
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 5 
ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ.2563 
 

ประเด็น/หัวข้อ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการราชทัณฑ์ปัน
สุข ทำความดี เพื ่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  

 

ขอให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิกับ 
สปสช. และจัดทำแผนบริการ 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขัง และมาตรฐานที่โครงการ
กำหนด 

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
- รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ/กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ/กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ/ กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ /  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ / 
กลุ่มงานทันตฯ 

2. กัญชาทางการแพทย์  
 

1. ขอให้ทุกหน่วยบริการได้สนับสนุนให้แพทย์ เภสัชกร 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเพ่ือมีใบอนุญาต
สั่งจ่ายกัญชาเพิ่มขึ้น และให้มีทักษะในด้านการอ่านผล 
lab ที ่จำเป็นเบื ้องต้น เพื ่อสามารถรองรับการขยาย
บริการในอนาคตได้ 
2. ในด้านการส่งเสริมให้เกิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์  
และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ขอให้
มองที่ตัวผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ประเมินความจำเป็นต้อง
ใช้แบบบูรณาการให้ความเห็นร่วมกันระหว่างแพทย์  
เภสัชกร และแพทย์แผนไทยฯ  เพ่ือคุณภาพชีวิตของคนไข้
บางกลุ่มที่อาจหมดโอกาส/สิ้นหวัง ในการรักษาแผน
ปัจจุบันหรือในระบบของโรงพยาบาลแล้ว  ยังมีทางเลือก
และโอกาสที่จะได้รับการเยียวยารักษาในระบบของ
สาธารณสุขต่อไปได้  
3. เสนอแนะให้จัดทีมบุคลากรไปศึกษาดูงานที่  
รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม  ซึ่งมีตัวอย่างของการดำเนินงาน
ที่ดีในด้านนี้ 
4. ขอ commitment จากจังหวัด ให้ติดตามกำกับให้มี 
ดำเนินการ “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” จากโรงพยาบาล
ที่ค่อนข้างมีความพร้อมแล้ว ได้แก่  
รพ.ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, ปราณบุรี และทับสะแก ให้
ดำเนินการได้ภายใน 3 - 4 เดือน หลังจากการตรวจ
ราชการรอบท่ี 1 

- รพ.ทุกแห่ง 
 
 
 
 
- รพ.ทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
และกลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยฯ 
- นพ.สสจ./  
รพ.ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, 
ปราณบุรี และทับสะแก 



ประเด็น/หัวข้อ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
3. ลดความแออัด และ
ลดการรอคอย 

1. ให้ร่วมกันทบทวนและระบุให้ชัดเจนว่ามีจุดใด ที่ใด 
ที ่ยังมีความแออัด สำหรับในส่วนของการรอคอย ให้
พิจารณาว่าบริการด้านใดที ่ย ังมีความเดือดร้อนเป็น
อันดับต้นๆ 
2.  ให้มีแผนที่ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยบริการจะต้องให้
ความร่วมมือ ร่วมกันดำเนินการอย่างไรให้ภาพที่ออกมา
ชัดเจน สามารถแก้ปัญหาบริการของทั้งจังหวัดได้จริง ทั้งนี้
เปิดกว้างให้คิด หารูปแบบหรือเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ ตามบริบทของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้
วิธีการ หรือรูปแบบที่กรม/กองกำหนดให้มา 
 

- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ/ กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ / กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อฯ/  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 

4. การส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับกลุ่มวัย 

ให้ร่วมกันคิดว่า การดำเนินการที่ได้ทำเหมือนๆ เดิมใน 
แต่ละปี เช่น การ screening ที่ดำเนินการเหมือนกับ 
ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีผลลัพธ์
ด้านสุขภาพเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยนั ้นหรือไม่  และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์เชิงสุขภาพ
หรือเกิดสิ่งใหม่ๆ สำหรับชาวบ้านอย่างไร 
 

- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทุกแห่ง 

๕. ปัญหา “แม่ตาย” ขอให้มีกลไกการดำเนินการแบบเข้มข้น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ และให้มีแผนการติดตาม กำกับ สำหรับลด
และแก้ไขปัญหานี้อย่างชัดเจน 

- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทุกแห่ง 

 

๖. Area based 

   - STEMI 
พบว่า การให้ SK / PPCI ในรอบนี้ทำได้น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา และต่ำกว่าเป้าหมาย อีกทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นหนึ่งในสองจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 5 ที่สามารถให้ 
TNK ได้ ดังนั ้น ควรยกระดับพัฒนาการทำ PPCI ของ
จังหวัดให้สามารถรับส่งต่อให้รองรับภายในจังหวัดได้มาก
ขึ้น และเร่งให้เกิดการใช้ TNK แทน SK อย่างจริงจัง 
 
 
 
 

- ประธาน Service Plan สาขา
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ 
 

 

 

 

 



ประเด็น/หัวข้อ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
๖. Area based 
   - CA 

พบว่า Radiotherapy waiting time นาน ซึ่งในเขตมี 
รพ.ราชบุรี ที่สามารถรับส่งต่อได้ ณ ปัจจุบัน และที่จะเริ่ม
ให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ คือ รพ.ท่าฉลอม  
จ.สมุทรสาคร ดังนั้น ในอนาคตจะสามารถรองรับ case 
ได้มากข้ึนภายในเขต ซึ่งหากพบ waiting time ยังเป็น
ปัญหาอยู่ ขอให้พิจารณากระจาย case ไปเขตใกล้เคียง 
เช่น ศูนย์มะเร็งลพบุรี   โดยให้พิจารณาความเหมาะสม
และความพร้อมของผู้ป่วยด้วย 

- ประธาน Service Plan สาขา
โรคมะเร็ง 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ 
 

๖. Area based 
   - TB 

พบว่า เมื่อใช้การคัดกรองโดย Gene X-pert ทำให้พบ
ผู ้ป่วยที่เสมหะ positive มากขึ ้น  ดังนั ้น ขอให้มีแผน
ดำเนินการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง และเน้นการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสพบสูงให้ได้ครบ 100เปอร์เซ็นต์  เช่น 
กลุ่ม HIV positive 

- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทุกแห่ง 

๖. Area based 
   - NCD 

จากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้จัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยน DPACCpkk Ketogenic Diet 
Model ซึ่งมีการดำเนินการกับบุคลากรเป็นต้นแบบที่ดี
นั้น ขอให้ดำเนินการต่อโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับ
การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมร่วมด้วย จะทำให้สามารถ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทุกแห่ง 

๖. Area based 
   - Teenage 
Pregnancy 

พบว่ามีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี สูงเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ (ร้อยละ 51.40) และปัจจุบันการ
ตั้งครรภ์ซ้ำ สูงกว่าเป้าหมายร่วมด้วย  ดังนั้น ควรเพ่ิม
ความเข ้มข ้นและสร ้างการยอมร ับของการดำเนิน
มาตรการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรให้เพิ่มขึ้น 

- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทุกแห่ง 

๗. ด้านการเงินการคลัง ขอให้ได้ตรวจสอบเรื่อง Financial ของโรงพยาบาลหัวหิน 
ซึ่งพบว่า ผลการดำเนินการ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายรับแบบ
ก้าวกระโดด ซึ่งหากพบที่มาของรายได้เกิดจากการบริหาร
จัดการที่ดี เกิดสิ่งใหม่ๆ จะได้นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์กับโรงพยาบาลในจังหวัดและในเขตต่อไป 

- กลุ่มงานบริหารฯ 
- รพ.หัวหิน 

๘. การดำเนินการ EIA ขอให้ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการดำเนินการตาม
นโยบาย และในส่วนของงบประมาณที่จะนำมา
ดำเนินการร่วมด้วย 

- กลุ่มงานบริหารฯ / กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
- รพ.หัวหิน / รพ.บางสะพาน 

 


