
 
 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ 
 

ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2562 
 ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลป่วย, ตาย                 
 2. นโยบายและผลการด าเนินงาน 
   

ซึ่งสรุปปัญหาได้ดังนี้ 
1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน,  

           หวัใจขาดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง,  
 2. การเพ่ิมขึ้นในผู้สูงอายุ   
 3. อุบัติเหตุจราจร  
 4. โรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค, ไข้เลือดออก  
 5. การตั้งครรภ์วัยรุ่น  
 6.  การจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 7. ทารกคลอดก่อนก าหนดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม  
 8. มะเร็ง (ปอด, ตับ, เต้านม)   
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 

หัวข้อ วิธีการ ข้อมูลปญัหา 
1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ  ข้อมูลตาย ปี 2560 

 
เรียงล าดับโรคที่เป็นสาเหตุการเสยีชีวิต 10 ล าดับโรค 
1. ดูแนวโน้ม ป2ี551-2560  
2. เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
3. เทียบกับค่าระดับประเทศ 
 

1. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย 10 ล าดับโรค 
   1.1 มีแนวโน้มสูง สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี สูงกว่าประเทศ  
        ได้แก่ ปอดบวม, โรคหัวใจขาดเลือด, มะเร็งปอด 
  1.2 มีแนวโน้มสูง สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี  
       ได้แก่ ไตวาย, มะเร็งตับ, เบาหวาน 
  1.3 สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 

ข้อมูลป่วยผู้ป่วยใน 
 

1. เรียงล าดับอัตราป่วยผู้ป่วยใน ปีงบ 2559 - 2561   
   10 ล าดับ 
2. เทียบรายปี จ านวน 3 ปี 

1. อัตราป่วยผู้ป่วยในท่ีอยู่ในล าดบั 1 ท้ังสามปี ได้แก่ ปอดบวม 
2. มีแนวโน้มสูง ได้แก่ ปอดบวม, หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ 
   หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน, โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและ 
   ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 

ข้อมูลป่วยผู้ป่วยนอก 1. เรียงล าดับอัตราป่วยผู้ป่วยนอก ปีงบ 2559 - 2561   
   10 ล าดับ 
2. เทียบรายปี จ านวน 3 ปี 

1. อัตราป่วยผู้ป่วยนอกท่ีอยู่ในล าดับ 1-2 ท้ังสามปี  
   ได้แก่ ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า, กล้ามเนื้ออักเสบ 
 

ปัญหาสุขภาพ 
จากอ าเภอ  

จากการน าเสนอปัญหาระดับอ าเภอ ปัญหาสุขภาพ จากอ าเภอ ได้แก่ อุบัติเหตุ  8  อ าเภอ 
ผู้สูงอายุ 4 อ าเภอ ยาเสพตดิ 4 อ าเภอ  
โรคเรื้อรัง 2 อ าเภอ อาหารปลอดภัย 2 อ าเภอ วัยรุ่น 2 อ าเภอ 
ไข้เลือดออก 1 อ าเภอ และวัณโรค 1 อ าเภอ 

 
 
 



 

หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา 
2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทย 
ทุกกลุ่มวัย 

ข้อมูลจากจากกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสตรีและทารก 
1. ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ ์
2. ทารกแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์
3. เด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดยีวน้อย 
4. ทารกเสียชีวิต   
 

1.  ฝากครรภ์ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์  
    ต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 
    จากกลุ่มงาน (hdc) เท่ากับ 55.14 (เป้าหมาย 2,709 ผลงาน 1,494) 
2. ทารกแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม)   
    ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 7)   
    จากกลุ่มงาน (hdc) เท่ากับ 8.26 (เป้าหมาย 2,735 ผลงาน 226) 
3. เด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดยีว 
    ต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ  50   
    จากกลุ่มงาน เท่ากับ 38.64 (เป้าหมาย 2,847 ผลงาน 1,100)   

กลุ่มเด็กปฐมวัย 
1. การติดตามเด็กพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า 
   ต่ ากว่าเกณฑ์เปา้หมาย   
2. เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนต่ ากว่าเกณฑ ์
 

1. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  
   ต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 54)  
   จากกลุ่มงาน เท่ากับ 50.20      
   เขต 49.46 ประเทศ 48.49  
2. การติดตามเด็กพัฒนาการสงสยัล่าช้า ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน 
   ร้อยละ 79.97 ต่ ากว่าเกณฑ ์
   เขต 86.87 ประเทศ 86.53 
3. เด็ก อายุ 1-4 ปี ปี 2560 เสียชวีิตจาก จมน้ า, ไขห้วัดใหญ่ และปอดบวม   

 

 

 

 



 

 

หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา  
2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทย 
ทุกกลุ่มวัย (ต่อ) 

กลุ่มวัยเรียน 
1. เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน (6-14 ปี) 
2. การเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
 

1. เด็กวัยเรียนส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ร้อยละ 62.8)  
    ในภาพรวมจังหวัดไมผ่่านเกณฑ์ (เกณฑไ์ม่น้อยกว่า ร้อยละ 66) 
2. สาเหตุการเสียชีวิตจากมรณบัตร ปี พ.ศ.2560 ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี   
    ได้แก่ อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก, มะเร็ง (ก้านสมอง,เม็ดเลือดขาว) 

กลุ่มวัยรุ่น 
1. การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปสีูงกว่าเกณฑ์และ 
   ประเทศ 
2. การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงหลังคลอดสูงกว่าเกณฑ์  
   และประเทศ  
3. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
 

1. การคลอดมีชีพในหญิงอายตุ่ ากว่า 20 ปี  
   ปี 2560 ร้อยละ 16.46 สูงกว่าเกณฑ์ (ไมเ่กินร้อยละ 10)  
2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี   
   ปี 2560 เท่ากับ 45.12  ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน  
   สูงกว่าเกณฑ์ (42 ต่อประชากรหญิงอายุ15-19 ปี)  
   และสูงกว่าประเทศ (ปี 2560 เท่ากับ 39.6) 
3. การตั้งครรภ์ซ้ าสูงเกินเกณฑ์สองเท่า เท่ากับ ร้อยละ 20.28  
   (เกณฑ์ไมเ่กินร้อยละ 10) และสงูกว่าประเทศ (ปี 2560 ร้อยละ 16.90) 
4. สาเหตุการเสียชีวิตจากมรณบัตร ปี พ.ศ.2560 ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี     
   ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร 
 

  

 

 

 



 

 
หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา 

2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทย 
ทุกกลุ่มวัย (ต่อ) 

กลุ่มวัยท างาน  
1. อุบัติเหตุทางถนน 
2. มะเร็ง (ตับ, เต้านม, ปอด) 
 

1. สาเหตุการเสียชีวิตจากมรณบัตร ปี พ.ศ.2560 ในกลุ่มอายุ 25-44 ปี  
   ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร, มะเร็งตบั 
2. สาเหตุการเสียชีวิตจากมรณบัตร ปี พ.ศ.2560 ในกลุ่มอายุ 45-59 ปี    
   ได้แก่ มะเร็ง (ปอด,ตับ, เต้านม), โรคหลอดเลือดในสมอง,  
   โรคหัวใจขาดเลือด  

กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ 
1. การเพิ่มขึ้นในผู้สูงอาย ุ
2. ปัญหาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในผูส้งูอายุ 
3. ปัญหาปอดบวมในผูสู้งอาย ุ
  

1. สัดส่วนของประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีข้ึนไป  
   ปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 17.26  
2. กลุ่มช่วยเหลือตนเองได้น้อยและต้องให้การช่วยเหลือ (กลุ่มตดิบ้าน)     
   ร้อยละ 2.57  
   กลุ่มช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้และต้องให้การช่วยเหลืออย่างมาก  
   (กลุ่มติดเตียง) ร้อยละ 0.55 
3. สาเหตุการเสียชีวิตจากมรณบัตร ปี พ.ศ.2560  
   ในกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้แก่ มะเร็ง (ปอด, ตับ, ล าไส้), ปอดบวม,   
   โรคหลอดเลือดในสมอง, โรคหัวใจขาดเลือด  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา 

2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจยัเสีย่ง 
ด้านสุขภาพ 

โรคตดิต่อ 
1. วัณโรค 

1. จากผลการประเมินการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวณัโรคไตรมาสที่ 1/2561   
    มีผู้ป่วยข้ึนทะเบียนวณัโรคปอดรายใหม่ จ านวน 68 ราย 
    มีอัตราการรักษาส าเร็จ จ านวน 57 ราย ร้อยละ 83.82  
    (ผลการรักษาส าเร็จต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85) 
2. มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเพิ่มมากขึน้  
    ปัจจุบันมีผู้ป่วย MDR – TB จ านวน 52 ราย     

2. ไข้เลือดออก 1. ปี 2561 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 941 ราย คิดเป็นอัตราปว่ย    
   195.78 ต่อแสนประชากร (เพิ่มขึ้นจากมัธยฐาน 5 ปี ร้อยละ 49.21)   
2. การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน 
    และไม่ทันเวลา 

  โรคที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 
1. อุจจาระร่วง 
2. ปอดบวม 
3. ไข้เลือดออก 

ปี พ.ศ. 2551- 2561  
1. อุจจาระร่วงเฉียบพลันยังคงมีอตัราป่วยสูงสุดเป็นล าดับ 1 ทุกปี 
2. โรคที่มีอัตราป่วยเป็นล าดับ 2 เกือบทุกปีในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา  
   คือปอดบวม ยกเว้นปี พ.ศ. 2557 
3. อัตราป่วยของโรคที่สูงเป็นล าดบัท่ี 3 คือ โรคไข้เลือดออก  
   ซึ่งมีอัตราป่วยเฉลี่ยระหว่าง 80 -215 คนต่อแสนประชากร 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา 
2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจยัเสีย่ง 
ด้านสุขภาพ 

โรคไม่ตดิต่อและภัยสุขภาพ 
1. การจมน้ าในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
 

ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ าเขตสุขภาพท่ี 5  ปี พ.ศ. 2557 - 2559 
พื้นที่เสี่ยงสูง (อัตราการเสียชีวิตตอ่ประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรอื
เท่ากับ 7.5 หรือจ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อปี)  
จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบรุี และราชบุร ี

2. การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (V01-V89)  
ไม่เกิน 16/แสน ปชก พบ 28.92 เขต เท่ากับ 25.22  

3. เบาหวานและความดันโลหติสูง 1. อัตราตายต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ 
   ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด  
   ความดันโลหติสูงและโรคเบาหวาน พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น    
   ทุกโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 
2. ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมได้ (มากกว่าร้อยละ 40) เท่ากับ 31.47 
    เขต เท่ากับ 29.32 
3. ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ควบคุมได้ (มากกว่าร้อยละ 50) เท่ากับ 44.91 
    เขต เท่ากับ 41.91 
4. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ข้ึนทะเบียน ได้รับการประเมิน CVD Risk     
   มากกว่า ร้อยละ 82.5 เท่ากับ 76.71 เขต เท่ากับ 85.63 

4. โรคหลอดเลือดในสมอง 1. อัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดในสมอง ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 38.94  
   ต่อประชากรแสนคน (มรณบตัร) 
2. โรคหลอดเลือดสมองแตกตาย เท่ากับ 14.12 (จากหอผู้ป่วย)  
   เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 7 

  



 

 

 

หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา 

2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจยัเสีย่ง 
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

5. โรคหลอดเลือดหัวใจ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 37.32 
เขต 21.59 (เกณฑ์น้อยกว่า 27 ตอ่ประชากรแสนคน) 

6. โรคหัวใจขาดเลือด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ปี  พ.ศ. 2560 เท่ากับ 34.75  
ต่อประชากรแสนคน 

7. อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ อัตราการฆ่าตัวตายตายต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ  4.61 
ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 5.20 และต่ ากว่าประเทศ เท่ากับ 6.6 

8. อัตราตายทารกแรกเกดิ 1. อัตราทารกตาย (ต่ ากว่า 1 ปี) ปี 60 เท่ากับ 7.46 ต่อเกิดมีชีพพันคน  
    สูงกว่าประเทศ (5.88) และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (7.04) 
2. สาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคญัของทารก ได้แก่ รูปผิดปกติแต่ก าเนดิ 
   ของหัวใจ (Q249) จ านวน 6 ราย มากที่สุด  
   รองลงมาได้แก่ ตดิเช้ือแบคทีเรยี จ านวน 3 ราย  
   คลอดก่อนก าหนดและน้ าหนักน้อย จ านวน 3 ราย   
  (มรณบัตรปี 2560) 

  



 

หัวข้อ วิธีการ/ปัญหา ข้อมูลปญัหา 

2. นโยบายและ 
   ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

การบริหารจัดการ 1. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ท้ัง 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
และโรงพยาบาลบา้นลาด ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 และขั้นท่ี 3 คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 (เกณฑ์ รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 > ร้อยละ 80 และ  
รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 > ร้อยละ 20) 

2. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 สถานะการเงินการคลัง  
มีหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติการเงินระดับสูงสุด ได้แก่   
รพ.ชะอ า (วิกฤติระดับ 6) รองลงมาคือ รพ.เขาย้อย  
(วิกฤติการเงินระดับ 4) โดยทุก รพ.มีทุนส ารองสุทธิเป็นบวก  
โดยที ่รพ.เขาย้อย  รพ.ชะอ า และ รพ.บ้านแหลม  
มีผลการด าเนินงาน (NI) ติดลบ  
ในขณะที่เงินบ ารุงเมื่อหักหนี้สินแล้ว พบว่า รพ.ที่มีเงินคงเหลือ“ติดลบ”
มากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ รพ.ชะอ า รพ.ท่ายาง  รพ.แก่งกระจาน  
รพ.เขาย้อย และ รพ.บ้านลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


