
การประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 

(คปสจ.) คร้ังท่ี 2 / 2566

วันท่ี 31 มกราคม  2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมราชภักดิ์ ช้ัน 5

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

1.1 แสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีได้รับ

การคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับภาค  

ประจ าปีงบประมาณ 2566

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



ขอแสดงความยินดีกบัอสม.ดีเดน่ ระดับภาคกลาง
ประจ าป ี๒๕๖๖

นางสาวมลฤดี  ยู เภ
รพ .สต .ไชยราช  อ .บางสะพานน้อย 

สาขาสุขภาพจิตชุมชน

นางไพรนิทร ์ เรืองอรา่ม
รพ .สต .หิน เหล็กไฟ   อ .หัวหิน

สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม



1.2 นโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ

เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ



นโยบายการขับเคลื่อนงาน

สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล  

รักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพท่ี 5



Health for

Wealth

- ชี้เป้าเขตละ 1-2 

จังหวัด ด าเนินการ

Health for Wealth 

ครบตามเกณฑ์ท้ัง

5 ประเด็น

-จังหวัดอ่ืนพิจารณา 

ด าเนินการตามบริบท

Digital  

Health

ระบบ

สุขภาพ

ปฐมภูมิ

การดูแลสุขภาพ

เคส Post Stroke

โดย 3 หมอ

- ก าหนดบทบาท

หน้าท่ีของหมอแต่ละคน 

ใหใ้ครท าอะไร

ผู้สูงอายุ

รพศ./รพท. จัดระบบ

บริการ ผส. ให้ได้รับ

บริการจากทีมแพทย์
สหสาขาในการมา 

รพ.แต่ละคร้ัง

เป้าหมาย: 10 คน/วัน

รพช. Design ระบบ

ได้เลยว่าอยากได้

แบบไหน

Good  

Governance

6 นโยบาย...มุ่งเน้น

Service  

Plan

รพศ./รพท.ทุกแห่ง 

มี OPD paperless/ 

ER paperless 

ภายในปี 2565

รพช. ร้อยละ 50

เน้นสาขาหลัก:

- หัวใจ

- มะเร็ง

- ทารกแรกเกิด

- อุบัติเหตุ

- ปลูกถ่ายอวัยวะ

- IMC/ LTC 

โดยบูรณาการสาขา

อ่ืนร่วมกับสาขาหลัก

จุดเน้นแต่ละด้าน

- Financial: ศูนย์จัดเก็บ

รายได้ใน รพศ./รพท.

- HRM: 

1) ข้อมลูก าลังคนต้อง

ตรงตามความเป็นจริง

2) การบริหารต าแหนง่ว่าง

3) การเตรียมผูน้ าระดับรอง

ให้พร้อมข้ึนสู่ต าแหนง่

รพ. ทุกแหง่

จดัตั้งคลินิก

ผู้สูงอายุคณุภาพ

การดแูลสุขภาพ

ปฐมภูมิที่บ้าน &

ชุมชนโดย 3 หมอ+

รพ. ทุกแหง่

ปรับโฉมการใหบ้ริการ

เพ่ือประชาชนไดร้ับ

บริการที่รวดเร็ว สะดวก

การพัฒนา SP

สาขาหลัก ใหเ้หน็

ผลสัมฤทธิ์ที่ดข้ึีน

มีระบบบริหาร

จดัการที่ด ีทั้งดา้น

- Financial

- HRM

- ตรวจสอบภายใน

- Service Hub

- Wellness Hub

- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ยาและผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

- เคร่ืองมือแพทย์



นโยบายการขบัเคลื่อนงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

Smart  

Hospital

ทบทวนระบบการส่งต่อในระดบั

จงัหวัดและระดบัเขตสุขภาพ

1. Refer in/ out/ back/ receive

2. Telehealth Telemedicine โดย

1 Department ใหม้ี Tele อย่างน้อย

1 เรื่อง ( 1 รพ. / 1 เรื่อง)

3. ระบบ Consult ที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุม Case emergency 

trauma and non-trauma/Urgency 

/ นัดหมาย OPD case

4. กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ขอให้ ทุก รพ.

มรีะบบ 1 Disease ที่สามารถ Fast

pass โดยไม่ต้องผ่าน ER

โรงพยาบาลทุกแห่ง

โดยเฉพาะ รพช. ด าเนินการ

1. ปรับภาพลักษณ์สถานบริการ

ให้สะอาด สว่าง modern

2. จัดระบบบริการ โดยเฉพาะ

บริการท่ีสร้างรายได้เข้า รพ.

3. การบริหารจัดการแพทย์
เฉพาะทาง เพ่ือออกตรวจ

รักษา/ผ่าตัดใน รพช.
- ผอ.รพศ./รพท. ในจงัหวัด

หารือกนั เร่ิมที่ศัลยแพทย์

ประเด็นปัญหา

การถา่ยโอน รพ.สต.
Refer

System

1. การสื่อสารระหว่าง อบจ. และ สธ.  

โดย กสพ., กวป., คปสอ., พชอ.

2. ผลกระทบดา้นข้อมูลสุขภาพ

และการบริการประชาชน

3. การบริหารก าลังคน ทั้งที่ถา่ยโอน 

และไม่ไดถ้า่ยโอน

4. CFO จงัหวัดท า Virtual accounts

รายอ าเภอ เพ่ือสะท้อนปัญหาที่อาจ

เกดิ กรณีต้องโอนงบ OP/PP ให ้

รพสต.
- ข้อมูลทีควรจัดท า: ข้อมูลการจัดบริการ

(ท่ี รพ. / รพ.สต.) + ข้อมูลการเงินการ

คลัง (รายจ่ายท่ีสนับสนุน) + บุคลากร

5. จดัท าข้อเสนอต่อ สป. 

- โครงสร้าง บทบาท สสอ.



เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2566 

วันอังคารท่ี 3 มกราคม 2566



เร่ืองรับรองรายงาน

การประชมุ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

( คปสจ. ) คร้ังท่ี 1/2566 วันอังคารท่ี 3 มกราคม 2566

มีท้ังหมด 24 หน้า  ได้น าข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 2566

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม



3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่าย

งบประมาณ
- งบลงทุน Non UC 

- งบค่าเส่ือม 

- งบรายจ่ายประจ าปี 2566 

(งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 

เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม



งบลงทุน Non UC 

โดย...รองคมสัน ไชยวรรณ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ส่ิงก่อสร้างผูกพัน ปี 2565

2 รายการ 

- รพ.กุยบุรี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ)

- รพ.ปราณบุรี (อาคารผู้ป่วยนอก)



รพ.กุยบุรี : 
อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น 

พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร

วงเงิน 12,880,000 บาท 

ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงนิ 12,580,000 บาท ระยะเวลากอ่สร้าง 360 วัน 7 งวด

งาน เร่ิม 15 ก.พ 65 – 9 ก.พ. 66 (เงนิกนัไว้เบิกเหลือมปี 9,183,400)

ความก้าวหน้า

ขณะนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 5-6 ณ 30 ม.ค.66 ณ 24 ม.ค.66

ความกา้วหน้างานกอ่สร้างทั้งโครงการประมาณ 65 %

ระยะเวลากอ่สร้างตามสัญญา 360 วัน ด าเนินการแล้ว 343 วัน เหลือ 17 วัน

แกไ้ขสัญญา ค่าปรับ ร้อยละ 0 จ านวน 137 วัน

รายการที ่1



รพ.ปราณบุรี :
อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตรม.

วงเงนิกอ่สร้าง 140,270,573.07 บาท 

ระยะเวลากอ่สร้าง 660 วัน จ านวน 16 งวดงาน สัญญา 662/2564 ลว.23 ก.ย.64

เร่ิม 24 ก.ย. 64  ส้ินสุด 15 ก.ค. 66 

งบปี 65 = 46,133,400 บาท

งบปี 66 = 32,975,000 บาท

งบปี 67 =  25,665,000 บาท (งบถกูพับของบประมาณ 4,517,100 บาท)

ความก้าวหน้า

ขณะนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 10-11 ณ. 24 ม.ค. 66

ผู้รับจ้างส่งงาน งวดที่ 9  คกก.ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66

ความกา้วหน้างานกอ่สร้างทั้งโครงการประมาณ 34.70 %

ระยะเวลากอ่สร้างตามสัญญา 660 วัน ด าเนินการแล้ว 484 วัน เหลือ 176 วัน

แกไ้ขสัญญา ค่าปรับ ร้อยละ 0 จ านวน 280 วัน

รายการที ่2



ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี66 

1 รายการ

รพ.สามร้อยยอด

(อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน)



รพ.สามร้อยยอด :
อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พท.

ใช้สอยประมาณ 9,884 ตรม.โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แบบ 10690

วงเงนิงบประมาณ 160,678,000 บาท

ปี 2566 =  32,135,600 บาท

วิธี E bidding : ความก้าวหน้า 

- ผวจ. อนุมัติ TOR และราคากลาง คาดว่าจะ...

1) ประกาศร่างฯ วิจารณ์  วันท่ี 1- 3 ก.พ.66

2) ขอความเห็นชอบผู้ชนะ กับ ส านักงบประมาณ เดือน ก.ค.66



ส่ิงก่อสร้างปีเดียว 

ปี 2566

7 รายการ 



รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว 7 รายการ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า

- สสจ.ปข. บ้านพักข้าราชการช านาญงานฯเลขที่แบบ 11057  

1 หลัง(180วัน)

1,129,000 สัญญา 183/2566

ลว 25ม.ค.66

26 ม.ค.-25ก.ค.66

- สสอ.เมือง บ้านพักข้าราชการช านาญงานฯเลขที่แบบ 11057  

1 หลัง(180)วัน

1,123,500 สัญญา 183/2566

ลว 25ม.ค.66

26 ม.ค.-25ก.ค.66

- รพ.สต.ดอนยายหนู บ้านพักข้าราชการช านาญงานฯเลขที่แบบ 11057  

1 หลัง

1,138,200 รอผู้รับจา้งลงนามสัญญา

- สสอ.กยุบุรี บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดบัต้น/ช านาญ

การพิเศษ เลขที่แบบ 11058 1 หลัง

1,600,200 รอผู้รับจา้งลงนามสัญญา

- รพ.สต.วังน้าเขียว 

อ.บางสะพาน

อาคารสถานีอนามัย เลขที่แบบ 8170/2536 4,223,100 รอผู้รับจา้งลงนามสัญญา

- รพ.สต.หนองมะซาง 

อ.กยุบุรี

ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร (40วัน) 525,500 สัญญา 182/2566

ลว 25ม.ค.66

26 ม.ค.- 6 มี.ค.66

- สสอ.สามร้อยยอด ปรับปรุงอาคารสสอ. 393,000 รอผู้รับจา้งลงนามสัญญา



ครุภัณฑ์ ปี 2566

31 รายการ 



วิธ ีe-bidding

ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ขั้นตอน

ครุภณัฑ์การแพทย์
1 กล้องส่องตรวจกระเพาะ

อาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น

ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ

ภาพ 

รพ.บางสะพาน 1 3,700,000 e-bidding

แยกยื่น

สัญญา 170/2566

ลว 23ม.ค.66

2 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่

ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง 

รพ.บางสะพาน 1 1,400,000 



วิธ ีe-bidding

ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง
ข้ันตอน

ครุภณัฑ์การแพทย์
3 เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและ

ฟ้ืนคนืชีพผู้ป่วย 

รพ.บางสะพานน้อย 1 1,000,000 e-bidding สัญญา 162/2566

ลว 11ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา 11 เม.ย.66

4 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคมุ

ดว้ยปริมาตรและความดนั 

ขนาดกลาง 

รพ.บางสะพาน 1 800,000 e-bidding สัญญา 189/2566

ลว 30 ม.ค.66

สิ้นสุดสัญญา 30 เม.ย.66

5 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดว้ย

คลื่นเสียงความถีสู่ง ชนิดสี 2

หวัตรวจ 

รพ.ปราณบุรี 1 930,000 e-bidding

แยกยื่น
สัญญา 186/2566

ลว 25 ม.ค.66

สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.666 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารก

ในครรภ์ส าหรับตรวจเดก็แฝด 

รพ.ปราณบุรี 2 600,000 

7 ตู้อบเดก็ รพ.ปราณบุรี 1 550,000 



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ขั้นตอน

ครุภณัฑ์การแพทย์
8 เคร่ืองเอกซเรย์เคลื่อนทีข่นาดไม่น้อยกว่า 

300 mA.ขับเคลื่อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า

รพ.กยุบุรี 1 1,297,500 e-bidding สัญญา 190/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา 29 ก.ค.66

9 เคร่ืองเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 

500 mA. แบบแขวนเพดาน 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,685,000 e-bidding สัญญา 172/2566

ลว 23 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา 23 ก.ค.66

10 เคร่ืองล้างเคร่ืองมอือัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,340,000 e-bidding ประกาศร่างฯ 

25-30 ม.ค.66

11 เคร่ืองล้างเคร่ืองมอือัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 

รพ.ทับสะแก 1 1,580,000 e-bidding ประกาศร่างฯ 

25-30 ม.ค.66

วิธ ีe-bidding



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ข้ันตอน

ครุภณัฑ์การแพทย์
12 ยูนิตท าฟัน สสจ.ปข 

รพ.สต.บางเบิด

รพ.สต.หนิเหล็กไฟ

รพ.สต.บ้านทองมงคล

รพ.สต.บ้านหว้ยไกต่่อ

5 2,300,000 e-

bidding

สัญญา 163/2566

ลว 11 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา11เม.ย.66

วิธ ีe-bidding



ล าดบั รายการ สถานที่
จ านว

น
วงเงิน

วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ข้ันตอน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
13 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดเีซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กโิลวัตต์ 

รพ.ปราณบุรี 1 1,358,000 e-bidding สัญญา 187/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา30เม.ย.66

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

14 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมคา่ติดตั้ง) 

ขนาด 300 กโิลวัตต์ 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,656,000 e-bidding สัญญา 185/2566

ลว 25 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา24ก.ค.66

14 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมคา่ติดตั้ง) 

ขนาด 300 กโิลวัตต์ รพ.ทับสะแก 

1 1,705,000 e-bidding สัญญา 188/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา29ก.ค.66

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

15 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด ์

รพ.บางสะพาน 1

962,000 

e-bidding สัญญา 171/2566

ลว 23 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา23เม.ย.66

วิธ ีe-bidding



งบค่าเส่ือม 

โดย...รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



งบค่าเส่ือม ปี 2565



รายงานความก้าวหนา้การด าเนนิงานงบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่าย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  
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หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย รวม

เบิกจ่ายเงนิ

ยังไมไ่ด้เบิก
จ่ายเงนิ

ข้อมูลจากโปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทยท่ี์เบกิจา่ยในลกัษณะงบลงทุน (www.nhso.go.th)

หน่วยบริการ

ยังไม่ได้เบกิจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน รวมยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ท าสัญญาแล้ว ตรวจรับ รวม

รายการ วงเงิน  รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

รพ.หัวหิน 1 854,000 
1 

854,000.00 24 11,828,509.17 25 12,682,509.17

รพ.ปราณบุรี - - 59 5,210,737.73 59 5,210,737.73

รพ.สามร้อยยอด 1 505,744.24 
1 

505,744.24 21 4,136,892.94 22 4,642,637.18

รพ.กุยบุรี 1 263,000 1 370,000 
2 

633,000 27 4,372,780.56 29 5,005,780.56

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ - - 25 7,758,013.19 25 7,758,013.19

รพ.ทับสะแก - - 58 5,267,660.26 58 5,267,660.26

รพ.บางสะพาน 1 1,595,291.63 
1 

1,595,291.63 50 5,786,576.75 51 7,381,868.38

รพ.บางสะพานน้อย 36 2,968,235.91 36 2,968,235.91

รวม 2 1,117,000 3 2,471,035.87 - - 5 3,588,035.87 300 47,329,406.51 305 50,917,442.38

เบิกจ่ายเงนิภายใน 30 ก.ย.2566



รายการทีย่งัไม่ได้เบกิจ่าย

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเสื่อมUC

สมทบ

เงินบ ารุง
รวมเงิน ความกา้วหน้า

รพ.สต.

บ้านทับใต้

1. รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ไม่ต่ากว่า 110 กโิลวัตต์ขับเคลื่อน 2 

ล้อ แบบดบัเบ้ิลแคบ็

854,000 - 854,000 ยังไม่ไดก้อ่หนี้ผูกพัน

( รพ.สต.ถา่ยโอน )

อ.หวัหนิ 1 รายการ

อ.สามร้อยยอด 1 รายการ

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเสื่อมUC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.สามร้อยยอด 1. ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียง

ทารกแรกคลอด

505,744.24 44,255.76 550,000 รอส่งมอบ 

ผู้ขายแจ้งส่งมอบ 

10 ก.พ.66

(สัญญาครบก าหนด 

15 มี.ค.66)



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ

งบค่าเสื่อม

UC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.สต.ป่าถล่ม 1.ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 แจ้งผู้ขายมาท าสัญญา 

รพ.สต.

บ้านดอนกลาง

2. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง

ส่งเสริมและหอ้งพัฒนาการ

370,000 370,000 อยู่ระหว่าง

ตรวจรับงานจ้าง 

อ.กุยบุรี  2 รายการ 

รายการทีย่งัไม่ได้เบกิจ่าย

อ.บางสะพาน  1 รายการ

หน่วยบริการ รายการ
งบค่าเสื่อม

UC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.บางสะพาน ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 

ระหว่างอาคารเก่าและ

อาคาร

ผู้ป่วยนอก

1,595,291.63 0 1,595,291.63 วงเงิน 1,483,500. สัญญา 150 วัน

เร่ิม17 ต.ค.65-16 มี.ค.66

3 งวดงาน 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดท่ี 2

เป็นไปตามงวดงาน

(เบิกจ่ายงวดท่ี 1 แล้ว 

วงเงิน 445,050 บาท)



งบรายจ่ายประจ าปี 2566 
(งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 

โดย...รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71

งบลงทุน 253,813,400.00 29,496,344.18 12 0.00 0 224,317,055.82 88

รวม 290,970,967.00 40,432,861.26 14 0.00 0 250,538,105.74 86
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน รับจดัสรร
เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 งบลงทนุ

สสจ.ปข. 100,401,000.00 1,069,000.00 1 0.00 0 99,332,000.00 99

รพ.หัวหิน 151,862,400.00 26,877,344.18 18 0.00 0 124,985,055.82 82

รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 253,813,400.00 29,496,344.18 12 0.00 0 224,317,055.82 88

1.2 รายจ่ายประจ า

สสจ.ปข. 19,647,686.00 9,274,998.77 47 0.00 0 10,372,687.23 53

รพ.หัวหิน 10,538,032.00 7,453,774.64 71 0.00 0 3,084,257.36 29

รพ.ประจวบฯ 7,071,849.00 4,756,953.29 67 0.00 0 2,314,895.71 33

รวม 37,257,567.00 21,485,726.70 58 0.00 0 15,771,840.30 42
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจดัสรร

เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 35,834,000.00 7,949,000.00 22 0.00 0 27,885,000.00 78

สิ่งกอ่สร้าง 217,979,400.00 21,547,344.18 10 0.00 0 196,432,055.82 90

รวม 253,813,400.00 29,496,344.18 12 0.00 0 224,317,055.82 88

หน่วยงาน รับจดัสรร
เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 ครุภัณฑ์

สสจ.ปข. 25,134,000.00 1,069,000.00 4 0.00 0 24,065,000.00 96

รพ.หัวหิน 9,150,000.00 5,330,000.00 58 0.00 0 3,820,000.00 42

รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 35,834,000.00 7,949,000.00 22 0.00 0 27,885,000.00 78

1.2 สิ่งกอ่สร้าง

สสจ.ปข. 75,267,000.00 0.00 0 0.00 0 75,267,000.00 100

รพ.หัวหิน 142,712,400.00 21,547,344.18 15 0.00 0 121,165,055.82 85

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 217,979,400.00 21,547,344.18 10 0.00 0 196,432,055.82 90
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจดัสรร

เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

คตส. 135,000.00 86,419.35 64 0.00 0 48,580.65 36

ฉ.11/12 9,926,582.00 5,222,084.00 53 0.00 0 4,704,498.00 47

ไมท่ าเวชฯ 390,000.00 190,000.00 49 0.00 0 200,000.00 51

เงนิสมทบกองทนุ

ประกนัทดแทน
38,820.00 14,817.64 38 0.00 0 24,002.36 62

ประกนัสังคม

ส่วนนายจ้าง
304,682.00 169,932.00 56 0.00 0 134,750.00 44

พตส. 23,125,100.00 14,959,683.94 65 0.00 0 8,165,416.06 35

ค่าตอบแทนนติิเวช 178,000.00 3,450.00 2 0.00 0 174,550.00 98

สาธารณูปโภค 571,000.00 536,814.47 94 0.00 0 34,185.53 6

ค่าเช่าบ้าน 85,400.00 32,000.00 37 0.00 0 53,400.00 63

แผนงาน/โครงการ 2,502,983.00 270,525.30 11 0.00 0 2,232,457.70 89

รวม 37,257,567.00 21,485,726.70 58 0.00 0 15,771,840.30 42
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน รับจดัสรร
เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 คตส.

สสจ.ปข. 69,000.00 46,000.00 67 0.00 0 23,000.00 33

รพ.หัวหิน 9,000.00 6,000.00 67 0.00 0 3,000.00 33

รพ.ประจวบฯ 57,000.00 34,419.35 60 0.00 0 22,580.65 40

รวม 135,000.00 86,419.35 64 0.00 0 48,580.65 36

1.2 ฉ.11/12

สสจ.ปข. 7,426,198.00 2,721,700.00 37 0.00 0 4,704,498.00 63

รพ.หัวหิน 1,405,739.00 1,405,739.00 100 0.00 0 0.00 0

รพ.ประจวบฯ 1,094,645.00 1,094,645.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 9,926,582.00 5,222,084.00 53 0.00 0 4,704,498.00 47

1.3 ค่าไมท่ าเวชฯ

สสจ.ปข. 390,000.00 190,000.00 49 0.00 0 200,000.00 51

รพ.หัวหิน - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 390,000.00 190,000.00 49 0.00 0 200,000.00 51

1.4 เงนิสมทบกองทนุประกนัทดแทน

สสจ.ปข. 18,684.00 11,500.00 62 0.00 0 7,184.00 38

รพ.หัวหิน 7,044.00 3,317.64 47 0.00 0 3,726.36 53

รพ.ประจวบฯ 13,092.00 0.00 0 0.00 0 13,092.00 100

รวม 38,820.00 14,817.64 38 0.00 0 24,002.36 62

1.5 ประกนัสังคมส่วนนายจ้าง

สสจ.ปข. 147,021.00 81,560.00 55 0.00 0 65,461.00 45

รพ.หัวหิน 57,149.00 31,768.00 56 0.00 0 25,381.00 44

รพ.ประจวบฯ 100,512.00 56,604.00 56 0.00 0 43,908.00 44

รวม 304,682.00 169,932.00 56 0.00 0 134,750.00 44



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน รับจดัสรร
เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.6 พตส.

สสจ.ปข. 8,647,800.00 5,405,449.00 63 0.00 0 3,242,351.00 37

รพ.หัวหิน 8,714,700.00 5,982,950.00 69 0.00 0 2,731,750.00 31

รพ.ประจวบฯ 5,762,600.00 3,571,284.94 62 0.00 0 2,191,315.06 38

รวม 23,125,100.00 14,959,683.94 65 0.00 0 8,165,416.06 35

1.7 ค่าตอบแทนนติิเวช (ชันสูตรพลิกศพ)

สสจ.ปข. 42,000.00 3,450.00 8 0.00 0 38,550.00 92

รพ.หัวหิน 136,000.00 0.00 0 0.00 0 136,000.00 100

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 178,000.00 3,450.00 2 0.00 0 174,550.00 98

1.8 ค่าสาธารณูปโภค

สสจ.ปข. 571,000.00 536,814.47 94 0.00 0 34,185.53 6

รพ.หัวหิน - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 571,000.00 536,814.47 94 0.00 0 34,185.53 6

1.9 ค่าเช่าบ้าน

สสจ.ปข. 44,000.00 8,000.00 18 0.00 0 36,000.00 82

รพ.หัวหิน 41,400.00 24,000.00 58 0.00 0 17,400.00 42

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 85,400.00 32,000.00 37 0.00 0 53,400.00 63

1.10 แผนงาน/โครงการ

สสจ.ปข. 2,291,983.00 270,525.30 12 0.00 0 2,021,457.70 88

รพ.หัวหิน 167,000.00 0.00 0 0.00 0 167,000.00 100

รพ.ประจวบฯ 44,000.00 0.00 0 0.00 0 44,000.00 100

รวม 2,502,983.00 270,525.30 11 0.00 0 2,232,457.70 89



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบเบิกแทนกัน/งบอุดหนุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจดัสรร

เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

งบเบิกแทนกนั 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100

งบอุดหนนุ 162,000.00 0.00 0 0.00 0 162,000.00 100

รวม 192,000.00 0.00 0 0.00 0 192,000.00 100

หน่วยงาน รับจดัสรร
เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 งบเบิกแทนกนั

สสจ.ปข. 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100

รพ.หัวหิน - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100

1.2 งบอุดหนนุ

สสจ.ปข. 37,000.00 0.00 0 0.00 0 37,000.00 100

รพ.หัวหิน - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ 125,000.00 0.00 0 0.00 0 125,000.00 100

รวม 162,000.00 0.00 0 0.00 0 162,000.00 100
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งบเบิกแทนกัน งบอุดหนุน รวม



รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบกลาง COVID-19 / เงินกู้ COVID-19 (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจดัสรร
เบิกจา่ย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

1. งบกลาง COVID-19

COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 12,127,675.00 12,127,675.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 12,127,675.00 12,127,675.00 100 0.00 0 0.00 0

2. งบเงินกู้ COVID-19

ครุภัณฑ์ 20,548,000.00 20,548,000.00 100 0.00 0 0.00 0

ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 36,979,851.00 36,979,851.00 100 0.00 0 0.00 0

ค่าฉีดวัคซีนฯ กลุ่มมีปัญหา

สถานะและสิทธิ
1,327,000.00 1,327,000.00 100 0.00 0 0.00 0

COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 70,994,512.50 70,994,512.50 100 0.00 0 0.00 0

ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 860,897.65 860,897.65 100 0.00 0 0.00 0

รวม 130,710,261.15 130,710,261.15 100 0.00 0 0.00 0



สสอ.
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

หัวหิน 47,400.00 0.00 0.00 47,400.00 0.00

ปราณบุรี 43,200.00 0.00 0.00 43,200.00 0.00

สามร้อยยอด 39,100.00 8,176.00 0.00 30,924.00 20.91

กุยบุรี 39,100.00 0.00 0.00 39,100.00 0.00

เมืองประจวบฯ 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00

ทับสะแก 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

บางสะพาน 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

บางสะพานน้อย 33,200.00 7,848.00 0.00 25,352.00 23.64

รวม 292,000.00 16,024.00 0.00 275,976.00 5.49

หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

การจัดสรร/ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานระดับอ าเภอ ( สสอ./รพ. )
ผลการเบิกจ่าย @ 27 มกราคม 2566
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สสอ.

1.1 คา่บริหารจดัการ สสอ. 1.2 พชอ.
1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ (PCC)

จัดสรร
PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

หัวหิน 15,000 0 15,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00

ปราณบุรี 15,000 0 15,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00

สามร้อยยอด 15,000 8,176 6,824 54.51 10,000 0 10,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00

กุยบุรี 15,000 0 15,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00

เมืองฯ 15,000 0 15,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00

ทับสะแก 15,000 0 15,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00 5,000 0 5,000 0.00

บางสะพาน 15,000 0 15,000 0.00 10,000 0 10,000 0.00 - - - -

บางสะพานน้อย 15,000 7,848 7,152 52.32 10,000 0 10,000 0.00 - - - -

รวม 120,000 16,024 103,976 13.35 80,000 0 80,000 0.00 55,000 0 55,000 0.00

หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย @ 27 มกราคม 2566



สสอ.

1.4 ค่าโครงการหนอนพยาธิ

ในพระราชด าริ

จัดสรร
PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

หัวหิน 12,400 0 12,400 0.00

ปราณบุรี 8,200 0 8,200 0.00

สามร้อยยอด 4,100 0 4,100 0.00

กุยบุรี 4,100 0 4,100 0.00

เมืองฯ - - - -

ทับสะแก - - - -

บางสะพาน - - - -

บางสะพานน้อย 8,200 0 8,200 0.00

รวม 37,000 0 37,000 0.00

หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย @ 27 มกราคม 2566



รพ.
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

หัวหิน 77,100.00 0.00 0.00 77,100.00 0.00

ปราณบุรี 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00

สามร้อยยอด 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00

กุยบุรี 58,100.00 0.00 0.00 58,100.00 0.00

ประจวบฯ 147,000.00 0.00 0.00 147,000.00 0.00

ทับสะแก 61,400.00 0.00 0.00 61,400.00 0.00

บางสะพาน 93,700.00 0.00 0.00 93,700.00 0.00

บางสะพานน้อย 32,700.00 0.00 0.00 32,700.00 0.00

รวม 556,400.00 0.00 0.00 556,400.00 0.00

หน่วยรับงบประมาณ : โรงพยาบาล

การจัดสรร/ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานระดับอ าเภอ ( สสอ./รพ. )
ผลการเบิกจ่าย @ 27 มกราคม 2566
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รพ.

1.1 คา่รักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด
1.2 คา่ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด

รักษายาเสพติด

1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ (PCC)

จัดสรร
PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

หัวหิน 65,000 0 65,000 0.00 2,100 0 2,100 0.00 10,000 0 10,000 0.00

ปราณบุรี 53,000 0 53,000 0.00 1,000 0 1,000 0.00 - - - -

สามร้อยยอด 31,400 0 31,400 0.00 1,000 0 1,000 0.00 - - - -

กุยบุรี 50,500 0 50,500 0.00 2,600 0 2,600 0.00 5,000 0 5,000 0.00

ประจวบฯ 128,000 0 128,000 0.00 14,000 0 14,000 0.00 5,000 0 5,000 0.00

ทับสะแก 51,900 0 51,900 0.00 4,500 0 4,500 0.00 5,000 0 5,000 0.00

บางสะพาน 80,900 0 80,900 0.00 7,800 0 7,800 0.00 5,000 0 5,000 0.00

บางสะพานน้อย 31,700 0 31,700 0.00 1,000 0 1,000 0.00 - - - -

รวม 492,400 0 492,400 0.00 34,000 0 34,000 0.00 30,000 0 30,000 0.00

หน่วยรับงบประมาณ : โรงพยาบาล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย @ 27 มกราคม 2566



3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามประกาศ OKRs 

นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคิรีขนัธ์ 

ประจ า Q1 ของปีงบประมาณ 2566

เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม



✓ BMI และ รอบเอว เป้าหมาย > 90%

✓ ภาวะสขุภาพผูส้งูอายุตามเกณฑ์ เป้าหมาย > 90%

การคัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

โดย....กลุ่มงานส่งเสริมฯ



ผลงานการคัดกรองดัชนีมวลกาย เดือนมกราคม 2566

ข้อมลูจาก HDC ณ วันที ่28 มกราคม 2566

หวัหนิ ปราณบุรี
สามร้อย
ยอด

กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน

น้อย
จังหวัด

ความครอบคลมุ 20.37 69.65 83.18 58.6 45.08 53 51.71 52.27 50.4

BMI ปกติ 41.1 52.22 49.16 41.45 43.82 40.12 43.25 40.58 44.95
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ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองและมีค่า BMI ปกติ ในประชากรวัยท างาน

ความครอบคลมุ BMI ปกติ

คดักรอง ≥ 90

BMI ปกติ ≥ 50.08



หวัหนิ ปราณบุรี
สามร้อย
ยอด

กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน

น้อย
จังหวัด

ความครอบคลุม 20.41 69.72 83.33 58.55 44.76 53 51.74 51.65 50.33

รอบเอวปกติ 55.33 66.41 63.87 47.47 54.72 51.14 46.76 47.3 55.43
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ร้อยละความครอบคลมุการคัดกรองและมีค่ารอบเอวปกต ิในประชากรวัยท างาน

ความครอบคลุม รอบเอวปกติ

คดักรอง ≥ 90

ผลงานการคัดกรองรอบเอว เดือนมกราคม 2566

ข้อมูลจาก HDC ณ วันท่ี 28 มกราคม 2566

รอบเอวปกติ ≥ 57.73

















✓ ความเสีย่ง DM/HT/CVD RISK เป้าหมาย  ( > 90% ) 

✓ ความเสีย่ง CA : เต้านม ( > 90% ), ปากมดลกู ( > 90% )

ล าไสใ้หญ่ ( > 50%)

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

การคัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
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สามร้อยยอด กุยบุรี ปราณบุรี บางสะพานน้อย บางสะพาน ทับสะแก เมือง หวัหนิ จังหวัด

เบาหวาน ความดันโลหติ

ผลการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี2566

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดกรองเบาหวาน ร้อยละ 71.45 ล าดับ 2 ของเขต

สุขภาพท่ี 5 (ร้อยละ 45.08)

- อ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ 90 %ได้แก่ อ.สามร้อยยอด , อ.กุยบุรี ,

อ.ปราณบุรี 

- รพ.สต ท่ีผ่านเกณฑ์ 90 % จ านวน 65 แหง่  ผลงานสูงสุดได้แก่

1. รพ.สต.บ้านหว้ยไก่ต่อ   (ร้อยละ99.58)

2. รพ.สต. พงศ์ประศาสตร์ (ร้อยละ 99.21)

3. รพ.สต. บ้านดอนซอ    (ร้อยละ 99.06)

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดกรองความดันโลหติสูง ร้อยละ 71.18

ล าดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี 5 (ร้อยละ 45.68)

- อ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ 90 %ได้แก่ อ.สามร้อยยอด , อ.ปราณบุรี  ,

อ.กุยบุรี  

- รพ.สต ท่ีผ่านเกณฑ์ 90 % จ านวน 65 แหง่  ผลงานสูงสุดได้แก่

1. รพ.สต. ทุ่งขี้ต่าย         (ร้อยละ 99.35)

2. รพ.สต. พงศ์ประศาสตร์ (ร้อยละ 99.15)

3. รพ.สต. บ้านดอนซอ    (ร้อยละ 98.82 )

( ข้อมูล ณ 30 มกราคม 2566)

- หน่วยบริการที่ผลงานต่าสุดในการคดักรองเบาหวานและความดนัโลหติสูงในการ  ไดแ้ก ่รพ.สต.ทับใต้ (0.38) 

ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบ (0.69)  รพ.สต.ต าบลทองมงคล (0.89)  ศูนย์แนบฯ (6.44) ศูนย์ตะเกยีบ (9.84) 

รพ.สต.บ้านหนองหอย (10.52)
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ปราณบุรี สามร้อยยอด กยุบุรี บางสะพานนอ้ย บางสะพาน เมอืง ทบัสะแก หัวหิน จังหวัด

ผลการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี2566   (ณ 30 มกราคม 2566)

- จงัหวัดประจวบครีีขันธ์ คดักรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดนัโลหติสูง ร้อยละ 70.94 อันดบั 1 ของเขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 40.81 )

- อ าเภอที่ผลงานสูงสุดของจงัหวัด ไดแ้ก ่อ.ปราณบุรี  อ.สามร้อยยอด  

- รพ.สต ที่มีผลงานสูงสุด ไดแ้ก่
1.  รพ.สต. วังกพ์ง ร้อยละ 100

2.  รพ.สต. ทุ่งข้ีต่าย ร้อยละ 99.43

3.  รพ.สต.หนองมะซาง   ร้อยละ 99.15



Breast

HPV DNA

3,029 ราย

Cx
(PAP)

Colon

ข้อมูล HDC ณ 30 ม.ค. 66

ล าดับท่ี 2 ในเขต 5

การคัดกรองมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/ล าไส้ใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566

97.22 97.1 93.13 89.06
77.03

66.02 60.09

23.34

67.68
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ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี บางสะพานน้อย ทับสะแก บางสะพาน เมือง หัวหิน รวม

40.81 39.58 38.45 35.64 31.88 31.69 27.5
17.6

31.8

0

20

40

60

80

100

บางสะพาน บางสะพานนอ้ย เมอืง ปราณบรุี กยุบรุี สามร้อยยอด ทบัสะแก หัวหิน รวม

55.57
50.54 44.15 42.73

33.49

23.35
15.43

3.83

29.07

0

20

40

60

80

100

สามร้อยยอด กยุบรุี ทบัสะแก ปราณบรุี บางสะพานนอ้ย บางสะพาน หัวหิน เมอืง รวม

คัดกรอง PAP
1. รพ.สต.แพรกตะคร้อ 82.61

2. รพ.สต.บ้านคลองลอย 77.27

3. รพ.สต.บ้านหนองยายเอม 70.61



✓ ความเสีย่ง TB ด้วยวิธี CXR ในกลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

การคัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย





ประชาชนคนไทย

มีหมอประจ าตัว 3 คน

โดย....กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลหมอประจ าตัว 3 คน ลงในโปรแกรมคนไทย

ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน ครอบคลุมประชากร ( ร้อยละ 90 )



ประชาชนคนไทย
มีหมอประจ าตัว 3 คน

OKR’ 
2

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 92.97%

• 83.73%

• 81.78%

• 95.17%จ.ประจวบฯ

OKR’ 
2

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่30 ม.ค. 2566 

อ.สามรอ้ยยอด

อ.ปราณบุร ี

อ.ทบัสะแก

อ.กุยบุร ี

อ.บางสะพานนอ้ย

อ.บางสะพาน

อ.หวัหนิ

อ.เมอืงฯ

90 
%

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 95.17%จ.ประจวบฯ

OKR’ 
2

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่ 30 ม.ค. 2566 

90 
%

อ าเภอ ประชากรท้ังหมด ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรท่ีมี 3 หมอ ร้อยละ(%)

สามร้อยยอด 40,261 1,417 38,844 100.00 %

ปราณบุรี 46,428 11,338 39,910 100.00 %

ทับสะแก 38,468 8,638 33,194 100.00 %

กุยบุรี 32,806 5,821 28,983 100.00 %

บางสะพานน้อย 20,586 27 20,576 100.00 %

บางสะพาน 56,225 14,020 38,251 92.97 %

หัวหิน 72,878 5,313 55,711 83.73 %

เมืองฯ 68,978 2,558 53,849 81.78 %

รวม 376,630 49,132 309,318 95.17 %

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 98.97%

• 95.17%

• 85.09%

• 78.38%

• 97.13%เขตสุขภาพที่ 5

จ.ราชบุร ี

จ.สพุรรณบุร ี

จ.สมุทรสงคราม

จ.เพชรบุร ี

จ.กาญจนบุร ี

จ.ประจวบคีรขีนัธ ์

จ.สมุทรสาคร

จ.นครปฐม

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่30 ม.ค. 2566 

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 97.13%เขตสุขภาพที่ 5

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่30 ม.ค. 2566 

จังหวัด ประชากรท้ังหมด ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรท่ีมี 3 หมอ ร้อยละ(%)

ราชบุรี 653,174 127,049 570,786 100.00 %

สุพรรณบุรี 617,731 156,325 518,077 100.00 %

สมุทรสงคราม 148,074 25,811 146,047 100.00 %

เพชรบุรี 417,055 110,045 310,289 100.00 %

กาญจนบุรี 593,846 155,465 432,293 98.97 %

ประจวบคีรีขันธ์ 376,630 49,132 309,318 95.17 %

สมุทรสาคร 370,126 35,296 279,650 85.09 %

นครปฐม 746,639 132,323 452,909 78.38 %

รวม 3,923,275 791,446 3,019,369 97.13 %

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


หน่วยบริการมีแผนเงินบ ารุง

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

รพ./รพ.สต ทุกแห่ง มีแผนเงินบ ารุงท่ีได้รับอนุมัติ 

ภายใน 29 ธ.ค. 2565



การขบัเคลื่อนงาน “การบริหารแผนเงินบ ารุงหนว่ยบริการ” 

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ ในปี 2566 

1. หน่วยบริการจัดท าแผนเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2566 ส่งให้ นพ.สสจ.อนุมัติ
ภายใน 29 ธันวาคม 2565

- ผลการด าเนินงาน

อ าเภอ รพ. รพ.สต. สสอ. 

หวัหนิ

ปราณบุรี

สามร้อยยอด

กยุบุรี

เมืองประจวบฯ

ทับสะแก 

บางสะพาน

บางสะพานน้อย 



หน่วยบริการมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ท่ี O KRs

4 การพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน

สุขภาพของ

ประชาชนและระบบ

บริการสาธารณสุข

- รพ. และ รพ.สต. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 5 (HIE,PHR) 

เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยมีการด าเนินงานดังน้ี

1)รพ.ทุกแห่งมีคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์
2)รพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง มีการติดตั้งและออนไลน์ NODE เชื่อมต่อระบบ HIE

3)หน่วยบริการ มีการติดตั้ง View ท่ีจุดให้บริการ (รพ.ไม่น้อยกว่า 4 จุด /       

รพ.สต. ไม่น้อยกว่า 2 จุด)

4)บุคลากรสาธารณสุขมีดิจิทัลไอดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

5)ประชาชนมีดิจิทัลไอดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)

- คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบและกลไก

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

1)รพ.ทุกแห่ง แจ้งความประสงค์ใช้ระบบ DMS Telemedicine หรือระบบอ่ืนๆ

2)รพ.ทุกแห่ง มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ สถานท่ี ฮาร์ดแวร์ และเคร่ือง   

ทางการแพทย์ รองรับระบบ Telemedicine

นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ OKRs ปี 2565 

(Q1: 1 ต.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565) @ 27 ธค 65



ผลการด าเนินงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 5 (HIE,PHR) เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการ                   

สุขภาพแบบไร้รอยต่อ (โรงพยาบาล)

ตัวช้ีวัด หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพาน

น้อย

1)รพ.ทกุแห่งมี

คณะกรรมการ

ดิจิทลัการแพทย์

       

2)รพ.และรพ.

สต.ทุกแหง่ มี

การติดต้ังและ

ออนไลน์ NODE 

เชื่อมต่อระบบ 

HIE 

       

3)หน่วยบริการ 

มีการติดต้ัง 

View ท่ีจุด

ใหบ้ริการ 



(OPD 3/ER )



(OPD 2/NCD 

1/ER 1)



(หอ้งบัตร

,OPD,Ncd,er )



(OPD/ER)

อยู่ระหว่าง

คัดเลอืกจุด

ใหบ้ริการ



(4 จุด OPD)



(OPD 

2/NCD/ER)



(OPD 

3/IPD 

1/ARI 1)

4)บุคลากร

สาธารณสุขมี

ดิจิทัลไอดี 
(>=20%)

417/1000

(41.70%)

108/209

(51.67%)

166/190

(87.37%)

125/160

(78.13%)

8/637

(1.26%)

171/193

(88.60%)

18/338

(5.33%)

126/147

(85.71%)

5)ประชาชนมี

ดิจิทัลไอดี 

(>=5%)

902/56784 

(1.59%)

119/35378

(0.34%)

2009/7,505

(26.77%)

137/5018

(2.73%)

20/7134

(0.32%)

239/6423

(3.72%)

35/7231

(0.48%)

335/5402

(6.20%)

หมายเหตุ : รพ.หัวหิน, รพ.สามร้อยยอด และรพ.กุยุบรี ได้ด าเนินการจัดท าชุด Simple query ให้ทีมพัฒนาของเขตสุขภาพด าเนินจัดท าระบบเช่ือมต่อแล้ว



ตัวช้ีวัด หวัหนิ ปราณบุรี
สามร้อย

ยอด
กยุบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน

บางสะพาน

น้อย

1) รพ.สต.ทุก

แหง่ มีการ

ติดต้ังและ

ออนไลน์ NODE 

เชื่อมต่อระบบ

HIE 



(9 แห่ง)



(7 แห่ง)



(7 แห่ง)



(11 แห่ง)



(13 แห่ง)


(8 แห่ง)



(14 แห่ง)



(8 แห่ง)

2)หน่วยบริการ

มีการติดต้ัง 

View ท่ีจุด

ใหบ้ริการ 


 

    

3)บุคลากร

สาธารณสุขมี

ดิจิทัลไอดี 

(>=20%)

39/41

(95.12%)

36/46

(78.26%)

35/35

(100%)

32/42

(76.19%)

117/175

(66.86%)

37/37

(100%)

57/66

(86.36%)

41/43

(95.35%)

4)ประชาชนมี

ดิจิทัลไอดี 

(>=5%)

148/71179

(0.21%)

1301/70482

(1.85%)

1150/28726

(26.77%)

507/27660

( 1.83%)

217/67670

(0.32%)

2618/29195

(8.97%)

2074/53280

(3.89%)

3743/29094

(12.87%)

ผลการด าเนนิงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 (HIE,PHR) เพ่ือการเข้าถงึ

ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (รพ.สต.)



ผลการด าเนินงานพิสูจน์ตวัตนบุคลากรสาธารณสุข
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ผลการด าเนนิงานพิสจูนป์ระชาชน
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ผลการด าเนินงานคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบและกลไก

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โรงพยาบาล

ตัวช้ีวัด หวัหนิ ปราณบุรี
สามร้อย

ยอด
กยุบุรี ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน

บางสะพาน

น้อย

1)รพ.ทุกแห่ง

แจ้งความ

ประสงค์ใช้ระบบ 

DMS 

Telemedicine 

หรือระบบอ่ืนๆ

รอ

ก าหนดการ

ติดต้ัง

ระบบจาก

ทางบริษัท

แจ้งความ

ประสงค์ 

พัฒนา API 

เอง อยู่
ระหว่าง

รอก าหนด

อบรมฯ



ติดต้ังและ

ทดสอบระบบ

เรียบร้อย 

อยู่ระหว่าง

อบรม จนท.

ผู้ใช้งานใน

ระบบ

รอ

ก าหนด

การ

ติดต้ัง

ระบบจาก

ทาง

บริษัท

รอ

ก าหนดกา

รติดต้ัง

ระบบจาก

ทางบริษัท



บริษัทจะเข้า

มาติดต้ังให้

ในวันท่ี

14-16

กพ.66

รอก าหนดการ

ติดต้ังระบบ

จากทางบริษัท



ติดต้ังระบบ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

ทดสอบระบบ

2)รพ.ทุกแห่ง มี

การเตรียมความ

พร้อมอุปกรณ์ 

สถานท่ี 

ฮาร์ดแวร์ และ

เคร่ืองทาง

การแพทย์ 

รองรับระบบ 

Telemedicine

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ



ติดต้ังห้อง

ตรวจ OPD 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนิน

การจัดหา

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ก าหนด

สถานท่ีใช้

งานท่ีคลินิก

พิเศษ ซ่ึงมี

อุปกรณ์

พร้อมใช้งาน

ครบ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

เซ็ตระบบไว้ท่ี

ห้องให้

ค าปรึกษา 

อุปกรณ์มี

ล าโพง ไมค์ 

กล้องเว็บ

แคม



เพ่ิมความครอบคลุมการ

ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

✓ เข็มกระตุ้น (เข็มท่ี 3) ในกลุ่มอายุต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป

✓ เข็มท่ี 1 ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี



เพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์OKRs

เข็มที่ 1 ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี2

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

เข็มกระตุ้น (เข็มท่ี 3) ในกลุ่มอายุ 
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

1
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น  (เข็มท่ี 3)  
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2565

- กลุ่มอายุ 5 ปีข้ึนไป มีผลงานเพ่ิมข้ึนจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

- กลุ่ม 608 มีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

- กลุ่ม อสม. ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มท่ี 3 ครบทุกคน (ร้อยละ 100)

*ผลงานเดิม = ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565               

เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปีได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20



ข้อมูล 28 ม.ค.66

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด

จ านวนกลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป 118,457 74,607 47,655 41,439 87,140 47,569 72,490 37,707 527,064 
ผลฉีดอายุ 5 ปีขึ้นไปเข็ม 3
(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2565) 56,350 31,325 13,106 8,966 29,060 11,806 21,327 6,256 178,196

คิดเป็นร้อยละ 47.57 41.99 27.50 21.64 33.35 24.82 29.42 16.59 33.81
ผลฉีดอายุ 5 ปีขึ้นไปเข็ม 3

(ข้อมูล 29 ธันวาคม 
2565)

57,024 32,649 13,519 9,597 30,498 12,840 21,868 8,195 186,190

คิดเป็นร้อยละ 45.52 41.89 27.03 22.03 33.52 25.91 28.72 20.64 33.66
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากเดิม* 0.57 1.77 0.87 1.52 1.65 2.17 0.75 5.14 1.52

ผลงานฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 กลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป มีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
*ผลงานเดิม = ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565               

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูล 28 ม.ค.66

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด

จ านวนกลุ่ม 608 29,508 18,613 13,582 11,454 26,896 14,959 19,267 9,348 143,627
ผลฉีดกลุ่ม 608 เข็ม 3
(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2565) 13,312 6,780 4,520 2,418 7,522 4,726 5,360 1,359 45,997

คิดเป็นร้อยละ 45.11 36.43 33.28 21.11 27.97 31.59 27.82 14.54 32.03
ผลฉีดกลุ่ม 608 เข็ม 3
(ข้อมูล 29 ธันวาคม 

2565)
13,488 7,077 4,689 2,611 8,111 5,337 5,563 1,551 48,427

คิดเป็นร้อยละ 45.71 38.02 34.52 22.80 30.16 35.68 28.87 16.59 33.72
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากเดิม* 0.6 1.59 1.24 1.69 2.19 4.09 1.05 2.05 1.69

ผลงานฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 กลุ่ม 608 รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่ม 608 มีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
*ผลงานเดิม = ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565               

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูล 28 ม.ค.66

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด

จ านวนเข็มที่ 3 (สะสม) 1,061 1,074 722 507 1,156 773 1,331 576 7,200

ผลฉีดกลุ่ม อสม. เข็ม 3 714 839 617 379 838 617 983 326 5,313
คิดเป็นร้อยละ 67.30 78.12 85.46 74.75 72.49 79.82 73.85 56.60 73.79

67.3
78.12 85.46

74.75 72.49 79.82 73.85
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ผลงานฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 กลุ่ม อสม. รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100%

ท่ีมา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข



รายงานจ านวนฉีดวคัซีน COVID-19 กลุ่มอสม. รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอ เป้าหมาย
(คน)

เข็มท่ี 1
(โดส) ร้อยละ เข็มท่ี 2

(โดส) ร้อยละ เข็มท่ี 3
(โดส) ร้อยละ

เข็มท่ี 4
ข้ึนไป
(โดส)

ร้อยละ  

หัวหิน 1,061 978 92.18 938 88.4 650 61.26 269 25.35
ปราณบุรี 1,074 1,022 95.16 1,013 94.32 870 81.00 413 38.45
สามร้อยยอด 722 710 98.34 708 98.06 612 84.76 266 36.84
กุยบุรี 507 502 99.01 497 98.02 460 90.72 152 29.98
เมือง 1,156 1,118 96.71 1,076 93.07 902 78.02 325 28.11
ทับสะแก 773 760 98.31 759 98.18 678 87.71 350 45.27
บางสะพาน 1,331 1,296 97.37 1,277 95.94 1,091 81.96 525 39.44
บางสะพานน้อย 576 569 98.78 565 98.09 449 77.95 118 20.48

รวม 7,200 6,955 96.59 6,833 94.90 5,712 79.33 2,418 33.58

ข้อมูลจากงาน IT , พคบ. ณ วันท่ี 28 ม.ค.66หมายเหตุ : ให้ใช้ข้อมูลผลงานของอสม.ตามจริงในพื้นที่



ข้อมูลจากงาน IT , พคบ. ณ วันท่ี 28 ม.ค.66

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด

จ านวนเข็มที่ 3 (สะสม) 1,061 1,074 722 507 1,156 773 1,331 576 7,200

ผลฉีดกลุ่ม อสม. เข็ม 3 650 870 612 460 902 678 1,091 449 5,712
คิดเป็นร้อยละ 61.26 81 84.76 90.72 78.02 87.71 81.96 77.95 79.33

61.26

81 84.76 90.72
78.02
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ผลงานฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 กลุ่ม อสม. รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100%

หมายเหตุ : ให้ใช้ข้อมูลผลงานของอสม.ตามจริงในพื้นที่



ข้อมูล 28 ม.ค.66

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด

จ านวนเด็ก 6 เดือน-4 ปี 6,820 3,327 2,355 2,118 3,846 1,981 3,655 2,005 26,107
ผลฉีดเด็ก 6 เดือน-4 ปี

เข็ม 1 136 72 66 9 29 4 75 6 397

คิดเป็นร้อยละ 1.99 2.16 2.80 0.42 0.75 0.20 2.05 0.30 1.52

1.99 2.16 2.8 0.42 0.75 0.2 2.05 0.3 1.52
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ผลงานฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

20%

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.1 แผนปฏบิตังิานหนว่ยแพทย์
เคลือ่นที ่พอ.สว.

โดย....กลุ่มงานส่งเสริมฯ



แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

***หมายเหตุ หลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระ
เกียรติฯ จะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ของมูลนิธิ พอ.สว. จ านวน 2 คน เพื่อมอบชุดยาสามัญ
ประจ าบ้านและถุงยังชีพ ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยในการลงเยี่ยมฯ

คร้ังที่ วันที่ สถานที่ หมายเหตุ

16 วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66 ม.6 บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง 

17 วันพุธที่ 15 ก.พ. 66 ม.1 บ้านเขาจ้าว ต.เข้าจ้าว อ.ปราณบุรี 



แผนการตดิตามเยีย่มผูป่้วยในพระบรมราชานุเคราะห ์พระราชานุเคราะห ์
และผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม    

คร้ังท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

***หมายเหต ุประสานหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ร่วมลงพ้ืนท่ีเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 

พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพ่ือมอบถุงยังชีพ 

- ขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้ป่วยฯ รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยฯ ในการลงเยี่ยม

วันท่ี อ าเภอ หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีท่ี 9 ก.พ. 66 อ าเภอกุยบุรี เยี่ยมผู้ป่วยฯ จ านวน 9 คน

วันพุธท่ี 15 ก.พ. 66 อ าเภอบางสะพานน้อย เยี่ยมผู้ป่วยฯ จ านวน 2 คน

วันพฤหัสบดีท่ี 16 ก.พ. 66 อ าเภอปราณบุรี เยี่ยมผู้ป่วยฯ จ านวน 4 คน

วันพฤหัสบดีท่ี 23 ก.พ. 66 อ าเภอปราณบุรี เยี่ยมผู้ป่วยฯ จ านวน 4 คน



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.2 ความคืบหน้าการตรวจราชการ กรณีปกติ 

กระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร เขต 5 ปี 2566 รอบที ่1

1 สมุทรสงคราม 25 – 27 มกราคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2566
มกราคม 2566 

กุมภาพันธ์ 2566 

2 สุพรรณบุรี 1 – 3 กมุภาพันธ์ 2566

3 นครปฐม 8 – 10 กมุภาพันธ์ 2566

4 สมุทรสาคร 15 – 17 กมุภาพันธ์ 2566

5 ประจวบครีีขันธ์ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม  2566 

6 กาญจนบุรี 1 – 3 มีนาคม 2566

7 ราชบุรี 15 – 17 มีนาคม 2566

8 เพชรบุรี 22 – 24 มีนาคม  2566



วัน เดือน ปี ผู้บริหารเขต
สถานท่ีรับการตรวจฯ และรูปแบบการตรวจ

เช้า บ่าย

22 ก.พ. 65 ผู้ตรวจฯ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

- รับฟังการน าเสนอข้อมูลภาพรวม

จังหวัด

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

- เยี่ยมรับฟังการน าเสนอบริบท/

การท างาน/ปัญหา 
สาธารณสุขนิเทศก์

23 ก.พ.65 ผู้ตรวจฯ รพ.บางสะพานน้อย + รพ.สต.

- เยี่ยมรับฟังการน าเสนอบริบท/ 

การท างาน/ปัญหา 

รพ.บางสะพาน + รพ.สต.

- เยี่ยมรับฟังการน าเสนอบริบท/

การท างาน/ปัญหา 

สาธารณสุขนิเทศก์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล

1. แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

- ก่อสร้าง (ปีเดียว, ผูกพันเก่าและใหม่)

- ครุภัณฑ์

รพ.กุยบุรี/ รพ.สามร้อยยอด / 

รพ.ปราณบุรี/ รพ.หวัหนิ

(อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก)

- ประเด็นการตรวจเยี่ยมเหมือน

ช่วงเช้า

24 ก.พ.65 ผู้ตรวจฯ สรุปผลการตรวจราชการรายประเด็น 

(โดยหวัหน้าทีม หรือผู้แทน )สาธารณสุขนิเทศก์

ก าหนดการ & รูปแบบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566 เขตสุขภาพท่ี  5

จังหวัดประจวบครีีขันธ์ ระหว่างวันท่ี 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566



กรอบการน าเสนอขอ้มูลของพ้ืนท่ีรับตรวจราชการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูลทั่วไป 

สถานการณ์ด้านสุขภาพ Achievement ตามนโยบายเร่งด่วน/ส าคัญ

ครบตามประเด็นตรวจราชการ 6 ประเด็น + ปัญหาของพ้ืนที่ และนวัตกรรม

น าเสนอใหเ้หน็สถานการณ ์/ ผลที่คาดหวังตามเป้าประสงค์

จังหวัดส่ง file เอกสาร + ppt. ใน E-inspection ของกองตรวจราชการ 

ก่อนทีมนิเทศลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี อย่างน้อย 1 – 2 wks



1. Health For Wealth

- กัญชาทางการแพทย์
- การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ

การแพทย์
2. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3. สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับ

บริการผู้สูงอายุ

- มารดาและทารก 

- เด็กปฐมวัย

- เด็กวัยเรียน

- วัยท างาน

- ผู้สูงอายุ

4. Digital Health

- การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ

และเทคโนโลยีทางการแพทย์
5. ลดป่วย ลดตาย และการสร้าง

ความมั่นคงทางสุขภาพ

6. องค์กรสมรรถนะสูง

- การเงินการคลังสุขภาพ

7. ปัญหาส าคัญระดับพ้ืนท่ี

- Digital Health 

(การแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพ

โดยโปรแกรมฮุกกะ เขตสุขภาพท่ี

5)

8. Innovative Health care

- การพัฒนาระบบงาน ODS 

อย่างครบวงจร

Agenda Based Functional Based Area Based

ประเด็นกำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2566
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1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และการส่งเสริม

งานวิจัยด้านกัญชา

- ร้อยละของผูป่้วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคองได้รับการรักษา

ด้วยกัญชาทางการแพทย์ 

- ร้อยละของผูป่้วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

- จ านวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของ

หน่วยงานในสังกัด สธ.

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส /แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ /สร้างสรรค์

ด้านภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยการแพทย์ทางเลือก

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต

1.1 กญัชาทางการแพทย์ 1.2 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพและการแพทย์

ประเด็นและตัวช้ีวัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566
1. Health For Wealth 2 ระบบสขุภาพปฐมภมูิ

1.  ร้อยละของอ าเภอผา่นเกณฑ์การประเมินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

2. จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือขา่ย

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

3. จ านวน ปชช. คนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

3.1 กลุม่วัย
มารดาและทารก

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกดิมชีีพแสนคน 

2. อัตราตายทารกแรกเกดิอายุนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 28 วัน

เด็กปฐมวัย

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมพัีฒนาการสมวัย

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการคัดกรองแล้วมพัีฒนา

การล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

หรือมาตรฐานอ่ืน 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 

วัยท างาน

1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไมเ่กนิ 8.0 ต่อแสนประชากร

2. ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไมก่ลับมาท าร้ายตัวเอง

ซ้าอีกภายใน 1 ปี

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต

ตัวชีว้ัดก ากบั ติดตาม

1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

3.2 ผู้สงูอายุ
1. ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่คีลินกิผู้สูงอายุ

2. ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรอง 

พบว่าเส่ียงต่อการเกดิภาวะสมองเส่ือม

หรือภาวะหกล้ม 

- ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรอง

การเกดิภาวะสมองเสื่อม 

- ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคัดกรอง

การเกดิภาวะหกล้ม 

3. ร้อยละของผู้สูงอายุมแีผนส่งเสริมสุขภาพดี

4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ทีม่ภีาวะพ่ึงพิง

ได้รับการดูแล

5. จ านวนชมรมผู้สูงอายุทีด่ าเนนิการด้านสุขภาพ 

6. จ านวนผู้ทีไ่ด้รับบริการใส่ฟันเทยีม/รากฟันเทยีม 

1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์

ที่ก าหนด

2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี

เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

3. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening

ในการตรวจคัดกรองเบาหวานข้ึนจอตา

4 Digital Health

6 องค์กรสมรรถนะสูง

3 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ

การเงินการคลังสุขภาพ
1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ

ภาวะวิกฤตทางการเงิน

2.ร้อยละของการก ากับติดตาม

แผนการลงทุนตามนโยบาย

การลงทุน

5 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความม่ันคง

ทางสุขภาพ

5.2 ความม่ันคงด้านสขุภาพ
1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19

- ในกลุ่ม 607 

- ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ 15-45 ปี

2. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ

- มีผูป้ฏิบัติงาน SAT ที่ผา่นการอบรมอย่างเพียงพอ

- มีการจัดท า CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตที่ชัดเจน

3. ร้อยละของผูบ้ริหารระดับจังหวัดที่ผา่นการอบรม

หลักสูตร ICS & EOC 100

4. มีทีม CDCU ที่ผา่นการฝึกอบรม

5. มี Official document ของหน่วยงานสาธารณสุข

ระดับจังหวัด

6. มี operational plans ส าหรับ 3 ภัยที่ส าคัญ 

7. มีแผน BCP ส าหรับ สสจ. /รพศ. และรพท.

5.1 ลดป่วย ลดตาย
1.ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ

1.1อัตราผูป่้วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ

1.2 อัตราตายของผูป่้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

-ผูป่้วย STEMI ที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด หรือได้รับการท า

Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

-การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

-ผูป่้วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนา้ตาลในเลือดได้ดี

-ผูป่้วย STEMI ที่ปัจจุบันสูบบุหร่ีสามารถเลิกบหุร่ีได้

-ผูป่้วย STEMI ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 70 mg/dl

2.ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง

2.1 อัตราผูป่้วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง

2.2 อัตราตายผูป่้วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง

2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

- ผูป่้วยหลอดเลือดสมองที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย

ล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที

- ผูป่้วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการรักษา

ใน Stroke Unit

- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

- ผูป่้วยที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉล่ีย ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัว    

ล่างเฉล่ีย ≥ 110 มม.ปรอท จากการวัดความดันโลหิตซ้าใน รพ. และได้รับการวินิจฉัยโรค   

ความดันโลหิตสูง (ภายใน 7 วัน)

- ผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี

- ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปัจจุบันสูบบุหร่ีสามารถเลิกบุหร่ีได้ 

- ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการตรวจไขมัน ไขมัน LDL และมีค่า

LDL < 70 mg/dl

5.1 ลดป่วย ลดตาย (ต่อ)
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

- ร้อยละของผูคั้ดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่มีผลผดิปกติ ได้รับ

การส่อง กล้อง Colposcopy 

- ร้อยละของผูท้ี่ได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

- ร้อยละของผูท้ี่มีผลตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ผดิปกติ 

ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

- ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป ที่มารับบริการด้านทัน

ตกรรมได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่อง

ปาก

- ร้อยละของผูท้ี่มีรอยโรคเส่ียงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ที่

เข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจช้ินเนื้อและตรวจทางพยาธิวิทยา 

ได้รับการตัดเช้ือเนื้อและตรวจทางพยาธิวิทยาที่เหมาะสม

8. Innovative Health care
- ODS
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การแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพโดยโปรแกรม

ฮุกกะ เขตสุขภาพที่ 5

1.Node online

2.จ านวนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสถาน

บริการ

3.จ านวนผูรั้บบริการใช้ PHR

7. Digital Health



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

1 :

Health For 

Wealth

1.1 กญัชา

ทางการแพทย์

1. ร้อยละของการจดับริการคลินิกกญัชาทาง

การแพทย์และการส่งเสริมงานวิจยัดา้นกญัชา  

มี 3 ตชว.ย่อย

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ

ประคบัประคอง ( PalliativeCare ) ไดรั้บการ

รักษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5)

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ไดรั้บการ

รักษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย์  

(ร้อยละ 50)

1.3 จ านวนงานวิจยัและการจดัการความรู้

ดา้นกญัชาทางการแพทย์ของหน่วยงานใน

สังกดั สธ.

( จงัหวัดละ 1 เรื่อง)

- จ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ  

ประคบัประคอง ( Palliative Care )

ที่ไดรั้บการรักษาดว้ยยากญัชาทาง

การแพทย์
- จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ไดรั้บการรักษา

ดว้ยกญัชาทางการแพทย์
- แผนการด าเนินงานวิจยัหรือโครงร่าง

วิจยั และแผนการจดักจิกรรม  การจดัการ

ความรู้ดา้นกญัชาทางการแพทย์
-การขับเคลื่อนงานกญัชาทางการแพทย์
แผนไทย

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566

Agenda Based = 2 ประเด็น



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

1 :

Health For 

Wealth

1.2 การ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพและ

การแพทย์

1. อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการ

ดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่ไดรั้บมาตรฐานตามที่ก าหนด 

( ร้อยละ 10)  

- จ.ประจวบครีีขันธ์ : เป็นเป้าหมายน าร่อง

ของเขตสุขภาพที่ 5

1. ความส าเร็จของโครงการตามมาตรการ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพ้ืนที ่

2. จ านวนบุคลากรในพ้ืนทีท่ี่ไดรั้บการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะดา้น

มาตรฐานสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

3. แผนปฏิบัติการดา้นการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน

สถานประกอบการ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

และการเสริมสร้างความรอบรู้ประขาชน รวมทั้ง

ฐานข้อมูลและเครือข่ายสถานประกอบการในพ้ืนที่

2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellnes Center) /

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ /สร้างสรรค์
ดา้นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก 

- จ.ประจวบฯ เป็น 1 ในเป้าหมายจังหวัดท่องเที่ยว

ตามรายชื่อที่ระบุ

1. มีแนวทางการประชาสมัพันธ์ใหส้ถานประกอบการ 

และแหล่งท่องเที่ยวฯ เข้ารับการประเมินเพ่ือ

ยกระดบัและสร้างความมั่นใจแกน่ักท่องเที่ยว 

2. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ สมัครเข้าร่วม

โครงการและประเมินตนเองตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

Agenda Based = 2 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

1 :

Health 

For 

Wealth

1.2 การ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพและ

การแพทย์

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับ

การส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 

(ร้อยละ 50)

จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไดรั้บการส่งเสริม 

ในปีงบประมาณ 2566 

Agenda Based = 2 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

2 :

ระบบสขุภาพ

ปฐมภมูิ

พัฒนาระบบ

สุขภาพ

ปฐมภูมิ

1. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การ

ประเมินการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่มี

คณุภาพ (ร้อยละ 85)

1. มีผลการประเมินตนเองครบทุกอ าเภอ

2. มีการก าหนดประเดน็การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

อย่างน้อย 2 ประเดน็ ครบทุกอ าเภอ 

3. มีการก าหนดเป้าหมายการดแูลกลุ่มเปราะบาง 

( ผู้พิการ , ผู้สูงอายุ , IMC และ ผู้ไดรั้บผลกระทบ
จาก COVID 19) ครบทุกอ าเภอ 

2. จ านวนการจดัตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ

และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

พ.ศ. 2562 (จ.ประจวบฯ = 29 ทีม)

1. รพ.สต. ไดรั้บการพัฒนาใหส้ามารถข้ึนทะเบียนเป็น

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ

ปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภมูิ

พ.ศ. 2562

3. รพ.สต. ที่ถา่ยโอนภารกจิไปสู่ท้องถิน่มีการใหบ้ริการ
สุขภาพปฐมภูมิอย่างตอ่เนือ่ง 

Agenda Based = 2 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

2 :

ระบบสขุภาพ

ปฐมภมูิ

พัฒนาระบบ

สุขภาพ

ปฐมภูมิ

3. จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 

3 คน (จ.ประจวบฯ  = 401,000 คน)

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและก าหนดประเดน็

ในการด าเนินการ  

2. แผนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

หมอประจ าตัว 3 คน 

3. แนวทางและรูปแบบการใหค้ าปรึกษากบั

ประชาชนของ 3 หมอ 

4. รูปแบบการท างานร่วมกนัของ 3 หมอใน

พ้ืนที่ 

5. ประเดน็ที่ประชาชนสามารถจดัการ

สุขภาพตนเอง 

Agenda Based = 2 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

3 :

สุขภาพ

กลุ่มวัย และ

การยกระดบั

บริการ

ผู้สูงอายุ 

3.1 พัฒนา

สุขภาพมารดา

และทารก

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อ

การเกดิมีชีพแสนคน  

(ไม่เกนิ 17 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน)

1. มีมาตรการป้องกนั PPH & PIH ร่วมกนัระดบั

จงัหวัด 

2. มีมาตรการลดการตายมารดาที่เป็นปัญหา

เฉพาะในพ้ืนที่ 

3. มีกลไกเชิงพ้ืนที่ในการป้องกนัการเกดิ 3D

: Delay Detection, Delay Decision,

Delay Refer 

4. Set Zero PPH System 

2. อัตราตายทารกแรกเกดิอายุน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 28 วัน 

(ไม่เกนิ 3.60 ต่อพันทารกแรกเกดิ

มีชีพ)

1. ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของทารก 

ระบุจ านวนและร้อยละของแต่ละสาเหตุได้
2. จ านวน NNP (Neonatal Nurse

Practitioner: พยาบาลเฉพาะทางทารก

แรกเกดิ) ที่เพ่ิมข้ึน 

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

3 :

สุขภาพ

กลุ่มวัย และ

การยกระดบั

บริการ

ผู้สูงอายุ 

3.2 พัฒนา

สุขภาพเดก็

ปฐมวัย

1. ร้อยละของเดก็ปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย 

(ร้อยละ 90)

2. ร้อยละของเดก็ปฐมวัยที่

ไดรั้บการคดักรองแล้วพบมี

พัฒนาการล่าช้า ไดรั้บการ

กระตุ้นพัฒนาการดว้ย 

TEDA4I หรือ มาตรฐานอื่น

(ร้อยละ 35)

1. แผนปฏิบัติการของจังหวัด และของ พชอ. มีการก าหนดประเดน็

การขับเคลื่อนงานดา้นเดก็ปฐมวัย 

2. การชี้แจงและคดัเลือกสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยเข้าร่วมการยกระดบั

สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยดา้นสุขภาพ (4D) 

3. แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สพด. 4D ตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแหง่ชาตริะดบัพ้ืนที่ 

4. Child project Managers (CPM) และทีมผู้ฝึกสอนภาคปฏิบัติ

DSPM ระดบัเขตสุขภาพ ก าหนดแผนในการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเดก็ปฐมวัยในพ้ืนที่

5. การจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการใช้ DSPM พยาบาลหลังคลอด

และ WCC ใน รพศ./รพท.ทุกแหง่ และใน รพช. ที่มี PP/WCC

6. การชี้แจงการคดัเลือกสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยเข้าร่วมกจิกรรม

ต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่ 

7. ติดตาม รวบรวม ทบทวนความรู้ความเข้าใจของทีมของรพศ./รพช./

รพ.สต. เพ่ือสามารถบันทึกข้อมูลไดถ้กูต้องและวิเคราะหผ์ล

การด าเนินงาน และการน าข้อมูลไปใชป้ระโยชนใ์นพ้ืนที่

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

3 :

สุขภาพ

กลุ่มวัย และ

การยกระดบั

บริการ

ผู้สูงอายุ 

3.2 พัฒนา

สุขภาพเดก็

ปฐมวัย

3. ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดี

สมส่วน (เป้าหมายระดบักระทรวง 

= ร้อยละ 64 , ระดบัเขต = ร้อยละ 66)

1. ติดตามการขับเคลื่อนงานประเดน็การส่งเสริม

โภชนาการของเดก็ปฐมวัย ผ่านแผนปฏบัิติการระดบั

จังหวัด

2. ติดตามการขับเคลื่อนงานต าบลมหศัจรรย์ 1,000 วัน 

Plus สู่ 2,500 วัน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล 

3.ติดตาม เฝ้าระวังการประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้า

ระวังการเจริญเติบโตใหเ้ดก็แรกเกิด – 5 ปี 11 เดอืน 29 

วัน ไดรั้บการชั่งน้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ทุก 3 
เดอืน 

4. ร้อยละของเดก็อายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

(ร้อยละ 75)

เดก็ปฐมวัยไดรั้บบริการส่งเสริมและป้องกนัโรคในช่อง

ปาก (ตรวจสุขภาพชอ่งปาก ฝึกแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติในผู้ปกครองเดก็ 0-2 ปี และเคลือบ/ทาฟลูออไรด)์ 

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

3 :

สุขภาพกลุ่มวัย 

และการยก 

ระดบับริการ

ผู้สูงอายุ 

3.3 พัฒนาสุขภาพ

เดก็วัยเรียน
ตัวชี้วัดก ากบั ติดตาม

1. ร้อยละของเดก็อายุ 6-14 ปี 

สูงดสีมส่วน

3.4 วัยท างาน 1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  

(ไม่เกนิ 8.0 ต่อแสนประชากร) 

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซมึเศร้า

เข้าถงึบริการสุขภาพจิต 

(ร้อยละ 80)

3. ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตาย

ไม่กลับมาท าร้ายตวัเองซ้าภายใน  

1 ปี (ร้อยละ 75)

จังหวัดมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกนั

การฆ่าตัวตายที่มปีระสิทธิภาพและสนบัสนนุ

การสอบสวนโรค กรณีฆ่าตัวตายฯ 

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้น

ในรอบท่ี 1

3 :

สุขภาพกลุ่มวัย 

และการยก 

ระดบับริการ

ผู้สูงอายุ 

3.5 พัฒนา

การดแูล

สุขภาพ

ผู้สูงอายุ

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินกิผู้สูงอายุ

(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่านการคดักรองพบว่า

เสี่ยงต่อการเกดิภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะหกล้ม

และไดรั้บการดแูลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

(ร้อยละ 40)

3. ร้อยละของผู้สูงอายุมแีผนส่งเสริมสขุภาพดี

(Wellness Plan) (ร้อยละ 50)

4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มภีาวะพ่ึงพิงไดรั้บ

การดแูลตาม Care Plan (ร้อยละ 95)

5. จ านวนชมรมผูสู้งอายุทีด่ าเนินการดา้นสขุภาพ 

(1 ชมรม/ ต าบล)

6. จ านวนผู้ที่ไดรั้บบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม 

(เป้าหมาย จ.ประจวบฯ : ฟันเทียม 373 ราย , 

รากฟันเทียม 35 ราย

1. การประเมินสถานการณ์ ข้อมูลเบ้ืองต้นจาก

Primary Data และติดตามความกา้วหน้า ปัญหา

และอุปสรรค 

2. รพ.ทุกระดบั มีการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานคลินิกผู้สงูอาย ุกรมการแพทย์ 

3. มีระบบการรับส่งต่อ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

4. ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นจากระบบโปรแกรม

LTC (3C) ของหน่วยบริการในพ้ืนที่ 

5. ตรวจสอบระบบการใหบ้ริการส่งเสริมผู้สูงอายุ

และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงตาม Care Plan 

Functional Based = 4 ประเด็น
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ประเด็นท่ี กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

4 :

Digital 

Health  

การพัฒนา

ระบบข้อมูล

สุขภาพและ

เทคโนโลยี

ทางการ

แพทย์

1. จังหวัดมีบริการการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- มี รพ.ในสังกดัอย่างน้อย 3 แหง่

มีผลงานผ่านเกณฑ์

- มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการใหบ้ริการ

การแพทย์ทางไกล และมีการ

จัดทีมบุคลากร เพ่ือก ากบัดแูลการใหบ้ริการ

การแพทย์ทางไกล

- มีผลงานการใหบ้ริการการแพทย์ทางไกล 

เป้าหมาย: จังหวัดละ ≥ 3,500 คร้ัง/ปี 

* จ.ประจวบฯ ตั้งเป้าหมาย รพท. 600 คร้ัง/

แหง่/ ปี , รพช. 400 คร้ัง/แหง่/ปี 

1. จังหวัดมีการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามการ

ใหบ้ริการการแพทย์ทางไกล และการมีแผนจะใหบ้ริการ

การแพทย์ทางไกลของ รพ. ส่งใหเ้ขตสุขภาพ เพ่ือส่งต่อ

ให ้ศทส. 

2. รพ.มีการตอบแบบสอบถาม 

1) แบบประเมินความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นตา่

2) แบบสอบถามรูปแบบการใหบ้ริการการแพทย์

ทางไกลที่ใช้อยู่ หรือมีแผนจะใช้ ส่งใหจ้ังหวัดรวบรวมส่ง

ให ้ศทส. 

3. การสื่อสารผ่านระบบ online ของ รพ.

4. การประมวลผลข้อมูลจ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ จาก

ระบบคลังข้อมูลดา้นการแพทย์และสุขภาพ 

5. คณะท างานธรรมาภิบาลดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยี

สุขภาพระดบัจังหวัด รวบรวมปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ส่งให ้ศทส. 

Functional Based = 4 ประเด็น
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ประเด็นท่ี กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

4 :

Digital 

Health  

การพัฒนา

ระบบข้อมูล

สุขภาพและ

เทคโนโลยี

ทางการ

แพทย์

2. ร้อยละของประชาชนไทยมีดจิิทัลไอด ีเพ่ือการ

เข้าถงึระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

- ประชาชนไดรั้บดจิิทัลไอด ีร้อยละ 25

- บุคลากรสาธารณสุขไดรั้บดจิิทัลไอด ี

ร้อยละ 80

1. ข้อมูลจ านวนและร้อยละบุคลากรสาธารณสุข

มีดจิิทัลไอด ี

2. ข้อมูลจ านวนและร้อยละของประชาชน มีดจิิทัล

ไอด ีเพ่ือเข้าถงึข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และ
เข้าถงึระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

3. ร้อยละของเขตสุขภาพทีใ่ชร้ะบบ AI DR 

screening ในการตรวจคดักรองเบาหวานขึ้น

จอตา 

ร้อยละ 50 ของเขตสุขภาพ

จังหวัดประจวบฯ ไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายของเขตในปี 

2566

Functional Based = 4 ประเด็น
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ประเด็นท่ี กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

5 :

ลดป่วย 

ลดตาย 

และสร้าง 

ความม่ันคง

ทางสุขภาพ

5.1 ลดป่วย 

ลดตาย

1. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหวัใจ 

1.1 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหวัใจ 

(9.6 ต่อประชากรแสนคน) 

1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหวัใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9) 

1.3 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

กจิกรรม มี 5 ตัวชี้วัดย่อย 

- ผู้ป่วย STEMI ที่ไดรั้บยาละลายลิ่มเลือดได้
ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด หรือไดรั้บการท า

Primary PCI ไดต้ามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด (≥

ร้อยละ 60) 

- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย

ป่วยโรคเบาหวาน (≥ ร้อยละ 70) 

- ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคมุระดบัน้าตาลใน

เลือดไดด้ ี(≥ ร้อยละ 40) 

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจที่ปัจจุบันสูบบุหร่ี 
สามารถเลิกบุหร่ีได ้(ร้อยละ 30) 

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ ไดรั้บการตรวจ

ไขมัน LDL และมีคา่ LDL < 100 mg/dl
(ร้อยละ 50) 

ลดป่วย 

1. มีการคดักรอง เพ่ือการเข้าถงึบริการและจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง 

- ผลงานการตรวจติดตามยืนยนัวินจิฉัยกลุ่ม

สงสัยป่วย DM ≥ ร้อยละ 30 

2. ผู้ป่วย DM, HT, STEMI มีผลลัพธ์การดแูลรักษา

ที่ด ี

- ผป. DM สามารถควบคมุระดบัน้าตาลไดด้ ี

- ผป. HT สามารถควบคมุระดบัความดนัได้
- ผป. STEMI ไดรั้บการตรวจไขมัน LDL 

และมีคา่ LDL < 70 mg/dl 

- ผป. STEMI มีการสูบบุหร่ีลดลง 

ลดตาย 

1. ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ

ตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

2. ผู้ป่วย STEMI เข้าถงึบริการและไดรั้บการรักษา

ตามมาตรฐานไดร้วดเร็วจากการจัดการระบบใน
เครือข่าย
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ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

5 :

ลดป่วย 

ลดตาย 

และสร้าง 

ความมั่นคง

ทางสุขภาพ

5.1 ลดป่วย 

ลดตาย

2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง 

2.1 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง

(41.1 ต่อประชากรแสนคน) 

2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke: I60-I69) (< ร้อยละ 7) 

2.3 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

กจิกรรม มี 7 ตัวชี้วัดย่อย

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับ

การรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด า

ภายใน 60 นาที 

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการรักษาใน Stroke 

Unit (≥ ร้อยละ 80) 

- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย

ความดันโลหิตสูง (≥ ร้อยละ 93)

- ผู้ป่วยท่ีมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉล่ีย (SBP) ≥

180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉล่ีย 

(DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการวัดความดันโลหิตซ้าใน 

รพ. และได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง ภายใน 

7 วัน (≥ ร้อยละ 25) 

ลดป่วย 

1. มีการคดักรอง เพ่ือการเข้าถงึบริการและจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง 

- ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย HT

≥ ร้อยละ 60

2. ผู้ป่วย DM, HT, STROKE มีผลลัพธ์การดแูล

รักษาที่ด ี

- ผป. DM สามารถควบคมุระดบัน้าตาลไดด้ ี

- ผป. HT สามารถควบคมุระดบัความดนัได้
- ผป. STROKE ไดรั้บการตรวจไขมัน LDL และมี

คา่ LDL < 70 mg/dl 

- ผป. STROKE มีการสูบบุหร่ีลดลง 

ลดตาย 

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke: I60-I69) 

2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ

ไม่เกนิ 72 ชั่วโมง ไดรั้บการรักษาใน Stroke Unit
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ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

5 :

ลดป่วย 

ลดตาย 

และสร้าง 

ความมั่นคง

ทางสุขภาพ

5.1 ลดป่วย 

ลดตาย

2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง 

(ต่อ)

- ผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงทีค่วบคมุระดบั

ความดนัโลหติไดด้ ี(≥ ร้อยละ 60) 

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปัจจุบัน สูบบุหร่ี 

สามารถเลิกบุหร่ีได ้(ร้อยละ 30)

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ไดรั้บ

การตรวจไขมัน LDL และมีคา่ LDL 
< 100 mg/dl (≥ ร้อยละ 15) 

3. ลดป่วย ลดตาย จากโรคมะเร็ง 

3.1 ร้อยละของผู้ที่ไดรั้บการคดักรองมะเร็งปาก

มดลูก (≥ ร้อยละ 60) 

3.2 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก

มดลูก) ไดรั้บการส่องกล้อง Colposcopy 

(≥ ร้อยละ 70) 

3.3 ร้อยละของผู้ที่ไดรั้บการคดักรองมะเร็งล าไส้
ใหญ่และไส้ตรง (≥ ร้อยละ 50)

3.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผดิปกติ (มะเร็งล าไส้ใหญ่

และไส้ผิดปกติ) ไดรั้บการส่องกล้อง 

Colonoscopy (≥ ร้อยละ 50) 

- จ านวนผู้ทีไ่ดรั้บการคดักรองมะเร็งปากมดลูก 

และจ านวนผู้ที่มผีลผิดปกติ ไดรั้บการส่องกล้อง 

Colposcopy 

- จ านวนผู้ทีไ่ดรั้บการคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และ

ไส้ตรง และจ านวนผู้ทีม่ีผลผิดปกติ ไดรั้บการส่อง

กล้อง Colonoscopy
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ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

5 :

ลดป่วย 

ลดตาย 

และสร้าง 

ความมั่นคง

ทางสุขภาพ

5.1 ลดป่วย 

ลดตาย

3. ลดป่วย ลดตาย จากโรคมะเร็ง (ต่อ)

3.5 ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป

ที่มารับบริการ ไดร้ับการตรวจช่องปากและ

คดักรองรอยโรค ในช่องปาก 

(≥ ร้อยละ 40) 

3.6 ร้อยละของผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและ

มะเร็งช่องปาก ที่เข้าเกณฑ์ไดรั้บการตัดช้ิน

เนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา 

ไดร้ับการตัดช้ินเนื้อ (biopsy) และตรวจทาง

พยาธิวิทยาที่เหมาะสม 

(ร้อยละ 100)

- จ านวนประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไปที่มารับบริการ 

ไดรั้บการตรวจช่องปากและคดักรองรอยโรคใน

ช่องปาก

- จ านวนผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่อง

ปาก ที่เข้าเกณฑ์ไดรั้บการตัดช้ินเนื้อ (biopsy) และ

ตรวจทางพยาธิวิทยา ไดรั้บการตัดช้ินเนื้อ 

(biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา ที่เหมาะสม 

Functional Based = 4 ประเด็น
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ประเด็น
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล/ผลงานทีมุ่ง่เนน้ใน รอบที ่1

5 :

ลดป่วย 

ลดตาย 

และสร้าง 

ความมั่นคง

ทางสุขภาพ

5.2 ความมั่นคง

ดา้นสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซนีโควิด-19 

เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)

- ประชาชนกลุ่ม 607 (ไม่รวมหญิงวัยเจริญ

พันธ์ุ) ร้อยละ 90

- กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ 15-45 ปี 

ร้อยละ 90

1. แนวทางและค าแนะน าการใหวั้คซนีโควิด 19

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซนี

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกบัหนว่ยงานและ

เครือข่ายที่เกีย่วข้องในการฉีดวัคซนี

โควิด 19

4. การบริหารจัดการวัคซนีโควิด 19 ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด

2. มีระบบ Situation Awareness ที่มี

ประสิทธิภาพ

- มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่าง

เพียงพอ

- มีการจัดท า CIR ระดบัจังหวัดที่ชัดเจน 

และไดรั้บความเหน็ชอบจาก 

นพ.สสจ.

จังหวัดจัดใหผู้้ปฏิบัติงาน SAT เข้ารับการอบรม

หลักสูตรที่เกีย่วข้อง และจัดท า CIR โดยผ่านความ

เหน็ชอบจากนพ.สสจ. 

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูล/ผลงานทีมุ่ง่เนน้ใน รอบที ่1

5 :

ลดป่วย 

ลดตาย 

และสร้าง 

ความมั่นคง

ทางสุขภาพ

5.2 ความมั่นคง

ดา้นสุขภาพ
3. ร้อยละของผู้บริหารระดบัจังหวัดที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร ICS & EOC100

ข้อมูลผู้บริหารระดบัจังหวัดที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร ICS & EOC100

4. มีทีม CDCUที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 

3 ทีม 

ข้อมูลทีม CDCU ไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 

3 ทีม 

5. มี Official Document ของหน่วยงานสาธารณสุข

ระดบัจังหวัดที่ระบุภัยส าคญัอย่างน้อย 3 ภัย และ

Resource mapping ส าหรับการรับมือภัยส าคญั

ทั้ง 3 ภัย

1. การวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงโรค/

ภัยที่ส าคญั อย่างน้อย 3 ภัย 

2. ข้อมูล Resource mapping ส าหรับการ

รับมือภัยส าคญัทั้ง 3 ภัย ที่ไดจ้ากการ

วิเคราะห์

6. มี Operational plans ส าหรับ 3 ภัยส าคญัโดยระบุ

ระบบบัญชาการที่สอดคล้องกบัภัยที่ส าคญัทั้ง 3 ภัย

ไว้ดว้ย

-

7. มีแผน BCP ส าหรับ สสจ./รพศ./รพท. ที่สอดคล้อง

กบั Operational plans 

-

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี
กิจกรรม

ด าเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้ง ข้อมูล/ผลงานท่ีมุ่งเน้นใน รอบท่ี 1

6 :

องค์กร

สมรรถนะสูง

การบริหาร

การเงนิการ

คลัง

ดา้นสุขภาพ

1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงนิ

- ระดบั 7 ไม่เกนิร้อยละ 2

- ระดบั 6 ไม่เกนิร้อยละ 4

* สรุป คอื ต้องไม่มี รพ.ใด ประสบภาวะวิกฤตทาง

การเงนิระดบั 6/7

1. การพัฒนาศักยภาพการบริหารดา้นการเงนิ

การคลังแกเ่ครือข่ายและบุคลากร 

2. การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(Division of regional health) 

3. การพัฒนาระบบบบัญชี (Accounting) 

4. การจัดสรรเงนิอย่างเพียงพอ (Budgeting) 

5. การติดตาม ก ากบั เคร่ืองมือประสิทธิภาพ

ทางการเงนิ (Efficiency) 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเบิกจ่าย (Claim)

ของหน่วยบริการ 

2. ร้อยละของการก ากบัติดตามแผน

การลงทุนตามนโยบายการลงทุน

- สสจ. + รพ.ทุกแห่ง  มีแผนเงินบ ารุง และแผนลงทุน

ด้วยเงินบ ารุง ระยะ 3 ปี (ปี 2566 – 2568)

- สสจ. + รพ.ทุกแห่ง  มีแผนเงินบ ารุง และแผนลงทุน

ด้วยเงินบ ารุง 1 ปี (ปี 2566)

- สสจ. + รพ.ทุกแห่ง เบิกจ่ายงบลงทุบด้วยเงินบ ารุง 

เพ่ือการลงทุนตามนโยบาย

1. ข้อมูลแผนการลงทนุ 3 ปี (2566-2568) 

ของ สสจ. และ รพ.ทุกแหง่

2. ข้อมูลแผนเงนิบ ารุง 3 ปี (2566-2568 )

ของ สสจ. และ รพ.ทุกแหง่ ที่ไดรั้บอนุมัติจาก

นพ.สสจ.

Functional Based = 4 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง
ข้อมูล/ผลงานทีมุ่ง่เนน้ใน 

รอบที ่1

7 :

ปัญหาส าคัญ

ระดับพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพท่ี 5

Digital Health 

(การแลกเปลี่ยนข้อมูล

สุขภาพโดยโปรแกรม

ฮุกกะ เขตสุขภาพที่ 5)

1. ร้อยละของสถานบริการที่ท าการเชื่อมต่อ

แล้วเปิด Node online (ร้อยละ 80) 

2. จ านวนราย/คร้ังของการใช้บริการ HIE

ระหว่างสถานบริการรายจังหวัด (มากกว่า 

2,000 คร้ังต่อเดอืน) 

3. จ านวนผู้รับบริการที่ใชข้้อมูล PHR ราย

จังหวัด (มากกว่า 1,000 รายต่อเดอืน)

1. ข้อมูลสถานบริการที่ท าการเชื่อมตอ่

แล้วเปิด Node online ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด

2. ข้อมูลจ านวนราย/คร้ังของการใช้
บริการ HIE ระหว่างสถานบริการราย

จังหวัด

3. ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการที่ใช้ขอ้มลู 

PHR รายจังหวัด มากกว่า 1,000 ราย

ต่อเดอืน

Area Based ระดับเขต = 2 ประเด็น

ตัวช้ีวัด และข้อมูลผลงานมุ่งเน้นในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



ประเด็นท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง
ข้อมูล/ผลงานทีมุ่ง่เนน้ใน 

รอบที ่1

หน่วยงาน.

รับผิดชอบ

8 :

Innovative 

Health care

เขตสุขภาพที่ 5

การพัฒนา

ระบบงาน ODS 

อย่างครบวงจร

1. โรงพยาบาลมีระบบบริการการผ่าตัดวัน

เดยีวกลับที่ใหบ้ริการผู้ป่วยไดอ้ย่างครบ

วงจร

2. มีหน่วยประเมินกอ่นการผ่าตัดของวิสัญญี

แพทย์ [pre-anesthesia clinic] ที่ได้
มาตรฐานตามขอ้ก าหนดของระบบบริการ

ผ่าตัดวันเดยีวกลับ

3. มีพยาบาล [ODS nurse manager] ที่เป็น

ผู้จัดการระบบบริการรับผิดชอบการ

ใหบ้ริการร่วมกบัทีมการรักษา

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัแบบ 

One Day Surgery (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 25) 

ในโรคที่ไดรั้บบริการผ่าตัด One Day 

Surgery สูงสุด

1. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ระบบบริการและประโยชน์ของ 

ODS

2. การตรวจประเมินโรงพยาบาล

ใหเ้บิกจ่ายไดใ้นระบบของ สปสช.

3. ความครบถว้นของ

องคป์ระกอบในระบบบริการ

ผ่าตัดวันเดยีวกลับ

ทีม SP. สาขา 

ODS. 

(รพ.ปข.) /

พคบ.

Area Based ระดับเขต = 2 ประเด็น

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 / 2566



วัน/เวลา กิจกรรม รูปแบบ/ สถานที่

วันจันทร์ที่ 20 กมุภาพันธ์ 2566

09.00-12.00 น. ประเดน็ที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดบับริการ

ผู้สูงอายุ

หวัข้อ : วัยท างาน

- ตัวช้ีวัดผู้ป่วยซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย 

ผู้นิเทศ : ทีมสุขภาพจติ สถาบันกลัยาณ์

Online ผ่าน webex ของสถาบัน

กลัยาณ์ Meeting number: 

2555 426 6120

วันอังคารที่ 21 กมุภาพันธ์ 2566

09.00- 12.00 น. ประเดน็ที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดบับริการ

ผู้สูงอายุ 

- หวัข้อ: มารดาและทารก ,เดก็ปฐมวัย ,ผู้สูงอายุ

ผู้นิเทศ : ศูนย์อนามัยที่ 5 และกรมการแพทย์
- หวัข้อ TEDA4I
ผู้นิเทศ : สถาบันกลัยาณ์

Online ผ่าน webex ของศูนย์อนามัยฯ 

Meeting number: 2552 671 4454

Password: r1H566

ร่าง ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ

รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันท่ี 22 – 24 กุมพาพันธ ์2566



วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 – 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศก,์ ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ  

และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟังการน าเสนอ

ข้อมูลภาพรวมจงัหวัด

Onsite : หอ้งประชุม ช้ัน 5 สสจ. ปข,

Online : ระบบ ZOOM สสจ.ปข.

Meeting ID : 297-880-7045

Passcode : ssj_00061

13.00 – 16.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และเกบ็ข้อมูล รพ.ประจวบครีีขันธ์
13.00 - 16.30 น. สาธารณสุขนิเทศก ์ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม และเกบ็ข้อมูล ยังไม่ระบุพ้ืนที่

13.00- 15.30 น. ประเดน็ที่ 1 : Health for Wealth 

- กญัชาทางการแพทย์ + แพทย์แผนไทย      
* ผู้รับนิเทศจาก สสจ. น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานภาพรวมจังหวัด 

ณ รพ.แห่งแรกท่ีทีมลงไปตรวจเย่ียม  

- ทีมนิเทศจาก อย.      

Onsite : รพ.กยุบุรี

**รอนัดหมายอีกคร้ัง**

13.00-16.30 น. ประเดน็ที่ 2 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ Onsite : ยังไม่ระบุพ้ืนที่

13.00-16.30 น. ประเดน็ที่ 3+5 : ตัวช้ีวัดเกีย่วกบังานทันตะฯ ทั้งหมด Onsite : สสจ.ปข.

13.00-16.30 น. Area based เขตสุขภาพที่ 5 : Digital Health Online : ผ่าน zoom เขตสุขภาพที่ 5

Meeting ID : 5077642941

Passcode : 761349

ร่าง ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ

รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันท่ี 22 – 24 กุมพาพันธ ์2566

วัน/เวลา กิจกรรม รูปแบบ/ สถานท่ี



วันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566
09.00-12.00 

น.

ผู้ตรวจฯ ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม และเกบ็ข้อมูล

(รพ. + รพ.สต. 1 แหง่น าเสนอข้อมูลที่ รพ.) + Surprise Visit รพ.สต. 1 แหง่

Onsite : รพ.บางสะพานน้อย

+ รพ.สต. ใน อ.บางสะพานน้อย

13.00-16.30 น. ผู้ตรวจฯ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และเกบ็ข้อมูล

(รพ. + รพ.สต. 1 แหง่น าเสนอข้อมูลที่ รพ.) + Surprise Visit รพ.สต. 1 แหง่

Onsite : รพ.บางสะพาน

+ รพ.สต. ใน อ.บางสะพาน

09.00-12.00น. สาธารณสุขนิเทศก ์ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม และเกบ็ข้อมูล Onsite : สสจ.ประจวบฯ

13.00-16.30 น. สาธารณสุขนิเทศก ์ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และเกบ็ข้อมูล Onsite : รพ. 1 แหง่ (ยังไม่
ระบุ)

10.00-12.00 น. ประเดน็ที่ 1 : Health for Wealth 

- กญัชาทางการแพทย์ + แพทย์แผนไทย      

Onsite : รพ.บางสะพาน

13.00-15.00 น. ประเดน็ที่ 1 :Health for Wealth 

- กญัชาทางการแพทย์ + แพทย์แผนไทย      
Onsite : รพ.บางสะพานน้อย

09.00-16.30น. ประเดน็ที่ 5 : ความมั่นคลดา้นสุขภาพ ( วัคซีน, SAT, PHEM ) ****รอแจง้ยืนยันอีกคร้ัง***

09.00-16.30น. ประเดน็ที่ 6 : องคก์รสมรรถนะสูง

- การเงินการคลังสุขภาพ  (ทีม CFO)
Onsite : รพ. (ยังไม่ระบุ)

13.00-16.00 น. Area Based : Innovative Healthcare เขตสุขภาพที่ 5 

- การพัฒนาระบบงาน ODS อย่างครบวงจร
****รอแจง้ยืนยันอีกคร้ัง***

ร่าง ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ

รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันท่ี 22 – 24 กุมพาพันธ ์2566

วัน/เวลา กิจกรรม รูปแบบ/ สถานที่



ร่าง ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ

รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันท่ี 22 – 24 กุมพาพันธ ์2566

วัน/เวลา กิจกรรม รูปแบบ/ สถานที่

วันศุกร์ที่ 24 กมุภาพันธ์ 2566

09.00-12.00 น. ประชุมน าเสนอสรุปผลการตรวจราชการ

รายประเด็น 

Onsite : ห้องประชุม ช้ัน 5 สสจ.ประจวบฯ

Online : ระบบ ZOOM สสจ.ประจวบฯ

Meeting ID : 297-880-7045

Passcode : ssj_00061



เอกสารประชุมชี้แจงการตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2566

เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 5 มกราคม 2566

รายละเอียดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ 2566



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.3 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ 

ประเด็นท่ี 5 : ความม่ันคงด้านสุขภาพ 

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ 

ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผู้บริหาร ผ่านการ

ฝึกอบรม หลักสูตร ICS 

& EOC 100 ร้อยละ 100

จังหวัดจัดส่ง นพ.สสจ./รองนพ.

สสจ. หรือ ผชช.ว./ผอ.รพศ/ผอ.

รพท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร

ICS 100

ตรวจสอบรายงานผล

การผ่านการอบรม

หลักสูตร ICS 100 

รวมถึงใหข้้อเสนอแนะ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สามารถตัดสินใจเพ่ือบริหาร

จัดการต่อภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1 และ 2

ค านิยาม

ผู้บริหารระดับจังหวัด หมายถึง นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวัด, รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดทุกคน (ท้ัง ผชช.ว 

ผชช.ส และอ่ืน ๆ), หวัหน้ากลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกคน, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลท่ัวไป, รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ทุกคนทุกต าแหน่ง (รวมรองบริหารด้วย), รองผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลท่ัวไปทุกคนทุกต าแหน่ง (รวมรองบริหารด้วย), หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลศูนย์, หัวหน้ากลุ่มงานใน

โรงพยาบาลท่ัวไปทุกคน, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน และหวัหน้ากลุม่งานในโรงพยาบาลทุกคน

หลกัสูตร ICS & EOC 100 หมายถึง หลกัสูตรการจัดการภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

และศูนย์ปฏิบัติการฉกุเฉนิทางสาธารณสุข



สถานการณ์ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดท่ีผ่านการอบรม

หลักสูตร ICS & EOC 100  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน
จ านวนผูบ้ริหารในหนว่ยงานทัง้หมด (คน) ผู้บริหารผา่นการอบรม 

ผู้บริหาร รองผู้บริหาร หน.กง./หน.ฝ่าย รวม จ านวน ร้อยละ

สสจ.ปข. 1 5 13 19 14 74

รพ.หัวหิน 1 6 40 47 9 19

รพ.ปราณบุรี 1 0 16 17 6 35

รพ.สามร้อยยอด 1 0 14 15 4 27

รพ.กุยบุรี 1 2 13 16 3 19

รพ.ประจวบฯ 1 6 47 54 16 30

รพ.ทับสะแก 1 1 10 12 6 50

รพ.บางสะพาน 1 0 23 24 6 25

รพ.บางสะพานน้อย 1 1 11 13 4 31

รวมท้ังหมด 9 21 187 217 68 31

(ข้อมลู ณ วันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2566)



แนวทางการจัดการเพ่ือใหผ้า่นเกณฑ์

ผู้บริหาร, รองผู้บริหาร และ หน.กง./หน.ฝ่าย ใน สสจ. / รพ. ทุกแหง่

(ตามเป้าหมายที่ก าหนด)

- เตรียมเข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 ของผู้บริหารระดับจังหวัด

กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ (กสธฉ.) จะจัดการอบรมให้
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

( ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลหลักสูตร)



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.4 รายงานสถานการณ์ COVID 19 

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ





















เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.5 แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ของ

หน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข

โดย....รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง



































ตวัอยำ่งรปูภำพวซีำ่ของประเทศไทย ทีอ่อกโดย
สถำนกงสลุไทยในเมอืงลอสแองเจลสิ

ตวัอยำ่งรปูภำพตรำประทบัของประเทศไทย



แนวทำงกำรใหบ้รกิำรวคัซนีโควดิ 19 ในนกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ
ส ำหรบัหนว่ยบรกิำรสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ

แนวทำงกำรใหบ้รกิำรวคัซนีโควดิ 19 ในนกัทอ่งเทีย่ว
ชำวตำ่งชำต ิส ำหรบัหนว่ยบรกิำรสงักดักระทรวง
สำธำรณสขุ เผยแพรท่ีเ่ว็บไซตก์รมควบคมุโรค : 
https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?p
ublish=13758



กำรเสนอรำยชือ่หนว่ยบรกิำรเพือ่จดัต ัง้เป็น
หนว่ยบรกิำรฉดีวคัซนีโควดิ 19 
ส ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำติ



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.6 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านม  

(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค 

ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2565

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด













เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.7 แนวทางการน าส่งผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด

เข้ารับการบ าบัดรักษา

โดย....รองเรวัฒน์ สุขหอม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์







ความคืบหน้าศูนย์คัดกรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอ จ านวนศูนย์คัดกรอง

1. หัวหิน 10

2. ปราณบุรี 7

3. สามร้อยยอด 5

4. กุยบุรี 9

5. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 16

6. ทับสะแก 8

7. บางสะพาน 7

8. บางสะพานน้อย 8

รวม 70



จัดประชมุเพ่ือชีแ้จงท าความเขา้ใจการปฏบิตังิานในศนูยค์ดักรองทกุอ าเภอ



แผนการด าเนินงานเดอืนกมุภาพันธ์ 2566

อบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพ่ือการ

บ าบัดรักษาและส่งต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม SM CM โดยส านักเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข



5.1 เกณฑ/์แนวทางการจัดสรรงบกองทุน

หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติของหน่วยบริการ

ประจ า และ รพ.สต.ภายในเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ

โดย....กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา



1. การจดัสรรงบประมาณ รพ.สต.ถ่ายโอน ประเด็น งบค่าเสือ่ม  PP/OP   Fee schedule  รายการอ่ืนๆ (ค่ายาและ

เวชภณัฑ)์

1.1 ค่าเสือ่ม : สปสช.โอนตรง รพ.สต.ถ่ายโอน

1.2 OP/PP   : ตามเสนอ

1.3 Fee schedule : ตามเสนอ

1.4 รายการอ่ืนๆ (ค่ายาและเวชภณัฑ)์ : ตามเสนอ

ส าหรับประเด็นค่าเสือ่มปี 2565 ของรพ.สต.ทบัใต ้มีแนวทาง คือ

1. คืนเงนิงบประมาณ 

2. โอนเงนิงบประมาณคืน สปสช. แลว้ใหส้ปสช.โอน รพ.สต.ตรง

3. ขอเปลีย่นแปลงรายการ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาล) วันที่ 31 มกราคม 2566 



การจดัสรรเงินให ้รพ.สต.ท่ีถ่ายโอน ปี 2566 ตามเสนอ

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.
หมายเหตุ : ตวัหนงัสือสีแดง คือ ยงัไม่มีการส่งเอกสารท่ีลงนามมา สสจ.



2. ระบบส่งตอ่ : 

1. ระบบส่งต่อดีอยู่แล้ว  ผู้บริหารก ากับติดตามใหผู้้ปฏิบัติด าเนินการตามแนวทางส่งต่อ โดยผู้รับ

ชอบงาน Refer ของ สสจ.จะจัดส่งแนวทางการส่งต่อใหทุ้ก รพ. 

2. ทรัพยากร : ขอสนับสนุนทรัพยากรจาก รพ. ได้แก่ เคร่ืองช่วยหายใจ ตู้อบเด็ก 

และแพทย์เฉพาะทาง

3.การจัดตารางเวร โดยศูนย์ส่งต่อ รพ.ประจวบ และ รพ.หวัหนิ จัดตารางเวรโดยมีการ

ประสานงานกันเพ่ือไม่ใหข้าดแพทย์เฉพาะทาง

กรณีมีปัญหา  โทร. 1.รองแพทย์ 2.ผอ.รพ. 3. นพ.สสจ.ปข โดยมี ผอ.รพ.ต้นทางเป็นผู้โทร

4. รพ.บางสะพานน้อย เสนอการ Refer ข้ามเขต ในประเด็น Refer หวัใจ

3. การจัดท าแผนเงนิบ ารุง ระยะ 3 ปี (ปี 2566-2568) : สืบเน่ืองจากจากมติท่ีประชุม สป.สัญจรขอใหท่้าน

พิจารณาการจัดท าแผนเงนิบ ารุงปีเร่ือง Solar rooftop ใหอ้ยู่ในแผนเงนิบ ารุงปี 2566 ด้วย



สรุปการประชมุหารืองานของทมีผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทีมสาธารณสุขอ าเภอ (น าทมีโดย ...รองคมสัน  ไชยวรรณ)์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

1. การบริหารก าลังคน

1.1 การตั้งแต่งคณะกรรมการบริหารก าลังคนระดบัจงัหวัด 

- มี สสอ . 2คน เป็นตัวแทน

1.2 การบริหารก าลังคนใหต้รงตัว ตรงต าแหน่ง และการ

บริหารต าแหน่งว่าง

- ใหต้ัวแทนทั้ง 2 ท่าน หาข้อมูลที่เกีย่วข้องของผู้โอน/ย้าย 

กอ่นการประชุม คกก.บริหารก าลังคน 1 สัปดาห์

- ใหส้สอ. ท าข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมแผน

การบริหารจดัการ เรียงล าดบัตามความจ าเป็น/ 

ความส าคญั

2. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ติดตามการเบิกจา่ยงบฯ ส่วนที่ สสอ. ไดรั้บจดัสรรจาก 

สสจ. ใน 6 เดอืนแรก

- ให ้สสอ. เร่งด าเนินการตามแผนและเบิกจา่ยทันท ีที่

ด าเนินการเสร็จสิ้น

3. การพัฒนาปฐมภูมิ

3.1 พชอ.

3.2 การจดัท าแผน PCU/NPCU ของ รพ.สต. ที่ไดรั้บ

งบประมาณ

3.3 การสมัครใช้ APP Smart อสม.

3.4 การลงทเบียน “ชุมชนจดัการสุขภาพ” ในโปรแกรม 

Health Gate

- จดัประชุม พชอ. และก าหนดประเดน็ปัญหา 2 ประเดน็ แจง้

กลุ่มงาน พคบ. สสจ. ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566

- ติดตาม รพ.สต. ใหจ้ดัท าแผนส่งกลุ่มงาน พคบ. สสจ. 

ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566

- ติดตามให ้อสม. สมัครใช้ App smart อสม.

-ติดตามให ้รพ.สต. ลงทะเบียนในโปรแกรม และประสานให้
ชุมชนบันทึกข้อมูลที่เกีย่วข้องลงในโปรแกรม



สรุปการประชมุหารืองานของทมีผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทีมสาธารณสุขอ าเภอ (น าทมีโดย ...รองคมสัน  ไชยวรรณ)์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

4. งานควบคุมโรคติดต่อ

4.1 การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค

4.2 โครงการหนอนพยาธิ

4.3 CDCU+

- เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีน MR

- ก าหนดใหม้ีเจา้ภาพใหชั้ดเจน และมีแผน ผลการด าเนินงาน 

ตั้งเป้าไม่เกนิเดอืนมิถนุายน 2566

- ใหม้ีเจา้หน้าที่ส่วนของกฏีะ และเจา้หน้าที่ Lab อยูใ่นทีมดว้ย

5. งานทันตกรรม

5.1 การประเมินมาตรฐานบริการทันตกรรม ในรพ.ส.ต. ที่

เป็น PCU/NPCU

- ติดตามให ้รพ.สต.เป้าหมาย ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์

6. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

6.1 การพัฒนางานอาชีวอนามัยและ green and clean

- เชิญทุกอ าเภอส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม - ใหก้ลุ่มงาน อวล สรุปประเดน็ที่ต้องด าเนินการต่อ ส่งให ้

สสอ.

7. งานแพทย์แผนไทย

7.1 กญัชา/กระท่อม

- การผลิต การใช้ การจ าหน่าย

7.2 การจดับริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. เพ่ือตอบโจทย์
ตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข

- ให ้สสอ. น าประเดน็ที่ไดจ้ากการพูดคยุ ไปแจง้ รพ.สต. เพ่ือ

เป็นแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจที่ถกูต้อง ตรงกนั

- ให ้สสอ. แจง้แนวทางการปฏิบัติ แก ่รพ.สต. เพ่ือใหไ้ด้
ผลงานตามตัวช้ีวัด



สรุปการประชมุหารืองานของทมีผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทีมสาธารณสุขอ าเภอ (น าทมีโดย ...รองคมสัน  ไชยวรรณ)์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

8. งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

- การประชุมช้ีแจงงาน ใหก้บัผู้รับผิดชอบงานใน สสอ.

- มีงบประมาณสนับสนุนอ าเภอ อ าเภอละ 10,000 บาท

- แจง้ผู้รับผิดชอบงานใหเ้ข้าร่วมประชุมและเตรียมจดัท าแผน

เพ่ือรองรับงบประมาณ

9. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

9.1 การจดัตั้งศูนย์คดักรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด

- เชิญ รพ.สต. ทุกแหง่ + PM งานยาเสพติดใน รพ.สต. 

เข้าร่วมเพ่ือเรียนรู้การคดักรอง การบ าบัดเบ้ืองต้น การส่ง

ต่อ การบันทึกข้อมูลใน บสต.

- แนวทางปฏิบัติในการจดัตั้งศูนย์คดักรองผู้ใช้ยาและ

สารเสพติด (เพ่ิมเติม)

- ให ้สสอ. แจง้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม

- ให ้สสอ.จดัส่งช่ือ ศูนย์คดักรองฯ ที่จะจดัตั้งเพ่ิมเติม ให้
จงัหวัดเพ่ือส่งกระทรวง เมื่อถงึรอบที่เปิดใหส้มัครใหค้ร้ัง

ต่อไป

10. การสนับสนุนการถา่ยโอนภารกจิ สอน. / รพ.สต. ให้แก ่

อบจ.

- การเตรียมการรับการลงพ้ืนที่ติดตามผลกระทบจากการ

ถา่ยโอน ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ดา้นสาธารณสุข

(อ าเภอหวัหนิ)

- มอบ สสอ.ปราณบุรี จดัเตรียมข้อมูล น าเสนอตามประเดน็

การติดตามผลกระทบจากการถา่ยโอนทั้ง 6 ประเดน็ ส่งให้
กลุ่มงานยุทธฯ สสจ.ปข. ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2566

- มอบ กลุ่มงาน ยุทธฯ จดัท าข้อมูลผลกระทบดา้นบริการ 

น าเสนอในที่ประชุม



คณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒสิภา ลงพ้ืนทีต่ดิตามผลกระทบจากการถา่ยโอน
วันจันทร์ที ่20 กมุภาพันธ์ 2566

รับฟังความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะจาก จนท.รพ.สต. และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง

กบัการถา่ยโอน
วัตถุประสงค์

พ้ืนที่เป้าหมาย 1. รพ.สต.ที่ถา่ยโอน

2. รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ถา่ยโอน 

3. ทีมผู้บริหารส่วนสาธารณสุข + อบจ. (น าเสนอข้อมูลที่ รพ.หวัหนิ)



6.1 แผนการพัฒนาระบบบริการ 

(Service plan) สาขา IMC

โดย....โรงพยาบาลประจวบฯ

เร่ืองจากอ าเภอ
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PRACHUAP-KHIRIKHAN HOSPITAL

BY PHYSICAL MEDICINE & REHABIL ITATION



-นีล อารม์สตรอง
SCI

Stroke

TBI

Hip fracture

Barthel’s index 
≤ 7

IM
C

Follow up 6 m



IMC node

IMC bed

(2 bed) F2

IMC ward 

(6 bed) 

F1

(10 bed) S

IMC bed

(2 bed) F2

IMC bed

(2 bed) F2

IMC bed

(2 bed) F2

IMC bed

(4 bed) M1



KPI Target 2563 2564 2565 Target 2566 (ต.ค.65-ธ.ค.66)

รอ้ยละของผูป่้วยไดร้บัการดแูล
และตดิตามครบ 6 เดอืน

≥70% 74% 77% 71% ≥75% หวัหนิ 69%
ปราณบุร ี 100%
สามรอ้ยยอด 88%
กุยบุร ี 50%
ประจวบคีรขีนัธ ์ 71%            75%
ทบัสะแก -
บางสะพาน 60%
บางสะพานนอ้ย -

ผูป่้วยมคีะแนน ADLs 
function เพิม่ขึน้

≥75% 63% 70% 80% ≥75% หวัหนิ 87%
ปราณบุร ี100%
สามรอ้ยยอด  67%
กุยบุร ี 100%
ประจวบคีรขีนัธ ์ 75%            81%
ทบัสะแก -
บางสะพาน 100%
บางสะพานนอ้ย -



IMC case  F/U to 6 month ≥75% (October – December 2022)
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ผลงานรวมทัง้จงัหวดัรอ้ยละ 75



Barthel’s index increase % Target ≥75%
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ผลงานรวมทัง้จงัหวดัรอ้ยละ 81



Problem in IMC

ระบบฐานขอ้มูลและการสง่ตอ่เคสยงัไม่ความเสถยีร ไม่มคีวามเชือ่มโยง
ของขอ้มูล

ปัญหาทางดา้นการขาดแคลนบุคลากรในบางโรงพยาบาลในการฟ้ืนฟู
ผูป่้วย เชน่ นักแกไ้ขการพูด นักกจิกรรมบ าบดั

ผูป่้วยและญาตไิม่พรอ้มมาฟ้ืนฟู เน่ืองจากปัญหาทางดา้นคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทาง และเวลาในการมาฟ้ืนฟู และการเป็น care giver 



Plan 

ปรับปรงุเรือ่งการเกบ็ขอ้มลู และการสง่ตอ่ขอ้มลู 

เพิม่บคุลากร นักกายภาพบ าบัด พยาบาลฟ้ืนฟ ูนักกจิกรรมบ าบัด** นัก
กายอปุกรณ์ 

เพิม่เครือ่งมอืทีทั่นสมัย และชว่ยเพิม่ศักยภาพในการฝึกฝนของผูป่้วย

พัฒนารปูแบบการดแูลผูป่้วย โดยอาศัยเทคโนโลยกีารสือ่สารเขา้มาชว่ย 

สนับสนุนบคุลากรในการอบรมฟ้ืนฟ ู(พยาบาลฟ้ืนฟ ู4 เดอืน)



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION



เร่ืองอ่ืนๆ
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THANK YOU



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน

๑. นางสาวอภิญญา อกัษร นายแพทย์ โรงพยาบาลหวัหิน

๒. นางสาวศนัสนีย์
เกียรติวิศาล
ชยั

นายแพทย์ โรงพยาบาลหวัหิน

๓. นางสาววิรากานต์ คงเนียม เภสชักร โรงพยาบาลหวัหิน

๔. นายอภิวฒัน์ บณัฑิตยช์าติ
นายแพทย์
เช่ียวชาญ

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขนัธ์

๕. นางสาวช่ืนตา อาชีพสมุทร เภสชักรช านาญการ
โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขนัธ์
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