
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 2 หัวข้อ 2.82 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากุมารเวชกรรม 

จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่1  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด SP 16 .อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 ด.- 5 ปีบริบูรณ์ ลดลง 10 % 

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียTDT Pre-transfusion Hb≥9 gm%หรือHct≥27% ลดลง 20 % 
TDT ระดับ Ferritin ลดลงจากเดิม 15 %    เป้าหมาย 20 % 

2. สถานการณ์ สภาพปัญหา 
2.1สถานการณ์ สภาพปัญหา 

จังหวัดล าพูน มีจ านวนประชากรกลางปี อายุ 0-15 ปีจ านวน 131,546 คน  เด็ก อายุ ๐-๕ ปี อ.
เมือง 4,567 คน (ตาม ทะเบียนราษฎร์) โรงพยาบาลล าพูนเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ  S  มี  รพช  7 แห่ง  
เป็นระดับ  M2  1 แห่ง(รพชป่าซาง)  ระดับ F1 1 แห่ง (รพช ลี้)  และระดับ F 2 อีก 5 แห่ง มีกุมารแพทย์
ทั้งหมด 6 คน กุมารแพทย์ 5 คน และกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ 1 คน  มีหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๓๐ 
เตียง และหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) 4 เตียง ผู้ป่วยเด็ก 1 เดือน- 5 ปีป่วยด้วยโรคปอดบวม ปี 2558 , 2559 
และ 2560 มีจ านวน 258 , 942 และ 1013 รายตามล าดับ อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 ด.- 5 ปี
บริบูรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี เป็นศูนย์   นอกจากนี้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมียกลุ่มที่ได้รับการรักษา
โดยให้เลือดสม่ าเสมอที่โรงพยาบาล(Transfusion Dependent Thalassemia )ทั้งหมด 70 ราย  กลุ่มอายุ 0 
– 15 ปี มีจ านวน 54 ราย แยกเป็นผู้ป่วยเขตอ าเภอเมือง 24 ราย แม่ทา 6 ราย, ลี้ 9 ราย,ป่าซาง 5 ราย,  บ้าน
โฮ่ง 1 ราย, บ้านธิ 3 ราย และ ต่างจังหวัด 1 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลล าพูนเนื่องจาก
ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการเลือดและการขับเหล็ก 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ตัวช้ีวัดส าคัญ รายการข้อมูล ร.พ.ท 
ล าพูน 

รพช 
 ล้ี 

รพช  
แม่ทา 

รพช  
บ้านโฮ่ง 

รพช  
ทุ่งหัวช้าง 

รพช  
ป่าซาง 

รพช  
บ้านธิ 

รพช เวียง
หนองล่อง 

จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็ก
อายุ 1 เดือน ถึง 5 ปี 
 

จ านวนผู้ป่วยปอด
บวมจังหวัดล าพูน 

 
457ราย 

 

 
175 ราย 

 

 
69 ราย 

 

 
64 ราย 

 
66ราย 

 
122 ราย 

 
23 ราย 

 
56 ราย 

อัตราป่วยตายในผู้ป่วยโรคปอด
บวมในเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 5 ปี 
 
 

เป้าหมาย ลดลง  10%        
ผลงาน 0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
0 

(0ราย) 
อัตรา/ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียTDT Pre-
transfusion Hb≥9 gm%หรือ
Hct≥27% 

เป้าหมาย มากกว่า 20%        
ผลงาน 237/622ครั้ง        

อัตรา/ร้อยละ 38.10        
TDT ระดับ Ferritin ลดลงจาก
เดิม 15 % 
 
 

เป้าหมาย  20%        
ผลงาน    11 /42 

ราย 
          

อัตรา/ร้อยละ 
 

26.19 
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ส่วนขาดตามศักยภาพบริการ (Gap Analysis)โดยใช้ Six building block ภาพรวมจังหวัด 

 
1. Essential Task 12 เดือน 

Gap Analysis กิจกรรมหลัก Essential task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

สมรรถนะของบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
ทางเดินหายใจ 
 

-อบรม PALS. 
  

  -อบรม PALS. 
 

ติดตามตัวชี้วัด KPI เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พัฒนาเครือข่ายในการให้
เลือดและการขับเหล็ก 

-สร้างฐานข้อมูลผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียระดับจังหวัด
เพ่ือประสานการส่งตัว
กลับไปรักษา รพช. 
-ประสาน รพช. เพื่อ
เตรียมความพร้อมการให้
เลือดและยาขับเหล็กที่ 
รพช.5 % 

พัฒนาฐานข้อมูล
ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 

สร้างฐานข้อมูลผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียระดับจังหวัด
เพ่ือประสานการส่งตัว
กลับไปรักษา รพช. 
 

-ประสาน รพช. เพ่ือ
เตรียมความพร้อมการให้
เลือดและยาขับเหล็กที่ 
รพช. 

-ส่งตัวผู้ป่วยธาลัส 
ซีเมียกลับไปรักษาที่ รพช. 5% 
-ติดตามตัวชี้วัด KPI เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

            

service delivery 
Health 

workforce 
IT Drug &Equipment Financing 

Governance 
/leadership 

พัฒนาเครือข่ายในการให้เลือดและการขับ
เหล็ก 
 

 พัฒนาฐานข้อมูลธาลัสซีเมีย -เพ่ิมเครื่องขับเหล็กท่ีบ้าน 
-พัฒนาคลังเลือดใน รพช. 
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 4 สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ( Key Risk Area / Key Risk Factor )ซึ่งได้จากการวินิจฉัย 
 ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  จากการตรวจติดตาม 

1. พัฒนาธนาคารเลือด ในโรงพยาบาลชุมชน 
 2.การให้ยาขับเหล็กในโรงพยาบาลชุมชน 
5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1.ระบบส ารองคลังเลือดในโรงพยาบาลชุมชน 
 2.การสนับสนุนงบประมาณยาขับเหล็ก รวมทั้งเครื่องขับเหล็กให้ผู้ป่วยใช้ขับเหล็กที่บ้าน 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

การสนับสนุนงบประมาณส าหรับยาขับเหล็กชนิดฉีดและชนิดรับประทาน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องขับ
เหล็ก ให้ผู้ป่วยใช้ที่บ้าน 

 
7.ข้อเสนอแนะที่เป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 

................. 
           
  ผู้รายงาน นพ.กรินทร์ ภักดี 
  ต าแหน่ง  กุมารแพทย์ 
  วันเดือนปี  
  โทร053-569100 e-mail karinpagdi@gmail.com 
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 ข้อมูล thal ที่ได้รับการรักษาโดยให้เลือดสม่ าเสมอที่โรงพยาบาลล าพูนถึงพ.ค.60 
 
 อ าเภอ

เมือง 
แม่ทา ลี้ ป่าซาง บ้านโฮ่ง บ้านธิ ต่างจังหวัด รวม 

อายุ 0 – 15 
ปี 

24 6 9 5 1 3 1 49 

อายุ > 15ปี 5 5 1 1 2 0 1 15 
  
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 0-15 ปี TDT Pre-transfusion Hb≥9 gm%หรือHct≥27% 

 ตค พย ธค มค60 กพ มีค เมย พค 
จ านวนครั้งที่ได้ตาม
เป้าหมาย(ครั้ง) 

15 18 21 18 17 18 17 16 

จ านวนครั้งทั้งหมดที่
เจาะ (ครั้ง) 

46 46 47 49 51 57 50 51 

 
TDT ระดับ Ferritin ลดลงจากเดิม 15 %  เป้า 20 % 
       ทั้งหมด 42 ราย  ลดลงตามเป้า 11 ราย คิดเป็น 26.19% 
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