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ส่วนท่ี 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร 
 

แผนที่อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
                              

     

ต.วงัทอง

ต.เจาทอง

ต.แหลมทอง

ต.บ้านเจียง

เขต
จงัห

วดัเ
พชรบ

รูณ์

อ.หนองบัวแดง

อ.หนองบัวระเหว

อ.ล าสนธิ
จ.ลพบุรี

อ.เทพสถิต

 
 

ที่ต้ัง 
  อำเภอภักดีชุมพล ต้ังอยู่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชัยภูมิห่างจากตัวจังหวัด 92
กิโลเมตร มีพื้นท่ี 1,330 ตารางเมตรกิโลเมตร ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีเป็นภูเขา 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีและอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเทพสถิต  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.บึงสามพัน อ.วิเชียรบุรี  อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป   ของอำเภอภักดีชุมพลเป็นภูเขาและป่าไม้   โดยมีภูเขาล้อมรอบท้ัง  

3 ด้าน เว้นต้นทิศเหนือท่ีติดกับอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พื้นท่ีเป็นท่ีราบตามช่องเขาสภาพป่าบน
ภูเขาด้านทิศตะวันออกยังเป็นป่าดงดิบ (เขตอุทยานไทรทอง) ด้านทิศใต้เป็นพื้นท่ีป่าของหน่วยอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่า ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำน้ำเจา ไหลลงไปบรรจบ ลำน้ำเจียงและไหลลงแม่น้ำชี ท่ี
อำเภอหนองบัวแดง ภูเขาท่ีสำคัญ คือ ภูเขาพังเหย ภูเขาพญาฝ่อ ลำน้ำสำคัญคือ ลำน้ำเจียงลำน้ำเจา 
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ข้อมูลท่ัวไป 
ประวัติอำเภอภักดีชุมพล 

 *อำเภอภักดีชุมพล  ได้ต้ังเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม  2531  โดยแยกการปกครองมาจาก
อำเภอหนองบัวแดง จำนวน  3 ตำบล  คือตำบลบ้านเจียง  ตำบลเจาทอง  และตำบลวังทอง ได้มีพระราช
กฤษฎีกาต้ังอำเภอ พ.ศ. 2538  และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มท่ี 112 ตอน 32 ก.
ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2538    มีผลทำให้กิ่งอำเภอภักดีชุมพล   ยกฐานะเป็นอำเภอภักดีชุมพล  ต้ังแต่วันท่ี 7 
กันยายน 2538  เป็นต้นไป  ซึ่งต่อมาตำบลบ้านเจียง ได้แยกตำบลออกเป็น ตำบลแหลมทอง  เพิ่มอีก 1 ตำบล 
รวม 4 ตำบล ในปัจจุบัน 
 ท่ีมาของช่ือ  “อำเภอภักดีชุมพล”  เป็นช่ือของ  พระยาภักดีชุมพล ( แล ) เจ้าเมืองคนแรกของ
จังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจากมีประวัติมาว่าขุนภักดีชุมพล  ( แล )  บรรดาศักดิ์ในขณะนั้น ประมาณ พ.ศ. 2366 /  
จ.ศ.1185 ได้ส่งคนมาขุดทองคำท่ีร่องเขา “ภูขี้เถ้า” บริเวณลำห้วยขาด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาพญา
ฝ่อได้ทองคำจำนวนมาก  เล่าสืบกันมาว่าขณะขุดทองนั้น บังเอิญพบทองคำก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง หนักประมาณ
หนึ่งช่ังกล้ิงออกมา ลักษณะการกล้ิงออกมาเช่นนี้ ภาษาอีสาน เรียกว่า “กล้ิงโข่โหล่” บ่อทองคำนี้จึงได้ช่ือว่า 
“บ่อโข่โหล่”  หรือ “บ่อโขโหล” ปัจจุบันอยู่ในพื้นท่ีบ้านคลองจันลา หมู่ท่ี 6 ตำบลบ้านเจียง เมื่อขุนภักดีชุม
พล ( แล ) ได้นำทองคำท่ีขุดได้ทูลเกล้าถวายเป็นเครื่องบรรณาการ   จึงได้ปูนบำเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ จาก “ขุน”   เป็น “พระ”   พร้อมท้ังได้ยกหมู่บ้านหัวเมืองท่ีปกครองอยู่ให้เป็นเมือง   ใช้ช่ือว่า   
“เมืองชัยภูมิ” และพระยาภักดีชุมพล (แล ) ได้ครองตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรก 
 เมื่อเลิกขุดทองคำแล้ว มีประชาชนบางกลุ่มไม่อพยพกลับภูมิลำเนาเดิมได้ต้ังบ้านเรือนอยู่ลำน้ำเจียง 
และให้ช่ือบ้านท่ีต้ังว่า “บ้านเจียง” ตามลำน้ำ ต่อมามีประชาชนมากขึ้นหลายหมู่บ้านจนเป็นตำบลบ้านเจียง 
ต่อมา ก็ขยายหมู่บ้านมากขึ้นแยกออกเป็นตำบลเจาทอง และตำบลวังทองจนได้รับประกาศจัดต้ังเป็นกิ่งอำเภอ
ในท่ีสุด สภาตำบลท้ัง 3 แห่ง ในขณะนั้นได้พร้อมกันให้ช่ือว่า เจ้าพ่อพระยาแลเป็นช่ือกิ่งอำเภอเพื่ อเป็น
อนุสรณ์ ยกย่อง เชิดชู เกียรติพระยาภักดีชุมพล ( แล ) เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างความรัก ความสามัคคีของ
ประชาชนในพื้นท่ีสืบไป ปัจจุบันมี นายธงชัย ขิมทองมาก เป็นนายอำเภอภักดีชุมพล 

*ท่ีมาข้อมูล :จากหนังสืออนุสรณ์พิธีเปิดป้ายอำเภอภักดีชุมพล : พฤศจิกายน 2538 
 

     คำขวัญของอำเภอภักดีชุมพล 

    เมืองบ่อทองคำ  ลำน้ำเจียงเจา  
 ภูเขาล้อมรอบ  ขอบรอยต่อสามภาค 
 หลากหลายพืชผล ประชาชนภักดี 

มากมีน้ำตก  มรดกถ้ำแก้ว 
มาเท่ียวแล้ว  ไม่ผิดหวัง 
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ข้อมูลการคมนาคม 
 ถนนทางหลวงหมายเลข 255  สาย ชัยภูมิ – นครสวรรค์ ระยะทาง 85 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักใน
การติดต่อระหว่างอำเภอกับจังหวัดชัยภูมิ ถนนเส้นนี้เช่ือมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 ถนนทางหลวง หมายเลข 2359 สาย หนองบัวแดง – วังใหญ่ (ซึ่งแต่เดิมเป็นถนน ร.พ.ช.) ระยะทาง 
75 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักท่ี หมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ ใช้ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพล 

ข้อมูลการปกครอง 
 
 อำเภอภักดีชุมพล  แบ่งการปกครองออกเปน็      4    ตำบล 
    จำนวน อบต.                       4       แห่ง 
    จำนวนหมู่บ้าน                  47   หมู่บ้าน 
    จำนวนหลังคาเรือน     11,431   หลังคาเรือน 
   

ประชากร      ชาย    15,814 คน    
หญิง        15,287       คน 

          รวม     31,101 คน 

ระดับตำบล 

อำเภอภักดีชุมพล มี 4 ตำบล ประชากรจำนวน 31,101 คน 11,431 หลังคาเรือน ดังนี้ 

1. ตำบลเจาทอง               มีจำนวนหลังคาเรือน  3,619   หลังคาเรือน 
                                   มีจำนวนประชากร            9,049   คน 

2. ตำบลวังทอง                มีจำนวนหลังคาเรือน  3,618   หลังคาเรือน 
                                   มีจำนวนประชากร   8,924   คน 

3. ตำบลแหลมทอง            มีจำนวนหลังคาเรือน  2,139   หลังคาเรือน 
                                   มีจำนวนประชากร   6,307   คน 

4. ตำบลบ้านเจียง             มีจำนวนหลังคาเรือน  2,055   หลังคาเรือน 
                                   มีจำนวนประชากร  6,869   คน 

 
ท่ีมา : สำนักทะเบียนอำเภอภักดีชุมพล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
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ข้อมูลสาธารณสุขและสถานศึกษา 
 

โรงพยาบาล ขนาด  30 เตียง   1    แห่ง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   1   แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   6   แห่ง 
จำนวนร้านขายยา    3   แห่ง 
จำนวนสถานพยาบาลเอกชน   9   แห่ง 
 

 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน 

  โรงเรียนประถมศึกษา 20  โรงเรียน 
  (ขยายโอกาส)   9   โรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา  2   โรงเรียน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9   แห่ง 
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ตารางแสดงจำนวน และร้อยละของประชากร  จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ  อำเภอภักดีชุมพล ปี 2561 

 
โครงสร้างประชากรอำเภอภักดีชุมพล จำแนกตามเพศและวัย  ปี พ.ศ.2561 

 
ที่มา : งานทะเบียน อำเภอภักดีชุมพล 

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 
00-04 849 860 1,709 2.73 2.77 
05-09 1,079 1,015 2,094 3.47 3.26 
10-14 1,082 994 2,076 3.48 3.20 
15-19 1,103 948 2,051 3.55 3.05 
20-24 1,167 1,087 2,254 3.75 3.50 
25-29 1,226 1,099 2,325 3.94 3.53 
30-34 1,205 1,163 2,368 3.87 3.74 
35-39 1,361 1,243 2,604 4.38 4.00 
40-44 1,278 1,229 2,507 4.11 3.95 
45-49 1,271 1,266 2,537 4.09 4.07 
50-54 1,159 1,205 2,364 3.73 3.87 
55-59 965 968 1,933 3.10 3.11 
60-64 760 723 1,483 2.44 2.32 
65-69 542 557 1,099 1.74 1.79 
70-74 339 384 723 1.09 1.23 
75-79 200 255 455 0.64 0.82 
80+ 228 291 519 0.73 0.94 

ชาย 15,814 คน (ร้อยละ 50.85) 

ร้อยละ 50.22 

หญิง 15,287  คน (ร้อยละ 49.11) 

ยละ 50.22 



6 

 

ข้อมูลท่ัวไปด้านสาธารณสุข 

ผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภักดีชุมพล 
 

ทำเนียบผูบ้ริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 

               ชื่อ – สกุล            ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายแพทย์วีรพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ           พ.ศ.2535 – 2536 
2. นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ            พ.ศ.2537 – 2538 
3. นายแพทย์เศรษฐพงศ์ ถิ่นชีลอง            พ.ศ.2538 – 2540 
4. นายแพทย์กีรพรรด์ิ ภิรมย์ไกรภักดิ ์           พ.ศ.2541 – 2544 
5. นายแพทย์สมชาย ปราสาทแสนสวย           พ.ศ.2544 – 2546 
6. นายแพทย์ณัฐพงศ์ หงษ์คู            พ.ศ.2546 – 2547 
7. นายแพทย์บัณฑิต รุ่งนิ่ม            พ.ศ.2547 – 2548 
8. นายแพทย์วัชรพงษ์ กระบี่ศรี            พ.ศ.2548 – 2552 
9. นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์                 ธ.ค.2552 -เม.ย.2553 
10.นายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล            พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน

         
 

ทำเนียบผูบ้ริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภกัดีชุมพล 
 

       ชื่อ – สกุล            ตำแหน่ง          ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายศุภลักษณ์ อภัยฤทธิรงค์    สาธารณสุขกิ่งอำเภอ         พ.ศ.2531-2536 
2. นายเทียบ ศรีวัง     สาธารณสุขกิ่งอำเภอ         พ.ศ.2536-2538 
3. นายเทียบ ศรีวัง     สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ. 2538-2541 
4. นายศุภลักษณ์ อภัยฤทธิรงค์    สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ. 2541-2543 
5. นายสุรัตน์ ธงภักดิ์     สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ. 2543-2546 
6. นายสราวุฒิ ด้นประดิษฐ์    สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ. 2547-มี.ค.2550 
7. นายยงยุทธ ยุทธยง     สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ. 2550-2550 
8.นายวิชิต คำเบ้า     รก.สาธารณสุขอำเภอ                  พ.ศ. 2550-2551 
9.นายปรีดา แย้มชัยภูมิ     สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ.2551-2552 
10.นายทรงศร วงศ์พรหม        สาธารณสุขอำเภอ         พ.ศ.2552-ม.ค.2556 
11.นายรัศมี สมรรถชัย     สาธารณสุขอำเภอ         ก.ย.2556-ปัจจุบัน 
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ข้อมูลด้านอัตรากำลัง 

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

ประเภท ข้าราชการ (คน) ลูกจ้าง (คน) รวม (คน) 

1. แพทย์ 4 0 4 
2. ทันตแพทย์ 3 0 3 
3. เภสัชกร 4 0 4 
4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 0 1 
5. นักกายภาพบำบัด 1 1 2 
6. นักรังสีการแพทย์ 1 0 1 
7. พยาบาลวิชาชีพ 23 (ลจ.11) 34 
8. กลุ่มไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ     
8.1 นักจัดการงานท่ัวไป  1 0 1 
8.2 นักวิชาการสาธารณสุข 1 (พรก.1)(พกส.1)(ลจ.1) 4 
8.3 จพ.การเงินและบัญชี 1 (พรก.1) 2 
8.4 แพทย์แผนไทย 1 1 2 
8.5 จพ.ทันตสาธารณสุข 2 1 3 
8.6 จพ.เภสัชกรรม 1 2 3 
8.7 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 1 (พกส.2)(ลจ.1) 4 
8.8 จพ.สาธารณสุขชุมชน 0 0 0 
8.9 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 0 1 
8.10 จพ.เวชสถิติ 1 0 1 
8.11 จพ.แพทย์แผนไทย 0 1 1 
8.12 จพ.พัสดุ 0 (พรก.1) 1 
8.13 นักวิชาการการเงินและบัญชี 0 (พรก.1) 1 
8.14 นายช่างเทคนิค/ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 0 (พกส.1)/(พกส.1) 2 
8.15 สายสนับสนุนอื่นๆ 0 53 57 

รวม 47 83 130 
 
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี   โรงพยาบาลภักดีชุมพล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
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ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ) 

ประเภท 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นเ
จีย

ง 

รพ
.ส

ต.
ลา

ดช
ุมพ

ล 

รพ
.ส

ต.
นา

ระ
ยะ

 

รพ
.ส

ต.
ถ้ำ

แก้
ว 

รพ
.ส

ต.
หน

อง
ตะ

เค
ียน

 

รพ
.ส

ต.
คล

อง
จัน

ลา
 

สส
อ.

ภัก
ดีช

ุมพ
ล 

รว
ม 

จ.บริหาร 1 1 1 1 1 1 1 7 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 0 0 1 1 1 2 6 

พยาบาลวิชาชีพ 1 2 1 1 1 1 0 7 

จพ.สาธารณสุข 0 0 1 1 1 0 0 3 

จพ.ทันตสาธารณสุข 0 1 0 1 0 0 0 2 

ผู้ช่วย จพ.ทันตสาธารณสุข 0 1 0 1 0 0 0 2 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 1 1 1 1 1 0 6 

ลูกจ้างทั่วไป 1 1 1 1 1 1 2 8 

รวม 5 7 5 8 6 5 5 41 

ตัวเลขขีดเส้นใต้ = ข้าราชการ 

ข้อมูลจำนวนบุคลากรเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ 

สถานบริการ ประชากรใน

เขตรับผิดชอบ 

พ.วิชาชีพ 

(คน) 

อัตราส่วน 

พยาบาล

วิชาชีพ ต่อ

ประชากร 

รวมเจ้าหน้าที่

สหวิชาชพี 

(คน) 

อัตราส่วน

เจ้าหน้าที ่ต่อ

ประชากร 

รพ.สต.บ้านเจียง 4,384 1 (NP) 1 : 4,384 3 1 : 1,462 

รพ.สต.ลาดชุมพล 4,653 2 (NP) 1 : 2,285 4 1 : 1,164 

รพ.สต.นาระยะ 3,954 1 (NP) 1 : 3,954 3 1 : 1,318 

รพ.สต.ถ้ำแก้ว 6,009 1 (RP) 1 : 6,009 5 1 : 1,201 

รพ.สต.หนองตะเคียน 2,879 1 (NP) 1 : 2,879 3 1 : 960 

รพ.สต.คลองจันลา 2,181 1 (NP) 1 : 2,181 3 1 : 727 
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ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 - 2562                      

ประเภทการให้บริการ  ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ผู้มารับบริการท้ังหมด (ครั้ง) 58,270 54,897 70,667 69,944 47,604 

เฉล่ียผู้รับบริการท้ังหมด (visit) / วัน  160 165 193 192 262 

ผู้ป่วยนอก OPD  (ครั้ง) 48,315 45,956 62,707 61,908 38,255 

เฉล่ียผู้ป่วยนอก (visit)  / วัน  133 148 172 170 210 

ผู้ป่วย ER  (ครั้ง) 18,746 15,696 23,281 22,348 11,149 

เฉล่ียผู้ปว่ย ER (visit) / วัน  52 56 64 62 61 

ผู้ป่วยใน (คน) 2,498 2,364 2,408 2,087 742 

เฉล่ียวันนอน/วัน/คน  2.86 2.51 3.24 2.64 2.59 

เฉล่ียผู้ป่วยในต่อวัน (คน)  20 19 21 14 12 

อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)  62.37 60.42 70.75 46.18 37.78 

รวมวันนอนผู้ป่วยใน  7,143 6,816 7,798 6,782 2,063 

ผู้ป่วยตายรวม (คนต่อปี)  33 31 47 44 20 

จำนวนคนคลอด (คนต่อปี)  168 166 169 166  

ที่มา : งานระบบข้อมูล (รายงานHos -XP)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
       โรงพยาบาลภักดีชุมพล ยอด ณ. วันท่ี 31 มีนาคม  2562 
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ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
 

1. สุขภาพทางกาย 
 อายุคาดเฉล่ียของประชาชนในอำเภอภักดีชุมพล  ผู้ชาย 74.33  ผู้หญิง  83.72    จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้ชาย 77.21 ปี  ผู้หญิง 83.71 ปี  ระดับประเทศ ผู้ชาย 71.8 ปี  ผู้หญิง 78.6 ปี  (ข้อมูลจากสารประชาชน : 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 25, มกราคม 2559) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ อายุ

คาดเฉล่ียของประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิสูงกว่า 

2. ข้อมูลสถิติชีพ (มกราคม-ธันวาคม) ปี พ.ศ.2558-2561 

สถานะสุขภาพ 
ปี2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
อัตราเกิด : ประชากรพันคน 140 8.21 167 5.40 158 9.41 178 22.17 

อัตราตาย : ประชากรพันคน 142 4.54 147 4.75 125 4.03 151 4.86 
อัตรามารดาตาย : การเกิดมีชีพแสนคน 0 0 0 0 0 0 0 0 
อัตราทารกตาย : การเกิดมีชีพพันคน 0 0 0 0 0 0 0 0 

ที่มา : งานทะเบียน อำเภอภักดีชุมพล 
 

3.  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ  จำแนกตามรหัสโรค  เปรียบเทียบ 3 ปี                 

 
อัน 
ดับ 

2560 2561 2562 
สาเหตุป่วย  (ชื่อโรค) จำนวน 

(ครั้ง) 
สาเหตุป่วย (ชือ่โรค) จำนวน 

(ครั้ง) 
สาเหตุป่วย (ชือ่โรค) จำนวน 

(ครั้ง) 
1 โรคความดันโลหิตสูง 4,120 โรคความดันโลหิตสูง 4,187 โรคความดันโลหิตสูง 3,654 
2 โรคเบาหวาน 3,318 โรคเบาหวาน 4,115 โรคเบาหวาน 2,536 
3 ไข้หวัด 1,696 ไข้หวัด 2,317 ไข้หวัด 1,065 
4 อาหารไม่ย่อย 1,677 อาหารไม่ย่อย 1,345 กล้ามเน้ือเคล็ด 939 
5 กล้ามเน้ือเคล็ด 1,663 กล้ามเน้ือเคล็ด 1,273 อาหารไม่ย่อย 703 
6 คออักเสบเฉียบพลัน 1,152 ไขมันในเลือดสูง 1,000 อุจจาระร่วง 619 
7 เวียนศีรษะ 1,045 อุจจาระร่วง 997 ไขมันในเลือดสูง 605 
8 ไขมันในเลือดสูง 873 เวียนศีรษะ 907 เวียนศีรษะ 538 
9 อุจจาระร่วง 847 ความผิดปกติทางจิตและ

พฤติกรรมที่เกิดจากการเสพ
สารกระตุ้นระบบประสาท 

865 ความผิดปกติทางจิต
และพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเสพสารกระตุ้น
ระบบประสาท 

534 

10 หอบหืดเฉียบพลัน 694 หอบหืดเฉียบพลัน 593 หอบหืดเฉียบพลัน 330 

ที่มา : งานระบบข้อมูล (รายงานHos -XP)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
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4.  สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับ  จำแนกตามรหัสโรค  เปรียบเทียบ 3 ปี  
 

อันดับ 
2560 2561 2562 

สาเหตุป่วย  (ชื่อโรค) จำนวน 
(ครั้ง) 

สาเหตุป่วย (ชือ่โรค) จำนวน 
(ครั้ง) 

สาเหตุป่วย (ชือ่โรค) จำนวน 
(ครั้ง) 

1 กระเพาะอาหารกับลำไส้
อักเสบ 

161 กระเพาะอาหารกับลำไส้
อักเสบ 

118 ปอดบวม 31 

2 ทาลัสซีเมีย 91 ปอดบวม 84 เลือดออกในทางเดิน
อาหาร 

22 

3 โรคโลหิตจางไม่ได้ระบุ
รายละเอียด 

78 การติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ 

59 ทาลัสซีเมีย 21 

4 การติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ 

73 โรคเบาหวาน 55 ต้อกระจก 19 

5 ปอดบวม 66 เซลล์เน้ือเย่ืออักเสบที่ส่วน
อื่นทีแ่ขนขา 

53 การบาดเจ็บที่ศีรษะ 18 

6 โรคเบาหวาน 57 เลือดออกในทางเดิน
อาหาร 

51 โรคไตเรื้อรัง ระยะ 5 18 

7 โรคไตเรื้อรัง ระยะ 5 51 ทาลัสซีเมีย 35 การติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ 

16 

8 โรคไตเรื้อรัง ระยะ 3 43 ตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 34 กระเพาะอาหารกับลำไส้
อักเสบ 

13 

9 อาหารไม่ย่อย 38 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 30 เซลล์เน้ือเย่ืออักเสบที่ส่วน
อื่นทีแ่ขนขา 

12 

10 หลอดลมฝอยอักเสบ
เฉียบพลัน 

33 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 29 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 12 

ที่มา : งานระบบข้อมูล (รายงานHos -XP)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
       โรงพยาบาลภักดีชุมพล ยอด ณ. วันท่ี 31 มีนาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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5.  สาเหตุการป่วย ห้องฉุกเฉิน 10 อันดับ  จำแนกตามรหัสโรค  เปรียบเทียบ 3 ปี  

 
อันดับ 

2560 2561 2562 
สาเหตุป่วย  (ชื่อโรค) จำนวน 

(ครั้ง) 
สาเหตุป่วย (ชือ่โรค) จำนวน 

(ครั้ง) 
สาเหตุป่วย (ชือ่โรค) จำนวน 

(ครั้ง) 
1 โรคกระเพาะอาหารไม่

ย่อย 
1,132 ไข้หวัด 1,082 โรคกระเพาะอาหารไม่

ย่อย 
445 

2 ไข้หวัด 813 โรคกระเพาะอาหารไม่
ย่อย 

853 ไข้หวัด 444 

3 เวียนศีรษะ 720 อุจจาระร่วง 670 อุจจาระร่วง 433 
4 อุจจาระร่วง 592 เวียนศีรษะ 665 เวียนศีรษะ 361 
5 คอหอยอักเสบ

เฉียบพลัน 
554 คอหอยอักเสบเฉียบพลัน 351 กล้ามเน้ือเคล็ด 160 

6 กล้ามเน้ือเคล็ด 393 หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน 

299 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของ
เข่าและขาท่อนปลาย 

91 

7 ความดันโลหิตสูง 336 กล้ามเน้ือเคล็ด 287 โรคความดันโลหิตสูง 84 
8 เบาหวาน 261 การติดเชื้อในทางเดิน

ปัสสาวะ 
274 เบาหวาน 80 

9 โรคจิตเภท 174 โรคความดันโลหิตสูง 256 โรคจิตเภท 72 
10 ปวดหลังส่วนล่าง 174 เบาหวาน 239 แผลกดทับ 65 

ที่มา : งานระบบข้อมูล (รายงานHos -XP)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
       โรงพยาบาลภักดีชุมพล ยอด ณ. วันท่ี 31 มีนาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

ปีงบประมาณ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

ประชากร 
จำนวน (ราย) อัตรา/แสน จำนวน (ราย) อัตรา/แสน 

2557 980 3,188.55 1,290 4,197.17 30,735 

2558 1,110 3,601.91 1,405 4,559.18 30,817 

2559 1,329 4,291.25 1,975 6,377.14 30,970 

2560 1,298 4,184.13 2,050 6,608.21 31,022 

2561 1,346 4,321.16 2,236 7,178.40 31,124 

2562 1,317 4,234.31 2,314 7,439.79 31,103 

 
สถานการณ์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  มีดังนี้  
            1. อัตราป่วยโรคเบาหวาน  ต้ังแต่ปี 2557 - 2562   อัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้ โรคเบาหวาน           

คิดเป็นอัตราป่วย 3188.55, 3601.91 , 4,291.25 , 4,184.13 , 4,321.16  และ  4,234.31 ต่อแสนประชากร

ตามลำดับ   

            2. อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ต้ังแต่ปี 2557 - 2562   อัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ดังนี้  

4197.17, 4559.18 , 6,377.14 , 6,608.21 , 7,178.40  และ 7,439.79 ต่อแสนประชากรตามลำดับ    

 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัย

โอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ถ้าไม่มีมาตรการ

เร่งรัดในการลดเส่ียง ลดโรคท่ีมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง  
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์สุขภาพ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เราจะเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ท่ีให้บริการสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. บูรณาการ การจัดระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. ส่งเสริมจัดบริการสุขภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐภายในองค์กร 
5. ดำเนินงานโดยคำนึงถึง มิติทางด้านจิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารให้ทันสมัย 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู้รับบริการ ได้รับการบริการด้านสุขภาพ(รักษา/ส่งเสริม/ป้องกัน/ฟื้นฟู) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ปลอดภัยตาม เกณฑ์คุณภาพ 

2. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
3. องค์กรภาคีเครือข่าย และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนากองทุนตำบล ให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
6. สร้างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง ให้กับประชาชน 
7. ผลการดำเนินงาน ผ่านมาตรฐานตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. 
8. องค์กรมีระบบบริหารจัดการท่ีดี ได้รับการรับรองมาตรฐาน และคุณภาพบริการ 
9. ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
10. หน่วยบริการมีการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางาน 
11. ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร  

 
ค่านิยมองค์กร (Share Value) SSTC 

1. มีความพึงพอใจท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ (smile) 
2. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน (standard) 
3. มีการทำงานเป็นทีม (Team) 
4. มุ่งมั่นบริการประชาชน (Customer) 
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กลยุทธ ์(Strategy) 
1. พัฒนาการบริการทุกระดับให้ครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย ตามเกณฑ์คุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิและฐานข้อมูลสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร / ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบ

สุขภาพ 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการ 
5. สนับสนุนให้สถานบริการ มีการบริการสุขเชิงรุก ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 
6. สนับสนุน การทำงานร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาคีเครือข่าย ในการวางแผน 

เฝ้าระวัง และดำเนินงานด้านสุขภาพ 
7. ส่งเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง ให้กับประชาชน 
8. พัฒนางานตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. 
9. พัฒนาการบริหารจัดการงานภาครัฐท่ีดีโดยใช้แนวทาง PMQA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
10. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรให้มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน  
11. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการทางด้านบริหาร วิชาการ ให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
13. พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
14. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ 
15. พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลทุกระดับ 
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ส่วนท่ี 3 การจัดระบบบริการ 
 
3.1 การจัดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 

ในการจัดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุม
พลมีนโยบายให้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  W (กลุ่มวัยทำงาน) E (กลุ่มนักเรียน) C 
(เด็ก ๐-๕ ปี) A (หญิงมีครรภ์) N (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) D (ผู้พิการ) และ O (ผู้สูงอายุ) ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่ม
ท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วย  พิการ  หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้   ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
อำเภอภักดีชุมพล จึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายหลักดังกล่าว  โดยปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรม 
HosXP จัดทำทะเบียน กำหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละกลุ่ม ท้ังเชิงรุกและเชิงรับแบบองค์รวม 
(Holistic care) อย่างครอบคลุม และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ประเมินความ
พึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเอง โดยขอเสนอแยกเป็นรายกลุ่มดังนี้ 

W (กลุ่มวัยทำงาน)  
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  ทำสวนมะขามหวาน  ทำนา  ทำไร่อ้อย  มันสำปะหลัง  ปลูกผัก 

ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างแพร่หลาย ทำให้มีโอกาสรับสารเคมีเข้าสู่
ร่างกาย อันอาจจะส่งให้เกิดอันตรายเฉียบพลันหรือในระยะยาว  อีกท้ังยังพบว่าประชาชนขาดความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน  ส่งผลให้ได้รับอันตรายจากอาชีพท่ีประกอบในระหว่างปฏิบั ติงาน  เช่น อุบัติเหตุจากเครื่องยนต์
การเกษตร     

E (กลุ่มนักเรียน) 
กลุ่มนักเรียน ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีละ ๑ ครั้ง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ

ในโรงเรียน และจัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาโรงเรียนในเขตอำเภอภักดีชุมพล 
เพื่อขอรับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

C (เด็ก ๐-๕ ปี) 
เด็กอายุระหว่าง ๐ – ๕ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดี ได้รับการตรวจพัฒนาการ 

ภาวะโภชนาการ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามช่วงอายุ  
A (หญิงมีครรภ์)  
ดำเนินงานโดยให้ อสม.มีส่วนร่วมในการ สำรวจ ค้นหาหญิงมีครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน ๑๒ 

สัปดาห์ และติดตามให้มาตามนัดในวันพุธ  ครบ ๔ ครั้งตามเกณฑ์ และได้รับการตรวจครรภ์จากแพทย์อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง     

N (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)  
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถือเป็นกลุ่มท่ีเป็นภาระต่อครอบครัว  เนื่องจากเป็นโรคท่ีรักษาไม่หายขาด  ต้องรักษา

ไปตลอดชีวิต  มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน  ทำให้เสียค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในเขตรับผิดชอบ มีผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  อัมพฤกษ์  อัมพาต   
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ดังนั้น กลุ่มนี้ควรได้รับการดูแล  ให้ความรู้  ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนอ้ย
ท่ีสุด สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและมีความสุข 

D (ผู้พิการ)  

ผู้พิการถือเป็นกลุ่มท่ีเป็นภาระในการดูแล  ช่วยเหลือของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และเป็นกลุ่มท่ีมี

ภาวะเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต ตามมา ฉะนั้น จึงได้มีการวิเคราะห์ รับฟังปัญหาจากผู้พิการ ญาติ  ผู้ดูแล เพื่อ

นำมาวางแผนให้การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการต่อไป 

O (ผู้สูงอายุ) 

มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าวัดทำบุญ   รด

น้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

 
ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย  
      การจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นเครือข่าย
บริการสุขภาพ ในชุมชนได้แก่ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  อสม.  โรงเรียน ผู้นำ
ศาสนา  กลุ่มแม่บ้าน ชมรม ต่างๆ  หน่วยงาน / บุคลากรภาครัฐ   นักการเมือง   

องค์การบริหารส่วนตำบล   มีบทบาทในดำเนินการด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณ
ในระดับ ครอบครัว  บุคคล โดยมีกองทุนตำบลเป็นผู้ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ    

ผู้นำชุมชน มีบทบาทในการสนับสนุนงานสาธารณสุข โดยเป็นผู้นำในการบริหาร  จัดการ  กิจกรรม
ต่างๆในระดับหมู่บ้าน เช่น การควบคุมโรคติดต่อในหมู่บ้าน  การรณรงค์ต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆใน
หมู่บ้าน 

อสม. มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้  คำแนะนำด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ  
ควบคุมและป้องกันโรคในท้องถิ่น แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ีบริการ 

ทีมวิชาการอำเภอ สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและเป็นท่ีปรึกษา   
โรงเรียน  ประสานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือ ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
วัด พระสงฆ์  บุคลากรในวัดและประชาชนมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเป็นประจำ  ทำให้

มีโอกาสเจ็บป่วย จากสุขาภิบาลในวัดไม่ดี  ทีมสุขภาพจึงประสานขอความร่วมมือกับเจ้าอาวาส ในการจัด
โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ  

กลุ่มแม่บ้าน เป็นกลุ่มพลังมวลชน ท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพระดับ
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

หน่วยงาน / บุคลากรภาครัฐ ประสานขอความร่วมมือในการดำเนินงาน    
นักการเมือง  สนับสนุนนโยบาย  งบประมาณในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 
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วิเคราะหก์ลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญ และความต้องการ จำแนกตามผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการของผู้ป่วย 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - ได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว/ตามคิวที่จัดไว้ให้ 

- เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 
- การได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง 

กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน - การบริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยหายจากโรค 
- การส่งต่ออย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

กลุ่มผู้ป่วยนอก - ต้องการหายจากโรค 
- ได้รับบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
- ได้รับข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติตัว  ขั้นตอนในการรับบริการ  การดูแล

ตนเองท่ีบ้านและการนัดหมายท่ีชัดเจน 
- เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้นเอาใจใส่  พูดคุยไพเราะยิ้มแย้ม 
- ได้รับการรักษาตามสิทธิที่ถูกต้อง 
- ได้รับความเสมอภาคและเท่าเทียม 

กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อ - การป้องกันไม่ให้เกิดโรคในพื้นท่ี 
- การควบคุมโรคได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว 
- การได้รับความรู้ในการป้องกันโรค 
- การป้องกันการเกิดโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลุ่มผู้ป่วยใน 
 

- การได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ท่ีถูกต้อง ชัดเจน 
- การหายจากโรคหรือทุเลาอาการเจ็บป่วย และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
- การทราบสภาวการณ์การเจ็บป่วยท่ีตนเองเป็นอยู่ 
- การได้รับข้อมูลท่ีจำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นท่ีเข้าใจ เช่นโรคท่ีเป็นอยู่ 

อาการของโรค แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อนท่ีมีโอกาสเกิด 
- เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะสุภาพ เป็น

กันเอง ให้ความสะดวกรวดเร็ว  แสดงความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
- การได้รับความรู้ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติเมื่อกลับไปบ้านเพื่อป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนและภาวะเจ็บป่วยซ้ำ 
 

กลุ่มมารดาและทารก - ต้องการการดูแลเอาใจใส่ในทุกระยะของการคลอด  การดูแลรักษาอย่างมี
มาตรฐาน ปลอดภัยท้ังมารดาและทารก    

- ต้องการรับรู้ข้อมูลการเจ็บป่วยท่ีถูกต้องและต่อเนื่อง  ตลอดจนการดูแล
อย่างเหมาะสมกับภาวะผู้คลอด 

- ต้องการได้รับข้อมูลการคลอด   วิธีการคลอด   ความก้าวหน้าของการ
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กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการของผู้ป่วย 
คลอดแต่ละระยะ  วิธีการรักษา   ตลอดจนภาวะสุขภาพมารดาและทารก   

     -  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้คลอด 
     -  ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล    การได้เข้าเย่ียมดูแลผู้คลอดขณะเจ็บ
ครรภ์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในรายท่ีมีปัญหาซับซ้อน 

กลุ่มรับบริการส่งเสริม
สุขภาพ 

    -  ต้องการดูแลสุขภาพตนเองและมีสุขภาพท่ีดี 
    -  ทราบข้อ มูลเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว 
    -  เจ้าหน้าท่ีมีพฤติกรรมบริการท่ีดี ได้รับการดูแลท่ีอบอุ่น เป็นกันเอง 
    -  ต้องการให้มีการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เช่น บริการฉีดวัคซีน 

กลุ่มผู้รับบริการทันต 
กรรม 

- ต้องการบริการท่ีรวดเร็ว  
- หายจากการเจ็บปวด 
- ได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากรับบริการ

ทันตกรรม 
- ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและคำแนะนำหลังการรักษาท่ีชัดเจนและ

เข้าใจ ให้ผู้ให้บริการพูดคุยไพเราะยิ้มแย้ม 
กลุ่มผู้รับบริการเภสัช
กรรม 

- ได้รับยาท่ีถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ 
- ได้รับข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
- ได้รับการบริการท่ีสุภาพ  พูดจาไพเราะ 
- ได้รับการเอาใจใส่และมีการติดตามการใช้ยา 

วิเคราะหก์ลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องและความต้องการ 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ความต้องการ 
ญาติ ผู้ป่วย -    ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 

-    ได้รับข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติตัว  ขั้นตอนในการรับบริการ  การดูแล    
     ผู้ป่วย 
-    เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้นเอาใจใส่ 
-    การต้อนรับท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง   การบริการท่ีสุภาพ   
-    เมื่อมีปัญหา ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขทันที 
-    มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษา 
-    รับทราบค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือสิทธิบัตรต่างๆ 
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ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ความต้องการ 
ประชาชนท่ัวไป -    การต้อนรับท่ีสุภาพเป็นกันเอง 

-    การต้อนรับท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง   การบริการท่ีสุภาพ   
-    ได้รับข่าวสารด้านสุขภาพ 
-    การมีหลักประกันสุขภาพและใช้สิทธิต่าง ๆ 
-    การดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพท่ีดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการดูแล 
     สุขภาพ 
-    การตรวจเพื่อคัดกรองโรคและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 

ผู้น ำชุมชน  / อ ง ค์ก ร
ชุ ม ช น  /อ าส าสมั ค ร
สาธารณสุข 

-   ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในชุมชน 
-   การสนับสนุน การสร้างเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ 
-   สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ / ทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพเบ้ืองต้นใน 
    ชุมชน 
-   มีการสนับสนุนงบประมาณ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกดำเนินงาน 
    สาธารณสุขในหมู่บ้าน 

องค์ ก รป ก ครอ ง ส่ วน
ท้องถิ่น 

-   การประสานความร่วมมือท่ีดีในการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
-   มีการประสานในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลสุขภาพของ 
    ชุมชนมีความสอดคล้องและไม่เกิดความซ้ำซ้อน 
-   ต้องการใช้ข้อมูลของกลุ่มประชากรเพื่อดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน 

สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ/ รพ.สต. 

- การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายสาธารณสุข  สนับสนุนการบริการของสถานี
อนามัย  รพสต. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลท่ีมีคุณภาพ   

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

- การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  การติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง   

สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

-   การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชน 
-   การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการทราบความต้องการ 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้รับบริการ  ความต้องการ ความคาดหวัง 
๑. เด็ก ๐-๕ ปี - การรับวัคซีน  

- การตรวจประเมินพัฒนาการ 
- การประเมินทางด้านโภชนาการ 

- ได้รับวัคซีนครบถ้วนและถูกต้อง 
- ได้รับการประเมินทางด้าน
โภชนาการ 

๒. นักเรียน - การดูแลเรื่องสุขภาพ 
- การได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา 

- ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพ และมี
สถานท่ีออกกำลังกาย 
- ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา 

๓.วัยทำงาน  - การบริการเรื่องการเจ็บป่วย 
- การป้องกันโรคท่ีเกิดจากการทำงาน 

- ได้รับการบริการเรื่องการเจ็บป่วย
อย่างรวดเร็ว 

๔. ผู้สูงอายุ  - การดูแลเรื่องสุขภาพจิต การคัดกรอง 
ภาวะซึมเศร้า 

- ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพจิต 
และภาวะซึมเศร้า 

๕. ผู้พิการ - การติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง - ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
๖. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - การติดตามรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง -  ได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 
๗. หญิงมีครรภ์ - การดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด ระยะก่อน

ต้ังครรภ์ ระหว่างต้ังครรภ์ และหลังคลอด 
- ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ลูกเกิด
รอด แม่ปลอดภัย 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง 

วัด -การตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียน - การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียน - นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปีทุกปี 

อบต. - การบริการท่ีเป็นกันเอง -ให้บริการท่ีเป็นกันเอง 
ผู้นำชุมชน -การปฏิบัติในเวลาพักกลางวัน  -ปฏิบัติงานได้ในเวลาพักกลางวัน 
อสม. - ด้านสวัสดิการ ทางด้านครอบครัว - ได้รับสวัสดิการท่ีมากกว่าเดิม 
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วิเคราะหค์วามสัมพันธ์และความพึงพอใจ แนวทางและวิธีการสื่อสารกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ และกลุ่ม

ผู้รับบริการ ท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความ สัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดี 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

บริการ/แนวทางการ
ดำเนินงาน/กระบวนการ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ของท่านที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารที่ทำให้เกิด

ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน  

ผู้รับบริการ 
๑. เด็ก ๐-๕ ปี - การรับวัคซีน  

- การตรวจประเมิน
พัฒนาการ 
- การประเมินทางด้าน
โภชนาการ 

- ได้รับวัคซีนครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
- ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการ 
- ได้รับการประเมินทางด้าน
โภชนาการ 

- การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ของสถานบริการ 
- มีการให้ใบนัดแก่ผู้ท่ีจะมา
ฉีดวัคซีน 

๒. นักเรียน -การดูแลเรื่องสุขภาพ 
-การได้รับความรู้เรื่อง
เพศศึกษา 

- ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพ 
และมีสถานท่ีออกกำลังกาย 
- ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา 

- การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ของสถานบริการ 
- สร้างเครือข่ายครูอนามัย
โรงเรียน 
- การสร้างความประทับใจ
ในการบริการ 

๓. วัยทำงาน  - การบริการเรื่องการ
เจ็บป่วย 
- การป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ 

- ได้รับการบริการเรื่องการ
เจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว 
- คัดกรอง ตรวจเลือดหาก
สารเคมีสะสมในเกษตรกร 

- การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ของสถานบริการ 
- ๓ ยิ้ม สร้างความ
ประทับใจในการบริการ 

๔. ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไป 

- การดูแลเรื่องสุข 
ภาพจิตภาวะซึมเศร้า 

- ได้รับการดูแลในเรื่อง
สุขภาพจิต และภาวะซึมเศร้า 

- ๓ ยิ้ม การสร้างความ
ประทับใจในการบริการ 

๕. ผู้พิการ - การติดตามดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

- ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด -บริการเยี่ยมบ้าน ตาม
มาตรฐาน 
- สร้างความเป็นกันเอง 
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๖. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - การติดตาม
รักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  ได้รับการรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง 

-บริการตรวจ
รักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ๓ ยิ้ม สร้างความ
ประทับใจในการบริการ 

๗. หญิงมีครรภ์ - การดูแลอย่างต่อเนื่อง
ตลอด ระยะก่อน
ต้ังครรภ์ ระหว่าง
ต้ังครรภ์ และหลัง
คลอด 

- ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 

-บริการเยี่ยมบ้าน ตาม
มาตรฐาน 
- สร้างความเป็นกันเอง 
- ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติ
ตนท่ีถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วัด -การตรวจสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

-ได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

-บริการตรวจสุขภาพถึงท่ี 
- การสร้างความประทับใจ
ในการบริการ 

โรงเรียน - การตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้กับนักเรียน 

- นักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปีทุกปี 

-บริการตรวจสุขภาพถึงท่ี 

อบต. - การบริการท่ีเป็น
กันเอง 

-ให้บริการท่ีเป็นกันเอง - การสร้างความประทับใจ
ในการบริการ 

ผู้นำชุมชน -การปฏิบัติในเวลาพัก
กลางวัน(๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐) 

-ปฏิบัติงานได้ในเวลาพัก
กลางวัน 

- การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ของสถานบริการ 
- การสร้างความประทับใจ
ในการบริการ 

อสม. - ต้องการสิทธิพิเศษ 
สำหรับครอบครัว 

- ได้รับสิทธิพิเศษ - ดำเนินการอย่างจริงจัง 
และให้ข้อมูล กับ อสม. 
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3.2 การจัดระบบสนับสนนุบริการของแม่ข่าย 
 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล สนับสนุนการให้บริการท่ีสร้างคุณค่า เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างคุณค่าของบริการ โดยนำระบบ Gap Analysis Compare Actual 
Practice with Patient Safety Guide : SIMPLE (เครื่องมือประเมินหาส่วนขาดและวางแผนเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ี และผู้รับบริการ มีความปลอดภัยในการให้และรับบริการ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจัดให้มี
ระบบสนับสนุนท่ีสำคัญ ดังนี้  

ระบบการเงินการคลัง 
รพ.แม่ข่าย สนับสนุน รวมบริหารจัดการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ในรูปแบบของ คปสอ. ให้

คำปรึกษาในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ สนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องการจัดสรรงบประมาณต่างๆ 
ตามนโยบายของกระทรวงและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการติดตามควบคุมกำกับ
ตรวจสอบภายใน ทุก 6 เดือน ควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 

ระบบแผนงานและยุทธศาสตร์ 
รพ.แม่ข่าย เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพ ระดับ อำเภอ และตำบล จัดทำ

แผนพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพ กำกับติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดตัวชี้วัด การตรวจราชการ
และนิเทศงาน 

ระบบเฝ้าระวังและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ (IC)  
งาน IC แม่ข่าย สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ให้กับ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย และส่งต่อองค์

ความรู้จากเจ้าหน้าท่ี ต่อผู้ปฏิบัติงานจริง โดยการฝึกอบรม ฟื้นฟูวิชาการ ติดตามควบคุมกำกับ เป็นประจำ 
และพร้อมกับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการใช้ CPG การจัดการเครื่องมือ การทำให้ปราศจาคเช้ือ 
แนวทางการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวการณ์ติดเช้ือทางเดินหายใจ การจัดโซนผู้รับบริการ พัฒนาระบบ
การจัดการขยะติดเช้ือ การป้องกันตนเอง การเฝ้าระวังการติดเช้ือในบุคลากร การใช้น้ำยาฆ่าเช้ือ สามารถ
ขอรับคำปรึกษาได้ท่ี งาน OPD รพ.ภักดีชุมพล 

ระบบการดูแลรักษาพยาบาลต่อเนื่อง(เฉียบพลัน-เรื้อรัง)รวมถึงระบบการส่งต่อ(ไป-กลับ) 
รพ.แม่ข่าย สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีเฉียบพลัน ท่ีเกินความสามารถของ หน่วยบริการปฐมภูมิ 

โดยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สนับสนุนรถ EMS จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเรื่องปฐมภูมิปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กรณี
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน การประเมินสภาพผู้ป่วย การฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ระบบงานชันสูตร 
งานชันสูตร โรงพยาบาลภักดีชุมพล ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องตรวจ

น้ำตาล strip VPT  tube strip UPT  จัดทำคู่มือเก็บส่ิงส่งตรวจให้ทุก รพ.สต. จัดอบรบความรู้ทาง
ห้องปฏิบัติการ ปีละ 1 ครับ และ calibrate ตรวจน้ำตาล ทุกๆ 3 เดือน 

จัดระบบการตรวจชันสูตร ในกรณีผู้ป่วยส่งต่อ กรณีผู้ป่วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง และผู้ป่วยโรคติดต่อท่ี
สำคัญ เพื่อประกอบเขียนรายงานการสอบสวนโรค  



25 

 

ระบบยาและเวชภัณฑ์ 
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล  สนับสนุนด้านการบริหารเวชภัณฑ์ ยาและวัคซีน สนับสนุน

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ เช่น ระบบการเบิกจ่ายยา การจัดเรียงยา การเก็บรักษายา  และมีการ
จัดระบบการเช็คยา และเบิกจ่ายยา โดยเจ้าหน้าท่ีห้องยา ตรวจสอบให้กับ รพ.สต. ทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบและ
ป้องกันการศูนย์หาย รวมถึงสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน รพ.สต. ด้วย  

มีการส่งต่อข้อมูลแพ้ยา ทางโทรศัพท์ เพื่อความทันเวลา และส่งเสริมให้ ประชาชนพึ่งพาตนเองด้าน
สมุนไพรให้ผ่านเกณฑ์ หาก รพ.สต. พบปัญหา สามารถติดต่อได้ท่ีงานเภสัชกรรม 

ระบบงานทันตสาธารณสุข 
สนับสนุนวัสดุทันตกรรม เครื่องมือทันตกรรม สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ แนงทางในการดูแลผู้ป่วย

ท่ีมีโรคทางระบบ แนวทางการทำงานของผู้ช่วยทันตแพทย์ ดูแลระบบส่งต่อจาก รพ.สต. ถึง รพ. 
หน่วยบริการท่ีไม่มีทันตาภิบาล จัดหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีออกหน่วยสนับสนุนเชิงรุกทุกวันพฤหัส 

ในเชิงรับเป็นหน่วยรับส่งต่อ โดยผู้ป่วยท่ีมาด้วยโรคในช่องปาก เขียนในส่งต่อ แนะนำให้มารับบริการท่ี
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ในทุกกรณี  
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ส่วนท่ี 4 การพัฒนางานคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
 
ข้อมูลทั่วไป 

 จากการทำงานท่ีผ่านมา ถ้าเรามองแต่ในมุมมองสาธารณสุขจะเห็นว่า  โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะขับเคล่ือนภาวะคุกคามกับสุขภาพนั้น
เป็นเรื่องยาก ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขให้หมดไป แต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น และ
กลายเป็นงานต้ังรับท่ีทำให้บุคลากรเหนื่อยล้าไปในท่ีสุด ซึ่ง คปสอ.ภักดีชุมพล เห็นว่าการท่ีจะแก้ปัญหา
สุขภาพอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) สู่การปฏิบัติ โดยใช้
แนวคิด “การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ” ประกอบด้วยประชาชนในอำเภอ
ภักดีชุมพล หน่วยงานต่างๆ ท้ังรัฐและเอกชนท่ีจะร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยมีเป้าหมายใน
การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ตัดวงจร โง่ จน เจ็บ  

โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัย 
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จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) จึงได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนา 
เพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในแนวคิด “อำเภอภักดีชุมพล เมืองแห่งความสุข” โดยมีแนวคิดให้ประชาชน
ทุกคนปฏิบัติตามแนวทาง 4 อย่าง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชน 

 

โดยมอบนโยบายให้กับประชาชนปฏิบัติตามนี้ 1.หน้าบ้านหน้ามอง จัดการบ้านเรือนของตนเองให้
สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล  2.ปลูกพืชผักสวนครัว 5 ชนิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพื่อรายได้ 3.ออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 
และ 4.งานบุญ/งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข และสาร
เสพติดต่างๆ 
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การดำเนินงานด้านสุขภาพ 

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) ได้วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพในพื้นท่ี และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ตามขนาดของปัญหา ความรุนแรง ความยากง่าย และ
ความสนใจของชุมขนโดยใช้การถ่วงคะแนนน้ำหนัก ดังนี้ 

ปัญหา 

ขน
าด

ขอ
งป

ัญห
า (

2.5
) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ปัญ
หา

 (3
.0)

 

คว
าม

ยา
ก 

ง่า
ย 

(2.
5)

 

คว
าม

สน
ใจ

ขอ
งชุ

ม 
(2.

0)
 

ไข้เลือดออก 5 4 2 3 
อุบัติเหตุ 3 3 3 2 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน 3 4 2 3 
สุขภาพจิต 1 3 3 1 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4 3 3 2 
อาหารปลอดภัย 4 2 3 2 
พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 3 5 3 2 
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 3 3 3 3 
ท้องไม่พร้อม 2 4 2 1 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 2 4 2 1 
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เมื่อนำคะแนนมาถ่วงน้ำหนักจะได้ ลำดับ ของปัญหาดังนี้ 

ปัญหา 

ขน
าด

ขอ
งป

ัญห
า (

2.5
) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ปัญ
หา

 (3
.0)

 

คว
าม

ยา
ก 

ง่า
ย 

(2.
5)

 

คว
าม

สน
ใจ

ขอ
งชุ

ม 
(2.

0)
 

รวม อันดับท่ี 

ไข้เลือดออก 12.5 12 5 6 35.5 1 
พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 7.5 12 7.5 4 31 2 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 7.5 12 5 6 30.5 3 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 10 9 7.5 4 30.5 3 
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 7.5 9 7.5 6 30 4 
อุบัติเหตุ 7.5 9 7.5 4 28 5 
อาหารปลอดภัย 10 6 7.5 4 27.5 6 
ท้องไม่พร้อม 5 12 5 2 24 7 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 5 12 5 2 24 7 
สุขภาพจิต 5 9 7.5 2 23.5 8 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นท่ี พบว่า  
อันดับท่ี 1 ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  
อันดับท่ี 2 ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  
อันดับท่ี 3 ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
อันดับท่ี 4 ได้แก่ การดูแลตามกลุ่มวัย  
อันดับท่ี 5 ได้แก่ พัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล จึงได้กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญในการ

พัฒนาระบบงานควบคุมโรคติดต่อ และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย
ทีมหมอครอบครัวในทุกระดับ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว เข้าถึงชุมชน มี
การปรับแผนรูปแบบการทำงานให้ทำงานร่วมกัน มีการประสานงานโดย ใช้หลักเครือข่ายร่วมใจ ทุกภาคส่วน
ประสานการดูแล รักษาต่อเนื่อง กับประชาชนในชุมชน ให้ทุกๆคน ได้เข้าถึงบริการท่ีดี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 คณะกรรมการได้จัดทำแผนงานโครงการตามลำดับความสำคัญของปัญหา และกำหนดให้ดำเนินงาน
ตามรูปแบบของตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งแต่ละตำบลจะได้รับมอบหมายให้เป็นพื้นท่ีต้นแบบ ดังนี้  
 1. การจัดการโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม (Integrated Vectors Management) (พื้นท่ีต้นแบบ 
ต.เจาทอง) ดำเนินการครบท้ัง 4 ตำบลในปี 2560 
 2. การกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี (พื้นท่ีต้นแบบ ต.วังทอง,ต.บ้านเจียง) ดำเนินการครบท้ัง 
4 ตำบลในปี 2561  เน้นการออกข้อบัญญัติและจัดการส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้อง 
 3. NCD Clinic Plus / ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ดำเนินการครบท้ัง 4 ตำบลในปี 2561 
 4. ดูแลห่วงใยผู้ป่วย LTC ใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยทีมหมอครอบครัว (พื้นท่ีต้นแบบ ต.แหลมทอง) 
ดำเนินการครบท้ัง 4 ตำบลในปี 2561 
 5. มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (พื้นท่ีต้นแบบ ต.เจาทอง) ดำเนินการครบท้ัง 4 ตำบลในปี 
2561 
 

 
 
การจัดบริการที่มีคุณภาพเชื่อมกับแม่ข่ายและเชื่อมกับชุมชน 
 1. ก่อนการดำเนินการ คปสอ.ภักดีชุมพล ได้ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. เพื่อทบทวนสภาพปัญหา
ของอำเภอภักดีชุมพล นโยบายสำคัญ ภาคีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง องค์ประกอบการพฒันาท่ีสำคัญ แนวทางการ
ส่ือสารและทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าให้ภาคีในการวิเคราะห์ปัญหา 
 2. จัดทำคำส่ังอำเภอภักดีชุมพล แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) 
โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอและผู้แทนจากเครือข่ายในตำบล 
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 3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) มีการคืนข้อมูล เพื่อร่วม
รับทราบปัญหา  
 4. ร่วมพิจารณาถึงสาเหตุ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นท่ี วิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาในพื้นท่ี  การพิจารณาแหล่งงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ  ประสานร่วม
ดำเนินงานทุกกิจกรรม เช่ือมโยง ประสานงบประมาณในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากงบกองทุกตำบล 
 5. ร่วมลงนาม คำรับรองการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่างนายอำเภอภักดีชุมพล และคณะกรรมการ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานตามปัญหาท่ีจัดลำดับความสำคัญแล้ว พร้อมแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามภารกิจและ
ศักยภาพท่ีเสริมพลังของกันในแต่ละภาคี เครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ       
 
ทิศทางและแนวทางพัฒนาต่อเนือ่งอย่างไร 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) ทุกไตรมาส เพื่อคืนข้อมูล 
รับทราบและติดตามการดำเนินงาน พร้อมประเมินโครงการ ร่วมพัฒนาต่อเนื่อง โดยกำหนดรูปแบบการ
ทำงานในระดับตำบล เพื่อจัดการปัญหาในพื้นท่ีตำบล ซึ่งแตกต่างกัน โดยมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
งานสาธารณสุขในระดับตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภักดีชุมพล (พชอ.) เป็นท่ีปรึกษา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ในส่วนของหน่วยบริการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มี
แก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน และพัฒนาระบบงาน ระหว่าง แม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อให้ได้มาตรฐานโดยใช้
กระบวนการ CQI ในระบบงานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCA) ในทุกระบบ 
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ส่วนท่ี 5 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 
 
ตำบลเจาทอง ผ่านการประเมินรับรองตำบลต้นแบบด้านการจัดการแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบ

ผสมผสาน (Integrated Vectors Management: IVM) ระดับยอดเยี่ยม 

 

ทุกตำบลผ่านการประเมินตามเกณฑ์  

การจัดการแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management: IVM) 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น  

ในการจัดการพยาใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับประเทศ ประจำปี 2560 
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รางวัลชนะเลิศ NCD Clinic plus เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2561 

 
 

รางวัลชนะเลิศ NCD Clinic plus เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2562 
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รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลังกิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  

จาก นพ.ยุทธนา พูนพานิช ที่ปรึกษาศูนยอ์นามัยที่ 9 วันที่ 26 เม.ย. 2562  

 
 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9  

Bright Spot ปี 2562 

 
 

 

 



35 

 

รางวัลอำเภอมีการทำงานบูรณาการเป็นทีมเชื่อมโยงในภาคส่วนและข้ามภาคส่วนดีเด่น ปี 2558  

 

 
 

 

รางวัลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดีเด่นระดับประเทศ  วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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รางวัลเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  

ระดับประเทศ ปี 2562 

 
 

 


