
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

การพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขา NCD : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 

 

2. หัวข้อ 

การพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขา NCD : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD 

 

3. สถานการณ์ 
จากข้อมูลของ WHO ได้ประมาณการว่า ผู้ป่วย COPD กว่า 65 ล้านคนทั่วโลก COPD เป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตอันดับ 5 และคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. 2030 COPD จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 3 ของ
ประชากรโลก ความชุกของ COPD เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศ และอัตราการสูบบุหรี่ที่
เพ่ิมขึ้น COPD เป็นโรคไม่ติดต่อที่ต้องให้ความส าคัญในการเข้าถึงการดูแลและการรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาเป็นมาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน 

 

ตัวชี้วัด : อัตราตายรวมของผู้ป่วยโรค COPD ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 
2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง <4 1.13 

5.04 5.01 4.66 เดิมบางนางบวช <4 8.68 

เขต 5 ด่านช้าง <4 1.99 

4.20 4.10 4.58 บางปลาม้า <4 1.22 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ <4 0.18 

4.19 4.35 6.82 ดอนเจดีย์ <4 1.53 

 สองพ่ีน้อง <4 1.12 

  สามชุก <4 2.03 

  อู่ทอง <4 0.31 

 

หนองหญ้าไซ <4 1.94 

รวม  2.01 



   ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง <130 127.50 

669.58 683.15 142.24 เดิมบางนางบวช <130 428.87 

เขต 5 ด่านช้าง <130 211.53 

504.72 513.09 117.08 บางปลาม้า <130 161.83 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ <130 213.41 

525.37 571.63 136.64 ดอนเจดีย์ <130 167.54 

 สองพ่ีน้อง <130 193.17 

  สามชุก <130 141.14 

  อู่ทอง <130 282.31 

 

หนองหญ้าไซ <130 79.25 

รวม  199.47 

   
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  

 

ปัญหา/สาเหตุ 
แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 

     1. รพ.ชมชน ส่ง
ผู้ป่วยมาตรวจ
สมรรถภาพปอดเพื่อ
คัดกรองโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง จ านวนน้อย 

 

     1.1 เปิ ด ช่ อ งท า งให้  รพ ช .ส่ งต ร ว จ
สมรรถภาพปอดได้ โดยไม่ต้องผ่าน OPD 

med 

     1.2 จัดท าแบบประเมินผู้ป่วยก่อนตรวจ
สมรรถภาพปอด ให้ รพช.เป็นผู้ซักประวัติมา 
แล้วส่งมาตรวจสมรรถภาพปอดได้ทุกวันศุกร์
ที่ 2-4 ของเดือน 

     1. รพช.ยังส่งมาน้อย และ
ส่งมาในวันอ่ืน จึงต้องไปตรวจ
ที่ OPD med ก่อน 

     2. สร้าง line เพ่ือชี้แจง
และนัดผู้ป่วยมาตรวจ 

     3. ช่วงสถานการณ์โควิด
ร ะ บ า ด  จึ ง ง ด ก า ร ต ร ว จ
สมรรถภ าพ ป อด  และถ้ า
จ าเป็นต้องตรวจ ให้ท าในห้อง
แรงดันลบ 
 

 

 

 



5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ 
ผู้บริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

     1.จ านวนบุคลากรและเครื่องมือที่ไม่
เพียงพอ 

  

 

1. ให้การสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ 

2. ได้รับบริจาคเครื่องมือ และห้องแรงดันลบในการ
ท าหัตถการ 

3. ได้พยาบาลิชาชีพ 1 คน 

     2.ไม่มีการประสานงานความร่วมมือท างาน
กระทรวงอ่ืนๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

2.1ควรมีความร่วมมือกับกระทรวงอ่ืนๆ ในการ
ท างานและมีความต่อเนื่องเพ่ือผลผลิตของงานมี
ประสิทธิภาพ 

 

6. ผลงานเด่น/นวัตกรรม/ ตัวอย่างที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1. การคัดกรองด้วยการตรวจสมรรถภาพปอดให้เกิดความครอบคลุมทั้งกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง 
2. จัดท าแบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 

7. ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร e-mail 

นายสุรศักดิ์  ถิรภัทรพันธ์ นายแพทย์ 
ช านาญการพิเศษ 

081-8034603  

นางสาวกาญจนา  น้ าค้าง พยาบาลวิชาชีพ 

ช านาญการ 
085-2533535 k_namkang@hotmail.com 

 

 


