลุ่มอายุ ๖ – ๑๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ผลการให้วัคซีนในภาพรวมของจังหวัดก าแพงเพชร ในปี ๒๕๕๘  
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มอายุ ๖ – ๑๒ ปี ดังนี้ 

ตารางท่ี  43  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ ๖ – ๑๒  ปี  
 

อ าเภอ ความครอบคลุมร้อยละ 
MMR ป.๑ dT ป.๖ 

เมือง 72.43 64.50 
ไทรงาม 90.67 83.05 
คลองลาน 90.56 80.30 
ขาณุวรลักษบุร ี 94.13 80.20 
คลองขลุง 54.77 37.59 
พรานกระต่าย 73.56 52.68 
ลานกระบือ 96.15 91.26 
ทรายทองวัฒนา 88.61 60.70 
ปางศิลาทอง 59.74 49.36 
บึงสามัคค ี 66.51 44.54 
โกสัมพีนคร 71.92 86.68 

รวม 77.67 66.16 
ที่มา  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

   จากรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มอายุ ๖ -๑๒  ปี  ของสถานบริการสาธารณสุข
ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า มีผลความครอบคลุมในภาพรวมของ
จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้  

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กชั้น ป.๑   วัคซีน MMR ร้อยละ ๗๗.๖๗  
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กชั้น ป.๖   วัคซีน dT ร้อยละ ๖๖.๑๖  
จากข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนทั้ง ๒ ชนิด ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้เปลี่ยนแปลงระบบรวบรวมข้อมูลจากการรายงานด้วยเอกสาร เป็นระบบ 
Data Center จากรายงาน ๔๓ แฟ้ม จากการนิเทศ ติดตาม พบว่าระบบข้อมูลของสถานบริการก าลังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงทั้งฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ต่ ากว่าข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดท าแนวทางการแก้ไข ดังนี้  

1. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ส ารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ร่วมกับ ส านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ ๘ นครสวรรค์  



๕๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย  

จากการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ในปีงบประมาณ 2554 ของกรม
สุขภาพจิต พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยจังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ย ๙๕.๒๒(SD 15.๑) 
เป็นล าดับที่ ๖๘ ของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดก าแพงเพชรได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังปัญหา 
IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน ด าเนินการคัดกรองปัญหาพฤติกรรม IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๘ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๑๔๘ คน พบว่า ร้อยละ ๑๒.๑๖ มีแนวโน้มการมีภาวะการเรียนรู้ช้าจาก
ปัญหาระดับสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๑๙.๕๙ มีแนวโน้มการมีปัญหาการเรียนรู้ หรือแอลดี ร้อยละ 
๘.๘๗ มีแนวโน้มการมีภาวะสมาธิสั้น ร้อยละ ๒.๗๐ มีแนวโน้มการมีภาวะออทิสซึ่ม ร้อยละ ๒๑.๖๒ ต้อง
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์
       
รูปที ่ 4  แสดงสัดส่วนร้อยละแนวโน้มปัญหาการเรียนรู้ ภาวะโรคทางสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนของนักเรียน 
                 กลุ่มตัวอย่างโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาลจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
 
มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขและทางการศึกษา(งานบริการอนามัยโรงเรียน โภชนาการ 
การเจริญเติบโตสุขภาพช่องปาก ปัญหาการเรียน ระบบการช่วยเหลือและส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพและ  
IQ/EQ ที่มีมาตรฐาน โรคทางจิตเวชเด็กAutistic ADHD LD และ MR)  

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อเด็กนักเรียนใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ Autistic ,ADHD ,LD และ MR  
ระหว่าง รร.กับ รพ. (OHOS)  

3. นิเทศ ติดตามและประเมินรบัรองมาตรฐาน 
 



๕๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การจัดบริการสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กวัยเรียน 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน(อายุ 5 – 14 ปี) และควบคุมโรคฟันผุ  
- เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 100 
- เด็กอายุ 12 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากมีอัตราความชุกของโรคฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 55 
- นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85 
- นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่ง (Sealant)ร้อยละ 30 

สถานการณ์  โรคฟันผุในกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 12 ปี) 

ผลการส ารวจโดยหน่วยบริการในจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-255๗ พบว่า ความชุกของการเกิด
โรคฟันผุในฟันถาวรของกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีแนวโน้ม ลดลงทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอพรานกระต่ายที่เพ่ิมขึ้น
จากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๔๕.๓๔ เป็นร้อยละ 46.50 ในปี 255๗ และอ าเภอที่สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
(ร้อยละ 55)จ านวน 1 หน่วยบริการ ได้แก่ อ าเภอเมืองในเขตรับผิดชอบของ รพ.ก าแพงเพชร ร้อยละ 62.21
ระดับจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ความชุกของโรคฟันผุ ร้อยละ 34.07  รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี  44  ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ที่เกิดโรคฟันผุในฟันถาวร จ าแนกรายหน่วยบริการ  

                  จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-255๗ 
 

หน่วยบริการ CUP 
เด็กอายุ 12 ปี ความชุกการเกิดโรคฟันผุในฟันถาวร (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 255๗ 
รพ.ก าแพงเพชร 65.89 78.50 79.83 64.68 62.21 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 75.30 75.00 51.87 47.11 20.55 
รพ.คลองขลุง 54.22 66.48 42.91 44.63 32.86 
รพ.พรานกระต่าย 73.82 70.33 54.11 45.34 46.50 
รพ.คลองลาน 63.24 49.76 51.42 41.99 40.12 
รพ.ไทรงาม 56.66 50.70 56.98 40.74 34.35 
รพ.ลานกระบือ 39.24 30.79 27.44 24.05 21.82 
รพ.ปางศิลาทอง 62.63 55.70 42.71 46.92 11.40 
รพ.บึงสามัคคี 46.77 47.83 36.78 27.60 8.41 
รพ.ทรายทองวัฒนา 64.56 56.13 66.41 58.65 34.07 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 46.22 31.40 70.53 68.13 25.55 
รพ.โกสัมพีนคร 
(เปิดบริการปี ๒๕๕๗) 55.40 รวมกับ รพ.กพ. รวมกับ รพ.กพ. รวมกับ รพ.กพ. 52.55 

จังหวัด 61.91 60.46 52.31 46.16 34.07 
ที่มา : จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเหตุ : 1. กลุ่มตัวอย่าง(n) อายุ 12 ปี ของแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน แต่การส ารวจในแต่ละปีของหน่วยบริการกลุ่มตัวอย่าง 
                  เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ถ้ากลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยกว่าขนาดตัวอย่างที่ค านวณไว้ ได้ท าการส ารวจเด็กทุกคน  
                  ในพื้นที่ (N=ประชากร) 
   2. การส ารวจท าในช่วงเวลาเดยีวกัน คือ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป ี
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 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  45 จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 12 ปี) ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากจ าแนก 
                 รายหนว่ยบริการจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557  และปี 2556 (ช่วงเวลาที่ส ารวจ มิ.ย.–ก.ค. 
                 ของแต่ละปี) 
 

หน่วยบริการและ
เครือข่าย(CUP) 

นักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปาก 
ปี 2556 

นักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปาก 
ปี 2557 

ได้รับการ
ตรวจ 

พบฟันผุ ร้อยละ ได้รับการ
ตรวจ 

พบฟันผุ ร้อยละ 

รพ.ก าแพงเพชร 702 454 64.68 209 130 62.21 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 900 424 47.11 871 179 20.55 
รพ.คลองขลุง 802 358 44.63 496 163 32.86 
รพ.พรานกระต่าย 730 331 45.34 800 372 46.50 
รพ.คลองลาน 624 262 41.99 344 138 40.12 
รพ.ไทรงาม 459 187 40.74 393 135 34.35 
รพ.ลานกระบือ 370 89 24.05 110 24 21.82 
รพ.ปางศิลาทอง 260 122 46.92 228 26 11.40 
รพ.บึงสามัคคี 192 53 27.6 107 9 8.41 
รพ.ทรายทองวัฒนา 208 122 58.65 182 62 34.07 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 91 62 68.13 86 22 25.58 
รพ.โกสัมพีนคร รพ.ยังไม่เปิดบริการ - 236 124 52.55 

รวมจังหวัด
ก าแพงเพชร 

5,338 2,464 46.16 4,062 1,384 34.07 

ที่มา : จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 46  จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากจ าแนกรายหน่วย 
                 บริการ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557  (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)และปี 2556 
  

หน่วยบริการและ
เครือข่าย(CUP) 

นักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก 
ปี 2556 

นักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก 
ปี 2557 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รพ.ก าแพงเพชร 2,796 2,597 92.88 2,555 2,215 86.69 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 1558 1,515 97.24 1,581 1,601 100 
รพ.คลองขลุง 882 743 84.24 967 854 84.31 
รพ.พรานกระต่าย 968 683 70.56 774 705 91.09 
รพ.คลองลาน 773 734 94.95 674 644 95.55 
รพ.ไทรงาม 543 515 94.84 543 234 43.09 
รพ.ลานกระบือ 559 257 45.97 555 75 13.51 
รพ.ปางศิลาทอง 320 304 95.00 316 287 90.82 
รพ.บึงสามัคคี 204 194 95.10 209 172 82.30 
รพ.ทรายทองวัฒนา 211 192 91.00 205 202 98.54 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 109 84 77.06 118 115 97.46 
รพ.โกสัมพีนคร รพ.ยังไม่เปิดบริการ - 230 เร่ิมบันทึกข้อมูล - 

รวมจังหวัดก าแพงเพชร 8,923 7,818 87.62 8,727 5,935 81.40 

ที่มา :  จาก Web ยิ้มสดใส และรายงานการยืนยันของ CUP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  47  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) จังหวัดก าแพงเพชร  
                 จ าแนกรายหนว่ยบริการปี 2557  (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)และปี 2556  
 

หน่วยบริการและ
เครือข่าย(CUP) 

นักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
ปี 2556 (คน) 

นักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
ปี 2557(คน) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รพ.ก าแพงเพชร 2,796 623 22.28 2,555 1,275 49.90 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 1,558 976 62.64 1,581 956 60.47 
รพ.คลองขลุง 882 553 62.70 967 619 64.01 
รพ.พรานกระต่าย 968 531 54.86 774 562 72.61 
รพ.คลองลาน 773 553 71.54 674 512 75.96 
รพ.ไทรงาม 543 238 43.83 543 263 48.43 
รพ.ลานกระบือ 559 173 30.95 555 29 5.23 
รพ.ปางศิลาทอง 320 230 71.88 316 180 56.96 
รพ.บึงสามัคคี 204 136 66.67 209 112 53.59 
รพ.ทรายทองวัฒนา 211 124 58.77 205 125 60.98 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 109 57 52.29 118 52 44.07 
รพ.โกสัมพีนคร - 0 0.00 230 0 0.00 
รวมจังหวัดก าแพงเพชร 8,923 4,194 47.00 8,727 4,685 53.68 
ที่มา :  จาก Web ยิ้มสดใส และรายงานการยืนยันของ CUP 

มาตรการการด าเนินงาน 

         การจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กวัยเรียน จังหวัดก าแพงเพชร
ได้จัดท าแผนงานทั้งในหน่วยบริการหลัก (CUP) และเครือข่าย ศสม.และรพ.สต. โดยจัดท าแผน /โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน กิจกรรมได้แก่ ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก
นักเรียน   ชั้น ป.1 ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพ่ือป้องกันฟันผุ ฟันกรามถาวรซี่ที่ 1 ที่เริ่มขึ้นมาในช่องปาก 
บริการรักษาโดยการอุดอุดฟันถาวรที่ผุ ของนักเรียนป.1 – ป. 6 ให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา การฝึกทักษะ
การแปรงฟันถูกวิธี การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ในกลุ่มเสี่ยง การรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง การ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพงดน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ เพ่ือเก็บรักษาฟัน และเพ่ือการสบฟัน การส ารวจสภาวะ
ทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี (ชั้น ป.6) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และการ
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียน ทั้งนี้ ในโรงเรียนขยายโอกาสได้ด าเนินการในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาด้วย 
 
 
 
 
 



๕๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 48  สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคฟันผุ 
                   ในกลุ่มเด็กวัยเรียน จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกรายกิจกรรมการด าเนินงาน ปี 2558  
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

เงินบ ารุง กองทุนต าบล อ่ืน ๆ รวมงบประมาณ  
1 ระดับจังหวัด ด าเนินการติดตาม 

ก ากับ นิเทศงานและประเมินผล  
- - - บูรณาการกับกลุ่ม

งานยุทธศาสตร์ 
2 ระดับอ าเภอ ออกหน่วยส่งเสริม

สุขภาพช่องปากจัดตั้งกองทุนแปรงสี
ฟันยาสีฟัน/วัสดุสาธิตการแปรงฟัน 
รณรงค์สร้างเครือข่าย ในโรงเรยีน. 
อบรมครู รางวัล และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1,445,345 534,616 - 1,979,961 

 รวม 1,445,345 534,616 - 1,979,961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

จากการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน ๔๕๖ โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน ๔๒๕ โรงเรียน (ร้อย
ละ ๙๓.๒๐ ) เป็นระดับทอง จ านวน  ๓๒๕ โรงเรียน (ร้อยละ๗๑.๕๘) ระดับเงิน จ านวน๖๗ โรงเรียน (ร้อยละ
๑๔.๗๕ ) ระดับทองแดง จ านวน ๓๓  (ร้อยละ๗.๒๗ ) และตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ปี ๒๕๕๗ มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับเพชร จ านวน ๑๔ โรงเรียน (ร้อยละ ๓.๐๘) 

ตารางท่ี  49  สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๗ 

หน่วยงาน 
จ านวน 

ร.ร. 
ทั้งหมด 

จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับ) 
เพชร ทอง ( % ) เงิน ทองแดง รวม ร้อยละ 

๑.เมืองก าแพงเพชร ๑๑๒ ๒ ๗๔(๖๗.๒๗) ๒๒ ๑๒ ๑๑๐ ๙๘.๒๑ 
๒.ไทรงาม ๓๑ ๐ ๓๑(๑๐๐) ๐ ๐ ๓๑ ๑๐๐ 
๓.คลองลาน ๓๖ ๑ ๒๒(๖๑.๑๑) ๕ ๒ ๓๖ ๑๐๐ 
๔.ขาณุวรลักษบุรี ๗๗ ๓ ๕๕(๗๑.๔๒) ๑๓ ๖ ๗๗ ๑๐๐ 
๕.คลองขลุง ๔๙ ๑ ๔๑(๘๓.๖๗) ๗ ๓ ๔๙ ๑๐๐ 
๖.พรานกระต่าย ๔๙ ๒ ๔๒(๘๕.๗๑) ๒ ๓ ๔๙ ๑๐๐ 
๗.ลานกระบือ ๓๔ ๒ ๑๘(๕๒.๙๔) ๖ ๔ ๓๔ ๑๐๐ 
๘.ทรายทองวัฒนา ๑๓ ๐ ๘(๖๑.๕๓) ๓ ๑ ๑๓ ๑๐๐ 
๙.ปางศิลาทอง ๒๐ ๒ ๑๒(๖๐.๐๐) ๒ ๐ ๒๐ ๑๐๐ 
๑๐.บึงสามัคคี ๑๗ ๐ ๑๔(๘๒.๓๕) ๓ ๐ ๑๗ ๑๐๐ 
๑๑.โกสัมพีนคร ๑๘ ๑ ๑๑(๖๑.๑๑) ๔ ๒ ๑๘ ๑๐๐ 
จังหวัดก าแพงเพชร ๔๕๖ ๑๔ 

(๓.๐๘) 
๓๒๕

(๗๑.๕๘) 
๖๗ 

(๑๔.๗๕) 
๓๓ 

(๗.๒๗) 
๔๕๔ ๙๙.๕๖ 

ที่มา :งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูล ณ  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

ผลงานระดับจังหวัดผ่าน
มาตรฐานระดับทอง 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๖๓.๖๙ ๖๗.๓๙ ๖๗.๓๙ ๗๐.๑๐ ๗๔.๔๕ ๗๑.๔๙ ๗๑.๕๘ 

 

ผลงานระดับจังหวัดผ่าน
มาตรฐานระดับเพชร(ร.ร.) 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑ ๑ ๑ ๔ ๓ ๓ ๑ 

ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีโรงเรียนผ่านการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (รวมทุกระดับ) จ าแนกระดับได้  ดังนี้ 
                - ระดับเพชร  จ านวน ๑๔  แห่ง  ร้อยละ ๓.๐๘  
                - ระดับทอง   จ านวน ๓๒๖ แห่ง ร้อยละ ๗๑.๕๘ (เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ) 
                - ระดับเงิน    จ านวน ๖๘  แห่ง  ร้อยละ ๑๔.๙๗  

 - ระดับทองแดง จ านวน ๓๓  แห่ง ร้อยละ ๗.๒๗     
 



๖๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ/เป้าหมายการด าเนินงาน 

มาตรการ เป้าหมาย วิธีการวัด ผลลัพธ์ 

๑.สร้างการมสี่วนร่วม
ระหว่างภาคเีครือข่าย
(สาธารณสุข เขตพื้นท่ี
การศึกษาและท้องถิ่น) 
 
 

-โรงเรียนมีการด าเนินการตาม
มาตรฐานการดูแลสุขภาพในการ
ประเมินรับรองคณุภาพ
สถานศึกษา(สมศ.) 
- มีแผนการพัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียนระดับอ าเภอ 
- จ านวนอ าเภอที่มีการ
ด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า 

- โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินฯ 
ของสมศ. 
 
 
-สุ่มประเมินการการด าเนินงาน
ของเครือข่ายสุขภาพระดบั
อ าเภอDHS 

- เด็กไทยเติบโตสมวยั    
IQ /EQและปลอดโรค 
 
 
มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการพัฒนาสุขภาพเด็ก
วัยเรียน(สาธารณสุข เขต
พื้นที่การศึกษาและ
ท้องถิ่น) 
-ลดอตัราตายจากการ
จมน้ า 

๒.เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและ
บุคลากรทางการศึกษาโดย
กระบวนการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 

-โรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วม
โครงการโรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพ 
-เด็กวัยเรียนไดร้ับบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ 
-มีระบบติดตามการส่งต่อการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 

-การประเมินรับรองมาตรฐาน
โดยศูนย์วิชาการ 
-จาการนเิทศงานและการ
ติดตามประเมินผล 
-ระบบรายงานและการส่งต่อ 

- โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ
มีคุณภาพ 
- มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรยีน การ
ติดตามส่งต่อที่มีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน 

๓.ส ารวจภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพเด็กวัย
เรียน 

-ส ารวจข้อมูลภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพระดับเขต/
จังหวัด ๑ ครั้ง/ ๕ จังหวัด 

รายงานการส ารวจข้อมลูภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

- รายงานผลการส ารวจ
ภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพระดับ
เขต จังหวัด(ภาวะสุขภาพ 
สายตา การได้ยิน ฟัน IQ 
EQ จมน้ า วัคซีน) 

๔.การให้ความรู้และการ
ประชาสมัพันธ์ 

กลุ่มเป้าหมายทีร่ับรู้ข้อมลูการ
จมน้ าและมาตรการป้องกัน 

การส ารวจการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  50  สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุ่มเด็กวัยเรียน ของจังหวัดก าแพงเพชร  ปี ๒๕๕๘ 
 

แผนงาน/โครงการ PP กองทุน อปท. เงินบ ารุง อื่นๆ รวม 
๑.พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน เติบโตสมวัย 
สมองดี คิดดี มีความสุข มีคุณธรรม  จังหวัด
ก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
 (งบ สป.จังหวัด) 

     ๑๒๐,๐๐๐ 

๒.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับ
เพชร /สนับสนุ นการด า เนิ นงานและ
ประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
/จัดประชุมช้ีแจงบุคลากรทางการศึกษา/
สนับสนุนยาเม็ดเฟอรัสซัลเฟต,ยาก าจัดเหา 
/มหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๔๗,๙๗๐ ๑๐๕,๗๙๐ ๔๕,๒๓๐ ๙๙,๘๙๒ ๒,๗๑๐ ๓๐๑,๕๙๒ 
 

3.โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กวยัเรียนและ
เยาวชน 
   สูงใหญ่สมองดี (แก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการ) 

 ๙๗,๙๖๐ ๒๐๕,๐๐
๐(อบจ.) 

๕๕๘,๖๙๐  ๘๖๑,๖๕๐ 

4. หน่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากจัดตั้ง
กองทุนแปรงสีฟันยาสีฟัน/วัสดุสาธิตการ
แปรงฟัน รณรงค์สร้างเครือข่าย ในรร . 
อบรมครู รางวัล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 534,616  1,445,345  1,979,961 

รวมงบประมาณ ๔๗,๙๗๐ ๗๓๘,๓๖๖ ๔๕,๒๓๐ ๒,๑๐๓,๙๒๗ ๒,๗๑๐ ๓,๒๖๓,๒๐๓ 

ที่มา : MIS สารสนเทศเพื่อการจัดการ สรุปผลการเบิกจ่ายปี ๒๕๕๘ 
 
 
 



๖๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น  

สถานการณ์ : 

 วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วง    
หัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม    
มีความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆส่วนมากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่  สถานการณ์
วัยรุ่นของ จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ปัญหำแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี ต่อหญิง
อายุ 15-19 ปี พันคน โดยปี พ.ศ. 2555 - 2557 ดังนี้ คือ ( 62.9,57.1,28.๖ ) การตั้งครรภ์ซ้ าอายุ 15 -19 ปี 
ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ปี พ.ศ.2555-2557 ดังนี้ (4.92,4.51,5.13 ) สถานการณ์แท้งในหญิงวัยรุ่น
อายุน้อยกว่า 20  ปี มีแนวโน้มลดลง ปี 2555 - 2557 (124 ราย , 97 ราย , 69 ราย ) สถานบันเทิง /
คาราโอเกะ  ปี 2555 -2557 ดังนี้  (109 แห่ง ,123 แห่ง, 100 แห่ง ) โรงแรม /รีสอร์ท ปี 2555 -2557 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (119 แห่ง,120 แห่ง,179 แห่ง )  

จากผลการเฝ้าระวัง Behavioral Surveillance Survey ของส านักระบาดวิทยากระทรวง
สาธารณสุข พบว่า นักเรียน ม.๕ และ ปวช. ๒ มีประสบการณ์เพศสัมพันธ์สูงขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
นักเรียนชาย ม. 5 เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 32.20 เพศหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 26.17 ในนักศึกษา 
ปวช.2 เพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 40.96 เพศหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 54.84 อายุเฉลี่ยการมี
เพศสัมพันธ์ ครั้งแรก 16 ปี แม้ว่าจะมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงขึ้น ปี 2555-
2557 ดังนี้  (ร้อยละ ๖๒.๒๐, ๕๒.๒๗, ๖๖.๖๗) แต่จากรายงาน ๕๐๖ พบว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อายุ  15- 24 ปี ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นปี 2555-2557 (64.50 , 
๕๑.๘๖ ,๙๗.๐๗  ) จากรายงานในระบบ MIS  ปี ๒๕๕๗  อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มอายุ 
๑๑ –๒๐ ปี เท่ากับ ๔๗.๙๑ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทุกกลุ่มวัย ๒5.8๖ ต่อ
แสนประชากร  เป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุ ๑๑ – ๒๐ ปี ร้อยละ 4๘.33  

พฤติกรรมเสี่ยงซึ่งท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เด็กวัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย เช่น การสูบบุหรี่และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าอายุเฉลี่ยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง
เร็วขึ้น โดย การดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น 15-19 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.0 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 
16.0 ในปี พ.ศ. 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.3 อายุเฉลี่ยที่ดื่มสุรา 20.3 ปี และมีสัดส่วนการดื่มหนัก
มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชรข้อมูลจากการส ารวจสภาวะสุขภาพปี 2557 พบว่าวัยรุ่น 
15-19 ปี มีความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ร้อยละ 26.05 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
และจากข้อมูลการส ารวจในปี ๒๕๕๔ พบว่ากลุ่มอายุ  15-19 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดย
ข้อมูลจากการส ารวจในปี ๒๕๕๒ เทียบกับปี ๒๕๕๔ พบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมจากร้อยละ ๗.๖ เป็น ๙.๒ 
จ านวนและอัตราการสูบบุหรี่   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๗ ปี เพ่ิมจากร้อยละ ๑๙.๘ 
เป็นร้อยละ ๒๑.๗ เยาวชนอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ยังคงเข้าถึง และซื้อบุหรี่ซิกาแรตได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากร้านขายของช าใกล้ที่พักอาศัย 
 
 
 

 



๖๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี   51   สถานการณ์กลุ่มวัยรุ่น จังหวัดก าแพงเพชร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แยกรายอ าเภอ 
               (ข้อมูลจาก MIS : 4  กุมภาพันธ์ 2558)  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จัง
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๑. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี 

< ๕๐ ต่อ
ประชากร

หญิงอาย1ุ5-
19ปีพันคน 

๒๘
.๖

 

๒๖
.๐

 

๒๙
.๒

 

๓๐
.๗

 

๓๖
.๘

 

๓๗
.๐

 

๓๒
.๑

 

๒๐
.๑

 

๓๔
.๔

 

๒๘
.๓

 

๑๙
.๕

 

๒๑
.๖

 

๒.ร้อยละของการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ
15-19ปี 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐ 5.

13
 

๔.
๑ 

๔.
๘ 

๗.
๙ 

๗.
๒ 

๔.
๘ 

๕.
๕ 

๖.
๑ 

๗.
๗ 

๖.
๐ 

๗.
๑ 

๖.
๗ 

๓.คณุภาพการด าเนินงาน
ส่งเสริมการใช้ถุงยางของ 
นร.ชาย ช้ัน ม.๕ 

ระดับ ๓ ของ 
๕ ๒.

๔ ๓ ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๒ ๔ - 

๔.อัตราการใช้ถุงยาง
อนามัยใน นร. ชาย 
ม.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 ๖๘

.๗
 

๖๘
.๘

 

๔๕
.๔

 

๕๙
.๑

 

๘๗
.๕

 

๔๒
.๘

 

๗๒
.๓

 

๗๕
 

๘๔
.๒

 

- 

๘๘
.๘

 

- 

๕.ความชุกของผู้บรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากร อายุ 15-19 ปี 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๓ ๒.

๓ 

๑.
๙ 

๒.
๗ 

๔.
๔ 

๒.
๔ 

๒.
๑ 

๒.
๓ 

๑.
๕ 

๒.
๐ 

๑.
๒ 

๐.
๗ 

๓.
๙ 

๖.ร้อยละของผูสู้บบุหรี่ใน
วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี 

ไม่เกินร้อยละ 
10 ๑.

๗ 

๑.
๔ 

๒.
๑ 

๓.
๕ 

๒.
๓ 

๑.
๔ 

๑.
๑ 

๑.
๒ 

๑.
๗ 

๑.
๔ 

๐.
๖ 

๓.
๕ 

๗.สดัส่วนของสถำนศึกษำ
ที่ได้รับกำรตรวจว่ำไม่มี
กำรกระท ำผิดกฎหมำย
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์
 

ในสถำนศึกษำ 
ร้อยละ ๙๐ 

นอก
สถำนศึกษำ 
ร้อยละ ๕๐ 

- - - - - - - - - - - - 

๘. ร้อยละของโรงเรียนท่ี
มีกำรสอนเพศศึกษำรอบ
ด้ำน/พฤติกรรมเสี่ยงใน
โรงเรียนตำมเกณฑ์ ๑๖
คาบ/ปี 

ร้อยละ ๒๐ 

๖.
๙ 

๑๕
.๖

 

- - ๘.
๓ 

๖.
๖ 

๙.
๐ 

๗.
๖ - - ๒๕
 

- 

ที่มา : งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 



๖๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  52  การจัดการสอนเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 

ประเภทสถานศึกษา 
จ านวนสถาน 
ศึกษาท้ังหมด 

ผ่านการอบรม
เพศศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 
ผลการนิเทศ 

มีการสอนเพศศึกษา 
16คาบ/ปีการศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพม.เขต ๔๑ 3๓ 1๙ 56.25 ๖ ๑๘.๑๘ 

สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ 
(ขยายโอกาส) 

๔๙ 49 100 ๗ ๑๔.๒๙ 

สพป.ก าแพงเพชร เขต ๒ 
(ขยายโอกาส) 

49 9 18.37 ๒ ๔.๐๘ 

ระดับอาชีวศึกษา 6 6 100 
สอนใน ปวช.๑ 
จ านวน ๖ แห่ง 

๑๐๐ 

รวม ๑๓๗ ๘๓ ๖๐.๕๘ ๒๑ ๑๕.๓๓ 

ที่มา : สรุปจากการนิเทศติดตามของงานควบคุมโรคเอดส์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงภาพรวมของปัญหาต่างๆ ที่พบในกลุ่มเยาวชน ดังนั้นจังหวัดก าแพงเพชร 

จึงได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานโดยยึดยุทธศาสตร์หลักของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ มาปฏิบัติและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชนทุก
เรื่อง เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร บุหรี่ สุรา ยาเสพติด เอดส์ อ้วน อุบัติเหตุ ติดเกมส์/เนต และซึมเศร้า มี
การด าเนินการ “สร้าง ทีม KEY MAN TO BE NUMBER ONE และต้นกล้า ๓ส ๓อ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
สร้างทีมท างานส าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เน้นกระบวนการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรม ท างานเชิงรุก บูรณา
การงานให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการ มีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้  

๑. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโครงการทั้งในระดับจังหวัด องค์กร ชุมชน ผ่านคณะกรรมการและ
คณะท างานต่างๆ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานจากทุกภาคส่วน  

๒. สร้างเครือข่ายในระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กร ชุมชน ใช้หลักการท างาน เน้นเยาวชนเป็น
ศูนย์กลาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตามบริบท โดยใช้การจุดประกาย ขายความคิด ติดอาวุธทาง
ปัญญา   

๓. จัดกิจกรรม ท างานเชิงรุก สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เปิดเวที สถานศึกษา  หมู่บ้าน- ชุมชน สถานประกอบการ เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมท า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ปลุกเร้าให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และลงพ้ืนที่ ช่วยเหลือสนับสนุนปัญหาที่
เกินขีดความสามารถของเครือข่าย  เน้นการสร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษา  หมู่บ้าน- ชุมชน สถานประกอบการ  
         ๔. มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ได้มีการถอดบทเรียน โดยจัดท าโครงการสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  TO BE NUMBER 
ONE ขึ้น โดยใช้แนวคิด “ธรรมาธิปไตย” กับศาสตร์ด้านต่างๆ และพุทธศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนา การสร้างสุขภาพ “รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม” ในทุกกลุ่มวัย 
 ด าเนินการโดยใช้หลัก  “3 ส  ๓ อ ” ส-สีล สมาธิ ปัญญา , ส-สวดมนต์ , ส-สนทนาธรรม  
อ-อาหาร อ-อารมณ์ อ-ออกก าลังกาย โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับประชาคมสุขภาพชุมชน  (บ้าน วัด 
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 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนน าสมาชิก TO BE NUMBER ONE) เพ่ือ
ด าเนินการสร้างสังคมสุขภาพดีให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนในแต่ละชุมชนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ 
 สิ่งต่างๆเหล่านี้ ท าให้จังหวัดก าแพงเพชรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งในระดับจังหวัด ระดับองค์กร 
สังคม เยาวชนสมาชิก และอาสาสมัครแกนน าที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้และ
เติบโตขึ้น มีการพัฒนาความสามารถที่เห็นเด่นชัด มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่
ดี มีสัมพันธภาพในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น เกิดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) 
จ านวน ๕ รุ่น รวม ๓๐ คน เกิดชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสถาน
ประกอบการ  

จังหวัดก าแพงเพชร มีแผนที่จะขับเคลื่อนงานการจัดบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (YFHS) จ านวน  ๙ แห่ง ดังนี้ 

๑.  รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
๒. รพ.ปางศิลาทอง 
๓. รพ.โกสัมพี 
๔. รพ.คลองลาน 
๕. รพ.ลานกระบือ 
๖. รพ.ทรายทองวัฒนา 
๗. รพ.บึงสามัคคี 
๘. รพ.พรานกระต่าย 
๙. รพ.ก าแพงเพชร  

โดยผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดออกประเมินร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ  
๑. โรงพยาบาลมีศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic ) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้ง ๔ ด้าน

ได้แก่  1. ด้านบุคลากร ๒.ด้านบริการ ๓. ด้านการบูรณาการ ๔. ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุม 
๔ ประเด็นหลัก คือ ๑.ท้องไม่พร้อม ๒. ความรุนแรง (OSCC) 3. สุรา/ยาเสพติด ๔. โรคเรื้อรัง/เอดส์  
 2. วัยรุ่น อายุ ๑๕-๑๙ ปี ได้รับบริการคุมก าเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล 
 ๓. โรงพยาบาลด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 
 4. บุคลากรเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการดูแลป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มวัยรุ่นที่ได้จากการ
ถ่ายทอด โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง และในปี ๒๕๕๘ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชรได้มีนโยบายให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยให้ประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ มี
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรม 
 ส าหรับการด าเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดมีการด าเนินการตาม
มาตรการหลัก 4 มาตรการดังนี้ 
    1) มาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมในสถานศึกษาเพ่ือให้ไม่มีการกระท า
ผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ร้อยละ 90 และรอบสถานศึกษา ร้อยละ 50 
    2) มาตรการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพ่ือชักจูงใจให้ดื่ม 

    3)มาตรการสื่อสาร รณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 
    4) มาตรการระดับชุมชน 
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 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โดยทั้ง 4 มาตรการด าเนินการภายใต้กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น
เลขานุการ  พร้อมทั้ง จังหวัดมีการรายงานผลการเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมายและผลการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าทุกเดือน ผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) มาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     -  การควบคุมในสถานศึกษาเพ่ือให้ไม่มีการกระท าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานศึกษา ร้อยละ 90 และรอบสถานศึกษา ร้อยละ 50  ได้บรรจุอยู่ในได้บรรจุอยู่ในตัวชี้วัดตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอ เรื่องสัดส่วนของสถานศึกษาที่ไม่มีการ
กระท าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและรอบสถานศึกษา โดยให้ด าเนินการดังนี้  
 1.จัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนระดับเพชรในพื้นที่รับผิดชอบ  
 2.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบและให้ท าแบบประเมินตนเอง 
 3.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจ รอบสถานศึกษา  
 4.จัดส่งข้อมูลผลการตรวจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรทราบ 
  - การควบคุมอ่ืนๆเช่นการตรวจสถานประกอบการ มีอ าเภอโกสัมพีนคร ปางศิลาทอง ทรายทอง
วัฒนา ท าโครงการบังคับใช้กฎหมาย และอ าเภอบึงสามัคคีแม้ไม่ได้ท าโครงการก็มีการตรวจสถานประกอบการ
เป็นระยะๆ  
    2) มาตรการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพ่ือชักจูงใจให้ดื่ม   

    - ได้มีการแจ้งไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง 
เคร่งครัด  ในการจัดงานประเพณีต่างๆ    
    3) มาตรการสื่อสาร รณรงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม ร่วมกับองค์กรงดเหล้า
และเทศบาลเมืองจัดให้มีวันสงกรานต์ปลอดเหล้า 1 วัน ระดับอ าเภอ  อ าเภอไทรงาม  คลองขลุง  อ าเภอเมืองท า
โครงการที่เกี่ยวกับด้านนี้ 
    4) มาตรการระดับชุมชน    
        อ าเภอบึงสามัคคีได้บูรณาการท างานร่วมภาคีเครือข่าย อ าเภอปลอดสุรา(บังคับใช้ตามกฎหมาย) โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับปลัดอ าเภอ ต ารวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกตรวจร้านจ าหน่ายสุรา /
บุหรี่ การรณรงค์งดเหล้าในวันส าคัญทางศาสนา การสร้างบุคคลต้นแบบที่สามารถงดเหล้าได้ โดยการเชิดชูเกียรติ 
น าเสนอบุคคลต้นแบบโดยใช้การประชาสัมพันธ์ติดป้ายไวนิล ในชุมชนระดับต าบล การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
วิทยุชุมชน  การนิมนต์พระสงฆ์มาให้ธรรมะกับเยาวชน ประชาชน ในกิ จกรรมรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา 
ด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  ในปี ๒๕๕๘ อ าเภอที่มีแผนด าเนินการ  ๓ อ าเภอ คือ โกสัมพีนคร ปางศิลา
ทอง และทรายทองวัฒนา  
 ส าหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดประชุม 
1 ครั้ง  ส่วนในปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากคณะกรรมการหลายท่านได้มีการโยกย้ายจึงได้ท าค าสั่งจังหวัด
ก าแพงเพชร ที่ 103 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดก าแพงเพชร  
ลงวันที่ 14 มกราคม  2558   และได้ท าหนังสือแจ้งอ าเภอให้ท าค าสั่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ  โดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับอ าเภอ แล้วผนวกงาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยก็ได้  ตามหนังสือที่ กพ 0032.004/1095  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2558              



๖๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการการด าเนินงานกลุม่วัยรุ่น 
1. การจัดบริการที่เป็นมิตรและสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของวัยรุ่น รวมทั้งการให้บริการ

คุมก าเนิดในแม่วัยรุ่น อาทิเช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญ/ จัดระบบส่งต่อ ติดตาม/ YFHS + Psychosocial 
Care 
 ๒.   การบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบ DHS โดยมีกิจกรรมบูรณาการในการพัฒนาระบบข้อมูล
สุขภาพวัยรุ่น อาทิเช่น มีทีม Teen Manager ระดับอ าเภอ /จังหวัด / KM / สุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย (บวร) / 
คืนข้อมูล / เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 ๓.  มาตรการเชิงรุกสู่ชุมชน อาทิเช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE/ จัดระบบส่งต่อ ติดตาม/
ขับเคลื่อนในกลุ่มชายรักชาย (MSM)/จัดระบบบริการ YFHS เชิงรุกในชุมชน/กระจายจุดบริการ CP/โรงเรียน
พ่อแม/่พ้ืนที่เยาวชนสร้างสรรค์/สร้างเยาวชนต้นแบบ 3 อ  3 ส  ครอบคลุมทุกอ าเภอ 

๔.  การบังคับใช้กฎหมาย/การใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นดื่มสุรา /บุหรี่  
โดยอ าเภอเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมคิดวางแผน การแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกิจกรรม
การด าเนินการ อาทิเช่น โครงการจัดระเบียบสังคม การออกตรวจร้านค้าที่จ าหน่ายสุรา/บุหรี่  
 ๕.  มาตรการเชิงรุกสู่สถานศึกษา  อาทิเช่น  ชมรม TO BE NUMBER ONE/ จัดกิจกรรมรณรงค์ใน
วันส าคัญ/ จัดระบบส่งต่อ ติดตาม/ พัฒนาการสอนเพศศึกษารอบด้าน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

แผนงำน/โครงกำร/งบประมำณจำกแหล่งต่ำงๆ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ(บาท) 

สป. สคร.๘ 
นครสวรรค์ 

กองทุน
ต าบล 

เงิน
บ ารุง 

สป.สช อปท/อบจ 
อื่นๆ 

รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE วิถี
ธ ร ร ม  วิ ถี ไ ท ย 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทา งจิ ต ใจ ในกลุ่ ม
เยาวชน ดังนี ้
- ยาเสพตดิ 
- การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
- ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ /
ดื่มสรุา 
- เสรมิทักษะชีวิตวัย
เรียน วัยรุ่น เพื่อ
สร้างสังคมสุขภาพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย 
- พัฒนาศักยภาพ
ต้นกล้า TO BE 
NUMBER ONE  
วิถีธรรม วิถีไทย 
- เพศศึกษารอบด้าน 
- บูรณาการภาคี
เครือข่ายในการ
ป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่นตาม
แนววิถีธรรม วิถีไทย  
โครงการ รักบริสุทธิ์ 
หยุดปัญหา พัฒนา
สังคม 

จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 

๒๔๕,๑๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๓๘,๐๐๐ 

   ๓,๕๔๙,๖๙๗ ๓,๗๙๔,๘๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๓๘,๐๐๐ 

๓ โครงการ TO BE 
NUMBER ONE วิถี
ธรรม วิถีไทย 
เสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชน ดังนี ้
- ยาเสพตดิ 
- เสรมิทักษะชีวิตวัย  

เมือง   ๑๗๐,๔๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐๖,๔๐๐ 

พราน
กระต่าย 

    ๕๑,๐๔๕  ๕๑,๐๔๕ 

คลองลาน   ๑๓๕,๗๕๕    ๑๓๕,๗๕๕ 

ไทรงาม   ๔๕,๐๐๐   ๘๓,๑๗๒ ๑๒๘,๑๗๒ 

ลาน
กระบือ 

    ๑๐๘,๑๐๕  ๑๐๘,๑๐๕ 



๖๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ(บาท) 

สป. สคร.๘ 
นครสวรรค์ 

กองทุน
ต าบล 

เงินบ ารุง สป.สช อปท/อบจ 
อื่นๆ 

รวม 

 เรียน วัยรุ่น เพื่อ 

สร้างสังคมสุขภาพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย 
- พัฒนาศักยภาพ
ต้นกล้า TO BE 
NUMBER ONE 
วิถีธรรม วิถีไทย 
การป้องกัน แก้ ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ 
ดื่มสุราในวัยรุ่น 

ปางศิลา
ทอง 

    ๑๓๓,๑๘๐  ๑๓๓,๑๘๐ 

บึงสามัคค ี   ๒,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

ทรายทอง
วัฒนา 

    ๑๒๔,๙๖๐ 
 
 

 ๑๒๔,๙๖๐ 
 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

 

เมือง   ๑๗๑,๐๐๐  ๒๓๕,๔๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๔๕๗,๔๐๐ 

คลองลาน   ๗๓,๔๕๐    ๗๓,๔๕๐ 

ขาณุวร
ลักษบุร ี

  ๑๓,๙๔๐    ๑๓,๙๔๐ 

คลองขลุง   ๓๑,๐๕๐  ๔๒๕,๐๔๐  ๔๕๖,๐๙๐ 

ลาน
กระบือ 

    ๑๙๙,๔๐๒  ๑๙๙,๔๐๒ 

บึงสามัคค ี   ๑๗,๔๐๐   ๘,๐๐๐ ๒๕,๔๐๐ 

๕ โครงการจดับริการ
คลินิกเป็นมติรกับ
วัยรุ่น (YFHS) 
ส่งเสริมการ
จัดบริการสุขภาพ
และอนามัยการ
เจริญพันธ์ส าหรับ
วัยรุ่น 

เมือง    ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 

คลองลาน    ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

พราน
กระต่าย 

    ๒๖,๓๐๐  ๒๖,๓๐๐ 

๖ โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงถุงยางอนามัย 
ติดตั้งตู้ถุงยางอนามัย 
(CONDOM POINT) 
สร้างวิทยากร
เพศศึกษารอบด้าน 
 

ทรายทอง
วัฒนา 

    ๓๗,๔๐๐  ๓๗,๔๐๐ 

พราน
กระต่าย 

    ๑๑,๓๕๒  ๑๑,๓๕๒ 

ปางศิลา
ทอง 

    ๒๖,๘๙๕  ๒๖,๘๙๕ 

บึงสามัคค ี      ๑๔,๗๖๐ ๑๔,๗๖๐ 

รวม ๒๔๕,๑๖๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๖๕๙,๙๙๕ ๓๔,๐๐๐ ๑,๕๕๔,๐๗๙ ๓,๗๖๘,๖๒๙ ๖,๔๙๙,๘๖๓ 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 

 



๗๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สรุปงบประมาณกลุ่มวัยรุ่น 
 

ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

หน่วย 

งาน 

แหล่งงบประมาณ(บาท) 
สป. สคร.๘ 

นครสวรรค ์
กองทุน
ต าบล 

เงินบ ารุง สป.สช อปท/อบจ 
อื่นๆ 

รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE วิถี
ธรรม วิถีไทย 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชน ดังน้ี 
- ยาเสพติด 
- การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
- ป้องกันแก้ไขปัญหา
การสูบบหุรี่ /ดื่มสุรา 
- เสริมทักษะชีวิตวัย
เรียน วัยรุ่น เพื่อสร้าง
สังคมสุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย 
- พัฒนาศักยภาพต้น
กล้า TO BE NUMBER 
ONE วิถีธรรม วิถีไทย 
- เพศศึกษารอบด้าน 

จังหวัด 
 

อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 

๒๔๕,๑๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๕๓,๑๕๕ 

 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 

๕๙๒,๒๙๐ 

๓,๕๔๙,๖๙๗ 
 

๑๔๕,๑๗๒ 

๓,๗๙๔,๘๕๗ 
 

๑,๑๐๑,๖๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

2 โครงการ รักบริสุทธิ์ 
หยุดปัญหา พัฒนา
สังคม 

จังหวัด  ๒๓๘,๐๐๐     ๒๓๘,๐๐๐ 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

อ าเภอ   ๒๘๙,๔๔๐  ๘๕๙,๘๔๒ ๕๙,๐๐๐ ๑,๒๐๘,๒๘๒ 

๕ โครงการจัดบริการ
คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น 
(YFHS)  
ส่งเสริมการจัดบริการ
สุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธ์ส าหรับวัยรุ่น 

อ าเภอ    ๒๓,๐๐๐ ๒๖,๓๐๐  ๔๙,๓๐๐ 

๖ โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงถุงยางอนามัย 
ติดตั้งตู้ถุงยางอนามัย 
(CONDOM POINT) 
สร้างวิทยากรเพศศึกษา
รอบด้าน 

อ าเภอ     ๗๕,๖๔๗  ๗๕,๖๔๗ 

  รวม ๒๔๕,๑๖๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๖๕๙,๙๙๕ ๓๔,๐๐๐ ๑,๕๕๔,๐๗๙ ๓,๗๖๘,๖๒๙ ๖,๔๙๙,๘๖๓ 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 



๗๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุม่วัยท างาน 
 สถานการณ ์
           ปัญหาสุขภาพของประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด  มะเร็ง  หลอดเลือดหัวใจและสมอง  อุบัติเหตุ  ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรค
เหล่านี้เกดิจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่  กินหวาน มัน เค็ม , ผักน้อย, มีสารปนเปื้อนในอาหาร,  
ออกก าลังกายน้อย, อ้วนเครียด, ดื่มสุรา, สูบบุหรี่ และอยู่ในสิ่งแวดล้อม/มลภาวะเป็นพิษ จึงควรให้ประชาชน
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค  ลดอัตราตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลงร้อยละ 
25 ภายในปี 2568  และพบว่าอัตราการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก(OP= Out Patient) ทั้งในโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 20-25 ถ้าสามารถลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะสามารถลดภาระงานและค่าใช้จ่ายลงได้  ส าหรับอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
(IP=In Patient) ร้อยละ 50 นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก าแพงเพชร ร้อยละ ๒๕ เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  และพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจนท าให้มีภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า หัวใจและ
สมอง ซึ่งเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนต้องส่งต่อมาโรงพยาบาลก าแพงเพชร  อัตราความชุก
โรคเบาหวาน จังหวัดก าแพงเพชร ปี2553-2557 เป็นร้อยละ 3.29, 4.38, 3.87, 5.29 และ 5.57 
ตามล าดับ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การคัดกรองโรคเบื้องต้นจึงเป็นการค้นหาป้องกันการเกิดโรคในระยะเริ่มแรกได้ 
จังหวัดก าแพงเพชรในด าเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องทุกปี จังหวัดก าแพงเพชรพบอัตรา
ป่วยและอัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2554 พบว่ามีอัตรา
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน  พบว่าอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2557 เป็น 
ร้อยละ 7.86,9.51, 7.43, 9.09 และ 10.09 ตามล าดับมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี  53  ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ ๓๕-๕๙ ปี  
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ที่มา : MIS เขตบริการสุขภาพที่ ๓ สรุปผลงานตัวชี้วัดทุกระดับ 



๗๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สภาพปัญหา  พื้นที่ของปัญหา Baseline  
โรคเบาหวาน 

การคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 35-59  ปี  ช่วงเวลาระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557   โดยการคัดกรองประชากร ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานผลงานการคัดกรอง
ได้ร้อยละ  89.96 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐) แยกเป็นกลุ่มปกติ  ร้อยละ 94.15 กลุ่มแฝง/เสีย่ง  ร้อย
ละ 4.93กลุ่มสงสัยเป็นโรค ร้อยละ 0.92 ส าหรับโรคความดันโลหิตสูง  ผลงานการคัดกรอง  ร้อยละ  89.96 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐) แยกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 54.83  กลุ่มแฝง/เสี่ยง ร้อยละ 41.28 กลุ่มสงสัย
เป็นโรค ร้อยละ 3.89 
ตาราง  จ านวน  ร้อยละ การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35-59 ปี (รายใหม่)  จ าแนกตาม    
           ระดับความเสี่ยง  จังหวัดก าแพงเพชร  ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 

เครือข่ายบริการ 

ประชากรอายุ 35-59 ป ี การแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงโรคเบาหวาน 35-59 ปี ป2ี557 
จ านวนประชากร 
ที่ยังไม่ป่วยเป็น
เบาหวาน (ราย) 

ได้รับการ 
คัดกรอง
เบาหวาน 

(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มปกต ิ
(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มแฝง/
เสียง(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มสงสัยเป็น
โรค(ราย) 

ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 69,057 58,671 84.96 55,649 94.85 2,494 4.25 528 0.9 
ไทรงาม 14,251 13,142 92.22 12,448 94.72 598 4.55 96 0.73 
คลองลาน 16,732 15,295 91.41 14,239 93.10 909 5.94 147 0.96 
ขาณุวรลักษบุร ี 33,641 30,654 91.12 29,314 95.63 1,107 3.61 233 0.76 
คลองขลงุ 17,692 15,695 88.71 13,860 88.31 1,620 10.32 215 1.37 
พรานกระต่าย 22,738 20,851 91.7 19,604 94.02 1,030 4.94 217 1.04 
ลานกระบือ 14,850 13,938 93.86 13,236 94.96 567 4.07 135 0.97 
ทรายทองวัฒนา 6,052 5,590 92.37 5,232 93.59 296 5.3 62 1.11 
ปางศิลาทอง 8,644 8,016 92.74 7,600 94.80 348 4.34 69 0.86 
บึงสามัคค ี 7,703 7,611 98.8 7,280 95.65 277 3.64 54 0.71 
โกสัมพีนคร 7,648 7,352 96.13 7,070 96.16 241 3.28 41 0.56 

รวม 219,008 197,020 89.96 185,494 94.15 9,713 4.93 1,813 0.92 
ที่มา :  ระบบ  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ปี ๒๕๕๗  

การด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35-59 ปี ในภาพรวมจังหวัด  ผลงานร้อยละ  
89.96 เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการสุขภาพ  พบว่า  เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีผลงานการ     คัดกรอง 
มากที่สุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบึงสามัคคี ร้อยละ 98.8 รองลงมาคือ เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอโกสัมพีนคร ร้อยละ 96.13 พบว่า  มีกลุ่มแฝง/เสี่ยง ถึงร้อยละ 4.93 เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่ม
แฝง/เสียง มากที่สุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง ร้อยละ 10.32  ส าหรบักลุ่มสงสัยว่าจะเป็น
โรคเบาหวานในภาพรวมจังหวัดพบร้อยละ  0.92 เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่มสงสัยเป็นโรคมากที่สุด คือ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง ร้อยละ 1.37 ซึ่งต้องด าเนินการคัดกรองและด าเนินกิจกรรมการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง 
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๗๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 35-59  ปี  ช่วงเวลาระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557   โดยการคัดกรองประชากร ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานผลงานการคัดกรอง
ได้ร้อยละ  89.96 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐) แยกเป็นกลุ่มปกติ  ร้อยละ 94.15 กลุ่มแฝง/เสีย่ง  ร้อย
ละ 4.93กลุ่มสงสัยเป็นโรค ร้อยละ 0.92 ส าหรับโรคความดันโลหิตสูง  ผลงานการคัดกรอง  ร้อยละ  89.96 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐) แยกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 54.83  กลุ่มแฝง/เสี่ยง ร้อยละ 41.28 กลุ่มสงสัย
เป็นโรค ร้อยละ 3.89 

โรคความดันโลหิตสูง 
ตาราง  จ านวน  ร้อยละ การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35-59 ปี (รายใหม่)     
         จ าแนกตามระดับความเสี่ยง  จังหวัดก าแพงเพชร ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 

เครือข่ายบริการ ประชากรอายุ 35-59 ปี การแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสงู  ปี2557 
จ านวนประชากร 

ที่ยังไม่ป่วยเป็น 
ความดันโลหติสงู

(ราย) 

ได้รับการคัด
กรองความ
ดัน(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มปกติ
(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มแฝง/
เสียง 
(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มสงสัย
เป็นโรค(ราย) 

ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 62,694 53,265 84.96 27,799 52.19 23,298 43.74 2,168 4.07 
ไทรงาม 13,160 12,137 92.23 6,068 49.99 5,549 45.72 521 4.29 
คลองลาน 15,314 13,999 91.41 7,206 51.48 6,208 44.35 584 4.17 
ขาณุวรลักษบุร ี 30,782 28,049 91.12 17,637 62.88 9,407 33.54 1,004 3.58 
คลองขลงุ 15,984 14,179 88.71 6,035 42.56 7,471 52.69 674 4.75 
พรานกระต่าย 21,172 19,415 91.7 10,065 51.84 8,649 44.55 701 3.61 
ลานกระบือ 13,674 12,834 93.86 8,170 63.66 4,267 33.25 397 3.09 
ทรายทองวัฒนา 5,490 5,071 92.37 2,158 42.55 2,658 52.41 256 5.04 
ปางศิลาทอง 7,770 7,206 92.74 4,721 65.51 2,204 30.58 282 3.91 
บึงสามัคค ี 7,007 6,923 98.8 4,530 65.44 2,196 31.72 197 2.84 
โกสัมพีนคร 6,825 6,561 96.13 4,179 63.69 2,192 33.41 190 2.9 

รวม 199,872 179,805 89.96 98,587 54.83 74,223 41.28 6,994 3.89 
ที่มา :  ระบบ  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ปี ๒๕๕๗  

การด าเนินงานคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35-59 ปี ในภาพรวมจังหวัด  ผลงาน
ร้อยละ  89.96 เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการสุขภาพ  พบว่า  เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีผลงานการคัด
กรอง มากที่สุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบึงสามัคคี ร้อยละ 98.8 รองลงมาคือ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอโกสัมพีนคร ร้อยละ 96.13 พบว่า  มีกลุ่มแฝง/เสี่ยง ถึงร้อยละ 41.28 เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่มีกลุ่มแฝง/เสียง มากท่ีสุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง ร้อยละ 52.69 ส าหรับกลุ่ม
สงสัยว่าจะเป็นโรคเบาหวานในภาพรวมจังหวัดพบร้อยละ  3.89 เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่มสงสัยเป็น
โรคมากที่สุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทรายทองวัฒนา ร้อยละ 5.04 ซึ่งต้องด าเนินการคัดกรอง
และด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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๗๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวช้ีวัด   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ   
            ๑. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง ที่เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีพฤติกรรม
3ส 3อ  ที่ถูกต้อง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
    ๒. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ที่เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีระดับ
น ้าตาล/ระดับความดันโลหิต  ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ  ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   

ตารางที่ 54  ร้อยละ ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน เค็ม มัน สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์  ออกก้าลังกาย 
                ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   เปรียบเทียบปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗   
 

พฤติกรรมสุขภาพ Baseline 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

กินหวาน 23.52 20 34.76 
กินเค็ม 26.41 21.48 20.06 
กินมัน 20.77 17.6 16.81 
สูบบุหรี่ 8.98 7.99 8.19 
ดื่มแอลกอฮอล์   11.04 10.10 9.84 
พฤติกรรมการออกก้าลังกาย 
 (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3วันๆละ30นาท)ี 

20.51 22.97 12.97 

ที่มา : งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

 

ตารางท่ี 55  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                 โปรแกรม ๖ สัปดาห์ 
 

Baseline  ปี 2557 

จ้านวนกลุ่มเสี่ยงDM/HT ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โปรแกรม ๖ สัปดาห์ 

กลุ่มเสี่ยงDM/HT 
มีพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่ถูกต้องเพ่ิมขึ น 

กลุ่มเสี่ยงDM/HTมีระดับ
น ้าตาล/ความดันโลหิต

ลดลง 
จ้านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑๒,๕๗๑ คน ๔.๐๕ 87.48 79.96 

ที่มา : งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

 

 



๗๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางท่ี  56  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน 
                  พฤติกรรมสุขภาพ โปรแกรม ๖ สัปดาห์ 
 

เป้าหมาย  ปี 255๘ 
จ านวนกลุ่มเสี่ยงDM/HT 

ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โปรแกรม ๖ สัปดาห์ 

กลุ่มเสี่ยงDM/HTมี
พฤติกรรมสุขภาพที่

ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

กลุ่มเสี่ยงDM/HTมี
ระดับน้ าตาล/ความ

ดันโลหิตลดลง 
จ้านวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

๑๗,๒๑๓ คน ๑๒.๕ ๙๐ ๘๐ 

ที่มา : งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

 
กระบวนการด าเนินงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด  ปี 2558    

พื้นที่เป้าหมาย  
โรงพยาบาล ทุกแห่ง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง/สถานีอนามัยถ่าย

โอนทุกแห่งในจังหวัดก้าแพงเพชร  จ้านวน 139 แห่ง  

กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Pre-DM)   กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (Pre-HT)    
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)  จ้านวน 17,213  คน 

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
1.  โดยคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  

1.1 ที่มีภาวะเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน   คือ ระดับน ้าตาลในเลือด  100 - 125  mg %   
1.2 กลุ่มสงสัยเป็นโรคเบาหวาน  คือ ระดับน ้าตาลในเลือด  126 mg %  ขึ นไป 

2.  คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง   
     2.1 ที่มีภาวะเสี่ยงสูง คือระดับ BP systolic 120-139 mmHg ระดับ  BP diastolic 80-89 mmHg    

 2.2  กลุ่มสงสัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  คือ ระดับ  BP systolic 140  mmHg ขึ นไป  
  ระดับ BP diastolic 100 mmHg  ขึ นไป 

  3. รอบเอว / BMI   เกิน 
  4. กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)   

มาตรการการด าเนินงาน   
๑. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  และโรคความดันโลหิตสูง 
๒. จัดท้าแผนงานและทางการด้าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ 
๓. จัดท้าแนวทางการด้าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 

ในพื นที ่  
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายเรื่องการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ 



๗๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สีล (สมาธิ ปัญญา) สวดมนต์  สนทนาธรรม งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ การบริโภค
อาหาร  ออกก้าลังกาย  การจัดการความเครียดทางอารมณ์   

๕.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคไม่ติดต่อ  อุบัติเหตุ และ ฆ่าตัวตาย 
๖.  สนับสนุนวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ 
๗.  ด้าเนินการก้าหนดมาตรการทางสังคม/ นโยบายสาธารณะ 
๘.  สร้างกระแส  สื่อสาร  รณรงค์ 
๙.  บูรณาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับ “หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย”  
๑๐. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดับอ้าเภอ/เครือข่าย 

 

ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการด้าเนินงานโดยมีกระบวนการด้าเนินงาน   

แผนงาน/โครงการ / งบประมาณ 

1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต้สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม 
วิถีไทย จังหวัดก้าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2558 
 

หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร สป. 224,500 
1 .อ.เมืองก้าแพงเพชร บ้ารุง 5,724,460 
2. อ.ขาณุวรลักษบุรี บ้ารุง 1,400,000 
3. อ.คลองขลุง บ้ารุง 1,791,000 
4. อ.พรานกระต่าย บ้ารุง 400,000 
5. อ.คลองลาน บ้ารุง 2,134,920 
6. อ.ไทรงาม บ้ารุง 746,000 
7. อ.ลานกระบือ บ้ารุง 689,040 
8. อ.โกสัมพีนคร *อบจ.270,000บาท 

*บ้ารุง408,920บาท 
678,920 

9. อ.ปางศิลาทอง บ้ารุง 118,800 
10. อ.บึงสามัคคี บ้ารุง 548,540 
11. อ.ทรายทองวัฒนา บ้ารุง 232,004 

รวม    13  โครงการ  14,688,184 

 

 



๗๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๓ส 3อ  เชิงคุณภาพ ของกลุ่มเสี่ยง DM/HT/CVD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกกลุ่มเสี่ยง 
- Pre-DM/HT 
-กลุ่มที่มีภาวะอ้วนลงพุง (BMI25กก./ม. 
รอบเอวเกินเกณฑ์) 
-กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) 
 

กลุ่มเสี่ยงรู้ตนเอง 
- น าข้อมูลให้กลุ่มเสี่ยง/ตระหนักรูต้นเอง 
- ให้ข้อมูลรับรู้โอกาสเสี่ยง 
- ความรุนแรง 
- ประเมินพฤติกรรม 
- วิเคราะห์พฤติกรรม 
- คืนข้อมูลสู่กลุม่เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  

 ให้ความรู้อันตรายของโรค DM/HT/CVD 

 เพิ่มภูมริู้ภูมิธรรม/ต้นทุนคณุธรรม 

  3ส 3อ สีล  สมาธิ  ปัญญา   
                   ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดืม่สรุา 
 ï   3อ  บริโภคอาหาร  ออกก าลังกาย อารมณ์  
     *   สรุปถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคคล 
         ต้นแบบ 

การประเมินผลกลุม่เสี่ยง 
- พฤติกรรมสุขภาพถูกต้องเพิ่มขึ้น 
- ลดน้ าหนัก/ รอบเอว 
- ระดับน้ าตาล ระดับความดันโลหติลดลง 
-กลุ่มเสี่ยง ป่วยเป็นผู้ป่วยรายใหม ่

การติดตามกลุ่มเสี่ยง 
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบลตดิตาม 
-รพ.สต.ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง /ลดน้ าหนัก/ ลดรอบเอว/ 
ระดับน้ าตาล/ ระดับความดันโลหติลดลง 
โดย อสม.ติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน 

ต้ังเป้าหมาย 
- แรงบันดาลใจของกลุ่มเสี่ยง 
- ตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ลดน้ าหนัก/  
  ลดรอบเอว/ ระดับน้ าตาล/ ระดบัความดันโลหิตลดลง 
- เปิดโอกาสให้เลือกทางเอง 
 
 

 
 จนท อสม.เชี่ยวชาญDM/HT ติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน 

เครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
 จัดตั้งชมรมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสีย่ง

DM/HT/CVD  /มีคณะท างาน/ สมาชิก 
 พูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในกลุ่ม 
 ก าหนดข้อตกลงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กลุ่มเสี่ยง 
 ถอดบทเรียนของการเข้าร่วมโปรแกรมโดยกลุม่

และเจา้หน้าท่ี 
 3ส สีล (สมาธิ ปญัญา) สวดมนต์ สนทนาธรรม  

บุหรี่  สุรา 
 3อ  บริโภคอาหาร  ออกก าลังกาย  อารมณ์  

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
* เฝ้าระวังพฤติกรรม 3ส 3อ  / 
ระดับน้ าตาล/ ระดับความดันโลหติ /  
รอบเอว โดย จนท /อสม. /จับคู่กลุ่มเสี่ยง 
/ครอบครัว/ญาต ิ
* กระตุ้นกลุม่เสีย่ง โดยการสร้างกระแส 
ในหมู่บ้าน / ชุมชน 
-เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว 
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 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตัวช้ีวัด : ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ บริโภคผักผลไม้น้อยออกกาลังกายไม่เพียงพอ  

  ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ)  

- พฤติกรรมดื่มเหล้า ไม่เกิน ร้อยละ 9 
- พฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่เกิน ร้อยละ 8 
- พฤติกรรมบริโภค ผัก/ผลไม้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 
- พฤติกรรมออกก้าลังกาย(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ครั งละ ๓๐ นาท)ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 22 
- พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 
- พฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่เกินร้อยละ 24  

ตารางท่ี  57   สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน อายุ ๑๕-๕๙ ป ี 

พฤติกรรม Baseline 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ดื่มเหล้า ร้อยละ 11.04 ร้อยละ 10.10 ร้อยละ 9.84 

สูบบุหรี่ ร้อยละ 8.98 ร้อยละ 7.99 ร้อยละ 8.19 

บริโภคผัก / ผลไม ้ ร้อยละ 56.7/34.5   

ออกก้าลังกาย ร้อยละ 21.51 ร้อยละ 22.60 ร้อยละ 12.17 

สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 55.0 (ข้อมูลปี54 มูลนิธิไทยโรดร่วมกับสสส) 

เมาแล้วขับ ร้อยละ 24.0 (ข้อมูลปี 49 มูลนิธิเมาไม่ขับ) 
 

ที่มา : DATA Center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

 

 

จากข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอายุ ๑๕-๕๙ปี ย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า 
พฤติกรรมดื่มเหล้ามีแนวโน้มลดลงตามล้าดับ จากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๑.๐๔ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐.๑๐ และ       
ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๙.๘๔ พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น จากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๗.๙๙ ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ 
๘.๑๙ และพฤติกรรมออกก้าลังกาย ร้อยละ ๑๒.๑๗  
 

มาตรการการด าเนินงาน 

๑. ด้าเนินการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่มีผลต่อโรคและ 

ปัญหาสาธารณสุข 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของประชาชน 

๓. สร้างกระแส สื่อสาร ให้ความรู้ รณรงค์ 
๔. บูรณาการการด้าเนินงาน ร่วมกับโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในระดับพื นที่  
๕. ประสานองค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับรู้ข้อมูลและร่วมสนับสนุนการด้าเนินงาน 

๖. ประเมินพฤติกรรมโดยการส้ารวจ 
 
 

 



๗๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
   

ระดับ แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 

จังหวัด -แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - 
อ.เมือง -โครงการพัฒนาพฤติกรรมออกก้าลังกาย (ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล) บ้ารุง ๒๘,๘00 
 -โครงการพัฒนาพฤติกรรมออกก้าลังกายของบุคคลากร

สาธารณสุข (ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล) 
บ้ารุง ๗๖,๐๐๐ 

 -รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน/ชุมชน บ้ารุง ๓,๐๐๐ 
 -โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคีสุขภาพหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม “สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทย”  
กองทุนต้าบล

สระแก้ว 
๕๙,๕๐๐ 

 -โครงการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนในเครือข่าย รพ.
ก้าแพงเพชร 

บ้ารุง ๒๐๐,๐๐๐ 

อ.คลองขลุง -รณรงค์งดซื อขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่้ากว่า ๑๙ ปี บ้ารุง ๑๑,๒๕๐ 
 -รณรงค์ลดอุบัติเหตุ (วันสงกรานต์ วันปีใหม่) กองทุนต้าบล ๒๐,๓๐๐ 
อ.พราน
กระต่าย 

-รณรงค์สวมหมวกกันน้อคในบุคลากรสาธารณสุข และ
ประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

บ้ารุง ๖,๐๐๐ 

 -ประชาสัมพันธ์ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน บ้ารุง ๖,๐๐๐ 
อ.คลองลาน -โครงการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข บ้ารุง ๑๐๐,๐๐๐ 
 -โครงการส่งเสริมให้ประชาชนอายุ 15-19ปี ลดบุหรี่ สุรา บ้ารุง ๑๐,๖๔๐ 
 -โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพออกก้าลังกาย บ้ารุง ๘๑,๑๐๐ 
อ.ไทรงาม -โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค 

 สู่สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
บ้ารุง ๗๖๔,๐๐๐ 

 -รณรงค์ งดสูบบุหรี่ ลดอุบัติเหตุ บ้ารุง ๑๖,๘๐๐ 
อ.ลาน -โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข บ้ารุง ๖๓,๐๐๐ 
กระบือ -โครงการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ บ้ารุง ๓๔,๕๐๐ 
อ.โกสัมพี
นคร 

-รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ บ้ารุง ๑๕,๙๐๐ 

อ.ปางศิลา
ทอง 

-โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตามวิถีธรรม
วิถีไทย 

- - 

 -รณงค์ลดเลิกบุหรี่ บ้ารุง ๕๐,๐๐๐ 
 -รณรงค์ลดเลิกแอลกอฮอล์ บ้ารุง ๘,๐๐๐ 
 -รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน บ้ารุง ๖,๐๐๐ 
อ.บึงสามัคคี -โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บ้ารุง ๗๖,๖๕๐ 
 -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุ  บ้ารุง ๕๗,๗๕๐ 
อ.ทรายทอง -รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บ้ารุง ๓๐,๐๐๐ 
วัฒนา -โครงการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข บ้ารุง ๖๓,๐๐๐ 



๗๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ตัวช้ีวัด :  ความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 กก./ม2) และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย>90 ซม.  
              หญิง>80 ซม.)  
 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพ้ืนที่  
  

ภาวะอ้วนลงพุง ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
ประชานอายุ 15 ปีขึ นไป มีภาวะอ้วนลงพุง  

(รอบเอวเกิน ชาย>90 ซม. หญิง>80 ซม.) 
ร้อยละ ๒๐.๕๕ ร้อยละ ๒๑.๖๙ ร้อยละ 

๒๓.๙๒ 
  

จากข้อมูลสถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุง ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ นไป มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง  
จากปี 2555 ร้อยละ ๒๐.๕๕ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๒๑.๖๙ และปี ๒๕๕๗ เพ่ิมสูงขึ นเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ 
 
ตัวช้ีวัด : ความชุกของภาวะอ้วน และหรือภาวะอ้วนลงพุงไม่เกินร้อยละ ๒๓ 
 

ตารางท่ี  58   สถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย>90 ซม. หญิง>80 ซม.) แยกรายอ้าเภอ 
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ที่มา : งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 
 

จากตาราง พบว่า ปี ๒๕๕๗ จังหวัดก้าแพงเพชรมีประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ นไป มีภาวะอ้วนลงพุง  
ร้อยละ ๒๓.๙๒ ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๕๖ เมื่อพิจารณารายอ้าเภอพบว่า อ้าเภอที่มีประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ นไป      
มีภาวะอ้วนลงพุงลดลง ได้แก่ อ้าเภอคลองขลุง  พรานกระต่าย คลองลาน ลานกระบือ ปางศิลาทอง และ
ทรายทองวัฒนา  ส้าหรับอ้าเภอที่มีประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ นไปมีภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด ได้แก่อ้าเภอไทรงาม 
ร้อยละ ๓๓.๔๔ รองลงมาได้แก่ อ้าเภอคลองขลุง ร้อยละ ๒๙.๒๖ โกสัมพีนคร ร้อยละ ๒๗.๐๙ เมืองฯ ร้อยละ 
๒๖.๕๕ และพรานกระต่าย ร้อยละ ๒๔.๒  
 

มาตรการการด าเนินงาน 
          1. พัฒนาองค์ความรู้/ แนวทางการจัดการน ้าหนักอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
          ๒. พัฒนาศักยภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ ส ๓ อ (๓ ส สีล สมาธิ ปัญญา สวดมนต์ สนทนา
ธรรม) ๓ อ. (อาหาร ออกก้าลังกาย อารมณ์) 
          ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องโรคอ้วนลงพุง 
          ๔. เฝ้าระวังรอบเอว และเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ๓ ส ๓ อ 



๗๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

          ๕. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนภาคีเครือข่าย ขยายฐานการมีส่วนร่วมในการ 
              ด้าเนินการจัดการน ้าหนัก 
          ๖. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  คลินิกไร้พุงคุณภาพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
              ด้านอาหารและโภชนาการ 
 

แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ 
 

ระดับ แผนงาน/ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ 

จังหวัด แผนงานแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุง - - 
เมือง โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบไร้พุง บ้ารุง ๑๑๑,๐๐๐ 
ทุ่งโพธิ์ทะเล โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มเสี่ยงองค์กรไร้พุง 
บ้ารุง ๑๐,๐๐๐ 

ลานกระบือ โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
(องค์กรไร้พุง) 

บ้ารุง ๑๕,๒๘๐ 

โกสัมพีนคร โครงการจัดตั งคลินิกไร้พุง DPAC อบจ.กพ. ๒๐๑,๐๐๐ 
ทรายทองวัฒนา โครงการพัฒนาองค์กรไร้พุง บ้ารุง ๖๙,๒๐๐ 

รวม จ้านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๖,๔๘๐ บาท 
           

จากตาราง พบว่า ระดับอ้าเภอจัดท้าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุง ๕ แห่ง คือ อ้าเภอ
เมือง ทุ่งโพธิ์ทะเล ลานกระบือ โกสัมพีนคร และทรายทองวัฒนา โดยใช้งบประมาณด้าเนินการ ๔๐๖,๔๘๐ บาท 
แหล่งงบประมาณ ใช้เงินบ้ารุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเห็นได้ว่าอ้าเภอที่มีปัญหาเรื่องภาวะอ้วนลงพุง 
ยังไม่มีการจัดท้าแผนงานโครงการ แต่ได้ประสานงานเพ่ือจัดท้าโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ผลการด าเนินงาน 
          ๑. แต่งตั ง Program manager (PM) ระดับ อ้าเภอ  
          ๒. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะอ้วนลงพุง ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ นไป จากระบบ Hos XP แยกรายสถาน
บริการสาธารณสุข ชี เป้าพื นที่ทีมีปัญหา คืนข้อมูลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          ๓. จัดท้าแผนงานแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุง และจัดท้าโครงการ แก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุง ระดับ 
อ้าเภอ/ ต้าบล   
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาการส่งเสริมสุขภาพ แกนน้าสุขภาพ 
          ๕. ด้าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  เฝ้าระวังพฤติกรรม โดยใช้หลักการ 3 ส 3 อ 
          6. สร้างกระแส สื่อสาร รณรงค์ 
          7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอ้าเภอ/ เครือข่าย 
          8. นิเทศติดตามการด้าเนินงานในพื นที่ และติดตามโดยใช้ Web Conference 
          9. ประเมินผลการด้าเนินงาน และถอดบทเรียน Model บุคคลต้นแบบ องค์กรต้นแบบ คลินิกไร้พุง
คุณภาพ DPAC 



๘๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สถานที่ท างาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

ตัวช้ีวัด  :   ๑.  สถานที่ท้างาน/สถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงการด้าเนินการ  สถานที่ท้างาน/สถาน 
                    ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  ร้อยละ ๕ 
      ๒.  สถานที่ท้างาน/สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ท้างาน/สถานประกอบการ  
                    ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม 
                    แอลกอฮอล์และยาสูบ  ร้อยละ ๕๐ 

สถานการณ ์
 ประชากรวัยท้างานส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและท้างานหนักเป็นระยะติดต่อกันวันละ ๘-๙ ชั่วโมง 
สถานที่ท้างานหรือสถานประกอบการจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและสุขภาพอย่างมาก  การสร้างเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรค ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในสถานประกอบการ เช่นการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล  การสูบ
บุหรี่ การดื่มสุรา การออกก้าลังกาย การจัดการความเครียด และการจัดสภาแวดล้อมให้เอื อต่อสุขภาพรวมถึงการ
ดูแลด้านความปลอดภัยจากการท้างาน โดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารและพนักงาน จังหวัด
ก้าแพงเพชร  ด้าเนินงานโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข มาตั งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จากการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน พบว่าสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินฯทุกแห่ง พบปัญหาคือ เกณฑ์การประเมินค่อนข้ามาก (๗๗ ข้อ) และสถานประกอบการ
ทุกขนาดใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน  ท้าให้การพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มีข้อจ้ากัด 

ตารางที่  59  ผลการด้าเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
                  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ – ๒๕๕7  จังหวัดก้าแพงเพชร  
 

ปีงบประมาณ จ้านวนสถานประกอบการที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(แห่ง) 

๒๕๕๖ ๓๓ ๐ 
๒๕๕๗ ๑๐ ๐ 

ที่มา  :  Data Center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

มาตรการ 
๑.  ส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มวัยท้างานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
๒.  ประชากรวัยท้างานปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
๓.  การบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
๔.  การติดตามประเมินผล  

 

 

 



๘๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โครงการแก้ปัญหา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

- โครงการพัฒนาภาคีสุขภาพ จัดการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก้าแพงเพชร (สสจ.กพ.)   
ใช้งบประมาณ จากส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ้านวน  ๓๘,๘๐๐  บาท 

ผลการด าเนินงาน (๓ เดอืน) 
๑. จัดท้าแผนปฏิบัติการเสนอของบประมาณ  จ้านวน ๓๘,๘๐๐ บาท (งบ สป.โครงการพัฒนา 

เครือข่ายและภาคีสุขภาพจัดการสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก้าแพงเพชร)  
๒.  ประสานสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการด้าเนินงานสถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
๓.  จัดประชุมสถานประกอบการ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔.  รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
๕.  จัดท้าแผนนิเทศติดตามประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 

สถานการณ ์

 ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากข้อมูลส้านักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีแรงงานในภาคเกษตรกรรมจ้านวน 14.5  ล้านคน ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการ
ท้าเกษตรกรรม มีการน้าเข้าสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชเพ่ิมสูงขึ น โดยในปี 2550 - 2552 มีการน้าเข้า
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 116,322 ตัน , 109,907  ตัน และ 137,594  ตัน ตามล้าดับ จากตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นได้ว่ามีการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ น ดังนั น ปัญหาสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช จึงเป็นปัญหาส้าคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั งในส่วนของเกษตรกร และผู้บริโภค   

จังหวัดก้าแพงเพชร ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552- 2556 พบอัตราป่วยด้วยโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช  เท่ากับ   
24.90 , 19.81  ,11.28 , 9.09  และ 3.99  ต่อแสนประชากรตามล้าดับ  ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5     อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชต่อแสนประชากร  ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  Data Center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 
 
 ส้าหรับในปี ๒๕๕๗ พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช เท่ากับ ๓๕.95  ต่อแสนประชากร  
ซึ่งสูงเกินกว่าที่เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดไว้ (ไม่เกิน ๑๕ ต่อแสนประชากร) เมื่อพิจารณารายอ้าเภอ  
พบว่าทุกอ้าเภอมีอัตราป่วยสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด ยกเว้นอ้าเภอลานกระบือ ที่มีอัตราป่วยเท่ากับ  12.13  
ต่อแสนประชากร โดยอ้าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ อ้าเภอปางศิลาทอง เท่ากับ 78.94 ต่อแสนประชากร  
รองลงมา  คือ อ้าเภอบึงสามัคคี  เท่ากับ  77.37  ต่อแสนประชากร  
 
 
  

ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556

ประเทศ 3.39 3.11 2.59 0.99
เขต 13.02 7.46 7.33 2.13
จังหวัด 19.67 11.28 9.23 3.99
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๘๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที ่6    อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ต่อแสนประชากร  
             ปี 2557 รายอ้าเภอ 
 

   
 

ที่มา :  Data Center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 

เมื่อจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุช่วง 31-40 ปี และ 41-50 ปี  ซ่ึงเป็นวัย
ท้างาน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สารก้าจัดแมลงออการ์โนฟอสเฟสและคาร์บาร์เมต ดังรูปที ่7   

รูปที ่ 7     จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) จ้าแนกตาม 
                กลุ่มอายุ  ปี ๒๕๕๗ 

 
 



๘๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที ่8    จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ตาม ICD 10 
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T600 การเป็นพิษจากสารก้าจดัแมลงออรก์าโนฟอสเฟตและคาร์ยาเมต

T603 การเป็นพิษจากสารก้าจดัวัชพืชและเชื อรา

T609 การเป็นพิษจากสารก้าจดัสิ่งรบกวนที่มิได้ระบุรายละเอียด

T602 การเป็นพิษจากสารก้าจดัแมลงอื่น

T608 การเป็นพิษจากสารก้าจดัสิ่งรบกวนอื่น

T601 การเป็นพิษจากสารก้าจดัฆ่าแมลงฮาโลจีเนต

T604 การเป็นพิษจากสารก้าจดัสัตวก์ัดแทะ

T60 การเป็นพิษจากสารก้าจัดสิ่งรบกวน

ที่มา :  Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 ส้าหรับผลการเจาะเลือดเกษตรกรเพ่ือตรวจหาเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส  จ้านวน 3,052 คน  พบผล
เลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จ้านวน 1,408 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ นและเม่ือ
เปรียบเทียบกับเขตและประเทศ พบว่าสูงกว่าเขตและประเทศ  ดังรูปที่ 9 
 
รูปที ่9    ผลการตรวจเลือดเกษตรกรพบเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารก้าจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗  
               เปรียบเทียบเขตและประเทศ 
  

 



๘๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ 

๑. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ก้าหนดเป็นโยบายของจังหวัดให้แต่ละอ้าเภอด้าเนินการจัดท้าแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา 

ในแต่ละพื นที่ 
๓. รณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกร ลดและเลิกการใช้สารเคมี 
๔. เกษตรกรที่มีผลการตรวจเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัยเข้าโปรแกรมปรับเลี่ยนพฤติกรรม 
๕. ส่งเสริมองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ 

 
โครงการแก้ปัญหา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

- โครงการเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ครอบคลุมทุกอ้าเภอ จ้านวน  
๑๙  โครงการ    เป็นเงินทั งสิ น   ๑,๖๗๖,๒๒๑   บาท 
 
สรุปมาตรการและกิจกรรมการด าเนินงานกลุ่มวัยท างาน 

๑. สนับสนุนการประเมินและจัดการลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไปและสนับสนุนสภาพแวดล้อม 

ที่เอื อต่อสุขภาพ 
๒. การคัดกรองปัจจัยและภาวะแทรกซ้อน 
๓. การสนับสนุนการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยง NCD รายบุคคล ๓อ.๒ส. 
๔. การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานระบบบริการ(คลินิก NCD คุณภาพ) 
๕. สนับสนุน/สร้างสภาพแวดล้อม วัยท้างาน ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

ให้กับประชาชนทั่วไป 
๖.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน  

การป้องกันและจัดการกับความเครียดวัยท้างาน 
๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานในศูนย์ให้ค้าปรึกษาคุณภาพในโรงพยาบาล 
๘. บูรณาการงานสุขภาพจิตในคลินิกโรคเรื อรังสถานประกอบการด้วย DHS 
๙ ก้าหนดและประกาศเป็นนโยบายจังหวัดก้าแพงเพชรสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 3 อ 3 ส 

(อาหาร อารมณ์ ออกก้าลังกาย สีล สมาธิ ปัญญา ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา) เน้นแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ  เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงทั งจังหวัดก้าแพงเพชร 

- แถลงข่าวนโยบายจังหวัดก้าแพงเพชร รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม  โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 

 วัฒนชัย องคมนตรี  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อ้านวยการโรงเรียนสัตยาใส  พระธรรมภาณพิลาส      
เจ้าคณะจังหวัดก้าแพงเพชร  ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล(การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและเครื่องมือ 7 ชิ น วินิจฉัยชุมชน) นายธ้ารงค์ จันคง นายกเทศมนตรีลานกระบือ องค์กรธรรมาภิบาล
ดีเด่น รางวัลพระปกเกล้า  

- คืนข้อมูลสู่ภาคีเครือข่ายในเวทีทุกระดับ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ กรมการจังหวัด/ท้องถิ่น 
อปท.จังหวัด / ครูผู้บริหารการศึกษา / อสม.ทั งจังหวัด 12,000 คน/ พระสังฆาธิการครบทุกวัดในจังหวัดฯ  
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการพัฒนายกระดับจิตใจ  ผอ.รพ.สต .100% / ร้านขายยา สถานประกอบการ
ต่างๆ บูรณาการหมู่บ้านรักษาศีล 5  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและอ่ืนๆ  



๘๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

- ชี ทิศ ชี เป้า เชื่อมเป้า เชื่อมงาน บูรณาการลงสู่พื นที่ เน้นบูรณาการการท้างานในทุกระดับ  
คืนข้อมูลสู่ภาคีผู้เกี่ยวข้องและประชาคมสุขภาพจัดท้าแผนสุขภาพต้าบล  บันทึกลง MIS ใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน 

- จัดท้าโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ก้าหนดพื นที่ด้าเนินการ DHS ต้าบล หมู่บ้าน
จัดการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ครอบคลุมเต็มพื นที่ โดยใช้แผนงานระดับCUP และแผนต้าบลเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อน   

- เตรียมการประชุมจัดท้าแผนสุขภาพจังหวัดเชิงบูรณาการ 4 เรื่องส้าคัญ ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรค 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง/ Teenage Pregnancy / สิ่งแวดล้อม ประเด็นสารเคมีในเลือดเกษตรกรและการ
จัดการขยะ/ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า โดยองค์ประกอบคณะกรรมการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน 
และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพ่ือก้าหนดแผนงานและบทบาทภารกิจด้าเนินการร่วมกัน 

- ใช้เครื่องมือ 7 ชิ น วินิจฉัยชุมชน และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ SRM & NORM ในการวางแผน
และก้ากับการท้างาน   ธนาคารวิถีธรรม วิถีไทย (มาตรการเชิงบวกแต้มสะสมความดี : Human Approach) 
และชุดกิจกรรมบูรณาการส้าหรับท้องถิ่น (Setting package : Community Approach ในการพัฒนาสู่
มาตรฐาน บ้าน วัด โรงเรียน ตลาด ร้านช้า ร้านยา คลินิก สถานประกอบการ องค์กรชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชมรม
ต่างๆ  

- สร้างขวัญก้าลังใจระดับบุคคล/หน่วยงาน : รางวัลเกียรติคุณส้าหรับต้นกล้า ต้นแบบ 3 อ 3 ส 
- ก้าหนดแนวทางการคัดกรองทุกกลุ่มวัยให้ทุกเครือข่ายจัดท้าสนับสนุนแบบฟอร์มรูปแบบเดียวกัน 

 
การประชาสัมพันธ์และรณรงค์งานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร:   
 

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทางด้านสาธารณสุขเชิงรุก  เดือนตุลาคม – มกราคม ๒๕๕๘ 
           การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์งานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร  ได้ด้าเนินการจัดงาน
นิทรรศการมหกรรมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ภายใต้ “สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย”  เพ่ือสร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม เผยแพร่การด้าเนินงานด้านสุขภาพสู่การตลาด (Social Marketing) มี
รูปแบบการจัดนิทรรศการภายในบู๊ธตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) ๑๐ สาขาและ
การจัดกิจกรรมที่เป็นผลงานเด่นของภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื นที่ที่เป็นต้นแบบมาแสดงนวัตกรรมและสาธิต
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางด้านชุมชนสู่ประชาชนโดยเน้นกิจกรรมที่ท้าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและการณรงค์ให้ความรู้ตามปัญหางานสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถน้าไปปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง รายละเอียด
มีดังนี  

๑. งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๓  กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ้าเภอเมืองจังหวัดก้าแพงเพชร  มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน
จ้านวนทั งหมด ๒,๒๕๐ คน มีความพึงพอใจระดับดีมาก จ้านวน ๑,๖๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๕  มีความ
พึงพอใจในระดับดี จ้านวน ๖๓๒  คน คิดเป็น ร้อยละ  ๒๘.๐๘ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภัยสุขภาพเรื่อง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ร้อยละ ๘๐.๒๕ อุบัติเหตุ  ร้อยละ  ๗๐.๒๐ โรคไข้เลือดออก ร้อยละ ๗๐.๑๕ 
โรคมะเร็ง  ร้อยละ ๖๘.๔๒ สุขภาพในช่องปากและฟัน ร้อยละ ๖๕.๕๖ โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ
๕๖.๑๙ โรคไต ร้อยละ  ๕๕.๗๘ แม่และเด็กและโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ ๓๐.๑๔ สุขภาพจิต ร้อยละ  
๓๐.๑๒  



๘๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒. งานมหกรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองก าแพงเพชร   ระหว่างวันที่ ๒๙  
พฤศจิกายน ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ริมแม่น ้าปิง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ้านวน ๑,๒๕๘ คน  มีความพึงพอใจในระดับดีมาก จ้านวน ๑,๖๑๐ คน ร้อยละ ๗๑.๕๕ มีความพึงพอใจใน
ระดับดีจ้านวน ๖๓๒  คน ร้อยละ ๒๘.๐๘  มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและภัยสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ  ๘๐.๒๕ อุบัติเหตุ ร้อยละ ๗๐.๒๐ โรคไข้เลือดออก ร้อยละ ๗๐.๑๕ โรคมะเร็ง  ร้อยละ 
๖๘.๔๒ สุขภาพในช่องปากและฟัน ร้อยละ  ๖๕.๕๖ โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ ๕๖.๑๙ โรคไต ร้อยละ 
๕๕.๗๘  แม่และเด็กและโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ  ๓๐.๑๔ สุขภาพจิต ร้อยละ  ๓๐.๑๒  

๓.จัดนิทรรศการงานคืนความสุขให้ประชาชน งานนิทรรศการหน่วยงานราชการ งานนิทรรศการ
หน่วยเคลื่อนที่ งานนิทรรศการโครงการรณรงค์ของสาธารณสุข งานรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนทุกพื้นที ่
จ้านวน   ๒๑๕   ครั ง  

๔. ข่าวกิจกรรมสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ภายนอก 
๔.๑ ข่าวกิจกรรมสาธารณสุข ทางเว็บไซต์ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร 
      เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Pang : PR_Health KPmoph) จ้านวน ๖๙ ครั ง 
๔.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
- สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นทิพย์เคเบิลทีวี ๔ ครั ง 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดก้าแพงเพชร  ๔ ครั ง 

๔.๓  โทรศัพท์เข้ารายการสถานีวิทยุกระจายต้ารวจภูธรภาค ๖ โดยหัวหน้าส่วนในสังกัด/  
       นักวชิาการสาธารณสุขทุกวัน 
๔.๔ บันทึกเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดก้าแพงเพชร ๕ ครั ง 
๔.๕ ข่าว/บทความ ประชาสัมพันธ์จังหวัดก้าแพงเพชร ๑๕ ครั ง 

- สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นทิพย์เคเบิลทีวี จังหวัดก้าแพงเพชร  
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดก้าแพงเพชร 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงต้ารวจภูธรภาค ๖ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดก้าแพงเพชร  

๔.๖ บทความส่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดก้าแพงเพชร 
- หนังสือพิมพ์ทุ่งเศรษฐี 
- หนังสือพิมพ์เมืองทอง  ๔ ครั ง 

๔.๗ สรุป วิเคราะห์ ข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกแขนง เสนอผู้บริหาร ๖๔ ครั ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุ่มวัยท างาน ของจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๘ 
ระดับจังหวัด  2 โครงการ  งบประมาณส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  6๓๐,๐๐๐ บาท 
๑. คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  

เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  งบประมาณ  ๒๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับอ าเภอ 

หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ(บาท) 

PP กองทุนต าบล อปท. เงินบ ารุง อื่นๆ รวม 

1.การคัดกรองมะเร็ง
เต้านม/ ปฏิบัตติาม
แนวทาง๕ ท้า ๕ ไม่ 
ห่างไกลมะเร็ง /
พัฒนาทักษะบุคลากร 
อสม.ในการตรวจคดั
กรอง/สรา้งกระแส
การตรวจคัดกรอง 

 ๓๕๖,๙๙๕   ๘๖,๔๔๙  ๔๔๓,๔๔๔ 

คลองขลุง  ๓๔๒,๔๒๓  ๓๐,๓๗๕  ๓๗๒,๗๙๘ 

พรานกระต่าย    ๙๔,๐๐๐  ๙๔,๐๐๐ 

คลองลาน    ๗๒,๖๐๐  ๗๒,๖๐๐ 

ไทรงาม   ๓๖,๕๒๗  ๑๓๖,๖๕๐ ๑๗๓,๑๗๗ 

ปางศิลาทอง    ๔๐,๒๑๕  ๔๐,๒๑๕ 

บึงสามัคค ี ๓,๙๙๖ ๓,๙๖๕ ๓๐,๙๖๕   ๓๘,๙๖๒ 

ทรายทองวัฒนา  ๗,๘๕๖  ๖๔,๓๑๐  ๗๒,๑๖๖ 

2.คัดกรองความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน/
ลดปัจจยัเสีย่งโรค 
เบาหวานความดัน
โลหิตสูง 

เมือง ๓๑,๓๕๕ ๘๕๐๖๕  ๖๔,๗๗๖  ๑๘๑,๑๙๖ 

คลองขลุง  ๒๓๗,๒๒๕  ๔๓๙,๙๒๖  ๖๗๗,๑๕๑ 

คลองลาน  ๒๑๘,๐๘๒  ๔๓๐,๔๒๖  ๖๔๘,๕๐๘ 

ไทรงาม   ๒๔๖,๗๔๐ ๑๓๘,๘๗๗ ๑๖๖,๖๐๐ ๕๕๒,๒๑๗ 

ปางศิลาทอง    ๑๔๓,๓๒๕  ๑๔๓,๓๒๕ 

บึงสามัคค ี  ๔๒,๕๖๘ ๑๗๘,๖๖๐   ๒๒๑,๒๒๘ 

ทรายทอง
วัฒนา 

   ๙,๙๖๖  ๙,๙๖๖ 

3.การด้าเนินงาน
ส่งเสริมอนามัยเจรญิ
พันธุ/์บริการวางแผน
ครอบครัว 

เมือง    ๑๘๐,๐๒๓  ๑๘๐,๐๒๓ 

ขาณุวรลักษบุร ี ๔๘,๘๕๕     ๔๘,๘๕๕ 

คลองขลุง    ๕๒,๓๗๔  ๕๒,๓๗๔ 

คลองลาน    ๓๘๑,๑๖๕  ๓๘๑,๑๖๕ 

ไทรงาม    ๓๑๐,๘๐๒ ๓๑๐,๘๒๑ ๖๒๑,๖๒๓ 

ปางศิลาทอง    ๑๐,๘๐๐  ๑๐,๘๐๐ 

บึงสามัคค ี  ๑,๐๐๐  ๘,๐๐๐  ๙,๐๐๐ 

4.สถานท่ีท้างานน่าอยู่ ขาณุวรลักษบุร ี    ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

5.แก้ไขปัญหาโลหิต
จางในหญิงวัยเจรญิ
พันธุ ์

ขาณุวรลักษบุร ี ๑๔๕,๗๘๑     ๑๔๕,๗๘๑ 

รวมท้ังหมด  ๕๘๖.๙๘๒ ๔๐๐,๙๕๙ ๔๙๒,๘๙๒ ๒,๕๙๘,๔๐๙ ๖๑๔,๐๗๗ ๕,๑๒๓,๓๒๑ 



๘๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สรุปแผนงานโครงการ พัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2558   
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 4,977,000 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนน้าครอบครัว 2,663,040 

๓ โครงการพัฒนาต้าบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 589,324 

4 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช   ๑,๖๗๖,๒๒๑ 

5 ประชุมภาคีสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  ๓๘,๘๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น 9,944,385 

 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ(บาท) 

สป. PP กองทุน เงินบ ารุง อบจ. รวม 

โครงการสังคมสุขภาพ
ดี วิถีธรรม วิถีไทย 

จังหวัด 26,700    2,882,000 2,908,700 

รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล   59,500   59,500 

เมือง   1,198,800   1,198,800 

ไทรงาม  234,000    234,000 

คลองขลุง  614,00    614,00 

คลองลาน  202,400    202,400 

ลานกระบือ    158,900  158,900 

โกสัมพีนคร   214,700   214,700 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.และ
แกนน้าครอบครัว 

เมือง     868,000 868,000 

ขาณุวรลักษบุร ี     540,000 540,000 

คลองขลุง     181,440 181,440 

คลองลาน     810,400 810,400 

โกสัมพีนคร     220,900 220,900 

บึงสามัคค ี   42,300   42,300 

โครงการพัฒนาตา้บล/
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ขาณุวรลักษบุร ี  440,000    440,000 

ทรายทอง  149,250    149,250 

บึงสามัคค ี  73.850    73.850 

ที่มา : MIS สารสนเทศเพ่ือการจัดการ สรุปผลการเบิกจ่ายปี ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

 



๙๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุม่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    กลุ่มวัยสูงอายุ 

    สถานการณ์ : 
  จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย  ท าให้อัตราตายน้อยลง 
ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ปัจจุบัน(19 กันยายน 2557) ไทยมรประชากร 64.9224 ล้านคน มีประชากร
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 10.0214 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.44 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป 
เท่ากับ 6.7052 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.33 นั่นหมายถึงว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อแบ่งผู้สูงอายุ
ตามความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Activity of Daily Living) พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 0.6 – 11.9 มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน(ท าเองไม่ได้และผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน ถึงร้อยละ 15.5 ในปี 2557 ผู้สูงอายุไทย ร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค/ปัญหา
สุขภาพ คือ โรคความดัน   โลหิตสูง ร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ10 โรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 เป็นผู้พิการ 
ร้อยละ 6 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 1  

จังหวัดก าแพงเพชร มีประชากร 642,498 คน  มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ 104,566 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 16.27    จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่ากับ 69,123 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76       
(Data center : 5 กุมภาพันธ์ 2558) นั่นหมายถึงว่า จังหวัดก าแพงเพชรก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการประเมินตามความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตรประจ าวัน(Activity 
of Daily Living)  คิดเป็นร้อยละ 79.37  เมื่อจ าแนกผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบ
กิจวัตรประจ าวัน พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 1.21 - 5.75  มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน(ท าเองไม่ได้) 
(ข้อมูลปี 2557 ) ดังนั้น เมื่อสัดส่วนวัยแรงงานแปรผกผันกับวัยผู้สูงอายุ เป็นผลให้ผู้ที่จะมาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ต้องพึ่งพิงโดยบุคคลในครอบครัว  อาจไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องหาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมาช่วยเหลือดูแล
เพิ่มเติมในอนาคต  
ตารางท่ี  60  ประเมินความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ือประกอบกิจวัตรประจ าวัน (ADL) จังหวัด 
         ก าแพงเพชร จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2557 

อ าเภอ 
60 ปี 

ขึ้นไป 

กลุ่มที่ 1 จ านวน กลุ่มที่ 2 จ านวน กลุ่มที่ 3 จ านวน รวม ร้อยละ 

 เมืองก าแพงเพชร 29,805 69.99 20,861 4.99 1,487 0.95 283 22,631 75.93 

 ไทรงาม 6,724 80 5,379 5.99 403 1.18 79 5,861 87.17 

 คลองลาน 8,183 69.99 5,727 5.99 490 0.96 79 6,296 76.94 

 ขาณุวรลักษบุร ี 16,008 69.99 11,204 6.99 1,119 1.49 239 12,561 78.47 

 คลองขลุง 10,095 75 7,571 6.98 705 0.98 99 8,375 82.96 

 พรานกระต่าย 7,849 74.99 5,886 4.99 392 1.65 130 6,407 81.63 

 ลานกระบือ 5,478 79.98 4,381 4.98 273 1.78 98 4,752 86.74 

 ทรายทองวัฒนา 2,853 79.97 2,282 4.96 142 0.99 28 2,451 85.92 

 ปางศิลาทอง 3,783 59.98 2,269 5.99 227 1.43 54 2,550 67.4 

 บึงสามัคค ี 3,337 80 2,670 4.96 166 1.26 42 2,878 86.232 

 โกสมัพีนคร 3,295 69.99 2,306 5.97 197 1.46 48 2,551 77.415 

รวม 97,410 72.411 70,536 5.75 5,599 1.21 1,178 77,313 79.368 

ที่มา : จากข้อมูลรายงานของหน่วยบริการ ปี 2557 



๙๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  61  สถานการณ์งานผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
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ที่มา:ข้อมูลจาก MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะกาย -ใจ ร้อยละ
83.10 ผลการด าเนินงานได้ตามเป้า ยกเว้นอ าเภอเมือง อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอไทรงาม ประชาชนอายุ 
60ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ร้อยละ 98.49 ผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย ได้แก่ อ าเภอเมือง คลองขลุง คลองลาน โรงพยาบาลมีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา และโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
ยกเว้นโรงพยาบาลก าแพงเพชรและโรงพยาบาลคลองลาน ในส่ วนการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 97.63ด าเนินการได้เกินเป้าหมายทุกอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 



๙๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวช้ีวัด : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (ไม่เกิน 170 ต่อประชากรแสนคน ภายใน 5 ปี) 
   : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (ไม่เกิน 170 ต่อประชากรแสนคน ภายใน 5 ปี) 

: อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุปี ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๑๙๐ ต่อประชากรแสนคน 
 
อัตราตายต่อแสนประชากรโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2555 - 2557     

มีแนวโน้มลดลง อัตรา 116.66, 79.31 และ 31.54 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (ไม่เกิน ๑๙๐ ต่อประชากร
แสนคน)เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการสุขภาพ พบว่าเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีอัตราตายสูง ได้แก่  เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอไทรงาม  และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ  
ลานกระบือ  อัตรา  69.34  59.49  59.49 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

ตารางท่ี  62  อัตราตายต่อแสนประชากรโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2555-2557  

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
Baseline 

2557 2555 2556 
 เมืองก าแพงเพชร 115.84 68.08 26.56 
 ไทรงาม 261.54 123.85 59.49 
 คลองลาน 159.89 50.11 12.09 
 ขาณุวรลักษบุรี 71.55 101.09 37.48 
 คลองขลุง 151.56 90.86 69.34 
 พรานกระต่าย 55.04 100.05 9.49 
 ลานกระบือ 120.41 29.76 59.49 
 ทรายทองวัฒนา 34.75 85.79 0.00 
 ปางศิลาทอง 134.73 41.29 0.00 
 บึงสามัคคี 63.07 70.46 29.97 
 โกสัมพีนคร 86.88 80.84 24.85 

รวม 116.66 79.31 31.54 
ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

อัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2555-2557 
ร้อยละ 1411.97,  1310.54  และ 1227.16  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  เครือข่ายบริการสุขภาพที่มี
อัตราป่วยสูง ได้แก่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองก าแพงเพชร  อัตรา 2363.49  ต่อแสนประชากร   
รองลงมาได้แก่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทรายทอง
วัฒนา  อัตรา  1163.10  1086.58 ต่อแสนประชากร  ตามล าดับ 

 

 

 
 



๙๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  63  อัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชร ปี2555-2557 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
Baseline 

2557 
2555 2556 

 เมืองก าแพงเพชร 3007.95 2704.25 2363.49 
 ไทรงาม 676.92 698.04 773.35 
 คลองลาน 932.71 721.52 785.88 
 ขาณุวรลักษบุรี 543.79 626.77 618.44 
 คลองขลุง 1278.77 1188.76 921.25 
 พรานกระต่าย 715.54 758.71 730.62 
 ลานกระบือ 722.46 788.57 702.37 
 ทรายทองวัฒนา 625.43 800.69 1086.58 
 ปางศิลาทอง 1266.50 743.19 1163.10 
 บึงสามัคคี 725.32 422.73 809.11 
 โกสัมพีนคร 57.92 40.42 124.25 

รวม 1411.97 1310.54 1227.16 
ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ 

ตัวช้ีวัด  :  ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ ๙๐) 
 
ตารางท่ี  64  จ านวน  ร้อยละ การคัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป                      
                   (รายใหม)่ จ าแนกตามระดับความเสี่ยง   จังหวัดก าแพงเพชร ต.ค. 2556 –  ก.ย. 2557  

       เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
กิจกรรม จ านวน(ราย) ร้อยละ กิจกรรม จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ประชากร 60 ปีขึ้นไป     
ที่ต้องได้รับการคัดกรอง 
ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวาน 

85,359  ประชากร 60 ปีขึ้นไป ที่ต้อง
ได้รับการคัดกรอง ยังไม่ป่วย
เป็นความดันโลหิตสูง 

58,615  

ได้รับการคัดกรอง 76,388 89.49 ได้รับการคัดกรอง 52,455 89.49 
-กลุ่มปกต ิ 66,732 87.36 -กลุ่มปกติ   24,701 47.09 
-กลุ่มแฝง/เสี่ยง 8,059 10.55 -กลุ่มแฝง/เสี่ยง 25,629 48.86 
-กลุ่มสงสัยเป็นโรค 1,597 2.09 -กลุ่มสงสัยเป็นโรค 2,124 4.05 
ที่มา :  ระบบ Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 การคัดกรองและจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในประชากรอายุ 60  ปีขึ้นไป  ช่วงเวลาระหว่าง
เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557   โดยการคัดกรองประชากร ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานผลงานการ 
คัดกรองได้ร้อยละ  89.49 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐) แยกเป็นกลุ่มปกติ  ร้อยละ 87.36 กลุ่มแฝง/เสี่ยง  
ร้อยละ 10.55 กลุ่มสงสัยเป็นโรค ร้อยละ 2.09 ส าหรับโรคความดันโลหิตสูง  ผลงานการคัดกรอง ร้อยละ 89.49 



๙๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐) แยกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 47.09 กลุ่มแฝง/เสี่ยง ร้อยละ 48.86 กลุ่มสงสัย
เป็นโรค ร้อยละ 4.05 
 
ตารางที่  65  จ านวน  ร้อยละ การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (รายใหม่)  จ าแนก 
                   ตามระดับความเสี่ยง   จังหวัดก าแพงเพชร ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 
 

เครือข่ายบริการ 

60ปีขึ้นไป DM 
การแบ่งกลุ่มตามระดับความเสีย่งโรคเบาหวาน 60ปีขึ้นไป DM  

ป2ี557 
จ านวน

ประชากร 
ที่ยังไมป่่วยเป็น

เบาหวาน 
(คน) 

ได้รับการ 
คัดกรอง
เบาหวาน 

(คน) 

ร้อยละ กลุ่มปกติ ร้อยละ 
กลุ่ม
แฝง/
เสียง 

ร้อยละ 
กลุ่ม
สงสัย

เป็นโรค 

ร้อย
ละ 

เมืองก าแพงเพชร 24,711 21,466 86.87 19,088 88.92 1,947 9.07 431 2.01 

ไทรงาม 5,662 5,205 91.93 4,552 87.46 545 10.48 107 2.06 

คลองลาน 7,025 6,044 86.03 5,325 88.11 591 9.78 128 2.11 

ขาณุวรลักษบุร ี 13,546 11,659 86.07 10,293 88.28 1,160 9.95 206 1.77 

คลองขลุง 8,759 8,068 92.11 6,583 81.60 1,332 16.51 152 1.89 

พรานกระต่าย 9,139 8,522 93.25 7,370 86.48 937 10.99 216 2.53 

ลานกระบือ 4,910 4,600 93.68 3,988 86.70 470 10.22 142 3.08 

ทรายทองวัฒนา 2,333 2,226 95.41 1,900 85.34 272 12.22 54 2.44 

ปางศิลาทอง 3,385 3,053 90.18 2,710 88.77 277 9.06 66 2.17 

บึงสามัคค ี 3,036 2,905 95.67 2,594 89.32 260 8.95 50 1.73 

โกสัมพีนคร 2,853 2,733 95.78 2,547 93.20 143 5.24 43 1.56 

รวม 85,359 76,388 89.49 66,732 87.36 8,059 10.55 1,597 2.09 

ที่มา :  ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  ผลงานการคัดกรอง  จ านวน 
76388  ราย คิดเป็นร้อยละ 89.49 เมื่อจ าแนกการคัดกรองพบว่า  กลุ่มปกติ ร้อยละ 87.36 กลุ่มแฝง/
เสียง ร้อยละ  10.55 กลุ่มสงสัยเป็นโรค ร้อยละ 2.09 เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีผลการด าเนินงานคัดกรอง
มากที่สุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโกสัมพีนคร ร้อยละ 95.78  รองลงมาคือ  เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอบึงสามัคคี  ร้อยละ 95.78  เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่มแฝง/เสียง มากที่สุด คือ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอคลองขลุง  ร้อยละ 16.51 เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่มสงสัยเป็นโรคมากที่สุด คือ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ ร้อยละ 3.08 
 

 

 
 



๙๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที ่66   จ านวน  ร้อยละ การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (รายใหม)่      
       จ าแนกตามระดับความเสี่ยง จังหวัดก าแพงเพชร  (ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557) 

เครือข่ายบริการ 

60 ปีขึ้นไป การแบ่งกลุ่มตามระดับความเสีย่งโรคความดันโลหิตสงู  ปี2557 
จ านวน

ประชากรที่
ยังไม่ป่วย
เป็นความ
ดันโลหิตสงู

(คน) 

ได้รับการ
คัดกรอง
ความดัน

(คน) 

ร้อยละ กลุ่มปกติ ร้อยละ 
กลุ่มแฝง/

เสียง 
ร้อยละ 

กลุ่ม
สงสัย

เป็นโรค 

ร้อย
ละ 

เมืองก าแพงเพชร 16,959 14,732 86.87 6,780 46.02 7,356 49.93 597 4.05 

ไทรงาม 4,119 3,787 91.93 1,549 40.92 2,045 54 192 5.08 

คลองลาน 4,929 4,240 86.03 1,948 45.93 2,116 49.89 177 4.18 

ขาณุวรลักษบุร ี 9,100 7,832 86.07 4,394 56.10 3,113 39.75 325 4.15 

คลองขลุง 5,948 5,479 92.11 1,914 34.94 3,330 60.78 234 4.28 

พรานกระต่าย 6,445 6,010 93.25 2,814 46.83 2,967 49.36 229 3.81 

ลานกระบือ 3,417 3,201 93.68 1,532 47.87 1,578 49.3 91 2.83 

ทรายทองวัฒนา 1,543 1,472 95.41 616 41.85 790 53.69 66 4.46 

ปางศิลาทอง 2,288 2,063 90.18 1,180 57.17 788 38.2 96 4.63 

บึงสามัคค ี 1,996 1,910 95.67 1,063 55.65 785 41.12 62 3.23 

โกสัมพีนคร 1,871 1,792 95.78 968 54.02 769 42.9 55 3.08 

รวม 58,615 52,455 89.49 24,701 47.09 25,629 48.86 2,124 4.05 

ที่มา :  ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป   ผลงานการคัดกรอง  จ านวน  
52,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.49เมื่อจ าแนกการคัดกรองพบว่า กลุ่มปกติ ร้อยละ  47.09 กลุ่มแฝง/
เสียง ร้อยละ  48.86กลุ่มสงสัยเป็นโรค ร้อยละ 4.05เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีผลการด าเนินงานคัดกรองมาก
ที่สุด คือ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโกสัมพีนครร้อยละ 95.78รองลงมาได้แก่  เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอบึงสามัคคี   ร้อยละ 95.67เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่มแฝง/เสียง มากที่สุด คือ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอคลองขลุง  ร้อยละ 60.78เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีกลุ่มสงสัยเป็นโรคมากที่สุด คือ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอทรายทองวัฒนา ร้อยละ 5.08 

 

 

 

 

 

 



๙๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/มาตรการ/ผลการด าเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2558 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

ผู้สูงอายไุด้รับการคัด
กรองประเมินสุขภาพ
ทั้งร่างกายและจติใจ 

ร้อยละ 60 ระดับจังหวัด 
1.ค าสั่งแต่งตั้งAging Manager ในระดับ
จังหวัด/อ าเภอ 
2.จัดท าแผนปฏิบตัิการ/รายชื่อผู้รบัผิดชอบ 
3.สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีทุกระดับเข้ารับการอบรม 
Aging 
4. สนับสนุนเทคโนโลย-ีสื่อ-คู่มือการด าเนินงาน 
4. นิเทศตดิตาม /ประเมินผล 
ระดับ รพสต. มีบทบาท 
1. การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพื่อใช้ค้นหา
ปัญหาและนาไปสู่การวางแผนการดูแลได้อย่าง
ตรงประเด็นปญัหา  
เป้าหมาย  
1) การประเมินความสามารถในการทากิจวัตร
ประวัตรประจาวัน (ADL)  
2) การคัดกรองโรคที่เป็นปญัหาส าคัญและพบ
บ่อยในผู้สูงอาย ุ2.1) เบาหวาน 2.2) ความดัน
โลหิตสูง 2.3) ฟัน 2.4) สายตา  
3) การคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes  

1. ภาวะหกล้ม  
2. สมรรถภาพสมอง  
3. การกลั้นปัสสาวะ  
4. ภาวะซึมเศร้า  
5. ข้อเข่าเสื่อม 
6.ภาวะโภชนากร 

รพช. มีบทบาท 
1.ยืนยันการคัดกรองซ้ าและให้บรกิาร 
  กลุ่มปกติ : ส่งเสริม/ป้องกัน/เฝ้าระวัง 
  กลุ่มเสีย่ง ;ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  กลุ่มป่วย :รักษาเบื้องต้น 
คัดกรองจาก รพ.สต. ภาพรวมของอ าเภอ 
วิเคราะหจ์ าแนกกลุม่ผูสู้งอายุ ดูแลรักษาท่ี
เหมาะสม มรีะบบการส่งต่อไปยัง รพท. 
รพท. มีบทบาท 
ดูแล รักษา ฟ้ืนฟู ตามแนวการบรกิารสุขภาพ
ผู้สูงอายุ มรีะบบการส่งต่อ 
 
 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง Aging Manager 
ในระดับจังหวัด/อ าเภอ กลุ่มวัยสูงอายุ 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการผูสู้งอายุ
ของระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มี
รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับเข้ารับการ
อบรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว เขตบริการที่ 3 วันท่ี 12 
ก.พ. 2558 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัด
นครสวรรค์ 60 คน 
4. Aging Manager ในระดับจังหวัด
นิเทศติดตามชี้แจงตัวช้ีวัด/มาตรการ/
Bas line /6BOX/แผนงาน/โครงการ 
ของกลุ่มวัยผูสู้งอายุ  ทุกอ าเภอ 
จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2557  
เตรียมการและให้ข้อเสนอแนะแผนฯ 
ครั้งที่ 2 เมือเดือน มกราคม 2558 
อ าเภอน าเสนอแผนของแต่ละแห่ง  
 
 

 
 



๙๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีครบวงจร 

 

ร้อยละ 30
ของ รพช./
รพท. 

1.รพช.มีหน่วย
บริการผู้สูงอายุ
ที่ให้บริการ
ประเมิน/คดั
กรองและ
รักษา 

2.รพท.มีหน่วย
บริการผู้สูงอาย ุ

ระดับจังหวัด: บทบาท 
ประสานงานกับสถานบริการเพื่อวางแผนรับ-ส่ง
ต่อผู้สูงอายรุะหว่างสถานบริการ 
รพ.สต. : บทบาท 
มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุค้นหากลุ่มเสี่ยง ส่ง
ต่อรพช.เพื่อประเมินยืนยัน 
รพช./รพท. : บทบาท 
1.มีแผนการด าเนินงาน 
2.พัฒนาบุคลากร 
3.พัฒนาสถานที/่สภาพแวดล้อม 
4.ผลการให้บริการคดักรองปัญหาสุขภาพ/
Geraitric Syndromes 
5.Care plan ผู้สูงอาย ุ
6.การส่งต่อและจัดบริการ ดูแล รกัษา ฟ้ืนฟูตาม
ปัญหา 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการผูสู้งอายุ
ของระดับจังหวัด/อ าเภอ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับเข้ารับการ
อบรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว เขตบริการที่ 3(การคัด
กรอง/ประเมินผูสู้งอาย)ุ วันท่ี 12 ก.พ. 
2558 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 60 คน 
4. Aging Manager ในระดับจังหวัด
นิเทศติดตามชี้แจงตัวช้ีวัด/มาตรการ/
Base line /6BOX/แผนงาน/โครงการ
และการคัดกรองปัญหาสุขภาพ/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ geriatric 
syndrome ของกลุ่มวัยผู้สูงอายุ     
ทุกอ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2557    
ครั้งท่ี 2เมือเดือน มกราคม 2558  

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์

ร้อยละ 30 กรมการแพทย์/ระดับเขต 
สุ่มส ารวจผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค ์

ระดับจังหวัด 
1.ประสานงานกับอ าเภอ/ต าบลในการ
ด าเนินงานประเมินผู้สูงอายุมีพฤตกิรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค ์
2. รวบรวมแบบประเมินฯส่งให้เขต/กรมการ
แพทย ์

 

 
 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหาของ
ผู้สูงอาย ุ
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
ระดับจังหวดั/อ าเภอ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับเข้ารับการ
อบรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว เขตบริการที่ 3(การประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์) วันท่ี 
12 กพ. 2558  ณ โรงแรมพมิาน 
จังหวัดนครสวรรค์ 60 คน 
4. Aging Manager ในระดับจังหวัด
นิเทศติดตามชี้แจงตัวช้ีวัด/มาตรการ/
Baseline /6BOX/แผนงาน/โครงการ 
และการคัดกรองปัญหาสุขภาพ/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Geriatric 
Syndromes ของกลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ  
ทุกอ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2557    
ครั้งท่ี 2เมือเดือน มกราคม 2558 
 



๙๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 30 ของ 
DHS มีระบบการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาว (Long Term 
Care) ด้านสุขภาพ 
 (กรมอนามัย) 

ทุกอ าเภอ 
- อ.เมือง  
  2 ต าบล 
- อ.คลองขลุง  
  1 ต าบล 
- อ.โกสัมพี
นคร  
  1 ต าบล 
- อ.ทรายทองฯ 
   3 ต าบล 
- อ.พราน
กระต่าย  
  4 ต าบล 
- อ.ไทรงาม  
  1 ต าบล  
-อ.ขาณุฯ 
 2 ต าบล 
- อ.คลองลาน  
  1 ต าบล 
- อ.ปางศิลา
ทอง  
  1 ต าบล 
- อ.บึงสามัคค ี
  1 ต าบล 
- อ.ลาน
กระบือ  
  1 ต าบล 
รวม 18 
ต าบล 

1. มีระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวและ
ผู้สูงอายุท่ีต้องการการพึ่งพิง (Long Term 
Care) ด้านสุขภาพในระดบั DHS หมายถึง  
มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบการ
ด าเนินงาน  6 ข้อ ดังนี้ 

1) มีระบบการประเมิน/คดักรองข้อมูล
ผู้สูงอายุตามกลุม่ศักยภาพตามความสามารถใน
การประกอบกิจวตัรประจ าวัน (Barthel 
Activities of Daily Living : ADL) มีข้อมูล
ผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้องไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ
ระยะยาว  

2) มีชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ  

3) มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้งที่เป็นทางการ 
(Formal)และไม่เป็นทางการ (Informal)  

4) มีบริการการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุที่บ้านท่ี
มีคุณภาพ(Home Health Care)จากสถาน
บริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและ
ทีมสหวิชาชีพ  

5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสขุภาพใน
ระดับต าบล  

6) มีระบบการดูแลผูสู้งอายุ กลุม่ที่ 2 (ติด
บ้าน) และผูสู้งอายุ  กลุ่มที่ 3 (ตดิเตียง)โดย
ท้องถิ่น/ ชุมชน มีส่วนร่วม  
2. ส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถิ่นมรีะบบการส่งเสริม
ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
3. ชุมชนทอ้งถิ่นมีการส่งเสริมสุขภาพและปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอาย ุ
4. มีการวเิคราะห์การบริหารจัดการ/การ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี และวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพปัญหาที่มี
ผลกระทบ 

1. ต าบลที่ผ่านการประเมินพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 
(Long Term Care) ด้านสุขภาพ (กรม
อนามัย) จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มี 
4 ต าบลได้แก่ ต าบลลานกระบือ ต าบล
พรานกระต่าย ต าบลในเมือง และ
ต าบลบึงสามัคคี  
2. จังหวัดร่วมกับศูนย์อนามยัที่ 8 มี
แผนงานนิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะ  
ประเมินต าบล LTC ในแต่ละอ าเภอให้
ครอบคลมุเป้าหมาย ซึ่งได้ด าเนินการ
นิเทศติดตามแล้ว จ านวน 3 อ าเภอๆ
ละ1 ต าบล คือ ต าบลคลองลาน,ต าบล
วังควงและต าบลหินดาต เมื่อวันท่ี 6,9 
กุมภาพันธ์ 2558 และเมื่อพ้ืนท่ีมี
ความพร้อมรับการประเมินให้แจ้ง
สสจ.ก.พ เพื่อจดัทีมประเมินลงไป
ประเมินให้อีกครั้ง 
3. ประสานงานกับ อปท./หน่วยงาน
สาธารณสุขในการส ารวจความต้องการ
เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ผูสู้งอายุท่ี
ติดบ้าน/ติดเตียง ให้เอื้อต่อการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวัน โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟู
ฯจังหวัด รายละไม่เกิน 20,000 บาท 
จ านวน 19 ราย เป็นเงิน 
364,616.50 บาท ใช้ในการปรบัปรุง
โถส้วมเป็นชักโครกและราวจับประตู
ห้องน้ า ปรับปรุงทางลาด บันไดฯ 
 

การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว
รองรับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข  

 

น าร่อง 2 
อ าเภอๆละ 1 
ต าบล 

 

1.การคดักรองผูสู้งอายุ และพัฒนาฐานข้อมูลใน
ชุมชน จ าแนกผู้สูงอายุตามความจ าเป็นในการ
ได้รับบริการระยะยาว 
2.พัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรมมาตรฐาน
การคัดกรองให้แก ่อสม. 
3.พัฒนาระบบบริการในชุมชนเพื่อการป้องกัน 
การดูแล ผู้สูงอายโุดยเชื่อมโยงกับบริการใน
สถานบริการ 

1. ผู้รบัผิดชอบงานจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมรับทราบนโยบาย 
2. ด าเนินคดัเลือกอ าเภอน าร่อง 
จ านวน 2 อ าเภอ 
     2.1 อ าเภอลานกระบือ  จ านวน 1 
ต าบล คือ ต าบลลานกระบือ 
      

 
 



๙๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

 1. อ.ลาน
กระบือ 
ต าบลลาน
กระบือ 
2.อ.เมือง 
ต าบลเทพ
นคร          
-ผู้สูงอายุ 
และผูป้่วย
ระยะ
สุดท้าย
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
อย่างมี
คุณภาพ  
ทั่วถึง เท่า
เทียม และ       
ไม่เลือก
ปฏิบัต ิ 
 

4. พัฒนามาตรฐานบริการและระบบสนับสนุน
บริการ  
   4.1 มาตรฐานหน่วยจดับริการผู้สูงอายุ : 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ, Day care 
   4.2 มาตรฐานด้านบคุลากร  ดแูลผูสู้งอายุ
ระยะยาว 
  4.3 มาตรฐานในชุมชน และระบบส่งต่อ
ระหว่างบ้าน ชุมชน สถานบริบาล 
5. จัดบริการเยี่ยมบ้านเชิงรุกที่บ้าน/ชุมชน 
6. พัฒนาก าลังคนในระบบดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
7. ติดตามประเมินผล 

     2.2 อ าเภอเมือง จ านวน 1 ต าบล 
คือ ต าบลเทพนคร 
  3. รวมรวมข้อมูลจากการประเมนิ
ผู้สูงอายุ (ADL) จ าแนก กลุ่ม 1,2,3  
     3.1 ต าบลลานกระบือ กลุ่ม1=307 
กลุ่ม2 =74 กลุ่ม3= 7 
     3.2 ต าบลเทพนคร กลุ่ม1= 2573 
กลุ่ม 2 =257 กลุม่3 =19 
 4. ผู้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุของจังหวัด 
อ าเภอ/ต าบลน าร่อง 2 แห่ง และอบต.
เข้าร่วมประชุมฟังความเห็นและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงานน าร่อง
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิงในชุมชน จ านวน 7 คน เมื่อวันท่ี
30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมทเีค 
กทม. 
 5 ประสานงานเพื่อจัดเตรยีมส่ง
เจ้าหน้าท่ีอ าเภอต าบลเป้าหมายเขา้รับ
การอบรมCARE MANAGER  รุ่นที่ 5 
จ านวน 5 คน (อ.ลานกระบือ= 3 คน,อ.
เมือง =2 คน) ในระหว่างวันท่ี 16-27 
มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเดน 
ดรากอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
6. จัดเตรียมคัดเลือก Care giver ตาม
คุณสมบัต ิเข้ารับการอบรม หลักสตูร 70 
ช่ัวโมง อ าเภอละ 35 คน หลังจากCARE 
MANAGER อบรมจบหลักสตูร ใน
ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
2558  
7. Aging Manager ในระดับจังหวัด
นิเทศติดตามชี้แจงตัวช้ีวัด/มาตรการ/
Baseline /6BOX/แผนงาน/โครงการ
และการคัดกรองปัญหาสุขภาพ/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Geriatric 
Syndromes ของกลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ ทุก
อ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2557        
ครั้งท่ี 2เมือเดือน มกราคม 2558 

 
 



๑๐๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังทั้งฟันแท้และฟันเทียมครบ ๔ คู่ข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
 ร้อยละของวัยก่อนสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐             
            ของเป้าหมาย (จ านวน (๖๒๕ คน) 
 
สถานการณ์และปัญหาสภาวะทันตสุขภาพระดับจังหวัด 
   ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังทั้งฟันแท้และฟันเทียมครบ 4 คู่ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 (ปี
๒๕๕๗) ปัญหาการบดเคี้ยวในกลุ่มผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน จากผลการส ารวจรายหน่วยบริการ จังหวัด
ก าแพงเพชร ในปี 2555 พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60-74 ปี มีฟันคู่สบฟันหลังครบ 4 คู่ขึ้นไป มีเพียงร้อย
ละ 41.97 ยังต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ (ร้อยละ 52) ผลการส ารวจในปี 2556 พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 
60-74 ปี มีฟันคู่สบฟันหลังครบ 4 คู่ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ  57.81 และผลการส ารวจในปี๒๕๕๗ 
พบว่า ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังทั้งฟันแท้และฟันเทียมครบ 4 คู่ขึ้น เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๗ แต่ก็ยังมี
อ าเภอที่ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๔ อ าเภอ ได้แก่ ขาณุวรลักษบุรี  คลองขลุง  ทรายทองวัฒนา และโกสัมพีนคร  
(ร้อยละ  ๕๑.๖๓, ๔๗.๕๐,๔๐.๖๘ และ ๓๐.๗๑ ตามล าดับ)  

ผลการส ารวจปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังทั้งฟันแท้และฟันเทียมครบ 4 คู่
ขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการจัดบริการใส่ฟันเทียมและส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์
ให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น แต่บางอ าเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากจ านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น      
จ านวนทันตแพทย์ที่ไม่เพียงพอให้บริการใส่ฟันเทียม และเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ 

  
ตารางท่ี 67  ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังทั้งฟันแท้และฟันเทียมครบ 4 คู่ข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 
                  จ าแนกรายหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร   ปี  2555-255๗ 

CUP 
 

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจพบมีฟันคู่สบฟันหลังครบ 4 คู่ขึ้นไป (คน) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รพ.ก าแพงเพชร 36.84 66.40 ๖๒.๘๖ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 39.39 48.38 ๕๑.๖๓ 
รพ.คลองขลุง 32.34 65.63 ๔๗.๕๐ 
รพ.พรานกระต่าย 45.41 37.26 ๗๒.๔๖ 
รพ.คลองลาน 44.99 69.28 ๖๑.๓๕ 
รพ.ไทรงาม 26.57 61.90 ๖๘.๖๖ 
รพ.ลานกระบือ 61.90 66.77 ๕๕.๑๒ 
รพ.ปางศิลาทอง 39.49 30.76 ๖๖.๙๕ 
รพ.บึงสามัคคี 52.55 65.00 ๗๒.๓๘ 
รพ.ทรายทองวัฒนา 43.78 65.33 ๔๐.๖๘ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 92.94 49.65 ๗๙.๒๗ 
รพ.โกสัมพีนคร รวมกับ CUP รพ.กพ. รวมกับ CUP รพ.กพ. ๓๐.๗๑ 

จังหวัด 41.97 57.81 ๖๒.๔๗ 

ที่มา : จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ของหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร 



๑๐๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  68  ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังทั้งฟันแท้และฟันเทียมครบ 4 คู่ข้ึนไป ปี ๒๕๕๗  
                 (เป้าหมายประเทศร้อยละ ๕๒  จังหวัดก าแพงเพชรร้อยละ ๖๒.๔๗) 
 

ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 
(CUP) 

จ านวนที่ส ารวจ
(คน) 

มีฟันคู่สบฟันหลัง 
๔ คู่ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

รพ.ก าแพงเพชร ๒๑๐ ๑๓๒ ๖๒.๘๖ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๒๑๕ ๑๑๑ ๕๑.๖๓ 
รพ.คลองขลุง ๓๒๐ ๑๕๒ ๔๗.๕๐ 
รพ.พรานกระต่าย ๒๐๗ ๑๕๐ ๗๒.๔๖ 
รพ.คลองลาน ๒๕๑ ๒๐๓ ๖๑.๓๕ 
รพ.ไทรงาม ๒๑๗ ๑๔๙ ๖๘.๖๖ 
รพ.ลานกระบือ ๖๖๔ ๓๖๖ ๕๕.๑๒ 
รพ.ปางศิลาทอง ๕๙๓ ๓๙๗ ๖๖.๙๕ 
รพ.บึงสามัคคี ๒๑๐ ๑๕๒ ๗๒.๓๘ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๑๗๗ ๗๒ ๔๐.๖๘ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๔๔๔ ๓๕๒ ๗๙.๒๗ 
รพ.โกสัมพีนคร ๑๔๐ ๔๓ ๓๐.๗๑ 
รวมทั้งจังหวัด ๓๖๔๘ ๒๒๗๙ ๖๒.๔๗ 

ที่มา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ข้อมูลสถานการณ์การด าเนนิงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟันผุในกลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ ผลการด าเนินงานตาม 

ชุดสิทธิประโยชน์พิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุปี 2557  (ต.ค. 56 – ก.ย.57)  ได้แก่ 
1) ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจบันทึกสุขภาพช่องปากและค าแนะน า  ร้อยละ 100 ของ 

เป้าหมาย (จ านวน 610 คน)    
2) ผู้สูงอายุได้รับบริการขูดหินปูน ร้อยละ ๖0 ของเป้าหมาย (จ านวน 610 คน) 
3) ผู้สูงอายุได้รับบริการทาฟลูออไรด์บริเวณคอฟัน ลดปัจจัยเสี่ยงฟันผุบริเวณรากฟัน 

ร้อยละ ๒0 ของเป้าหมาย  (จ านวน 610 คน) ดังตาราง 
 
ตารางท่ี  69  ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจฟัน ตามชุดสิทธิประโยชน์ จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗   
                  จ าแนกรายหน่วยบริการ   (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) 
 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 
รพ.คลองขลุง ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รพ.พรานกระต่าย ๖๐ ๗๕ ๑๐๐ 
รพ.คลองลาน ๖๐ ๖๔ ๑๐๐ 
รพ.ไทรงาม ๕๐ ๖๔ ๑๐๐ 
รพ.ลานกระบือ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐ 
รพ.ปางศิลาทอง ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 
รพ.บึงสามัคคี ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๔๐ ๔๐ ๑๐๐ 
รพ.โกสัมพีนคร ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
รวมทั้งจังหวัด ๖๑๐ ๖๔๓ ๑๐๐ 

ที่มา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  70  ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการขูดหินปูน ตามชุดสิทธิประโยชน์จังหวัดก าแพงเพชร  
                  ปี ๒๕๕๗  จ าแนกรายหน่วยบริการ (เป้าหมายร้อยละ ๖๐ ) 
 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร ๕๐ ๓๐ ๖๐.๐๐ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๖๐ ๔๒ ๗๐.๐๐ 
รพ.คลองขลุง ๑๐๐ ๖๕ ๖๕.๐๐ 
รพ.พรานกระต่าย ๖๐ ๗๕ ๑๐๐ 
รพ.คลองลาน ๖๐ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
รพ.ไทรงาม ๕๐ ๓๙ ๗๘.๐๐ 
รพ.ลานกระบือ ๔๐ ๒๘ ๗๐.๐๐ 
รพ.ปางศิลาทอง ๕๐ ๔๒ ๘๔.๐๐ 
รพ.บึงสามัคคี ๓๐ ๒๒ ๗๓.๓๓ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๕๐ ๓๕ ๗๐.๐๐ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๔๐ ๓๐ ๗๕.๐๐ 
รพ.โกสัมพีนคร ๒๐ ๑๖ ๘๐.๐๐ 
รวมทั้งจังหวัด ๖๑๐ ๔๖๔ ๗๖.๐๗ 

ที่มา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ตารางท่ี  71  รอ้ยละของผู้สูงอายุ ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ตามชุดสิทธิประโยชน์ จงัหวัดก าแพงเพชร 
                   ปี ๒๕๕๗ จ าแนกรายหน่วยบริการ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐ ) 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร ๕๐ ๑๘ ๓๖.๐๐ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๖๐ ๓๐ ๕๐.๐๐ 
รพ.คลองขลุง ๑๐๐ ๒๘ ๒๘.๐๐ 
รพ.พรานกระต่าย ๖๐ ๓๑ ๕๑.๖๗ 
รพ.คลองลาน ๖๐ ๑๔ ๒๓.๓๓ 
รพ.ไทรงาม ๕๐ ๓๙ ๗๘.๐๐ 
รพ.ลานกระบือ ๔๐ ๒๐ ๕๐.๐๐ 
รพ.ปางศิลาทอง ๕๐ ๒๕ ๕๐.๐๐ 
รพ.บึงสามัคคี ๓๐ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๕๐ ๒๒ ๔๔.๐๐ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๔๐ ๑๕ ๓๗.๕๐ 
รพ.โกสัมพีนคร ๒๐ ๑๐ ๕๐.๐๐ 
รวมทั้งจังหวัด ๖๑๐ ๒๖๗ ๔๓.๗๗ 

ที่มา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๑๐๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในช่องปาก  และฟ้ืนฟูสภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ในปี 2557 โดย
จัดบริการใส่ฟันเทียม ตามโครงการฟันเทียมพระราชทานได้ขยายการบริการไปใน  กลุ่มอายุ 50-59 ปี  และ
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป้าหมาย 740 คน แยกเป็นได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และเกือบทั้งปาก (จ านวน 
16 ซี่ ขึ้นไป) จ านวน ๑,๐๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ 100  และ ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากได้รับบริการฝังราก
ฟันเทียม เป้าหมายปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  จ านวน ๘๐ คน ฝังรากเทียม ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ ท าให้
ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบฟันหลังครบ 4 คู่ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหารได้ดีมากขึ้น  
รายละเอียดดังตาราง  
 

ตารางท่ี  72  กลุ่มอายุ 50-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากและ เกือบทั้งปาก 
                  จ าแนกรายหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร  ปี 255๖ และ ปี 255๗ 
 

หน่วยบริการหลัก 
(CUP) 

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 120 154 100 120 156 ๑๐๐ 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 80 101 100 80 156 ๑๐๐ 
โรงพยาบาลคลองขลุง 90 141 100 100 155 ๑๐๐ 
โรงพยาบาลพรานกระต่าย 120 121 100 100 1๖๑ ๑๐๐ 
โรงพยาบาลคลองลาน 70 87 100 70 ๑๐๕ ๑๐๐ 
โรงพยาบาลไทรงาม 50 56 100 55 ๙๑ ๑๐๐ 
โรงพยาบาลลานกระบือ 60 76 100 50 ๔๔ ๘๘.๐ 
โรงพยาบาลปางศิลาทอง 45 50 100 38 ๔๕ ๑๐๐ 
โรงพยาบาลบึงสามัคคี 35 43 100 45 ๒๑ ๔๖.๖๖ 
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 45 45 100 30 ๒๐ ๖๖.๖๖ 
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 40 55 100 45 ๓๕ ๗๗.๗๗ 

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
รพ.ยังไม่

เปิด 
- - 7 ๒๙ ๑๐๐ 

รวม จังหวัดก าแพงเพชร 755 929 100 740 ๑๐๑๘ ๑๐๐ 
ที่มา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  ๗3  ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากและได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ปี๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย 
ปี๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

(ราย) 

ผลการด าเนินงานฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 
ปี๒๕๕๕
(ราย) 

ปี๒๕๕๖
(ราย) 

ปี๒๕๕๗
(ราย) 

รวม    
(ราย) 

ร้อยละ 

จังหวัดก าแพงเพชร ๘๐ ๐ ๒๘ ๖ ๓๔ ๔๒.๕๐ 

มาตรการด าเนินงาน 
๑. การดูแลสุขภาพช่องปากท่ีต้องเพ่ิมอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ เช่น แปรงซอกฟัน  
๒. ให้ความส าคัญกับกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาทิ เช่น DM, HT, CVD  
๓. การรักษาเฉพาะทางหลายสาขา ส าหรับการเก็บรักษาฟัน 
๔. การจัดการแผลและรอยโรคก่อนมะเร็ง 
๕. เพ่ือคงสภาพฟันที่ดีไว้ใช้งานให้นานที่สุด โดยการดูแลทั้งส่งเสริม ป้องกัน  รักษาทางทันตกรรม 

ทั่วไปและ ทันตกรรมเฉพาะทางที่ซับซ้อนมากข้ึน  
๖. การฟ้ืนฟูสภาพช่องปากโดยการใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม เพ่ือการบดเคี้ยวอาหารทดแทนฟันที่สูญเสียไป 

ผลการด าเนินงานในช่วง ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชร 
ได้จัดท าแผนงาน โครงการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยปี 2558 จัดบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ และการจัดบริการใส่ฟันเทียม
โครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ  (ผลงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ อยู่ระหว่าง ด าเนินการลงบันทึกข้อมูลและประมวลผล) 
 

ตารางที่  74  กลุ่มอายุ 50 - 59 ปี และผู้สูงอายุ 60  ปีขึ้นไปได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และเกือบทั้งปาก 
                 จ าแนกรายหนว่ยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร  ปี ๒๕๕๘ 

หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
รพ.ก าแพงเพชร ๑๒๐ ๘๐ ๖๖.๖๖ 
รพ.ขาณุวรลักษบุรี ๖๐ ๒๕ ๔๑.๖๖ 
รพ.คลองขลุง ๑๒๐ ๖๔ ๕๓.๓๓ 
รพ.พรานกระต่าย ๑๒๐ ๔๔ ๓๖.๖๖ 
รพ.คลองลาน ๖๐ ๓๙ ๖๕.๐๐ 
รพ.ไทรงาม ๒๕ ๔๔ ๑๐๐ 
รพ.ลานกระบือ ๓๐ ๑๔ ๔๖.๖๖ 
รพ.ปางศิลาทอง ๓๕ ๑๖ ๔๕.๗๑ 
รพ.บึงสามัคคี ๑๐ ๑๔ ๑๐๐ 
รพ.ทรายทองวัฒนา ๑๕ ๙ ๖๐.๐๐ 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๒๐ ๒๙ ๑๐๐ 
รพ.โกสัมพีนคร ๑๐ ๒๒ ๑๐๐ 
รวมทั้งจังหวัด ๖๒๕ ๔๐๐ ๖๔.๐๐ 



๑๐๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  75  ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากและได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ปี๒๕๕๘ 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย 
  ปี๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
         (ราย) 

 
ผลการด าเนินงานฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 
       ปี๒๕๕๘ (ราย)         ร้อยละ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
 

         ๔๐              ๙         ๒๒.๕๐ 
 

แผนงานโครงการกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2558   
แผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2558  จ านวน 142 โครงการ  

เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๔๘๘,๕๘๑  บาท 
ระดับจังหวัด :  2 โครงการ   งบประมาณส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  1,222,150  บาท 

1. โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช 
และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดก าแพงเพชร  
ประมาณ  4,000 รูป งบประมาณ   1,075,520 บาท เปิดตัวโครงการพร้อมกันทั้งจังหวัด  5 กลุ่มเครือข่าย 
(NODE)  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558  

2. โครงการจังหวัดก าแพงเพชร สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ปีงบประมาณ  2558 
งบประมาณส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  146,630 บาท 

-  คัดเลือกอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านจัดการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
-  คัดเลือกบุคคลต้นแบบสุขภาพดี อายุยืน (ผู้สูงอายุบุคคลต้นแบบ) ในงานประเพณีของจังหวัดฯ 
-  ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ประเมินคัดเลือกที่จ าเป็นต่อสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

ระดับอ าเภอ 
หน่วยงาน 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 
อปท.. อื่นๆ กองทุน เงินบ ารุง สป.สช รวม 

1
. 

การด าเนินงานผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
- เสริมสร้างระบบการ 
  ดูแลผู้สูงอายุ 
- ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
- การคัดกรอง 
- พัฒนาภาคีเครือข่าย 
  พัฒนาทักษะกาย/ใจ 
- อบรมผู้ดูแลระยะยาว 
- ทันตสุขภาพส ารวจ 
  สุขภาพช่องปาก 
-  เสริมสร้างศักยภาพ 
   ผู้สูงอายุ 

เมือง 100,000 53,300 810,220 2,500 135,000 1,101,020 
ขาณฯุ 20,000 - 44,099 31,206 166,326 261,631 
คลองขลุง 5,000 - 34,606 110,369 - 149,975 
พรานกระต่าย - - - 27,000 528,000 555,000 
คลองลาน 39,000 - 45,600 152,335 - 236,935 
ไทรงาม - 69,640 - - - 69,640 
ลานกระบือ - - 218,810 - - 218,810 
โกสัมพีนคร - - - - - - 
ปางศิลาทอง - - - 309,578 - 309,578 
บึงสามัคคี 199,500 - 18700 1,590,000 - 1,808,200 
ทรายทองฯ 55,000 - 129,450 111,970 - 296,420 

 

2 ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ 

  ๘๐๐   ๒๕๘,๔๒๒ ๒๕๙,๒๒๒ 

  รวม 418,500 123,740 1,301,485 2,334,958 ๑,๐๘๗,๗๔๘ ๕,๒๖๖,๔๓๑ 
3 โครงการระดับจังหวัด งบ สป.      1,222,150 
 รวมทั้งสิ้น       ๖,๔๘๘,๕๘๑ 

ที่มา : ข้อมูลจากMIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๑๐๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

กลุ่มคนพิการ 

สถานการณ ์: 
รายงานการส ารวจความพิการ ปี 2555 มีคนพิการ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากร 

ผลส ารวจพบคนพิการมีความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากรัฐร้อยละ 80.8 โดยด้านสุขภาพ พบว่า 
ร้อยละ 11.1 คนพิการต้องการเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้สะดวก และร้อยละ 17.8 ต้องการให้พยาบาล
เยี่ยม/ดูแลที่บ้านเมื่อจ าเป็นรวมทั้งคนพิการมีความจ าเป็นต้องได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแต่ยังไม่ได้
รับ ร้อยละ 15.8  จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พบว่า มีคนพิการทั้งหมด 
1,871,073 คน เสียชีวิต จ านวน 236,513 คน และ คนพิการที่ชีวิต จ านวน 1,634,560 คน 
จากข้อมูลคนพิการจังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
พบว่า มีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียน จ านวนทั้งสิ้น ๒6,978 คน เป็นเพศชาย จ านวน 14,178 คน เป็น
เพศหญิง จ านวน 12,800 คน จ าแนกประเภทตามความพิการ ดังนี้  

ความพิการทางการมองเห็น    จ านวน    2,487   คน    
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน    3,111   คน   
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  จ านวน  16,398   คน    
ความพิการทางจิตใจและ พฤติกรรม   จ านวน    1,210   คน    
ความพิการทางด้านสติปัญญา    จ านวน    1,819   คน    
ความพิการทางการเรียนรู้      จ านวน        50   คน    
ทางออทิสติก       จ านวน        42   คน    
ความพิการมากกว่า 1 ประเภท   จ านวน    1,554   คน    
และไม่ระบุความพิการ        จ านวน      307   คน 
คนพิการทางการเคลื่อนไหว พบว่า เป็นคนพิการขาขาด จ านวน 434 คน (ข้อมูลต.ค.56-ก.ย.57)

ได้รับอุปกรณ์เสริมเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 420 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 (ข้อมูลจากMIS 
ปี2557) ด้วยสภาพความพิการที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรค ในการด ารงชีวิตของคนพิการเช่น ความยากจน
ไม่มีอาชีพท าให้ขาดรายได้ ขาดการศึกษา ตลอดจนการเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการจดทะเบียนคน
พิการซึ่งเป็นการบริการเบื้องต้นที่จะน าพาคนพิการได้รับบริการอ่ืนๆ ท าให้คนพิการขาดโอกาสในการรับสิทธิ
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  76  สถานการณ์งานคนพิการจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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ผู้พิการทางการ
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ที่มา : ข้อมูลจากMIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

จากสถานการณ์คนพิการจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า คนพิการขาขาดได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ
96.77 ผลการด าเนินงานเกินเป้าหมาย ยกเว้นอ าเภอไทรงาม ในส่วนคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ร้อยละ 94.82    ผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายที่ก าหนด ยกเว้นอ าเภอคลองขลุง ทรายทองวัฒนา และ
อ าเภอคลองลาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/มาตรการ/ผลการด าเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2558 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว (ขาขาด)
ได้รับบริการครบถ้วน 

ร้อยละ 90 1.จังหวัดทบทวนสถานการณค์นพิการ
ขาขาดปี 2557  
2.ส ารวจคนพิการขาขาดรายใหม ่
ปี 2558 ในพื้นที่ โดยใช้แบบส ารวจ
ของศนูย์สิรินธรฯ ฯและพัฒนาระบบ
การส่งต่อรับอุปกรณเ์สริมเทียม/
เครื่องช่วยคนพิการ 
3. วิเคราะห์จ าแนกข้อมลูและกรอก
ข้อมูลในระบบลงทะเบียนข้อมลูบคุคล
พิการขาขาด ระบบออนไลน์ 

1. สถานการณ์คนพิการขาขาดจากการ
ส ารวจท่ีลงทะเบียนในระบบออนไลน์     
ปี 2557 พบว่า รายเก่าร้อยละ 62.45 ราย
ใหม่ 37.55 อายุเฉลี่ย 53 ปี (5-87ปี) เป็น
เพศชาย ร้อยละ 80.35 เพศหญงิ ร้อยละ 
19.65 ขาขาดข้างซ้าย ร้อยละ 40.64  
ข้างขวาร้อยละ 58.90 ทั้ง 2 ข้าง   ร้อยละ 
0.46 ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 
65.29 รองลงมาอื่นๆร้อยละ 17.36 
เบาหวาน ร้อยละ9.09  พิการแตก่ าเนิด 
ร้อยละ 6.61 น้อยที่สดุมะเร็ง ร้อยละ 1.65 
ระดับข้อต่อที่ถูกตดัขา ส่วนใหญเ่หนือเข่าข้าง
ขวา ร้อยละ 44.93 รองลงมาใต้เข่าข้างซ้าย 
ร้อยละ44.23 การเดินในปัจจุบันส่วนใหญ่ใส่
ขาเทียม ร้อยละ 61.98 รองลงมาใช้อุปกรณ์
ช่วยเดิน ร้อยละ 29.34 นั่งรถเขน็ ร้อยละ 
7.44 นัง่รถโยก ร้อยละ 1.24 อปุกรณ์ช ารดุ 
ร้อยละ 46.29  ยังไมไ่ดร้ับอุปกรณ์ ร้อยละ 
6.99 ได้รับอุปกรณ์ใช้ไดด้ี ร้อยละ 46.72  
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการคนพิการของ
ระดับจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล  



๑๐๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

   3. Aging Manager ในระดับจังหวัดนเิทศ
ติดตามชี้แจงตัวช้ีวัด/มาตรการ/Baseline 

/6BOX/แผนงาน/โครงการ ของกลุม่คนพกิาร  
ทุกอ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม 2557     
ครั้งท่ี 2 เมือเดือน มกราคม 2558 

สถานบริการ
เป้าหมาย มีการปรับ
สภาพแวดล้อม จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก
อย่างน้อยอยู่ในระดับ 
4 ภายใน ปี 2558 

ร้อยละ 
100
โรงพยาบาล
ทั่วไป 

1.ส ารวจข้อมลูสถานพยาบาลเปา้หมาย 
(โรงพยาบาลก าแพงเพชร) เกี่ยวกบัสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้คนพิการ/ผูสู้งอายุ 
2.จังหวัดประสานงานและส่งเสรมิ
สนับสนุนใหร้พท.มีการปรับสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.รวบรวมข้อมูล ติดตามและรายงานผล
การส ารวจประเมินตามเกณฑ ์
 

1.จากการส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวก 

คนพิการ/ผู้สูงอายุที่ผ่านตามเกณฑ์ของ
โรงพยาบาลก าแพงเพชร ดังนี้ 
- ทางลาด จ านวน 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง 

- ห้องน้ า 4 ห้อง  
- มีป้ายสัญลักษณ์ 
- ที่จอดรถ ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการเพราะ
ก าลังสร้างอาคารใหม่ 
- บริการข้อมูลข่าวสารคนพิการ มี 1 จุด ที่
ประชาสัมพันธ์ บริเวณตึกผู้ป่วนอก (ยังไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์) 
2. จังหวัดมีการนิเทศตดิตามชี้แจงตัวช้ีวัด/
มาตรการ/Baseline /6BOX/แผนงาน/โครงการ 
ของกลุ่มคนพิการ  ทุกอ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม 2557        
ครั้งท่ี 2 เมือเดือน มกราคม 2558  
 

คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ80  กรมการแพทย์โดยศูนย์สิรินธรฯ  
สุ่มเก็บข้อมลูผา่นกระบวนการวิจยัเชิง
ส ารวจในพ้ืนท่ี 13 เขตบริการสุขภาพ 

ระดับจังหวัด 

ส ารวจข้อมลูคนพิการทุกประเภทในจังหวัด
เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมใช้ 

ข้อมูลคนพิการตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2537 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 พบว่า 
มีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียน จ านวน
ทั้งสิ้น ๒6,978 คน เป็นเพศชาย จ านวน 
14,178 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 
12,800 คน (จากสนง.พมจ.กพ.) จ าแนก
ประเภทตามความพิการ ดังน้ี  
ความพิการทางการมองเห็น  2,487  คน 
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
3,111  คน ความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย 16,398  คน ความพิการ
ทางจิตใจและ พฤติกรรม 1,210  คน ความพิการทางด้านสติปัญญา  1,819  คน ความพิการทางการเรียนรู้   50  คน ทางออทิสติก  42  คน ความพิการมากกว่า 1 ประเภท 1,554  คน และไม่ระบุความพิการ  307  คน 

  
 
 
 
 



๑๑๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานกลุ่มคนพิการ ปี 2558 จ านวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  274,848  บาท 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

 
อปท. อื่นๆ กองทุน เงินบ ารุง สป.สช รวม 

1 การด าเนินงานคนพิการ 

- พัฒนาระบบการดูแล/ฟื้นฟูฯ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ 

- การคัดกรอง 

- พัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนา  
  ทักษะกาย/ใจ 

- ทันตสุขภาพส ารวจสุขภาพ  
  ช่องปาก 

- ให้ความรู้ผู้ดูแล 

เมืองฯ 30,000 - 25,330 26,150 86,550 168,030 

ขาณุวรลักษ
บุรี 

- - - - -  

คลองขลุง - - - - -  

พ ร า น
กระต่าย 

- - - - -  

คลองลาน - - - - -  

ไทรงาม - 48,000 - - - 48,000 
ลานกระบือ - - - - -  

โกสัมพีนคร - - - - -  

ปางศิลาทอง - - - 19,200 - 19,200 

บึงสามัคคี 30,000 - 9,600 - 18 39,618 

ท ร า ย ท อ ง
วัฒนา 

- - - - - - 

 
รวม 

 
60,000 48,000 34,930 45,350 86,568 274,848 

ที่มา : ข้อมูลจากMIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดก าแพงเพชร  
ปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ตุลาคม ๒๕๕7  ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗) 

เป้าหมาย 
๑. ประชาชนทั่วไปมีอัตราการเจ็บป่วย/ตายจากโรคไข้เลือดออกลดลง ดังนี้ 

๑.๑ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด/อ าเภอ ลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ป ี
                (Median = 151.08 ต่อแสนประชากร , ลดร้อยละ20Median = ๑๒๑.๑๐ ต่อแสนประชากร) 

๑.๒ อัตราป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๑ 
๒. ลดความชุกชุมของยุงลายพาหะน าเชื้อโรคไข้เลือดออก โดยการลดจ านวนลูกน้ ายุงลาย ดังนี้ 

๒.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน  มีจ านวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ ายุงลายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ (HI <๑๐) 
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 

๒.๒ โรงเรียน  มีจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน เท่ากับ ๐ (CI = ๐)              
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนทั้งหมด 

๒.๓ สถานบริการสาธารณสุข มีจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข                 
เท่ากับ ๐ (CI = ๐)   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 

๓. ควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นภายหลัง ๒๘ วัน นับจากพบผู้ป่วย      
รายแรก (Index Case) ในชุมชน 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕7 

จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗  มีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด จ านวน  774 ราย อัตราป่วย  ต่อแสน
ประชากร  ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย อัตราตาย ๐.๑๔ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.12 อ าเภอที่มี
อัตราป่วยสูงได้แก่  อ าเภอโกสัมพีนคร อัตราป่วย 334.47 ต่อแสนประชากร อ าเภอพรานกระต่าย อัตราป่วย 
267.33 ต่อแสนประชากร อ าเภอลานกระบือ อัตราป่วย 146.92 ต่อแสนประชากร อ าเภอเมือง อัตราป่วย 
๑35.31 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ดังรูป 

รูปที่ 10  จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกของจังหวัดก าแพงเพชร รายเดือน  ปี ๒๕๕7 และ ปี 2558 (ม.ค.58) 
           เปรียบเทียบค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 

 

อัตราต่อแสน ปชก. 



๑๑๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที่  11    จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกของจังหวัดก าแพงเพชร รายเดือน  ปี ๒๕๕7 และ ปี 2558 (ม.ค.58) 
              เปรียบเทียบค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง และ 2558 

 

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

จากรูป จะเห็นว่าจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ของจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557 มีแนวโน้มสูงขึ้น
มากกว่าค่า Median  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2557  พบผู้ป่วยจ านวน 186  ราย และ 262 
ราย ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณารายสัปดาห์ จะเห็นว่า จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2557  เริ่มสูงกว่า
ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่สัปดาห์ที่  2๘ – 31  พบจ านวนผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 28 จ านวน 67 ราย 

รูปที่  12  แสดงต าบล หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดก าแพงเพชร  ปี 255๗   

 

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชรพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวน 76 ต าบล จาก 78 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 97.43 
และจ านวนหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย จ านวน 362 หมู่บ้าน  จาก 957 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 37.82  และชุมชน
ในเขตต าบลในเมือง จ านวน 9 ชุมชน จาก 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 



๑๑๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที่ 13  แสดงหมู่บ้าน ต าบล ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก Second  Generation จังหวัดก าแพงเพชร ปี 255๗ 

 

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ Second  Generation  จ านวน  14  หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอพรานกระต่าย  
๑ หมู่บ้าน (ม.3  ต.พรานกระต่าย) , อ าเภอลานกระบือ ๑ หมู่บ้าน (ม.๕ ต.หนองหลวง), อ าเภอโกสัมพีนคร  
๑ หมู่บ้าน (ม.๑ ต.โกสัมพี),อ าเภอเมือง 9 หมู่บ้าน (ม.2 , ม.๔ ต.นาบ่อค า ม.๗, ม.๑๑,ม.๑3 ต.ไตรตรึงษ์ ม.๒ 
, ม.๑๐ ต.หนองปลิง  ม.๕ ต.นครชุม และ ม.5 ต.สระแก้ว)  อ าเภอคลองขลุง ๒ หมู่บ้าน ( ม.๑             ต.
คลองขลุง  ม.6 ต.คลองสมบูรณ์)  

รูปที่ 14   จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๗   จ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

ที่มา : งานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  
 

 จังหวัดก าแพงเพชร พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง กลุ่มอายุ 10-14 ปี (202 ราย) 
รองลงมา อายุ 15-24 ปี (199 ราย) และอายุ 5-9 ปี (178 ราย) ตามล าดับ  

 



๑๑๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การประเมินค่าดัชนีลูกน  ายุงลาย ปี 2558 

จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินการส ารวจและประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ปี ๒๕๕8  โดยก าหนด  
แผนรณรงค์  Big cleaning พร้อมกันทั้งจังหวัด 

ตารางท่ี  77   ร้อยละหลังคาเรือนที่พบลูกน้ า (HI) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2558  
                   (ต.ค.57- ม.ค.58) 
 

ที ่ อ าเภอ 
ค่า HI เฉลี่ย (ร้อยละ)    

ตุลาคม 57 พฤศจิกายน 57 ธันวาคม  57 มกราคม  58 
1 เมือง 33.73 35.67 33.73 30.81 
2 ไทรงาม 26.67 27.78 23.45 22.11 
3 คลองลาน 23.45 19.80 11.80 13.45 
4 ขาณุวรลักษบุรี 25.88 23.33 14.94 13.64 
5 คลองขลุง 27.78 23.45 27.78 22.56 
6 พรานกระต่าย 28.67 25.32 23.11 21.22 
7 ลานกระบือ 22.22 24.56 23.65 19.34 
8 ทรายทองวัฒนา 23.22 27.33 23.22 25.00 
9 ปางศิลาทอง 23.33 20.89 23.33 18.90 

10 บึงสามัคคี 20.89 13.45 18.12 16.33 
11 โกสัมพีนคร 23.76 25.67 23.76 24.40 

จังหวัดก าแพงเพชร 25.42 24.30 22.45 20.71 

  
จากการรายงานผลการส ารวจและประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ของระดับอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. 57 – ม.ค.58) พบว่า ค่าดัชนี HI เฉลี่ย ของทุกอ าเภอยังสูงเกินกว่า ร้อยละ ๑๐  
ภาพรวมจังหวัด พบว่า HI เฉลี่ย เดือน ต.ค.57  HI=25.42  ,  พ.ย.57  HI=24.30  ,  เดือน ธ.ค.57  
HI=22.45  และ เดือน  ม.ค.58  HI=20.71 

 

ร้อยละ 



๑๑๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

แผนงาน / โครงการ  ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558  รายอ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
 

เครือข่ายอ าเภอ 
แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

รวม 
PP กองทุนต าบล อบจ. สสม. 

1. เมือง 1,145,440 284,200 150,000 - 1,579,640 

2.ไทรงาม 15,000 300,000 500,000 - 815,000 

3.คลองลาน 185,600 380,280 - - 565,880 

4.ขาณุวรลักษบุรี 92,160 564,217 155,000 80,000 891,377 

5.คลองขลุง 49,300 1,112,400 - - 1,161,700 

6.พรานกระต่าย 357,000 439,200 450,000 301,000 1,547,200 

7.ลานกระบือ 117,300 200,000 - - 317,300 

8.ทรายทองวัฒนา 54,000 153,000 - - 207,000 

9.ปางศิลาทอง 210,000 300,000 - - 510,000 

10.บึงสามัคคี 26,700 450,000 - - 476,700 

11.โกสัมพีนคร 208,475 240,000 - - 448,475 

12.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล - 20,100 - - 20,100 

รวม 2,460,975 4,443,397 1,255,000 381,000 8,540,372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แนวทางแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออกจังหวัดก าแพงเพชร 
๑. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน   
๒. ประชุมติดตามแก้ไขปัญหา ในการประชุม (คปสจ.) ทุกเดือน  
๓. ประชุม War room  ระดับจังหวัด และ ระดับอ าเภอ  ทุกสัปดาห์  (web conference) 
๔. ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทาง Webbase-MIS ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
๕. มาตรการควบคุมโรค 

๕.๑ Medicine   (รู้เร็ว  รักษาเร็ว) 
-  เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับโรงพยาบาลทั่วไป 

 โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพต าบล มีระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไป
รับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ได้รวดเร็ว  (อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
โดยทีมวิทยากรจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ) 

-  ประสานความร่วมมือกับ AFRIMS ก าแพงเพชร ในการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (PCR) 
-  ทุกโรงพยาบาล จัดตั้ง Dengue corner   
-  ทุกโรงพยาบาล เฝ้าระวังอาการช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออก  (monitor shock) ในผู้ป่วย 

ทุกรายที่ Admit  
-  ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไข้ทุกราย ให้สงสัยผู้ป่วยเป็นโรค 

ไข้เลือดออก  และให้แจ้งเครือข่ายชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. เป็นต้น  ได้ติดตามอาการผู้ป่วย หากอาการ
ไม่ดีข้ึนภายใน 2 วัน ให้รีบส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน  

-  ประสานความร่วมมือโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง เฝ้าระวังเด็กที่มีอาการไข้เกิน ๒ วัน  
๕.๒ Public health  (รู้เร็ว  ควบคุมโรคเร็ว) 
-  ก าหนดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕7 และประสานความ 

ร่วมมือ นายอ าเภอ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ /เขตพ้ืนที่การศึกษา /เครือข่ายบริการทุกแห่ง   
-  ให้ศูนย์ปฏิบัติการ (War  room) ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย 

เป็นรายวัน ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ วางแผนแก้ไขปัญหาทุกสัปดาห์จนกว่าโรคจะสงบ 
-  ด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในหมู่บ้านที่ระบาดและ 

ไม่ระบาด ก าหนดเป้าหมาย (หมู่บ้าน/ชุมชน  HI<10 , สถานศึกษา/หน่วยงานสาธารณสุข CI=0) 
-  จัดสัปดาห์รณรงค์ใหญ่ ( Big cleaning day ) พร้อมกันทั้งจังหวัด เพ่ือปรับปรุงสภาพ 

สิ่งแวดล้อมเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย (ตามมาตรการ 5 ป 1 ข) โดยก าหนดเดือนละ 1 ครั้ง   
o ช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  (Golden period) 
- ( 9 - 13  ก.พ.58 )  ,  ( 9-13 มี.ค.58 ) ,  ( 6-10 เม.ย.58 ) 

o ช่วงฤดูกาลระบาด   
- ( 11 - 15  พ.ค.58 ), ( 15-19 มิ.ย.58 ) , ( 13-17 ก.ค.58 ) , ( 10-14 ส.ค.58 ) 
- (15 มิ.ย.2557 วันไข้เลือดออกอาเซียน) 

-   จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  ศูนย์เด็กเล็ก  และอาชีวะศึกษา 
ทุกแห่ง  โดยให้นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลายที่โรงเรียน/บ้านและบริเวณรอบบ้านตนเอง  
รวมทั้งมีการเสริมกิจกรรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน   และให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่จัด
กิจกรรมรณรงค ์



๑๑๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

- ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนมีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ในหมู่บ้าน/ชุมชนและ 
 โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทางสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และโทรทัศน์ชุมชน   

๕.๒ Public health  (รู้เร็ว  ควบคุมโรคเร็ว) 
- มีระบบเฝ้าระวังโรครายงานผู้ป่วย (Hot line ER) โดยศูนย์รายงาน ER ทุกรพ. และจัดทีม 

เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อควบคุมโรคให้สงบ  
- ทีม SRRT  ลงด าเนินการสอบสวน ควบคุมโรค  ภายใน   24  ชั่วโมง หลังได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ให้ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี  100  เมตร  ถ้าเป็นชุมชนหนาแน่น
อาจจ าเป็นต้องพ่นสารเคมีให้มีรัศมีที่กว้างขึ้น   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ด าเนินการควบคุมโรค
อย่างน้อย 3 รอบ (วันที่ 0 , 3 และ  10)  โดยด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย และส ารวจและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ทุกหลังคาเรือน  

- วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง จ าแนกเป็น  3 พ้ืนที่ คือ 
 พ้ืนที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง   จัดรณรงค์  Big  Cleaning  Day  
-  ต้องเร่งรัดด าเนินการควบคุมโรคให้สงบ ภายใน  ๑๔ วัน   

 พ้ืนที่พบผู้ป่วยรายใหม่   ด าเนินการตามมาตรการจังหวัด 
-  เร่งรัดด าเนินการควบคุมโรคให้สงบ ภายใน  ๒๘  วัน 

 พ้ืนที่ยังไม่พบผู้ป่วย 
-  เฝ้าระวัง และส ารวจประเมินค่าดัชนี อย่างต่อเนื่อง หมู่บ้าน : HI<10 , โรงเรียน,  
 หน่วยงาน ,โรงพยาบาล ,วัด : CI=0  
o โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- ประชุม หรือประชาคมประชาชน เพ่ือร่วมด าเนินการ 
- รณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน Big Cleaning Day 
- ส ารวจ ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
- พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย 
- ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ และความรู้ 
   ในการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
- ให้มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับทั้งจังหวัดและอ าเภอ  
- ประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย และรายงานผลการด าเนินงานภายหลังการ 
   รณรงค์ภายใน ๑  สัปดาห์ ตามแบบรายงาน กอ.๒ และกอ.๓ 
- รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบตามล าดับ 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมทุก 7 วัน  

    
 
 
 
 
 
 



๑๑๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการเร่งรัดการด าเนินงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  จังหวัดก าแพงเพชร  ปี 2558 

ด้านการควบคุมโรค 

1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ (War  room) ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยเป็นรายวัน 
ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์ และวางแผนแก้ไขปัญหาทุกเดือน จนกว่าโรคจะสงบ 

2. ด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในหมู่บ้านที่ระบาดและไม่ระบาด 
โดยเฉพาะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2557  (หมู่บ้าน/ชุมชน  HI<10 , สถานศึกษา/หน่วยงาน
สาธารณสุข CI=0) 

- จัดสัปดาห์รณรงค์ใหญ่ ( Big cleaning day ) พร้อมกันทั้งจังหวัด เพ่ือปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายโดยก าหนดสัปดาห์รณรงค์  ของ เดือน (มีนาคม –กรกฎาคม 2557)   
ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ก่อนช่วงระบาด  (9-13 ก.พ.57) , (9-13 มี.ค.57) ,  (6-10 เม.ย.57) 
รอบที่ 2 ช่วงระบาด  (11-15 พ.ค. 58) , (15-19 มิ.ย.58) ,  (13-17 ก.ค.58) ,  (10-14 ส.ค.58) 
           (15 มิ.ย.58  วันไข้เลือดออกอาเซียน : Asean  Dengue Day ) 

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

- จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด และไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ 

3. ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนมีการก าจัดลูกน  ายุงลาย  ในหมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทางสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และโทรทัศน์ชุมชน  ทุก 7 วัน  (ทุกวันศุกร์) ตาม
หลัก 5 ป. 1ข. (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ)และขัดไข่ยุงลายเพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและร่วมด าเนินการป้องกันควบคุมโรค 

4. เฝ้าระวังโรครายงานผู้ป่วย (Hot line ER) โดยศูนย์รายงาน ER ทุกรพ. และจัดทีม เฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล เพ่ือควบคุมโรคให้สงบ  

5. ทีม SRRT  ด าเนินการสอบสวน ควบคุมโรค  ภายใน   24  ชั่วโมง หลังได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก โดยด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย(แหล่งรังโรคที่ผู้ป่วยรับเชื้อ และบ้านผู้ป่วย) ในรัศมี  
100  เมตร  ถ้าเป็นชุมชนหนาแน่นอาจจ าเป็นต้องพ่นสารเคมีให้มีรัศมีที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
แต่ละพ้ืนที่ด าเนินการพ่นสารเคมีอย่างน้อย 3 รอบ  (วันที่ 0 , 3 ,10) และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ทุก
หลังคาเรือน   

6. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมทุก 7 วัน  จนกว่าโรคจะสงบ (ภายใน 28 วัน) โดยประเมินจาก
ผู้ป่วยรายใหม่ และค่าดัชนี HI<10  ของชุมชน 

ด้านการรักษาพยาบาล    
1.  ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไข้ทุกราย ให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก  

และให้แจ้งเครือข่ายชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. ได้ติดตามอาการผู้ป่วย หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้
รีบส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 



๑๑๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 2.  เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับรพ.สต.  โรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลทัว่ไป  จัดท า Monitor shock ในผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกราย (OPDและIPD)  มีเครือข่ายส่งต่อ
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปรับการรักษาในโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นได้รวดเร็ว 

3.   เตรียมด้านการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ 

4.  มีระบบการประสานงานระหว่างสถานบริการของรัฐ กับโรงพยาบาลเอกชน คลินิกแพทย์และ
พยาบาล ในการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 

ข้อสังเกตในการรายงานผู้ป่วยเพื่อการควบคุมโรค 
 ในทางปฏิบัติถ้าตรวจพบว่าผู้ป่วยมี positive tourniquet test และ/หรือจุดเลือดออกตามตัว และ

มีเม็ดเลือดขาวเท่ากับหรือต่ ากว่า 5,000 เซล/ลบ.มม. สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นไข้เดงก่ี และให้
รายงานทันทีเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคแล้วจึงตรวจติดตามผู้ป่วยไปจนไข้ลง 24 ชั่วโมง จึงรายงานแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 

สถานการณ์โรค 
 

รูปที่ 15   อัตราป่วยวัณโรคทุกประเภทและวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ต่อประชากรแสนคนข้ึนทะเบียน 
              จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2550 – 255๗ 
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รูปที่  16  อัตราป่วยวัณโรคทุกประเภทต่อประชากรแสนคน ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2552 – 255๗  
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๑๒๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สถานการณ์อัตราป่วยวัณโรคทุกประเภท จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ ปี 2550-255๗ พบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จากปี 2550 อัตราป่วย 95.7  เป็น  1๒๑.๔ ต่อประชากรแสนคน ในปี 255๗  และเมื่อพิจารณา
เฉพาะผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมเช่นกัน จากปี 255๐ อัตราป่วย ๕๔.๗ เป็น ๖๐  ต่อ
ประชากรแสน ในปี 255๗  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.ทรายทองวัฒนา 202.6 ต่อประชากรแสนคน 
รองมา อ.คลองขลุง บึงสามัคคี และ อ.เมือง  
 
รูปที่  17 อัตราผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 25๕๑ – 255๖ 
 

  
              จากการประเมินผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ 
2556   พบว่า อัตราความส าเร็จการรักษา ร้อยละ 84.๖  อัตราป่วยตายร้อยละ 8.๙  อัตราการรักษาล้มเหลว 
2.๒ อัตราการขาดยา ร้อยละ 2.๑  
 
ผลการประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ” ปี ๒๕๕๗ 
           เป้าหมาย ๔ แห่ง (รพ.ก าแพงเพชร/ขาณุฯ/คลองขลุง/พรานกระต่าย)  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ตัวชี วัด 

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค : H-QTBC 
 
 
 
 



๑๒๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผลส าเร็จของการรักษายังต่ ากว่าตัวชี้วัด (มากกว่า ร้อยละ ๙๐) สาเหตุส่วนใหญ่ผู้ป่วยเสยีชีวิตก่อน

การสิ้นสุดการรักษา/ขาดยา และการรักษาล้มเหลว 
2. ขาดการก ากับการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยง(DOT)และการติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ยังขาดความ

จริงจังและต่อเนื่อง 
3. การจัดคลินิกวัณโรคแยกห่างจากคลินิกอ่ืนๆ ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีประวัติการรักษามาก่อนมีผลการตรวจสอบความไวต่อยาวัณโรคยังต่ ากว่าเกณฑ์  
5. พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB)เพ่ิมข้ึน 

มาตรการการแก้ไขปัญหา 

1. ค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อลดการแพร่ระบาดและ
เสียชีวิต 

2. เน้นหนักในการมีพ่ีเลี้ยงก ากับการกินยาต่อหน้า (DOT) ตลอดระยะเวลาการรักษาหรืออย่างน้อยในช่วง
การรักษาระยะเข้มข้น เพ่ือลดการขาดยา/การรักษาที่ล้มเหลวป้องกันผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา(MDR-TB) 

3. เน้นการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุข 
4. เน้นการส่งตรวจและประสาน สคร.ในการรายงานผลทดสอบความไวต่อยาวัณโรค 
๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ(บาท) 

รวม 
สป. PP 

กองทุน
ต าบล 

อบจ. อ่ืนๆ 

๑ ค.ควบคุมวัณโรค อ.เมือง  ๒๑๔,๙๘๐    ๒๑๔,๙๘๐ 

๒ ค.ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยX-Ray เคลื่อนที่ อ.เมือง 

 ๓๑๙,๐๘๐    ๓๑๙,๐๘๐ 

๓ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 

 ๓๓,๓๔๖    ๓๓,๓๔๖ 

๔ ค.พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน   
วัณโรคและDOTS อ.โกสัมพีนคร 

 ๓๕,๕๐๐    ๓๕,๕๐๐ 

๕ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
อ.บึงสามัคคี 

 ๔๒,๘๐๐    ๔๒,๘๐๐ 

๖ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
อ.ทรายทองฯ 

 ๕๒,๐๐๐    ๕๒,๐๐๐ 

๗ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
อ.ปางศิลาทอง 

 ๘๒,๘๐๐    ๘๒.๘๐๐ 

๘ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
อ.พรานกระต่าย 

 ๑๕๐,๓๐๐    ๑๕๐,๓๐๐ 

๙ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
อ.ลานกระบือ 

 ๖๕,๙๐๐    ๖๕,๙๐๐ 



๑๒๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
สป. PP 

กองทุน
ต าบล 

อบจ. อ่ืนๆ 
รวม 

๑๐ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  
อ.คลองขลุง 

 ๓๐,๐๐๐    ๓๐.๐๐๐ 

๑๑ ค.เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค    
อ.ขาณุฯ 

 ไม่ระบุ
งบประมาณ 

   ไม่ระบุ
งบประมาณ 

๑๒ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค อ.ไทรงาม  ๒๐,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐ 
๑๓ ค.ป้องกันควบคุมวัณโรค  

อ.คลองลาน 
 ๙๖,๒๐๐    ๙๖,๒๐๐ 

๑๔ ค.รพ.สต.คลองไพรร่วมใจหยุดยั้ง     
วัณโรคอ.คลองลาน 

 ๒๓,๒๐๐    ๒๓,๒๐๐ 

รวม  ๑,๐๘๙,๙๖๐    ๑,๐๘๙,๙๖๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาและจดัระบบบริการที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ครอบคลมุ ประชาชน 
สามารถเข้าถึงบริการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม  
ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 

1.ระบบบริการปฐมภูมิ 

๑.๑ การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอ District Health System (DHS)  
ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

สถานการณ์ / สภาพปัญหาของพื้นที่ 
จังหวัดก ำแพงเพชร  ด ำเนินกำรพัฒนำพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ(District Health System : 

DHS)  ตำมนโยบำยและตัวชี้วัดของกระทรวง  เน้นกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพระดับอ ำเภออย่ำงเป็นเอกภำพ
(Unity district health team) ระหว่ำงโรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล(รพ.สต.) ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง(ศสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภำคีเครือข่ำยและชุมชน 
โดยมีกำรเชื่อมโยงรวมกันเป็นเครือข่ำยบริกำร ทั้งระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิในอ ำเภอเดียวกัน ร่วม
รับผิดชอบวำงแผนพัฒนำและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกส่วนกำรพัฒนำ 
ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมร่วมมือในกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพของชุมชนและพร้อมที่จะพัฒนำไปสู่อ ำเภอสุข
ภำวะในอนำคต ภำยใต้ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ภำยใต้องค์ประกอบ UCARE        

1. Unity Team คือ กำรทำงำนร่วมกันในระดับอ ำเภอ  
          2. Community participation คือ กำรที่ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมพัฒนำ และกำรพัฒนำ 
                        โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลำง  
          3. Appreciation คือ กำรมีผลลัพธ์ที่น่ำชื่นชม เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรทำงำน  
          4. Resource sharing and human development คือ กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ทั้ง เงิน 
คน ของควำมรู้ ข้อมูล  
          5. Essential care คือกำรพัฒนำบริกำรที่จ ำเป็น และระบบงำนส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ODOP  
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เมือง 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 เพ่ิมข้ึน 1 
ระดับ 1 

องค์ประกอบ 

1.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
2.ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
3.ไข้เลือดออก 

ขาณุฯ 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 เพ่ิมข้ึน 1 
ระดับ    1 

องค์ประกอบ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
2.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM /HT 

คลองขลุง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงท่ี 1.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
2.โรคหลอดเลือดหัวใจ/สมอง 
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM /HT 

พราน
กระต่าย 

3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 เพิ่มขึ้น         
1 ระดบั        

1 
องคป์ระกอบ 

1.โครงการแก้ไขปัญหาทอ้งก่อนวยัอันควร 
2.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM 
/HT 

คลองลาน 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 เพิ่มขึ้น 1 
ระดับ    2 

องคป์ระกอบ 

1.การดูแลผู้ป่วย COPD แบบบูรณาการ 
2.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM 
/HT 

 ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

215 



   
  ตารางที่ 78  ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนา DHS-PCA ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) 

 
อ ำเภอ 

กำรท ำงำน
ร่วมกันใน
ระดับอ ำเภอ 

U 

 กำรมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ำยและ

ชุมชน 
C  

 กำรท ำงำน      
จนเกิดคุณค่ำ 
 
        A 

กำรแบง่ปัน
ทรัพยำกรและ
พัฒนำ 

R 

กำรให้บริกำร  
ตำมบริบทที่
จ ำเป็น 

E 

   
   

  
   

   
คว

ำม
ก้ำ

วห
นำ้

 
 

 
โครงกำรแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ ODOP 

 

ปี 
57

 

ปี5
8ร

อบ
 6

 
เด

ือน
แร

ก 

ปี 
57

 

ปี5
8ร

อบ
 6

 
เด

ือน
แร

ก 

ปี 
57

 

ปี5
8ร

อบ
 6

 
เด

ือน
แร

ก 

ปี 
57

 

ปี5
8ร

อบ
 6

 
เด

ือน
แร

ก 

ปี 
57

 

ปี5
8ร

อบ
 6

 
เด

ือน
แร

ก 

ไทรงาม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ 1.โครงการป้องกันโรคมะเร็งพยาธิใบไมต้ับ 
2.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM/HT 

ลานกระบือ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ 1.โครงการเสริมทักษะชีวิตของวยัรุ่น ปอ้งกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
2.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM/HT 

โกสัมพีนคร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ 1.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
2.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM/HT 
3.ไข้เลือดออก 

บึงสามัคค ี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ 1.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
2.ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
3.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM/HT 

ปางศิลาทอง  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ 1.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
2.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM/HT 
3.บูรณาการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ปว่ยเรื้อรัง 

ทรายทองฯ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 คงที่ 1.การดูแลผู้สูงอาย ุ(Long term care) 
2.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยDM/HT 
3.โครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ 

  ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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๑๒๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ 
 1 .มีแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรที่แสดงถึงกำรด ำเนินงำน DHS 

2. กำรด ำเนินงำน DHS โดยกำรเชื่อมโยงระบบกับ service plan สำขำต่ำงๆ และมีระบบบริหำร
จัดกำรกำรแก้ปัญหำสุขภำพระดับพื้นท่ี โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

3. มีกำรจัดกำรให้มีกำรดูแลสุขภำพร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร ทั้ง Acute&Chronic care   
ไมน่้อยกว่ำ 3 เรื่อง  

แนวทางการด าเนินงาน         
           ระดับจังหวัด                                                                                                                                     

1. จัดท ำแผนพัฒนำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ  (District Health System : DHS)                 
2. บรูณำกำรแผนงำน/โครงกำรทั้ง 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 25 แผนงำน ภำยใต้โครงกำรสุขภำพดีวิถีธรรม วิถีไทย                                                        

          3. ชี้แจงแนวทำงด ำเนินงำนและร่วมท ำแผนกับพ้ืนที่                                                                             
4. แจ้งพ้ืนที่ด ำเนินงำน พร้อมรำยละเอียดแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนตำมแผนงำน/โครงกำร                     
5. รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ด้วยกลไกบันได 5 ขั้น ของแต่ละเครือข่ำย                                                
6. นิเทศ ติดตำมเยี่ยมและประเมินควำมก้ำวหน้ำ                                                                                         
7. สรุปผลและเสนอโอกำสในกำรพัฒนำ 

 
ระดับอ าเภอ                                                                                                                                                           
1. ประเมินตนเอง ด้วยกลไกบันได 5 ขั้น                                                                                                   
2. ทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำเครือข่ำยให้เหมำะสมครอบคลุม และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ 

ชัดเจนมีกำรประชุมต่อเนื่องและมีสรุปผลกำรประชุม/ข้อเสนอในกำรพัฒนำ      
3.วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่หรือทีมงำนทั้งในหน่วยงำน และภำคีที่เกี่ยวข้อง  

โดยให้ควำมส ำคัญกับชุมชน ครอบครัว และผู้ป่วย ให้มีบทบำทเข้ำมำมีส่วนรว่มทั้งกำรรว่มคิด ร่วมท ำร่วมรบัผิดชอบ  
4. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฎิบัติกำรในภำพอ ำเภอ และด ำเนินกิจกรรมตำมแผนอย่ำง
ต่อเนื่องประกอบด้วย 

4.1 บูรณำกำรแผนกำรจัดกำรใน 5 กลุ่มวัย                                                                                                      
4.2. CBL                                                                                                                  
4.3. ก ำหนดให้มีกำรดูแลสุขภำพร่วมกัน โดยทีมหมอครอบครัว ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่อง                                                                       
4.4 แผนพัฒนำกองทุนต ำบล                                                                                                 
4.5. แผนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน/ประชำชน/สมัชชำสุขภำพฯลฯ 

5. จัดท ำแผนพัฒนำพัฒนำบุคลำกร เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรปฎิบัติจริงในพ้ืนที่             
ด้วยกระบวนกำร KM,CBL เป็นต้น  รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแบ่งปัน อย่ำงเหมำะสม ทั้งคน เงิน ของ  

6. จัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเลี่ยนเรียนรู้ Good Practice นวัตกรรมสุขภำพ 
 

 
 
 
 



๑๒๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ระดับต าบล  
1. มีกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่หรือทีมงำนทั้งในหน่วยงำน และภำคีที่

เกี่ยวข้องโดยให้ควำมส ำคัญกับชุมชน ครอบครัว และผู้ป่วย ให้มีบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมทั้งกำรร่วมคิด     
ร่วมท ำร่วมรับผิดชอบ  
          2.  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฎิบัติกำรในรพ.สต.และด ำเนินกิจกรรมตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 

2.1 ดูแลประชำกร 1:1,250 ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่มวัย                                                
2.2 เน้นงำนเชิงรุก                                                                                                           
2.3. จัดระบบกำรดูแล                                                                                           

3.  จัดทีมหมอครอบครัว/นสค./แพทย์ที่ปรึกษำดูแลด้วยหัวใจ/ปรึกษำทำงไกล/ดูแลถึงบ้ำน/แผน
ส่งเสริมสุขภำพรำยคน/ชุมชน                             

4. จัดท ำแผนต ำบล/แผนกำรมีส่วนร่วม/มำตรกำรทำงสังคม                                                          
5. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชนมีบทบำทในกำรดูแลตนเองมำกข้ึน                                              
6. จัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเลี่ยนเรียนรู้ /Good Practice นวัตกรรมสุขภำพ 
7. จัดท ำแผนพัฒนำพัฒนำบุคลำกร เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรปฎิบัติจริงในพ้ืนที่ด้วย

กระบวนกำร KM,CBL เป็นต้น    
 

๑.๒ การด าเนินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร    

                  1.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรระดับจังหวัด จำกทีมคณะกรรมกำร คปสจ. และหัวหน้ำฝ่ำย/
หัวหน้ำกลุ่มงำน/งำน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือท ำหน้ำที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และ
ประสำนควำมช่วยเหลือ โดยมีกำรติดตำมและก ำหนดรูปแบบกำรติดตำม กำรรำยงำนผลที่ ชัดเจน  เพ่ือเป็น
แนวทำงให้กับพ้ืนที่และมีกำรสรุปน ำเสนอที่ประชุม คปสจ. ทุกเดือน เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นกำรพัฒนำ รวมถึงมี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของแต่ละอ ำเภอ และเกิดกำรช่วยเหลือกันนอกเครือข่ำย 

       2.ก ำหนดแผนกำรขับเคลื่อน DHS ระดับจังหวัด                                                                                                                                                                           
            2.1 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนควบคู่กับแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service Plan)  

10 สำขำ และสำขำบริกำรปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภำพองค์รวม โดยก ำหนดยุทธศำสตร์/กลยุทธ/แผน
ด ำเนินงำนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดของจังหวัดและกระทรวงฯ     

  2.2 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำของอ ำเภออย่ำงแต่เนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยบูรณำกำรงำนที่เก่ียวข้อง เน้นกำรเยี่ยมให้ก ำลังใจ และ Empowerment ทุกระดับ   
                       2.3 จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นกำรพัฒนำ และช่วยเหลือแบ่งปันทั้ง
ทรัพยำกรและวิชำกำร 
                       2.4 ประกวดอ ำเภอ DHS ทั้งประเด็นกำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ และเกิดคุณค่ำของกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 



๑๒๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ระดับอ าเภอ                                                                                                                    

2.5 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนควบคู่กับแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service Plan) 
10 สำขำ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์/กลยุทธ/แผนด ำเนินงำนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดของจังหวัดและกระทรวงฯ  

          2.6 บูรณำกำรภำคีทุกภำคส่วน ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำของอ ำเภอ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
เน้นกำร Empowerment ทุกระดับ            

          2.7  จัดให้มีกำรดูแลสุขภำพร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร ทั้ง Acute&Chronic care      
ไมน่้อยกว่ำ 3 เรื่อง เพ่ือให้เกิด Essential Care ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ปัญหำของพ้ืนที่อย่ำงแท้จริง                                                               

           2.8  ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ UCARE เพ่ือพัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์                     
          2.9 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและภำคีด้วยกระบวนกำร CBL อย่ำงต่อเนื่อง จัดระบบกำร

เรียนรู้ และพัฒนำเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในพ้ืนที่  
3. พ้ืนที่เป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำทุกอ ำเภอ มีอ ำเภอคลองลำนและไทรงำม เข้ำร่วมโครงกำร

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอสำนพลังอ ำเภอสุขภำวะเชื่อมปฎิบัติกำรด้วยระบบข้อมูลสุขภำพ
และด ำเนนิกำรพัฒนำโดยใช้ dhs-pca appreciation และ DHML จ ำนวน 1 แห่งคืออ ำเภอคลองลำน 

4. ทุกอ ำเภอเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำทีมหมอครอบครัว โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำทีม
หมอครอบครัวระดับเขต จ ำนวน 3 อ ำเภอคืออ ำเภอเมือง พรำนกระต่ำย คลองลำน 

  ตารางท่ี 79 สรุปแผนงานโครงการ ระดับจังหวัด/อ าเภอ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการอบรม Family Care Team จังหวัดก าแพงเพชร  
ปี 2558 

สสจ.กพ+รพท.กพ 406,400  

2 โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อสนับสนุนงานเยี่ยม
บ้านแบบบูรณาการ 

สสจ.กพ 510,800 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังด้วย
การแพทย์แผนไทย 

อ าเภอเมือง 193,400 
อ าเภอคลองลาน 96,160 

อ าเภอพรานกระต่าย 255,000 
อ าเภอทรายทองวัฒนา 483,900 
อ าเภอปางศิลาทอง 98,100 
อ าเภอบึงสามัคคี 440,000 

4. โครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาของพื้นท่ี 
และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

อ าเภอบึงสามัคคี 97,300 
อ าเภอลานกระบือ 61,100 

อ าเภอโกสัมพีนคร 275,500 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วย
เรื้อรังแบบบูรณาการ 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 242,600 
อ าเภอโกสัมพีนคร 10,800 

6 โครงการเย่ียมบ้านแบบบูรณาการ อ าเภอโกสัมพีนคร 450,000 
  อ าเภอปางศิลาทอง 98,100 
 รวมท้ังสิ้น  3,719,160 

  ที่มา : กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 



๑๓๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 80 ข้อมูลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยทีมหมอครอบครัว ปีงบประมำณ 2558 

ชื่ออ าเภอ 

จ านวน 
รพ. 

จ านวน 
รพ.สต. 

จ านวน 
ศสม. 

จ านวน
หมอ

ครอบครัว 
ระดับ
อ าเภอ 

จ านวน
หมอ

ครอบครัว  
ระดับ
ต าบล 

จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนผู้พิการ 
ผู้ป่วยที่ได้รบั
การผู้แลแบบ

ประคับประคอง 

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 

ผู้ส
ูงอ

าย
ุ

ทั้ง
หม

ด 

ผู้ส
ูงอ

าย
ุ 

ติด
เต

ียง
 

ผู้พ
ิกา

ร
ทั้ง

หม
ด 

ผู้พ
ิกา

รท
ี่ต้อ

ง
ได

้รับ
กา

รด
ูแล

 (palliative 
care) 

เมืองก าแพงเพชร 2 29 2 10 31 27,685 185 3,982 995 173 
ไทรงาม 1 9 0 3 9 5,861 41 894 223 20 
คลองลาน 1 10 0 6 15 7,403 46 2,470 617 22 
ขาณุวรลักษบุร ี 1 17 0 7 34 14,320 96 1,839 444 92 
คลองขลุง 1 12 0 4 12 8,375 50 1,056 264 32 
พรานกระต่าย 1 15 0 6 15 14,325 85 1,311 385 25 
ลานกระบือ 1 8 0 3 10 4,261 63 986 246 18 
ทรายทองวัฒนา 1 4 0 1 5 2,093 20 278 29 49 
ปางศิลาทอง 1 3 0 1 3 3,626 25 549 50 5 
บึงสามัคคี 1 6 0 1 6 3,974 29 561 36 17 
โกสัมพีนคร 1 8 0 1 8 2,551 15 425 70 9 
  12 121 2 43 148 94,474 655 14,351 3,359 462 

ที่มา : กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1. พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง รพ., สสอ. และ อปท.ให้เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
ระบบสุขภำพ โดยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันในระดับพ้ืนที่ 
 2. บูรณำกำรงำนที่เกี่ยวข้องและงบประมำณสนับสนุนจำกจังหวัดในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ DHS 
อย่ำงต่อเนื่อง  

3. บูรณำกำรในกำรท ำแผนภำยใต้ 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 25 แผนงำน โดยใช้ข้อมูลจำก MIS ให้เกิด  
ประโยชน์ในกำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย baseline เทียบกับผลงำน ดูข้อมูลทั้งอ ำเภอ และรำยสถำนบริกำร   
ข้อมูล/เป้ำหมำยกำรท ำงำนไม่แยกส่วน มองภำพ CUP ทั้งหมด ทั้งบุคลำกร งบประมำณ และกำรจัดบริกำร 
รพ.ต้องดูแล รพ.สต.และขับเคลื่อนไปพร้อมกันด้วยกระบวนกำรคุณภำพทั้ง HA/PCA/DHS และ พบส.     
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำลังคน ต้องดูทั้งภำพCUP ที่ไหนควรมีเท่ำไร จะต้องเติมตรงไหน ต ำแหน่งอะไร    
CUP สำมำรถจ้ำงลูกจ้ำงได้ แต่ต้องดูภำระงำนด้วย  

4. จังหวัดจะ monitor ผลงำนโดยใช้ MIS ในกำรติดตำม ทุกสถำนบริกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนิน 
กิจกรรมตำมแผน โดยกำร                                                  4 ประเด็น          
25 แผนงำน/โครงกำร ดูข้อมูลทั้งอ ำเภอ และรำยสถำนบริกำร ข้อมูลไม่ตรงกันเพรำะอะไร ต้องหำแนว
ทำงแก้ไข แผนงำน/โครงกำรสำมำรถปรับแก้ได้ ผู้รับผิดชอบ(Program manager) ในแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์   ต้องประสำนกับทีมจังหวัด เพือ่ติดตำมก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ  
 



๑๓๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

5. ส ำหรับกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรงำนสู่ชุมชน ภำยใต้โครงกำรสำธำรณสุขยุคใหม่สร้ำงสังคม 
สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยกำรเติมต้นทุนทำงคุณธรรม เพ่ือเกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ส ำหรับกำรวินิจฉัย
ชุมชนให้ใช้เครื่องมือ 7 อย่ำงของนำยแพทย์โกมำตร  จึงเสถียรทรัพย์ เป็นหลัก 

6. ก ำหนดให้ทุกพ้ืนที่บูรณำกำรกิจกรรม และ                ร่วมกันในภำพต ำบล ภำยใต้ชื่อ 
โครงกำรหมู่บ้ำน/ต ำบล จัดกำรสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย ครอบคลุมทุกต ำบล  

7. จังหวัดจะออกนิเทศติดตำม ดูควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนในภำพ Node และเครือข่ำย 
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์  โดยจะดูกระบวนกำรท ำงำนตำมแผนงำน/โครงกำร และกำรบูรณำกำรกิจกรรมต่ำง 
ๆ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในพ้ืนที่  ในภำพต ำบล หมู่บ้ำน 

นวัตกรรมระดับพื้นที่ 
โครงกำรเสริมสร้ำงระบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้ำนโดยเครือข่ำยจิตอำสำ( Long Term Care )  

อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  จังหวัดก ำแพงเพชร  

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกลุ่มที่พ่ึงพำตนเองไม่ได้ (กลุ่มติดบ้ำนและกลุ่มติดเตียง) มีกำรปฏิบัติตัวที่ไม่
เหมำะสมกับโรคที่เป็น   ขำดกำรดูแล / ดูแลไม่ต่อเนื่องเนื่องจำก Care Giver ขำดทักษะ องค์ควำมรู้      
ควำมเข้ำใจในกำรดูแลที่ถูกต้องเหมำะสมกับโรค ท ำให้ผู้ป่วยมีระดับควำมรุนแรงของโรคเพ่ิมขึ้นและบำงรำย
เกิดภำวะแทรกซ้อน  ท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในด้ำนรักษำพยำบำลเพ่ิมขึ้น   ประกอบกับขำดระบบกำรติดตำม
เยี่ยมบ้ำนที่ต่อเนื่องจำกทีมสหสำขำวิชำชีพ และระบบกำรส่งต่อในชุมชนที่ท ำให้ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรที่รวดเร็ว 

เป้าหมาย : 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนมีจ ำนวนลดลง  และมีคะแนน ADL เพ่ิมขึ้น   
     2. เพ่ือให้จิตอำสำและCare Giverมีทักษะกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำมำรถดูแลได้ถูกต้องเหมำะสม 
กิจกรรมการพัฒนา  

๑. พัฒนำฐำนข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
- ส ำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิกำรแต่ละประเภท แยกตำมกลุ่มอำยุ  ตำมโรค  ควำมรุนแรง

ของระดับโรคที่เป็นและแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ตำมควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน ( Activity of Daily 
Living : ADL)   

๒. พัฒนำระบบบริกำรผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิกำรในโรงพยำบำล   
- พัฒนำคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน     

๓.  เสริมสร้ำงระบบบริกำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิกำรที่บ้ำน 
- พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิกำร  มีสมุดคู่มือบันทึกกำรติดตำมเยี่ยม

บ้ำน มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยและปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของ อสม. 
- มีบริกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิกำรที่บ้ำนที่มีคุณภำพ(Home Health Care)โดยทีมสหสำขำ

วิชำชีพ 
- มีระบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  

๔. ส่งเสริมกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นกำรเสริมศักยภำพของผู้ป่วย,ผู้ พิกำรและผู้ดูแล         
(Care Giver )  

- สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียนจำกประสบกำรณ์ตรงของคนไข้และ Care Giver 
- สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกลุ่มผู้ป่วยที่ด้อยโอกำส 



๑๓๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สรุปผลงานโดยย่อ : มีระบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะยำวในชุมชนที่มีภำวะพ่ึงพิงโดยจิตอำสำและทีม
ดูแลที่บ้ำน เพ่ือไม่ให้เกิดภำวะแทรกซ้อน / เกิดกำรบำดเจ็บระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน 
 
บทเรียนที่ได้รับ :   

๑. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรของ อสม.เป็นกำรจับคู่ปฏิบัติภำคสนำมจำกอสม. ด้วยกันเอง  ท ำให้อสม. 
ยังขำดทักษะและกำรแก้ปัญหำเมื่อเผชิญกับสภำพจริงจำกผู้ป่วย    ท ำให้เข้ำใจและปฏิบัติจริงได้ช้ำและไม่
ได้ผลที่ดีมำกนัก  แต่หำกได้ลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง  กอปรกับสิ่งแวดล้อมสภำพรอบตัวของผู้ป่วยจริง    จะ
ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เร็วขึ้นและเกิดผลลัพธ์ที่น่ำพอใจมำก 

๒.  สภำพจิตใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องค ำนึงถึงเป็นอย่ำงยิ่ง  หำกผู้ป่วยขำด
ก ำลังใจ  แรงจูงใจในกำรด ำรงชีวิตและสู้กับโรคท่ีเป็น  กำรดูแลฟื้นฟูสมรรถภำพต่ำงๆจะไม่ได้ผลตำมมำ 

๓.  กำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนแบบเคำะประตูของ อสม. และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นกำรดูแลทำงกำย
ควบคู่กับกำรดูแลด้ำนจิตใจ  เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้มำกข้ึน  ส่งผลให้ครอบครัว/
ผู้ดูแลให้ควำมใส่ใจกับผู้ป่วยมำกขึ้น  ทั้งยังเพ่ิมก ำลังใจให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่ำในตนเอง   มีแรงผลักดันในกำรดูแล
สุขภำพของตัวเองต่อไป  

๔.  กำรจะฟ้ืนฟูสมรรถภำพให้ได้ผลที่ดีนั้นต้องอำศัยปัจจัยหลำยอย่ำง  สภำพแวดล้อมภำยในบ้ำน
เป็นอีกปัจจัยที่ค่อนข้ำงส ำคัญ   จ ำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพดีด้วย    จำกกำรออกติดตำม
เยี่ยมบ้ำนที่ผ่ำนมำ  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน  และขำดกำรเอำใจใส่จำกผู้ดูแล  สิ่งที่เห็นควรปรับปรุงคือ
เรื่อง   สุขอนำมัยส่วนบุคคล   เสื้อผ้ำ  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องนอน  ภำชนะใส่อำหำร  รวมทั้งห้องน้ ำ  ยังไม่ถูก
สุขลักษณะและเหมำะสมกับผู้ป่วยเท่ำที่ควร  ทั้งยังอำจเกิดอุบัติเหตุ /กำรบำดเจ็บได้ในอนำคต   น่ำจะมี
งบประมำณ / สิ่งสนับสนุน เหล่ำนี้ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 

๕.  กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนให้สำมำรถจัดกำรกับสุขภำพภำยในชุมชนได้โดยชุมชนเองนั้น จะ
ช่วยให้กำรด ำเนินงำนกำรดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

๖.  กำรสร้ำงทีมงำน  แกนน ำ  ภำคีเครือข่ำย  ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
๗.  จำกกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ผู้ป่วย/ครอบครัว ได้ให้มุมมองควำมคิด ควำมรู้สึกที่ดีในกำรท ำงำนของ

ทีมงำน  ต่ำงฝ่ำยต่ำงให้ก ำลังใจซึ่งกันและกัน 
 

แผนการพัฒนางานต่อเนื่อง 
๑. กำรออกเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยโดยทีมสหสำขำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องให้กลำยเป็นงำนประจ ำ 
๒. กระตุ้นให้อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนตนเองเป็นประจ ำพร้อมทั้งส ำรวจควำมต้องควำม

ช่วยเหลือและสวัสดิกำร เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนจัดกำรสุขภำพได้ด้วยตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ทีมงาน :    1. นำยแพทย์วัชรพงษ์ วิศำลศักดิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทรำยทอง 
    2. นำงนวรัตน์ อนุเพชร              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     3. นำงสำวอ ำไพพร  ธูปส้มซ่ำ       นักกำยภำพบ ำบัด 
     4. นำงศศิธร  แก้วศรี                 พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
              5. นำงกรรณิกำร์  บุญศรี             เภสัชกร 
 

 

  

 

 



๑๓๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๑.๓ การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ปีงบประมำณ 2557 ควำม

ครอบคลุมบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกด้ำนกำรใช้ยำสมุนไพรในสถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุกระดับ ของจังหวัดก ำแพงเพชรสำมำรถด ำเนินกำรได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ส่วนกำรบริกำร
ด้ำนกำรนวดไทย อบ ประคบสมุนไพรในระดับโรงพยำบำลทั่วไป  โรงพยำบำลชุมชน ด ำเนินกำรร้อยละ 100  
ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองและเทศบำลด ำเนินกำร 44  แห่งจำก 132  
แห่งคิดเป็น ร้อยละ 33.3 
ตารางที ่81 ควำมครอบคลุมบริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกในแต่ละระดับ ปี 2558  

สถานพยาบาล 
นวด อบ ประคบ การดูแลแม่หลังคลอด 

2556 2557 
 

2558 
 

2556 2557 
 

2558 
 

รพท. (1 แห่ง) 
รพช. (11 แห่ง) 
รพ.สต./ศูนย์ฯ/
เทศบำล (132 แห่ง) 

1 
10 
31 

1 
11 
44 

1 
11 
44 

1 
7 
6 

1 
9 
9 

1 
9 
9 

รวม (144 แห่ง) 42 56 56 14 19 19 
 

ที่มา : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  ตารางที่  82  ควำมครอบคลุมกำรบริกำรแพทย์แผนไทยฯ รำยเครือข่ำย ปีงบประมำณ  2558  

ล าดับ เครือข่าย 

จ านวนยา
สมุนไพรที่มีใช้
ในเครือข่าย
(รายการ) 

การดูแลแม ่ รพ.สต.+ศูนย์สุขภาพฯ+เทศบาล ที่ให้บริการ  
นวด อบ ประคบ (แห่ง) หลังคลอด (แห่ง) 

รพ. รพ.สต. จ านวนทั้งหมด ให้บริการ ร้อยละ 

1 ก าแพงเพชร 15 2 4 34 18 13.6 

2 ไทรงาม 13 1 - 9 1 0.8 

3 คลองลาน 12 1 2 10 2 1.5 

4 ขาณุฯ 11 1 - 17 1 0.8 

5 คลองขลุง 30 1 - 14 5 3.8 

6 พราน

กระต่าย 

12 1 3 16 6 4.5 

7 ลานกระบือ 11 1 - 9 1 08 

8 ทรายทองฯ 21 1 - 4 4 3.0 

9 ปางศิลาทอง 7 - - 5 1 0.8 

10 บึงสามัคค ี 20 - - 6 0 0.0 

11 โกสัมพีนคร 9 - - 8 5 3.8 

12 รวม  9 9 132 44 33.3 

ที่มา : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของ
จังหวัดด ำเนินกำรได้ร้อยละ 7.53 ระดับโรงพยำบำลทั่วไป ร้อยละ 5.11 ระดับโรงพยำบำลชุมชน         
ร้อยละ 4.72 ระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ศูนย์สุขภำพชุมชนและเทศบำล ร้อยละ 14.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที่  83    ร้อยละของกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกต่อกำรบริกำรทั้งหมด จ ำแนกตำม  
         ปีงบประมำณ  2556 – 2558 

สถานบริการ 2556 2557 2558 (มค.58) 
โรงพยาบาลทั่วไป 3.92 8.6 5.11 
โรงพยาบาลชุมชน 2.99 5.3 4.72 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง/เทศบาล 

5.34 8.6 14.99 

ภาพรวมทั้งจังหวัด 4.33 7.5 7.53 
ที่มา : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ปี 2558 ร้อยละผลงำนบริกำรภำพรวมของจังหวัดเท่ำกับคิดเป็น 7.53 ในระดับโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบลมีผลงำนบริกำรมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.99: ปัญหำกำรด ำเนินงำน  บุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์แผนไทยมีน้อย มีภำระงำนอ่ืนๆที่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยไม่
ครอบคลุมทุกด้ำน (ส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟ)ู  

 

รูปที่ 18  ร้อยละผลงำนบริกำรปีงบประมำณ 2558 รำยเครือข่ำย 

 
ที่มา : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

จำกแผนภูมิพบว่ำ เครือข่ำยก ำแพงเพชรมีผลงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยมำกท่ีสุด รองลงมำคือ
เครือข่ำยทรำยทองวัฒนำและไทรงำม คิดเป็นร้อยละ 11.33 ,11.23 และ 9.65 ตำมล ำดับ เครือข่ำยที่มี
ผลงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยน้อยที่สุด คือ เครือข่ำยขำณุวรลักษบุรี รองลงมำคือเครือข่ำยบึงสำมัคค ี
คิดเป็นร้อยละ 1.22 และ 3.23 ตำมล ำดับส ำหรับภำพรวมทั้งจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.53 

 



๑๓๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558 

กำรจัดบริกำรคลินิกแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำล ( OPD คู่ขนำน) จัดบริกำร
ทั้งหมด 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42 ( 5/12) ได้แก่ โรงพยำบำลก ำแพงเพชร   โรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี     
โรงพยำบำลไทรงำม โรงพยำบำลคลองขลุง และ โรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ 

 

กำรจัดบริกำรด้ำนกำรใช้ยำสมุนไพรของสถำนบริกำรทุกระดับ มีโรงพยำบำลที่ใช้ยำสมุนไพรมำกกว่ำ 
20 รำยกำร จ ำนวน 4 แห่ง (4/12) ได้แก่ โรงพยำบำลคลองขลุง ทรำยทองวัฒนำ ปำงศิลำทอง บึงสำมัคคี 
ส่วนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยังไม่มีแห่งใดใช้ยำสมุนไพรถึง 20 รำยกำร 

 

ตารางที ่84 ข้อมูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในสถำนบริกำรของรัฐ (ศูนย์ข้อมูล สสจ.กพ.) 

ปีงบประมาณ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร (บาท) 
2556 6,114,917 
2557  6,543,981 
2558 ( ตค.57-มค.58) ๑,78๙,๓๒๕ 

ที่มา : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

ปีงบประมำณ 2557 มีกำรใช้ยำสมุนไพร คิดเป็นเงิน ..6,543,981... บำท  และในปีงบประมำณ 
2558 มีกำรใช้ยำสมุนไพร คิดเป็นเงิน ๑,78๙,๓๒๕  ( 4 เดือน ) 
 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 
1.  ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ (พบส.)สำขำ

กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
2.  อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง  
3.  จัดอบรม ฟ้ืนฟูแนวปฏิบัตินวดไทยส ำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและผู้ปฎิบัติงำนนวดไทยในหน่วย

บริกำรสำธำรณสุขทุกระดับของจังหวัดก ำแพงเพชร 
4.  ติดตำมนิเทศและประเมินมำตรฐำนสถำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยใน โรงพยำบำลและ

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทีม่ีกำรจัดบริกำรนวดแผนไทย ประคบและอบสมุนไพร ทุกแห่ง  
5.  ประชุมเครือข่ำยแพทย์แผนไทยและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชมรมหมอพ้ืนบ้ำนแพทย์แผนไทย 
6.  ส ำรวจภูมิปัญญำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยร่วมกับเครือข่ำย 
7.  สนับสนุนกำรพัฒนำงำนแพทย์แผนไทยในระดับพ้ืนที่ ตำม service plan 

๒.พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  

          เป้าหมาย การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 สถานการณ์  

จำกสถำนกำรณ์ปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของจังหวัดก ำแพงเพชร ส่วนใหญ่มำจำกอัตรำป่วยและ
เสียชีวิตจำกโรคไม่ติดต่อ ประชำชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ โรคเบำหวำน โรค
ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและอุบัติเหตุซึ่งสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกพฤติกรรม
สุขภำพที่ไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ทั้งเรื่องกำรบริโภคอำหำร กำรออกก ำลังกำย



๑๓๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

และกำรด ำรงชีวิต จังหวัดก ำแพงเพชรจึงก ำหนดนโยบำย “สร้ำงสังคมสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย”(3 ส 3 อ) 
ท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วนต่ำงๆ พัฒนำสังคม ชุมชน และควำมอยู่ดีมีสุขตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของจังหวัดโดยมี
พ้ืนที่ด ำเนินกำร “หมู่บ้ำนสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย” ในส่วนของกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดเพ่ือให้ “ประชำชนเข้ำถึงบริกำรที่ได้มำตรฐำน  โดยเครือข่ำยบริกำรที่ไร้รอยต่อ สำมำรถ
บริกำรเบ็ดเสร็จภำยในเครือข่ำยบริกำร” ก ำหนดกรอบกำรท ำงำนภำยใต้ 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 25 แผนงำน 
โดยก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้มีคุณภำพมำตรฐำน ประกอบด้วย
แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ(Service Plan) 10 แผนงำน วำงแผนพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพโรงพยำบำล
ชุมชนในสังกัด โดย พัฒนำตำม Node 5  เครือข่ำย 1. Node ก ำแพงเพชร ประกอบด้วย โรงพยำบำล
ก ำแพงเพชร ไทรงำม ทุ่งโพธิ์ทะเล และโกสัมพีนคร 2. Node ขำณุวรลักษบุรี ประกอบด้วย โรงพยำบำลขำณุวร
ลักษบุรี บึงสำมัคคี  3. Node คลองขลุง ประกอบด้วย โรงพยำบำลคลองขลุงและทรำยทองวัฒนำ 4. Node 
พรำนกระต่ำย ประกอบด้วย โรงพยำบำลคลองลำนและปำงศิลำทอง 5. Node พรำนกระต่ำย ประกอบด้วย 
โรงพยำบำลพรำนกระต่ำยและลำนกระบือซึ่งมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันทั้งในเรื่องกำรจัดสรรทรัพยำกร  บุคลำกร 
งบลงทุน และโรงพยำบำลแม่ข่ำยต้องเป็นพ่ีเลี้ยง ในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร พัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล กำร
ส ำรองเวชภัณฑ์  โดยจะ  Focus โรคที่มีปริมำณกำรส่งต่อเข้ำรับกำรรักษำใน รพ. ก ำแพงเพชรที่ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์
ปรับตำมวันนอนต่ ำกว่ำ 0.5  โรคส ำคัญ 5 อันดับ ในปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ ๑.คลอดปกติ :  เพ่ิมศักยภำพ แพทย์
และพยำบำล ในกำรประเมินและดูแลกำรคลอด ๒ .Anemia : พัฒนำ ธนำคำรโลหิต ใน 5 Node เพ่ือให้
เลือดในคนไข้กลุ่มที่มีภำวะ Anemia ที่ต้องให้เลือดเป็นประจ ำ 3.Upper GI Bleeding : พัฒนำศักยภำพใน
กำรดูแล จัดท ำแนวทำง Guideline งำนคุ้มครองผู้บริโภค ด ำเนินกำรเรื่องกฎหมำย จัดระเบียบกำรจ ำหน่ำย
ยำชุดในร้ำนขำยยำและร้ำนขำยของช ำ 
4. Appendicitis :จัดท ำแผน Re opening ห้องผ่ำตัด โดยท ำแผนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนำ
ศักยภำพทีมแพทย์ วิสัญญีพยำบำล  พยำบำล โครงกำรศัลยแพทย์สัญจร 5.ข้อเข่ำเสื่อมและภำวะกระดูกหักที่
ไม่เคลื่อน : จัดท ำแนวทำงกำรดูแลและพัฒนำศักยภำพ ทีมผู้ให้บริกำร ๖.STEMI พัฒนำศักยภำพในกำรให้ยำ 
SK แก่ผู้ป่วยภำยใน30 นำทีเพ่ือป้องกันควำมพิกำรที่อำจเกิดภำยหลัง 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของโรงพยำบำลในจังหวัดก ำแพงเพชร ทั้ง 11 แห่ง ผู้ป่วยในด้วยดัชนี Case 
Mix Index (CMI) ที่ใช้ Adjust RW เป็นฐำน และเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำโดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลในกลุ่มโรงพยำบำลขนำดเดียวกัน สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำในปี 255๗ โรงพยำบำลก ำแพงเพชร
เป็นโรงพยำบำลระดับ S ให้บริกำรผู้ป่วยในมีค่ำ Adj.rw <0.5 ร้อยละ 3๙.๙๔ ค่ำ CMI 1.2๗ โรงพยำบำล
ชุมชนในจังหวัดระดับM2 (รพช. ขำณุวรลักษบุรี) มีกำรให้บริกำรผู้ป่วยทุกสิทธิ์ มีค่ำAdjrw <0.5 ร้อยละ4
๙.๔1 ค่ำCMI 0.6๙ โรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดระดับ  F1-F3     รพชคลองขลุง,  รพช.ไทรงำม,  รพช.ค
ลองลำน,  รพช.พรำนกระต่ำย, รพช.ลำนกระบือ,   รพช.ทรำยทองวัฒนำ, รพช.ปำงศิลำทอง, รพช.บึงสำมัคค,ี 
รพชทุ่งโพธิ์ทะเล )มีกำรให้บริกำรผู้ป่วยทุกสิทธิ์มีค่ำ Adjrw <0.5 ร้อยละ๔๗.03 ค่ำCMI 0.70  
 ส ำหรับผลงำนปี ๒๕๕๘ (ตุลำคม – ธันวำคม  ๒๕๕๗) โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ให้บริกำรผู้ป่วยในมีค่ำ 
Adj.rw <0.5 ร้อยละ 34.28, 0.5-2 ร้อยละ 50.05 และ>2ร้อยละ 15.68  ค่ำ CMI 1.34 และรับรักษำ
ผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดมีค่ำ Adjrw <0.5 ร้อยละ 49.10, 0.5-2 ร้อยละ 46.26 และ>2 ร้อยละ 
4.57 โรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดระดับM2 (รพช. ขำณุวรลักษบุรี) มีกำรให้บริกำรผู้ป่วยทุกสิทธิ์ มีค่ำAdjrw 
<0.5 ร้อยละ 51.61, 0.5-2 ร้อยละ 31.19  และ>2ร้อยละ2.10  ค่ำCMI 0.50๙และมีกำรส่งรักษำต่อ
ผู้ป่วยในค่ำ Adj.rw <0.5 ร้อยละ51.61, 0.5-2 ร้อยละ 46.51  และ>2ร้อยละ2.23โรงพยำบำลชุมชนใน



๑๓๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

จังหวัดระดับF1-F3 (รพชคลองขลุง,รพช,ไทรงำม,รพช.คลองลำน,รพช.พรำนกระต่ำย,รพช.ลำนกระบือ,  
รพช.ทรำยทองวัฒนำ,รพช.ปำงศิลำทอง,รพช.บึงสำมัคคี,รพชทุ่งโพธิ์ทะเล )   มีกำรให้บริกำรผู้ป่วยทุกสิทธิ์มีค่ำ 
Adjrw <0.5 ร้อยละ50.94, 0.5-2 ร้อยละ 46.89 และ> 2ร้อยละ2.17    ค่ำCMI 0.64 และมีกำรส่ง
รักษำต่อผู้ป่วยในค่ำ Adjrw <0.5 ร้อยละ 48.97, 0.5-2 ร้อยละ46.23 และ>2ร้อยละ 4.79 
 จำกผลกำรตรวจสอบเวชระเบียนก ำแพงเพชร พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกลุ่มโรคและค่ำน้ ำหนัก
สัมพัทธ์ จำกข้อมูลที่เคยรำยงำนมำตำมชุดข้อมูลมำตรฐำนกำรประกันสุขภำพเพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณผู้ป่วยในพบว่ำเวชระเบียนของโรงพยำบำลในจังหวัดก ำแพงเพชร ปี 255๗ มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดกลุ่มโรค ร้อยละ51.48 โรงพยำบำลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 3 ล ำดับ คือโรงพยำบำลบึงสำมัคคี 
ร้อยละ 73.33 รองลงมำคือโรงพยำบำลพรำนกระต่ำยและโรงพยำบำลคลองลำน ร้อยละ70.00 และส่งผล
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ Adj.RW  ในภำพรวมจังหวัดในทำงที่ลดลงร้อยละ 18.03   เมื่อพิจำรณำกำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำ Adj.RW  ลดลง  พบว่ำโรงพยำบำลชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำ Adj.RW ลดลงมำก
ที่สุดคือ  3 ล ำดับแรกคือ โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย ร้อยละ42.43 รองลงมำโรงพยำบำลคลองขลุง ร้อยละ 
32.25  และ โรงพยำบำลคลองลำน ร้อยละ    29.62   

ตารางที ่85  ค่ำ Adj.RW แบ่งช่วงข้อมูล <0.5, 0.5 – 2 และ >2 ตำมกำรรับบริกำรผู้ป่วยในทุกสิทธิรำย 
                 โรงพยำบำลในจังหวัดก ำแพงเพชรเดือน ตุลำคม๒๕๕๖ – กันยำยน 255๗ 

หน่วยบริการ 
adj_less_0.5 

adj_between_0.5and 
2 
 

adj_more_2 
cmi 

เกณฑ์
อ้างอิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร(S) 16,460 39.94 19,485 47.28 5,265 12.78 1.27 1.2 

โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี(M2) 3,710 49.41 3,563 47.45 236 3.14 0.69 0.8 

โรงพยาบาลคลองขลุง(F1) 3,537 46.97 3,706 49.22 287 3.81 0.73 0.6 

โรงพยาบาลพรานกระต่าย(F2) 1,774 35.86 2,908 58.78 265 5.36 0.85 0.6 

โรงพยาบาลคลองลาน(F2) 2,424 37.94 3,767 58.96 198 3.10 0.8 0.6 

โรงพยาบาลไทรงาม(F2) 1,762 52.72 1,484 44.40 96 2.87 0.64 0.6 

โรงพยาบาลลานกระบือ(F2) 1,851 65.15 935 32.91 55 1.94 0.58 0.6 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง(F2) 1,575 69.48 673 29.69 19 0.84 0.46 0.6 

โรงพยาบาลบึงสามัคคี(F2) 1,677 48.62 1,714 49.70 58 1.68 0.6 0.6 

โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา(F2) 1,379 38.89 2,026 57.13 141 3.98 0.75 0.6 

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล(F3) 624 62.90 360 36.29 8 0.81 0.51 0.6 

รวมF1-F3 16,603 47.03 17,573 49.78 1,127 3.17 0.70 0.6 

ที่มา: ข้อมูล จำก MIS ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 
 
 
 



๑๔๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที ่ 86  ค่ำ Adj.RW แบ่งช่วงข้อมูล <0.5, 0.5 – 2 และ >2 ตำมกำรรับบริกำรผู้ป่วยในทุกสิทธิรำย 
                   โรงพยำบำลในจังหวัดก ำแพงเพชรเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 255๗ 

โรงพยาบาล 
 Adjrw < 0.5  Adjrw 0.5 - 2  Adjrw > 2 จ านวน

ผู้ป่วยใน 
Sum 
Adjrw  

CMI 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

รพ.ก าแพงเพชร  
3,551  

 
34.28  

 
5,185  

 
50.05  

1,624  15.68  10,360   13,924.62   1.34  
รพ.ขาณุวรลักษบุร ี 909 51.62 655 37.19 37 2.10 1,716 1,032.60 0.59 
รพ.คลองขลุง  846   

53.01  
 717   

44.92  
 33  2.07  1,596   1,018.90   0.64  

รพ.พรานกระต่าย  298   
37.48  

 469   
58.99  

 28  3.52  795   669.09   0.84  
รพ.คลองลาน  443   

37.57  
 719   

60.98  
 17  1.44  1,179   807.34   0.68  

รพ.ไทรงาม  436   
53.76  

 355   
43.77  

 20  2.47  811   493.25   0.61  
รพ.ลานกระบือ  479   

69.52  
 195   

28.30  
 15  2.18  689   326.39   0.47  

รพ.ปางศิลาทอง  356   
63.01  

 200   
35.40  

 9  1.59  565   299.88   0.53  
รพ.บึงสามัคค ี  435   

54.85  
 347   

43.76  
 11  1.39  793   445.47   0.56  

รพ.ทรายทองวัฒนา  401   
44.07  

 482   
52.97  

 27  2.97  910   635.41   0.70  
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  156   

70.91  
 60   

27.27  
 4  1.82  220   107.60   0.49  

                                         
รวมF1-F3 

 
3,850  

 
50.94  

 
3,544  

 
46.89  

 164  2.17  7,558   4,803.32  0.64  

ที่มา : กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

ตารางท่ี  87  แสดงข้อมูลกำรส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริกำรสุขภำพ ปีงบประมำณ 2556 และ 2557 
รหัสหน่วย

บริการ 
โรงพยาบาล ประเภทการ REFER 2556 ประเภทการ REFER  2557 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวม ผู้ป่วย
นอก 

ผู้ป่วยใน รวม 
10721 ก าแพงเพชร(S) 6,976 249 7,228 7,635 223 7,858 
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล(F3) 203 0 203 239 3 242 
11229 ไทรงาม(F2) 1,326 13 1,339 1,153 13 1,166 
11230 คลองลาน(F2) 1,048 0 1,048 664 1 665 
11231 ขาณุวรลักษบุร(ีM2) 1,757 1 1,758 683 6 689 
11232 คลองขลุง(F1) 1,298 3 1,301 833 4 837 
11233 พรานกระต่าย(F2) 604 1 605 1,350 1 1,351 
11234 ลานกระบือ(F2) 309 8 317 316 10 326 
11235 ทรายทองวัฒนา(F2) 302 7 309 300 6 306 
11236 ปางศิลาทอง(F2) 380 1 381 85 2 87 
14135 บึงสามัคค(ีF2) 596 6 602 362 3 365 
28010 โกสัมพีนคร(F3) 0 0 0 13 0 13 

รวม 14,799 289 15,091 13,633 272 13,905 
ที่มา: ข้อมูลจากMIS จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 จังหวัดก ำแพงเพชร ในภำพรวมปี ๒๕๕๗ มีกำรส่งต่อนอกเขตลดลง ร้อยละ 7.86 มีโรงพยำบำล 
M2 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี มีแพทย์ เฉพำะทำง 4 สำขำ ได้แก่ สำขำสูติ-นรีเวชศำสตร์, 
กุมำรเวชกรรม, อำยุรกรรมและวิสัญญียังขำด 2 สำขำ ได้แก่ สำขำศัลยศำสตร์ และศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
จังหวัดก ำแพงเพชร มีค ำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (สำขำแพทย์) ได้มีกำรวำง



๑๔๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

แผนกำรจัดแพทย์เฉพำะทำงสำขำศัลยศำสตร์ และ ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์  จำกโรงพยำบำลก ำแพงเพชร 
ออกหมุนเวียนให้บริกำร ณ โรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี สำขำละ 2 ครั้ง/เดือน สลับกัน และผ่ำนกำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรประสำนงำนและประเมินผลจังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อ 30 มกรำคม 
2558 จะเริ่มด ำเนินกำรประมำณเดือน กุมภำพันธ์ 2558 

รูปที ่ 19   ร้อยละค่ำAdj.RWแยกช่วงข้อมูลผู้ป่วยในทุกสิทธิโรงพยำบำลชุมชนส่งรักษำต่อโรงพยำบำล   
               ก ำแพงเพชรปีงบประมำณ 255๗ (ตุลำคม 255๗ – ธันวำคม 255๗) ข้อมูลต้นทำงกำรส่งต่อ 
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51.16
46.99

31.15
58.41

41.27
54.55
52.00

39.29
80.00

59.38
49.17

46.51
48.63

59.02
38.05

54.76
39.39
45.33

53.57
20.00

37.50
46.26

2.33
4.37

9.84
3.54
3.97

6.06
2.67

7.14
0.00

3.13
4.57

Adjrw <0.5 Adjrw0.5-2 Adjrw>2

 
ที่มา : ข้อมูลจากMIS จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

รูปที ่ 20  ร้อยละค่ำ Adj.RW แยกช่วงข้อมูลผู้ป่วยในทุกสิทธิโรงพยำบำลชุมชนส่งรักษำต่อโรงพยำบำล  
                ก ำแพงเพชร  ปีงบประมำณ 255๗  (ตุลำคม  – ธนัวำคม 255๗) ข้อมูลจำกโรงพยำบำลปลำยทำง 
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59.38
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24.41
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22.42
24.20

Adjrw <0.5 Adjrw0.5-2 Adjrw>2

 
ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

จำกรูป  กำรส่งต่อผู้ป่วยในทุกสิทธิของโรงพยำบำลชุมชนรักษำต่อโรงพยำบำลก ำแพงเพชรปีงบประมำณ 
255๘ ในช่วงเดือน ตุลำคม ถึงธันวำคม กำรส่งต่อผู้ป่วยภำพรวมจังหวัดที่มีค่ำ  AdjRW ต่ ำกว่ำ 0.5   ในภำพรวม
ร้อยละ  49.17 โรงพยำบำลที่มีกำรส่งต่อผู้ป่วยสูงสุด คือโรงพยำบำลบึงสำมัคคีร้อยละ 80.00  รองลงมำ
โรงพยำบำล ทุ่งโพธิ์ทะเล 59.38  รองลงมำ โรงพยำบำลคลองลำนร้อยละ  58.41  ส่วนข้อมูลปลำยทำง
โรงพยำบำลก ำแพงเพชรรับส่งต่อจำกโรงพยำบำลชุมชน ในภำพรวมผู้ป่วยที่มีค่ำ AdjRW ต่ ำกว่ำ0.5                  
ร้อยละ16.81  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีค่ำ AdjRW 0.5-2.00 ถึงร้อยละ 59.00 



๑๔๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 88  10 อันดับโรคผู้ป่วยที่มีค่ำ Adjrw<0.5 ส่งต่อในจังหวัด(ข้อมูล ต.ค.– ธค. 255๗)  

ล าดับ โรคที่ส่งต่อ ร้อยละ 
1 Acute appendicitis, other and unspecified 6.58 
2 Pneumonia, unspecified 2.15 
3 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 1.92 
4 Acute tubulo-interstitial nephritis 1.75 
5 Spontaneous vertex delivery 1.75 
6 Urinary tract infection, site not specified 1.63 
7 Fever, unspecified 1.51 
8 Maternal care for disproportion, unspecified 1.46 
9 Cerebral infarction, unspecified 1.40 
10 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 1.40 

ที่มา :  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ๕ กุมภำพันธ์ 255๘  

 จำกตำรำงข้อมูล MIS กำรส่งต่อในจังหวัดผู้ป่วยในที่มีค่ำ Adj.rw< 0.5  3 อันดับแรก คือโรค Acute 
appendicitis other and unspecified ,Pneumonia unspecified, Gastrointestinal haemorrhage 
unspecified 

ตารางท่ี  89   10 อันดับโรคผู้ป่วยที่มีค่ำ Adjrw<0.5 ส่งต่อนอกเขตบริกำร (ข้อมูล ต.ค. –กย.57) 

อันดับ ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 
1 Acute transmural myocardial infarction of inferior wall 1.27 
2 Atrioventricular block, complete 0.63 

3 Traumatic subdural haemorrhage: without open intracranial wound 0.42 
4 Penetrating wound of orbit with or without foreign body 0.42 
5 Pneumonia, unspecified 0.42 

6 Dyspepsia 0.42 

7 Injury of unspecified blood vessel at ankle and foot level 0.21 
8 Acute bronchitis, unspecified 0.21 
9 Fracture of acetabulum: closed 0.21 
10 Other and unspecified cirrhosis of liver 0.21 

ที่มา  : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  ณ ๕ กุมภำพันธ์ 255๘ 

จำกข้อมูลMIS กำรส่งต่อนอกเขตบริกำรที่๓ ผู้ป่วยในที่มีค่ำ Adj.rw< 0.5  3 อันดับแรก คือโรค 
Acute transmural myocardial infarction of inferior wall , Atrioventricular block, complete, 
Traumatic subdural haemorrhage: without open intracranial wound 

 

 



๑๔๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  90   ข้อมูลกำรส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ อุบัติเหตุ  มะเร็ง ทำรกแรกเกิด ในเขตบริกำรที่ ๓ 
                   ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

กลุ่มโรค 

Refer ในเขต 
ปี 2556 ปี 2557 

ผู้ป่วย
นอก 

ผู้ป่วย
ใน 

รวม ผู้ป่วย
นอก 

ผู้ป่วย
ใน 

รวม 

โรคหัวใจ I20-I599 1,242 317 1,559 1,495 353 1,848 

โรคหลอดเลือดในสมอง I60-I698 785 373 1,158 844 431 1,275 

ความผิดปกติแต่ก าเนิดของตา หู หน้าและคอ Q20-Q289  56 2 58 63 3 66 

เด็กแรกเกดิน้ าหนักน้อยกว่า2,500กรัม 0 29 29 0 41 41 

อุบัติเหตุจลาจร V01-V899 20 258 278 20 214 234 

การบาดเจ็บหลายบรเิวณในร่างกายT00-T799 477 81 558 529 60 589 

การบาดเจ็บภายในกระโหลกศรีษะ S060-S0699 145 182 327 152 175 327 

โรคมะเร็ง 228 41 269 335 51 386 
ที่มา  : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร   

ตารางท่ี  91  ข้อมูลกำรส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ อุบัติเหตุ  มะเร็ง ทำรกแรกเกิด นอกเขตบริกำรที่ ๓  
                  ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

กลุ่มโรค 

Refer นอกเขต 
ปี 2556 ปี 2557 

ผู้ป่วย
นอก 

ผู้ป่วย
ใน 

รวม ผู้ป่วย
นอก 

ผู้ป่วย
ใน 

รวม 

โรคหัวใจ I20-I599 1,338 70 1,408 1,440 58 1,498 

โรคหลอดเลือดในสมอง I60-I698 397 365 762 779 421 1,200 

ความผิดปกติแต่ก าเนิดของตา หู หน้าและคอ Q20-Q289  213 2 215 209 4 213 

เด็กแรกเกดิน้ าหนักน้อยกว่า2,500กรัม 0 6 6 0 3 3 

อุบัติเหตุจลาจร V01-V899 1 26 27 0 19 19 

การบาดเจ็บหลายบรเิวณในร่างกายT00-T799 434 76 510 500 53 553 

การบาดเจ็บภายในกระโหลกศรีษะ S060-S069 141 178 319 148 168 316 

โรคมะเร็ง 610 11 621 598 7 605 
ที่มา  : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร   
 

          จำกตำรำง  ข้อมูลกำรส่งต่อผู้ป่วยในและนอกเขตบริกำรที่ ๓ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง    
อุบัติเหตุจลำจร กำรบำดเจ็บหลำยบริเวณ กำรบำดเจ็บภำยในกระโหลกศรีษะ เด็กแรกเกิดน้ ำหนักน้อยกว่ำ 
2500 กรัม  ควำมผิดปกติแต่ก ำเนิดของตำ หู หน้ำและคอ  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปี  ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 
พบว่ำกลุ่มโรคที่มีกำรส่งต่อเพ่ิมขึ้นทั้งในและนอกเขตบริกำร   โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง  และ      



๑๔๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

กำรบำดเจ็บหลำยบริเวณในร่ำงกำยT00-T799  ส่วน โรคที่มีควำมผิดปกติแต่ก ำเนิดของตำ หู หน้ำ และคอ 
Q20-Q289, เด็กแรกเกิดน้ ำหนักน้อยกว่ำ2500กรัม และกำรบำดเจ็บภำยในกระโหลกศรีษะ S060-S0699 
มีกำรส่งต่อในเขตเพ่ิมขึ้นส่วนกำรส่งต่อนอกเขตลดลง ยกเว้น  อุบัติเหตุจลำจรมีกำรส่งต่อลดลงทั้งในเขตและ
นอกเขตบริกำร 

โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพ(HA) 

 โรงพยำบำลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ   (Hospital Accredictation)  7  แห่ง  ได้แก่ โรงพยำบำล
ก ำแพงเพชร(Re2) ขำณุวรลักษบุรี(Re2)  คลองขลุง(Re1)  พรำนกระต่ำย(Re1)  ทุ่งโพธิ์ทะเล คลองลำน 
และทรำยทองวัฒนำ โรงพยำบำลที่อยู่ ระหว่ำงขอรับกำรประเมิน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลไทรงำม          
บึงสำมัคคี ลำนกระบือ และปำงศิลำทอง  ส่วนโรงพยำบำลโกสัมพีนคร (เปิดใหม่ ไม่มีหอผู้ป่วยใน)อยู่ระหว่ำง
พัฒนำระบบกำรให้บริกำร  มีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพในด้ำนวิชำกำรและเข้ำร่วมโครงกำร QLN   
เพ่ือกระตุ้นโรงพยำบำลในเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพโดยกำรเยี่ยมโรงพยำบำลโดยทีมพ่ีเลี้ยง   

        แนวทางการด าเนินงานปี๒๕58 

 ๑ กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนกำรส่งต่อระดับจังหวัด  ให้โรงพยำบำลก ำแพงเพชร เป็นศูนย์ประสำนกำรส่ง
ต่อระดับจังหวัด ตั้งอยู่ที่ อำคำรอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มีกำรทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบส่งต่อระดับ
จังหวัด และผู้รับผิดชอบงำนประจ ำศูนย์ประสำนกำรส่งต่อในโรงพยำบำลทุกแห่งโดยก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำศูนย์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ศูนย์ประสำนกำรส่งต่อในโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่งจะมีเจ้ำหน้ำที่ห้องฉุกเฉินเป็น
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์    คณะกรรมกำรพัฒนำระบบส่งต่อ ก ำหนดกำรประชุมปีละ ๑ ครั้ง หำกมีปัญหำในกำร
ส่งต่อเป็นกำรเร่งด่วนจะน ำเสนอเข้ำที่ประชุม คปสจ.ประจ ำเดือน  และ โรงพยำบำลก ำแพงเพชรเป็น
ศูนย์กลำงพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำร  

๒.มีกำรใช้ Program Thai Refer ในกำรพัฒนำระบบส่งต่อเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว ทันเวลำ และ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนำงำน ปัจจุบันมีโรงพยำบำลชุมชน 2แห่งทดลองใช้ และโรงพยำบำลทุกแห่งวำงแผนจะ
ด ำเนินกำรใช้โปรแกรมนี้ในหน่วยงำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน  มีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยให้เกิดควำมเชื่อมโยงกัน    
ในกำรรับส่งต่อโรงพยำบำลในเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพจัดท ำท ำเนียบเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญพร้อมทั้งจัดท ำคู่มือ
แนวทำงกำรส่งต่อแพทย์สำขำหลัก  ให้โรงพยำบำลทุกแห่งมีกำรทบทวนแนวทำงกำรส่งต่อและศักยภำพ     
ขีดควำมสำมำรถในกำรรับส่งต่อ และ มีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเอง โดยจัดท ำแผนในกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคคลำกรในเครือข่ำย ก ำหนดแนวทำงในกำรรับผู้ป่วยกลับของโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดเพ่ือกำร
ดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภำพ  
 ๓.มีกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศจัดท ำช่องทำงกำรส่งต่อ   มีกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ส่งต่อผู้ป่วยภำยในจังหวัด ใช้ Line กลุ่ม audit ในกำรแจ้งข่ำวและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้รับผิดชอบงำน
กำรให้รหัสโรคและหัตถกำร (Coding Audit) และ ผู้เกี่ยวข้องระดับโรงพยำบำลและระดับจังหวัด และมี
แผนพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนำเชื่อมโยงฐำนในเครือข่ำยจังหวัด จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบ
กำรสื่อสำรทำงไกล ในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงแม่ข่ำยและลูกข่ำย ที่สะดวก รวดเร็ว สำมำรถสื่อสำรได้
อย่ำงถูกต้องแม่นย ำและทันเหตุกำรณ์ เช่น ติดกล้อง web cam, SKYPE   
 ๔.โรงพยำบำลทุกแห่งมีกำรสรุปข้อมูลผู้ป่วย ให้รหัสโรค สรุปวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมDRG 
grouper v5.1 และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในส่วนที่ไม่ผ่ำน เช่น อำยุไม่ถูกต้อง กำรวินิจฉัยโรคหลักไม่ถูกต้อง 
ไม่มีกำรวินิจฉัยโรคหลัก กำรวินิจโรคไม่สัมพันธ์กับเพศ  จ ำนวนวันนอนไม่ถูกต้อง 



๑๔๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 ๕.โรงพยำบำลทุกแห่งมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวำงแผนแก้ไขปัญหำที่พบจำกข้อมูล โดยใช้ค่ำน้ ำหนัก
สัมพัทธ์, CMI, อัตรำกำรครองเตียง เพื่อดูศักยภำพของหน่วยบริกำรและเพ่ือวิเครำะห์เปรียบเทียบกับรำยรับที่
รับล่วงหน้ำหำส่วนต่ำง ประเมินส่วนขำด เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ  service plan น ำเสนอผลวิเครำะห์ต่อ
ผู้บริหำร  คณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด  และมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรบริกำร เป็นประจ ำ 
  ๖.พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัดโดยเข้ำรับกำรอบรมจำกเขตพ้ืนที่    
ส ำหรับของหน่วยบริกำรมีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดแบ่งเป็น Node  มีทีมตรวจสอบเวชระเบียนระดับ
จังหวัดเป็นวิทยำกรเพ่ือควำมพร้อมในกำรรับกำรตรวจสอบเวชระเบียนจำกคณะกรรมกำรระดับเขตเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิด กำรพัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูล  เช่น กำรวินิจฉัยโรคหลักไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำน ICD 10, 
ICD9 CM ,กำรวินิจฉัยโรคร่วมโดยไม่มีหลักฐำนในเวชระเบียน ลำยมืออ่ำนไม่ออก และ ไม่มีกำรสรุปในส่วน 
clinical summary   
 ๗. จัดระบบกำรตรวจประเมินเวชระเบียนกำรให้รหัสโรคและหัตถกำร (Coding Audit)   ให้มีกำรตรวจสอบ
เวชระเบียนภำยในจังหวัด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียนของหน่วยบริกำรซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 
พยำบำล อย่ำงน้อยทุก 6 เดือน และ เตรียมพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรระดับเขตโรงพยำบำลทุกแห่ง
เข้ำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกำรตรวจสอบคุณภำพกำรบันทึกเวชระเบียน พร้อมทั้งมีระบบกำรตรวจสอบ
คุณภำพกำรบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก จังหวัดก ำแพงเพชร ปี 255๘  มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพกำรบันทึกด้วยตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ๘.มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญ ในสำขำท่ีมีกำรส่งต่อผู้ป่วยจ ำนวนมำก (หัวใจ,มะเร็ง,ไต) ศสต.ได้มี
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรรักษำผู้ป่วยในกรณีโรคต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญ และโรคที่มี
กำรส่งต่อมำก โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
          โรคหัวใจ   โรงพยำบำลก ำแพงเพชรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจใน
เบื้องต้นและมีกำรอบรมแพทย์ในโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่งในกำรดูแลผู้ป่วยให้ทันท่วงทีและมีแนวทำงกำรส่ง
ต่อที่ชัดเจน ในกรณีผู้ป่วย โรคหัวใจ STEMI ให้ยำละลำยลิ่มเลือดได้ สำมำรถตรวจ echo ได้ ถ้ำเกินศักยภำพ
ส่งปัจจุบันหำเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนจังหวัด นครสวรรค์ และพิจิตร ศูนย์โรคหัวใจภำคเหนือตอนล่ำงเป็น
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวรมหำรำชจังหวัดพิษณุโลก  
  โรคมะเร็ง  โรงพยำบำลก ำแพงเพชรได้จัดตั้งศูนย์โรคมะเร็ง     และพัฒนำระบบบริกำรทุติย
ภูมิ มีกำรจัดตั้ง Tum0r clinic ศูนย์ให้ยำเคมี,ศูนย์ผสมยำเคมี โดยให้เคมีบ ำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนม และ 
มะเร็งล ำไส้ มีระบบส่งต่อในรำยเกินขีดควำมสำมำรถโดยมีแม่ข่ำยเป็นศูนย์มะเร็งลพบุรีและ มีกำรจัดอบรม
เครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบันยังต้องมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ทั้งด้ำนบุคลำกร ,
เครื่องมือ เพื่อให้มีศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ 
   กุมารเวช มีกำรประชุมคณะกรรมกำรแม่และเด็กเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและ
พัฒนำงำน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ พัฒนำระบบกำรดูแลส่งต่อทำรกแรกเกิดให้มีประสิทธิภำพด ำเนินกำรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่ บุคลำกรทีมสุขภำพหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโรงพยำบำลก ำแพงเพชรและโรงพยำบำล
ชุมชน จัดระบบกำรส่งต่อทำรกแรกเกิดจำกโรงพยำบำลชุมชน (Fast track Newborn)เพ่ิมศักยภำพกำรดูแล
ทำรกน้ ำหนักน้อย ในโรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี (M 2)   
 
 
 



๑๔๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 กลุ่มแพทย์เชี่ยวชำญด้ำนอ่ืนๆมีกำรประชุมให้ควำมรู้พัฒนำบุคลำกรในโรงพยำบำลชุมชนและ
โรงพยำบำลก ำแพงเพชร เช่นในเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย จัดท ำแนวทำงกำรบ ำบัดรักษำกำรบำดเจ็บของ
กระดูกสันหลังส่วนคอพร้อมสนับสนุนกำยอุปกรณ์พยุงกระดูกคอโรงพยำบำลชุมชน จัดท ำท ำเนียบแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ และมีแผนพัฒนำ เครือข่ำยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ อุดตัน,เครือข่ำยบริกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ 
  ศักยภำพด้ำนอ่ืนๆ โรงพยำบำลทุกแห่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำพยำบำลโดยอ้ำง อิงกับ
เกณฑ์ พบส.ที่กระทรวงก ำหนดในเบื้องต้นทบทวนจำก พบส.ฉบับเดิม และ พัฒนำในส่วนขำด เช่น ปัจจุบัน
โรงพยำบำลชุมชนไม่มีกำรท ำผ่ำตัด ที่ประชุมมีแนวทำงให้โรงพยำบำลก ำแพงเพชรเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรฝึกทักษะ
ในกำรผ่ำตัดท ำหมัน ให้กับพยำบำลและแพทย์ในโรงพยำบำลชุมชน และ ให้โรงพยำบำลคลองขลุงช่วยรับ
ผู้ป่วยผ่ำตัดท ำหมันจำกโรงพยำบำลใกล้เคียงไปก่อนจนกว่ำโรงพยำบำลชุมชนอ่ืนๆ จะพร้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สรุปผลการด าเนินงาน(Service Plan  10 สาขา) 

๑ สาขาหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
สถานการณโ์รคหลอดเลือดหัวใจ 

จำกข้อมูลส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตั้งแต่ ปี 2543 ถึง   
ปี 2554 พบว่ำ อัตรำป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมำก  อัตรำตำยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย สอดคล้องกับจังหวัดก ำแพงเพชรซึ่งมีอัตรำป่วยและอัตรำตำยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

  

1.   
2.  
3.  

 
 
 

 
 

 

อัตรำตำยด้วยโรคหัวใจขำดเลือดเปรียบเทียบระดับเขตและประเทศ ปี 2552 – 2555 พบว่ำ       
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับเขตและระดับประเทศ   ส ำหรับจังหวัดก ำแพงเพชร พบอัตราตายโรคหัวใจขาด
เลือด มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับเขต และระดับประเทศ ส่วนอัตรำกำรเข้ำรับรักษำตัวใน
โรงพยำบำล ด้วยโรคหัวใจขำดเลือด ทั้งในระดับเขต และระดับประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ส่วนจังหวัด
ก ำแพงเพชร มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เช่นกัน ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด 

 

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

สถำนกำรณโ์รคหลอดเลือดสมอง 
สถำนกำรณ์โรคหลอดเลือดสมอง จำกข้อมูลส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข ตั้งแต่ ปี 2543 ถึงปี 2552 พบว่ำ อัตรำป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นส่วน
อัตรำตำยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  จังหวัดก ำแพงเพชรซึ่งมีอัตรำป่วยและอัตรำตำยโรคหลอดเลือดสมอง    
ปี 2544 – 2554 เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน  

อัตรำป่วยและตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
จังหวัดก ำแพงเพชรปี 2544 – 2554  

 
ที่มำ : ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อัตรำป่วยและตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ      
จังหวัดก ำแพงเพชรปี 2543 – 2552   

 
ที่มำ : ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์   
        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อัตรำกำรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ด้วยโรคหัวใจ    ขำด
เลือด เปรียบเทียบ เขต และประเทศ 

 
ที่มำ : ส ำนักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 

อัตรำตำยโรคหัวใจขำดเลือด เปรยีบเทียบ เขต 3 และ
ประเทศ ปี2552 – 2555 

 
ที่มำ : ส ำนักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค  



๑๔๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดก ำแพงเพชรเปรียบเทียบระดับเขต  ประเทศ พบว่ำ อัตรำตำย        

มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย ระดับเขต และระดับประเทศ  และยังพบว่ำมีอัตรำกำรเข้ำรับรักษำตัวใน
โรงพยำบำลมีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มำกนัก  และต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับเขต และระดับประเทศ  ทั้งโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองของจังหวัดก ำแพงเพชร จึงเป็นปัญหำที่ส ำคัญของจังหวัดในอันดับต้นๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหา    
 

จำกกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ พบอัตรำป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเปรียบเทียบ  
ปี 2553-255๖   จังหวัดก ำแพงเพชร   พบว่ำ ในภำพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  ส ำหรับในปี ๒๕๕๗  
ช่วงเวลำ ๑๐ เดือน (ตุลำคม ๒๕๕๖- กรกฎำคม ๒๕๕๗)  มีอัตรำ 733.54 ต่อแสนประชำกร  เพ่ิมขึ้นจำกปี
ที่ผ่ำนมำเช่นเดียวกัน  เมื่อพิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ  พบว่ำ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกแห่ง  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มีอัตรำเพิ่มสูงสุด  ได้แก่  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอโกสัมพีนคร  
รองลงมำได้แก่  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอคลองขลุง
และเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ มีอัตรำ  1169.62  1120.69  964.10  769.57  
ต่อแสนประชำกร  ตำมล ำดับ 

 
 
 
 

อัตรำป่วยและตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง ประเทศไทย ปี 2543 – 
2552

 
ที่มำ : ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์   
        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อัตรำป่วยและตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง จังหวัดก ำแพงเพชรปี 2544 
– 2554 

 
ที่มำ : ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อัตรำตำยโรคหลอดเลือดสมอง เปรียบเทียบ เขต 3 
และประเทศ ปี2552 – 2555 

 
ที่มำ : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

อัตรำกำรเข้ำรับรักษำตัวในโรงพยำบำล ด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง เปรียบเทียบ เขต 3 และ
ประเทศ

 
ที่มำ : ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 



๑๔๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางท่ี  92  อัตรำป่วยต่อแสนประชำกรโรคหลอดเลือดหัวใจ( I20-I25) จังหวัดก ำแพงเพชร  
                    ปี 2553-2557 

เครือข่ายบริการ 
Baseline 

2557 
2553 2554 2555 2556 

 เมืองก าแพงเพชร 591.40 737.04 750.01 799.3 1120.69 
 ไทรงาม 272.75 271.19 280.05 358.6 733.06 
 คลองลาน 348.08 396.04 348.03 370.52 482.11 
 ขาณุวรลักษบุรี 194.35 309.17 208.6 230.76 399.79 
 คลองขลุง 351.76 692.34 757.63 511.73 964.10 
 พรานกระต่าย 134.79 418.69 324.26 292.09 370.07 
 ลานกระบือ 221.16 376.24 680.82 187.02 390.53 
 ทรายทองวัฒนา 256.76 315.22 373.64 463.07 769.57 
 ปางศิลาทอง 439.60 358.82 469.58 457.35 689.68 
 บึงสามัคคี 310.51 547.9 832.85 597.97 1169.62 
 โกสัมพีนคร 10.62 60.05 0 16.26 134.82 

รวม 350.02 492.83 501.68 470.91 733.54 
ที่มา : Data Center  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  

อัตรำตำยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดก ำแพงเพชร  ตั้งแต่ปี2553 – 255๖ พบว่ำ ในปี ๒๔๔3 
มีอัตรำตำย  18.98  ต่อแสนประชำกร  เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๖ มีอัตรำตำย  34.00  ต่อแสนประชำกร  
ส ำหรับปี ๒๕๕๗  ช่วงเวลำ ๙ เดือน (ตุลำคม ๒๕๕๖ –กรกฎำคม ๒๕๕๗)  มีอัตรำตำย  ๙.๐๓  ต่อแสน
ประชำกร  ซึ่งมีแนวโน้มลดลง (เป้ำหมำยไม่เกินค่ำเป้ำหมำย 23 ต่อแสนประชำกร) เมื่อพิจำรณำรำย
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพพบว่ำ ในปี 2557 ทุกเครือข่ำยบริกำรสุขภำพมีอัตรำตำยลดลง  มีเพียง ๑ แห่งที่มี
อัตรำตำยเพ่ิมขึ้น  ได้แก่  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  มีอัตรำตำย ๑๖.๖๑  ต่อประชำกรแสนคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  93  อัตรำตำยต่อแสนประชำกร ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจปี 2553-2557 จังหวัดก ำแพงเพชร 

เครือข่ายบริการ 
Baseline 

2557 
2553 2554 2555 2556 

 เมืองก าแพงเพชร 16.49 36.85 30.17 28.78 9.35 
 ไทรงาม 33.36 39.30 33.29 34.44 0.00 
 คลองลาน 14.30 30.10 36.38 44.46 17.22 
 ขาณุวรลักษบุรี 15.88 32.79 20.16 26.48 7.23 
 คลองขลุง 19.16 31.66 53.63 61.84 3.91 
 พรานกระต่าย 21.51 31.44 31.29 46.20 12.08 
 ลานกระบือ 23.53 30.57 23.48 13.20 4.85 
 ทรายทองวัฒนา 21.05 12.78 8.49 9.45 16.61 
 ปางศิลาทอง 13.22 29.63 16.42 50.08 12.46 
 บึงสามัคคี 26.51 38.05 31.63 20.48 13.65 
 โกสัมพีนคร 17.69 24.73 24.61 32.52 7.49 

รวม 18.98 32.92 29.96 34.00 9.03 
ที่มา : Data Center  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม ปี 2557 

อัตรำป่วยต่อแสนประชำกรโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดก ำแพงเพชร  เปรียบเทียบปี 255๔-2557   
พบว่ำ  มีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น โดยในปี ๒๕๕๔  มีอัตรำ  386.50  ต่อแสนประชำกร  เพ่ิมขึ้น เป็นอัตรำ  
499.73  ต่อแสนประชำกรในปี ๒๕๕๗  ขณะที่ในปี ๒๕๕๗  ในช่วงเวลำ ๑๐ เดือน (ตุลำคม ๒๕๕๖- 
กรกฎำคม ๒๕๕๗)  มีอัตรำ  559.69 ต่อแสนประชำกร  เมื่อพิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ พบว่ำ  
ในปี ๒๕๕๗  มีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเพียง  ๑  แห่ง  ที่มีอัตรำป่วยลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ  ได้แก่  เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  ซึ่งมีอัตรำ  347.10 ต่อแสนประชำกร   ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  94  อัตรำป่วยต่อแสนประชำกรโรคหลอดเลือดสมอง(I60-I69) ทุกกลุ่มอำยุ  จังหวัดก ำแพงเพชร  
                   เปรียบเทียบปี 255๔-2557 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
Baseline 2557 

 2554 2555 2556 
 เมืองก ำแพงเพชร 762.08 840.52 945.05 993.27 
 ไทรงำม 257.43 274.17 344.42 375.11 
 คลองลำน 218.61 221.47 256.89 329.06 
 ขำณุวรลักษบุรี 259.52 285.73 373.56 347.10 
 คลองขลุง 302.81 341.00 429.79 512.36 
 พรำนกระต่ำย 188.63 183.46 257.81 290.01 
 ลำนกระบือ 223.39 187.81 283.83 286.23 
 ทรำยทองวัฒนำ 285.40 301.46 411.09 636.70 
 ปำงศิลำทอง 213.98 295.54 247.04 394.70 
 บึงสำมัคคี 247.32 390.07 278.51 373.19 
 โกสัมพีนคร 10.60 21.10 19.51 194.74 

รวม 386.50 424.30 499.73 559.69 
ที่มา : Data Center  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร   

ส ำหรับอัตรำตำยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในภำพรวมจังหวัดก ำแพงเพชรพบว่ำตั้งแต่ปี๒๕๕4 – ๒๕๕๖  
มีอัตรำตำยเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยในปี ๒๕๕4  มีอัตรำตำย 36.91  ต่อแสนประชำกร  เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๕๖ เป็น
อัตรำตำย  45.61  ต่อแสนประชำกร  และในปี ๒๕๕๗  ช่วง ๙  เดือน (ตุลำคม ๒๕๕๖ – กรกฎำคม ๒๕๕๗ )  
มีอัตรำตำย 16.19 ต่อแสนประชำกร เมื่อพิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ  พบว่ำทุกแห่งมีอัตรำตำยลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที่ 95  อัตรำตำยต่อแสนประชำกร ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง(I60-I69) ทุกกลุ่มอำยุ 
                 จังหวัดก ำแพงเพชรเปรียบเทียบปี   255๔ - 2557 จ ำแนกรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
Baseline 

2557 
2554 2555 2556 

 เมืองก ำแพงเพชร 36.38 45.73 43.63 12.79 
 ไทรงำม 39.30 74.42 46.60 19.61 
 คลองลำน 39.60 55.37 39.52 21.04 
 ขำณุวรลักษบุรี 30.92 30.68 49.18 18.59 
 คลองขลุง 56.43 67.38 58.75 37.16 
 พรำนกระต่ำย 37.15 38.40 56.63 10.57 
 ลำนกระบือ 18.81 28.17 17.60 16.98 
 ทรำยทองวัฒนำ 25.56 12.74 42.53 16.61 
 ปำงศิลำทอง 49.38 52.54 66.77 8.31 
 บึงสำมัคคี 30.44 52.71 32.77 9.10 
 โกสัมพีนคร 31.79 38.68 39.03 3.75 

รวม 36.91 45.77 45.61 16.19 
ที่มา : Data Center  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม ปี๒๕57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โรคหัวใจ 

กำรป้องกันโรคหัวใจและสมองในเบื้องต้นสิ่งส ำคัญคือ  กำรประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง   เพ่ือให้ผู้ที่มีควำมเสี่ยงในระดับต่ำงๆรับรู้ถึงสภำวะสุขภำพของตนเองและปฏิบัติตัวได้
ถูกต้อง  เพ่ือลดอัตรำกำรป่วยและกำรตำยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  ปี 2557     ในภำพรวม
พบว่ำ  ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงจ ำนวน  17858  ร้อยละ  91.45        ผลกำรประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงอันตรำย (>40%สูงอันตรำย)   ร้อยละ  1.05  
เมื่อพิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ  พบว่ำ  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มีผลกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงอันตรำยได้แก่   เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอคลองลำน ร้อยละ  2.31  รองลงมำ  ได้แก่  
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอโกสัมพีนคร ร้อยละ 1.81 และเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอลำนกระบือ  
ร้อยละ 1.49 

ตารางท่ี 96  จ ำนวน  ร้อยละ  ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ไดร้ับกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจและ  
                 โรคหลอดเลือดสมอง จ ำแนกรำยเครือข่ำยบริกำร  ปีงบประมำณ ๒๕๕7 

เครือข่ายบริการ 
จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย(คน) 
ได้รับการ

ประเมิน(คน) 
ร้อยละ 

ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยง 
<10% 

ต่ า 
10-<20% 
ปานกลาง 

20-30% 
สูง 

30-<40% 
สูงมาก 

>40% 
สูงอันตราย 

 เมืองก าแพงเพชร 5295 4210 79.51 77.48 15.44 5.08 1.14 0.86 
 ไทรงาม 1714 1700 99.18 77.94 15.24 3.94 1.88 1.00 
 คลองลาน 1430 1430 100.00 73.71 15.80 5.66 2.52 2.31 
 ขาณุวรลักษบุรี 3030 2772 91.49 83.91 11.54 2.99 0.83 0.72 
 คลองขลุง 2053 1840 89.62 73.91 19.02 4.51 1.47 1.09 
 พรานกระต่าย 1955 1955 100.00 81.84 12.69 3.68 0.92 0.87 
 ลานกระบือ 1169 1077 92.13 79.85 13.74 3.62 1.30 1.49 
 ทรายทองวัฒนา 834 803 96.28 83.56 11.08 4.23 0.62 0.50 
 ปางศิลาทอง 673 743 110.40 79.00 15.21 4.04 0.81 0.94 
 บึงสามัคคี 777 777 100.00 75.95 16.48 5.57 1.00 1.00 
 โกสัมพีนคร 598 551 92.14 80.94 13.25 3.09 0.91 1.81 

รวม 19528 17858 91.45 78.83 14.59 4.28 1.24 1.05 
ที่มา : Data Center  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร   

กำรป้องกันโรคหัวใจและสมองเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง   เป็นกำรประเมินเพ่ือให้ผู้
ที่มีควำมเสี่ยงในระดับต่ำงๆรับรู้ถึงสภำวะสุขภำพของตนเองและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง  และเพ่ือลดอัตรำกำร
ป่วยและกำรตำยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  ปี 2557  ภำพรวมจังหวัดพบว่ำ  ผู้ป่วยควำมดันโลหิต
สูงได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงจ ำนวน  37387  รำย  ร้อยละ  84.75  พบว่ำ  ผลกำรประเมินปัจจัยเสี่ยง
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ระดับเสี่ยงสูงอันตรำย (>40%สูงอันตรำย)       ร้อยละ 0.34  เมื่อ
พิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ พบว่ำ  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มผีลกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงอันตรำยได้แก่   เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอคลองลำน  ร้อยละ 0.66  รองลงมำได้แก่ เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอโกสัมพีนคร  ร้อยละ  0.55  และเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอคลองขลุง  ร้อยละ 0.
๔๓  และเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  ร้อยละ0.41                            



๑๕๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 97  จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจ 
                 และโรคหลอดเลือดสมอง จ ำแนกรำยเครือข่ำยบริกำร  ปีงบประมำณ ๒๕๕7 

เครือข่ายบริการ 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย
(คน) 

ได้รับ 
การประเมิน

(คน) 
ร้อยละ 

ผลการประเมินปัจจัยเส่ียง 
<10% 

ต่ า 
  10-<20 % 

ปานกลาง 
20-30% 

สูง 
30-<40% 

สูงมาก 
>40% 

สูงอันตราย 
เมืองก าแพงเพชร 13,285 10066 75.77 91.72 6.04 1.66 0.27 0.30 
ไทรงาม 2,734 2184 79.88 89.69 7.69 2.17 0.09 0.36 
คลองลาน 3,642 3008 82.58 89.28 7.07 2.42 0.56 0.66 
ขาณุวรลักษบุร ี 6,689 5860 87.61 91.24 5.74 2.10 0.51 0.41 
คลองขลุง 3,950 3950 100 90.17 7.75 1.73 0.38 0.53 
พรานกระต่าย 4,676 4170 89.18 94.27 3.91 1.52 0.24 0.07 
ลานกระบือ 2,619 1950 74.46 93.79 4.49 1.26 0.30 0.15 
ทรายทองวัฒนา 1,346 1155 85.81 96.32 2.62 0.74 0.33 0.00 
ปางศิลาทอง 1,736 1689 97.31 93.38 5.12 1.09 0.17 0.23 
บึงสามัคค ี 1,539 1539 100 90.90 5.89 1.35 0.13 0.26 
โกสัมพีนคร 1,899 1817 95.68 88.60 7.55 2.92 0.39 0.55 

รวม 44,115 37387 84.75 91.60 5.95 1.78 0.33 0.34 
ที่มา : Data Center  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร   
 
ตัวช้ีวัดหลัก (ระดับเขต)  และ/หรือ ระดับจังหวัดที่เป็นปัญหา 

ตัวช้ีวัดหลัก 
Baseline เป้าหมาย๒๕๕๘ 

เทียบBaseline 2555 2556 2557 
1.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ (I20-I25) 
 (ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ เวลา 5 ปี) 

29.96 34.0 9.03 ลดลงจากป5ี7 

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ได้รบัยาละลายลิม่เลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือด
หัวใจ ( PPCI – Primary 
Percutaneous Cardiac Intervention) 

75.00 ๖7.00 ๗6.58 80 

3.ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รบัการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสีย่งสูงมาก ได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมอย่างเข้มขน้และ/หรือได้รับยาในการรักษา
เพื่อลดความเสีย่ง 

NA NA NA 80 

4.ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic  Stroke (I63-I66) ไดร้ับการ
ละลายลิม่เลือด (เพิ่มขึ้น) 

0.33 1.68 1.95 2 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 969,280.-บาท 
อ ำเภอ จังหวัด 

1.แต่ งตั้ งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนระดับจังหวัด 
2.คัดกรองกลุ่มเสี่ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้แก่กลุ่ม 
Pre-DM/HTโดยใช้ Verbal
และกลุ่มผู้ป่วย DM,HTโดย
ใช้แบบประเมินควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคหัวใจและ
หล อด เ ลื อ ดส มอ ง Color 
Chart 
3.ผู้ ที่ ไ ด้ รับกำรประ เมิน
โอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 
และมีควำมเสียงสูงมำได้รับ
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อ ย่ ำ ง เ ข้ ม ข้ น ต ำ ม ห ลั ก
สุขภำพดี วิถีธรรมวิถีไทย   
3ส 3อ  และ/หรือได้รับยำ
ในกำรรักษำเพื่อลดควำมเสี่ยง  
4 . ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ป ระชำชนทรำบอำกำ ร
ส ำคัญเร่งด่วนเพิ่มกำรเข้ำถึง
ระบบส่งต่อEMS1669 
5.ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำช่วยในกำรปรึกษำ เช่น 
Line: KPPSTEMI 
6.พัฒนำศักยภำพหน่วย
บริกำรสำมำรถให้บริกำร 
  - ให้ยำละลำยลิ่มเลือด SK 
  - วินิจฉัยและมียำรักษำ 
NSTEMI ,UA และ HF 
  - คลินิก Heart Failure Clinic 
= HFC, Warfarin clinic  

๑.คัดกรองผู้มีภำวะเสี่ยง
โรคหัวใจ และหลอดเลือด
ในกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำน 
ควำมดันโลหิตสูง(เมือง 
คลองขลุง พรำนกระต่ำย 
คลองลำน  ทรำยทอง
วัฒนำ ขำณุฯ ไทรงำม) 
๒. กำรป้องกัน เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยง โรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง(เมือง 
ขำณุวรลักษบุรี ทรำยทอง
วัฒนำ ไทรงำม) 
๓ . ก ำ ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม เพื่อลดอัตรำ
กำรเกิ ด โรคหั วใจและ 
หลอดเลือดสมอง(เมือง 
ขำณุวรลักษบุรี ทรำยทอง
วัฒนำ คลองขลุง ไทรงำม) 
๔. พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรกำรใช้
เครื่องตรวจ EKG ใน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง(คลองลำน) 
๕ .  :  โค รงกำ รพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ใช้ยำโรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง(คลองลำน 
คลองขลุง) 
๖ .  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ แ ล ะ
ศักยภำพในกำรช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้ป่วย 
(คลองขลุง ไทรงำม  
ลำนกระบือ ) 

เมืองฯ 
168,480.- 
ทุ่งโพธิ ์8,000.- 
ขำณุฯ 
17,600.-  
คลองขลุง 
141,000.- 
พรำนกระต่ำย 
38,600.- 
ลำนกระบือ๐ 
ไทรงำม 
117,000.- 
คลองลำน 
24,000.- 
ทรำยทองฯ 
75,000.- 
ปำงศิลำทอง 
5,100.- 
บึงสำมัคค ี
4,500.- 
โกสัมพีนคร๐ 
 
 

Service 
plan 
370,000.
- 

ตัวช้ีวัด : อัตรำตำยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
(I20-I25) (ลดลงร้อยละ 10 ภำยในระยะ 
เวลำ 5 ปี) 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ปว่ยโรคกล้ำมเนื้อ
หัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยำ
ละลำยลิ่มเลือด และ/หรือ กำรขยำยหลอด
เลือดหัวใจ ( PPCI ) 

 
 

ตัว ช้ี วัด  :  ร้ อยละของผู้ ป่ วย  Ischemic  
Stroke (I63-I66) ได้รับกำรละลำยลิ่ม
เลือด (เพิ่มขึ้น) 

 
 



๑๕๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ต่อ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 969,280.-บาท 
อ ำเภอ จังหวัด 

-Stroke Unit หรือเพิ่มกำร
เข้ำถึง Stroke Conner 
7.ปรับระบบส่งต่อ (Fast 
Track) และแนวทำงกำรรับ
ผู้ ป่ ว ย เ พื่ อ ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ ใ น
ระยะเวลำที่เหมำะสม 
8.พัฒนำNurse Case 
Manager ด้ำนหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง 
9.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวที
ต่ำงๆ เช่นที่ประชุมระดับ
จั งหวั ด /อ ำ เภอ /ต ำบล /
Website 
1 0 . นิ เ ท ศ ง ำ น โ ด ย NCD 
Board ระดับจังหวัด/และ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร Service 
Plan ปีละ 2 ครั้ง  

11.ประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำน 

๗ .  ค้ น ห ำ  ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ 
ประชำสัมพันธ์กลุ่มเสี่ยง  
กำรเข้ำถึงบริกำร (คลองข
ลุง เมือง ทรำยทองวัฒนำ 
ไทรงำม) 
๘. พัฒนำคุณภำพกำร
รักษำโรคหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมองให้ได้
มำตรฐำน (เมือง ขำณุวร
ลักษบุรี คลองขลุง พรำน
กระต่ำย ทรำยทองวัฒนำ 
บึงสำมัคคี) 
๙. จัดอบรม Nurse Case 
Manager กำรดูแลผู้ปว่ย
SFT( SP) 
๑๐.ประเมนิควำมเสี่ยง
ด้วย Echo EST (เมือง) 
๑๑. พัฒนำกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่ำง รพ.เครือข่ำย  
Thai Refer(SP) 
๑๒.สนบัสนนุกำรตั้ง
คลินิก Heart failure  
ระบบFast track 
Warfarin Clinic (SP 
คลองขลุง ไทรงำม ทรำย
ทองวัฒนำ คลองลำน ) 

   

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

2 สาขามะเร็ง 

สถานการณ์โรคมะเร็ง 

อัตรำป่วยโรคมะเร็งที่ส ำคัญ จังหวัดก ำแพงเพชร ปี 2553 ถึง ปี 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  เมื่อ
พิจำรณำชนิดของมะเร็ง  พบว่ำ  ในปี ๒๕๕๗  มะเร็งที่มีอัตรำป่วยเพิ่มขึ้นมำกท่ีสุดคือ โรคมะเร็งเต้ำนม  
อัตรำ  100.39  ต่อแสนประชำกร  รองลงมำได้แก่  มะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก  มะเร็งตับ  มะเร็งปอด 
และ มะเร็งปำกมดลูก อัตรำ 49.03  38.91  32.68  และ27.55  ตำมล ำดับ  ซึ่งมีแนวโน้มลดลง  

 
 รูปที่ 21  อัตรำป่วยต่อแสนประชำกรของโรคมะเร็งที่เป็นปัญหำในพื้นที่จังหวัดก ำแพงเพชรปี 2553-2557  
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อัตราป่วยต่อแสนประชากร ปี2553 ป2ี554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

มะเร็งเต้านม 59.00 69.01 78.07 90.10 117.82 

มะเร็งปากมดลูก 40.57 44.90 39.31 35.12 41.40 

มะเร็งปอด 27.37 28.10 36.56 31.90 27.55 

มะเร็งตับ 36.86 42.42 37.25 48.55 50.27 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 33.28 37.19 40.96 47.29 58.99 

   ที่มา : DATA CENTER ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  
 
อัตรำตำยโรคมะเร็งที่ส ำคัญจังหวัดก ำแพงเพชรปี 255๓ ถึงปี 255๕  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้ง ๕ ชนิด

ทุกปี     ในปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๗  พบว่ำมีแนวโน้มลดลง  เมื่อพิจำรณำรำยชนิดของมะเร็ง  พบว่ำ  ในปี ๒๕๕๗  
ชนิดของโรคมะเร็งที่มีอัตรำตำยเพ่ิมมำกที่สุดคือ  โรคมะเร็งปอด  อัตรำ 5.60 ต่อแสนประชำกรรองลงมำ
ได้แก่   มะเร็งตับ และมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก 

  
 
 



๑๕๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที่ 22  อัตรำตำยต่อ 100,000 ประชำกรของโรคมะเร็งที่เป็นปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดก ำแพงเพชร       
             ปี 2554- 2557 

 
อัตรำตำยต่อแสนประชำกร ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 
มะเร็งเต้ำนม 2.61 2.89 4.12 2.80 1.25 
มะเร็งปำกมดลูก 2.75 2.07 3.57 4.20 0.78 
มะเร็งปอด 8.8 12.67 17.32 13.15 5.60 
มะเร็งตับ 15.4 19.97 20.75 24.34 5.14 
มะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก 2.34 4.27 4.12 4.20 1.25 
ที่มา : DATA CENTER ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  
 
สภาพปัญหา   

ผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม  ในภำพรวมจังหวัดก ำแพงเพชรปีงบประมำณ  
2557 (เป้ำหมำยในกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมร้อยละ 90 ของสตรีอำยุ 30-70 ปี)  ผลงำนได้ร้อยละ 83.69 
เมื่อพิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ พบว่ำ  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มีผลงำนบรรลุเป้ำหมำยมี ๓  แห่ง  
ได้แก่  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอลำนกระบือ ร้อยละ 93.02 รองลงมำได้แก่ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  ร้อยละ 92.05 และเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอโกสัมพีนคร  ร้อยละ 90.90  
ตำมล ำดับ   

 
 
 
 

 

 

 



๑๕๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที ่98  สตรีอำยุ 30–70 ปี ตรวจเต้ำนมด้วยตนเองจังหวัดก ำแพงเพชร ปี 2553– 2557  
     จ ำแนกรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 

เครือข่ายบริการ 
จ านวนสตรีตามช่วงอายุ

ที่ก าหนด (คน) 
ได้รับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเต้านม (คน) 
ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 51,503 45,064 87.5 
ไทรงาม 9,910 8,647 87.26 
คลองลาน 11,683 8,893 76.12 
ขาณุวรลักษบุรี 22,639 19,149 84.58 
คลองขลุง 12,182 9,113 74.81 
พรานกระต่าย 14,872 10,974 73.79 
ลานกระบือ 10,174 9,464 93.02 
ทรายทองวัฒนา 3,961 3,646 92.05 
ปางศิลาทอง 5,810 4,912 84.54 
บึงสามัคคี 5,774 3,971 68.77 
โกสัมพีนคร 6,294 5,721 90.90 

รวม 154,802 129,554 83.69 
ที่มา : DATA CENTER ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  

 
ผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ของสตรีอำยุ 30-60 ปี

จังหวัดก ำแพงเพชร  ปี 2557 ด ำเนินงำนได้ร้อยละ 39.08 เมื่อพิจำรณำรำยเครือข่ำยบริกำรสุขภำพพบว่ำ 
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่มีผลงำนสูงสุดได้แก่ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  ร้อยละ 58.11
รองลงมำได้แก่  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอไทรงำม  ร้อยละ 50.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตาราง 99 กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ของสตรีอำยุ 30-60 ปี  

เครือข่ายบริการ จ านวนสตรีตามช่วงอายุที่ก าหนด (คน) PAP Smear (คน) ร้อยละ 
เมืองก าแพงเพชร 50,386 15,831 31.42 
ไทรงาม 9,659 4,916 50.90 
คลองลาน 11,446 4,858 42.44 
ขาณุวรลักษบุรี 22,067 8,292 37.58 
คลองขลุง 11,924 5,396 45.25 
พรานกระต่าย 14,589 7,226 49.53 
ลานกระบือ 9,984 4,413 44.2 
ทรายทองวัฒนา 3,946 2,293 58.11 
ปางศิลาทอง 5,661 1,835 32.41 
บึงสามัคคี 5,602 2,099 37.47 
โกสัมพีนคร 6,133 2,002 32.64 

รวม 151,397 59,161 39.08 

สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูกระยะที่1 และ 2 ปี 2554-2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 
2556 และ 2557 มีผลงำน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ 70) คือ ร้อยละ 75 และ ๗1.๔๓ 
ตำมล ำดับ สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนม ระยะที่1 และ 2 ในปี 2555-2557  ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ 70) ส ำหรับ สัดส่วนมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก ในปี 2554-2557 ร้อยละ 40.9, 45.5, 
25 และ  38.46  ตำมล ำดับ 

ตารางที ่100 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งที่ส ำคัญ ปี2554-2557 ที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลก ำแพงเพชร 

สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งที่ส าคัญ 
Baseline ผลงาน 

2554 2555 2556 2557 
มะเร็งเต้านม 84 61.76 56.79 52.83 
มะเร็งปากมดลูก 52.94 63.64 75 71.43 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 40.9 45.5 25 38.46 
ที่มา : งำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวช้ีวัดหลัก (ระดับเขต)  และ/หรือ ระดับจังหวัดที่เป็นปัญหา 

ตัวชี้วัดหลัก 
Baseline เป้าหมายเทียบ

Baseline 2555 2556 2557 
1.อัตราตายด้วยมะเร็งตับ (ไม่เกินร้อยละ ๒๔) 20.75 24.34 5.14 ลดลงจากปี57 
2.อัตราตายด้วยมะเร็งปอด 17.32 13.15 5.60 ลดลงจากปี57 
3.สัดส่วนของมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 และ 2ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 61.76 56.79 52.83 60 
4.สัดส่วนของ มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 63.64 75.00 71.43 75 
5.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้และทวารหนักระยะที่๑และ ๒ 45.50 25.00 38.46 45 

 
มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 
5,935,988.-บำท 

อ ำเภอ จังหวัด 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับ
จังหวัด 
2.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขประเมินทักษะกำร
ตรวจเต้ำนมด้วยตนเองของสตรีอำยุ 30-
70ปีสนับสนุนกำรจัดตั้งBreast Clinic 
ให้บริกำร CBE 
3.คัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีอำยุ
30-60ปีด้วยPap Smear /VIA 
4.คัดกรองโรคมะเร็งที่ส ำคัญประชำชน
อำยุ 30-70 ปีโดยอสม.ด้วย7 สัญญำณ
อันตรำยและจัดท ำCPGส่งต่อเม่ือพบควำม
ผิดปกติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมหลัก
สุขภำพดี วิถีธรรมวิถีไทย 3ส 3อ  
5.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ 
6.คัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ประชำชนอำยุ 
50-70 ปี 
7.ประชำสัมพันธ์/รณรงค์ให้ควำมรู้เร่ือง
โรคมะเร็งที่ส ำคัญและปฏิบัติตำมแนวทำง 
5 ท ำ 5 ไม่ห่ำงไกลมะเร็ง 
8.รพ.ทุกแห่งจ่ำยยำTamoxifen 
9.รพช.ทุกแห่งท ำ FNA/ CNB และU/S
ก้อนผิดปกติ ได้ 
10.โรงพยำบำล M2และF1-F2(พรำน
กระต่ำย)ให้สำมำรถให้Chemotherapy 
first line ได้ 
11.ระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
โรงพยำบำลทุกระดับให้ได้มำตรฐำน 
12.คลินิกเลิกสุรำ/อดบุหร่ี 
 

๑ .  ป้ อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ ำ
โรคมะเร็งปำกมดลูกระยะ
ก่อนป่วยเป็นมะเร็งด้วยวิธี 
VIA with cryotherapy  
ปี 2558 
๒.คัดกรองโรคมะเร็งที่ส ำคัญ
ด้วย 7 สัญญำณอันตรำยใน
ป ร ะ ช ำ ช น  3 0 -7 0  ปี        
(คลองลำน ขำณุวรลักษบุรี 
ค ล อ ง ข ลุ ง  ค ล อ ง ล ำ น        
ไทรงำม) 
๓. รณรงค์ให้ควำมรู้และเฝ้ำ
ระวั งกำรเกิดโรคมะเร็งใน
ประชำชนทั่วไป(คลองลำน 
ไทรงำม) 
๔.  อบรมเจ้ำหน้ ำที่  ,อสม    
ใ น ก ำ ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ร ะ ย ะ
สุดท้ำย(คลองลำน คลองขลุง 
ลำนกระบือ ทรำยทองวัฒนำ 
ไทรงำม) 
๕. ติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำย(คลองลำน คลองขลุง
พรำนกระต่ำย ลำนกระบือ
ทรำยทองวัฒนำ) 
๖.กำ รจั ด ให้บ ริก ำร  Pain 
clinic ในกำรดูแลจัดกำร
ควำมเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
(คลองลำน คลองขลุง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมืองฯ 310,000.- 
ทุ่งโพธิ์ 0 
ขำณุฯ 2010243.- 
คลองขลุง277170.- 
พรำนกระต่ำย 0 
ลำนกระบือ72690.- 
ไทรงำม 17800.- 
คลองลำน212780.- 
ทรำยทองฯ50000.- 
ปำงศิลำทอง 0 
บึงสำมัคคี 95330.- 
โกสัมพีนคร ๐ 
 
 
 
 
 
 

สป.999,975.- 
 
 
 
 
Service Plan 
1,190,000.- 

1. อัตรำตำยด้วยมะเร็งตับ 
(ไม่เกินร้อยละ ๒๔)ผลงำน 
ร้อยละ 5.14 
2.อัตรำตำยด้วยมะเร็งปอด 
ผลงำน ร้อยละ5.60 
3.สัดส่วนของมะเร็งเต้ำ
นม ระยะท่ี 1 และ 2ไม่
น้ อยกว่ ำ ร้ อยละ  70
ผลงำน  60 
4.สัดส่วนของ มะเร็ ง  
ปำกมดลูก ระยะท่ี 1 และ 
2ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
ผลงำน 75 
5.สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็ง
ล ำไส้และทวำรหนักระยะ
ท่ี๑และ ๒ ผลงำน 45 
6. ผล ง ำนสะ สมกำ ร      
คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
ร้อยละ 39.08 
 



๑๖๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

13.พัฒนำศูนย์ข้อมูลโรคมะเร็งและศูนย์
ส่งต่อโรคมะเร็ง 
14.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่ำงๆ เช่นที่
ประชุมระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล/
Website 
15.นิเทศงำนโดยNCD Board ระดับ
จังหวัด/และคณะกรรมกำรService Plan 
ปีละ 2 คร้ัง  
16.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

๗. โครงกำรคัดกรองมะเร็ง
เต้ำนมโดยเคร่ืองเอ็กซเรย์เต้ำ
นมเคลื่อนที่ ในกลุ่มสตรีกลุ่ม
เสี่ยงและด้วยโอกำส(พรำน
กระต่ำย ) 
๘. โครงกำรควบคุมป้องกัน
โรคมะ เ ร็งปำกมดลูกและ
มะเร็งเต้ำนมเพ่ือสร้ำงสังคม
สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
(ขำณุวรลักษบุรี พรำนกระต่ำย  
ลำนกระบือ คลองขลุง ไทรงำม) 
๙. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
ลดอัตรำกำรเกิดโรคมะเร็ง 
(ทรำยทองวัฒนำ) 
๑๐. เฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง
ตับและมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 
(บึงสำมัคคี ไทรงำม ) 
๑๑.จัดอบรมแพทย์ในกำร
ตรวจตับ ด้วยเคร่ือง US  คัด
กรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ(SP) 
๑๒.อบรม รพ.สต. อสม.ถึง
วิธีกำรตรวจ FIT (SP) 
๑๓. กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย
มะเร็งในสถำนบริกำร(SP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
สถานการณ์โรคเบาหวาน  

สถำนกำรณ์โรคเบำหวำนในประเทศไทย จำกข้อมูลรำยงำนประจ ำปี  2553 ส ำนักโรคไม่ติดต่อ    
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  พบอัตรำป่วยโรคเบำหวำนต่อแสนประชำกรของประเทศไทย        
จำกปี 2543-2552 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตรำตำยต่อแสนประชำกร ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลำเดียวกัน
อัตรำป่วยและอัตรำตำยด้วยโรคเบำหวำนตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปี 2555 พบว่ำ มีอัตรำเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน  

 
 
 
 
 

1.  
2.  
3.  

จำกกำรส ำรวจสภำวะสุขภำพประชำชนไทย ครั้งที่ ๔ ปี๒๕๕๒ พบว่ำประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไปป่วย
เป็นโรคเบำหวำนร้อยละ ๖.๙ แต่ยังไม่รู้ว่ำเป็นโรค ถึงร้อยละ ๓๑.๒ ซึ่งผู้เป็นโรคควบคุมได้เพียง ร้อยละ ๒๘.๕ 
จำกรำยงำนกำรติดตำมผลด ำเนินกำรนโยบำย กำรเฝ้ำระวังควบคุมป้องกันโรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง
ด้วยปิงปองจรำจร 7 สีพบอัตรำป่วยโรคเบำหวำนเพิ่มจำก 353.49 ต่อแสนประชำกร(ปี2545) เป็น
1,050.6 ต่อ แสนประชำกร(ปี2555) เพ่ิมขึ้น 3 เท่ำ  ค่ำเฉลี่ยประเทศ มีอัตรำควำมชุกโรคเบำหวำน ร้อย
ละ 5.5 (มิถุนำยน 2556)  

อัตรำควำมชุกโรคเบำหวำน จังหวัดก ำแพงเพชร ปี2553-2557 เป็น ร้อยละ 3.29, 4.38, 3.87, 
5.29 และ 5.57 ตำมล ำดับ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กำรคัดกรองโรคเบื้องต้นจึงเป็นกำรค้นหำป้องกันกำรเกิดโรค
ในระยะเริ่มแรกได ้จังหวัดก ำแพงเพชรในด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  

สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง 

สถำนกำรณ์โรคควำมดันโลหิตสูงในประเทศไทย จำกข้อมูลรำยงำนประจ ำปี 2553 ส ำนักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  อัตรำป่วยต่อแสนประชำกรโรคควำมดันโลหิตสูงในประเทศไทย 
ต่อแสนประชำกรจำกปี 2543-2552 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมำกโดยเฉพำะในปี 2552 อัตรำตำยแสน
ประชำกรโรคควำมดันโลหิตสูง ต่อแสนประชำกรปี 2543-2552  มีกำรเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก  
 
 
 
 
 

 

อัตราป่วยและอตัราตาย ต่อ ประชากรแสนคน ด้วยโรคเบาหวานป ี
2544-2555 (E10-E14)จังหวดัก าแพงเพชร 

 



๑๖๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที่  23  จังหวัดก ำแพงเพชรพบอัตรำป่วยและอัตรำตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรคควำมดันโลหิตสูงตั้งแต่ปี   
             2544 ถึงป ี2554พบว่ำมีอัตรำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

4.  
5.  
6.  

 
 
 
 
 
 

จำกกำรส ำรวจสภำวะสุขภำพประชำชนไทยครั้งที่๔ ปี๒๕๕๒ พบว่ำประชำชนอำยุ 15ปีขึ้นไป  ป่วย
เป็นควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๑.๔ แต่รู้ว่ำเป็นโรคเพียงครึ่งหนึ่งเท่ำนั้นและสำมำรถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ได้ 
ร้อยละ ๒๐.๒ จำกรำยงำนกำรติดตำมผลด ำเนินกำรนโยบำย กำรเฝ้ำระวังควบคุมป้องกันโรคเบำหวำน      
โรคควำมดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจรำจร 7 สี ค่ำเฉลี่ยประเทศ มีอัตรำควำมชุกโรคควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 8.3  
(มิถุนำยน 2556)อัตรำควำมชุกโรคควำมดันโลหิตสูง จังหวัดก ำแพงเพชรปี 2553-2557 เป็น ร้อยละ 7.86,9.51, 
7.43, 9.09 และ 10.09 ตำมล ำดับมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

 
สภาพปัญหา 

ปัญหำสุขภำพของประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร ส่วนใหญ่เกิดจำกโรคไม่ติดต่อ ได้แก่  โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด  มะเร็ง  หลอดเลือดหัวใจและสมอง  อุบัติเหตุ  ควำมดันโลหิตสูงและเบำหวำน เป็นต้น       
ซึ่งโรคเหล่ำนี้เกิดจำกกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ได้แก่  กินหวำน มัน เค็ม , ผักน้อย, มีสำรปนเปื้อนใน
อำหำร, ออกก ำลังกำยน้อย, อ้วนเครียด, ดื่มสุรำ, สูบบุหรี่ และอยู่ในสิ่งแวดล้อม/มลภำวะเป็นพิษ จึงควรให้
ประชำชนตระหนักในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค  ลดอัตรำตำยก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อ
ลงร้อยละ 25 ภำยในปี 2568  และพบว่ำอัตรำกำรเข้ำรับบริกำรผู้ป่วยนอก(OP= Out Patient) ทั้งใน
โรงพยำบำลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 20-25 ถ้ำสำมำรถลดอัตรำ
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะสำมำรถลดภำระงำนและค่ำใช้จ่ำยลงได้  ส ำหรับอัตรำกำรเข้ำรับรักษำตัวใน
โรงพยำบำล(IP=In Patient) ร้อยละ 50 นอนรักษำตัวในโรงพยำบำลก ำแพงเพชร  ร้อยละ ๒๕ เป็นกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  และพบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรปฏิบัติตนไม่เหมำะสมจนท ำให้มีภำวะแทรกซ้อน ตำ ไต เท้ำ 
หัวใจและสมอง ซึ่งเกินขีดควำมสำมำรถของโรงพยำบำลชุมชนต้องส่งต่อมำโรงพยำบำลก ำแพงเพชร 

อัตรำควำมชุกโรคเบำหวำน จังหวัดก ำแพงเพชร ปี2553-2557 เป็น ร้อยละ 3.29, 4.38, 3.87, 
5.29 และ 5.57 ตำมล ำดับ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กำรคัดกรองโรคเบื้องต้นจึงเป็นกำรค้นหำป้องกันกำรเกิดโรค
ในระยะเริ่มแรกได้ จังหวัดก ำแพงเพชรในด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   ส ำหรับ
อัตรำป่วยและอัตรำตำยต่อแสนประชำกรด้วยโรคควำมดันโลหิตสูงตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2554พบว่ำมีอัตรำ
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน  พบว่ำอัตรำควำมชุกโรคควำมดันโลหิตสูง จังหวัดก ำแพงเพชร ปี 2553-2557 เป็น 
ร้อยละ 7.86,9.51, 7.43, 9.09 และ 10.09 ตำมล ำดับมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 

อัตราป่วยและอตัราตาย ต่อ ประชากรแสนคน ด้วยโรคเบาหวาน           
ป ี2544-2555 (I10-I15) จังหวดัก าแพงเพชร

..  
ที่มำ : งำนควบคุมโรคไม่ติดต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ก ำแพงเพชร 



๑๖๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ด้ำนกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบำหวำนในกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดโดยพบว่ำ
ผู้ป่วยที่สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลได้โดยมีค่ำ HbA1C น้อยกว่ำ ๗% ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรตรวจ ๒ ครั้ง
ติดกัน  ในภำพรวมจังหวัด  มีผู้ป่วยเบำหวำนในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนรักษำในคลินิกบริกำรทั้งหมด 
จ ำนวน  19,994 รำย  ได้รับกำรตรวจ HbA1C ในช่วงเวลำที่ก ำหนด  จ ำนวน  14,488 รำย  ร้อยละ 
72.46  ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี  จ ำนวน  6,317 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 (เป้ำหมำย  ร้อยละ 40)      
มีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพจ ำนวน  ๙  แห่ง  ที่สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี  ได้แก่  เครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอคลองขลุง  ร้อยละ 58.32  รองลงมำได้แก่  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอคลองลำน  และ
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอลำนกระบือ  ร้อยละ 54.15   50.22  ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 101 จ ำนวน ร้อยละ ผู้ป่วยเบำหวำนโรคเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี  

เครือข่ายบริการ 
ผู้ป่วยเบาหวานที่รับการ
รักษาในรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ราย) 

ตรวจติดตาม HbA1C ในช่วงเวลาท่ีก าหนด (คน) 
ได้รับการตรวจ HbA1C ค่า HbA1Cน้อยกว่า 7 % 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

 เมืองก าแพงเพชร 5,534 3,282 59.31 950 28.95 

 ไทรงาม 1,748 1,384 79.18 592 42.77 

 คลองลาน 1,455 1,108 76.15 600 54.15 

 ขาณุวรลักษบุร ี 3,051 2,585 84.73 1,264 48.90 

 คลองขลุง 2,112 1,653 78.27 964 58.32 

 พรานกระต่าย 2,012 1,468 72.96 485 33.04 

 ลานกระบือ 1,198 922 76.96 463 50.22 

 ทรายทองวฒันา 838 726 86.63 343 47.25 

 ปางศิลาทอง 703 355 50.50 172 48.45 

 บึงสามัคค ี 789 665 84.28 324 48.72 

 โกสมัพีนคร 554 340 61.37 160 47.06 

รวม 19,994 14,488 72.46 6,317 43.60 

ที่มา :  ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร ปี  ๒๕๕๗  

 



๑๖๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง 
ส ำหรับกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง   มีผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงใน

พ้ืนที่รับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนรักษำในคลินิกบริกำรทั้งหมด จ ำนวน  47,203 ราย  ได้รับการติดตามวัดระดับ
ความดันโลหิตในช่วงเวลาที่ก าหนด  จ านวน  44,948 ราย  ร้อยละ 95.22 ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  
จ านวน 21,015 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75  (เป้าหมาย ร้อยละ 50)  มีเครือข่ายบริการสุขภาพจ านวน  4  แห่ง  
ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ได้แก่  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลานกระบือ  ร้อยละ 53.02  
รองลงมาได้แก่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทรายทองวัฒนา  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง และ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  ร้อยละ 53.02  53.02 และ 51.33 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 102  จ านวน ร้อยละ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  ปี ๒๕๕๗ 

 
เครือข่ำยบริกำร 

จ ำนวนผู้ป่วยควำมดัน
โลหิตสูงในพื้นที่รับผดิชอบ 

ที่ข้ึน ทะเบียนรักษำใน
คลินิกบริกำรทั้งหมด (รำย) 

ตรวจตดิตำมวัดควำมดันโลหิตสูงในช่วงเวลำที่ก ำหนด (คน) 
ได้รับกำรตรวจ
ติดตำมค่ำควำม
ดันโลหติครั้งที ่2 

(รำย) 

ร้อยละ 
ควบคุมระดับ 
ควำมดันโลหิต 

ได้ดี (รำย) 
ร้อยละ 

เมืองก ำแพงเพชร 14,358 13,650 95.07 6,043 44.27 
ไทรงำม 2,942 2,814 95.65 1,033 36.71 
คลองลำน 3,875 3,747 96.70 1,683 44.92 
ขำณุวรลักษบุร ี 7,043 6,587 93.53 3,381 51.33 
คลองขลุง 4,412 4,117 93.31 2,150 52.22 
พรำนกระต่ำย 5,053 4,793 94.85 2,388 49.82 
ลำนกระบือ 2,810 2,697 95.98 1,430 53.02 
ทรำยทองวัฒนำ 1,483 1,447 97.57 759 52.45 
ปำงศิลำทอง 1,832 1,773 96.78 827 46.64 
บึงสำมัคค ี 1,642 1,620 98.66 662 40.86 
โกสัมพีนคร 1,753 1,703 97.15 659 38.70 

รวม 47,203 44,948 95.22 21,015 46.75 
ที่มา :  ระบบคลังข้อมูลงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ปี  ๒๕๕๗ 

สถานการณ์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 จำกข้อมูลรำยงำนประจ ำปี 2553 ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โรค
เรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่างในปี พ.ศ.2553  ได้รับรายงานผู้ป่วยใหม่จ านวน 39,017 ราย อัตราป่วย 
61.25 ต่อประชากรแสนคน จ าแนกเป็นเพศชาย 25,913 ราย อัตราป่วย 82.60 ต่อประชากรแสนคน 
และเพศหญิง 13,104 ราย อัตราป่วย 40.53 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนชายต่อหญิงเท่ากับ 1.97 : 1  
มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่างสะสม (พ.ศ. 2549 - 2553) จ านวน  167,651 ราย  อัตราความชุก 
263.18 ต่อประชากรแสนคน 

 
 



๑๖๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

จากการรวบรวมข้อมูลของจังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557   พบว่า  อัตราการป่วย
และอัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีอัตราป่วย ๓๖๖.๓๙  ต่อแสนประชากร  
เพ่ิมขึ้นเป็นอัตรา  496.81  ต่อแสนประชากรในปี ๒๕๕๗  ส่วนอัตราตายก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน  
จากปี ๒๕๕๓  อัตราตาย  ๒.๒๐  ต่อแสนประชากร  เพ่ิมข้ึนเป็นอัตรา  4.05  ต่อแสนประชากรในปี  ๒๕๕๗  

รูปที ่24  อัตราป่วยและอัตราตายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร            
             ป ี2553-2557 

366.39 401.92
494.56 521.42 496.81

2.20 3.58 3.36 7.69 4.05
0.00

200.00

400.00

600.00
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ที่มา : Data Center  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูล  

อัตราป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) พบว่า ในปี 2557 มีอัตราป่วย496.81  ต่อแสน
ประชากร  เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  เมื่อพิจารณาจ าแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ  พบว่าเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอที่มีอัตราการป่วยสูงสุดได้แก่  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองลาน  อัตรา  889.61 ต่อ
แสนประชากร รองลงมาได้แก่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
ทรายทองวัฒนา  และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง  และ  อัตรา 735.39   692.06  และ 
631.65 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 103 อัตราป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร  ปี 2553-2557     
                  จ าแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ 

เครอืข่ำยบริกำรสุขภำพ Baseline 2557 
2553 2554 2555 2556 

เมืองก ำแพงเพชร 429.29 436.56 408.71 446.07 490.49 
ไทรงำม 343.39 349.79 299.63 358.60 404.53 
คลองลำน 654.84 758.81 658.09 759.15 889.61 
ขำณุวรลักษบุร ี 283.12 307.30 298.88 359.38 373.96 
คลองขลุง 332.59 403.29 462.00 524.09 631.65 
พรำนกระต่ำย 253.80 307.23 311.46 342.76 339.86 
ลำนกระบือ 256.45 338.62 373.27 338.83 402.66 
ทรำยทองวัฒนำ 467.21 528.20 564.71 477.25 692.06 
ปำงศิลำทอง 429.68 418.08 463.01 467.37 735.39 
บึงสำมัคค ี 344.59 372.88 579.83 528.34 591.64 
โกสัมพีนคร 7.08 28.26 17.58 22.77 213.47 

รวม 366.39 401.92 395.85 430.76 496.81 
ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   
 
 



๑๖๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ส าหรับอัตราการตายตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 255๗ เพ่ิมขึ้นทุกปี จากปี ๒๕๕๓  อัตราตาย ๒.๒๐  ต่อ
แสนประชากร  เพ่ิมขึ้นเป็นอัตรา  ๔.๐๕  ต่อแสนประชากรในปี  ๒๕๕๗  เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีอัตรา
การตายสูงสุดได้แก่  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทรายทองวัฒนา  อัตรา ๑๖.๖๑  ต่อแสนประชากร  
รองลงมาได้แก่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง  และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพรานกระต่าย  
อัตรา 8.31  7.55  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 104  อัตราตายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2557   
          จ าแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
Baseline 2557 

 2553 2554 2555 2556 
 เมืองก ำแพงเพชร 1.88 3.31 1.89 5.11 1.48 
 ไทรงำม 0.00 3.93 1.96 10.13 2.45 
 คลองลำน 4.77 7.92 9.49 11.53 5.74 
 ขำณุวรลักษบุร ี 0.00 4.68 3.51 6.62 3.10 
 คลองขลุง 1.37 2.75 0.00 3.09 3.91 
 พรำนกระต่ำย 4.30 2.86 4.27 5.96 7.55 
 ลำนกระบือ 4.71 0.00 0.00 2.20 7.28 
 ทรำยทองวัฒนำ 0.00 0.00 0.00 4.73 16.61 
 ปำงศิลำทอง 6.61 3.29 13.13 30.05 8.31 
 บึงสำมัคค ี 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 
 โกสัมพีนคร 3.54 7.06 3.52 13.01 3.75 

รวม 2.20 3.58 3.16 7.27 4.05 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  

1. ตัวช้ีวัดหลัก (ระดับเขต)  และ/หรือ ระดับจังหวัดที่เป็นปัญหา 

ตัวช้ีวัดหลัก 
Baseline เป้ำหมำย2557 

เทียบBaseline 2555 2556 2557 
1.อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำกโรคเบำหวำน (E10-E14) 0.05 0.14 0.78 0.50 
2.อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่จำกควำมดนัโลหิตสูง (I10-I15) 0.14 0.37 2.24 2.00 
3.ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีควบคุมระดับน ้ำตำลในเลือดได้ด ี
(ร้อยละ 40) 

59.81 47.08 43.60 50 

4.ร้อยละผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงทีควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี  
(ร้อยละ 50) 

65.45 42.27 46.75 50 

5.ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนไดร้ับกำรคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอ
ประสำทตำ(ร้อยละ60) 

76.71 4346 57.30 60 

6.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : อัตรำกำรรับไวร้ักษำใน รพ. ของผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อประชำกรอำยุ 15 ปี ข้ึนไป 
 (ไม่เกิน๑๓๐/แสน ปชก.) 

254.41  221.47 210.41 200 

7.รพท. และรพช. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคลินิก NCDคุณภำพ
(ร้อยละ70) 

NA 90.91 66.67 70 



๑๖๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ ผลกำร
ด ำเนินงำน 26,890,740. บาท 

อ ำเภอ จงัหวดั 

โรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนระดับจังหวัด/อ ำเภอ 
2.คัดกรองเบำหวำนควำมดัน
โลหิตให้ประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้น
ไปตำมมำตรฐำน 
3.คัดกรองภำวะแทรกซ้อน/ส่งต่อ 
4.ตรวจวัดสมรรถภำพของหลอด
เลือดที่ขำในผู้ป่วยเบำหวำนโดย
วิธีManual/Drop Tone/ ABI 
(Ankle brachial) index/ 
PVR=Pulse Volume Record 
5.ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูงได้รับกำรดูแลด้ำนจิตเวช 
6.พัฒนำClinic NCDคุณภำพ  
ทั้งใน ร.พ และรพ.สต. 
7.คืนข้อมูล/ประสำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีให้กำรสนับสนุน
กำรคัดกรองเบำหวำนควำมดัน
โลหิตในเวทีต่ำงๆ ทั้งระดับ
จังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล/Website 
8.ปรับเปลีย่นพฤติกรรมตำมหลัก
สุขภำพดี วิถีธรรมวิถีไทย 3ส 3อ  
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
โรคเบำหวำนควำมดัน ใช้ SMBG 
,SMBP 
9.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนำตนเองเป็น
หมู่บ้ำนสังคมสุขภำพดีวิถีธรรม
วิถีไทย 
10.ให้ค ำปรึกษำในกำรเลิกสุรำ/
อดบุหรี่เบื้องต้นได ้
11. นิเทศงำนโดยNCD Board 
ระดับจังหวดั/และคณะกรรมกำร
Service Plan ปีละ 2 ครั้ง 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

1. โครงกำร :  กำรดูแล
ผู้ป่วยเบำหวำน(เมือง) 
2.กำรดูแลผู้ป่วยโรคถุงลม
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง(เมือง 
คลองล ำน  คลองขลุ ง 
คลองขลุง ไทรงำม) 
3.โครงกำร: ส่งเสริมทันต
สุ ข ภ ำ พ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบำหวำน(คลองลำน) 
4 .พัฒนำคุณภำพกำ ร
รักษำโรคเบำหวำนโรค
ควำมดันโลหิตสูงให้ได้
ม ำต รฐำน (คลองลำน 
ขำณุฯ คลองขลุง) 
5 คัดกรองำวะแทรกซ้อน 
ตำ ไต เท้ำ ในผู้ป่วย
เบำหวำน(คลองลำน 
 คลองขลุง ขำณุ ไทรงำม 
ลำนกระบือ) 
6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนและ
ควำมดัน โลหิตสู งตำม
หลักวิถีธรรม วิถีไทย 3ส.
3อ.(คลองขลุง คลองลำน
ขำณุฯ พรำนกระต่ ำย 
ไทรงำม) 
7.พัฒนำโรคปอดอุดกั้น
เ รื้ อรั ง ให้ ได้ มำตรฐำน
(คลองลำน ลำนกระบือ  
คลองขลุง) 
8. กำรวัดและติดตำมผล
ควำมดันโลหิตและระดับ
น้ ำ ต ำ ล ป ล ำ ย นิ้ ว ด้ ว ย
ตนเองที่บ้ำนของผู้ป่วย
เบำหวำนและผู้ป่วยควำม
ดันโลหิตสูง(คลองลำน  
คลองขลุง) 
 

เมืองฯ    0 
ทุ่งโพธิฯ์   134,000.- 
ขำณุฯ     875,860.- 
คลองขลุง      
           20,682,458.- 
พรำนกระต่ำย    
            347,600.- 
ลำนกระบือ  
            117,740.- 
ไทรงำม   190,000.- 
คลองลำน  
          1,288,532.- 
ทรำยทองฯ  
            300,060.- 
ปำงศิลำทอง  
             77,500.- 
บึงสำมัคคี  
           1,921,990.- 
โกสัมพีนคร    
            505,000.- 
 

Service Plan 
  450,000.- 

 

 



๑๗๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(ต่อ) 

มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร 
งบประมาณ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

26,890,740. บาท 
อ ำเภอ จงัหวดั 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
1.จัดบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง Clinic COPD
และพัฒนำให้ได้เกณฑ์มำตรฐำน 
2.ค้นหำกลุ่มเสี่ยงท่ีสูบบหุรี่ขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วยระยะเริ่มแรก 
3.ปรับเปลีย่นพฤติกรรมตำมหลัก
สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย 3 ส 3 อ  
ทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
4.จัดบริกำรใหค้ ำปรึกษำในกำร
อดบุหรี ่
5.ขับเคลื่อนหมู่บ้ำนสังคม
สุขภำพดีวิถีธรรมวิถีไทย เป็น 
หมู่บ้ำนปลอดบุหรี่ แบบ 3ส 3อ 
6.ดูแลผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องให้ O2 
Therapy at home และ กำร
ดูแลผูป้่วยระยะสุดท้ำย (End of 
life care) 
7.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่ำงๆ 
เช่นที่ประชุมระดับจังหวัด/
อ ำเภอ/ต ำบล/Website 
8.นิเทศงำนโดย NCD Board 
ระดับจังหวดั/และคณะกรรมกำร
Service Plan ปีละ 2 ครั้ง 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

9.โครงกำร: เภสัชเยี่ยม
บ้ำน (คลองลำน) 
10.กำรป้องกันเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงโรคเบำหวำน
และควำมดันโลหิตสู ง
(ขำณุฯ พรำนกระต่ำย 
ลำนกระบือ) 
11.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่ อลดอั ต ร ำก ำ ร เ กิ ด
โรคเบำหวำน/ควำมดัน
โลหิตสูงรำยใหม่จำกกลุ่ม
เสี่ยง(ขำณุฯ คลองขลุง 
พรำนกระต่ำย) 
12.โครงกำร: นวัตกรรม
เซียมซีสุขภำพ(ขำณุฯ) 
13.โครงกำร: นวัตกรรม
เบำหวำนแสนสนุกกับ
กรำฟชีวิตลิขิตเบำหวำน
(ขำณุฯ) 
14 . โครงกำรรู้ สี  รู้ ทั น 
ควบคุมได้ ด้วยวิถีธรรม 
วิถีไทย(ขำณุฯ) 
15.โครงกำรสังคมสุขภำพ
ดีวิถีธรรมวิถีไทย 
16. พัฒนำคลินิก NCD  
COPD คุณภำพ 
(คลองขลุ ง  ทรำยทอง
วัฒนำ) 
17.กำรให้ ควำมรู้ และ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม
ผู้ป่วย DM HT COPD 
(คลองขลุง ทรำยทองวัฒนำ) 
 
 
 
 

   

 



๑๗๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(ต่อ) 

มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร 
งบประมาณ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

26,890,740. บาท 
อ ำเภอ จงัหวดั 

 

18.: โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติให้ควำมรู้/เข้ำใจแก่
ผู้ป่วย/Care giver 
โรคเบำหวำน และควำม
ดั น โ ล หิ ต สู ง ( พ ร ำ น
กระต่ำย 
19. จัดระบบกำรดูแล 
Asthma 
(พรำนกระต่ำย) 
20.โครงกำรอำหำรเช้ำ
เพื่อผู้ป่วยเบำหวำน(ทรำย
ทองวัฒนำ) 
21.อบรม Care giver 
Case Management(ABI 
กำ ร ต ร ว จ เ ท้ ำ ) ผู้ ป่ ว ย
เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 
(SP คลองลำน  
คลองขลุง ไทรงำม) 
22 .  ให้ ค ว ำมรู้ อ สม . /
ผู้ดูแล/ผู้ป่วยและ จนท.
ในโรคเบำหวำน ควำมดัน
โลหิตสูงด้วยปิงปอง7สี 
Mini Nurse Manager 
(คลองขลุง) 
23. Palliative Care 
(คลองขลุง) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๔ สาขาตา ไต 
สถานการณ์โรคตา 

ในปี พ.ศ. 2549-2550 พบว่า ประชากรไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.59 (พบในเพศชาย
ร้อยละ 1.03 มากกว่าเพศหญิงซึ่งพบร้อยละ 0.29) และสายตาเลือนรางร้อยละ 1.57 (พบในเพศหญิงร้อยละ 
1.93 มากกว่าเพศชายซึ่งพบ 0.93) ประมาณการณ์ว่ามีประชากรชายมีสายตาพิการ 1,594,277 คน และ
ประชากรหญิงมีสายตาพิการ 2,370,692 คนเมื่อมาพิจารณาความพิการทางตาทุกประเภทจะพบว่าเพ่ิมขึ้น
ตามอายุของประชากรที่มากขึ้นและเพ่ิมในอัตราที่สูงเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี สาเหตุที่ท าให้ประชากรมีสายตา
พิการมากที่สุด คือมีความผิดปกติของสายตาและไม่มีแว่นตาใส่พบมากถึงร้อยละ 24.35 คิดเป็นประชากรไทย 
(ที่ควรใส่แว่นตาแต่ยังไม่มีแว่นตาใส่) เป็นจ านวน 15,301,032 คน และท าให้ตาบอด 101,602 คน 
สาเหตุที่พบรองลงมาคือ ต้อกระจกพบร้อยละ 8.95 คิดเป็นประชากร 5,626,268 คน และท าให้ตาบอด 
98,336 คน ซึ่งคาดว่าจะเป็นจ านวนต้อกระจกตกค้างในปัจจุบันต้อหินพบร้อยละ 4.56 คิดเป็นประชากร 
2,865,087 คน ท าให้ตาบอด 17,465 คน นอกจากนี้พบว่าตาเหล่จุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมและ
เบาหวานในจอประสาทตาพบได้ร้อยละ 1.42, 1.27 และ 1.12 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 105 เมื่อเปรียบเทียบตาบอดจากการส ารวจของ WHO กับผลการส ารวจตาบอดใน ปี พ.ศ. 2549-  2550    
                  ของประเทศไทยพบว่าสาเหตุของตาบอดใกล้เคียงกันตามตาราง 

 

ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

อัตราป่วยด้วยโรคจอประสาทตาของจังหวัดก าแพงเพชรตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน อัตรา 37.27, 54.13, 59.10, 84.22 และ 95.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที่ 25  อัตราป่วยด้วยโรคจอประสาทตา  จังหวัดก าแพงเพชร  ปี 2553 - 2557 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗   

อัตราป่วยด้วยโรคตาต้อกระจกจังหวัดก าแพงเพชรปี 2553-2556 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้ม
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา  โดยในปี 2557  อัตรา  1066.00 ต่อแสนประชากร  เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ
สุขภาพ  พบว่าเครือข่าบริการสุขภาพอ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีอัตราสูงสุด  2161.69 ต่อแสนประชากร  
รองลงมาได้แก่  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทรายทองวัฒนา   และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบึงสามัคคี  
มีอัตรา  1732.92 และ 951.17  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 106  อัตราป่วยด้วยโรคตาต้อกระจกจังหวัดก าแพงเพชรปี 2553-2557 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
Baseline 2557 

 2553 2554 2555 2556 
 เมืองก าแพงเพชร 1619.16 1455.18 1640.02 1888.70 2161.69 
 ไทรงาม 461.12 408.75 470.01 658.45 880.16 
 คลองลาน 344.90 334.26 344.87 419.92 489.76 
 ขาณุวรลักษบุร ี 222.38 186.44 446.13 1327.80 282.02 
 คลองขลุง 379.13 379.89 504.63 1150.22 633.60 
 พรานกระต่าย 275.31 367.25 420.96 420.25 578.51 
 ลานกระบือ 239.98 181.07 258.24 952.70 300.78 
 ทรายทองวัฒนา 441.96 668.77 692.09 968.67 1732.92 
 ปางศิลาทอง 380.10 434.54 407.18 717.74 714.61 
 บึงสามัคค ี 390.03 235.90 521.85 1347.48 951.17 
 โกสัมพีนคร 42.47 31.79 17.58 29.27 157.29 

รวม 692.07 642.97 771.08 1157.00 1066.00 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   

 

 

 



๑๗๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที ่107  การตรวจจอประสาทในกลุ่มป่วยเบาหวานปีงบประมาณ 2557 แบ่งระดับความผิดปกติ 
                   และการรักษาด้วย laser 

เครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

ตรวจจอ
ประสาท

ตา 
NoDR ร้อยละ Mild 

ร้อย
ละ 

Moderate 

ร้อย
ละ 

severe 

ร้อย
ละ 

PD
R 

ร้อย
ละ 

Laser 
(คน) 

เมือง 3,157 1,600 50.68 106 3.36 52 1.65 6 0.19 8 0.25 59 
ไทรงาม 848 902 106.37 2 0.24 6 0.71 1 0.12 0 0.00 10 
คลองลาน 1,056 759 71.88 15 1.42 2 0.19 0 0.00 0 0.00 5 
ขาณุวรลักษบุร ี 1,876 1,221 65.09 61 3.25 53 2.83 3 0.16 6 0.32 18 
คลองขลุง 1,525 812 53.25 3 0.20 0 0.00 1 0.07 0 0.00 8 
พรานกระต่าย 1,502 824 54.86 9 0.60 1 0.07 3 0.20 0 0.00 21 
ลานกระบือ 596 499 83.72 20 3.36 4 0.67 2 0.34 1 0.17 0 
ทรายทองวัฒนา 666 631 94.74 13 1.95 5 0.75 12 1.80 0 0.00 3 
ปางศิลาทอง 315 238 75.56 2 0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 
บึงสามัคค ี 395 601 152.15 4 1.01 0 0.00 0 0.00 1 0.25 5 
โกสัมพีนคร 322 279 86.65 7 2.17 3 0.93 0 0.00 1 0.31 17 

รวม 
12,258 
(61.31) 8,366 68.25 242 1.97 126 1.03 28 0.23 17 0.14 154 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ 

ตารางท่ี 108  การคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ จังหวัดก าแพงเพชรปี ๒๕๕๗  

อ ำเภอ ประชำกร 
ทั้งหมด 

อำยุ 60 ปี 
ขึ้นไป 

% ผู้สูงอำย ุ คัดกรอง 
สำยตำ (คน) 

% คัดกรอง 

ขำณุวรลักษบุร ี 17,670 17,188 97.27 15,279 88.89 

คลองขลุง 17,917 11,081 61.85 8,025 72.42 

คลองลำน 8,817 8,733 99.05 5,012 57.39 

ทรำยทองวัฒนำ 8,589 3,195 37.20 2,751 86.10 

บึงสำมัคค ี 3,866 3,859 99.82 2,451 63.51 

ปำงศิลำทอง 4,200 4,123 98.17 3,508 85.08 

พรำนกระต่ำย 8,964 8,846 98.68 5,677 64.18 

ลำนกระบือ 7,833 6,053 77.28 4,132 68.26 

เมืองก ำแพงเพชร 37,726 31,310 82.99 20,928 66.84 

โกสัมพีนคร 8,114 4,141 51.04 1,794 43.32 

ไทรงำม 35,292 7,933 22.48 5,945 74.94 

รวม 158,988 106,498 66.98 75,497 70.89 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  



๑๗๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที่ 109 ร้อยละผู้สูงอายุที่คัดกรองต้อกระจกและสงสัยตาบอด  จังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ 

อ าเภอ 
อายุ 60 ปี 

ขึ้นไป 

คัดกรอง 
สายตา 
(คน) 

นับน้ิวที่ 3 เมตรไม่ได ้
(สงสัยตาบอด) 

%สงสัยตาบอด 

1 ข้ำง 2 ข้ำง 1ข้ำง 2 ข้ำง 

ขำณุวรลักษบุร ี 17,188 15,279 463 327 3% 2% 

คลองขลุง 11,081 8,025 365 252 5% 3% 

คลองลำน 8,733 5,012 264 280 5% 6% 

ทรำยทองฯ 3,195 2,751 140 89 5% 3% 

บึงสำมัคค ี 3,859 2,451 169 139 7% 6% 

ปำงศิลำทอง 4,123 3,508 176 107 5% 3% 

พรำนกระต่ำย 8,846 5,677 341 216 6% 4% 

ลำนกระบือ 6,053 4,132 169 76 4% 2% 

เมืองฯ 31,310 20,928 1,088 1,168 5% 6% 

โกสัมพีนคร 4,141 1,794 35 28 2% 2% 

ไทรงำม 7,933 5,945 423 335 7% 6% 

รวม 106,498 75,502     

ที่มา : งานควบคุมโรคไม่ติอต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  
 
สถานการณ์โรคไต 

จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(Thai seek project) ที่ได้มีการศึกษาถึงความชุกของไต
เรื้อรังในคนไทยในปี พ.ศ.2550-2552 ในประชากรตัวอย่าง 3,459 คนพบว่า มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจ านวน
ทั้งสิ้นร้อยละ 17.6 แบ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 ร้อยละ 3.3 ระยะที่ 2 ร้อยละ 5.6 ระยะที่ 3 ร้อยละ 
7.5 ระยะที่ 4 ร้อยละ 0.8 และระยะที่ 5 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายร้อยละ 0.3 หากน ามาประมาณในประชากร
ประเทศไทยทั้งสิ้น 65 ล้านคน  ในอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะมีผู้ป่วยไตเรื้อรังประมาณ 7.6 ล้านคนและเป็น
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 200,000 คน จากข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พบว่า  
มีผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตในสิทธิ สปสช. ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งสิ้น 28,194 ราย  
และยังมีชีวิตอยู่ 19,843 ราย  แต่ละคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละกว่า 30,000 บาทต่อเดือน  ใช้งบของ
ปีพ.ศ.2554 ทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท และหากไม่มีการแก้ไขเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2560  อาจต้องใช้
งบประมาณถึงกว่า 17,000 ล้านบาท  ในการรักษาบ าบัดทดแทนไต 

อัตราตายผู้ป่วยไตวายต่อแสนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นแนวทางเดียวกับ
ข้อมูลของ เขต 3 และ ระดับประเทศ 

 

 

http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NDAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NDAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NTAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NTAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MzAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MzAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=ODAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=ODAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MDEyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MDEyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=OTAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=OTAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NjAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NjAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NzAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=NzAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MTAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MTAyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MTEyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MTEyNg==&v=amphur&blind=2
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MjAyNg==&v=amphur&blind=1
http://vision2020thailand.org/rep-suspect-blind-detail.php?y=2557&a=MjAyNg==&v=amphur&blind=2


๑๗๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที่ 26   อัตราตายผู้ป่วยไตวายเปรียบเทียบ ประเทศ เขต 3 และจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2550-2554 
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ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
        กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดก าแพงเพชรจากข้อมูลพบว่า  อัตราป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ปี 2553- 2557  
มีอัตรา  118.97, 229.89, 194.76, 341.36  และ 534.63 ต่อแสนประชากร  ซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกป ี   
ส าหรับอัตราการตายก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันต้ังแตป่ี 2553-2557  มีอัตรา10.04, 19.01, 21.03, 
20.57 และ 5.91  ต่อแสนประชากร  ตามล าดับ 

รูปที่ 27  อัตราป่วยและอัตราตาย โรคไตเรื้อรังต่อแสนประชากร จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2553-2557 
 

ที่มา : Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

จากข้อมูลปี 2553 ถึงปี 2557 ในภาพรวมจังหวัดพบว่า  อัตราตายด้วยโรคไตเพ่ิมขึ้นทุกปี  เมื่อ
พิจารณารายเครือข่ายบริการสุขภาพในปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอที่มีอัตราตายสูงได้แก่ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทรายทองวัฒนา รองลงมาได้แก่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง และ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  อัตรา 11.07, 9.78  และ  9.30  ต่อแสนประชากร  ตามล าดับ 

สภำพปัญหำ 

อัตราป่วยด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน  เปรียบเทียบ ปี 2553-2557   จังหวัดก าแพงเพชร   พบว่ามี
แนวโน้มลดลง  ร้อยละ   13.48,  14.60,  21.85,  18.05  และ 18.99 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการสุขภาพ พบว่าในปี ๒๕๕๗  เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่   
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอคลองขลุง  อัตรา  64.53  ต่อแสนประชากร  รองลงมาได้แก่  เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอเมืองก าแพงเพชร  และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง อัตรา 27.55 และ 
๑๖.๖๒  ตามล าดับ 

 

     



๑๗๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางที ่110 อัตราป่วยด้วยโรคไตวายเฉียบพลันต่อแสนประชากร  เปรียบเทียบปี 2553-2557 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
Baseline  

พ.ศ.2557 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

 เมืองก ำแพงเพชร 20.73 15.12 31.11 23.21 27.55 
 ไทรงำม 11.77 23.58 47.00 22.29 4.90 
 คลองลำน 33.38 31.68 33.22 6.59 15.31 
 ขำณุวรลักษบุรี 6.54 19.67 14.02 27.43 8.26 
 คลองขลุง 16.42 17.89 24.75 38.65 64.53 
 พรำนกระต่ำย 1.43 1.43 1.42 2.98 4.53 
 ลำนกระบือ 0.00 2.35 7.04 0.00 4.85 
 ทรำยทองวัฒนำ 0.00 4.26 0.00 9.45 5.54 
 ปำงศิลำทอง 6.61 3.29 6.57 0.00 16.62 
 บึงสำมัคคี 18.93 15.22 42.17 16.38 9.10 
 โกสัมพีนคร 0.00 0.00 0.00 6.50 11.24 

รวม 13.48 14.60 21.85 18.05 18.99 

ที่มา : Data Center ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  

1. ตัว ้ีวัดหลัก (ระดับเขต)   ละ/หรือ ระดับจังหวัดที่เป็นปัญหา 

ตัวชี้วัดหลัก 
Baseline เป้ำหมำย2558 

เทียบBaseline 2555 2556 2557 
1.ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับกำรผ่ำตัด
ต้อกระจกภำยใน 30 วัน 

NA 88.89 76.15 100 
2. อัตรำควำมชุกของตำบอดลดลง NA NA NA ลดลงจำกปี57 
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอัตรำกำรกรองของไต 
(eGFR) ลดลงไม่เกิน 4 มล/1.73 ม2 /นำท/ีปี 

NA NA NA >50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนนิงาน 3,848,311.บาท 
อ าเภอ จังหวัด 

ตา 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
2.ตรวจคัดกรองจอประสาทตา
ด้วยFundus camera ในผู้ป่วย
DMให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การตรวจและอ่านผลการตรวจ
ประสาทตาให้มีประสิทธิภาพ 
4.ส่งเสริมการให้เอกชนตรวจ
ตาโดยการสนับสนุนขององค์กร
ส่วนท้องถิ่นให้แพทย์/พยาบาล
อ่านเบ้ืองต้น 
5.การคัดกรองตาต้อกระจก
เบ้ืองต้นในผู้สูงอายุโดยอสม. 
6.ติดตามการคัดกรองภาวะตา
บอดในเด็กกลุ่มเสี่ยง ROP= 
Retinopathy of Prematurity  
7.ติดตามการวัดสายตาในเด็ก
นักเรียน 
8.เพ่ิมการเข้าถึงการรักษาจอ
ประสาทตา(Laser) 
9.เพ่ิมการเข้าถึงการผ่าตัดตา 
ต้อกระจก 
10.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวที
ต่างๆ เช่นที่ประชุมระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
Website 
11.นิเทศงานโดยNCD Board 
ระดับจังหวัด/และ
คณะกรรมการService Plan  
ปีละ 2 คร้ัง  
12.ประเมินผลการด าเนินงานไต 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
2.คัดกรองความเส่ียงโรคไตโดย
ประเมินค่าeGFRในกลุ่มเส่ียงโรคไต
เรื้อรัง ได้แก่ผู้ป่วยโรคDM/HT 

๑.แผนการออกนิเทศ
ติ ด ต า ม ง า น ร ะ บ บ
บริการสุขภาพ สาขา
จั ก ษุ วิ ท ย า (Service 
Plan) 
๒.คัดกรองภาวะเสี่ยง
โรคไตในผู้ป่วย DM HT 
(ทุก CUP) 
๓. คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย
โรคไต(เมือง คลองขลุง 
ขาณุ ) 
๔. โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะตาบอดในกลุ่ม
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน(เมือง) 
๕. การป้องกันเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงโรคไต  
(คลองลาน) 
๖. การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือลดอัตรา
การเกิดโรคไต(คลองลาน) 
๗.พัฒนาคุณภาพการ
รักษาโรคไตให้ได้มาตรฐาน
(คลองลาน คลองขลุง 
ทรายทองวัฒนา) 
๘. การคัดกรองเพ่ือ
ค้นหาโรคตา(ขาณุฯ 
คลองขลุง) 
 

 
เมืองฯ 155,080.- 
ทุ่งโพธิ์ 
312,520.- 
ขาณุฯ 236,800.- 
คลองขลุง 
1,502,821.- 
พรานกระต่าย 
20,000.- 
ลานกระบือ 
86,300.- 
ไทรงาม 27,500.- 
คลองลาน 
805,180.- 
ทรายทองฯ 
140,410.- 
ปางศิลาทอง 
153,900.- 
บึงสามัคคี 
127,800.- 
โกสัมพีนคร 0 
 
 
 

Service 
Planตา ไต  
๒8๐,๐๐๐ 

ตัวชี้วัดหลัก ผลงาน 
. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย 
Blinding Cataract 
ไ ด้ รั บ ก า ร ผ่ า ตั ด ต้ อ
กระจกภายใน 30 วัน 

24 วัน 

2. อัตราความชุกของ
ตาบอดลดลง 

NA 

3.ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ไตเร้ือรังที่มีอัตราการ
กรองของไต  (eGFR) 
ลดลงไม่ เกิน  4 มล/
1.73 ม2 /นาที/ปี 

NA 

 
ระยะเวลารอคอยผ่าตัด 
ตาต้อกระจก (๓๐ วัน) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดหลัก ผลงาน 
. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย 
Blinding Cataract 
ไ ด้ รั บ ก า ร ผ่ า ตั ด ต้ อ
กระจกภายใน 30 วัน 

75.54 

2. อัตราความชุกของ
ตาบอดลดลง 

NA 



๑๗๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(ต่อ) 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนนิงาน 3,848,311.บาท 
อ าเภอ อ าเภอ 

3.ประเมินค่าeGFRในกลุ่มเสี่ยง
โรคไตเร้ือรังในผู้ป่วย โรคนิ่ว/ 
Gout/ Nephritis/OA /ใช้ยา 
NSAIDs และกลุ่มตรวจร่างกาย   
4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
หลักสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
3ส 3อ 1น ลดเค็ม ลดโรคใน
กลุ่มเสี่ยงโรคไตเร้ือรังและชะลอ
ไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง
ระยะ1-4 
5.บริการ CKD Modify Clinic 
รพช.ทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน 
6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
7.พัฒนาศักยภาพรพ.แม่ข่าย
ให้บริการ CAPD/HD 
8.จัดท าCPG ระดับจังหวัด 
  -การวินิจฉัยโรคและจ าแนก
ระยะโรคไตเร้ือรัง  
  -มาตรฐานการให้ค าปรึกษา
เพ่ือชะลอ ไตเสื่อมและการ
เตรียมผู้ป่วยท าRRT 
 -มาตรฐานการรักษาป่วยโรคไต
เร้ือรังในCKD Clinic 
-การส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
9.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวที
ต่างๆ เช่นที่ประชุมระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
Website 
10.นิเทศงานโดยNCD Board 
ระดับจังหวัด/และ
คณะกรรมการService Plan 
ปีละ 2 คร้ัง  
11.ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

๙. ให้ความรู้ในการ
ชะลอความเสื่อมของไต
(ทุกCUP) 
๑๐. พัฒนามาตรฐาน 
CKD clinic(ทุกCUP) 
๑๑. การดูแลผู้ป่วยมี
ปัญหาตา และการ
มองเห็น(พราน
กระต่าย) 
๑๒.โครงการป้องกัน
การเกิดโรคตาและโรค
ไตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เพ่ือสร้างสังคมสุขภาพ
ดี  วิ ถี ธ ร ร ม  วิ ถี ไ ท ย  
(ลานกระบือ) 
๑๓. การด า เนินงาน 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น  CKD 
Clinic คุณภาพ( SP 
ทุกCUP) 

   

 
 
 



๑๘๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๕ สาขาอุบัติเหตุศัลยกรรม และออโธปิดกิส ์
สถานการณ ์

 จังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรมีแนวโน้มที่ลดลงในปี พ.ศ. 
2557 อัตราตายต่อแสนประชากรอยู่ท่ี 19.77   และอัตราป่วยปี พ.ศ.2557  ด้วยอุบัติเหตุทางถนน 
มีแนวโน้มที่ลดลง ปี 2556 อยู่ที่ 2111.45 ปี 2557 อยู่ที่  1973.70  ต่อแสนประชากร มีระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ( EMS)  โดยมีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียน ร้อยละ89.89  
จาก อปท.ทั้งหมด 89 แห่ง  และยังคงปฏิบัติหน้าที่ สามารถออกบริการได้อย่างต่อเนื่อง เพียงร้อยละ 52.5  และ
ได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลผู้ป่วยสาขาอุบัติเหตุ  ( Service  Plan สาขา  EMS (ER) ) 
มาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งทีม  Mini MERT ที่ผ่านการอบรม และผลการประเมินครบทุกอ าเภอ  การพัฒนา
มาตรฐานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นภารกิจส าคัญเพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่
ถูกวิธีและรวดเร็วลดการตาย และภาวะแทรกซ้อน มี Guide  to  Standardization  in  Hospital  Based  
Emergency  Care(SHEC)  เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่จะท าประโยชน์สูงสุดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  การพัฒนาเพ่ือสู่
มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ปี  ๒๕๕๗ รพท./รพช.ได้มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนาตามแนวทางเพ่ือสู่มาตรฐานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ 
มี  ๑๒  องค์ประกอบ  ๔  ด้าน  ผลการประเมินคุณภาพ ER  ของจังหวัดก าแพงเพชรในแต่ละโรพยาบาล
พบว่า ผ่านเป็นบางด้าน   จึงยังต้องมีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 111  ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินวิกฤติ สีเหลือง  สีแดง มาด้วยระบบ ๑๖๖๙ ร้อยละ  ๗.๓๒   
                   ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายก าหนดที่ให้เพ่ิมร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลือง 
                   สีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน ๑๐  นาท ี ร้อยละ 92.84 ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗  

การด าเนินงาน 
ปี   

2556 
ปี  

2557 
ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลือง  สีแดง)  
ที่ได้รับปฏิบัติกำรฉุกเฉินใน 10  นำท ี

74.75 92.84 

ทีม Mini MERT  คุณภำพ(12 แห่ง) 50 100 
SRRT คุณภำพ 100 100 
ER คุณภำพ 0 100 

ที่มา : MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ตารางท่ี 112  อัตราตายด้วยอุบัติเหตุ 

อัตรำ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บต่อสมอง  (Fatality  Rate) 3.5 4.1 3.47 
อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บหลำยระบบ 2.83 2.63 3.8 
อัตรำตำยด้วยอุบัติเหตุทำงถนนต่อแสนประชำกร 35.33 24.75 19.79 

ที่มา : MIS ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๑๘๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในการบริการประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และได้ขยาย

เครือข่าย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมในบุคลากร/อุปกรณ์  ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ๘๐  
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  ๘๙  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๘๙ (หน่วย  FR ) ในปี ๒๕๕๗  
ปฏิบัติงานได้จริงเพียงร้อยละ ๕๒.๕ แยกเป็นรายอ าเภอ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 113  จ านวนหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับที่ข้ึนทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
                    ของจังหวัดก าแพงเพชร 

อ าเภอ 

ประเภทหน่วย 

หมายเหตุ 
ALS(๑) BLSZ(๒) 

FR 
จ านวน 
อปท. 

ขึ้นทะเบียน 
(๓) 

ปฏิบัติงาน
ปี ๒๕๕๗ 

หยุด/ยัง
ไม่ได้เริ่ม 

เมือง
ก ำแพงเพชร 

๓ ๒/๑ ๑๙ ๑๖ ๑๓ ๓ หน่วย FR ยัง
ไม่รวม
หน่วยงำนอื่น 
ๆ เช่น 
มูลนิธิฯ,
สมำคมและ
หน่วยงำน
รำชกำรอื่น ๆ 
ที่สมัครเข้ำ
ร่วมโดยมี
หน่วยงำนอื่น
ที่เข้ำมำร่วม
ในระบบมี
จ ำนวน  ๕  
หน่วยงำน 

ขำณุวรลักษบุร ี ๑ ๒ ๑๓ ๑๐ ๓ ๗ 
คลองขลุง ๑ ๒ ๑๓ ๑๓ ๕ ๘ 
พรำนกระต่ำย ๑ ๘/๑ ๑๑ ๘ ๓ ๕ 
คลองลำน ๑ ๒ ๔ ๔ ๔ ๐ 
ไทรงำม ๑ ๒ ๘ ๘ ๒ ๖ 
ลำนกระบือ ๑ ๒ ๘ ๘ ๒ ๖ 
ปำงศิลำทอง ๑ ๒ ๔ ๔ ๒ ๒ 
ทรำยทองวัฒนำ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๐ 
โกสัมพนีคร ๑ ๔/๑ ๓ ๓ ๒ ๑ 
 

รวม 
๑๓ ๓๐ 

(๓/๑๐ %) 
๘๙ ๘๐ 

(๘๙.๘๙) 
๔๒ 

(๕๒.๕) 
๔๗ 

ที่มา : งานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

๒.ตัวช้ีวัดหลัก (ระดับเขต) และ / หรือ ระดับจังหวัดที่มีปัญหา 
 ระดับเขต 

๑.อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อ(Fatality  Rate)สมองลดลงจากปีท่ีผ่านมา(รหัส ICD S๐๖.0-S๐๖.๙ ) 
 ๒.อัตราผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบลดลงจากปีที่ผ่านมา(รหัสกลุ่ม ICD T00-T๗๙) 
 ระดับจังหวัด 
 3.ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง)ที่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน  
๑๐ นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 
 4.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 
  



๑๘๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการแก้ปญัหา 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
(๓เดือน) จังหวัด อ าเภอ 

อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บ
ต่อสมอง 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำและจัดบริกำรดูแล
ผู้ป่วยบำดเจ็บต่อสมองใน
ระดับจังหวดั/CUP 
๒.จัดท ำคูม่ือและแนว
ทำงกำรส่งต่อผู้ป่วย
บำดเจ็บต่อสมองใน
รูปแบบเครือข่ำยทั้ง
จังหวัด/CUP 
๓.จัดระบบกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยบำดเจ็บต่อสมอง
ระหว่ำงสถำนบริกำร(ทั้ง 
Refer in Refer out)ได้
อย่ำงรวดเร็วและมี
คุณภำพ 
๔.พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ระบบกำร 
สื่อสำร  กำรให้ค ำปรึกษำ
กำรดูแลรักษำระบบกำร
ส่งต่อและกำรบรหิำร
จัดกำรผู้ป่วยอย่ำงถูกต้อง 
ER ที่มีคุณภำพ   
-โรงพยำบำลทุกแห่งมี
คณะกรรมกำรในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ 
ER 
-พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพสูม่ำตรฐำนด้ำน
กำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน 
- ประเมินมำตรฐำน
คุณภำพ ER ภำยในและ
ภำยนอก รวมถึงพัฒนำ
ส่วนขำด 
ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน
วิกฤติ(สีเหลือง สีแดง) ที่
ได้รับปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
ภำยใน 10 นำทีได้รับกำร
แจ้งเหต ุ

1.โครงกำรป้องกันเพ่ืออุบัติเหตุทำง
ถนน(อ.เมือง ลำนกระบือ  บึงสำมคัค ี
คลองขลุง ปำงศิลำทองโกสัมพีนคร 
ทรำยทอง  
ทุ่งโพธิ์ทะเล   ไทรงำม  ขำณฯุ     
พรำนกระต่ำย)  
๒.จัดกิจกรรม  Trauma  Audit 
ร่วมกับโรงพยำบำลชุมชนเพื่อหำจดุ
พัฒนำในกำรดูแลผู้ป่วยตั้งแตจุ่ดเกิด
เหต ุ
๓.อบรมเชิงปฏิบัติกำรช่วยชีวิต
ผู้บำดเจ็บขั้นสูง(ATLS)ให้แพทย์/
พยำบำลจบใหมแ่ละแพทย์ท่ีจะเวยีน
ออกไป รพช. 
๔.อบรมกำรพัฒนำงำน ER  
๕.แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เยี่ยมส ำรวจ 
ER  ออกเยี่ยมส ำรวจ 
ห้องฉุกเฉิน รพช.และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทำงพัฒนำ 
๖.โครงกำรซ้อมแผนอุบัติเหต ุ
(เมือง,คลองขลุง,ลำนกระบือ,ทุ่ง
โพธิ์ฯ,พรำนกระต่ำย,คลองลำน) 
๗.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำร
ดูแลผูป้่วยฉุกเฉินรวมถึงกำร
ประชำสมัพันธ์  ๑๖๖๙ กำรช่วยฟ้ืน
คืนชีพ  ALS /BLS  และพัฒนำ
ประสิทธิภำพของหน่วย  FR ให้มี
ทักษะกำรช่วยเหลือเบื้องต้นและ
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
อำสำสมัครกู้ชีพเบื้องต้นในกำรออก
ปฏิบัติกำรได้อยำ่งทันท่วงที อนัจะ
ท ำให้อัตรำกำรเสียชีวิต ณ จุดเกดิ
เหตุ ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๗,๘๐๐ 
๓๕,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๔๔๖,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖๙,๙๐๐ 
 
 
 

๑,๒๗๘,๖๒๐ 

๑.อัตรำตำย
ผู้ป่วยบำดเจ็บ
ต่อสมอง
(Fatality  Rate)  
เท่ำกับร้อยละ 
๔.๖๒(๑๗๓/๘) 
๒.อัตรำผู้ป่วย
บำดเจ็บหลำย
ระบบร้อยละ  
๑.๕๕ (๑๙๓/๓) 
๓.อัตรำตำย
ต่อแสน
ประชำกรจำก
อุบัติเหตุทำง
ถนน 
 



๑๘๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการแก้ปญัหา 
งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน 
(๓เดือน) จังหวัด อ าเภอ 

- พัฒนำทีมงำน ระบบ 
ช่องทำงสื่อสำร ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำท่ี กับเจ้ำหนำ้ที่ 
ประชำชนกับเจ้ำหน้ำท่ี 
และระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรออกปฏิบัติงำน 
- จัดระบบกำรบันทึกกำร
รำยงำนกำรออก
ปฏิบัติงำน 
- จัดระบบช่องทำงด่วนใน
โรงพยำบำล  
- สรุปประเมินผล 
วำงแผนแก้ปัญหำ 
- ประชำสัมพันธ์ 1669 

รวม ๓๖  โครงการ 

รวมเงิน
จังหวัด 

๒๐๗,๔๐๐ 
บำท 

รวมเงินอ ำเภอ 
๒,๙๙๔,๗๒๐ 

บำท 

 

รวม   ๓,๒๐๒,๑๒๐   บาท  

สาขา orthopedic 
สถานการณ์ข้อเข่าเสื่อม  (Osteoarthritis of  knee ) 

 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ ๑๐ % ของประชากรทั้งหมด โดย ๑ ใน ๓ ของผู้สูงอายุมีภาวะข้อ
เข่าเสื่อมปัจจุบันคาดว่ามีผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายที่มีภาวะข้อเสื่อมประมาณ  ๒  ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น  การดูแลรักษาในปัจจุบัน  ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ต้องใช้งบประมาณในการดูแลจ านวนมาก  การ
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมและความใส่ใจสุขภาพของผู้ป่วย  จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ   ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบายจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan ) โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นกลุ่มโรค
ที่มีความส าคัญ  พบปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ   ตามนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ   มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตนเองเพ่ือลดการเกิดหรือลดความรุนแรงของโรค  รวมถึงลด
จ านวนผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด   โดยให้มีการกระจายการบริการ  ไปสู่เครือข่ายบริการสุขภาพ
ในเขต  ให้แต่ละหน่วยบริการมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้การดูแลและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมท าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๗๗๑๙ ๘๑๒๔ ๒๗๗๐ 

Refer จาก รพช. ๕๐๔ ๓๒๔ ๑๐๔ 
อัตรา  Refer out NA - ๒.๕๔ - ๐.๑๕ 

 



๑๘๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สถานการณ์กระดูกรอบข้อสะโพกหัก Fracture around hip 

 เนื่องด้วยประเทศไทย  มีประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น  ท าให้ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อ
สะโพกหักเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย   การดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันเน้นที่การตั้งรับ  ให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพ  
การผ่าตัดที่รวดเร็ว  การรักษาหลังผ่าตัดที่มีคุณภาพ  แต่ผลการรักษาในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร  อัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยหลังกระดูกหักยังอยู่ที่มากกว่า  ๒๐ %  โรงพยาบาลชุมชนยังไม่สามารถดูแลผู้ป่วยที่
สามารถรักษาได้โดยไม่ผ่าตัดได้ ส าคัญท่ีสุด คือ สาเหตุการเกิดกระดูกข้อสะโพกหักมักเกิดจาก การล้ม  ลื่นล้ม  
ซึ่งถ้าได้รับการใส่ใจจากบุคคลใกล้ชิดจากชุมชน  จะสามารถลดสาเหตุการเกิดลงได้อัตราตาย 

 ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนผู้ป่วย ๘๖ ๑๐๕ 68 

เสียชีวิต 0 0 5 
ได้รับการผ่าตัด 8 12 4 

Refer out จาก รพช. 36(41.86) 40(38.1) ๖ 
 
สถานการณ์กระดูกหักแบบไม่เคลื่อน (Non displaced Fracture) 

 เนื่องด้วยสภาพแออัดของ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  และการสูญเสียทรัพยากร
เนื่องจากการส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น  กระดูกหักแบบไม่เคลื่อน   ซึ่งสามารถให้การดูแลได้ที่ โรงพยาบาล
ชุมชนโดยไม่ต้องส่งต่อ  จึงเป็นทางเลือกท่ีดี   เป็นให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน  
ให้มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วย  กลุ่มนี้ได้โดย  Non displaced FX  ที่แนะน าให้โรงพยาบาลชุมชน
รักษาได้มี  ๒  ชนิด  Fracture  distal  end  radius  (ICD : S  ๕๒๕X)และFracture  mid shaft  clavicle 
(ICD : S  ๔๒๐๒) 

 ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
 Fracture  distal  

end  radius 
Fracture  mid 
shaft  clavicle 

Fracture  distal  
end  radius 

Fracture  mid 
shaft  clavicle 

จ านวนผู้ป่วย ๔๑๑   ๒๒๑ ๔๙๕  ๒๑๖ 
ได้รับผ่าตัด 58  (90.63) 4(8.16) ๕๐ (86.21) 2(5.56) 
ไม่ได้ผ่าตัด (6)9.37 (45)91.84 (8)13.79 (34)94.44 
Refer out 
จาก รพช. 

64(15.57) 49(1.81) 58(11.7) 36(0.93) 

๒.ตัวชี้วัดหลัก (ระดับเขต) และ / หรือ ระดับจังหวัดที่มีปัญหา 
 ระดับเขต 
 ๑.การส่งต่อ Non displaced FX ของ รพ.ระดับ M๒-F๓  ในกรณีไม่ผ่าตัดน้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 
 ระดับจังหวัด 
 ๑.ร้อยละความสามารถในการเคลื่อนไหว(ICF) หลัง  FX.around hip with ๓ เดือน ดีกว่าหรือ
เท่ากับ ICF ก่อนกระดูกหัก 
 ๒.ร้อยละของการส่งต่อ OA Knee ของระดับ M๒-F๓ ลดลง  ๑๐ % 



๑๘๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการแก้ปัญหา งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
(๓เดือน) จังหวัด อ าเภอ 

มาตรการ Non 
displaced FX 
๑.ลดการส่งต่อ 
๒.เพ่ิมศักยภาพใน
การรักษา M๒  
F๑-๓ 
๓.ระดับ P 
ประเมิน/วินิจฉัย
เบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้อง 
มาตรการ  
FX.around hip 
with  
osteoporosis 
๑.ลดเวลาการรอ
คอยผ่าตัด 
๒.การดูแลหลัง
กระดูกหักที่ได้
คุณภาพ 
๓.พัฒนาระบบ  
Home Traction 
มาตรการ OA 
Knee 
๑.ลดการ  Refer 
๒.ลดการผ่าตัดใน
ระดับ  S   
 
 

๑.โครงการออร์โธปิดิกส์
สัญจร 
๒.อบรมวิชาการ FX.around 
hip with osteoporosis 
(เข้าอบรมร่วมกับเขต ๓  
จ.นครสวรรค์) 
๓. จัดซื้ออุปกรณ์ รอก แกน
เหล็ก ตุ้มน้ าหนัก  
 

๒๕,๗๖๐ 
 
 
 
 
 

๗๑,๕๐๐ 

 อัตราการส่งต่อ 
OA  Knee 
 ปี 2557 
 ร้อยละ – 2.54  
 ปี 2558 
 ร้อยละ –0.15 

รวม ๔   โครงการ 
  ๙๗๒๖๐ บาท -  

รวม    ๙๗,๒๖๐   บาท  
 
 
 
 
 



๑๘๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

6 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
การด าเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2557 พบว่า  

1. การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนจังหวัดก าแพงเพชรดีขึ้น  

๑.๑  ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้ามีการเข้าถึงบริการร้อยละ 57.99 ของความชุก โดยอ าเภอที่มีผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ 
ได้แก่ อ าเภอคลองลาน ร้อยละ 29.25  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ร้อยละ 28.12 และ อ าเภอโกสัมพีนคร ร้อยละ 
26.32  

รูปที ่28  เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป แยกรายอ าเภอ    
             ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่29  เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป แยกรายอ าเภอ   
                 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 



๑๘๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๑.๒  ผู้ป่วยโรคจิตการเข้าถึงบริการร้อยละ 86.87 ของความชุก โดยอ าเภอท่ีมีผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ 
อ าเภอเมือง ร้อยละ 66.36 อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ร้อยละ  57.81 อ าเภอลานกระบือ ร้อยละ 56.72  
อ าเภอปางศิลาทอง ร้อยละ 67.98 อ าเภอบึงสามัคคี ร้อยละ 65.84 และ อ าเภอโกสัมพีนคร ร้อยละ 
63.78 

รูปที ่30  เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตแยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.   ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร 

ปัญหาการท าร้ายตนเอง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยมีอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ ปีงบประมาณ 2555 , 2556 และ 2557  เท่ากับ 10.61 , 8.81 และ 7.94 ต่อประชากรแสนคน
ตามล าดับ 

รูปที ่ 31  เปรียบเทียบการฆ่าตัวตายส าเร็จแยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘(๔ เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ที่มา : รำยงำน 506 DS และ มบ 1 งำนเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดก ำแพงเพชร 



๑๘๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที ่32  เปรียบเทียบการฆ่าตัวตายส าเร็จแยกตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘(๔ เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่33  เปรียบเทียบการพยายามฆ่าตัวตายแยกตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘(๔ เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางพบว่า การพยายามฆ่าตัวตายในทุกกลุ่มวัยไม่แตกต่างกันมาก  แต่การฆ่าตัวตายส าเร็จพบ
มากในกลุ่มวัยท างาน มากที่สุดในกลุ่มอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 

 

 
 

 ที่มา : รำยงำน 506 DS และ มบ 1 งำนเฝ้ำระวังปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 



๑๘๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

รูปที ่34  สาเหตุการพยายามฆ่าตัวตายของประชากรจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ –๒๕๕๗ 

 

 

 
 

 

 

 



๑๙๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



๑๙๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
จำกรูป พบว่ำ สำเหตุกำรฆ่ำตัวตำยของประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร ส่วนใหญ่มำจำกปัญหำกำร

สื่อสำร และสัมพันธภำพในครอบครัว ซึ่งบ่งบอกถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรสื่อสำร และ
กำรจัดกำรกับอำรมณ์ นอกจำกนี้ประมำณร้อยละ ๑๐ มีปัญหำจำกโรคเรื้อรังทั้งทำงกำยและจิต จ ำเป็นต้องมี
กำรพัฒนำทักษะกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้ดูแล และกำรรับยำอย่ำงต่อเนื่องของผู้ป่วยกำรดื่มสุรำ และ
ปัญหำเศรษฐกิจ ก็เป็นสำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งที่กระตุ้นให้มีกำรลงมือท ำร้ำยตนเอง จ ำเป็นต้องได้รับควำม
ร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในชุมชนในกำรจัดกำรกับปัญหำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อกำรท ำร้ำยตนเอง  ๔ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น ทั้งใน และนอกระบบกำรศึกษำ กลุ่มวัยท ำงำนที่เสี่ยงต่อกำรท ำร้ำยตนเอง กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ป่วยโรคจิตและผู้ดูแล กลุ่มผู้สูงอำยุ พ้ืนที่เป้ำหมำย  ๕๔ ต ำบลครอบคลุม ๑๑ อ ำเภอ จ ำนวน ๒,๓๖๐ คน 
และได้ติดตำมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม 

๓.  ด้านระบบบริการ ได้แก่  

๓.๑ ศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ ทีม MCATT คุณภาพ พบว่า ร้อยละ 
72.72 ของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และร้อยละ 63.63 ของทีม MCATT คุณภาพ 
ที่ผ่านเกณฑ์  

- ศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic) รพ.พรานกระต่าย  รพ.ปางศิลาทอง และ รพ.โกสัมพีนคร 

- ทีม MCATT คุณภาพ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทีม MCATT อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองขลุง  อ าเภอ
พรานกระต่ายและอ าเภอลานกระบือ 

๓.๒ มาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิตเวชของหน่วยบริการ 

๓.๒.๑ โรงพยำบำลทั่วไป ระดับ S ต้องพัฒนำด้ำนบุคลำกรซึ่งประเมินได้ระดับ ๒ เนื่องจำกพยำบำล
ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยังไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเฉพำะทำงกำรพยำบำลจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น(๔ เดือน) และต้องพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันในด้ำนสุขภำพจิต ซึ่งประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับท่ี ๓  

 ขณะนี้โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ได้ส่งพยำบำลวิชำชีพเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเฉพำะทำงกำร
พยำบำลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(๔ เดือน) อยู่ระหว่ำงกำรอบรบ 

๓.๒.๒ โรงพยำบำลชุมชน ต้องพัฒนำด้ำนสถำนบริกำร ได้แก่ โรงพยำบำลลำนกระบือ โรงพยำบำลบึง
สำมัคคี และโรงพยำบำลโกสัมพีนคร 

๓.๒.๓ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ยังต้องพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชในทุก ๆ ด้ำน 
ดังนี้ 

1) ด้านบุคลากร ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

2) การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ต้องได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังด้าน
สุขภาพจิตในชุมชน ความสามารถในการร่วมติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่งกลับมาดูแลในพ้ืนที่ 

3) การให้การดูแลทางสังคมจิตใจ ต้องได้รับการพัฒนาเรื่องการบูรณาการงานการดูแลทางสังคมและจิตใจ
ให้เข้าไปอยู่ในงานประจ าของงานบริการทุกส่วนใน  รพ.สต. 



๑๙๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

4) ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต ต้องได้รับการพัฒนาด้านการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น ร่วมกับชุมชนเพ่ือให้มีความสอดคล้องตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 

5) ระบบยา ต้องได้รับการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาจิตเวช 

6) ด้านการส่งต่อ ต้องได้รับการพัฒนาการสื่อสารปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็น
ให้โรงพยาลเพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 

7) ด้านการติดตามดูแล ต้องได้รับการพัฒนาระบบการติดตามดูแลที่ชัดเจน 

ตัวช้ีวัด SP จิตเวช 
1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ของความชุก 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของความชุก 
3. ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของอ าเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ ได้รับการดูแลค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
6. ร้อยละของ โรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

พฤติกรรม และอารมณ์ร่วมกับโรงเรียน อย่างน้อย โรงพยาบาลชุมชนละ ๑ แห่ง ค่าเป้าหมาย 
(ระดับเขต) ร้อยละ ๕0 
 

มำตรกำร แผนงำน/โครงกำรแกไ้ขปัญหำ งบประมำณ 
จังหวัด อ ำเภอ 

๑. ด้านการ ัฒนา ักยภา 
โรง ยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มาตรการหลัก 
- พัฒนำศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถของสถำนบริกำร
ในสังกัดส ำนักงำนปลดักระทรวง
สำธำรณสุขด้ำนบริกำร
สุขภำพจิตและจติเวชตำมแนว
ทำงกำรพฒันำคุณภำพระบบ
บริกำรสุขภำพจิตและจิตเวช
ส ำหรับโรงพยำบำลศูนย์  
โรงพยำบำลทั่วไป  โรงพยำบำล
ชุมชนและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพระดับต ำบล 
 
 
 
 

๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เ ค รื อ ข่ ำ ย ใ น ก ำ ร ดู แ ล
สุขภำพจิตเด็กวัยเรียน(ระดับ
จังหวัด) 
๒. โครงกำรเครือข่ำยกำรดูแล
ผู้ ป่ วยจิ ต เ วช  (ปี  ๒๕๕๘ ) 
(ระดับจังหวัด) 
๓ .  แผนกำรพัฒนำระบบ
ให้บริกำรสุขภำพจิต จ ำนวน 
๑๑ โครงกำร 

  ๔๓,๘๔๐ บำท 
 
 
 
๑๑๐,๐๐๐ บำท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑๙๔,๗๕๐ บำท 

รวม...๑๓...โครงกำร รวม..๑๕๓,๘๔๐...บำท รวม..๑๙๔,๗๕๐.. . .
บำท 

รวม.....๓๔๘,๕๙๐....บำท 

 



๑๙๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(ต่อ) 
มำตรกำร แผนงำน/โครงกำรแกไ้ขปัญหำ งบประมำณ 

จังหวัด อ ำเภอ 
-กำรพัฒนำระบบส่งเสริม 
ป้องกัน รักษำและฟื้นฟูด้ำน
สุขภำพจิตและจติเวช 
- กำรพัฒนำควำมรู้และ
ศักยภำพบุคลำกรที่ให้บริกำร
ด้ำนจิตเวช 
- กำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยใน
กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

๓. โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒ โครงกำร 
๔. แผนงำนเฝ้ำระวังโรคทำงจิต
เวช ๒ โครงกำร 

    ๘๔,๐๐๐ บำท 
 
   ๖๐,๐๐๐ บำท 
 

 รวม...๒๗....โครงกำร รวม.......................บำท รวม..๔๑๘,๕๕๐....บำท 
  รวม.....๔๑๘,๕๕๐....บำท 
๓. กำรบ ำบัดรักษำ และฟื้นฟู
สภำพผู้ป่วยสุขภำพจิตและจิต
เวช 

๑. แผนกำรพัฒนำศักยภำพผู้ป่วย
จิตเวช ๓ โครงกำร 
๒. แผนงำนกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
๖ โครงกำร 
๓. แผนงำนกำรเข้ำถึงบริกำร
ผู้ป่วยสุขภำพจิตและจิตเวช ๘ 
โครงกำร 
๔. แผนงำนป้องกันและแก้ ไข
ปัญหำยำเสพติด ๒๐ โครงกำร 

  ๓๓,๙๐๐ บำท 
 
๒๐๗,๕๐๖ บำท 
 
๒๕๑,๖๐๐ บำท 
 
 
๔๕๔,๐๕๐ บำท 
 
 

รวม...๒๙....โครงกำร รวม.......................บำท รวม..๙๔๗,๐๕๖....บำท 
รวม....๙๔๗,๐๕๖....บำท 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๑๙๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๗ สาขาทารก รกเกิด 
สถานการณ ์

 จำกกำรวิเครำะห์จำกรำยงำนเจ็บป่วยของเด็กที่มำรักษำพยำบำลพบว่ำผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่เป็นโรค
ทำงเดินหำยใจมำกโดยเฉพำะโรคปอดอักเสบ โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจที่พบได้บ่อย
ในผู้ป่วยเด็กจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงของส ำนักระบำดวิทยำ กระทรวง
สำธำรณสุข ตั้งแต่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๕ พบว่ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก อำยุน้อยกว่ำ ๑ ป ี
จ ำนวน ๗๑ รำยหรือร้อยละ ๔๔.๙๓ ของผู้ป่วยทั้งหมดจำกสถิติโรคปอดอักเสบในเด็กป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำ
ในโรงพยำบำลก ำแพงเพชรพบว่ำ ผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบในกลุ่มอำยุ ๐-๑๕ ปีมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี คือ 
จำก ๘๘๓ รำยเพิ่มเป็น ๙๙๗ รำยและ ๑,๓๙๒ รำย    (พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตำมล ำดับ) ผู้ป่วย
เด็กเหล่ำนี้มักมำด้วยอำกำรที่รุนแรงแตกต่ำงกัน หำกได้รับกำรดูแลที่ไม่ถูกต้องทันท่วงที มักมีอุบัติกำรณ์
เสียชีวิตได้ง่ำยดังจะเห็นได้จำกจ ำนวนผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลก ำแพงเพชร
แล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องมำแล้ว 3 ปีติดตอ่กัน 

นอกจำกนี้จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกสูงเป็นส ำดับต้นๆของ
ประเทศทุกปี จำกข้อมูลสถิติที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ พบอัตรำกำรป่วยต่อแสน
ประชำกรด้วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดก ำแพงเพชร ๔๓.๕๘, ๗๓.๘, ๕๖.๖ ตำมล ำดับ(ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร, ๒๕๕๗ ) และยังคงพบควำมรุนแรงของโรคมีอย่ำงต่อเนื่อง โดยพบว่ำในรอบปี
ที่ผ่ำนมำ ส่งไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลในระดับสูงกว่ำจ ำนวน 1 รำย  จำกภำวะช็อกนำน นอกจำกนั้นแล้วเมื่อ
พิจำรณำค่ำ CMI (Case Mix Index) ของโรคในปี  ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  มีค่ำน้อยกว่ำค่ำดัชนี ซึ่งวิเครำะห์ได้
ว่ำกำรให้บริกำรผู้ป่วยในไม่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรไม่จ ำเป็นต้องนอนโรงพยำบำล และ/หรือ มีกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยที่ไม่เหมำะสมด้วย (โรงพยำบำลก ำแพงเพชร, ๒๕๕๗ ) 

ตารางท่ี 114  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
Base line data เป้าหมาย (target) 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 
๑. อัตราตายของผู้ป่วยเด็กโรคปอด

อักเสบลดลง<ร้อยละ ๕ 
๒.๑ ๑.๙ ๑.๖ < ๑ ๐.๘ ๐.๕ 

๒. ไม่พบอัตราตายของผู้ป่วยเด็กโรค
ไข้เลือดออก 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ตารางท่ี 115  จ ำนวนและร้อยละเด็กอำยุ ๐-๑๔ ปี ป่วยตำยด้วยโรค Pneumonia  เปรียบเทียบข้อมูล   
                    ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ตุลำคม ๒๕๕๗ – ธันวำคม ๒๕๕๗) 

ข้อมูล ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 เด็ก ๐-๑๔ ปี ป่วยเป็นโรค Pneumonia (รำย) ๘๘๕ ๙๐๓ ๙๖๔ ๒๑๗ 
 เด็ก ๐-๑๔ ปี ตำยจำกโรค Pneumonia (รำย) ๒ ๓ ๒ ๑ 

ร้อยละ ๐,๒ ๐.๓ ๐.๒ ๐.๕ 
ที่มา : รำยงำน ๕๐๖ 



๑๙๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 116  จ ำนวนและร้อยละเด็กอำยุ ๐--๑๔ ปี ป่วยตำยด้วยโรค Pneumonia เปรียบเทียบข้อมูล 
                   รำยอ ำเภอปีงบประมำณ  ๒๕๕๘  (  ตุลำคม ๒๕๕๗ –  ธันวำคม ๒๕๕๗) 

 
อ าเภอ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เด็ก ๐-๑๔ ปี ป่วยเป็น
โรค Pneumonia (ราย) 

เด็ก ๐-๑๔ ปี ตายจาก
โรค Pneumonia 

(ราย) 
ร้อยละ 

๑.  เมือง  ๘๓ ๐ ๐.๐ 

๒.  ขำณุวรลักษบุรี ๑๓ ๐ ๐.๐ 

๓.  คลองขลุง ๒๘ ๐ ๐.๐ 

๔.  พรำนกระต่ำย ๔ ๐ ๐.๐ 

๕.  คลองลำน ๖ ๐ ๐.๐ 

๖.  ไทรงำม ๒๓ ๐ ๐.๐ 

๗.  ลำนกระบือ ๖ ๐ ๐.๐ 

๘. โกสัมพีนคร ๒๒ ๐ ๐.๐ 

๙.  ปำงศิลำทอง ๑๒ ๑ ๘.๓ 

๑๐. บึงสำมัคคี ๒ ๐ ๐.๐ 

๑๑.  ทรำยทองวัฒนำ ๑๘ ๐ ๐.๐ 

จังหวัดก า  งเ  ร ๒๑๗ ๑ ๐.๕ 

ที่มา :  รำยงำน ๕๐๖ 

 
ตารางท่ี  117   จ ำนวนและร้อยละเด็กอำยุ ๐-๑๔ ปี ป่วยตำยด้วยโรคไข้เลือดออก  เปรียบเทียบข้อมูล   
                      ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ตุลำคม ๒๕๕๗ – ธันวำคม ๒๕๕๗) 

ข้อมูล ๒๕๕๕   ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 เด็ก ๐-๑๔ ปี ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  (รำย) ๕๐๒ ๕๔๘ ๔๔๒ ๒๙ 
 เด็ก ๐-๑๔ ปี ตำยจำกโรคไข้เลือดออก (รำย) ๐ ๐ ๑ ๐ 

ร้อยละ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๒ ๐.๐ 

ที่มา : รำยงำน ๕๐๖     

 

 

 



๑๙๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  118  จ ำนวนและร้อยละเด็กอำยุ ๐-๑๔ ปี ป่วยตำยด้วยโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบข้อมูลรำยอ ำเภอ 
                   ปีงบประมำณ  ๒๕๕๘  (  ตุลำคม ๒๕๕๗ –  ธันวำคม ๒๕๕๗) 

 
อ าเภอ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เด็ก ๐-๑๔ ปี ป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออก (รำย) 

เด็ก ๐-๑๔ ปี ตำยจำก
โรคไข้เลือดออก (รำย) 

ร้อยละ 

๑.  เมือง  ๑๔ ๐ ๐.๐ 

๒.  ขำณุวรลักษบุรี ๐ ๐ ๐.๐ 

๓.  คลองขลุง ๔ ๐ ๐.๐ 

๔.  พรำนกระต่ำย ๑ ๐ ๐.๐ 

๕.  คลองลำน ๑ ๐ ๐.๐ 

๖.  ไทรงำม ๑ ๐ ๐.๐ 

๗.  ลำนกระบือ ๓ ๐ ๐.๐ 

๘. โกสัมพีนคร ๔ ๐ ๐.๐ 

๙.  ปำงศิลำทอง ๐ ๐ ๐.๐ 

๑๐. บึงสำมัคคี ๐ ๐ ๐.๐ 

๑๑.  ทรำยทองวัฒนำ ๑ ๐ ๐.๐ 
จังหวัดก า  งเ  ร ๒๙ ๐ ๐.๐ 

ที่มา : รำยงำน ๕๐๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

สรุป ผนงาน/โครงการ งบประมาณ ด้านกุมารเว กรรมของจังหวัดก า  งเ  ร 
 

มาตราการ  ผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ(/)  หล่งงบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
อ าเภอ สปส . เงินบ ารุง 

กุมารเว กรรม 
๑.พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ดูแลทำรกแรกเกิดทีต่้องใช้
เครื่องช่วยหำยใจ 
๒.พัฒนำระบบกำรส่งต่อทำรก
แรกเกิดระหว่ำงสถำนบริกำร
ในเครือข่ำยแนวทำงกำรส่งต่อ 
ช่องทำงด่วน Hotline 
Counseling 
๓.มีระบบกำรใหค้ ำปรึกษำ 
๔.ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
โรงพยำบำลสำยใยรักแห่ง
ครอบครัว 
๕.มำตรฐำน ANC LR WCC 
คุณภำพ 
๖.ใช้กลไกกำรด ำเนินงำนของ 
MCH Board 
๗.กำรประเมินคัดกรอง 
๘.พัฒนำแนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และ 
โรคไขเ้ลือดออก 
๙.พัฒนำระบบกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยเด็กวิกฤตกับสถำน
บริกำรเครือข่ำย แนวทำงกำร
ส่งต่อ ช่องทำงด่วน hotline 
และระบบกำรให้ค ำปรึกษำ 
 

 
๑.โครงกำรพัฒนำกำร
ระบบบริกำรสุ ขภำพ
สำขำสูติกรรม ทำรก
แรกเกิด กุมำรเวชกรรม 
๒ . ลู ก เ กิ ด ร อ ด แ ม่
ปลอดภัยสร้ำงใสใยรัก
ครอบครัว 
๓ . โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศักยภำพกำรดูแลผู้ป่วย
เด็กโรคปอดอักเสบและ
โรคไข้เลือดออก 
๔.โครงกำรป้องกันกำร
เกิด Pneumonia ใน
เด็ก ๐-๕ ปี 
๕.แผนพัฒนำระบบกำร
ดูแล รักษำผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
๖ . โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
คุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย
เด็กโรคปอดอักเสบ 
 

 
๑.รพ.ก ำแพงเพชร 
(เมือง) 
 
 
๒.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
(เมือง) 
 
๓.ขำณุฯ 
 
 
 
๔.รพ.คลองขลุง 
(คลองขลุง) 
 
๕.รพ.คลองขลุง 
(คลองขลุง) 
 
๖.รพ.พรำน
กระต่ำย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑,๔๐๐ 

 
๙๔,๔๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๔,๙๐๐ 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 

๘,๖๐๐ 
 
 
 

 
จำก
รำยงำน 
๕๐๖ 
พบว่ำตัง้แต่
เดือน 
ตุลำคม –
เดือน
ธันวำคม 
๒๕๕๗ 
อัตรำกำร
ตำยของ
ผู้ป่วยเด็ก
โรคปอด
อักเสบ 
ร้อยละ ๐.๕ 
( ๑ รำย) 
และไม่พบ
อัตรำตำย
ของผู้ป่วย
เด็กโรค
ไข้เลือดออก 

รวม  ๖ โครงการ ๑,๔๐๐ ๑๓๒,๔๐๐ 
รวมเงินทั้งสิ้น 
๑๓๓,๘๐๐  

 

 
 
 

 
 
 



๑๙๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๘ สาขาสุขภาพช่องปาก 
 

    สถานการณ์การจัดบริการสุขภาพช่องปาก  
จังหวัดก าแพงเพชร  มีแผนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากระดับปฐมภูมิ  

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม.) จ านวน 71 แห่ง จากจ านวน 
132  แห่ง  โดยมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ปฏิบัติงานประจ า จ านวน 44 คน  43  แห่ง  
(รวม รพ.สต.ถ่ายโอน ทั้ง 4 แห่ง)  มีทันตบุคลากรในโรงพยาบาลหมุนเวียนไปให้บริการในรพ.สต.ที่ไม่มี     
ทันตบุคลากร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน  จ านวน 28 แห่ง  

ผลการด าเนินงานจัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ ใน รพ.สต. / ศสม.  จัดท าแผนให้บริการ 
จ านวน 71แห่ง แต่ให้บริการครบตามเกณฑ์คือมีทันตบุคลากรประจ าและหมุนเวียนอย่างน้อย 1 วันต่อ
สัปดาห์จ านวน 67 แห่ง  ให้บริการประชาชนครบ  5 กลุ่มวัย ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ในคลินิก ANC  2) เด็ก
ปฐมวัยในคลินิกเด็กดี  3) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4) เด็กวัยเรียน  และ 5) กลุ่มผู้สูงอายุ  จ านวน 61 แห่ง 
ให้บริการผ่านเกณฑ ์200 ครั้งต่อพันประชากรต่อปี จ านวน 52 แห่ง คิดเป็นให้บริการครบตามเกณฑ์ 3 ด้าน 
ร้อยละ 39.39  ของ รพ.สต./ศสม. (132 แห่ง)    

ดังนั้น  จ านวนรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต./ศสม.  ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  
จ านวนทั้งสิ้น 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.39   ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดรพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่อง
ปากที่มีคุณภาพ(ร้อยละ 45) เนื่องจากทันตาภิบาลที่จบการศึกษาใหม่ยังอยู่ในช่วงระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลและหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  และมีรพ.สต.บางแห่งที่ยังขาดครุภัณฑ์และเครื่องมือทาง  
ทันตกรรมไม่พร้อมให้บริการ   อีกทั้งการหมุนเวียนไปให้บริการในรพ.สต.ที่ไม่มีทันตบุคลากรยังให้บริการ   
ทันตกรรมไม่ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัย    จึงต้องจัดท าแผนงาน/โครงการจัดบริการทันตกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 
5 กลุ่มวัย และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี  119  จ านวนหน่วยบริการ(รพ.สต./ศสม.)จัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพได้ตามเกณฑ์คุณภาพ      
                    จ าแนกรายหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2557 
ล ำดับ อ ำเภอ (CUP) หน่วยบริกำร

(รพ.สต./ศสม.) 
รพ.สต./ศสม.ที่มี  
ทันตำภิบำลประจ ำ
และหมุนเวียน(แห่ง) 

ร้อยละ จัดบริกำรครบ 5 กลุ่มวัย 
ได้ตำมเกณฑ ์200 ครั้ง/
พันประชำกร (แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ก ำแพงเพชร 33 14 42.42 10 30.30 
2 ขำณุวรลักษบุร ี 17 8 47.06 5 29.41 
3 คลองขลุง 14 7 50.00 6 42.86 
4 พรำนกระต่ำย 16 8 50.00 8 50.00 
5 คลองลำน 10 5 50.00 4 36.36 
6 ไทรงำม 9 6 66.67 5 55.56 
7 ลำนกระบือ 9 4 44.44 3 33.33 
8 ปำงศิลำทอง 5 4 80.00 4 80.00 
9 บึงสำมัคค ี 6 3 50.00 2 33.33 
10 ทรำยทองวัฒนำ 4 4 100 4 100 
11 ทุ่งโพธิ์ทะเล 1 1 100 -0 -0 
12 โกสัมพีนคร 8 7 87.50 1 14.29 

  รวม 132 71 53.79 52 39.39 
ที่มา : Data Center งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 



๑๙๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ คือ รพช.และรพท. จ านวน 12 แห่ง รวมเครือข่ายบริการสุขภาพ
จังหวัดก าแพงเพชร   ตามแผนเพ่ิมการเข้าถึงบริการและลดระยะเวลารอคอยคิวในการรับบริการทุกประเภท 
มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี2557 ผลการด าเนินงานประชาชนได้รับบริการสุขภาพช่องปากทุก
ประเภทจ านวน 131,475 คน (จากประชากร 642,498 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.46 อัตราการเข้าถึง
บริการ จ านวน 210,066 ครั้ง คิดเป็น 326.95 ครั้งตอ่พันประชากร  รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางท่ี 120  การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนโดยโรงพยาบาลและรพ.สต./ศสม.ปี 2557 

ล าดับ ร . จ านวน
ประ ากร 

การเข้าถึง
บริการ (คน) 

คิดเป็นร้อยละ การเข้าถึงบริการ 
(ครั้ง) 

ต่อ ัน
ประ ากร 

1 ก ำแพงเพชร 190,507 30,246 15.88 50,527 265.22 
2 ขำณุวรลักษบุร ี 96,801 21,534 22.25 29,431 304.04 
3 คลองขลุง 51,136 15,219 29.76 24,502 479.15 
4 พรำนกระต่ำย 66,204 10,966 16.56 19,380 292.73 
5 คลองลำน 52,270 13,749 26.30 21,813 417.31 
6 ไทรงำม 40,788 8,756 21.47 13,078 320.63 
7 ลำนกระบือ 41,226 6,691 16.23 10,754 260.85 
8 ปำงศิลำทอง 24,069 7,683 31.92 12,896 535.79 
9 บึงสำมัคคี 21,973 4,708 21.43 6,980 317.66 
10 ทรำยทองวัฒนำ 18,062 4,766 26.39 7,982 441.92 
11 ทุ่งโพธิท์ะเล 12,760 2,638 20.67 5,132 402.19 
12 โกสัมพนีคร 26,702 4,519 16.92 7,591 284.29 

  รวม 642,498 131,475 20.46 210,066 326.95 

ที่มา : Data Center งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. ตัวชี้วัดหลัก (ระดับเขต)  และ/หรือ ระดับจังหวัดที่เป็นปัญหาร้อยละ 50 รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 

Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

- ร้อยละ - 24 39.4 
 

2. ร้อยละ 20 ของประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 

Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

17.85 ร้อยละ - 13.36 20.46 
 



๒๐๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการแผนงานโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานจัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ จังหวัดก าแพงเพชรปี  2558 
 

มาตรการ แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน 
(3 เดือน) จังหวัด อ าเภอ 

การให้บริการ
สุขภาพช่องปาก
โดยทันตบุคลากร
อยู่ประจ าหรือ
หมุนเวียน 
- การให้บริการ
สุขภาพช่องปาก
ทุกบริการไม่น้อย
กว่า 200 ครั้งต่อ
พันประชากรต่อปี
(รพ.สต.และศสม.) 
- การให้บริการ
สุขภาพช่องปาก
แก่ประชาชนครบ 
5 กลุ่มวัย ได้แก่ 
1) หญิงตั้งครรภ์
ในคลินิก ANC   
2) เด็กปฐมวัยใน
คลินิกเด็กดี   
3) เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
4) เด็กวัยเรียน  
5) กลุ่มผู้สูงอาย ุ
 -เพิ่มการเข้าถึง
บริการสุขภาพ
ช่องปากของ
ประชาชน  
 ร้อยละ 20 
(รวมทั้งรพ. 
 รพ.สต./ศสม.) 

 1.โครงการพัฒนาศักยภาพทันต
บุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคมุโรค
ด้านสุขภาพช่องปาก จ.ก าแพงเพชร  
ปี2558  (โครงการจังหวัด) 
2.แผนงานการเพิ่มบริการทันต กรรม
ในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอ าเภอ 
(อ.เมือง อ.คลองขลุง  อ.พรานกระต่าย 
อ.ลานกระบือ และรพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ) 
3.แผนงานจดับริการทันตกรรมแก่
หญิงตั้งครรภ์ตามความจ าเป็น   
(อ.ขาณุวรลักษบรุี อ.คลองขลุง  
อ.พรานกระตา่ย อ.คลองลาน  อ.ไทรงาม 
อ.ปางศิลาทอง  อ.บึงสามัคคี  
อ.ทรายทองวัฒนา และรพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล) 
4.แผนงานการจัดบริการทันตกรรมแก่
เด็กก่อนวัยเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองลาน อ.ไทรงาม) 
5.แผนงานการจัดบริการทันตกรรมแก่
เด็กวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
(อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี  อ.คลองขลุง              
อ.พรานกระต่าย อ.คลองลาน  อ.ไทรงาม  
อ.ลานกระบือ  อ.ปางศิลาทอง 
 อ.บึงสามัคคี อ.ทรายทองวัฒนา  
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล) 
6.แผนงานการจัดบริการทันตกรรมแก่
ผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ 
 (อ.ขาณุวรลักษบรุี   อ.คลองขลุง      
อ.คลองลาน อ.ไทรงาม อ.ลานกระบือ ) 
7.แผนงานให้บริการใส่ฟันเทียมทกุ
ชนิดในผู้สูงอายุ (รพ.พรานกระต่าย 
รพ.ลานกระบือ รพ.ปางศิลาทอง 
รพ.โกสมัพีนคร) 

 232,900  - 
 
 
 
 
7,727,762 
 
 
 
77,339 
 
 
 
 
 
11,500 
 
 
562,364.87 
 
 
 
 
 
 
24,860 
 
 
 
25,410 
 
 
 

ร้อยละ 50 
รพ.สต./ศสม.ที่ให้ 
บริการสุขภาพช่อง
ปากท่ีมีคุณภาพ 
(รอประมวลผลงาน
จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 
ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพช่องปาก 
(รอประมวลผลงาน
จากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 

 



๒๐๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการแผนงานโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานจัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ จังหวัดก าแพงเพชรปี  2558 
 

มาตรการ แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน 
(3 เดือน) จังหวัด อ าเภอ 

 8.แผนงานการจัดบริการทันตกรรมแก่
ผู้ป่วยกลุม่โรคเรื้อรัง ( เบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง ) ( อ.ขาณุวรลักษบุรี   
อ.พรานกระตา่ย อ.คลองลาน 
 อ.ไทรงาม อ.ลานกระบือ  
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล) 

 128,544 
 

 

รวม.....8.....โครงการ รวม 
232,900
บาท 

รวม
8,557,779.
87บาท 

รวม 8,790,679.87 บาท 

ที่มา : Data Center งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

หมายเหตุ  แผนงาน/กิจกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก บางพ้ืนที่มีกิจกรรมการให้บริการแต่ไม่ได้ระบุ
งบประมาณไว้ในแผนของสาขาสุขภาพช่องปากโดยจะรวมอยู่ในแผนงานอ่ืนๆ 

๙ สาขาอายุรกรรม 
สถานการณ์  
 อันดับที่เป็นสาเหตุการตายของจังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิด
จากโรคไร้เชื้อ เช่นโรคมะเร็ง หัวใจ และมีแนวโน้มที่ลดลงตามล าดับ แต่ยังมีโรคติดเชื้อที่ยังเป็นสาเหตุการตาย
ของจังหวัดก าแพงเพชร และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุกปี คือ โรคปอดบวม และ โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต 
จังหวัดโดยโรงพยาบาลก าแพงเพชร ได้จัดท า CPG ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ไปเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน เพ่ือลดการตาย และจัดท าแบบบันทึกข้อมูล ต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึง ลงติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในส่วนของ โรงพยาบาลชุมชน 

อัตราตายต่อแสนประชากร 

 โรค พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
Pneumonia 27.94 33.9 40.2 
Sepsis 32.41 26.49 33.89 
โรคเอดส์ 3.56 2.75  

 
 
 
 
 



๒๐๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวช้ีวัด 
1.อัตราตายต่อแสนประชากรของผู้ป่วย Sepsis ลดลงร้อยละ 5 
2.อัตราตายต่อแสนประชากรของผู้ป่วย Pneumonia  ลดลงร้อยละ 5 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ
แก้ปัญหา 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
(๓ เดือน) จังหวัด อ าเภอ 

1.ประชาสัมพันธ์
ความรู้และการ
เข้าถึงระบบบริการ 
2.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
3.ปรับปรุงแนวทาง
การดูแล  
4.พัฒนาระบบการ
ดูแลรักษาผู้ปว่ย 
severe sepsis , 
septic shock  
Pneumonin ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทบทวนการดูแล 
รวมถึงหาแนว
ทางแก้ไข 
5.จัดระบบการส่งต่อ 
6.ติดตาม
ความก้าวหน้า 
 
มาตรการ โรคเอดส์ 
ส่งเสริมการเข้าถึง
ระบบบริการการ
ดูแลรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสเอดส ์
 
 
 
 
 
 

1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ให้การให้การให้
การดูแลผู้ป่วย Sepsis 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการดูแลผู้ป่วย 
Pneumonia 
3.โครงการป้องกันภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด 
อ าเภอ คลองขลุง 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลผู้ป่วย sepsis 
Pneumonia UGIH อ.
คลองลาน อ.ลานกระบือ 
รพ.ทุ่งโพธ์ฯ อ.บึงสามัคค ี
 
 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการูแลรักษาผู้ติด
เชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์
ด้วยยาตา้นไวรัส 
(รพ.12 แห่ง) 

140,000 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

15,600 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

210,000 

 

รวม      5 โครงการ 270,000 230,600  
500,600 บาท 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การบริหารการเงินการคลัง (งบลงทุน ยาเวชภัณฑ์ วัสดุวิทย์ ต้นทุน) 

๑) ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื้นที่ 
    (ไม่เกินร้อยละ ๑๐)              
สถานการณ์                 
 จากข้อมูลการรายงานทางการเงินของหน่วยบริการ ในจังหวัดก าแพงเพชร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
ซึ่งน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  โดยใช้ตารางวิเคราะห์ทางการเงิน  ของ นายแพทย์นิพนธ์  โตวิวัฒน์  และน า
ข้อมูลที่ได้มาก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ภาวะวิกฤตทางการเงิน ๗ ระดับ  พบว่า ไม่มีโรงพยาบาลที่ติดวิกฤต
ระดับ ๗ โรงพยาบาลมีภาวะวิกฤติระดับ ๕ จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลไทรงาม   มีภาวะวิกฤตระดับ ๑  
คือ  มีผลก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาติดลบ จ านวน ๗ แห่ง  ส่วนอีก ๓ แห่งสถานการณ์การเงินปกติ คือ 
โรงพยาบาลคลองขลุง  ทรายทอง และ ทุ่งโพธิ์ทะเล ตามตาราง ในส่วนโรงพยาบาลไทรงาม ที่ติดระดับ ๕  
ทีม CFO ระดับจังหวัดได้ลงไปตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นปัญหา พร้อมน าเสนอที่ประชุม 
คสปจ.ก าแพงเพชร 
 

ตารางที่  121   ประเมินภาวะวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

ล า 
ดับ 

หน่วยบริการ 
จ านวน
เตียง 

CR QR Cash ทุนส ารองสุทธิ
NWC 

ก าไรสุทธิรวมค่า
เสื่อมราคา(ANI) 

NWC/ 
ANI Ri
sk

 
Sc

or
in

g 

1 ก าแพงเพชร 410 2.13 1.85 1.36 141,260,891.42 (7,956,022.39) 13.06 1 

2 ขาณุวรลักษบุร ี 60 5.71 5.33 4.87 88,403,827.61 (10,722,109.96) 8.94 1 

3 คลองขลุง 60 4.78 4.39 4.20 74,359,147.17 5,070,865.53 175.97 0 

4 พรานกระต่าย 60 2.35 2.02 1.87 26,093,155.00 (4,166,469.20) 75.15 1 

5 คลองลาน 60 4.46 4.14 3.93 51,020,667.57 (2,269,922.90) 269.72 1 

6 ไทรงาม 30 1.25 0.74 0.63 4,255,364.99 (14,504,911.01) 3.52 5 

7 ลานกระบือ 30 1.81 1.51 1.39 14,120,701.01 (4,782,293.33) 35.43 1 

8 ปางศิลาทอง 30 1.74 1.40 1.29 9,156,189.06 (3,367,151.11) 32.63 1 

9 บึงสามัคคี 30 2.18 1.72 1.62 8,893,621.05 (7,143,402.85) 14.94 1 

10 ทรายทอง 30 3.78 3.35 3.19 28,088,301.12 4,990,069.92 67.55 0 

11 ทุ่งโพธิ์ทะเล 10 5.53 5.34 5.18 32,042,590.26 7,500,126.96 51.27 0 

ที่มา : กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จังหวัดก าแพงเพชร  ได้มีการด าเนินการการบริหารด้านการเงินการคลัง ดังน้ี 
๑. ระดับจังหวัด   

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ท าหน้าที่วางแผน
ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาในจังหวัด 

- จัดท ามาตรการจังหวัด ด้านการบริหารการเงินการคลัง ให้กับหน่วยบริการทุกแห่งด าเนินการ   
- แต่งตั้งทีมตรวจประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ท าหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 

(Internal control) ตรวจสอบบัญชี (Accounting audit) ของหน่วยบริการ 
- ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโดยใช้เกณฑ์ประเมิน  FAI (Financial  

Adminstration Index) ทุกไตรมาส ผ่านทางเว็บไซด์ http://hfo.cfo.in.th 
   ๒. ระดับอ าเภอ   

  - มีคณะท างานบริหารการเงินการคลังระดับโรงพยาบาล ทุกแห่ง 
  - จัดท าแผนประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย (Planfin) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และใช้

แผน เพ่ือติดตามประเมินผลทุกไตรมาส  พร้อมท า HGR  รว่มด้วย 
  - ส่งข้อมูลงบทดลอง และข้อมูลบริการทางหน้าเวปไซด์  http://hfo.cfo.in.th  ภายในวันที่ 

๒๐ ของเดือนถัดไป  แบบครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  - วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และน าเสนอรายงานทางการเงิน และตัวชี้วัดต่อ

ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน   
 

   การจัดท าแผนรายได้ – ค่าใช้จ่าย (Planfin) ของหน่วยบริการ จังหวัดก าแพงเพชรให้ โรงพยาบาล
ทุกแห่งจัดท าแผน  พบว่า  มีโรงพยาบาลที่จัดท าแผนสมดุล จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลบึงสามัคคี        
มีโรงพยาบาลที่ท าแผนแบบขาดดุล จ านวน ๑ แห่ง  คือ  โรงพยาบาลคลองขลุง  ส่วนโรงพยาบาลที่เหลือ 
จ านวน  ๙  แห่ง  ท าแผนแบบเกินดุล ตามตาราง 

 

ตารางท่ี  122   การจัดท าแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin)  
โรงพยาบาล รายรับ รายจ่าย ส่วนต่างรายได้หักค่า

ใช่จ่าย 
สถานะการ 
จัดท าแผน 

ก าแพงเพชร 955,250,000.00 954,200,000.00 1,050,000.00 เกินดุล 
ขาณุวรลักษบุร ี 185,049,754.00 183,795,938.80 1,253,815.20 เกินดุล 
คลองขลุง 133,278,561.86 143,708,512.31 -10,429,950.45 ขาดดุล 
พรานกระต่าย 136,027,070.00 135,924,305.62 102,764.38 เกินดุล 
คลองลาน 109,142,038.00 109,139,838.00 2,200.00 เกินดุล 
ไทรงาม 74,903,600.00 74,896,131.00 7,469.00 เกินดุล 
ลานกระบือ 68,385,000.00 68,336,000.00 49,000.00 เกินดุล 
ปางศิลาทอง 61,136,375.04 60,684,147.35 452,227.69 เกินดุล 
บึงสามัคค ี 59,608,000.00 59,608,000.00 - สมดลุ 
ทรายทองวัฒนา 68,334,568.74 68,064,741.89 269,826.85 เกินดุล 
ทุ่งโพธิ์ทะเล 47,096,813.52 47,090,813.52 6,000.00 เกินดุล 
โกสัมพีนคร 27,602,139.77 25,842,555.77 1,759,584.00 เกินดุล 
รวม 1,925,813,920.93 1,931,290,984.26 -5,477,063.33  

ที่มา : กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๒๐๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  123  ประเมินภาวะวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

ล า 
ดับ 

หน่วยบริการ 
จ านวน
เตียง 

CR QR Cash ทุนส ารองสุทธNิWC 
ก าไรสุทธิรวมค่า
เสื่อมราคา(NI) 

NWC/ 
ANI Ri

sk
 

Sc
or

in
g 

1 ก าแพงเพชร 410 2.85 2.34 1.44 151,112,382.78 19,204,883.75 23.61 0 
2 ขาณุวรลักษบุร ี 60 3.29 3.07 2.84 83,240,501.73 (2,019,672.02) 123.64 1 
3 คลองขลุง 60 3.46 3.12 2.98 73,574,846.96 2,973,783.72 4.22 0 
4 พรานกระต่าย 60 2.96 2.59 2.25 32,685,291.90 9,412,330.37 10.42 0 
5 คลองลาน 60 5.02 4.57 4.29 59,863,816.52 7,335,879.40 24.48 0 
6 ไทรงาม 30 0.83 0.50 0.41 (2,626,659.39) (3,982,512.87) 1.98 7 
7 ลานกระบือ 30 2.45 2.10 1.88 20,001,366.44 7,099,249.96 8.45 0 
8 ปางศิลาทอง 30 2.08 1.69 1.35 9,934,483.70 2,761,849.34 10.79 0 
9 บึงสามัคค ี 30 1.87 1.40 1.26 7,208,837.46 (238,817.38) 90.56 1 
10 ทรายทอง 30 3.42 3.02 2.81 26,434,816.27 2,148,362.92 36.91 0 
11 ทุ่งโพธิ์ทะเล 10 4.81 4.59 4.45 32,271,071.43 176,065.85 549.87 0 

 

ที่มา : กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ณ 2 กุมภาพันธ์. 2558 

              จากตาราง  น าข้อมูลการรายงานทางการเงินของหน่วยบริการ ในจังหวัดก าแ พงเพชร                 
ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  มาวิเคราะห์  โดยโหลดข้อมูลมาจากกระทรวง  และน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเกณฑ์
การวิเคราะห์ภาวะวิกฤตทางการเงิน ๗ ระดับ  พบว่า มีโรงพยาบาลที่ติดวิกฤตระดับ ๗ จ านวน ๑ แห่ง คือ 
โรงพยาบาลไทรงาม   มีภาวะวิกฤตระดับ ๑  คือ  มีผลก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาติดลบ จ านวน ๒ แห่ง คือ 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และ บึงสามัคคี  ส่วนโรงพยาบาลที่เหลือ จ านวน ๘ แห่ง สถานการณ์การเงินปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒) หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (ไม่เกินร้อยละ ๒๐) 
 

              จังหวัดก าแพงเพชร ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าต้นทุนหน่วยบริการ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ โดยให้
จัดท าต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Modified full cost ใช้โปรแกรมต้นทุนของกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง จนถึง ปี ๒๕๕๗ และได้น าต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน แบบ Quick 
Method  มาน าเสนอ ร่วมด้วย ผลต้นทุน ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน แบบ Quick Method  ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
มีดังนี ้      
ตารางท่ี 124  เปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบบ Quick  method กับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ     
                    ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

ชื่อโรงพยาบาล 
 ต้นทุนผู้ป่วยนอก   ต้นทุนผู้ป่วยใน  

Unit Cost   
OPD 

Average Unit Cost 
OPD 

UnitCost IPD 
Average Unit 

Cost  IPD 
ก าแพงเพชร,รพท. 843.88 825.30 11,831.15 13,438.22 
ขาณุวรลักษบุรี,รพช. 600.64 617.87 12,889.80 12,095.62 
คลองขลุง,รพช. 502.46 617.87 10,782.89 12,095.62 
พรานกระต่าย,รพช. 649.49 617.87 13,938.15 12,095.62 
คลองลาน,รพช. 669.09 617.87 14,358.68 12,095.62 
ไทรงาม,รพช. 683.46 643.59 14,667.14 13,932.79 
ลานกระบือ,รพช. 494.44 643.59 10,610.75 13,932.79 
ปางศิลาทอง,รพช. 640.49 647.06 13,744.87 14,295.34 
บึงสามัคคี,รพช. 632.52 647.06 13,573.92 14,295.34 
ทรายทองวัฒนา,รพช. 438.67 643.59 9,413.93 13,932.79 
ทุ่งโพธิ์ทะเล,รพช. 668.53 643.59 14,346.74 13,932.79 

 

ที่มา : กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

              เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยนอกกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 พบว่า        
มีโรงพยาบาลที่เกินเกณฑ์ จ านวน  ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลก าแพงเพชร  พรานกระต่าย คลองลาน  ไทรงาม 
และทุ่งโพธิ์ทะเล  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕   ส่วนต้นทุนผู้ป่วยใน มีโรงพยาบาลที่เกินเกณฑ์ จ านวน ๕ แห่ง 
เช่นกัน คือ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี  พรานกระต่าย  คลองลาน  ไทรงาม และทุ่งโพธิ์ทะเล คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๔๕ ตามตาราง 

 

 



๒๐๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

   จังหวัดก าแพงเพชร ได้ยึดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของ
หน่วยบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้เครื่องมือ FAI  มาเป็น
ตัวพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ (Unit  cost) โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. มีคณะท างานจัดท าต้นทุนหน่วยบริการ และมีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลบริการ 
Service Data ก่อนส่งข้อมูลขึ้นเว็ปไซด์ โดยยึดหลักครบถ้วน ทันเวลา ทุกเดือน 

     ๒. จัดท าแผนการที่จะพัฒนาการจัดท าต้นทุนไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีของโรงพยาบาล 
     ๓. รายงานต้นทุน Unit Cost แบบ Quick method ให้ผู้บริหารได้รับทราบทุกเดือน ทั้งต้นทุน 

OPD และ IPD โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รพ.ในกลุ่มระดับเดียวกนั 
   ๔. น าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการ  
   ๕. มีการพัฒนาการจัดท าต้นทุนแบบ Modified full cost   ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๗ ด้วย เพ่ือ

น าข้อมูลไปใช้พัฒนาระบบบริการต่อไป 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตารางท่ี 125  ตัวชี้วัดการบริหารการเงินการคลัง จังหวัดก าแพงเพชร  

ชื่อโรงพยาบาล 
1. รพท.

ก าแพงเพช
ร 

2. รพช.
ขาณุวร
ลักษบุร ี

3. รพช. 
คลองข

ลุง 

4. รพช.
พราน

กระต่าย 

5. รพช..
คลอง
ลาน 

6. รพช
ไทรงาม 

7. รพช..
ลาน

กระบอื 

8. รพช.
ปางศิลา

ทอง 

9. รพช.
บึง

สามัคค ี

10. รพช.
ทราย
ทอง

วัฒนา 

11. รพช.
ทุ่งโพธิ์
ทะเล 

12. รพช.
โกสัมพี
นคร 

1.1 : ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถ
ควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการใน
พื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)                         
1.  มีค าสั่ง/หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนค่าใช้จ่าย และด าเนินงานตามแผนการแก้ปัญหา / / / / / / / / / / / / 
2.   รอบท่ี 1 การจัดท า Planfin ครบถ้วนสมบูรณ์ /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  X 
3.   คุณภาพบัญชีได้ 100 คะแนน /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  X 
4.   มีรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการรพ.ทุกเดือน  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / x 
5.   รพ.ได้รับการประเมิน FAI ในทั้ง 4กิจกรรม และ 
ได้ผลการประเมินรวมสูงกว่าร้อยละ 80  

 ร้อยละ
๖๐ 

 ร้อยละ
๖๐ 

 ร้อย
ละ๔๘ 

 ร้อย
ละ๔๘ 

 ร้อย
ละ๖๐ 

 ร้อย
ละ๔๘ 

 ร้อย
ละ๖๐ 

 ร้อย
ละ๔๘ 

 ร้อย
ละ๕๔ 

 ร้อย
ละ๖๐ 

 ร้อยละ
๔๘ 

 ร้อยละ
๓๘ 

1.2  : หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน
เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (ไม่เกินร้อยละ 20)                         
1.    มีการตรวจสอบข้อมูลบริการ / / / / / / / / / / / / 
2.    มีรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการรพ.ทุกเดือน / / / / / / / / / / / x 
3.    ต้นทุน OPD ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มระดับ
บริการเดียวกัน x  /  /  x  x  x  /  /  /  /  x  x 
4.    ต้นทุน IPD ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มระดับ
บริการเดียวกัน  /  x  /  x  x  x  /  /  /  /  x x 
5.    มีการน าข้อมูลไปใช้ในรพ.เพื่อพัฒนาระบบบริการ x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
  ที่มา: กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร
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๒๐๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ตารางท่ี 126  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง 
                    สาธารณสุขวา่ด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

ที ่ โรงพยาบาล 

ประเด็นการตรวจติดตาม 

ค า
สั่ง

แต
่งต

ั้ง ค
กก

. บ
ริห

าร
จัด

กา
รด

้าน
ยา

แล
ะเว

ชภ
ัณ

ฑ์ฯ
 

กร
อบ

แล
ะบ

ัญ
ชีร

าย
กา

รย
าแ

ละ
เว

ชภ
ัณ

ฑ์
ที่มิ

ใช
่ยา

 

กร
อบ

บัญ
ชีร

าย
กา

รย
าร

่วม
ขอ

งจ
ังห

วัด
 

แผ
นจ

ัดซ
ื้อท

ี่ได
้รับ

กา
รอ

นุมั
ติแ

ผน
 

อน
ุมัต

ิปร
ับแ

ผน
กร

ณ
ีไม่

เป
็นไ

ปต
าม

แผ
น 

มีก
าร

จัด
ซื้อ

ร่ว
ม 

จ า
นว

นร
าย

กา
รย

าท
ี่จัด

ซื้อ
ร่ว

มจ
ังห

วัด
 

จ า
นว

นร
าย

กา
รย

าท
ี่จัด

ซื้อ
ร่ว

มเ
ขต

 

จ า
นว

นร
าย

กา
รเว

ชภ
ัณ

ฑ์ท
ี่มิใ

ช่ย
าท

ี่
จัด

ซื้อ
ร่ว

ม 

มีแ
ผน

กา
รส

 าร
อง

รา
ยก

าร
ยา

ร่ว
ม 

จ า
นว

นร
าย

กา
รย

าท
ี่มีแ

ผน
ส า

รอ
งร

่วม
 

1 ก าแพงเพชร / / 

ใน
เบ

ื้อง
ต้น

 ได
้จัด

ท า
บัญ

ชีย
าร

่วม
ขอ

งร
ะด

ับ 
รพ

.สต
. เ

สร
็จ

เรีย
บร

้อย
แล

้ว 
แต

่ใน
ระ

ดับ
ที่ส

ูงก
ว่า

นี้ก
 าล

ังอ
ยู่ร

ะห
ว่า

ง
ด า

เน
ินก

าร
 

/ - / 

22
 รา

ยก
าร

 

54
 รา

ยก
าร

 

16
 รา

ยก
าร

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินก
าร

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินก
าร

 

2 โกสัมพีนคร / / / - / 
3 ขาณุวรลักษบุรี / / / - / 
4 คลองขลุง / / / - / 
5 คลองลาน / / / - / 
6 ไทรงาม / / / - / 
7 ทรายทองวัฒนา / / / - / 
8 ทุ่งโพธิ์ทะเล / / / - / 
9 บึงสามัคคี / / / - / 
10 ปางศิลาทอง / / / - / 
11 พรานกระต่าย / / / - / 
12 ลานกระบือ / / / - / 

ที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

1. กรอบบัญชีรายการยาร่วมของจังหวัดยังไม่แล้วเสร็จ (ยกเว้นรายการยา รพ.สต.) โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ
ของคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ จังหวัด 

2. ในขณะนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลที่ท าเรื่องขออนุมัติปรับแผน 
3. แผนและรายการส ารองยาร่วมอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 

 
 
 
 



๒๑๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การใช้ยา ED/NED 

การส่งเสริมการใช้ยาตามชื่อสามัญ  (Generic Name) 
ตัวช้ีวัด  สัดส่วนมูลค่า ED/NED  
เป้าหมาย  รพศ (70:30)     รพท (80:20)    รพช (90:10) 
ตารางท่ี 127 การส่งเสริมการใช้ยาตามชื่อสามัญ  (Generic Name) 

ที ่ โรงพยาบาล 
จ านวน
รายการ
ยา ED 

จ านวน
รายการ
ยา NED 

สัดส่วนจ านวน
ยา ED/NED 

มูลค่ายา  ED 
มูลค่ายา 

NED 
สัดส่วนมูลค่า
ยา ED/NED 

1 ก าแพงเพชร 598 121 83.2 : 16.8 51,121,474 9,994,045 83.6 : 16.4 
2 โกสัมพีนคร 145 13 91.8 : 8.2 1,012,320 126,940 88.9 : 11.1 
3 ขาณุวรลักษบุรี 343 37 90.3 : 9.7 5,385,691 1,327,424 80.2 : 19.8 
4 คลองขลุง 298 32 90.3 : 9.7 7,668,551 1,652,891 82.3 : 17.7 
5 คลองลาน 357 28 92.7 : 7.3 4,176,140 736,906 85.0 : 15.0 
6 ไทรงาม 322 32 91.0 : 9.0 3,427,574 326,474 91.3 : 8.7 
7 ทรายทองวัฒนา 283 25 91.9 : 8.1 1,714,015 370,450 82.2 : 17.8 
8 ทุ่งโพธิ์ทะเล 243 26 90.3 : 9.7 740,668 70,967 91.3 : 8.7 
9 บึงสามัคคี 272 30 90.1 : 9.9 1,429,494 258,804 84.7 : 15.3 
10 ปางศิลาทอง 378 15 96.2 : 3.8 1,191,355 23,055 98.1 : 1.9 
11 พรานกระต่าย 333 20 94.3 : 5.7 3,241,490 770,946 80.8 : 19.2 
12 ลานกระบือ 314 32 90.8 : 9.2 1,554,999 568,950 73.2 : 26.8 

รวม รพช. 91.9 : 8.1 31,542,297 6,233,806 83.5 : 16.5 
รวมทั้งจังหวัด 90.4 : 9.6 82,663,772 16,227,851 83.6 : 16.4 

ที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

1. สัดส่วนจ านวนรายการยา ED:NED ทุกโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ ์
2. โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนมูลค่ายา ED:NED อยู่ในเกณฑ์คือ ก าแพงเพชร, ไทรงาม, ทุ่งโพธิ์ทะเล 

และ ปางศิลาทอง ส่วนที่มีสัดส่วนมูลค่าต่ าสุดคือ รพ.ลานกระบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 128 การสั่งใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล 
 

ที ่ โรงพยาบาล 

ประเด็นการตรวจติดตาม 

มีร
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บก
าร
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า 
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tio
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(ต.ค. – 
ธ.ค. 57) 

1 ก าแพงเพชร / / 0 / / / / / 
2 โกสัมพีนคร X / 0 X - X X - 
3 ขาณุวรลักษบุรี / / 1 X - - X / 
4 คลองขลุง / / 0 / - / / / 
5 คลองลาน / / 0 / / / / / 
6 ไทรงาม / / 0 / / / / / 
7 ทรายทองวัฒนา / / 0 / / / / / 
8 ทุ่งโพธิ์ทะเล / / 0 / - / / - 
9 บึงสามัคคี / / 0 X - X X X 
10 ปางศิลาทอง / / 0 / - / / / 
11 พรานกระต่าย / / 0 / - - / / 
12 ลานกระบือ / / 0 - - - - / 

ที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

1. ระบบการก ากับประเมินการใช้ยาฯ (DUE) ทุก รพ. ได้ท าแล้ว ยกเว้น โกสัมพีนคร (ปัญหาด้านบุคลากร) 
2. ทุกแห่งมีระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ า 
3. รพ. ส่วนใหญ่ มีการควบคุมการสั่งใช้ยาที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ แต่ทั้งนี้ ยาส่วนใหญ่ที่ใช้ใน รพ. จะเป็น

ยา ED และมีราคาไม่แพง เช่น  
• กลุ่ม ACE II antagonist ได้แก่ Losartan 
• กลุ่ม PPI ได้แก่ Omeprazole 
• กลุม่ STATIN ได้แก่ Simvastatin 

 
 
 



๒๑๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

๓. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดก าแพงเพชรมีการจัดท าและปิดประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
เพ่ือให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องทราบและยืดถือปฏิบัติ 
 
๔. การควบคุมต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ตารางท่ี 129  มูลค่าการจัดซื้อยาร่วม เทียบกับการจัดซื้อยาทั้งหมด 

ปีงบประมาณ 
มูลค่าการซ้ือยาของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป มูลค่าการซ้ือยาของโรงพยาบาลชุมชน 

มูลค่าซ้ือ
ทั้งหมด 

มูลค่าซ้ือร่วม ร้อยละ 
มูลค่าซ้ือ
ทั้งหมด 

มูลค่าซ้ือร่วม ร้อยละ 

2557 147,618,611 34,858,112 23.61 154,392,478 13,717,164 8.88 
2558 38,514,369 9,920,696 25.76 38,255,372 9,854,503 25.76 

ที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ตารางท่ี 130 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วม เทียบกับการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั้งหมด 

ปีงบประมาณ 
มูลค่าการซื้อวัสดุการแพทย์ของ 

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 
มูลค่าการซื้อวัสดุการแพทย์ของ 

โรงพยาบาลชุมชน 
มูลค่าซื้อท้ังหมด มูลค่าซื้อร่วม ร้อยละ มูลค่าซื้อท้ังหมด มูลค่าซื้อร่วม ร้อยละ 

2557 80,284,323 482,844 0.60 23,521,982 1,560,402 6.63 
2558 24,828,827 3,867,529 15.58 6,684,298 1,694,503 25.35 

ที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมในปีงบประมาณ 2557 เริ่มใช้เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ท าให้ร้อยละ

การจัดซื้อร่วมในปี 57 มีค่าค่อนข้างต่ า แต่ในปี 58 จะเห็นว่า มูลค่าการจัดซื้อร่วมเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 
๕. การรายงานและการควบคุมก ากับการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ฯ 

การประชุมคณะกรรมการ PTC ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพียงการประชุมเพื่อพิจารณาเพ่ิมหรือลด
รายการยาเพื่อจัดท าบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล ไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ในส่วนที่ฝ่ายเภสัชกรรมไม่ได้รับผิดชอบ ท าให้การพัฒนางานบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้ สามารถแก้ไขโดยการจัดประชุมร่วม
คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด เนื่องจากมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับยาและเวชภัณฑ์เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งน่าจะสามารถผลักดันนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ มีการ
ด าเนินการและพัฒนาเป็นแนวทางเดียวกัน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของรายการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญา ได้ในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 100 

ผลการด าเนินงาน  
จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ(สัญญา) จ านวนเงิน 89,189,800.บาท 
(หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกรายการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติการจัดซื้อซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

2. ก ากับ ติดตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกวิธีและทุกขั้นตอน ให้เป็นตามแผน และตามลูกบอลใน
ระบบ e-GP พร้อมรายงานผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ให้กับผู้บริหารส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ ,ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบทุกสัปดาห์    

สรุปผล ร้อยละของการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558  

ตารางท่ี 131  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง สามารถลงนามในสัญญาได้เท่ากับ 52.38  ดังตาราง 

ที่ รายการ จ านวน 
(รายการ) 

จัดสรร 
(บาท) 

จัดซื้อ จัดจ้าง 
(บาท) 

เหลือจ่าย 
(บาท) 

ก่อหนี้ 
(รายการ) 

ก่อหนี้ 
ร้อยละ 

1. สิ่งก่อสร้าง 12 81,698,800 81,698,800 3,363,500 2 รายการ    52.38 
2. ครุภัณฑ์ 9  7,491,000  7,491,000 98,000 9 รายการ  

รวม 21 89,189,800 89,189,800 3,461,500 11รายการ  
ที่มา : งานพัสดุ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

1. การจัดจ้าง ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จ านวน 8 รายการ และได้สั่งจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ด าเนินการ
ปรับลดราคากลางตาม มติ ครม. 

2. การจัดจ้างอาคารสูติกรรมโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้
เสนอราคาด้านเทคนิค รายเดียวและขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าราคากลางใหม่รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของรายการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 
เดือนแรกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สามารถลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 

ผลการด าเนินงาน  

จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน
แรกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 26 รายการ(สัญญา) จ านวนเงิน 
20,396,600.บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

1.จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกรายการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติการจัดซื้อซื้อ จัดจ้าง 
ให้เป็นไปตามแผนงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

2.ก ากับ ติดตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกวิธีและทุกขั้นตอน ให้เป็นตามแผน และตามลูกบอลใน
ระบบ e-GP พร้อมรายงานผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ให้กับผู้บริหารส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ ,ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 และส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบทุกสัปดาห์  
 สรุปผล ร้อยละของการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 
เดือนแรกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง สามารถลงนามในสัญญาได้เท่ากับ 
42.30  ดังตารางต่อไปนี้ 

ที่ รายการ จ านวน 
(รายการ) 

จัดสรร 
(บาท) 

จัดซื้อ จัดจ้าง 
(บาท) 

เหลือจ่าย 
(บาท) 

ก่อหนี้ 
(รายการ) 

ก่อหนี้ 
ร้อยละ 

1. สิ่งก่อสร้าง 12 13,196,600 13,196,600 7,500 - รายการ 42.30 
2. ครุภัณฑ์ 14  7,491,000  7,491,000 15,500 11 รายการ  

รวม 26 89,189,800 89,189,800 23,000 11 รายการ  

การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จ านวน 15 รายการ ขณะนี้อยู่ด าเนินการปรับลดราคา
ตาม มติ ครม.(หน.ส่วนราชการได้อนุมัติสัญญาจ้างแล้ว) รายละเอียด ตามภาคผนวก 
 
 ปัญหาอุปสรรค 
       การจัดจ้างสิ่งก่อสร้างทุกรายการที่ล่าช้าเนื่องจาก  ได้ปรับลดราคา  ตามอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557   

 งบค่าเสื่อม ประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 
       ผลการด าเนินงาน  หน่วยบริการทุกแห่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ 
    
 
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหาร งบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกจิ ค่าสิ่งก่อสร้าง ปีประมาณ 2558  

จังหวัดก าแพงเพชร                                                                                                                                                                                                                             

รายการ สถานท่ี 
จ านวนเงิน
งบประมาณ

ท่ีได้รับ 

จ านวนเงิน
ก่อหนี้ตาม

สัญญา 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการตาม
สัญญา(เริ่มต้น-

ส้ินสุด) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ก่อหนี้
ร้อยล่ะ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

แผนการ
เบิกจ่าย 
(ระบุ

เป็นราย
เดือน) 

ปัญหา/
อุปสรรคท่ี
ล่าช้าไม่
เป็นไป
ตามแผน 

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 
(1ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 92 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ. 
โกสัมพีนคร 

1,138,800 e-Auction  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ. 
โกสัมพีนคร 

1,091,900 e-Auction  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 
(1ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 92 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต. 
ยางสูง 

1,138,800 1,138,800  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต.บ้าน
หนองหล่ม 

1,091,900 1,091,900  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต.   
โนนพลวง 

1,091,900 1,091,900  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต. 
บ้านประดู่งาม 

1,091,900 1,091,900  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         
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(ต่อ) 

รายการ สถานท่ี 
จ านวนเงิน
งบประมาณ

ท่ีได้รับ 

จ านวนเงิน
ก่อหนี้ตาม

สัญญา 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการตาม
สัญญา(เริ่มต้น-

ส้ินสุด) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ก่อหนี้
ร้อยล่ะ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

แผนการ
เบิกจ่าย 
(ระบุ

เป็นราย
เดือน) 

ปัญหา/
อุปสรรคท่ี
ล่าช้าไม่
เป็นไป
ตามแผน 

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นท่ีใช้สอย 98 ตาราง

เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต. 
บ้านหินดาต 

1,091,900 1,091,000 900  -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นท่ีใช้สอย 98 ตาราง

เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต. 
ท่าขึ้น 

1,091,900 1,091,900  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นท่ีใช้สอย 98 ตาราง

เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต. 
โพธ์ิทอง 

1,091,900 1,091,900  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นท่ีใช้สอย 98 ตาราง

เมตร จ านวน 1 หลัง 

สสอ.     
ปางศิลาทอง 

1,091,900 1,091,900  -   -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 
(1ครอบครัว) พื้นท่ีใช้สอย 98 ตาราง

เมตร จ านวน 1 หลัง 

รพ.สต. 
วังชะโอน 

1,091,900 1,091,000 900  -  
อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคา
ตามมติ ครม. 

 -  -         

รวม   12,104,700 9,872,200 1,800                 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 
300 กิโลวัตต์ 

รพ.      
คลองลาน 

  
1,420,000  

  
1,415,000  

    
5,000  

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100           

ยูนิตท าฟัน  
รพ.       

ลานกระบือ 
     

550,000  
     

547,500  
    

2,500  
30/ม.ค./58-30/

เม.ย./58 
อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100           
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(ต่อ) 

รายการ สถานท่ี 
จ านวนเงิน
งบประมาณ

ท่ีได้รับ 

จ านวนเงิน
ก่อหนี้ตาม

สัญญา 

เงิน
เหลือ
จ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการตาม
สัญญา(เริ่มต้น-

ส้ินสุด) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ก่อหนี้
ร้อยล่ะ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

แผนการ
เบิกจ่าย 
(ระบุ

เป็นราย
เดือน) 

ปัญหา/
อุปสรรคท่ี
ล่าช้าไม่
เป็นไป
ตามแผน 

ยูนิตท าฟัน  
รพ.ทราย
ทองวัฒนา 

     
550,000  

     
547,500  

    
2,500  

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100           

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต. 

บ้านโค้งวิไล 
325,000 323,500 1,500 

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต. 

บ้านคลอง
แม่ลาย 

725,000 323,500 1,500 
30/ม.ค./58-30/

เม.ย./58 
อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต. 

เนินกรอย 
325,000 323,500 1,500 

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต.บ้าน

ทุ่งทอง 
325,000 323,500 1,500 

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต. 

หนองปลิง 
325,000 323,500 1,500 

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต.

คลองพิไกร 
325,000 323,500 1,500 

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

ยูนิตท าฟัน 
รพ.สต. 

ท่ามะเขือ 
325,000 323,500 1,500 

30/ม.ค./58-30/
เม.ย./58 

อยู่ระหว่าง
การส่วมอบ 

100 
     

รวม 
 

5,195,000 4,774,500 20,500 
        

ที่มา : งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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รายงานความก้าวหน้าการ จัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558  

             
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                            

รายการ สถานท่ี 
จ านวนเงิน
งบปรัมาณท่ี

ได้รับ 

จ านวนเงิน 
ก่อหนี้ตาม

สัญญา 

เงิน 
เหลือจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการตาม
สัญญา(เริ่มต้น-

ส้ินสุด) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ก่อหนี้
ร้อยล่ะ เบ

ิกจ
่าย

 

คง
เห

ลือ
 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

แผนการ
เบิกจ่าย 
(ระบุเป็น
รายเดือน) 

ปัญหา/
อุปสรรคที่

ล่าช้า 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

ตึกคลอดและสูติกรรม 
เป็นอาคาร คสล.  2 ชั้น 

รพ. 
ขาณุวรลักษบุรี 

31,000,000  -   -   -  

ยกเลิกประกาศ
ราคาใหม่ 

เนื่องจากมีผู้เสนอ
ราคารายเดียว 

 -  -         

อาคารพักพยาบาล 24 
ห้อง เป็นอาคาร 

รพ.ปางศิลาทอง 9,086,400     9,020,000  
        

66,000  
 -  

อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม

มติครม. 
 -  -         

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 

รพ.โกสัมพีนคร 9,086,400     9,076,000  
        

10,400  
 -  

อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม

มติครม. 
 -  -         

อาคารโรงครัว โรงอาหาร 
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 

รพ. 
ขาณุวรลักษบุรี 

8,957,000     8,937,000  
        

20,000  
 -  

อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม

มติครม. 
 -  -         

อาคารโรงครัว โรงอาหาร 
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 

รพ.คลองขลุง 8,957,000     8,937,000  
        

20,000  
 -  

อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม

มติครม. 
 -  -         

อาคารแพทย์แผนไทย 
เป็นอาคาร คสล.   1 ชั้น 

รพ.บึงสามัคคี 4,700,000     4,535,000  
     

165,000  
 -  

อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม

มติ ครม. 
 -  -         
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 (ต่อ) 

รายการ สถานท่ี 
จ านวนเงิน

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

จ านวนเงิน 
ก่อหนี้ตาม

สัญญา 

เงิน 
เหลือจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการตาม
สัญญา(เริ่มต้น-

ส้ินสุด) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ก่อหนี้
ร้อยล่ะ 

เบิกจ่าย 

คง
เห

ลือ
 

ร้อ
ยล

ะเบิ
กจ่

าย
 แผนการ

เบิกจ่าย 
(ระบุเป็น

ราย
เดือน) 

ปัญหา/
อุปสรรคท่ี

ล่าช้า 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

อาคารพัสดุ เป็นอาคาร 
คสล. 2 ชั้น 

รพ.ลานกระบือ 6,045,000 6,030,000 15,000 - อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม
มติครม. 

- -         

อาคารพัสดุ เป็นอาคาร 
คสล. 2 ชั้น 

รพ. 
พรานกระต่าย 

6,045,000 6,033,000 12,000 - อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม
มติครม. 

- -     

อาคารท่ีท าการ
สาธารณสุขอ าเภอ เป็น
อาคาร คสล. 2 ชั้น 

สสอ.คลองลาน 3,557,700 3,550,000 7,700 - อยู่ระหว่างการ
ปรับลดราคาตาม
มติครม. 

- -         

รั้วลวดหนาม 12 เส้น  สสจ.กพ. 254,400 237000 174000 17/พ.ย./57-
17/มี.ค./58 

ส่งมอบงาน 100 อยู่ระหว่าง
บริหารสัญญา 

        

ก่อสร้างอาคารพัก
พยาบาล 32 หน่วย 4 ชั้น 

รพ.
ก าแพงเพชร 

32,000,000  28,970,000  3,030,000 - 30-ธ.ค.-57 100  -         

รวม   119,688,900 85,325,000 3,520,100                 
ตู้อบเด็ก  รพ. 

ขาณุวรลักษบุรี 
550,000 480,000 70,000 14/พ.ย./57-

28/ธ.ค./57 
ส่งมอบ 

เรียบร้อยแล้ว 
100 100 70,000    

ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียง
ทารกแรกคลอด 

รพ. 
ทรายทองวัฒนา 

520,000 518,000 2,000 14/พ.ย./57-
28/ธ.ค./57 

ส่งมอบเรียบร้อย
แล้ว 

100 100 2,000    

เครื่องดมยาสลบชนิด 3 
แก็ซพร้อมเครื่อง 

รพ. 
พรานกระต่าย 

1,340,000 1,335,000 5,000 14/พ.ย./57- ส่งมอบ 
เรียบร้อยแล้ว 

100 100 5,000 
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รายการ สถานท่ี 
จ านวนเงิน

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

จ านวนเงิน 
ก่อหนี้ตาม

สัญญา 

เงิน 
เหลือจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการตาม
สัญญา(เริ่มต้น-

ส้ินสุด) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ก่อหนี้
ร้อยล่ะ 

เบิกจ่าย 

คง
เห

ลือ
 

ร้อ
ยล

ะเบิ
กจ่

าย
 แผนการ

เบิกจ่าย 
(ระบุเป็น

ราย
เดือน) 

ปัญหา/
อุปสรรคท่ี

ล่าช้า 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

ช่วยหายใจและเครื่อง
ติดตามการท างาน     

 
  28-ธ.ค.-57           

 
  

ของหัวใจ                         
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ขับเคล่ือน 

สสจ.กพ. 821,000 818,000 3,000 14/พ.ย./57- ส่งมอบ 
เรียบร้อยแล้ว 

100 100 3,000 

  

   

2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
พร้อมหลังคา 

    
 

  28-ธ.ค.-57           

 
  

ไฟเบอร์กลาส                         
ยูนิตท าฟัน  รพ.สต. 

โนนใหญ่ 
550,000 548,000 2,000 25/พ.ย./57-

24/ม.ค./58 
ส่งมอบ 
เรียบร้อยแล้ว 

100 100 2,000 

  

    

ยูนิตท าฟัน  รพ.สต. 
คลองไพร 

550,000 548,000 2,000 25/พ.ย./57-
24/ม.ค./58 

ส่งมอบ 
เรียบร้อยแล้ว 

100 100 2,000       

ยูนิตท าฟัน  รพ.สต.วัง
ตะแบก 

550,000 548,000 2,000 25/พ.ย./57-
24/ม.ค./58 

ส่งมอบ 
เรียบร้อยแล้ว 

100 100 2,000 

  

    

ยูนิตท าฟัน  รพ.สต.ธ ามรงค์ 550,000 548,000 2,000 25/พ.ย./57-
24/ม.ค./58 

ส่งมอบ 
เรียบร้อยแล้ว 

100 100 2,000 

  

    

กล้องส่องตรวจ 
กระเพาะอาหารและ 
ล าไส้เล็กส่วนต้น 

รพ.
ก าแพงเพชร 

2,060,000 2,050,000 10,000 
    

100 100 10,000 

      

พร้อมระบบวีดีทัศน์                         
รวม   7,491,000 7,393,000 98,000                 

ที่มา : งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

สถานการณ ์
 ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชน วิกฤตคุณธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เช่น เรื่องธรรมนิยม ประชาชนในอดีต    
ให้ความส าคัญผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า แต่ปัจจุบันกลายเป็นระบบที่ให้ความส าคัญแก่ผู้ที่มีอ านาจ กับความร่ ารวย
กลายเป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยม เป็นต้น จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข   
ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการท า งาน            
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และเป็นบรรทัดฐานของสังคม มีแนวทางด าเนินการพัฒนาหน่วยงานบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” ด้วยกระบวนการปฏิบัติ      
ที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานบริการ มีส่วนร่วมก าหนดหลักคุณธรรมในการท างานบนพ้ืนฐานความรู้ 
คู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการท างานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุด
ในการดูแลสุขภาพ ต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน     
การส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน ป้องปราบ มิให้บุคคลกระท าผิด ตลอดจนมีการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบวินัยต่อบุคลากร หน่วยงาน ที่มีการกระท าผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้แก่ 
 1. ขจัดคอรัปชั่นเวลาในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 2. การด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ยาวัสดุ
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุส านักงาน มีการจัดท าและประกาศใช้      
ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหา      
ยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงวัสดุส านักงาน ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับการสนับสนุนจาก
บริษัทผู้ผลิตและ  ผู้จ าหน่าย หรือเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ และประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายของวัสดุต่าง ๆ 
 3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเฝ้าระวังการทุจริต เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน 
ป.ป.ท. ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม 
 5. ให้ความส าคัญและจริงจังในการลงโทษผู้กระท าผิด 
 
แนวทางการด าเนินงาน   
 1. ด้านการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
    1.1 การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิด 

(1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิด  และมีการชี้แจงหน่วยงานในสังกัดให้มีการ
เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย   
 
 



๒๒๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  (2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตส านึก 
ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรักความสามัคคีในองค์กร  และได้มีการจัดอบรมโครงการ 
พัฒนาต้นทุนทางปัญญา และต้นทุนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสาธารณสุขส าหรับผู้บริหาร 
ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
  (3) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและระเบียบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถ 
น ากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้อง  
โปร่งใส และเป็นธรรม 

(4) เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ มีการจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากร  
ด้านต้นทุนคุณธรรม ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
 

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
ผลลัพธ์ 

 
หน่วยงานระดับ 
จังหวัด/อ าเภอ 
สังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
(สสจ./รพ.กพ./ 
รพช./สสอ. 

- หน่วยงานมีแผนและ
ด าเนินการเสริมสร้างพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ป้องกันการกระท าผิด 

1. มีการประชุม 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. มีแผนเสริมสร้างและพัฒนา 
บุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการกระท าผิด 
4. มีการด าเนินการตามแผน 
5. มีการรายงานสรุปผล 
การด าเนินงาน 

- บุคลากรทกุระดับ 
ได้รับการเสริมสร้าง 
และพัฒนา ให้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการ 
กระท าผิด 
 
 

 
 1.2 เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยบริการ สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีแนวทางการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 
  ในปีงบประมาณ 2558 ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมใน
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาล M2  ซึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี  โดยโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายดังกล่าวแล้วอยู่
ระหว่างการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม ซึ่งเมื่อมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ จะมีการจัดท าแผนเสริมสร้างการบริหาร และพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมต่อไป 
  ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนแห่งอ่ืน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร  ได้มีการแจ้งให้โรงพยาบาลด าเนินการตามแนวนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม  เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 



๒๒๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
ผลลัพธ์ 

 
หน่วยบริการ 
ในสังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
(รพ.กพ./ 
รพช.). 

หน่วยงานด าเนินงาน 
“โรงพยาบาลคุณธรรม”   
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
พร้อมก าหนดจุดร่วม        
ที่บุคลากรเป็นข้อปฏิบัติ    
ในการน าไปพัฒนา 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” 
2.แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการและจัดท า
แผนพัฒนา “โรงพยาบาล
คุณธรรม” 
3.ด าเนินการตามแผน 
4.รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผน 
5.วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการและมีการพัฒนา
ต่อยอด 

1. ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาล 
2. การท างานของกรรมการและ
แกนน าเจ้าหน้าที่ 
3. กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” 
4. การพัฒนาต่อยอด 
 

1. รพ.คุณธรรม 
ระดับ5 (ระดับ1 
ก าหนดคุณธรรมร่วม
,ระดับ2 มีแผนการ
ด าเนินการ, ระดับ3 
ด าเนินการตามแผน
,ระดับ4 มีผลลัพธ์
การด าเนินการ
,ระดับ5 วิเคราะห์
ผลการด าเนินการ
และพัฒนาต่อยอด) 
2. ความครอบคลุม
โรงพยาบาล
คุณธรรมในจังหวัด 
 
 
 

     
 2. ด้านการป้องปรามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 
    2.1 ระดับจังหวัด : ระดบัความส าเร็จการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
 

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
ผลลัพธ์ 

 
ภาคีเครือข่าย 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 
ระดับจังหวัด 

ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในระดับ 
จงัหวัด ด าเนินการ
ตรวจสอบภายในและ
ประเมินระบบการควบคุม 
ภายใน ตลอดจนมีกระบวน 
การติดตามหน่วยงานที่ไม่ 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  

1. ภาคีเครือข่ายมีแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
2. ภาคีเครือข่ายปฏิบัติตาม
แผนการตรวจสอบภายใน 
3. ภาคีเครือข่ายมีการก ากับ
ติดตาม สอดคล้องกสับนโยบาย 
สป.ก าหนด 
 
 

หน่วยงานในสังกัด 
สป.มีกลไกการ
ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นรูปธรรมคือ 
1. แผนการ
ตรวจสอบภายใน
สอดคล้องนโยบาย 
สป. 
 



๒๒๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(ต่อ) 

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงาน 

ในพื้นที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
ผลลัพธ์ 

 

 

รายงานการตรวจสอบ
ภายใน (เจตนารมณ์ : 
ต้องการให้หน่วยงานมี
แผนการตรวจสอบภายใน 
สอดคล้องกับนโยบายของ 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
มีการปฏิบัติตามแผน
ติดตาม 
และรายงานผลเชิงผลผลิต 
ผลลัพธ์ ภาคีเครือข่าย 
หมายถึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัดหรือผู้รับผิดชอบและ
มีระบบการติดตามสอดส่อง 
ดูแลการแก้ไขของหน่วยงาน 
ที่ไม่ด าเนินการตามข้อเสนอ 
แนะตามรายงานการตรวจ 
สอบภายใน 

 

4. มีการติดตามการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของรายงานการ
ตรวจสอบภายใน 
5. มีหลักฐานเชิงประจักษ์การ
ด าเนินการแก้ไข 
 

2. มีการปฏิบัติ 
ตามแผน 
3. มีการก ากับ 
ติดตาม และรายงาน
ผลการตรวจสอบเชิง
ผลผลิต ผลลัพธ ์
4. ข้อเสนอแนะตาม
รายงานการ
ตรวจสอบภายใน
ได้รับการแก้ไข     
ทุกประเด็น 

 
การจัดระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมตามมาตรฐานมีการบริหารความเสี่ยง             

(1) วิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานระบบ
ราชการ ปีงบประมาณ 2558 ในประเด็นปัญหา ดังนี้ (1) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ
ข้าราชการ (2) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ UC (3) การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยา 
เวชภัณฑ์และวัสดุ) (4)  การจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุส านักงานประจ าปี (วัสดุส านักงานเงินบ ารุง)  
(5) การจัดท าแผนประมาณการรายได้ – ควบคุมค่าใช้จ่าย (6) การจัดท าแผนการจัดซื้อและเวชภัณฑ์  
(7) การจัดท าแผน การจัดหางบลงทุน (8) การยืมเงินและการส่งคืนเงินยืม (9) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคา, การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (10) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และมีการ
จัดท าแผนการควบคุมภายในเพ่ิมเติม คือ (11) การจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (12) การจัดท า
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม  ได้ด าเนินการจัดระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานระบบราชการ ได้ก าหนดให้
หน่วยบริการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยบริการตามตัวชี้วัดเป็น
หน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อย ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ,โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
และโรงพยาบาลชุมชน เป็นหน่วยรับตรวจ ส าหรับกลุ่มงาน ฝ่าย และงาน ได้ก าหนดเป็นส่วนงานย่อย  



๒๒๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(2) ผลการด าเนินงาน 

2.1 มีการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ในประเด็นปัญหา ดังนี้ (1) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ  
(2)  การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ UC (3)  การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยา เวชภัณฑ์และ
วัสดุ) (4)  การจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุส านักงานประจ าปี (วัสดุส านักงานเงินบ ารุง) (5) การจัดท าแผน
ประมาณการรายได้ – ควบคุมค่าใช้จ่าย (6)  การจัดท าแผนการจัดซื้อและเวชภัณฑ์  (7) การจัดท าแผน    
การจัดหางบลงทุน (8) การยืมเงินและการส่งคืนเงินยืม (9) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ,   
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (10) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  (11) การจัดท าแผนการ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (12) การจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม  ได้ก าหนดกิจกรรม ออกเป็น ๕ ระดับ 
และได้มผีลการด าเนินการแต่ละระดับ  

2.2 จังหวัดก าแพงเพชร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมภายในจังหวัด
ก าแพงเพชร และได้มีคณะท างานรับผิดชอบงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลก าแพงเพชร , โรงพยาบาล
ชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานระบบราชการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
จัดการ การเงินการคลังในระดับจังหวัด และหน่วยบริการ ในด้านการควบคุมภายใน ในภาพรวมหน่วยรับ
ตรวจ ได้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๓  ควบคุมกิจกรรมเสี่ยงแล้วโดยได้แบ่งเป็น
การจัดการความเสี่ยง ดังนี้ (1) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ (2) การจัดเก็บรายได้
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ UC (3)  การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยา เวชภัณฑ์และวัสดุ) (4) การจัดท า
แผนการจัดซื้อวัสดุส านักงานประจ าปี(วัสดุส านักงานเงินบ ารุง) (5) การจัดท าแผนประมาณการรายได้ – ควบคุม
ค่าใช้จ่าย (6)  การจัดท าแผนการจัดซื้อและเวชภัณฑ์  (7) การจัดท าแผน การจัดหางบลงทุน (8) การยืมเงิน
และการส่งคืนเงินยืม (9) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา, การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตก
ลงราคา (10) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  (11) การจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (12) การจัดท า
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมซึ่งอยู่ในระหว่างการประเมินผลติดตามความก้าวหน้าตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม 

การตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  มีหน่วยรับตรวจรวม  ๑๓๒ แห่ง  ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๒๐ แห่ง ในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการทบทวนปรับค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าปี ๒๕๕๘ ใหม่
ประกอบด้วย งานการเงินและบัญชี  งานหน้าที่พัสดุ งานเภสัชกร  งานนิติกร และงานประกันสุขภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามตัวชี้วัด 
๒. ช่วยลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้และพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ 

ข้อมลูและตัวเลขต่างๆ  
          ๓.ให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีพัสดุ  จะได้ด าเนินการแก้ไขได้ทันเวลา
และถูกต้อง 



๒๒๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

           ๔.สนับสนุนให้ข้อมูลรายงานทางการเงินและรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการด าเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
           ๕. เป็นเครื่องมือช่วยสอบทานการท างานให้แก่ผู้บริหาร 
 

วิธีการด าเนินการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  วิธีการด าเนินการตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบเชิงบูรณาการตามความเสี่ยงของหน่วย       
รับตรวจ  ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยประเมินระบบการควบคุมภายใน 
และตรวจสอบเชิงระบบความเชื่อมโยงของกระบวนการที่มีความเสี่ยงส าคัญตามภารกิจของหน่วยรับตรวจและ
เน้นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายประเด็นการตรวจสอบทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ในวันที่  ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทีมตรวจสอบภายในได้ลงพ้ืนที่ในภาพ DSH จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

อ าเภอลานกระบือ และอ าเภอพรานกระต่าย ประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายในตามตัวชี้วัดที่
กระทรวงก าหนดและตัวชี้วัดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

วิเคราะห์ภาพรวมปัญหาที่พบ 
หน่วยรับตรวจยังให้ความส าคัญการจัดท าระบบควบคุมภายในน้อยมาก พบว่า  มีการจัดท าประเด็น

ความเสี่ยงตามตัวชี้วัดของกระทรวงก าหนด และยังมีอีกหลายจุดที่ยังมีความเสี่ยงและยังไม่ได้จัดท าควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
กฎหมายกับการพัฒนาสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของร้อยละประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

สถานการณ ์
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร   ได้มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระดับจังหวัดและอ าเภอ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และมีการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดและอ าเภอ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์  ประกอบกับได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิ ทธิด้าน
หลักประกันสุขภาพ   

ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2557 – 31 ธันวาคม 2557) ได้มีการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ จากทุกช่องทาง จ านวน 10 เรื่อง  เมื่อจ าแนกตามประเภทของการร้องเรียน พบว่า เรื่อง
ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ จ านวน ๓ เรื่อง  และเรื่องร้องเรียนการให้บริการรักษาพยาบาลและการ
บริหารงานของสถานบริการ จ านวน 3 เรื่อง  ซึ่งได้รับการยุติภายใน ๖๐ วัน ทุกเรื่อง 

- กรณีการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของ
หน่วยบริการ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  จ านวน 1 เรื่อง 
(คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์และมีมติให้เงินช่วยเหลือ) 

  -  กรณีการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ของ
หน่วยบริการตามมาตรา 1๘(๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จ านวน ๓ เรื่อง 
(คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์และมีมติให้เงินช่วยเหลือ จ านวน ๓ เรื่อง)  

โดยในปีงบประมาณ 2558 หน่วยบริการได้มีการท าโครงการอบรมทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรและพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการ เพ่ือลดปัญหาข้อ
ขัดแย้งอันเกิดจากการให้บริการ   

กิจกรรมหลัก 
๑. พัฒนามาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์และม.๔๑ 
๒. จัดตั้งเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ระดับอ าเภอและจังหวัด 
๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ 

 

 

 

 

 



๒๒๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี 132 จ านวนเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2555- 2558 (1 ต.ค.2557 – 31 ธ.ค.2557) 
ประเภทของเรื่องร้องเรียน 2555 2556 2557 2558 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
  - ร้องเรียน (มาตรา 57,59) 17 11 - - 

 - ร้องทุกข์(ขอความช่วยเหลือ) 24 9 1 ๓ 

  -ขอรับเงินช่วยเหลือ (มาตรา41) 11 12 ๒๓ ๑ 

  -ขอรับเงินช่วยเหลือ (มาตรา18(4)) 3 3 3 ๓ 

กลุ่มงานนิติการ     

  -การให้บริการรักษาพยาบาล 7 9 12 1 

  -ด้านบุคลากร 6 5 1 - 

  -บริหารทั่วไป 7 3 2 2 

  -ด้านพัสดุ 1 - 2 - 

  -ความประพฤติส่วนตัว 1 - 1 - 

ที่มา :  กลุ่มงานประกันสขุภาพ และกลุม่งานนติิการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงงเพชร 

ตาราง 133  แสดงจ านวนการร้องเรียน จ าแนกตามประเภทของการร้องเรียน  
                  ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.2557 – 31 ธ.ค..2557) 
 

ประเภทของเรื่องร้องเรียน จ านวนทั้งหมด 
(เรื่อง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เรื่อง) 

ร้อยละ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
  -ร้องทุกข์(ขอความช่วยเหลือ) ๓ ๓ 100.0 
  -ขอรับเงินช่วยเหลือ (มาตรา41) 1 1 100.0 
  -ขอรับเงินช่วยเหลือ (มาตรา18(4)) 3 3 100.0 
กลุ่มงานนิติการ    
  -การให้บริการรักษาพยาบาล 1 ๓ ๑๐0.0 
  -บริหารทั่วไป 
   

2 
 

2 
 

100.0 
 

รวม 10 10 100.0 
ที่มา :  กลุ่มงานประกันสขุภาพ และกลุม่งานนติิการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงงเพชร   

 

 

 



๒๒๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รูปที ่34  เรือ่งร้องเรียนรอ้งทุกขแ์ละขอรบัเงนิชว่ยเหลือเบื้องตน้จ าแนกรายประเภท ปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
ที่มา :  กลุ่มงานประกันสขุภาพ และกลุม่งานนติิการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงงเพชร 

ตารางที ่134  จ านวนเรื่องร้องเรียนของหน่วยบริการในสังกัดที่ได้รับการด าเนินการ จ าแนกรายอ าเภอ 
 

ประเภทการร้องเรียน เมืองฯ ขาณุวรลักษบุรี ลานกระบือ รวม 
การให้บริการรักษาพยาบาล - 1 - 1 
  - สั่งการภายใน 15 วัน - 1 - 1 
  - ยุติ ภายใน 60 วัน - 1 - 1 
บริหารทั่วไป 1 - 1 2 
  - สั่งการภายใน 15 วัน 1 - 1 2 
  - ยุติ ภายใน 60 วัน 1 - 1 2 

ที่มา :  กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ตารางท่ี 135  โครงการและงบประมาณในการด าเนินงานในปี ๒๕๕8 

ที ่ ชื่อโครงการ อ าเภอ 
แหล่งงบประมาณ (บาท) 

สป เงินบ ารุง UC กรม กองทุน
ต าบล 

อื่นๆ รวม 

1. โครงการอบรมเรื่องการบริการด้วย  
หัวใจความเป็นมนุษย์ 

พรานกระต่าย - 357,000 - - - - 357,000 

2. โครงการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน
องค์กรและพัฒนาพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

ปางศิลาทอง 
คลองลาน 

- 597,000 - - - - 597,000 

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(เพื่อ
เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ) 

บึงสามัคคี 
ลานกระบือ 

- 148,230 - - - - 148,230 

4 โครงการบริการด้วยใจวิถีธรรม วิถีไทย ไทรงาม - 30,250 - -  - 30,250 
5 โครงการอบรมจริยธรรมกับการบริการ คลองขลุง - 22,040 - - - - 22,040 

ที่มา :  กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 



๒๓๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การพัฒนาคน (คุณธรรม คุณภาพ) 
วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 

 จังหวัดก าแพงเพชร มีนโยบายการบริหารจัดการร่วมทั้งเรื่องการบริหารจัดการก าลังคน การบริหาร
งบประมาณ รวมทั้งงบลงทุน โดยในส่วนของก าลังคนได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ CHRO จังหวัด 
เพ่ือบริหารจัดการในเรื่องของก าลังคนในภาพของจังหวัด ทั้งในเรื่องการจัดหา และพัฒนาก าลังคน             
ให้สอดคล้องกับ  Service Plan , การบรรจุก าลังคนเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจ 
และการจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต้นทุนคุณธรรม 
 

ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภท 
• ข้าราชการ   1,707 คน 
• ลูกจ้างประจ า     227 คน 
• พนักงานราชการ       45 คน 
• พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1,189 คน 
• ลูกจ้างชั่วคราว     365 คน 
• รวม    3,533 คน 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. : รพ. คิดเป็น 25 : 75 

ตารางที่ 136 จ านวนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ล าดับ Cup หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

ขร ลปจ. พร. พกส. ลจช. รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
1 เมือง รพ.ก าแพงเพชร 563 100 22 455 28 1,168 77.66 

รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 37 8 1 31 1 78 5.19 
สสอ.เมือง 118 5   89 46 258 17.15 

รวม 718 113 23 575 75 1,504   
2 ไทรงาม รพ.ไทรงาม 59 8 1 45 6 119 71.69 

สสอ.ไทรงาม 35 2   5 5 47 28.31 
รวม 94 10 1 50 11 166   

3 คลองลาน รพ.คลองลาน 75 14 1 43 8 141 65.89 
สสอ.คลองลาน 37 1   32 3 73 34.11 

รวม 112 15 1 75 11 214   
4 ขาณุวรลักษบุร ี รพ.ขาณุวรลักษบุร ี 96 24 2 78 23 223 65.20 

สสอ.ขาณุวรลักษบุร ี 58 2   18 41 119 34.80 
รวม 154 26 2 96 64 342   

5 คลองขลุง รพ.คลองขลุง 84 10 2 88 19 203 73.02 
สสอ.คลองขลุง 45 6   2 22 75 26.98 

รวม 129 16 2 90 41 278   

 
 
 



๒๓๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

(ต่อ) 

ล าดับ Cup หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

ขร ลปจ. พร. พกส. ลจช. รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
6 พรานกระต่าย รพ.พรานกระต่าย 81 10 2 65 11 169 61.23 

สสอ.พรานกระต่าย 46 3   8 50 107 38.77 
รวม 127 13 2 73 61 276   

7 ลานกระบือ รพ.ลานกระบือ 46 12 2 50 3 113 68.07 
สสอ.ลานกระบือ 32 1   2 18 53 31.93 

รวม 78 13 2 52 21 166   
8 ทรายทองวัฒนา รพ.ทรายทองวัฒนา 43 6 1 54 4 108 78.83 

สสอ.ทรายทองวัฒนา 20 1   1 7 29 21.17 
รวม 63 7 1 55 11 137   

9 ปางศิลาทอง รพ.ปางศิลาทอง 35 8 1 27 13 84 82.35 
สสอ.ปางศิลาทอง 10     2 6 18 17.65 

รวม 45 8 1 29 19 102   
10 บึงสามัคคี รพ.บึงสามัคคี 40   1 45 9 95 73.08 

สสอ.บึงสามัคคี 21       14 35 26.92 
รวม 61 0 1 45 23 130   

11 โกสัมพีนคร รพ.โกสัมพีนคร 15   2 14 13 44 44.90 
สสอ.โกสัมพีนคร 25 2   14 13 54 55.10 

รวม 40 2 2 28 26 98   
12 สสจ. 86 4 7 21 2 120   

รวม 

รพท. 563 100 22 455 28 1,168 33.06 
รพช. 611 100 16 540 110 1,377 38.98 

สสอ./รพ.สต. 447 23 0 173 225 868 24.57 
สสจ. 86 4 7 21 2 120 3.40 

รวมทั้งสิ้น 1,707 227 45 1,189 365 3,533   

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ตารางท่ี 137  สถานการณ์ก าลังคน 4 สาขาหลัก เปรียบเทียบกับ FTE (ใน รพ.สต.เปรียบเทียบกับ 

                อัตราก าลังที่ควรมีตามสัดส่วนประชากร) 

หน่วยบรกิาร 
แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาล 

ตาม 
FTE 

มีจริง ร้อยละ 
ตาม 
FTE 

มีจริง ร้อยละ 
ตาม 
FTE 

มีจริง ร้อยละ ตาม FTE มีจริง ร้อยละ 

รพท. 99.44 56 56.32 28.42 11 38.71 39.92 27 67.64 581.27 439 75.52 

รพช. 113.09 42 37.14 60.03 39 64.97 61.54 45 73.12 459.34 418 91.00 

รพ.สต. - - - - - - - - - 220.82 152 68.83 

รวมจังหวัด 212.53 98 46.11 88.45 50 56.53 101.46 72 70.96 1,261.43 1,009 79.99 

เขต 3 982 606 61.71 345 238 68.99 421 344 81.71 5,035 4,095 81.33 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 



๒๓๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

 จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 11 อ าเภอ มีประชากรรวมทั้งสิ้น  729,522  คน เมื่อพิจารณาจาก    
4 สาขาหลักของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสาขาที่ขาดแคลนมากที่สุดคือสาขาแพทย์ ซึ่งมีอัตราก าลังเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงาน (FTE) มีเพียงร้อยละ 46.11 ของอัตราก าลังที่ควรจะมี รองลงมาคือสาขาทันตแพทย์ 
เท่ากับ ร้อยละ 56.53  ของอัตราการก าลังที่ควรจะมี 
 แพทย์ อัตราก าลังแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 98 คน อัตราส่วนแพทย์          
ต่อประชากร เท่ากับ 1: 7,444  เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ 
เท่ากับ 1: 4,276) ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์กับภาระงาน (FTE)         
ในภาพรวมจังหวัด เท่ากับ ร้อยละ 46.11 (รพท. เท่ากับ 56.32 รพช. เท่ากับ 37.14) ของอัตราก าลังที่ควรม ี
 ทันตแพทย์ ภาพรวมทั้งจังหวัด จ านวน 50 คน อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1:14,590   
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 14,635) ถือว่า
อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทันตแพทย์กับภาระงาน (FTE) ในภาพรวมจังหวัด 
เท่ากับร้อยละ 56.53 (รพท. เท่ากับ 38.71  รพช. เท่ากับ 64.97) ของอัตราก าลังที่ควรมี 
 เภสัชกร ภาพรวมทั้งจังหวัด จ านวน 72 คน อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากร เท่ากับ 1: 10,132            
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรในระดับประเทศ (ระดับประเทศ เท่ากับ 1: 9,949) ถือว่า      
ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนเภสัชกรกับภาระงาน (FTE) ในภาพรวมจังหวัดเท่ากับ    
ร้อยละ 70.96 (รพท. เท่ากับ 67.64  รพช. เท่ากับ 73.12) ของอัตราก าลังที่ควรมี  
 พยาบาลวิชาชีพ  ภาพรวมทั้งจังหวัด จ านวน 1,009 คน อัตราส่วนพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับ     
ภาระงาน (FTE (ใน รพ.) และสัดส่วนต่อประชากร (ใน รพ.สต.)) ในภาพรวมจังหวัด เท่ากับร้อยละ 79.99       
(รพท. เท่ากับ 75.52  รพช. เท่ากับ 91.00 และ รพ.สต. เท่ากับ 68.83) ของอัตราก าลังที่ควรมี  
 

1) การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 
 จังหวัดก าแพงเพชร มีนโยบายใช้กรอบอัตราก าลังที่ควรมี (FTE / Population based /Service 
based และกรอบขั้นต่ าที่ควรมี) ประกอบการพิจารณาจัดสรรก าลังคนในจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ พบส.
สาขาต่างๆ และคณะกรรมการ CHRO ของจังหวัดช่วยพิจารณากลั่นกรอง 
 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมและคุณภาพ 
 2.1 มีแผนพัฒนาก าลังคนอย่างมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการในระบบบริการสุขภาพ บริบท
และสภาพปัญหาของจังหวัด 
 2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ  
 2.3 เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต้นทุนคุณธรรม เพ่ือสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขยุคใหม่ สร้าง
สังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ของจังหวัดก าแพงเพชร โดยการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านต้นทุน
คุณธรรมในบุคลากรทุกระดับ และสอดแทรกเรื่องการพัฒนาต้นทุนคุณธรรมเข้าไปในการพัฒนาบุคลากร
โครงการต่างๆ  
 
 
 



๒๓๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 การพัฒนาระบบข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data 
Center) และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS)ที่หน่วยบริการทุกแห่งใช้ข้อมูลร่วมกันภายใต้ฐานข้อมูล
เดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และลด
ภาระการจัดท ารายงานของหน่วยบริการทุกระดับ  ตลอดจนการใช้ข้อมูลเพ่ือการให้บริการ ดูแลสุขภาพ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center)
และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS) ให้มีคุณภาพ จะต้องมาจากฐานข้อมูลของหน่วยบริการ 
ที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานรวมถึงการใช้
โปรแกรมและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องมีการอบรมความรู้แก่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน ให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

มาตรการการด าเนินงาน 
         ๑.จัดหาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ 
         ๒.พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.หน่วยบริการทุกแห่งมีการตรวจสอบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม และแก้ไขส่วนที่มีปัญหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ก่อนส่งข้อมูลให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
  ๔.หน่วยบริการตรวจสอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ได้ที่ https://hdc.kpo.go.th/index.php 
  ๕.System Manager และ Data Admin ของเครือข่ายอ าเภอ ติดตามการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของ      
หน่วยบริการให้ครบถ้วน ทันเวลา ที่ https://hdc.kpo.go.th/index.php 
  ๖.หน่วยบริการตรวจสอบการ sync ข้อมูลเข้าระบบ Data Center ได้ที่                     
https://hdc.kpo.go.th/index.php 
  ๗.System Manager และ Data Admin ของเครือข่ายอ าเภอ ติดตามการ sync ข้อมูลเข้าระบบ  
Data Center ของหน่วยบริการให้ครบถ้วน ทันเวลา ที่ https://hdc.kpo.go.th/index.php 
  ๘.ทีม CUP สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือหน่วยบริการในการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาระบบ 
ข้อมูล โดยการจัดอบรมเพ่ิมเติมและการออกนิเทศงาน Training on the job  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔  
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แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารเงินงบประมาณ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2558 จากส านักงาน
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ เงินงบกลาง ณ 27 มกราคม 2558 รวมทั้ งสิ้ น 
157,747,662.62 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสอง
สตางค)์ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.57 

รายการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย 

ก่อหนี้ผูกผัน เบิกจ่าย 
รวม 

ก่อหนี ้
ไม่รวม 
ก่อหนี ้

1. งบบุคลากร  
(พนักงานราชการ) 

3,349,130.58 - 3,349,130.58 100 100 

2. งบด าเนินงาน 
    เงินเบิกแทนกัน (อย.) 

27,492,862.00 
388,680.00 

451,000.00 
- 

17,207,325.43 
26,000.00 

64.22 
- 

62.58 
6.68 

3. งบลงทุน 
    งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 

89,189,800.00 
15,714,000.00 

2,429,000.00 
- 

3,151,000.00 
- 

6.25 
- 

3.53 
- 

4. งบกลาง 
   สวัสดิการคา่รักษา/การศึกษา
บุตร 

 
21,613,190.04 

 
- 

 
21,613,190.04 

 
100 

 
100 

รวมทั้งสิ้น 157,747.662.62 2,880,000.00 45,346,646.05 30.57 28.74 
เงินกันไว้เบิกเหลือมป ี

รายการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย 

ก่อหนี้ผูกผัน เบิกจ่าย 
รวม 

ก่อหนี ้
ไม่รวม 
ก่อหนี ้

5. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 56 
     รพ.กพ. 
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 57 
     สสอ. 
     รพ.กพ. 

 
33,163,771.68 

 
41,480,200.00 
33,163,771.68 

 
33,163,771.68 

 
26,132,600.00 
33,163,771.68 

 
- 
 

15,347,600.00 
- 

 
100 

 
100 
100 

 
- 
 

37.00 
- 

  
 จากตาราง ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรวมทุกงบในปี 2558 ได้รับจัดสรร 157,747,662.62 
บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์ ) ก่อหนี้ผูกพัน 
2,880,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่าย 45,346,646.05 บาท (สี่สิบห้าล้าน
สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทห้าสตางค)์ ร้อยละของการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1  30.57% 
 ส่วนงบด าเนินส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรร 27,492,862.00 บาท (ยี่สิบเจ็ด
ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพัน 451,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) และเบิกจ่ายได้ร้อยละ 64.22% 
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การพัฒนาแผนงานและประเมินผล   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร มีกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล โดยก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานด้านสุขภาพปี 2558 แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  25 แผนงาน รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 254,455,830 บาท จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP) มีแผนงาน 5 แผนงาน ประกอบด้วย 1) แผนงานกลุ่มเด็กปฐมวัย
(0-5 ปี)และสตรี  2) แผนงานกลุ่มเด็กประถมศึกษา(5-14 ปี) 3) แผนงานกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนมัธยม   
(15-19 ปี) 4) แผนงานกลุ่มวัยท างาน  5) แผนงานกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมงบประมาณด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ทั้งสิ้นจ านวน 68,161,370 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27 ของงบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 
(OP+IP) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ มีแผนงานทั้งสิ้น 10 แผนงาน ประกอลด้วย 1)แผนงานหัวใจและ    
หลอดเลือด  2) แผนงานมะเร็ง  3) แผนงานโรคไม่ติดต่อ  4) แผนงานตา ไต  5) แผนงานอุบัติเหตุและ
ศัลยกรรม  6) แผนงานจิตเวชและสุขภาพจิต  7) แผนงานทารกแรกเกิด กุมารเวชกรรมและสูติกรรม        
8) แผนงานทันตกรรม  9) แผนงานอายุรกรรม 10) แผนงานปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและองค์รวม 
งบประมาณด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 66,970,133 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  มีแผนงานทั้งสิ้น 5 แผนงาน  
ประกอบด้วย  1) แผนงานกฎหมายกับการพัฒนาสุขภาพ  2) แผนงานสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพ  
3) แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  4) แผนงานระบบคุณภาพ  5) แผนงานพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ  
งบประมาณด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 41,830,391 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีแผนงาน  5 แผนงาน  ประกอบด้วย 1) แผนงานพัฒนาคน(คุณธรรม คุณภาพ) 2) แผนงาน
พัฒนาระบบข้อมูล  3) แผนงานการเงินการคลัง(ลดต้นทุนยา/เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ต้นทุน) 4) แผนงาน
การบริหารจัดการทั่วไป  5) แผนงานการพัฒนาแผนงานและประเมินผล งบประมาณด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 77,523,936บาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของงบประมาณท้ังหมด 

เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนากระบวนงานและผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้ งจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนภาค   
ประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือจัดท าแผนงานโครงการ
กิจกรรม อย่างบูรณาการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่เชื่อมโยงเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของงานตาม  ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัด  พร้อมสื่อสารและผลักดันแผนงาน /
โครงการให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในระดับอ าเภอและต าบล  ภายใต้ “โครงการสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย” 
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งบประมาณตามแผนปฏบิัติการทางด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 

แผนสุขภาพ PP

งบประมาณ             บาท

20,887,517 
7,704,029 

5,122,734 
24,619,395 

9,827,695 
68,161,370 

969,280 
5,935,987 

26,847,040 
3,848,311 
4,295,180 

2,250,000 
6,209,070 

10,349,336 
719,242 

5,546,687 
66,970,133 

1,805,908 
5,350,680 

15,191,394 
4,305,260 

15,177,149 
41,830,391 

18,154,700 
2,750,350 

42,400,671 
6,604,029 
7,614,186

 .ป มวัย/สตรี
 .เด็กนกัเรียน  -   ปี
 .เด็กวัยรุ่น   -   ปี

 .วัยท างาน
 .สูงอายุและผู้พิการ

 .หัวใจและหลอดเลือด
 .มะเร็ง
8.NCD

 .ตา ไต
  .อุบตัิเหตุ ศัลยกรรม
  .จิตเวช สุขภาพจิต

  .ทารกแรกเกิด 
  .ทันตกรรม
  .อายุรกรรม
  .ป มภูมิ ฯ

  .ก หมายสขุภาพ
  .สิ่งแวดล้อม

  .พฒันาพ ตกิรรมสขุภาพ
  .พฒันาระบบคุณภาพ

  .พฒันาเครือข่ายและภาคี

  .พฒันาคน 
  .พฒันาระบบข้อมูล

  .การเงินการคลัง 
  .การบรหิารจัดการทัว่ไป
  .แผนงานและประเมินผล

 
 
 

แผนสุขภาพ PP
งบประมาณ             บาท

สัดส่วนยุทธศาสตร์ สัดส่วนแหล่งงบประมาณ

27%

26%16%

31%

            

            

            

            66,970,133  บาท

77,523,936  บาท 68,161,370  บาท

41,830,391  บาท

 .สป.สธ.
   

 .บ ารุง
   3.UC

57%

 .อื่น
  

 
 
 
 
 



๒๓๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

 

           บาท 

            บาท 

งบประมาณการด าเนินงาน                 บาท

31%

11%

8%

36%

14%
 .ป มวัย/สตรี

 .เด็กนักเรียน  -   ปี

 .เด็กวัยรุ่น   -   ปี

 .วัยท างาน

 .สูงอายแุละผู้พิการ

            บาท

            บาท

            บาท

             บาท

            บาท

            บาท

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

            บาท 

  5,935,987  บาท 

งบประมาณการด าเนินงาน                  บาท

             บาท 

               บาท 

            บาท 

            บาท 

2%

9%

40%

6%
6%3%

9%

16%

1%

8%  .หัวใจและหลอดเลือด

 .มะเร็ง

8.NCD

 .ตา ไต

  .อุบัติเหตุ ศัลยกรรม

  .จิตเวช สุขภาพจิต

  .ทารกแรกเกิด 

  .ทันตกรรม

  .อายุรกรรม

  .ป มภูมิ ฯ

            บาท

           บาท
           บาท

           บาท

           บาท

            บาท

          บาท

           บาท

           บาท

         บาท

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

งบประมาณการด าเนินงาน                 บาท

            บาท

            บาท

              บาท

 4,305,260  บาท

5%

13%

36%
10%

36%

  .ก หมายสุขภาพ

  .สิ่งแวดล้อม

  .พัฒนาพ ติกรรมสุขภาพ

  .พัฒนาระบบคุณภาพ

  .พัฒนาเครือข่ายและภาคี

            บาท
           บาท

            บาท

           บาท

           บาท

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณการด าเนินงาน                  บาท

             บาท

23%

4%

55%

8%

10%

  .พัฒนาคน 

  .พัฒนาระบบข้อมูล

  .การเงินการคลัง 

  .การบริหารจัดการท่ัวไป

  .แผนงานและประเมินผล

            บาท

           บาท

            บาท

           บาท
           บาท

 
 

จากนั้นส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดประชุมถ่ายทอดการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ไปสู่การปฏิบัติระดับอ าเภอและต าบล   โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
ของพ้ืนที่  โดยระดับอ าเภอ ต าบล ได้ร่วมจัดท าแผนงาน /โครงการ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด   

จังหวัดได้มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานจากแผนงาน/โครงการ CUP พบว่าทุก CUP มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ แต่ขาดการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับรพ.สต.  



๒๔๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

การนิเทศติดตาม ก ากับ และการประเมินผล 

 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามกรอบแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของ
กระทรวง  ดังนี้ 

1. ทีมนิเทศงานระดับจังหวัด  
1.1  นิเทศติดตามคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอทุกแห่ง  เพ่ือติดตาม

กระบวนการวิเคราะห์จัดท าแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับปัญหาของจังหวัด และอ าเภอ ภายใต้ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน  

1.2  นิเทศติดตามงานเครือข่าย (Node)  5 Node  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ  จากทุกแหล่งงบประมาณ รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ลงนิเทศติดตามงาน
เฉพาะกิจ ในประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญๆ หรือนโยบายเร่งด่วน 

2. ติดตาม ก ากับผ่านคณะกรรมการบริหารและคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา      
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) /คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ 
(พบส.) แต่ละสาขา/คณะ และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด  (คปสจ.) เป็นประจ าทุกเดือน 

3. ติดตาม ก ากับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวง /เขต/จังหวัด/อ าเภอ จากระบบ MIS   
ทาง Website ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร น าข้อมูลจาก Data Center  มาวิเคราะห์และ
รายงานผล เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด และจัดประชุมผ่าน Web 
Conference  ในประเด็นที่เป็นปัญหา หรือนโยบายเร่งด่วน  

4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน รับผิดชอบก ากับ ดูแล
ติดตามการด าเนินงานของ คปสอ. 
 5. ก ากับติดตามการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้มมาตรฐาน) ผ่าน
คณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลของเครือข่ายบริการ (CUP) – System Manager และ Data Admin 

6. จังหวัดมีแผนการประเมินผลงานเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและมีการสรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนงานโครงการที่ก าหนด ผ่านการประชุมของคณะท างานสนับสนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
(Back office)  และคณะท างานส่งเสริมป้องกันโรคส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(Front office) และจัดการ
ประชุมประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน เพ่ือให้สามารถรับทราบปัญหา  
และสามารถปรับแผน/กิจกรรมในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

7. จังหวัดก าหนดตัวชี้วัดในการท า MOU ระหว่างสาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 166 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่ได้จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
จ านวน 75 ตัวชี้วัด และได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 91 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามตาราง 

ตารางท่ี 138  จ านวนตัวชี้วดัการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ยุทธศาสตร์  
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

แหล่งข้อมูล  ลักษณะตัวชี้วัด  

ฐานข้อมูล  อ่ืนๆ  อัตราตาย  
Provincial 

Survey  
1. การสร้างเสริมสุขภาพฯ      
ตามกลุ่มวัย  

58 48 10 2 40 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ 51 23 28 11 3 

3. กฎหมายและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

31 3 28 0 3 

4. พัฒนาระบบริหารจัดการฯ 26 1 25 0 0 

รวม 166 75 91 13 46 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ระบบการคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการ 
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

สถานการณ ์
 สถานการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบันสามารถ
สรุปประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

1. กลไกและรูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในส่วนภูมิภาคยังขาดความเป็นเอกภาพ
เชิงนโยบาย และแนวทางการพัฒนาในระดับเขต ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 

2. ปัญหาคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงาม ซึ่งอาจกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนด ได้แก่ (1) ไม่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตรงสาขาบริการหรือยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (2) การใช้เครื่องมือและเวชภัณฑ์ตลอดจนทั้งวิธีการรักษาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น       
(3)สถานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้สอยใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ 

3. ปัญหาคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล : (1) สถานบริการสุขภาพที่ไม่ได้รับ
อนุญาต (คลินิกเถื่อน) (2) ลักลอบกระท าความผิด  หรือให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพท าการรักษา(หมอเถื่อน) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน 

4. ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน  จากการตรวจสอบมาตรฐานของเกลือบริโภคที่
มีจ าหน่ายในท้องตลาดพบว่ามีหลายตัวอย่างที่มีปริมาณไอโอดีนต่ าหรือสูงกว่าค่ามาตรฐาน (20-40 ppm)  ซ่ึง
พบว่าการคุมมาตรฐาน ณ แหล่งผลิตอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเนื่องจากผู้จ าหน่ายอาจจะรับจากแหล่งผลิต
ภายนอกจังหวัดก็ได้ 

5. ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมายมีผลด าเนินการระงับ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์)ที่พบการฝ่าฝืนกฎหมายทางโทรทัศน์ดาวเทียมจ านวน 
404 เรื่อง จากการเฝ้าระวังโฆษณาสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งหมด 544 เรื่อง โดย อย.ได้ส่งข้อมูลให้กับ กสทช. ใน
การพิจารณาต่อใบอนุญาต 

6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งสิ้น 6 เรื่อง ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.03 มีเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร 2 เรื่อง เกี่ยวกับฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร 
และ จ าหน่ายอาหารที่หมดอายุแล้ว เรื่องเกี่ยวกับคลินิก 3 เรื่องได้แก่ให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพท าการ
รักษา 2 เรื่องและเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต (คลินิกเถื่อน)  1 เรื่อง เครื่องส าอาง 1 เรื่องเกี่ยวกับใช้
เครื่องส าอางแล้วแพ้(อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
 

มาตรการการด าเนินงาน  
  1. มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัดและอ าเภอ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัดและอ าเภอ 
1.2 สรุปทบทวนผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ  เฝ้าระวังสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557  และจากเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพเพ่ือค้นหาปัญหา
และน าเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัดและระดับเขต   

1.3 จดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพและปัญหาที่ส าคัญของระดับเขตและระดับจังหวัดและอ าเภอ  

1.4 ด าเนินการตามแผนการ/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด ปี 2558 



๒๔๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

1.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการด าเนินตามแผนการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปี 2558  

1.6 จัดท าข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนางานด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ
จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานปีถัดไป 
 2. แนวทางการด าเนินงานเกลือผสมไอโอดีน 

 2.1 ตรวจสอบเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตด้วยเครื่อง I - Reader กรณีผลไม่ได้มาตรฐานให้ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(ด าเนินการโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ) 

 2.2 ตรวจสอบเกลือบริโภค ณ แหล่งจ าหน่าย (ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับอ าเภอ) 
 2.3 รายงานผลการด าเนินการส่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3. ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมายได้รับการ

จัดการ   
4. ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
 4.1 ส ารวจข้อมูลคลินิกท่ีให้บริการด้านเสริมความงามเพ่ือก าหนดเป้าหมายการตรวจมาตรฐาน 
 4.2 ด าเนินการตรวจมาตรฐานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 4.3 ให้ค าแนะน าแก่คลินิกเสริมความงามเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 4.4 ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลา 30 วัน หากมี

ข้อมูลหลักฐานครบถ้วน  และภายใน 60 วันหากข้อมูลยังไม่ชัดเจนและต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โครงการและงบประมาณในการด าเนินงานในปี ๒๕๕8 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ อ าเภอ แหล่งงบประมาณ (บาท) 

   สป เงินบ ารุง กรม กองทุน
ต าบล 

อื่นๆ รวม 

๑. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2558 

สสจ.กพ 280,520 - - - - 280,520 

๒. โครงการยาปลอดภัยในชุมชน สสจ.กพ - - 26,000 - - 26,๐๐๐ 

๓ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

รพ.ทุ่งโพธิ์
ทะเล 

- 3,490 - - - 3,490 

๔. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

ไทรงาม - 253,190 - - - 253,190 

๕ โครงการตรวจPrimary GMP โกสัมพีนคร - 2,680 - - - 2,680 
๖ โครงการตรวจสอบเฝ้าระวัง

มาตรฐานความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

โกสัมพีนคร - 58,925 - - - 58,925 

๗ โครงการควบคุม ก ากับและ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

คลองขลุง - 60,000 - - - 60,000 

๘ โครงการ อสม.ตรวจอาหาร
ปนเปื้อนในเมืองท่องเที่ยว ปี 
2557 

คลองลาน - - - 13,638 - 13,638 

๙ โครงการควบคุม ก ากับ และ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ทรายทอง
วัฒนา 

- 35,500 - - - 35,5๐๐ 

๑๐ โครงการอสม.น้อย ปางศิลาทอง - 70,265 - - - 70,265 
11 โครงการควบคุมก ากับและ

ตรวจสอบสถานประกอบการ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัด 
ก าแพงเพชร 

ปางศิลาทอง - 5,000 - - - 5,000 

12 โครงการส ารวจข้อมูลสถาน
บริการและการใช้ยาสมเหตุผล 

บึงสามัคคี - 77,100 - - 42,000 119,100 

 

รวม 12 โครงการเป็นเงิน 928,308 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัดและอ าเภอ 
จังหวัดก าแพงเพชรได้มีค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร ที่ 102 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร ลงวันที่ 14 มกราคม  2558 ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัดนั้น อยู่ระหว่างเตรียมการ  
 ส่วนค าสั่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับอ าเภอ ได้ท าหนังสือแจ้งอ าเภอ   
ไปแล้ว  ตามหนังสือที่ กพ.0032.004/ 1095    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2558                 



๒๔๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทบทวนผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ  เฝ้าระวังสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557  และจากเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพเพ่ือค้นหา
ปัญหา  สรุปว่าพบปัญหาที่ส าคัญ 2 เรื่องคือ 

1) ปัญหาน้ ามันทอดซ้ า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันระดับภาค 
2) ปัญหาพบฟอร์มาลินในอาหาร โดยพบมากในอาหารทะเลได้แก่ปลาหมึกกรอบและผ้าขี้ริ้ว   

ซึ่งจะได้ท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป   
2. การด าเนินงานเกลือผสมไอโอดีน 

2.1 ตรวจสอบเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตด้วยเครื่อง I - Reader  จังหวัดก าแพงเพชรมีสถานที่
ผลิต 1 แห่ง  ที่อ าเภอคลองลานเป็นการรับซื้อเกลือจากบริษัทใหญ่เป็นกระสอบแล้วมาแบ่งบรรจุ  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2.2 ตรวจสอบเกลือบริโภค ณ แหล่งจ าหน่าย (ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับอ าเภอ)ได้บรรจุอยู่
ในตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอว่าจะต้องมีการสุ่ม
ตรวจเกลือโดยใช้ Test kit ตามแผนของอ าเภอและรายงานผลมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมายได้รับการ
จัดการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
 คลินิกเสริมความงามมี 5 แห่ง   ได้รับการตรวจแล้วพบว่าผ่านมาตรฐานทุกแห่ง   

5. ส าหรับงานความปลอดภัยด้านยานั้น  ได้ท าโครงการยาปลอดภัยในชุมชน  ขึ้น 1 แห่ง ที่อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 

๑. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และแนวทางท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ ์

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุขหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขาดความรู้ ความเข้าใจและมีข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ 
เช่น ปัญหาเหตุร าคาญ  ข้อร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ดังนั้นคณะกรรมการสาธารณสุข จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัด เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นที่ปรึกษาสนับสนุน ก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเพ่ือคุ้มครองดูแลสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน รวมถึงเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุขที่อยู่ในส่วนกลางกับเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ (ลงวันที่ ๓ ตุลาตม ๒๕๕๖) ในจังหวัดที่มีความพร้อม ๓๒ จังหวัด และได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้มี
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดครบ ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๗ 

มาตรการ 
1. สรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ก าหนด(ตามค าสั่งตาม

กฎหมายฯ) 
2. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ตามความเหมาะสม 
3.  เลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ปัญหา

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเสนอคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาสั่งการหรือมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข ปัญหา โดยเสนอมาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

4.  สนับสนุนการด าเนินงานประเด็นปัญหาที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกสุขลักษณะและเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน  ข้อร้องเรียนจาก
เหตุร าคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข สุขลักษณะสถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดและคุณภาพน้ าบริโภค 

5.สนับสนุนและส่งเสริม อปท.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข  และพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด เป็นต้น 

6. ก ากับติดตามจัดท ารายงานการประชุมฯและสรุปการแก้ไขปัญหาตามมติคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 
 



๒๔๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน (๓ เดือน) 

1. จัดท าโครงการพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  งบ สป. ปี ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๓  จ านวน  ๘๐,๐๐๐  บาท เสนอพิจารณาลงนาม
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

๒. ด าเนินการคัดเลือกนายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนของนายกเทศมนตรีในจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เป็นผู้แทนของนายกอบต. โดยฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนายกเทศมนตรี
และนายกอบต.   จากการคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับ
เขตพ้ืนที่เสนอให้ประธานลงนามเห็นชอบ 

3. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและเสนอรายชื่อ
รวมทั้งประวัติส่วนตัวความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ให้ประธานพิจารณาลงนาม
เห็นชอบ และท าค าสั่งจังหวัดฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2535 

4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของคณะอนุก รรมการฯ 
พร้อมทั้งน าเสนอสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและเสนอมาตรการ  ก าหนดการประชุมครั้งที่2 ในเดือนมีนาคม 2558 
 
๒.  เทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานร้อยละ ๕๐ 

สถานการณ ์

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์  ได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมEnvironmental Healthy Accreditation (EHA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับเทศบาล  จ านวน ๔ ระบบคือ EHA : 
๑๐๐๐-๔๐๐๐  พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรมีเทศบาลสมัครเข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๖  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
๒๔  ผ่านการประเมิน  จ านวน  ๓  แห่ง   ได้แก่ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
มูลฝอย , เทศบาลต าบลสลกบาตร ผ่านการรับรองทุกระบบ และเทศบาลต าบลปางมะค่า  ผ่านการรับรอง
ระบบภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  โดยเทศบาลเมืองหนองปลิง  ยังไม่ผ่านการรับรอง  ส าหรับเทศบาลต าบลช่อง
ลมและเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี ยังไม่ได้รับการประเมิน  ปัญหาที่พบคือ ๑)ระบบการเก็บข้อมูลของ
เทศบาลยังไม่เป็นระบบ ๒)ระบบการท างาน สั่งการไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ๓)ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 
๑. เทศบาล ทุกระดับ  ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ (EHA)  

อย่างน้อย 1  ด้าน  (การจัดการสุขาภิบาลอาหาร , การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค , การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
การจัดการมูลฝอย) 
 2.  การออกเทศบัญญัติเพ่ือใช้ด าเนินการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่  โดย
ครอบคลุมในเรื่อง 1) สิ่งปฏิกูล  2) มูลฝอย  3) ตลาด   ๔) การจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 
๕) ตู้น้ าหยอดเหรียญ ๖) สถานที่ผลิต/จ าหน่ายน้ าแข็ง 



๒๔๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน (๓ เดือน) 
 1. จัดท าโครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
งบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๓๗,๐๐๐  บาท  เสนอพิจารณาลงนามอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด หลักสูตร Instructor 
3. จัดประชุมเกณฑ์การประเมินมาตรฐานEHAให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ(เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 2558) 
4. ประสานแจ้งเทศบาลทุกแห่งให้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
5. จัดท าแผนการนิเทศติดตามและประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในระดับเทศบาล 
 
๓.  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545   ร้อยละ ๑๐๐ 

สถานการณ ์
จังหวัดก าแพงเพชร   มีสถานบริการสาธารณสุข  จ านวนทั้งสิ้น  ๓๕๘  แห่ง  โดยเป็นโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 12  แห่ง , โรงพยาบาลเอกชน  จ านวน ๒  แห่ง , สถานพยาบาล  
จ านวน ๑๒๘  แห่ง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๑๒๔  แห่ง  และคลินิกเอกชน/
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  จ านวน ๙๒  แห่ง   ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545  จ านวน ๑๑  แห่ง  
ร้อยละ  ๙๑.๖๗    ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ แห่ง  คือ โรงพยาบาลลานกระบือ  แต่มีแผนที่จะก่อสร้างเตาเผาขยะมูล
ฝอยติดเชื้อใหม่ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้
เตาเผาของโรงพยาบาลตนเอง  จ านวน  ๘  แห่ง (ร้อยละ  ๖๖.๖๗)  ส่งบริษัทเอกชนก าจัด จ านวน  ๔  แห่ง 
(ร้อยละ ๓๓.๓๓) ได้แก่  โรงพยาบาลก าแพงเพชร , โรงพยาบาลปางศิลาทอง , โรงพยาบาลบึงสามัคคี และ
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร  ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งมูลฝอยติดเชื้อก าจัดในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรหรือโรงพยาบาลชุมชนในเขตพ้ืนที่ จ านวน  ๓๙  แห่ง  ร้อยละ ๓๑.๔๕  และโรงพยาบาลเอกชน
จ านวน  ๒  แห่ง  ส่งมูลฝอยติดเชื้อก าจัดบริษัทเอกชน  ทั้ง  ๒  แห่ง  ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  139   จ านวนสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545 
 

สถานบริการ จ านวน 
(แห่ง) 

การจัดการถูกต้อง การก าจัด 

  จ านวน ร้อยละ ส่งบริษัทเอกชน ใช้เตาเผาของ รพ. 

รพ.รัฐบาล ๑๒ 11 91.๖7 ๔ 33.3๓ 8 66.๖7 

รพ.เอกชน ๒ 2 100 2 100 0 0 

รพ.สต. ๑๒๔ 39 31.45 0 0 39 31.45 

คลินิกแพทย์ ๖๔ -อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล- 

    

คลินิกทันตแพทย์ ๑๗ -อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล- 

    

สถานพยาบาล ๑๒๘ -อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล- 

    

คลินิกสัตวแพทย์ ๖ -อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล- 

    

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ 

๕ -อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล- 

    

ที่มา :  งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
เมื่อเปรียบเทียบผลการติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2555-2557  พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545ร้อยละ 90.91 , 90.91  
และ 91.67  ตามล าดับ 

ตารางท่ี  140   จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม 
            กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545 

ปีงบประมาณ จ านวนโรงพยาบาลงหมด โรงพยาบาลที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้อง 

 (แห่ง) จ านวน(แห่ง) ร้อยละ 

2555 11 10 90.91 

2556 11 10 90.91 

2557 12 11 91.67 
ที่มา :  งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๒๕๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มาตรการ 
           1. ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ.2545    

 2. ระบบการควบคุมก ากับ การเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีระบบเอกสารก ากับการขนส่ง  
(Infectious Waste Manifest System) 

โครงการแก้ปัญหา 
๑. โครงการอบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลก าแพงเพชร เงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 

๒๐,๐๐๐  บาท  
๒.  โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลลานกระบือ ขนาด ๑๐๐กิโลกรัม/ชั่วโมง  

จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (งบ อบจ.  จ านวน  ๑,๙๙๕,๐๐๐  บาท  และเงินบ ารุงโรงพยาบาล จ านวน 
๕,๐๐๐  บาท) 

ผลการด าเนินงาน (๓ เดือน) 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ส ารวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขเอกชนทุกแห่ง 
3. เข้าร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหาร 

จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นิเทศติดตามระบบเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ(Infectious Waste Manifest System)

ในโรงพยาบาลที่ส่งก าจัดเอกชน จ านวน ๔ แห่ง 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

              

   การตรวจราชการและนิเทศงาน 
       ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 
   โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 

และการสร้าง และพัฒนาระบบรองรับ 
การคืนคนดีให้สังคม 

 

 
 
 

คร้ังที่ ๑ / 255๘ 
1๗-1๙ กุมภาพันธ์ 255๘ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

     
 

 



๒๕๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน) ให้
ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด โดยก าหนดในนโยบาย ข้อ 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ข้อย่อยที่ 3.1 จัดการกับปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพตามกลุ่มวัย ในกลุ่ม (3) 
กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน (14-59 ปี) เน้นการจัดการกับปัญหา การบริโภคบุหรี่ สุรา สารเสพติด อนามัยการ
เจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาสังคมที่ตามมา ความรุนแรงทางเพศ 
โรคเอดส์ และความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมทางกาย การคัด
กรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
อยู่ในแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เป้าหมายการให้บริการที่ ๗ ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 ๑. เป้าประสงค์ (Goal)   ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบ าบัด รักษา ฟื้นฟู  
  เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 
  ในสังคม 
 ๒. ผลกระทบ(Impact) ๑. ผู้เสพ/ผู้ติดรายใหม่ลดลง  
  ๒. สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ได้รับการควบคุม 
  ๓. ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนในการแก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติด (ประเด็นด้านการบ าบัดรักษา) สูงขึ้น 
 ๓. ผลลัพธ์ (Outcome)   ผู้เสพยาเสพติดทีผ่่านการบ าบัดฯที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพติดซ้ า  
  ร้อยละ ๘๐ 
 4. ผลผลิต (Output)   ๑. จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการคัดกรอง/บ าบัด ๒๒๐,๐๐๐คน(เฉพาะใน 
      ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข คือ ระบบสมัครใจ 
   สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ๔๔,๘๐๐ คนระบบบังคับบ าบัด 
                                             สป.กระทรวงสาธารณสุข (ไม่ควบคุมตัว) ๓๐,๐๐๐ คน) 
  2. จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดฯได้รับการติดตามฯ ๒๓๐,๐๐๐ คน(เฉพาะใน 

     ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุขคือผู้ผ่านการบ าบัด  
      จากสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ๓๐,๐๐๔ คน) 

ตัวช้ีวัด 
  ระดับจังหวัด - อัตราการคงอยู่ (retention rate)วัด 2 ระยะ 
  1) อัตราคงอยู่ในการบ าบัดรักษา : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ยังคงอยู่ในกระบวนการการบ าบัดรักษา
ในระยะเวลาตามรูปแบบการบ าบัดรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัด กสธ. (เป้าหมาย ร้อยละ 70) 
  2) อัตราคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนด 
และยังคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการ
ติดตามอย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี  (เป้าหมาย ร้อยละ 60) 
  



๒๕๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 ระดับกระทรวง  -อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาครบตามก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 50) 
 ระดับชาติ(รายงานต่อศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ : ศอ.ปส.) 
   1. ผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบ าบัดรักษาตามเป้าหมาย ๒๒๐,๐๐๐ คน อย่างมีคุณภาพ 
   2. สัดส่วนของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
       ของผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูท้ังหมด 
   3. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูได้รับการติดตาม 
   4. จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือตามความประสงค์ 
 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร 
 

สถานการณ ์
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดยังไม่ปรากฏว่ามีแหล่งผลิตหรือแหล่งพักยาเสพติด 

แต่อย่างใด แต่ยังคงมีผู้ลักลอบเสพและค้ารายย่อยอยู่ในบางพ้ืนที่ ยาเสพติดที่แพร่ระบาดเป็นยาบ้าซึ่งล าเลียง
มาจากภาคเหนือ การขนย้ายยาเสพติดท าโดยวิธีการจา้งบุคคลล าเลยีงมาทางรถโดยสารประจ าทางเส้นทางสาย
ถนนพหลโยธิน  ท าการซุกซ่อนตามตัวรถหรือพ้ืนที่ว่างของรถยนต์หรือใช้วิธีซุกซ่อนมาภายในตัวบุคคล 
สถานการณ์การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลงเนื่องจากมีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์
อย่างต่อเนื่อง และหากพบผู้เสพ/ผู้ติดได้น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาตามข้ันตอน ส าหรับในสถานศึกษา
ยังคงพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดบ้าง ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

จากข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาปี 2557 พบว่า กลุ่มผู้เสพรายใหม่ยังคงเป็น
ปัญหาหลัก แม้ว่าจะมีแนวโน้มสัดส่วนลดลงบ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีกลุ่มผู้เสพ/ติด รายใหม่ ร้อยละ 
๖๗.๒๓ และมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการบ าบัดมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบเยาวชนเข้ารับการบ าบัดรักษา ร้อยละ52.1และพบเยาวชนอายุน้อยที่สุด ที่เข้ารับ
การบ าบัดรักษามีอายุเพียง ๑๐ ปีชนิดของยาเสพติดที่เป็นปัญหา คือ ยาบ้า รองลงมา คือกัญชาและสารระเหย 
 
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ตารางที่ 141 จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจ าแนกตามระบบการบ าบัดรักษา 
                  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ ระบบบ าบัด รวม 
สมัครใจ ร้อยละ บังคับบ าบัด ร้อยละ 

๒๕๕๕ 2465 97.19 100 3.9 2565 
๒๕๕๖ 1831 96.4 67 3.53 1899 
๒๕๕๗ 1533 92.68 120 7.26 1654 

 
 
 
 



๒๕๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางที่ 14๒  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลระบบสมัครใจบ าบัด 
                   จ าแนกตามรูปแบบการบ าบัดรักษาปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ สมัครใจบ าบัด รวม 
ในสถานพยาบาล ร้อยละ ค่ายฯ ร้อยละ 

๒๕๕๕ 510 19.80 2057 80.19 2465 
๒๕๕๖ 578 31.56 1253 68.40 1831 
๒๕๕๗ 738 48.10 795 48.00 1533 

 

 
ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ส่วนใหญ่อยู่ในระบบสมัครใจบ าบัด และเข้ารับการ
บ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา ๙ วัน มากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 2,057 ราย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู้เข้า
รับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 1,253 ราย และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 795 ราย 
 
ตารางที ่14๓  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจ าแนกตามเพศ 
                   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ เพศ รวม 
เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 

๒๕๕๕ 2493 97.19 72 2.81 2465 
๒๕๕๖ 1818 95.73 81 4.27 1831 
๒๕๕๗ 1595 96.4 59 3.57 1533 

 



๒๕๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

   
 
 จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเพศหญิงมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเล็กน้อย 
 
ตารางที่ 14๔  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
                   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
 

ปีงบประมาณ 
 

7-11ปี 12-24ปี 25-39ปี >39ปี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๒๕๕๕ 0 0 1555 60.6 763 29.7 247 9.63 
๒๕๕๖ 1 0.05 1140 60.0 564 29.69 194 10.1 
๒๕๕๗ 1 0.06 867 52.1 577 34.8 213 12.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 
 

 
 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 
๑๒-๒๔ ปี และมีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่าเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๒๔ ปีที่เข้ารับ
การบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล ร้อยละ ๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่าเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๒๔ ปีที่
เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล ร้อยละ ๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่าเยาวชนอายุระหว่าง 
๑๒-๒๔ ปีที่เข้ารับการบ าบัด รักษาในสถานพยาบาล ร้อยละ ๕๒ และพบเยาวชนที่อายุน้อยที่สุด ที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษา มีอายุเพียง ๑๐ ปี  
 
 
 
 



๒๕๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางที่ 14๕  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจ าแนกตามอาชีพ 
                   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

อาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับจ้าง 871 33.9 688 36.2 605 36.58 
เกษตรกรรม 755 29.43 507 26.7 546 33.00 
นร./นศ. 485 18.9 365 19.2 226 13.6 
ว่างงาน 186 7.25 179 9.4 122 7.38 
ผู้ใช้แรงงาน 82 3.2 67 3.5 78 4.7 
พนักงาน 5 0.19 25 1.3 13 0.7 
ข้าราชการ 1 0.04 3 0.2 2 0.1 
อ่ืนๆ 139 5.4 66 3.4 70 4.2 

 
 

 
 

 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล   พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 
รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม และนักเรียน นักศึกษา ตามล าดับ โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ 
 
 
 

 
 



๒๕๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางที ่14๖ จ านวน ร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจ าแนกตามชนิดของสารเสพติดที่ใช้ 
                  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
 

สารเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยาบ้า 2339 91.1 1837 96.7 1609 97.2 
กัญชา 36 1.4 30 1.58 31 1.87 

สารระเหย 169 6.59 19 1.0 9 0.5 
ไอซ์ 0 0 6 0.3 3 0.18 

กระท่อม 1 0.04 2 0.1 2 0.1 
ฝิ่น 10 0.39 2 0.1 0 0 
อ่ืนๆ 11 0.4 2 0.1 0 0 

       

 
 

 ชนิดของสารเสพติด ที่ใช้ในการเสพ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า รองลงมาคือกัญชา และสารระเหย โดยพบว่า
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ใช้ยาบ้าสูงถึง ร้อยละ ๙๑.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ร้อยละ ๙๖.๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และร้อยละ ๙๗.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางที ่14๗ จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลจ าแนกตามความรุนแรงของ 
                  การเสพติดปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
 
ปีงบประมาณ 

 
ผู้เสพ ผู้ติด ติดรุนแรง 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
๒๕๕๕ 2419 94.3 140 5.46 6 0.23 
๒๕๕๖ 1660 87.4 235 12.37 4 0.2 
๒๕๕๗ 1466 88.6 185 11.2 3 0.18 

ที่มา  ระบบ บสต. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 จากการจ าแนกตามความรุนแรงของการใช้สารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้เสพ โดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ94.3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ร้อยละ87.4 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
และ ร้อยละ 88.6 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗      
 
 
 
 
 
 



๒๖๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางที่ 14๘  จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา รายใหม่ปีงบประมาณ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
 

หน่วยงาน/ 
อ าเภอ 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  
ปีงบ ๒๕๕๕ ปีงบ ๒๕๕๖ ปีงบ ๒๕๕7 

ทั้งหมด รายใหม่ ร้อยละ ทั้งหมด รายใหม่ ร้อยละ ทั้งหมด รายใหม่ ร้อยละ 
เขต 7871 5991 76.11 6327 4312 68.15 4015 2639 65.73 

จังหวัด 2565 2118 82.57 1899 1337 70.41 1654 1112 67.23 
เมืองก าแพงเพชร 583 440 75.4 440 322 73.18 428 294 68.69 
ไทรงาม 169 168 99.4 136 111 81.6 93 62 66.67 
คลองลาน 244 207 84.84 133 81 60.9 172 128 74.42 
ขาณุวรลักษบุรี 402 350 87.0 265 181 68.3 273 170 62.27 
คลองขลุง 285 227 79.6 196 119 60.7 69 41 59.42 
พรานกระต่าย 284 239 84.1 215 184 85.5 168 116 69.05 
ลานกระบือ 158 123 77.8 159 121 76.1 146 99 67.81 
ทรายทองวัฒนา 59 55 93.2 77 59 76.6 69 47 68.12 
ปางศิลาทอง 124 100 80.6 72 27 62.5 56 41 73.21 
บึงสามัคคี 105 89 84.7 149 69 46.3 57 44 77.19 
โกสัมพีนคร 152 120 78.9 57 45 78.95 123 70 56.91 
ที่มา  ระบบ บสต. ข้อมูลความส าเร็จ ตามช่วงเวลา 
 

    
 
  



๒๖๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  
 ผู้เข้ารับบริการรักษา ที่ยังไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดมาก่อน ทั้ง ๓ ระบบ คือไม่
เคยเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ จะเห็นได้ว่ามีผู้
เสพหน้าใหม่ในอัตราส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาท้ังหมด แม้ว่าจ านวนผู้เสพราย
ใหม่ จะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม 
 
ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ ๑  อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate)  เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐  
ตารางท่ี 14๙  อัตราการหยุดเสพ ในระบบสมัครใจบ าบัด ที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล 
                   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

หน่วยงาน/ 
อ าเภอ 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  
ปีงบ ๒๕๕๕ ปีงบ ๒๕๕๖ ปีงบ ๒๕๕7 

ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 13 34 38.24 17 26 65.38 25 46 54.35 
ไทรงาม 1 1 100 4 9 44.44 5 5 100 
คลองลาน 4 10 40.00 7 21 33.33 57 119 47.90 
ขาณุวรลักษบุรี 5 5 100 6 7 85.71 1 2 50.00 
คลองขลุง 9 17 52.94 15 36 41.67 20 21 95.24 
พรานกระต่าย 43 65 66.15 53 63 84.13 15 39 38.46 
ลานกระบือ 70 89 83.15 58 106 54.72 122 136 89.71 
ทรายทองวัฒนา 13 15 86.67 16 28 57.14 58 62 93.55 
ปางศิลาทอง 4 5 80.00 2 4 50.00 4 4 100 
บึงสามัคคี 3 3 100 52 53 98.11 38 39 97.44 
โกสัมพีนคร 7 18 38.89 0 0 0 56 80 70.00 

จังหวัด 176 262 67.18 230 353 65.16 401 553 72.51 
เขต 257 409 62.8 408 607 67.22 573 826 69.37 

ที่มา  ระบบ บสต. ข้อมูลแบบต่อเนื่อง ของกลุ่มบุคคล 
 
ข้อมูลที่ ๑ = จ านวนผู้เสพ ผูต้ิด ที่ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับการจ าหน่ายครบตามก าหนด  
                 และสามารถหยุด เสพต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๓ เดือน  
ข้อมูลที่ ๒=  จ านวนผู้เสพ ผูต้ิด ที่ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการจ าหน่าย 
                 ครบตามก าหนดทั้งหมด 
สูตรการค านวณ= ข้อมูลที่ ๑ x100 / ข้อมูลที่ ๒ 
 
 
 
 



๒๖๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 
 
              จากข้อมูลพบว่า อ าเภอคลองลาน มีอัตราการหยุดเสพที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ติดต่อกัน ส่วนอ าเภอ 
พรานกระต่ายและอ าเภอขาณุวรลักษบุรี พบว่า อัตราการหยุดเสพมีแนวโน้มลดลง และอ าเภอบึงสามัคคี มี 
อัตราการหยุดเสพสูงที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีอัตราการหยุดเสพ ร้อยละ100 ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ มีอัตราการหยุดเสพ ร้อยละ 98.11  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  มีอัตราการหยุดเสพ ร้อยละ 97.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ อัตราคงอยู่ในการบ าบัดรักษา (Retention rate)  เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ 

ตารางท่ี 150  อัตราการคงอยู่ในการบ าบัดรักษา ในระบบสมัครใจบ าบัด ที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

หน่วยงาน/ 
อ าเภอ 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  
ปีงบ ๒๕๕๕ ปีงบ ๒๕๕๖ ปีงบ ๒๕๕7 

ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 48 80 60.00 120 171 70.18 57 102 55.88 
ไทรงาม 3 3 100 19 27 70.37 22 13 91.67 

คลองลาน 55 56 98.21 23 23 100 165 167 98.50 
ขาณุวรลักษบุรี 6 6 100 6 6 100 4 6 66.67 

คลองขลุง 32 40 80.00 30 34 90.91 16 20 80.00 
พรานกระต่าย 68 68 100 68 69 98.55 62 63 98.41 
ลานกระบือ 105 114 92.11 100 110 90.91 126 136 92.65 

ทรายทองวัฒนา 14 15 93.33 35 36 97.22 60 60 100 
ปางศิลาทอง 8 8 100 5 5 100 12 13 92.31 
บึงสามัคคี 0 0 0 97 97 100 25 25 100 
โกสัมพีนคร 18 18 100 0 0 0 114 122 93.44 

จังหวัด 357 408 87.50 503 577 87.18 663 738 89.84 
เขต 732 871 84.04 919 1101 83.47 1228 1388 88.47 

ที่มา  ระบบ บสต. ข้อมูลแบบต่อเนื่อง ของกลุ่มบุคคล 
 
ข้อมูลที่ ๑ = จ านวนผู้ที่คงอยู่ในการบ าบัดรักษา ในระยะเวลาตามรูปแบบการบ าบัดรักษา 
                ในสถานบริการสุขภาพ 
ข้อมูลที่ ๒= จ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาท้ังหมดในสถานบริการสุขภาพ 

สูตรการค านวณ= ข้อมูลที่ ๑ x100 / ข้อมูลที่ ๒ 
 



๒๖๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 
              จากข้อมูลพบว่าอัตราการคงอยู่ในการบ าบัดรักษา ระบบสมัครใจบ าบัด ที่เข้ารับบริการใน
สถานพยาบาล ของจังหวัดก าแพงเพชร สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง ๓ ปีงบประมาณ โดยอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร มีอัตราการคงอยู่ในการบ าบัดรักษา ต่ ากว่าเป้าหมาย ส่วนอ าเภอบึงสามัคคี ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ และอ าเภอโกสัมพีนคร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไม่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ใน
สถานพยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ อัตราคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา (Retention rate)  เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ 

ตารางท่ี 151  อัตราการคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา ระบบสมัครใจบ าบัด ที่เข้ารับบริการ   
   ในสถานพยาบาล   ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

หน่วยงาน/ 
อ าเภอ 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  
ปีงบ ๒๕๕๕ ปีงบ ๒๕๕๖ ปีงบ ๒๕๕7 

ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ ข้อมูลที่๑ ข้อมูลที่๒ ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 5 34 14.71 18 26 69.23 4 46 8.70 
ไทรงาม 0 1 0 1 9 11.11 1 5 20.00 

คลองลาน 0 10 0 2 21 9.52 0 119 0 
ขาณุวรลักษบุรี 5 5 100 4 7 57.14 0 2 0 

คลองขลุง 11 17 64.71 23 36 63.89 0 21 0 
พรานกระต่าย 48 65 73.85 46 63 73.02 0 39 0 
ลานกระบือ 73 89 82.02 77 106 72.64 0 136 0 

ทรายทองวัฒนา 13 15 86.67 25 28 89.29 0 62 0 
ปางศิลาทอง 2 5 40.00 1 4 25.00 0 4 0 
บึงสามัคคี 0 3 0 0 53 0 0 39 0 
โกสัมพีนคร 12 18 66.67 0 0 0 0 80 0 

จังหวัด 169 262 64.50 197 353 55.81 5 553 0.9 
เขต 219 409 53.55 312 607 51.40 27 826 3.27 

ที่มา  ระบบ บสต. ข้อมูลแบบต่อเนื่อง ของกลุ่มบุคคล 
 
ข้อมูลที ่๑= จ านวนผู้เสพ ผู้ตดิที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนด และยังคงอยู่ในระบบติดตามการรักษา  
                อย่างน้อย  ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี ในสถานบริการสุขภาพ 
ข้อมูลที่ ๒= จ านวนผู้เสพ ผู้ตดิที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนด ของสถานบริการสุขภาพ 

สูตรการค านวณ= ข้อมูลที่ ๑ x100 / ข้อมูลที่ ๒ 
 
 



๒๖๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 
          จากข้อมูลพบว่า อัตราการคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา ระบบสมัครใจบ าบัด ที่เข้ารับบริการใน
สถานพยาบาล ภาพรวมจังหวัดก าแพงเพชร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ร้อยละ 64.50 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละ 55.81 และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอ้ยละ 0.9 ซึ่งเป็นผล
เนื่องมาจาก ผู้ผ่านการบ าบัดในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยังอยู่ในกระบวนการติดตาม และไม่ถึงก าหนด 
ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 
มาตรการด าเนินงาน 

1. เพ่ิมการเข้าถึงและคุณภาพด้านการบ าบัดการคัดกรอง และการติดตามดูแลต่อเนื่อง 
2. พัฒนามาตรฐานการบ าบัด/สถานพยาบาล/บุคลากร ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ  

                โดยสถาบัน 
 บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
3. พัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการด้านการบ าบัด 
4. พัฒนาระบบข้อมูล MIS 
5. จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวด้านการบ าบัด 
6. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน 
7. บูรณาการงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามค าสั่ง คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ผ่านศูนย์อ านวยการ 

                ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์เพ่ือการคัดกรองระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้

โรงพยาบาลก าแพงเพชรเป็นศูนย์เพ่ือการคัดกรองระดับจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เป็น
ศูนย์เพ่ือการคัดกรองระดับอ าเภอ  

๒. จัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยบูรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผ่านการบ าบัดจากสถานพยาบาลและจากค่ายฯ  
     ๒.๑ ในระดับจังหวัด จัดตั้งที่ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ก าแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส านักงาน 
ศอ.ปส.จ.กพ. 
เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการติดตามดูแลตลอดจนเป็นศูนย์การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการงาน อาชีพการศึกษา สุขภาพ ฯลฯ 
เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        ๒.๒ ระดับอ าเภอ จัดตั้งที่ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง มีนายอ าเภอ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯและ
ปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคง เป็นเลขานุการฯ และโดยก าหนดให้มีชุดปฏิบัติการระดับต าบล และทีม
ติดตามในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนท าหน้าที่ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 

    3. โครงการ TO BE NUMBER ONE วิถีธรรม วิถีไทยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน แก้ไข    
          ปัญหายาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตวัยเรียน วัยรุ่น เพ่ือสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยพัฒนา 
          ศักยภาพต้นกล้า TO BE NUMBER ONE  
    ๔. จัดสรรงบประมาณด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในสถานพยาบาล 
          ที่ให้บริการบ าบัดรักษาทุกแห่ง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,996,400บาท ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาล /รพ.สต. งบประมาณจัดสรร (บาท) 
ก าแพงเพชร 569,000 
ทุ่งโพธิ์ทะเล 17,900 

พรานกระต่าย 91,000 
ขาณุวรลักษบุรี 105,500 

คลองขลุง 103,000 
ไทรงาม 98,000 

ลานกระบือ 337,000 
คลองลาน 245,500 

ทรายทองวัฒนา 58,500 
ปางศิลาทอง 39,500 
บึงสามัคคี 58,500 
โกสัมพีนคร 17,500 

รวม 1,768,900 
รวมท้ังสิ้น 1,996,400 

รพ.สต.(อ.โกสัมพีนคร) งบประมาณจัดสรร  
รพ.สต.เกาะรากเสียด 28,000 
รพ.สต. โนนสมบูรณ์ 73,500 
รพ.สต.โกสัมพี 49,000 
รพ.สต.ลานดอกไม้ 24,500 
รพ.สต.บ้านหนองแดน 21,000 
รพ.สต.บา้นท่าพุทรา 59,500 

รวม 227,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร 
 

จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นตลอดระยะเวลา 
มีการพัฒนางานและกลวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญคือ มีการก าหนดเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ร่วมกัน บูรณาการ 
บริหารจัดการ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือสนองพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ 
 

วิสัยทัศน ์
“จังหวัดก าแพงเพชร มุ่งม่ันเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานระดับเพชรในปี ๒๕๖๐” 

เป้าประสงค ์
๑. เยาวชนในสถานศึกษา  ชุมชน และสถานประกอบการมีภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะชีวิตใน

การป้องกันยาเสพติด 
๒. ขยายและการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในสถานศึกษา  ชุมชน 

และสถานประกอบการ 
๓. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดได้รับการยอมรับและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



๒๖๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
  ด้านการก าหนดโครงสรา้งและนโยบาย 

 

๑. มีคณะกรรมการด าเนินงาน รวม ๖ คณะ ประกอบด้วย  
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการในสถานศึกษา   
คณะกรรมการในสถานประกอบการ  คณะกรรมการใน 
ชุมชน คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการด้าน 
บ าบัดรักษา  

๒. จัดท าแผนงานโครงการ บูรณาการงบประมาณทุกภาค
ส่วนโดยมีแผนเร่งด่วน แผน ๖ เดือน และแผน ๑ ปี  ๓  
ปี  และ ๖  ปี  โดยแต่ละหน่วยงานน าแผนงานบรรจุเข้า
เป็นแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ จากภาครัฐ เอกชน ครอบคลุม 

๓. จัดประชุมเพ่ือก าหนดและมอบนโยบาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมร่วม โดยน ายุทธศาสตร์การด าเนินงานไป
บรรจุเป็นตัวชี้วัดจังหวัด หน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประ เมินผล โดยคณะกรรมการ  ๓  เ ดื อนต่ อครั้ ง 
คณะท างานจะประชุมสรุปผลงานเป็นประจ าทุกเดือน 

๔. พัฒนาและขยายเครือข่ายสมาชิกของชมรม โดย ได้ขยาย
เครือข่ายไปสู่สมาชิกทาง Facebook : TO BE Kpp 
(ก าแพงเพชร) Promote เพ่ือให้สมาชิกสามารถสืบค้น
ข้อมูล พัฒนาตนเอง และสมาชิกสังคมออนไลน์ มี
ภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน 

๕. เฟ้นหาบุคคลต้นแบบ บุคคลส าคัญ บุคคลจิตสาธารณะ 
ของจังหวัด ให้การสนับสนุนร่วมมือ ในกิจกรรมของ
โครงการ โดยยึดหลักเยาวชนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๗๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างอย่างทันสมัย 
สร้างกระแส ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกและประชาชน 
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล หัวหน้าส่วน
ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ผ่านสื่อมวลชน
ทุกช่องทาง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ นิตยสาร นิทรรศการ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ตลอดจนการจัดประชุมสัญจร งานเลี้ยงจิบกาแฟแชร์
ความคิดทุกวันพฤหัสบดีที่  ๒ ของทุกเดือน 

๑. การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ของโครงการ  TO BE NUMBER ONE เช่น  
DANCERCISEและ IDOL กิจกรรมนี้มีความชัดเจน 
อย่างยิ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ทั้งใน 
ระดับจังหวัดและระดับชุมชน เพราะผลการส ารวจ 
ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรม 
จัดขึ้นพบว่า มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๔.๓๓  
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ร้อยละ ๘๖.๕๐  

๒. หน่วยงานหลักสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
รับผิดชอบและหน่วยงานระดับอ าเภอ รวมทั้งสนับสนุน 
ให้ทุกหน่วยงาน นายอ าเภอทุกอ าเภอ โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน 
 และเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ 

๓. จัดประชุมสัญจรกับหน่วยงานระดับอ าเภอครบทั้ง 
๑๑ อ าเภอ เพื่อการวางแผนงาน/โครงการ ในการ 
ขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
โดยจังหวัดก าแพงเพชรมีนโยบายให้น าแนวทางการ 
ด าเนินงานพร้อมยุทธศาสตร์ ของ TO BE NUMBER  
ONE เป็นร่มใหญ่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม 
เยาวชนทุกๆ เรื่อง  
 
 

 

 

 

 



๒๗๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจติใจให้แก่เยาวชน 

 
๑. การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 

NUMBER ONE โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ 
สถานศึกษาเป็นผู้สนับสนุนเป็นพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าแนะน า ติดตามเยี่ยม
ช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนใน 
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โดยขยาย
ครอบคลุมทั้ง ๑๑ อ าเภอ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
สถานประกอบการ ส่งผลให้มีศูนย์เพ่ือนใจ เพ่ิมข้ึน
เป็น ๕๒ แห่ง โดยแยกเป็น ศูนย์เพื่อนใจใน
สถานศึกษา  ๓๙ แห่ง ศูนย์เพ่ือนใจในชุมชน  ๑๑ 
แห่ง  ศูนย์เพ่ือนใจในสถานประกอบการ  ๒ แห่ง  
 

และในปี ๒๕๕๘ ได้เริ่มด าเนินการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจTO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร ณ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาก าแพงเพชร และในเรือนจ ากลางจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มี
ปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และเพ่ือให้
วัยรุ่นและเยาวชนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกัน 
รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๒๗๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 

๒. จังหวัดก าแพงเพชร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE  
CAMP รุ่นที่ ๑ จ ำนวน ๖๐ คนเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร มีโอกาสแสดงออกซ่ึง
ศักยภาพเชิงบวก  เป็นปัจจัยส าคัญท าให้ปัญหา
เยาวชนและปัญหา 
ยาเสพติดของจังหวัดก าแพงเพชรเบาบางลง เยำวชน
ได้ฝึกทักษะในกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์  ได้
ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม 

พร้อมทั้งได้ส่งสมำชิกฯเข้ำค่ำยพัฒนำสมาชิกTO 
BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE 
NUMBER ONECAMP) ที่กรมสุขภำพจิตเป็นผู้
จัดเป็นประจ ำทุกรุ่น ทุกปีและในรุ่นที่ ๑๔ จังหวัดได้
ส่งเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยฯ จ ำนวน ๓ คน  

๓. สมาชิกสู่สมาชิก เพ่ือนสู่เพ่ือน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน ในรูปแบบ 
โครงการต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
ท ากิจกรรมร่วมกันโดยแกนน านักเรียนนักศึกษา แกน
น าครู แกนน าสาธารณสุข ขยายเครือข่ายสู่สมาชิก 
ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษา และอาชีวะ-
อุดมศึกษา พัฒนาสู่โครงการ เยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับประเทศ 

๔. เพ่ือนช่วยเพื่อน ในโครงการ “บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
จิตใจเยาวชนและสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น” โดย
สมาชิกด าเนินการเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อนค้นหาเฝ้า
ระวังเพ่ือนสมาชิก เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เสพและผู้
ติดยาเสพติดแสดงตนเข้ารับการบ าบัดรักษา มีการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบ าบัดในระบบ
สมัครใจ ติดตามหลังการบ าบัดดูแลถึงครอบครัว ท า
ให้ประสบความส าเร็จในการบ าบัดรักษา สมาชิก
หยุดได้เลิกได้  และในปี ๒๕๕๗ ได้จัดท าค่ายบ าบัด
ยาเสพติดครอบคลุมทุกอ าเภอ พร้อมทั้งมีการติดตาม
ครบตามเป้าหมาย  

 

 

 

 

 



๒๗๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑. จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE 
นอกจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่าง
ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖  กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐมและระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ไดม้ีกำรจัดตั้งทีมวิทยำกรระดับจังหวัด เพื่อเป็นพ่ีเลี้ยง 
ให้กับชมรมต่ำงๆ ที่ขอสนับสนุนมำยังศูนย์ประสำนงำน 
TO BE NUMBER ONE จังหวัด นอกจำกนี้ได้มีกำรพัฒนำ 
และเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ำย อย่ำงน้อยปีละ ๔ ครั้ง  
และปีละ ๒ ครั้งส ำหรับผู้บริหำรจังหวัด 

๓. ปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  ด ำเนินกำรขยำยเครือข่ำย 
พร้อมติดตำมเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา และเรือนจ ำ 
 รวมจ ำนวน ๑๐ แห่ง  

๔. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้น ำท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย โดยขยำยเครือข่ำยลงสู่ 
ทุกเทศบำล ทุกอบต. ครอบคลุมแห่ง ในจังหวัดก ำแพงเพชร 

๕. สมำชิกสู่สมำชิก เปิดโอกำสให้สมำชิกทุกระดับ ทุกชมรม  
ได้แสดงศักยภำพและมีส่วนร่วม โดยชมรมท่ีผ่ำนเข้ำรอบ 
สู่กำรประกวดระดับประเทศ เป็นพี่เลี้ยง รุ่นพี่ ให้กับรุ่นน้อง 
รวมทั้งสมำชิก TO BE NUMBER ONEDANCERCISE ,  
TO BE NUMBER ONEIDOL ระดับจังหวัด ระดับภำค  
ระดับประเทศ 
 
 

  

 

 

 



๒๗๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
๖. ในปี ๒๕๕๘ ได้จัดท ำแผนกำรจัดงำนมหกรรมรวมพลัง 
สมำชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดก ำแพงเพชร  
โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน 

๗. จังหวัดก าแพงเพชร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ได้จัดสรรงบประมาณจ านวน ๕,๐๐๐ บาทให้กับสถานศึกษา 
ทุกแห่งในจังหวัด เพื่อไปด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE  
NUMBER ONE พร้อมด าเนินกิจกรรมของชมรมให้มีความ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม  
การเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE  
NUMBER ONE 

 

 
 
 

 
 
 
 
๘. คณะกรรมการTO BE NUMBER ONEในสถานประกอบการได้ด าเนินการ 
สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการนอกจังหวัด โดยได้เชิญ 
บริษัทซูมิโตโม่ อีเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์(ประเทสไทย)จ ากัด 
ซึ่งมีการด าเนินงานระดับเพชร ปีที่ ๒ แห่งแรกในประเทศไทย 
มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการด าเนินงานโครงการ TO BE  
NUMBER ONEอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ ในระหว่างวันที่  
๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  



๒๗๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ด้วยความมุ่งม่ันในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทุกภาคส่วนใน 

จังหวัดก าแพงเพชร ส่งผลให้จ านวนสมาชิก ชมรม ศูนย์เพ่ือนใจ เพ่ิมข้ึนทุกปี ครอบคลุมทุกอ าเภอ  
ในปี ๒๕๕๘ มีการด าเนินการนวัตกรรมในเรื่อง “การสร้าง ทีม KEY MAN TO BE NUMBER 

ONE” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างทีมท างานส าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เน้นกระบวนการสร้างเครือข่าย 
จัดกิจกรรม ท างานเชิงรุก บูรณาการงานให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการ มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้  

๑. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโครงการทั้งในระดับจังหวัด องค์กร ชุมชน ผ่านคณะกรรมการและ
คณะท างานต่างๆ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานจากทุกภาคส่วน  

๒. สร้างเครือข่ายในระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กร ชุมชน ใช้หลักการท างาน เน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลาง 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ตามบริบท โดยใช้การจุดประกาย ขายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา   

๓. จัดกิจกรรม ท างานเชิงรุก สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เปิดเวที สถานศึกษา  หมู่บ้าน- ชุมชน สถานประกอบการ เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมท า 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด โดยศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร เป็นกลไก
ในการกระตุ้น ปลุกเร้าให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และลงพ้ืนที่ ช่วยเหลือสนับสนุนปัญหาที่เกินขีด
ความสามารถของเครือข่าย  เน้นการสร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษา  หมู่บ้าน- ชุมชน สถานประกอบการ และ
ก าลังขยายสู่เรือนจ า สถานพินิจ คุมประพฤติ 

๔.  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาด้านองค์ความรู้ 
มีการถอดบทเรียน แห่งการสั่งสมประสบการณ์  

สังเคราะห์และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า สามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ TO BE  
NUMBER ONE ไม่ว่าจะเป็นชมรมประเภทชุมชน สถานศึกษา 
 สถานประกอบการ ทั้งท่ีเป็นชมรมใหม่ และชมรมเก่าก็ตาม  
องค์ความรู้ดังกล่าว คือ โครงการสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม 
 วิถีไทย  TO BE NUMBER ONE  
 โดยใช้แนวคิด “ธรรมาธิปไตย” กับศาสตร์ด้านต่างๆ 
 และพุทธศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา การสร้าง 
สุขภาพ “รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม” ในทุกกลุ่มวัย 
 ด าเนินการโดยใช้หลัก  สีล สมาธิ ปัญญา 
สวดมนต์สนทนาธรรม อาหารอารมณ์ออกก าลังกาย 
และ นาฬิกาชีวิต  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับประชาคม 
สุขภาพชุมชน   
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๗๖  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 
เพ่ือด าเนินการสร้างสังคมสุขภาพดีให้เกิดการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ปลอดภัยไม่ติดยาเสพติด มีพฤติกรรม 
การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและ 
ประชาชนในแต่ละชุมชนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ  
การคัดกรองเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสู่ความส าเร็จและยั่งยืน 

ระยะเริ่มต้น  มุ่งสร้างกระแสด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์   
รูปแบบต่างฯสร้างกระแสค่านิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด สร้างกระแส 

             การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และสร้างกระแสการให้โอกาสผู้หลงผิดกลับคืน    
             เป็นคนดีของสังคม ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” 

ระยะที่สอง  มุ่งสู่คุณภาพโดยการสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาและพัฒนาแกนน าอาสาสมัครประจ าศูนย์ เพ่ือ
ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน ภายใต้กรอบ “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา และพัฒนา EQ” 

ระยะที่สาม  มุ่งพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย
ภายในจังหวัด ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ สู่การเป็นจังหวัด
และชมรมต้นแบบ 

ระยะขยายผล  มุ่งขยายผลสู่ความส าเร็จ ถึงกลุ่มเยาวชนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL เพ่ือค้นหาเยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีพฤติกรรมเหมาะสม เพื่อเป็นแรง
บันดาลใจส าหรับสมาชิก 

 
 

การใช้แนวคิด “ธรรมาธิปไตย” กับศาสตร์ด้านต่างๆ 

 

 



๒๗๗  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
การพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มต้นแบบ 
    จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ต้นแบบระดับทอง สู่ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 
กลุ่มดเีด่น 
ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับพระราชทานรางวัล
ชมเชย ระดับประเทศ ปีที่ ๑ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สิ่งต่างๆเหล่านี้ ท าให้จังหวัดก าแพงเพชรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งในระดับจังหวัด ระดับองค์กร 
สังคม เยาวชนสมาชิก และอาสาสมัครแกนน าที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้และ
เติบโตขึ้น มีการพัฒนาความสามารถท่ีเห็นเด่นชัด มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่
ดี มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่อบอุ่นขึ้น  
 จังหวัดก าแพงเพชร จะมุ่งสานต่อพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ด้วยการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องจริงจัง และมุ่งม่ันให้มีผลงาน
ก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดตลอดไป 
 
 
 

 

 

  

       ก ำแพงเพชรเป็นหน่ึง…ไม่พ่ึงยำเสพติด 

ร่วมอุทิศ..ร่วมชีวิต  จิตอำสำ 

พุทธศำสตรเ์ป็นฐำน ธำรปญัญำ 

สร้ำงคณุค่ำต้นกล้ำไทย  ก้ำวไกลเทอญ 

 

 



๒๗๘  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โครงการบูรณาการระบบบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑. การสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนบัสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด  
รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste = CFGT)  

ตัวช้ีวัด  :   ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหารส่งเสริมการ 
               ท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste)  
               ร้อยละ 80   

สถานการณ์ 
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการ

ร่วมระหว่างกรมอนามัย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจาก
นโยบายรัฐบาลที่ก าหนดปีท่องเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒ (Amazing Thailand) ผสมผสานนโยบายรัฐบาล
ด้านอาหารปลอดภัยจนถึงปัจจุบัน จากการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๕๗  พบว่า  ร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ได้มาตรฐาน CFGT  มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการไม่รักษา
มาตรฐานหลังจากผ่านเกณฑ์ ทั้งในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่รับประทาน สถานที่
เตรียมปรุงประกอบอาหาร  การล้างภาชนะอุปกรณ์ และสุขวิทยาส่วนบุคคล 
 

ตารางที่ 153  ร้านอาหารและแผงลอยจ าหนา่ยอาหารได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste  
                   ตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ – ๒๕๕7 

ปีงบประมาณ ร้านอาหารและแผงลอย 
จ าหน่ายอาหาร  (แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ CFGT 

  จ านวน ร้อยละ 
๒๕๕๕ ๑,๐๕๖ ๙๐๓ ๘๕.๕1 
๒๕๕๖ ๑,๐๘๕ ๙๒๘ ๘๕.๕๓ 
๒๕๕๗ 1,243 998 80.29 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
มาตรการ 

1.  การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน 
2.  การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
๓.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 
๔.  สร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร 
๖.  พัฒนามาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)  
๗.  การประกันคุณภาพและสร้างความยั่งยืน 

 



๒๗๙  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

โครงการแก้ไขปัญหา ปี ๒๕๕๘ 
1.  โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน  ๕๒,๔๐๐  บาท 
2.  โครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ครอบคลุมทุกอ าเภอ  จ านวน  ๓๖  โครงการ 

เป็นเงิน ๕๘๖,๕๖๗  บาท 

 
ผลการด าเนินงาน (๓ เดอืน) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗จากการส ารวจร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารในจังหวัดก าแพงเพชร 
มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๑๗ แห่ง  ซึ่งผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่าร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์  Clean Food  Good  Taste  จ านวน  ๘๑๔  แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๗ โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่
รับประทาน สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหาร การล้างภาชนะอุปกรณ์และสุขวิทยาส่วนบุคคล  

เมื่อพิจารณาร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ที่ได้มาตรฐาน Clean  Food  Good  Taste   
จ าแนกรายอ าเภอ พบว่า  อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายก าหนดไว้มี ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี ร้อยละ ๘๕.๒๙ และอ าเภอพรานกระต่าย  ร้อยละ ๘๔.๐๐  โดยอ าเภอที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ าที่สุดคือ  อ าเภอปางศิลาทอง ร้อยละ  ๓๔.๘๘ รองลงมาคือ อ าเภอบึงสามัคคี  ร้อยละ ๕๒.๗๐    
 

ตารางที่ 154  ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste   
                   ปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ต.ค.๕๗-ธ.ค.๕8)  จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนร้านอาหารและแผงลอยฯ  ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste   
 ทั้งหมด (แห่ง) จ านวน ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 381 279 73.23 
ขาณุวรลักษบุรี 136 116 85.29 
คลองขลุง 144 107 74.31 
พรานกระต่าย 75 63 84.00 
คลองลาน 45 35 77.78 
ไทรงาม 73 49 67.12 
ลานกระบือ 67 50 74.63 
โกสัมพีนคร 63 50 79.36 
ปางศิลาทอง 43 15 34.88 
บึงสามัคคี 74 39 52.70 
ทรายทองวัฒนา 16 11 6๘.75 
รวม 1,117 814 72.87 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 



๒๘๐  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

๒. การด าเนินงานอาหารปลอดภัย เร่ืองตลาดสด น่าซื้อ 

ตัวช้ีวัด  :   ตลาดสดประเภทที่ ๑ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  ร้อยละ ๑๐๐  

สถานการณ์ 
จังหวัดก าแพงเพชร  มีตลาดประเภทที่ ๑  จ านวน  ๑๘  แห่ง อยู่ในพ้ืนที่  ๘  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอ

เมืองก าแพงเพชร,ไทรงาม,คลองลาน,ขาณุวรลักษบุรี,คลองขลุง,พรานกระต่าย,ลานกระบือและบึงสามัคคี โดย
เป็นตลาดของเทศบาล จ านวน ๖ แห่ง  ร้อยละ ๓๓.๓๓  ตลาดของเอกชน  จ านวน ๑๒  แห่ง ร้อยละ ๖๖.๖๗   
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน ๓ แห่ง  เขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๑๓  แห่ง  และเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๒  แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จังหวัดก าแพงเพชรได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณเป็นจังหวัดตลาดสด น่าซื้อ ๑๐๐ %   ดังตารางที่ 

ตารางที่ 155  ตลาดประเภทที่ ๑  ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี ๒๕๕4 – ๒๕๕๗ 
 ปีงบประมาณ จ านวนตลาดทั้งหมด (แห่ง) ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 

  จ านวน ร้อยละ 
2554 18 18 100 
๒๕๕๕ 18 18 100 
๒๕๕๖ 18 18 100 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการด าเนินงาน (๓ เดอืน) 

จากการนิเทศติดตามและประเมินผลตลาดสดประเภทที่ ๑ ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 
๒๕๕๗-ธันวาคม ๒๕๕๘) พบว่า ตลาดประเภทที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ จ านวน  ๖  แห่ง  โดยพบ
ปัญหาคือ ๑) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
๒) ด้านความปลอดภัยอาหาร  พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกกรอบสไบนาง และสารโพลาร์ใน
น้ ามันทอดซ้ าไม่เกิน ๒๖-๒๗ % ซึ่งเป็นน้ ามันที่เสื่อมสภาพแล้วไม่ควรใช้  ๓) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มี
สถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค/จุดทดสอบสารปนเปื้อนและไม่มีเครื่องชั่งกลางไว้บริการในตลาดสดและ 
เมื่อพิจารณาตลาดสดประเภทที่ ๑ รายอ าเภอ พบว่า  อ าเภอที่ยังคงรักษาสภาพมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 
๑๐๐ % มี  ๑  อ าเภอ  คือ อ าเภอลานกระบือ   ดังตารางที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
ตารางที่ 156  ตลาดประเภทที่ ๑  ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ  จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
                  (ต.ค.๕๗-ธ.ค.๕๘) จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ จ านวนตลาดประเภทที่ ๑  ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 
 ทั้งหมด (แห่ง) จ านวน ร้อยละ 

เมืองก าแพงเพชร 5 2 40.00 
ขาณุวรลักษบุรี 3 0 0 
คลองขลุง 1 0 0 
พรานกระต่าย 3 2 66.67 
คลองลาน 2 0 0 
ไทรงาม 1 0 0 
ลานกระบือ 1 1 100.00 
บึงสามัคคี 2 1 50.00 
รวม 18 6 33.33 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 



๒๘๒  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

 
นโยบายด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มาของโครงการ        

ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะยกระดับสถานที่ผลิต
อาหาร ได้แก่ สถานที่ผลิตอาหารทั่วไปที่เป็นของฝาก อาหารพ้ืนเมือง และสินค้าอาหารหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ที่มีการผลิตอย่างแพร่หลาย
ภายในประเทศ ให้เข้าสู่มาตรฐานด้านการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community/AEC) ซึ่งจะมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 
ก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต้องปฏิบัติตาม และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 337) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากขแงอาหารในภาชนะบรรจุ ก าหนดให้อาหารแปร
รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP สามารถแสดงเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) 
ได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการฯ รายใหม่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และให้เวลาผู้ประกอบการฯ 
รายเก่าในการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามข้อก าหนด 3 ปี 
นิยามของ Primary GMP  

 Primary GMP หรือ GMP ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 ถือเป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น เพ่ือใช้ส าหรับกลุ่มอาหารพร้อมปรุง
และอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที รวมถึงกลุ่มของอาหารทั่วไป ที่ยังไม่ได้ถูกบังคับให้มีการควบคุม
กระบวนการผลิต ทั้งนี้ไม่รวมที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค และไม่รวมถึงอาหารที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงงานแปรรูป ภัตตาคาร และร้านอาหาร 
 
 
 
 
 



๒๘๓  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
อาหารอะไรบ้างท่ีเป็น Primary GMP  

1. อาหารทั่วไปที่ผ่านการแปรรูป ได้แก่ 
 สัตว์และผลิตภัณฑ์ (ที่มีการตัดแต่ง) เช่น เนื้อสัตว์สดที่ผ่านการหั่นบด เนื้อสัตว์แห้ง อาทิ

เช่น ปลาหมึกแห้ง กะปิ เป็นต้น 
 พืชและผลิตภัณฑ์ (ที่มีการตัดแต่ง) เช่น พืชผักผลไม้สดและแห้ง ถั่วและนัต ธัญพืชและ

ข้าวต่างๆ รวมถึงพืชผักดอง เป็นต้น 
 แป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งสาลี แป้งมันส าปะหลัง วุ้นเส้น ขนมจีน เส้นอุด้ง เป็นต้น 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค เครื่องปรุงรส น้ าตาล 
และเครื่องเทศ 

2. อาหารพร้อมปรุง เช่น บะหมี่สดพร้อมเครื่องปรุง ข้าวโพดดิบปรุงรส แป้งส าเร็จรูปส าหรับท าขนม
เค้ก เป็นต้น 

3. อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที เช่น น้ าพริกชนิดต่างๆ ถั่วตัด ทองม้วน ขนมหม้อแกง น้ าสลัด 
ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง 

ข้อก าหนดของ Primary GMP  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 มี 6 ข้อ คือ 
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต  
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารฯเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 
 

โครงการ 1 ทีม 1 อ าเภอ  
 คือทีมท างาน Primary GMP ระดับอ าเภอ อันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาก 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ  เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย 
ทีม Primary GMP ระดับอ าเภอ ท างานร่วมกันอย่างไร 

ภารกิจที่ 1  ร่วมกันประเมินสถานที่ผลิตเบื้องต้นเพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาตามเกณฑ์ Primary 
GMP ระดับอ าเภอ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 1 ทีม 1 อ าเภอ โดยมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นแกนน า 

ภารกิจที่ 2  รวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายให้เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นแกนน า 
และส่งรายงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเวลาที่ก าหนด 

 



๒๘๔  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
 
ภารกิจที่ 3  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ รวมถึงแนะน าช่องทาง

ของแหล่งทุนในการพัฒนาสถานที่ผลิต โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอและส านักงานเกษตรอ าเภอเป็น
แกนน า   
ขั้นตอนการด าเนินงานระดับอ าเภอ 

1. จัดตั้งทีม Primary GMP ระดับอ าเภอ 
2. ทวนสอบข้อมูลและรวบรวมรายชื่อสถานที่ผลิตที่เข้าข่าย (โดยใช้ข้อมูลที่จังหวัดส่งให้ร่วมกับ

ข้อมูลที่ทางพ้ืนที่มีอยู่) 
3. ประชุมทีมวางแผนการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าและการพัฒนา 
4. ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าและพัฒนา พร้อมทั้งเก็บข้อมูล 
5. จัดท ารายงานส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
ประเด็นที่ 1  การตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตอาหารที่เข้าขา่ย Primary GMP   
 

                  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ต้องมีคะแนนตรวจประเมิน 
                      สถานที่ผลิตมากกว่าร้อยละ 60 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 60   

จังหวัดก าแพงเพชรได้มีการด าเนินการด้าน Primary GMP อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2555  โดยในปี พ.ศ.2557 ได้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Primary GMP ระดับจังหวัดและอ าเภอ ตามค าสั่ง
จังหวัดก าแพงเพชรที่ 1120/2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และมีการนิเทศติดตาม รวมทั้งตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP ลงพื้นทีแ่ต่ละอ าเภอ ในรูปแบบคณะกรรมการ Primary GMP 

ทั้งนี้ทางส านักงานสาธารณสุขก าแพงเพชรได้บรรจุแผนการพัฒนามาตรฐานฯ Primary GMP ไว้ใน
แผนปฏิบัติด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย แผนงานที่ 23 แผนงานสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาสุขภาพแล้ว  

ส านักงานสาธารณสุขได้ท าการจัดท าฐานข้อมูลแล้ว ดังนี้ 
1. ข้อมูลสถานทั้งหมดที่เข้าข่าย Primary GMP 59 แห่ง ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะเพ่ิมขึ้นจากการที่มี

ผู้ประกอบการรายใหม่มาขออนุญาตเพ่ิมเติม และลดลงได้จากการติดตามลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตแล้ว
พบว่าผู้ประกอบการได้เลิกกิจการไปแล้ว   

2. ข้อมูลสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ Primary GMP  28 แห่ง   
3. ข้อมูลสถานทั้งหมดที่เข้าข่าย Primary GMP ที่มายื่นขออนุญาต  28 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 47.5  ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมาย  ทางจังหวัดก าแพงเพชรได้วางแผนการส่งเสริมพัฒนา โดย

อาศัยทีม Primary GMP ระดับอ าเภอ ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ทีมระดับ
อ าเภอ  และทางจังหวัดร่วมตรวจกับทางอ าเภอ 

 



๒๘๕  

 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

ประเด็นที่ 2  พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
                  มาตรฐาน Primary GMP ต้นแบบ 

 
         ตัวชี้วัด : เกิดการพัฒนาสถานที่ผลิตต้นแบบ  

เป้าหมาย : จังหวัดละ 1 แห่ง   

จังหวัดก าแพงเพชรได้ท าการคัดเลือกผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ที่มีความ
พร้อมในการพัฒนา และได้ให้ค าแนะน า จนสามารถผ่านการประเมิน Primary GMP ด้วยคะแนนที่มากกว่า
ร้อยละ 80  ได้แก่  TP FOOD (กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวบ้านสร้อยสุวรรณ )  ซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ทาง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มาประเมิน
มาตรฐานฯ ร่วมกัน พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา   
 



 

 

 
 

ภาคผนวก 

 

 

 



  
 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๕8 
………………………………………….. 

 
๑. นพ.วิวัฒ   ค ำเพ็ญ   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 
๒. นำงกำญจนำ   ลิ้มเลิศเจริญวนิช   นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)  
3. นำยอำริยะ   บุญเกตุ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ     
4. นำงสมศิริ   ศัลยพงษ์    หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
5. ทพ.กฤษณี  เฮงตระกูลเวนิช   หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข 
6. นำยศิริชัย   ลิ้มเลิศเจริญวนิช   หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข   
7. นำงสำวเรวดี   ด ำประภำ           หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร 
8. นำงอรัญญำ    ศรีโพธิ์              หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ    
9. นำยสัมพันธ์   อภัยรำช   หัวหน้ำกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 
10. นำงสำวใจทิพย์   สิงห์คำร   หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ 
๑1. นำงสำวทัศนีย์   พันปี   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   
12. นำงสำวก ำไลทิพย์  ระน้อย  หัวหน้ำงำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
13. นำงสำววรีรัตน์   สุนทรสุข  หัวหน้ำงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมฯ 
๑4. นำงลออศรี   จำรุวัฒน์  หัวหน้ำงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
๑5. นำยอภิสิทธิ์   สุขทรัพย์  หัวหน้ำงำนควบคุมโรคติดต่อ      
๑6. นำงวิมำนรดี   รัตนประภำ  หัวหน้ำงำนควบคุมโรคเอดส์และกำมโรค 
17. นำงมลวิภำ   กำศสมบูรณ์  หัวหน้ำงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร 
18. นำยกฤษณะ  โมรำสุข      หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร              
19. นำงพรพรรณ ระฆัง  หัวหน้ำงำนกำรเงินและบัญชี        
20. นำยวิเชียร   กำศสมบูรณ์   หัวหน้ำงำนพัสดุ 
   

ผู้บริหารโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 

๑. นพ.พิชัย    ศิริพรพำณิชย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลก ำแพงเพชร 
2. นพ.รังสันต์ ชัยกิจอ ำนวยโชค หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิและตติยภูมิ  
3. นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
4. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ  
5. นำยวิเศษ อุดมศิลป์ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร 
6. นำงสำวสำวิตรี อภัยรำช หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล  
 

 
 

 

 

 



  
 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 

๑. ดร.นพ.วินัย     ลีสมิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองขลุง     
๒. นพ.บัลลังก์   อุปพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพรำนกระต่ำย   
๓. นพ.ทวีศักดิ์   คณุตม์วงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี                    
๔. นพ.จักรพงษ์   เฮงตระกูลเวนิช   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองลำน  
๕. นพ.โพธิ์ศรี   แก้วศรีงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลำนกระบือ    
6. นพ. ก้องเกียรติ      บุญญำอำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบึงสำมัคคี        
7. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นำยแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง                                                              
  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำงศิลำทอง     
8. นพ.ธีรพงศ์   ตัญเจริญสุขจิต  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโกสัมพีนคร       
๙. นพ. วีระศักดิ์   ด ำรงพงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไทรงำม 
๑๐.นพ.วัชรพงษ์     วิศำลศักดิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ 
11. นพ.ปิยะวัตร ค ำอุไร นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 

รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งโพธิ์ทะเล 
 
 
 สาธารณสุขอ าเภอ 

 

๑. นำยสนธยำ      พลโคตร  สำธำรณสุขอ ำเภอลำนกระบือ  
   รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  
๒. นำงณัฏยำ   หญ้ำลำภ สำธำรณสุขอ ำเภอพรำนกระต่ำย    
๓. นำยสุเทพ   พงษ์ไทยสงค์ สำธำรณสุขอ ำเภอบึงสำมัคคี  
  รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอไทรงำม 
๔. นำยสุรัตน ์ อยู่ยอด สำธำรณสุขอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
๕. นำยนิคม   สุกใส สำธำรณสุขอ ำเภอคลองขลุง 
๖. นำยอนิรุธ   บ ำรุงศรี สำธำรณสุขอ ำเภอคลองลำน   
๘. นำยพิริยะ   เมืองมูลชัย  สำธำรณสุขอ ำเภอไทรงำมรักษำ 
   รำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอปำงศิลำทอง   
๙. นำยอ ำนำจ   น้ ำมลิวรรณ สำธำรณสุขอ ำเภอปำงศิลำทอง   
  รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอลำนกระบือ  
10. นำยเอกวุฒิ         แตงดำรำ            สำธำรณสุขอ ำเภอโกสัมพีนคร 
11. นำยประจักษ์       แก้วกิจจำ           สำธำรณสุขอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ 
   รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอบึงสำมัคคี 
11. นำยสืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
   รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ 
 



  
 

 สาธารณสขุยุคใหม ่สรา้งสงัคมสขุภาพด ีวิถธีรรม วถิไีทย 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

คณะผู้จัดท า 
ด้านวิชาการ 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนนิติกำร 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนประกันสุขภำพ 
                   คณะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
  คณะเจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพบริกำร 
  คณะเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ 
  คณะเจ้ำหน้ำที่งำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ   

คณะเจ้ำหน้ำที่งำนควบคุมโรคเอดส์และกำมโรค 
  คณะเจ้ำหน้ำที่งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมฯ 
  คณะเจ้ำหน้ำที่งำนควบคุมโรคติดต่อ 
  คณะเจ้ำหน้ำที่งำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

ด้านเอกสาร 
 นำงสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ(ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร) 
 นำงนำฏยำ ดีลิ่ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงสำวหทัยรัตน์ สุนทรสุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงพรรัตน์ รอดเทศ          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 นำยบัณฑิต สิริธุวำนนท์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 นำงสำวศรีรัตน์ สุขทรัพย์          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 นำยอสิระ บุญธรรม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 นำยอำทิตย์       บุญโพ             นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

ที่ปรึกษา 
 นพ. วิวัฒ   ค ำเพ็ญ    นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 
 นำงกำญจนำ   ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 




