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นายแพทยก์ติต ิกรรภริมย์
สาธารณสขุนเิทศก์

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพชรบรุ ี

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 
ปีงบประมาณ 2564 รอบที ่2

ระหวา่งวนัที ่3-4 สงิหาคม 2564



ล ำดบักำรน ำเสนอ

สสจ.เพชรบรุี • ขอ้มลูทั่วไปจังหวดัเพชรบรุี1.ขอ้มลูทั่วไป

• โครงกำรเกีย่วกบัพระรำชวงศ์

• กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

• ระบบสขุภำพปฐมภมูิ
2.Agenda based

• สขุภำพกลุม่วยั และ สขุภำพจติ

• ระบบธรรมำภบิำล
3.Function based

• สขุภำพมำรดำและทำรก4.Area based

• สนับสนุนยทุธศำสตรจั์งหวดัเพชรบรุี

• พัฒนำขอ้มลู + IT

• นวตักรรม

• COVID - 19

• กำรบรหิำรงบด ำเนนิงำนและงบลงทนุ

5.ประเด็นเพิม่เตมิ

• ทบทวนและวเิครำะหก์ำรเสยีชวีติ6. ตอบขอ้เสนอแนะ รอบ 1 

รพ.พระจอมเกลำ้ฯ • ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย7.Function based

2

1.

2.



ขอ้มลูทั่วไป 
จังหวดัเพชรบรุี

เขำวงัคูบ่ำ้น 
ขนมหวำนเมอืงพระ 

เลศิล ้ำศลิปะ 
แดนธรรมะทะเลงำม 



ขอ้มลูทัว่ไป

🚑 F2  34 กม.

(30 เตยีง)
รพ.หนองหญา้ปลอ้ง

🚑 F2 22 กม.

(30 เตยีง)

รพ.เขายอ้ย

🚑 F2 45 กม.

(30 เตยีง)

รพ.แกง่กระจาน

🚑 F2 12 กม. 

(30 เตยีง)

รพ.บา้นแหลม

🚑M2  48 กม.

(60 เตยีง)

รพ.ชะอ า

🚑 F1 17 กม.

(60 เตยีง)

รพ.ทา่ยาง

🚑 S

(550 เตยีง)

รพ.พระจอมเกลา้ฯ

🚑 F2 12 กม.

(30 เตยีง)

รพ.บา้นลาด 
ในสงักดั กสธ.

- รพท. (S)      1  แหง่
- รพช. (M2) 1 แหง่
- รพช. (F1) 1 แหง่
- รพช. (F2) 5 แหง่
- รพ.สต.     116 แหง่
- สอน.            1 แหง่
- สอ.(อบต.)    1 แหง่

สว่นภมูภิาค
8 อ ำเภอ
93 ต ำบล
698 หมูบ่ำ้น

สว่นทอ้งถิน่
2 เทศบำลเมอืง
13 เทศบำลต ำบล

69 อบต.

นอกสงักดั กสธ.
- สถำนกีำชำด
- รพ.คำ่ยรำมฯ
- รพ.กรงุเทพเพชรบรุี
- รพ.มหำชยัเพชรรัชต์

4
จังหวดัเพชรบรุี

กำรปกครอง

หน่วยบรกิำร



Agenda based

โครงกำรเกีย่วกบัพระรำชวงศ์

กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

ระบบสขุภำพปฐมภมูิ

1.

2.

3.



1. ผูต้อ้งขงั 1,923 คน (ช 1,733/ญ 190)

2. พยำบำล 2 คน, นักจติวทิยำคลนิกิ 1 คน, จติอำสำ 187 คน
3. โรคระบบทำงเดนิหำยใจ, โรคผวิหนัง,  
สขุภำพในชอ่งปำก, HT/DM, AIDs, TB, ผูส้งูอำยุ

4. ตดิเชือ้โควดิ-19 ในแดนแรกรับ 8 รำย (31/7/64)

ผลลพัธ์

1. กำรพัฒนำงำนสำธำรณสขุในเรอืนจ ำ

- จัดระเบยีบอำคำร, สถำนทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม

- ระบบกำรเงนิกำรคลังของ Cups

- ขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิำรเรอืนจ ำ

2. กำรจัดบรกิำรสขุภำพทีจ่ ำเป็น 6 ดำ้น โดย
รพ.แมข่ำ่ย และ รพ.อืน่ภำยในจังหวดั เป็นประจ ำทกุ

เดอืน สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ครอบคลมุ 
กำรรักษำพยำบำล, กำรสง่เสรมิสขุภำพและ
ป้องกันโรค, กำรสง่เสรมิสขุภำพจติ, กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ, ระบบกำรสง่ตอ่ผูป่้วยและกำรจัดกำร

สทิธิใ์หผู้ต้อ้งขงั

3. จัดท ำแผนเผชญิเหตใุนสถำนกำรณ์โควดิ-19 ,

ก ำกบัตดิตำม ตรวจเยีย่มกำรด ำเนนิงำนตำมแผน,        
กำรฉีดวัคซนี, กำรท ำโรงพยำบำลสนำม

4. เพิม่ศกัยภำพกำรเขำ้ถงึบรกิำรฯ ใหก้บัผูต้อ้งขงั

5. กำรพัฒนำบคุลำกร, อบรม อสรจ.

6. กำรก ำกบัตดิตำมประเมนิผล และรำยงำนผล
ใหส้ว่นกลำงทกุเดอืน

กจิกรรม
สาเหตุ

การแพรก่ระจายของ COVID - 19

สถานการณ์

โครงกำรรำชทัณฑปั์นสขุ ท ำควำม ด ีเพือ่ชำต ิศำสน ์กษัตรยิ์Agenda based 6



โครงกำรรำชทัณฑปั์นสขุ ท ำควำม ด ีเพือ่ชำต ิศำสน ์กษัตรยิ์Agenda based 7

กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 9 เดอืน

1. อบรม อสรจ. 
2. สขุภาพชอ่งปาก
3. คดักรองปญัหาสขุภาพจติ
4. ป้องกนัโรคทีส่ าคญั
เชน่ TB, HIV, COVID-19

1. อบรม อสรจ. 63 คน ณ 1 ก.พ.64 (1:30)
2. ถอนฟนั 78 คน, ใหค้วามรูอ้นามยัชอ่งปาก 566 คน
3. คดักรองแรกรบั 953 คน พบโรค+รกัษาตอ่เนือ่ง 25 คน 
4.1 วณัโรค
- Verbal Screening แรกรบั 953 คน
- รกัษาตอ่เนือ่ง 11 คน    
- มแีผน X-ray (ตดิสถานการณ์โควดิ-19)

4.2 HIV
- คร ัง้ที ่1 เจาะเลอืดดว้ยความสมคัรใจ 1,588 คน พบเชือ้ 12 คน
- คร ัง้ที ่2 เจาะเลอืด 225 คน ไมพ่บเชือ้ (คงเหลอืผูป่้วยจ านวน 12 คน)

4.3 โควดิ-19 ในเรอืนจ า ท ัง้ในสว่นของผูต้อ้งขงัและ จนท.
- Swab จนท.+ผูต้อ้งขงั 100% (จ านวน 2,724 คน)
- ฉดีวคัซนี จนท.+ผูต้อ้งขงั 100%
- มผีูต้อ้งขงัตดิเชือ้โควดิ-19 จ านวน 8 ราย รกัษาหาย 6 ราย

ปญัหา อปุสรรค
- บคุลำกรประจ ำสถำนพยำบำลเรอืนจ ำ ไมเ่พยีงพอ
- รพ.แมข่ำ่ย อยูร่ะหวำ่งกำรพัฒนำศักยภำพบรกิำร เพือ่รองรับผูต้อ้งขัง
- ควำมเสีย่งตอ่กำรแพรร่ะบำดของโรคโควดิ-19 และวณัโรค ในเรอืนจ ำ



กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิAgenda based

ขบัเคลือ่นงำนผำ่นคณะกรรมกำรพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพ สำขำกญัชำทำงกำรแพทยจ์ังหวดัเพชรบุรี

จ านวนบคุลากรทีผ่า่นการอบรม (คน)

แพทยแ์ผนปจัจบุนั (7) / เภสชักร (13) /  แพทยแ์ผนไทย     
รพ.(21) , รพ.สต.(10)

F2 
(1/1/1,2)

F2 
(1/1/2,0)

F2 
(1/2/3,1)

S
(2/2/5,2)

F2 
(0/0/2,3)

F1 
(1/2/3,1)

M2 
(1/2/2,1)

F2 
(0/0/2,0)

1. ประชาชนเขา้ถงึคลนิกิกญัชาทางการแพทย์
ทีม่มีาตรฐานและปลอดภยั

2. ประชาชน มทีางเลอืกเพือ่ดแูลสขุภาพ 
(มุง่เนน้กลุม่ Palliative Care)

ขอ้มลูวันที ่22 ก.ค.64

- จงัหวดัเพชรบุร ีเปิดคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ จ านวน 1 แหง่ (รพ.พระจอมเกลา้ฯ) 
ในรปูแบบ One Stop Service บรกิาร สารสกดักญัชา 2 รายการ (THC , 1:1 ) และต ารบัยา
สมนุไพร 4 รายการ (ยาต ารบัศขุไสยาศน์ ,ยาท าลายพระสเุมร ,ยาแกล้ม แกเ้สน้ และน า้มนักญัชา สตูรอาจารยเ์ดชา)
- แผนเปิดคลนิกิบรกิารกญัชาทางการแพทย์
ระดบัโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 4 แหง่ : รพ.ชะอ า ,รพ.ทา่ยาง ,รพ.หนองหญา้ปลอ้ง ,  รพ.บา้นแหลม
ระดบั รพ.สต. จ านวน 2 แหง่ : รพ.สต.หนองขานาง อ.ทา่ยาง ,รพ.สต.หวัสะพาน อ.เมอืงเพชรบรุ ี

สถานการณ์

*มกีารเปลีย่นแปลง มอบให ้ผตร. เป็นผูล้งนามในขอ้ส ัง่การแทนปลดักระทรวงฯ

รพ.เขำยอ้ย
รพ.บำ้นแหลม

รพ.หนองหญำ้ปลอ้ง

รพ.แกง่กระจำน

รพ.บำ้นลำด

รพ.พระจอมเกลำ้

รพ.ทำ่ยำง รพ.ชะอ ำ

Out Comeการเปิดคลนิกิกญัชา ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

เป้าหมาย
รพ.หนองหญำ้ปลอ้ง
รพ.บำ้นแหลม

รพ.ทำ่ยำง
รพ.ชะอ ำ

รพ.สต.หัวสะพำน
รพ.สต.หนองขำนำง

ผลงาน
รพ.ทา่ยาง (29 ก.ค.)

รพ.หนองหญำ้ปลอ้ง (30 ก.ค.)
รพ.บำ้นแหลม (30 ก.ค.)

รพ.ชะอ ำ
รพ.สต.หัวสะพำน
รพ.สต.หนองขำนำง

ม.ิย. 64
- โรงพยาบาลเป้าหมายทกุแหง่จดัท าเอกสารขอ ยส.5 และเตรยีมแผนการเปิดคลนิกิกญัชา
- ยืน่เรือ่ง ผตร.เขต5 + ขอ้ส ัง่การใหเ้ปิดคลนิกิ
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กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิAgenda based

แผนการด าเนนิงาน และบรหิารจดัการ

ตดิตามผลในระดบัชุมชน

ผลการด าเนนิงานคลนิกิกญัชาทางการแพทย์
มผีูร้ับบรกิำรตัง้แตเ่ปิดคลนิกิทัง้หมด 120 รำย ผำ่นกำรคดักรองและไดร้ับ

ผลติภัณฑก์ญัชำทัง้หมด 86 รำย โดยรับกำรรักษำจำกแพทยแ์ผนปัจจบุนั
21 รำย และแพทยแ์ผนไทย 65 รำย 

(ขอ้มลูวันที ่22 ก.ค.64)

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ
ขับเคลือ่นงำนผ่ำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบรกิำรสุขภำพ 

สำขำกญัชำทำงกำรแพทย ์จังหวัดเพชรบรุ ีและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
และควำมกำ้วหนำ้กำรจัดตัง้คลนิกิกัญชำแบบบรูณำกำร พรอ้มแจง้ปัญหำ
อปุสรรค ใหผู้รั้บผดิชอบระดับจังหวัดทุกสัปดำห์ พรอ้มด ำเนนิงำนร่วมกับ
เครอืขำ่ยในระดบัชมุชน (พชอ.+อสม.)

เพิม่ปรมิำณคลนิกิกญัชำทำงกำรแพทยจ์.เพชรบรุ ีพรอ้มพัฒนำ

บคุลำกรโดยกำรอบรมออนไลน ์กำรใชย้ำกญัชำทำงกำรแพทยอ์ยำ่งปลอดภัย และ
สง่เสรมิใหบ้คุลำกรสำธำรณสขุทกุระดบัชัน้  มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักญัชำทำง
กำรแพทยเ์พือ่ประชำชนไดร้ับบรกิำรทีม่คีณุภำพ

ปญัหา/อปุสรรค
- ยำขำดสตอ๊ก 1:1 (GPO) และ น ้ำมนั อ.เดชำ (กรมกำรแพทยแ์ผนไทยฯ)
- สถำนกำรณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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รอ้ยละ 40 การจดัต ัง้ หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ(PCU) /
เครอืขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ(NPCU)

รอ้ยละ 40 ของประชาชน
ทีม่แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัดแูล

ปี 2560 -2563 เปิดด าเนนิการได ้18 ทมี
จากเป้าหมาย 46 ทมี (รอ้ยละ 39)

สถานการณ์

มาตรการส าคญั
❖ จดัหนว่ยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหนว่ย

บรกิารปฐมภมูคิรอบคลมุประชากรตาม พรบ.
(วางแผนปี 64 เปิด 7 ทมี)

❖ ด าเนนิการ 1 จงัหวดั 1 อ าเภอ ตน้แบบ
❖ เยีย่มเสรมิพลงั จากทมีระดบัจงัหวดั
❖ สรรหาแพทย ์FM 
❖ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรปุถอดบทเรยีน

สอน.ป่ำเด็ง

หว้ยแมเ่พรยีง

แมค่ะเมย
บำ้นซอ่ง

หนองปืนแตก

สองพีน่อ้ง

เขำกลิง้
ทำ่เรอื

โป่งลกึ-บำง
กรอย

ปำเกอะญอ

รพ.แกง่กระจำน

มะขำมโพรง

การด าเนนิงาน 
1 จังหวดั 1 อ ำเภอ ตน้แบบ  คอื อ ำเภอแกง่กระจำน
เป้ำหมำย 4 ทมี  เปิดได ้4 ทมี 
(NPCU หว้ยแมเ่พรยีง, NPCU เขำกลิง้,NPCU บำ้นซอ่ง,PCU ป่ำเด็ง,)

ระบบสขุภำพปฐมภมูิAgenda based 10



➢ การจดัต ัง้ PCU/NPCU จ านวน 21 ทมี รอ้ยละ 46.65
ครอบคลมุประชากร จ านวน 231,970 คน รอ้ยละ 47.78

➢ ผูป่้วยโรคเรือ้รงั รบับรกิารที ่PCU/NPCU
เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 8.11

Best Practice
➢ NPCU หว้ยแมเ่พรยีง ตน้แบบการดแูลโรคเรือ้รงั
➢ NPCU ไรส่ม้  ตน้แบบของ จงัหวดัเพชรบรุ ีและเขตสขุภาพที่ 5 
เร ือ่งการท างานเชงิรบั เชงิรกุ แบบเวชศาสตรค์รอบครวั

➢ NPCU ธงชยั  ตน้แบบ Community Isolution

มแีผนเปิดปี 64
ทมีทีเ่ปิดแลว้ปี 60-63

Pop 53,363 คน

แผนเปิด 5 ทมี
เปิดแลว้ 2 ทมี 
ครอบคลมุ Pop
รอ้ยละ 43.01

Pop 16,184
แผนเปิด 1ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี
ครอบคลมุ Pop
รอ้ยละ 100 

Pop 36,636คน 
แผนเปิด 4ทมี
เปิดแลว้ 2ทมี 
ครอบคลมุ Pop
รอ้ยละ 53.75

Pop 51,606
แผนเปิด 5 ทมี
เปิดแลว้ 2 ทมี
ครอบคลมุ Pop
รอ้ยละ 36.34

Pop 133,657 คน
แผนเปิด 12ทมี)
เปิดแลว้ 7 ทมี 
ครอบคลมุ Pop 
รอ้ยละ  57.84

ปี64 มแีผนเปิด 1
ทมี (เปิดแลว้)

Pop 85,807 คน
แผนเปิด 9 ทมี
เปิดแลว้ 6 ทมี

ครอบคลมุ Pop รอ้ยละ 54.70

Pop 30,908 คน
แผนเปิด 4ทมี
เปิดแลว้ 2 ทมี 
ครอบคลมุ Pop
รอ้ยละ 50

ปี64 มแีผนเปิด 3 ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี

Pop 77,355 คน
แผนเปิด 6ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี 
ครอบคลมุ Pop
รอ้ยละ 13.35

ปี64 มแีผนเปิด 2
ทมี

ปญัหาและอปุสรรค
ไมส่ามารถเปิดเพิม่ เนือ่งจากขาดแพทย ์FM

ผลการด าเนนิงาน

ระบบสขุภำพปฐมภมูิAgenda based 11



คนไทยทกุครอบครวัมหีมอประจ าตวั 3 คน จงัหวดัเพชรบรุ ี

ประชากร 485,588 คน

ครวัเรอืน   112,853 ครอบครวั
อสม.   (หมอคนที ่1)       7,835 คน
เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ (หมอคนที ่2)          644 คน
แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั /
แพทยท์ ัว่ไป (หมอคนที ่3)                    22/24  คน

1. สง่เสรมิการจดัท าฐานขอ้มลูหมอประจ าตวั 3 คน
2. สง่มอบบตัรและแนะน าตวัหมอประจ าตวั 3 คน 
3. มอบชุดของขวญัปีใหม ่ปี 2564 แกต่วัแทนครวัเรอืน
4. หมอประจ าตวั 3 คน เยีย่มผูส้งูอาย ุตดิบา้น ตดิเตยีง  
พรอ้มแนะน าตวั ใหค้ าปรกึษา

มาตรการ/กลวธิี

สถานการณ์ ผลงานการบนัทกึขอ้มลู 3 หมอ

ผลการด าเนนิงาน
➢บนัทกึขอ้มลู จ านวน 112,853 ครวัเรอืน รอ้ยละ 79.46
➢พฒันาศกัยภาพ อสม. เป็นหมอประจ าบา้น จ านวน 707 คน รอ้ยละ 100
➢อสม.ตดิตาม HRC จ านวน 3,468 คน รอ้ยละ 100 (ณ 18 กค. 64)

➢อสม. ฉดีวคัซนี  จ านวน 5,484 คน รอ้ยละ 69.82 

84.66
79.40 78.16

70.14 72.43

89.30
83.17 80.36 79.46

0
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40

60

80

100
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ผลการด าเนนิงานคนไทยทกุครอบครวัมหีมอประจ าตวั 3 คน

เยีย่มบา้นกลุม่ ผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง
ใหค้ าแนะน า  รอ้ยละ 90.37

แจกบตัร 3 หมอ มอบของขวญัปีใหม่
ครบ 8 อ าเภอ รอ้ยละ 100 ของผูป่้วยตดิเตยีง

เปิดตวั 3 หมอ 21 ธค. 63
และมอบบตัร ครบ 8 อ าเภอ รอ้ยละ 79.46

ระบบสขุภำพปฐมภมูิAgenda based 13



การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)

ปี 2561  ผา่นเกณฑ ์พชอ.คณุภาพท ัง้ 8 อ าเภอ
ปี 2562  ผา่นเกณฑ ์พชอ.คณุภาพท ัง้ 8 อ าเภอ
ปี 2563 ผา่นเกณฑ ์พชอ.คณุภาพท ัง้ 8 อ าเภอ

ตวัชีว้ดัรอ้ยละ 75 ของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
การพฒันาคณุภาพชวีติทีม่คีณุภาพ 

สถานการณ์ 

ผลการด าเนนิงาน (ไตรมาส 3)
1. ประชมุชีแ้จง PM ระดับอ ำเภอ  2 ครัง้
2. มคี ำสัง่ คกก.พชอ. 8 อ ำเภอ
3. จัดพัฒนำศักยภำพทมี พชอ. อ ำเภอละ 5 คน รวม 40 คน
4. ม ีODOP อ ำเภอละ 3 -5 ประเด็น  
- ประเด็นกำรควบคมุ และป้องกนัโรค COVID-19 (8 อ ำเภอ)  
- นโยบำย กำรดแูลผูส้งูอำยแุละกลุม่เปรำะบำงทำงสงัคม (7 อ ำเภอ) 
- นโยบำยของผูว้ำ่รำชกำรเรือ่ง ยำเสพตดิ (4 อ ำเภอ)
- อำหำรปลอดภัย (2 อ ำเภอ)
5. อ ำเภอมกีำรประเมนิตนเอง UCCARE รอบที ่1 และจังหวดัประเมนิ
รอบที ่2  ผำ่นเกณฑ์ UCCARE ระดับ 3 - 5 ทัง้  8 อ ำเภอ (100%) 
6. จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้23 มถินุำยน 2564

ระบบสขุภำพปฐมภมูิAgenda based 14

พัฒนำศักยภำพกรรมกำร พชอ. ครบ 8 อ ำเภอๆละ 5 คน

คณะกรรมกำร พชอ. ประชมุ อ ำเภอละ 1-2 ครัง้

เยีย่มกลุม่เปรำะบำง สงูอำยตุดิบำ้น ตดิเตยีง 
รอ้ยละ 87.43 จัดแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรด ำเนนิงำน พชอ. ครบ 8 อ ำเภอ



Function based

สขุภำพกลุม่วัย และสขุภำพจติ

ระบบธรรมำภบิำล

1.

2.



ผลการดแูล
กลุม่ตดิบำ้น → ตดิสงัคม 27 คน (3.13%)
กลุม่ตดิเตยีง → ตดิบำ้น 23 คน (7.64 %)

Function based สขุภำพกลุม่วัย (ผูส้งูอำย)ุ

21.… 21.54

16.30 17.13
19.95

21.83 20.84
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ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan
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100
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มำตรกำร
1.พัฒนำระบบตรวจคดักรองภำวะสขุภำพ     
ผูส้งูอำยุ

2.พัฒนำควำมรูแ้ละทักษะทีจ่ ำเป็นในกำร   
ด ำรงคอืชวีติเมือ่ยำ่งเขำ้วยัสงูอำยุ รว่มกบั
องคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่

3 พัฒนำระบบกำรดแูลผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะ
พึง่พงิ

4 สง่เสรมิกำรดแูลสขุภำพพระภกิษุ
5 สง่เสรมิกำรสรำ้งนวตักรรม /Best Practices

/ตน้แบบในระบบงำนกลุม่วัยผูส้งูอำยุ

ติดเตียง
0.52%

(329 คน)

ติดบ้าน 
1.72%

(1,094 คน)

ติดสังคม
97.77%

62,300 คน

ADL ปี 2564

9.81 9.52

44.82

1.83 0.71 0.26
5.08 4.71

39.74

2.26
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การคดักรองภาวะสขุภาพผูส้งูอาย ุจงัหวดัเพชรบรุ ี
ปี 2564

กำรดแูลผูส้งูอำยคุณุภำพ
พบภำวะหกลม้ รอ้ยละ 4.71

1. มหีน่วยจัดบรกิำร สง่เสรมิ ฟ้ืนฟ ูและรักษำ

2.ใชเ้ครือ่งมอืสง่เสรมิสขุภำพรำยบคุคล

(Individual Wellness Plan)

3.จัดบรกิำรสง่เสรมิ ฟ้ืนฟตูอ่เนือ่งในชมุชน

4.ขบัเคลือ่นกำรสมคัรเขำ้รว่ม LTC ของ อปท

ผลงาน

ประชากรสงูอาย ุจงัหวดัเพชรบรุ ีปี 2564
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Function based
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14.78

31.80

71.64
59.30

30.04

57.61 56.45
34.25 31.66

รอ้ยละ 50
ของประชากรสงูอายทุีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์

รอ้ยละ 30
ของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึน้ไป ทีม่กีารจดัต ัง้คลนิกิผูส้งูอาย ุ

ผา่นเกณฑค์ณุภาพ

รอ้ยละ 95ของต ำบลทีม่รีะบบกำรดแูลผูส้งูอำยรุะยะยำว 

(Long Term Care ) ในชมุชนผำ่นเกณฑ ์
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100 100
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100 100 100 95.7
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กำรรว่มโครงกำร Long Term Care กบั สปสช.

รพ.ชะอ ำ คลนิกิผูส้งูอำยุ
- ผำ่นเกณฑพ์ืน้ฐำน
- ไมผ่ำ่นเกณฑค์ณุภำพ

**ผา่นเกณฑจ์ากการประเมนิตนเอง

รพ.พระจอมเกลา้
คลนิกิผูส้งูอายุ
ผา่นเกณฑ์

คณุภาพ 50%

รพ.ชะอ า
คลนิกิผูส้งูอายุ
ไมผ่า่นเกณฑ์
คณุภาพ

รพ.พระจอมเกลำ้ฯ
คลนิกิผูส้งูอำยุ

- ผำ่นเกณฑพ์ืน้ฐำน
- ผำ่นเกณฑค์ณุภำพ

สขุภำพกลุม่วัย (ผูส้งูอำย)ุ
17

รายการ ท ัง้หมด จ านวน รอ้ยละ

1. อปท. เขำ้รว่มกองทนุ 84 75 89.29

2. อปท. เขำ้ LTC 84 58 69.05

3. ต ำบล เขำ้ LTC 93 62 66.67

4. หน่วยจัดบรกิำร LTC 125 92 73.60



Function based สขุภำพจติ (กำรฆำ่ตัวตำย)

เป้ำหมำย อตัรำกำรฆำ่ตวัตำยส ำเร็จ ไมเ่กนิ 8 ตอ่แสนประชำกร

0.81

2.56

12.47

9.62 9.29

2.32

0
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5.15

12.27
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อตัรำกำรฆำ่ตัวตำยส ำเร็จ ปี 2561-2563
แยกรำยอ ำเภอ

ปี62 ปี63 ปี64(9ด.)

สถานการณ์ : จังหวดัเพชรบรุ ีอตัรำกำรฆำ่ตัวตำยส ำเร็จไมเ่กนิเป้ำหมำย คอื รอ้ยละ 4.15 รำยอ ำเภอ พบวำ่ บำงอ ำเภอ
มอีตัรำกำรฆำ่ตัวตำยส ำเร็จสงูเกนิคำ่เป้ำหมำย คอื อ ำเภอแกง่กระจำน รอ้ยละ 15.04 หนองหญำ้ปลอ้ง รอ้ยละ 12.27 และ
บำ้นลำด รอ้ยละ 5.77

4.61
4.18

3.73

5.16

4.15

6.03 6.32 6.64
7.37 7.37

0
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ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

อตัรำกำรฆำ่ตัวตำยส ำเร็จ ปี 2560 – 2564

จังหวดัเพชรบรุ ี/ประเทศ

เพชรบรุี ประเทศ
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Function based สขุภำพจติ (กำรฆำ่ตัวตำย)

วเิครำะหข์อ้มลูพืน้ทีท่ีม่ปัีญหำกำรฆำ่ตวัตำยส ำเร็จสงูสดุและมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ ของอ ำเภอแกง่กระจำน พบวำ่

15 – 30 ปี
33.3%

30 – 60 ปี
50%

60 ปี UP
16.7%AGE

อำชพี
รับจำ้ง  33.3%
นักเรยีน 33.3%

เกษตรกรรม 16.7%
วำ่งงำน  16.7%วธิกีำร

ผกูคอ   50 %
กนิยำก ำจัดวัชพชื 33.3%
กระโดดน ้ำ 16.7%

โรคประจ ำตวั

ทำงจติ 66.7%

ทำงกำย  33.3%

ปัจจัยกระตุน้
ปัญหำควำมสมัพันธ ์66.6%
ปัญหำเศรษฐกจิ 16.7%
ปัญหำสขุภำพ 16.7%

เพศหญงิ
33.3%

เพศชำย
66.7%
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Function based สขุภำพจติ (กำรฆำ่ตัวตำย)

การด าเนนิงาน ปี 2564
1. กำรพัฒนำระบบรำยงำนขอ้มลู และระบบบรกิำร

- กำรบันทึกขอ้มูล 506S ที่ครบถว้น ถูกตอ้งเป็นปัจจุบันผ่ำนโปรแกรม

Sucide Thailand

- มกีำรคนืขอ้มูล ผลกำรวเิครำะหข์อ้มูลผูพ้ยำยำมฆ่ำตัวตำย และฆ่ำส ำเร็จ
และตดิตำมกำรรำยงำน Case ในพืน้ทีอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง 

- จัดอบรม รอบรูเ้รือ่ง พรบ.สขุภำพจติ และนติจิติเวช ใหแ้ก่ ภำคเีครอืขำ่ยใน
จังหวัดเพชรบรุี

2. กำรพัฒนำระบบกำรป้องกัน แกไ้ขปัญหำในชมุชน 

- มกีำรตดิตัง้วัคซนีใจในชมุชน ในพืน้ทีเ่สีย่ง ใหค้รอบคลมุ (ชมุชนบำ้นดอน
มะขำมยำ่งเนือ้ อ.บำ้นแหลม)

- กำรเฝ้ำระวังปัญหำสขุภำพจติในชมุชน โดย อสม./แกนน ำ 

- รณรงคก์ำรคน้หำและคัดกรองสขุภำพจติในรูปแบบเชงิรุก (Active Screening)
ผำ่นแอพพลเิคชัน่ MTHCIn ทัง้ในประชำชนทั่วไปและในผูท้ีอ่ยูใ่น LQ 

- จัดประชมุคณะอนุกรรมกำรเพือ่กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยวำ่ดว้ยสขุภำพจติ 

- จัดทมี MCATT เฝ้ำระวัง ป้องกนัปัญหำสขุภำพจติ เยีย่มเสรมิพลัง ใหแ้กผู่ป่้วย 
และเจำ้หนำ้ที ่ ใน HQ  LQ  Hospitel

ปญัหา-อปุสรรค : เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ COVID - 19 ท ำใหก้ำรลงพืน้ที่

เพือ่ตดิตัง้วัคซนีใจในชมุชน ไมส่ำมำรถท ำกจิกรรมในพืน้ทีไ่ด ้
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Function based สขุภำพกลุม่วัย (สขุภำพเด็กปฐมวัย)

สว่นสงูเฉลีย่ ชาย 110.51
หญงิ 109.34

ตรวจพบภาวะซดี 14.60
(ไมเ่กนิ รอ้ยละ 20)

- อบรม Play worker คร ูศพด. (7  ชม.)

- ลงพืน้ทีช่ ีแ้จงเรือ่งการคยีข์อ้มลูลง HDC

- ขบัเคลือ่นการด าเนนิการเลน่เปลีย่นโลก

82.77

27.25

79.97

93.87

42.86

50.65

89.77

25.87

86.48

95.78

67.90
63.84

91.04

24.22

90.35
85.40

86.25

65.44

89.15

24.97

87.57
85.94

80.90

67.62
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คัดกรอง สงสยัลำ่ชำ้ ตดิตำม สมวัย TEDA4I สงูดสีมสว่น

สขุภาพเด็กปฐมวยั

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 (9 ด.)
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อ ำเภอ เกณฑ์ เมอืงเพชรบรุี เขำยอ้ย หนองหญำ้ฯ ชะอ ำ ทำ่ยำง บำ้นลำด บำ้นแหลม แกง่กระจำน รวม

คัดกรอง 90 86.16 94.42 96.36 88.73 90.01 91.80 87.90 86.34 89.15

สงสยัลำ่ชำ้ 20 22.23 23.78 23.78 36.98 19.62 22.87 25.62 25.03 24.97

ตดิตำม 90 87.68 84.44 84.11 91.37 84.34 92.53 86.08 82.51 87.57

สมวยั 85 83.09 90.69 92.72 85.67 87.07 89.43 84.11 82.27 85.94

TEDA4I 60 66.70 100.00 0.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 80.90

สงูดสีมสว่น 60 70.17 68.43 61.57 68.34 70.31 64.71 66.36 62.79 67.62

กนินมแม่ 50 64.91 59.52 59.81 60.00 77.35 57.61 54.01 51.40 61.75



Function based สขุภำพกลุม่วัย(วัยท ำงำน)

สาขาโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั เบาหวาน-ความดนัโลหติสงู

1. รอ้ยละกำรตรวจตดิตำมกลุม่สงสยัป่วยโรคเบำหวำน  รอ้ยละ 60
2. รอ้ยละกำรตรวจตดิตำมกลุม่สงสยัป่วยโรคควำมดันโลหติสงู  รอ้ยละ 70
3. รอ้ยละของชมุชนผำ่นเกณฑก์ำรด ำเนนิงำน “ชมุชนวถิใีหม ่ หำ่งไกล NCDs”  รอ้ยละ 50 

เป้ำหมำย

สถำนกำรณ์ : 

35.17
29.56

37.5
30.57

16.97 16.53

29.16
21.16

27.36

57.76

72.97
78.68

64.74
53.6

58.75 61.09

75.6

61.58
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รอ้ยละผูป่้วยเบำหวำนคมุน ้ำตำลไดด้ ี  40

รอ้ยละผูป่้วยควำมดันโลหติสงูคมุควำมดันไดด้ ี  60

คมุเบำหวำนไดด้ี คมุควำมดนัไดด้ี

26069

26069
4110

7309

0 10000 20000 30000

ไดรั้บกำรตรวจตำ

ไดรั้บกำรตรวจเทำ้

รอ้ยละผูป่้วยเบำหวำนไดรั้บกำรตรวจตำและเทำ้ 

ไดรั้บกำรตรวจ กลุม่เป้ำหมำย

15.77%

45995
24175

0 20000 40000 60000

ไดรั้บกำรตรวจคัดกรองโรคไตเรือ้รัง

รอ้ยละผูป่้วย DM /HT ไดรั้บกำรคดักรอง
โรคไตเรือ้รัง

ไดรั้บกำรตรวจ กลุม่เป้ำหมำย

52.56%
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Function based สขุภำพกลุม่วัย(วัยท ำงำน)

70.43 71.43
53.25

71.88
58.62 51.39 51.85

62.77 62.42

0
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80

รอ้ยละกำรตรวจตดิตำมกลุม่สงสยัป่วยโรคเบำหวำน

 รอ้ยละ 60

ปี 63 ปี64

89.66
93.14

74.48 83.25
70.87

87.21 91.01 89.55 84.3593.5

55.32

90.2

32.5

73.63
63.71

85.96
63.16 75.79

0
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80
100

รอ้ยละกำรตรวจตดิตำมกลุม่สงสยัป่วยโรคควำมดัน
โลหติสงู

 รอ้ยละ 70

ปี 63 ปี 64

รอ้ยละชุมชนผา่นเกณฑก์ารด าเนนิงาน “ชุมชนวถิใีหม ่หา่งไกล NCDs”

ชุมชนทีด่ าเนนิการ ผลการด าเนนิการ ผลลพัธ์

1. ชมุชนบำ้นนำพันสำม 
หมู ่6 ต.นำพันสำม อ.เมอืงเพชรบรุี

- มกีำรจัดตัง้คณะท ำงำน 
- มแีผนกำรด ำเนนิงำนในเรือ่งของกำร
ลดหวำน มัน เค็ม สง่เสรมิกำรปลกูผัก
และกนิผักปลอดสำรพษิ

- ก ำลังด ำเนนิกำรตำมกจิกรรมที่
วำงแผนไว ้

- อยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิผลหลังด ำเนนิ
กจิกรรมตำมแผน

- เกดิ รำ้นคำ้/ รำ้นอำหำร ทีร่ว่มรณรงค ์ ลดหวำน 
มัน เค็ม ในชมุชน แหง่ละ 3 – 4 รำ้น

- มจี ำนวน รำ้นคำ้ทีรั่บซือ้ผักปลอดสำรพษิในชมุชน 
เพือ่จ ำหน่ำยในชมุชน จ ำนวน 1 – 2 รำ้น/ แหง่ 

- มกีำรรณรงค ์ประชำสมัพันธ ์จัดท ำป้ำย ลดขนม
หวำน ลดอำหำรเค็ม และตดิประชำสมัพันธภ์ำยใน
ชมุชน

2. ชมุชนบำ้นหนองบัว 
หมู่ 2 และ 3 ต.หนองจอก อ.ทำ่ยำง
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Function based สขุภำพกลุม่วัย(วัยท ำงำน)

- ฐำนขอ้มลูผูป่้วยไมต่รงกบัควำมเป็นจรงิ
- ขำดควำมสมบรูณ์ในกำรบนัทกึขอ้มลู
- ขำดกำรเก็บควำมครอบคลมุของขอ้มลูผูป่้วยที่
อยูน่อกระบบ 

- ปัญหำกำรจัดกจิกรรม/กำรใหบ้รกิำรตำ่งๆ ไม่
สำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ยำ่งเต็มประสทิธภิำพ 
เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรค
ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019

การด าเนนิงาน ปี 2564

1.เสรมิสรำ้งศกัยภำพในกำรจัดกำรเชงิระบบ

- ประชมุทมี NCD Clinic Plus, System Manager 
และ Case Manager

- เขำ้รว่มกำรอบรม NCD System Management 

Team ระดบัจังหวดั ในโครงกำรของกรมควบคมุ

โรค

- จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัอ ำเภอ “ชมุชนวถิี
ใหม ่หำ่งไกล NCDs”

ปญัหา -อปุสรรค
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Function based ระบบธรรมำภบิำล

การด าเนนิงาน รอบ 9 เดอืน

ผลงำน 1.หน่วยบรกิำรทกุแหง่มกีำรควบคมุ ก ำกบั ตดิตำมผลงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนทกุเดอืน 
2.ผลกำรประเมนิแผนเงนิบ ำรงุ (Planfin) ไตรมำส 3 ปี 2564

- ผลตำ่งของแผนและผลของรำยได ้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 จ ำนวน 2 แหง่ (รอ้ยละ 25)(รพ.เขำยอ้ย และ 
รพ.หนองหญำ้ปลอ้ง) 

- ผลตำ่งของแผนและผลของคำ่ใชจ้ำ่ย ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 จ ำนวน 1 แหง่ (รอ้ยละ 12.5 ) (รพ.แกง่กระจำน) 
สรุปผลกำรด ำเนนิงำนแผนกำรเงนิ (Planfin) ของหน่วยบรกิำรในภำพรวมจังหวัดเพชรบรุ ีปี 2564 ไตรมำส 3 ผ่ำน
เกณฑ ์7 แหง่ ไดแ้ก ่รพท. 1 แหง่ รพช. 6 แหง่ (รอ้ยละ 87.5) ไมผ่ำ่นเกณฑ ์1 แหง่ (รพ.แกง่กระจำน)

สถานการณ์ : หน่วยบรกิำรจัดท ำแผนเงนิบ ำรุง 
(แผนประมำณกำรรำยรับ - จำ่ย Planfin) เสนอตอ่ นพ.สสจ. 
ลงนำมอนุมัตแิผนเงนิบ ำรงุ (Planfin) เป็นประจ ำทกุปี 
- เพือ่เป็นเครือ่งมอืก ำกับกำรรับ-จ่ำยเงนิเป็นไปตำมกรอบ

วงเงนิของแผนเป็นปัจจัยสง่ผลใหส้ถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิของ
หน่วยบรกิำรไมป่ระสบภำวะวกิฤตทำงกำรเงนิ ระดับ 7

ประเด็นก ากบัตดิตาม 
• หน่วยบรกิำรจัดท ำแผนรำยรับ – จำ่ย มคีวำมเชือ่มโยง 

สอดคลอ้งกบัแผน (Planfin)
• วเิครำะหเ์ทยีบแผน/ผลงำนตำมแผนเงนิบ ำรุง และแผน

จัดซือ้จัดจำ้งและใหม้กีำรปรับปรุงแผนเงนิบ ำรงุให ้
สอดคลอ้งกบัสถำนะทำงกำรเงนิของหน่วยงำน

การตรวจสอบภายในเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแผนเงนิบ ารงุของหนว่ยบรกิารในสงักดั สป.
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ปีงบประมาณ

พืน้ที่

2561
(ไตรมาส 4)
ระดบั 7

2562
(ไตรมาส 4)
ระดบั 7

2563
(ไตรมาส 4)
ระดบั 6,7

2564
(ม.ิย.2564)
ระดบั 6,7

จงัหวดัเพชรบรุ ี 0.00% 0.00% 12.50%(7-1) 0.00%

เขตสขุภาพที่ 5 1.52% 1.52% 7.57%(6-5)

4.54%(7-3)

0.00%

ประเทศ 0.78% 1.90% 4.35%(6-39)

1.67%(7-15)

1.11%(6-3)

สถำนกำรณ์ : รพ.วกิฤตกิำรเงนิระดับ 7

รอ้ยละของหน่วยบรกิำรทีป่ระสบภำวะวกิฤตกิำรเงนิระดับ 7 < 4% และ ระดบั 6 < 8%

สาเหตุ : 1. ตน้ทนุคำ่ใชจ้ำ่ยบคุลำกรสงู ทัง้ในสว่นเงนิเดอืน
ประจ ำ คำ่จำ้ง และคำ่ตอบแทน

1. กำรปรับเกลีย่ - กำรปรับกลไกทำงกำรเงนิเพือ่ชว่ยกนัเองในจังหวัด

2. กำรจัดท ำ Planfin ทีเ่ป็นไปได ้และบรหิำรจัดกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน
3. กำรก ำกบัคณุภำพระบบบญัช ีและวเิครำะหข์อ้มลูเพือ่กำรตดัสนิใจ
4. กำรควบคมุ ตดิตำม และประเมนิผลอยำ่งตอ่เนือ่ง
5. กำรขอรับกำรสนับสนุนกำรปรับเกลีย่จำกเขตฯ

มาตรการ/กลวธิี

กำรพัฒนำศักยภำพกำรบรหิำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิกำรคลัง

จังหวดัเพชรบรุ ีในรปูแบบคณะกรรมกำร CFO ระดับจังหวดั 
และ CFO ระดับอ ำเภอ

การด าเนนิงาน

Function based ระบบธรรมำภบิำล
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ระดบัวกิฤตกิารเงนิของหนว่ยบรกิารในจงัหวดัเพชรบรุ ี ปี 2561 -2564

หนว่ยบรกิาร

2561
Prepaid=319.87Mb.

2562
Prepaid=351.36Mb.

2563
Prepaid=380.71Mb.

2564
Prepaid=378.39Mb.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

รพ.พระจอมเกลา้ฯ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

รพ.เขายอ้ย 5 3 3 4 1 1 3 6 3 2 2 3 2 0 4

รพ.หนองหญา้ปลอ้ง 3 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

รพ.ชะอ า 2 1 3 6 3 2 3 3 2 0 1 7 3 0 1

รพ.ทา่ยาง 1 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0

รพ.บา้นลาด 4 1 3 2 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0

รพ.บา้นแหลม 2 1 2 2 2 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0

รพ.แกง่กระจาน 1 1 3 3 1 1 0 3 0 1 3 3 1 0 0

ผลลพัธ์



Area based

สขุภำพมำรดำและทำรก1.



Area based

2560 2561 2562 2563 2564

รอ้ยละฝำกครรภท์ีอ่ำยคุรรภ ์≤12 wk รอ้ยละฝำกครรภค์รบ 5 ครัง้คณุภำพ

2560 2561 2562 2563 2564

รอ้ยละทำรกแรกคลอดน ้ำหนักต ำ่กวำ่เกณฑ์ รอ้ยละทำรกแรกคลอดน ้ำหนักต ำ่กวำ่เกณฑท์ีค่ลอดกอ่นก ำหนด

เกณฑ ์≥ 75

เกณฑ ์
9:1000TLB

อตัราตายมารดา จงัหวดัเพชรบรุ ี

การเขา้ถงึบรกิารฝากครรภ์

ทารกตายปรกิ าเนดิ (เกณฑ ์9: พนัเกดิมชีพี)
ทำรกไทยและตำ่งดำ้วตำย รวม 15 รำย อตัรำ 6.02 ตอ่พันกำรเกดิมชีพี 
- ตำยคลอด 10 รำย (ตำยเป่ือยยุย่ 4,ผดิปกตแิตก่ ำเนดิ 5,แมต่ดิเชือ้โควดิ 1) 
- อำย ุ0-7 วนัตำย 5 รำย(พกิำรแตก่ ำเนดิ 3,ควำมดนัเลอืดในปอดสงู 1, ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 1)

อตัราทารกตายปรกิ าเนดิ

เกณฑ ์≤ 7

เกณฑ์
<17 
ตอ่แสน
เกดิมชีพี

ทารกแรกคลอดน า้หนกัต า่กวา่เกณฑ์

สขุภำพมำรดำและทำรก
28



Area based สขุภำพมำรดำและทำรก

ป้องกนัภาวะคลอดกอ่นก าหนด เพือ่ลดปญัหา
ทารกแรกคลอด น า้หนกัต า่กวา่เกณฑ์

- คดักรองหญงิตัง้ครรภ ์1,736 รำย พบเสีย่งฯ 439 รำย รอ้ยละ 25.28
- ไดรั้บยำ progesterone  59 รำย  รอ้ยละ 13.43 คลอดแลว้ 18 รำย 

: คลอดครบก ำหนด 13 รำย รอ้ยละ 72.22
- น ้ำหนัก > 2,500 กรัม 12 รำย รอ้ยละ 92.30
- น ้ำหนัก < 2,500 กรัม 1 รำย รอ้ยละ 7.7

: คลอดกอ่นก ำหนด 5 รำย รอ้ยละ 27.78
- น ้ำหนัก < 2,500 กรัม 5 รำย รอ้ยละ 100

การดแูลหญงิต ัง้ครรภ/์แมค่ลอด ตามมาตรการเพือ่ป้องกนั
การตดิเชือ้โควดิ-19

- ระยะต ัง้ครรภ์
- โรงพยำบำลและ รพ.สต.ทกุแหง่ จัดบรกิำรฝำกครรภใ์หก้บัหญงิตัง้ครรภป์กติ

กลุม่หญงิตัง้ครรภเ์สีย่งใหส้ง่ตอ่ไป รพ.แมข่ำ่ยไดท้กุอำยคุรรภ์
- เนน้ ย ้ำ กำรปฏบิตัติวั เพือ่ป้องกนักำรตดิเชือ้ โดยใชห้ลกั DMHTT อยำ่งเครง่ครัด
- กำรตดิตำมเยีย่ม สอบถำมอำกำร ใหค้ ำแนะน ำทำงโทรศพัท ์กรณีกลุม่เสีย่ง/ตดิเชือ้

- ระยะคลอด
- มกีำรนัดหมำยเตรยีมตวัคลอด 
- กำรคดักรอง เคส PUI/ High Risk  ทกุ รพ. มกีำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แกห่ญงิ      
ตัง้ครรภท์ีม่ำคลอด ทัง้ในรำยทีนั่ดหมำย และ เจ็บครรภค์ลอด

- โรงพยำบำลจัดทมีแพทย ์พยำบำล ท ำคลอด จัดหอ้งคลอดและหอ้งผำ่ตดั ส ำหรับ
แมค่ลอดทีต่ดิเชือ้ จัดทมีกมุำรแพทยด์แูลเดก็หลงัคลอด

- ระยะหลงัคลอด
- มหีอ้งพักหลงัคลอดเฉพำะ(Cohort ward) 
- จัดทมีกมุำรแพทยด์แูลเด็กหลงัคลอด
- สง่ตอ่ขอ้มลูเพือ่ตดิตำมเยีย่มในชมุชน

ผลการด าเนนิงาน ปี 2564

การเขา้ถงึวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ในหญงิต ัง้ครรภ ์ 
- ประชำสมัพันธผ์ำ่นคลนิกิฝำกครรภท์กุโรงพยำบำล 

- จัดชอ่งทำงใหห้ญงิตัง้ครรภอ์ำยคุรรภ์ >12 สปัดำห ์ไดจ้องควิฉดีวคัซนี 
ผำ่นระบบออนไลน ์และมำลงทะเบยีนดว้ยตนเองที ่สสจ.พบ ระหวำ่งวันที ่
17-20 กรกฎำคม 2564 ไดจ้องควิฉดีรวม 36 รำย (รอ้ยละ 2.08)

รายการ
จ านวน

แมไ่ทย แมต่า่งดา้ว รวม

1. หญงิต ัง้ครรภ ์แมค่ลอด ตดิเชือ้โควดิ 19 36 8 44

2. แมค่ลอดแลว้ 25 2 27

วธิคีลอด   - ผา่คลอด 14 0 14

- คลอดปกติ 9 2 11

- เครือ่งดงึสญุญากาศ 2 0 2

3. หลงัคลอด

- แมไ่มม่อีาการ/มอีาการเล็กนอ้ย 11/13 0/2 12/15

- แมม่ภีาวะปอดอกัเสบ(ไมใ่ชท้อ่ชว่ย
หายใจ)

1 0 1

- ทารกตดิเชือ้ 1 0 1

4. ทารกตายคลอด 0 1 1

หญงิต ัง้ครรภ ์แมค่ลอดตดิเชือ้โควดิ - 19 จ.เพชรบรุ ี

แหลง่ขอ้มลู : โรงพยาบาลและสถานกกักนัทีร่ฐัจดัให ้เดอืนเมษายน - มถินุายน 2564
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ประเด็นเพิม่เตมิ
สนับสนุนยทุธศำสตรจั์งหวดัเพชรบรุี

พัฒนำขอ้มลู + IT

นวัตกรรม

COVID - 19

งบประมำณ

1.

2.

3.

4.

5.



วสิยัทศันจ์งัหวดัเพชรบรุี
เมอืงเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ 
และเมอืงน่ำอยู ่น่ำกนิ น่ำเทีย่ว

ระดบัประเทศ

งานทีส่นบัสนนุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั

วสิยัทศัน ์สสจ.เพชรบรุ ี
องคก์รหลกัดำ้นสขุภำพทีร่วม
พลงัสงัคม เพือ่ประชำชน

สขุภำพดี

ประเด็น
ยทุธศำสตร์

ประเด็น
ยทุธศำสตร์

1. กำรพัฒนำควำมมัง่คัง่ดำ้น
เศรษฐกจิจำกฐำนกำรทอ่งเทีย่ว

กำรคำ้ กำรบรกิำร และ
กำรเกษตรแบบครบวงจร

2. กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่คง 
ควำมสงบเรยีบรอ้ย และสงัคม
คณุภำพทีพ่ ึง่ตนเองไดด้ว้ย

ศำสตรพ์ระรำชำ 

3. กำรบรหิำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้ม 

อยำ่งสมดลุและยั่งยนื

1. สง่เสรมิสขุภำพเป็น
เลศิ

2. ป้องกนัโรคเป็นเลศิ

3. คุม้ครองผูบ้รโิภค
เป็นเลศิ 

4. บรกิำรเป็นเลศิ

5. ก ำลงัคนเป็นเลศิ

6. บรหิำรเป็นเลศิดว้ย
ธรรมำภบิำล

ระบบกำรแพทยป์ฐมภมู,ิ สขุภำพภำค 
ปชช.,Service Plan, กำรแพทยฉุ์กเฉนิ/
ระบบสง่ตอ่

กำรบรหิำรก ำลงัคน, Happy MOPH, 
พัฒนำคณุธรรมจรยิธรรม

กำรสง่เสรมิสขุภำพกลุม่วยั,พชอ.

ประเด็นสขุภาพทีส่นบัสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัเพชรบรุ ี

คุม้ครองผูบ้รโิภคดำ้นผลติภัณฑส์ขุภำพ/
บรกิำรสขุภำพ, อำหำรปลอดภัย

ควบคมุโรคตดิตอ่/ไมต่ดิตอ่, ตอบโต ้
ภำวะฉุกเฉนิ/ภัยสขุภำพ, กำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้ม

ITA, กำรเงนิกำรคลงั, องคก์รคณุภำพ, 
งำนวจิัย/นวตักรรม,ระบบขอ้มลูขำ่วสำร

1.อบุตัเิหตุ

3. อาหารปลอดภยั

2. การจดัการขยะ

ประเด็นเพิม่เตมิ สนับสนุนยทุธศำสตรจั์งหวัดเพชรบรุี
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อบุตัเิหตุ

แหลง่ขอ้มูล:รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหต ุ9 เดอืน ปีงบ 64

อ าเภอ จ านวนผูเ้สยีชวีติ
(ราย)

อตัราตาย/แสน 
pop

อ.เมอืง 25 20.29

อ.เขายอ้ย 14 36.02

อ.หนองหญา้ปลอ้ง 4 25.15

อ.ชะอ า 32 40.95

อ.ทา่ยาง 22 25.54

อ.บา้นลาด 5 9.65

อ.บา้นแหลม 2 3.71

อ.แกง่กระจาน 10 30.52

รวมจงัหวดั 114 23.81

เป้าหมาย
อตัรำตำยจำกอบุตัเิหตทุำงถนน ปี 64 
ไมเ่กนิ 26.04 ตอ่แสน ปชก.  

มาตรการ
1 บรหิำรจัดกำร  (D-RTI จ ำนวน 8 อ ำเภอ , TEA Unit ใน 
รพ.พระจอมเกลำ้ฯ, สสอ./รพ.รว่มเป็นเลขำศนูยถ์นนฯ)

2 จัดกำรขอ้มลู  (บรูณำกำรขอ้มลู 3 ฐำน : สำธำรณสขุ ต ำรวจ     
บ.กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภัยจำกรถ, น ำเสนอจดุเสีย่งเพือ่แกไ้ข)

3 กำรป้องกนั (Ambu. ตดิตัง้ GPS + กลอ้ง  30 คนั ,  
ดำ่นชมุชนชว่งเทศกำล, ตรวจเตอืน ประชำสมัพันธ ์และบงัคบัใช ้  
กฎหมำยควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์: ชว่งเทศกำล ปี 64
ด ำเนนิคดดีืม่บนรถ จ ำนวน  24 รำย)

4 รักษำพยำบำล (EMS  ER  In-hos.  Refer คณุภำพ)
(ประชำชนเขำ้ถงึบรกิำรกำรแพทยฉุ์กเฉนิปี 2563 เป้ำหมำย  
มำกกวำ่รอ้ยละ 26 ผลกำรด ำเนนิงำน 9 เดอืน ปี 2564  
รอ้ยละ 26.25) 

สาเหตกุารบาดเจ็บ/เสยีชวีติ
จากอบุตัเิหตทุางถนน

1. ขบัขีร่ถเร็วมำกกวำ่กฎหมำยก ำหนด
2. ตดัหนำ้ในระยะกระชัน้ชดิ ยอ้นศร
3. ไมส่วมหมวกนริภัย/ไมค่ำดเข็มขดั
4. ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละขับขี ่ 
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อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน
จงัหวดัเพชรบรุ ีปี พ.ศ. 2550  - 2563

อตัราการบาดเจ็บจากอบุตัเิหตทุางถนน
จงัหวดัเพชรบรุ ีปี พ.ศ. 2550  - 2563

อตัรำกำรเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนน
จังหวัดเพชรบรุ ี

ปี 2564 (ต.ค.- ม.ิย. : 9 เดอืน)

อตัรำกำรเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนน
จังหวัดเพชรบรุ ี

ปี 2564 (ตค.- มยิ. : 9 เดอืน)

ประเด็นเพิม่เตมิ สนับสนุนยทุธศำสตรจ์ังหวดัเพชรบรุี
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การด าเนนิงานอบุตัเิหตทุางถนน

ประเด็นเพิม่เตมิ สนับสนุนยทุธศำสตรจั์งหวัดเพชรบรุี
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สถานการณ์
- จังหวดัเพชรบรุ ีมปีรมิำณขยะมลูฝอยทัง้หมด 171,338.3 ตัน/ปี
(469.4 ตัน/วนั) โดย อปท.น ำไปก ำจัดทีบ่อ่ขยะ 13 บอ่ ในพืน้ทีจั่งหวดั
เพชรบรุ ี100 %

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ
กำรจัดกำรขยะมลูฝอยทั่วไป : ภำยใตก้ำรก ำกบัของ
คณะกรรมกำรสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยจังหวดัเพชรบรุี

- ในสถำนพยำบำลรัฐและเอกชนและอืน่ๆ มปีรมิำณขยะตดิเชือ้เฉลีย่รวม 32,670 กก./เดอืน 
(บรษัิทเอกชนเก็บขนไปก ำจัด100 %)
- ในรพ.สนำม เฉลีย่ 6,200 กก./เดอืน ก ำจัด โดยบรษัิทเอกชนและมลูนธิสินับสนุนเตำเผำ
ขยะตดิเชือ้ในโรงพยำบำลสนำม 1 แหง่

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ
กำรด ำเนนิงำนโดยใชก้ลไกกำรบังคับใชก้ฎหมำย ผำ่น 
- คกก.โรคตดิตอ่จังหวัดเพชรบรุี
- คณะกรรมกำรสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุี

ปญัหาและอปุสรรค
อปท. ไมไ่ดอ้อกขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่/ขำดควำมพรอ้มของบคุลำกรผูป้ฏบิัตงิำน, ผูรั้บผดิชอบ, 
งบประมำณ

การแกไ้ขในปีตอ่ไป
ขับเคลือ่นผำ่น คสจ. และ คณะกรรมกำรสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยจังหวดัเพชรบรุใีนกำรออก
ขอ้บัญญัตขิอง อปท.

ขยะทั่วไป

ขยะตดิเชือ้

กำรจัดกำรขยะประเด็นเพิม่เตมิ สนับสนุนยทุธศำสตรจ์ังหวดัเพชรบรุี
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ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร/์ แนวทำงกำรพัฒนำจังหวดั หว่งโซก่ำรท ำงำนอำหำรปลอดภยั  

ตน้น า้
ยทุธศาสตร/์กจิกรรม

1. สรำ้งควำมมัน่คงทำงอำหำร ให ้
เตบิโตจำกฐำนกำรเกษตร สนับสนุน
เครอืขำ่ยเกษตรกรทีป่ลกูพชืผัก
ปลอดภัยในจงัหวัดเพชรบรุี

2. กำรพัฒนำผูผ้ลติขนมหวำนเพชรบรุี
ใหม้มีำตรฐำน เอกลกัษณ์ และ         
อตัลกัษณ์ เพือ่ยกระดบัสูส่ำกล 

หนว่ยงาน/ภาคเีครอืขา่ย

1. ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจั์งหวัด
เพชรบรุี

2. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเพชรบรุี

3. ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุี

4. เครอืขำ่ยเกษตรกร

5. ส ำนักงำนอตุสำหกรรมจังหวัด
เพชรบรุี

6.ส ำนักงำนพฒันำชมุชนจังหวัดเพชรบรุี

กลางน า้
ยทุธศาสตร/์กจิกรรม

1. พัฒนำคณุภำพของแหลง่จ ำหน่ำย
อำหำร ไดแ้ก ่ตลำดนัด น่ำซือ้ (Healthy 
Market) และอำหำรรมิบำทวถิ ี (Street 
Food Good Health)

2. ก ำกบั ดแูล คณุภำพ และควำม
ปลอดภัยของวัตถดุบิอำหำร ณ สถำนที่
จ ำหน่ำย โดยหน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่ควำม
ปลอดภัยดำ้นอำหำร

หนว่ยงาน/ภาคเีครอืขา่ย

1. ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุี

2. องคก์ำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.)

3. ผูป้ระกอบกำร

ปลายน า้
ยทุธศาสตร/์กจิกรรม

1. สง่เสรมิใหร้ำ้นอำหำร ตลำด เขำ้สู่
มำตรฐำนอำหำรรมิบำทวถิ ีตลำดน่ำซือ้
มำกขึน้

หนว่ยงาน/ภาคเีครอืขา่ย

1. ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุี

2. ส ำนักงำนพัฒนำชมุชนจังหวัดเพชรบรุี

3. ส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวัดเพชรบรุี

4. ส ำนักงำนอตุสำหกรรมจังหวัดเพชรบรุี

5. ส ำนักงำนทอ่งเทีย่วและกฬีำจังหวัด
เพชรบรุี

6. องคก์ำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.)

7. ชมรมผูป้ระกอบกำรรำ้นจ ำหน่ำยอำหำร
รำ้นคำ้ แผงลอย

ประเด็นเพิม่เตมิ สนับสนุนยทุธศำสตรจ์ังหวดัเพชรบรุี
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กระบวนงาน/กลวธิ ี  

1. สง่เสรมิใหท้กุบำ้นปลกูพชืผักสวนครัวปลอด
สำรพษิ

2. สนับสนุนเครอืขำ่ยเกษตรกรทีป่ลกูพชืผัก 
ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบรุใีนดำ้นของ 
คณุภำพ ควำมปลอดภัยและชอ่งทำงกำร 
จ ำหน่ำยตอ่ผูบ้รโิภค

3. ตรวจสอบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยดำ้น   
อำหำร ณ สถำนทีจ่ ำหน่ำย

ผลกำรตรวจวเิครำะหค์วำมปลอดภยั
วตัถดุบิอำหำรผำ่นเกณฑ ์รอ้ยละ 96.87

1. สรา้งความม ัน่คงทางอาหาร ใหเ้ตบิโตจากฐานการเกษตร สนบัสนุน
เครอืขา่ยเกษตรกร ทีป่ลกูพชืผกัปลอดภยัในจงัหวดัเพชรบรุี

ประเด็นเพิม่เตมิ สนับสนุนยทุธศำสตรจ์ังหวดัเพชรบรุี
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2. การพฒันาผูผ้ลติขนม
หวานเพชรบรุ ีใหม้มีาตรฐาน 

ขณะนีด้ ำเนนิกำรอยูใ่นระยะที ่1  
โดยด ำเนนิกำรอบรมพัฒนำ
ศกัยภำพ ผูผ้ลติขนมหวำน
จังหวัดเพชรบรุ ีเพือ่คดัเลอืก
รำยทีม่คีวำมพรอ้มในกำร
พัฒนำสถำนทีผ่ลติใหไ้ด ้

มำตรฐำนตอ่ไป

ประเด็นเพิม่เตมิ 37
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ผลการด าเนนิงาน

• อำหำรรมิบำทวถิ ี(Street Food Good Health)

➢ถนนคนเดนิหลังจวนผูว้ำ่ ผำ่นเกณฑ ์ระดบัด ี

• ตลำดนัด น่ำซือ้ (Healthy Market)    

➢ตลำดนัดดอนยำง อ ำเภอเมอืงฯ  ผำ่นเกณฑ ์ระดบัด ี             

กจิกรรม/กระบวนการท างาน
1. กำรประชมุแจง้นโยบำยเพือ่คดัเลอืกเป้ำหมำย
2. ประสำนเทศบำล อบต. ทีค่วบคมุก ำกบัพืน้ที ่แจง้นโยบำย เกณฑก์ำร
ประเมนิ / ผูป้ระกอบกำรประเมนิตนเอง
3. ท ำแผนกำรสุม่ตรวจประเมนิมำตรฐำน และตรวจสอบเฝ้ำระวงัควำม
ปลอดภัยดำ้นอำหำร
4. สง่เสรมิสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ปฎบิตัติำมกฎหมำย
สำธำรณสขุ และกฎกระทรวงสำธำรณสขุ

ทมีงาน/เครอืขา่ยทีร่ว่มปฏบิตังิาน

1. โรงพยำบำลของรัฐ จังหวัดเพชรบรุี
2. ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุ ี
3. ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอทัง้ 8 แหง่ 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
5. ผูป้ระกอบกำร ตลำดสด/ ตลำดนัด /รำ้นคำ้ /รำ้นอำหำร 
6. ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเพชรบรุ ี
7. ส ำนักงำนพัฒนำชมุชนจังหวัดเพชรบรุี

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

1. ควำมรว่มมอืกนัทกุภำคสว่น 

ปญัหา/อปุสรรค
1. กำรด ำเนนิงำนไมค่รอบคลมุทกุกจิกรรม 
เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรของระบำดของ 
COVID-19 
2. ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร และประชำชน ขำด
ควำมตระหนักในเรือ่งของสขุภำพและกำรบรโิภค
อำหำรทีป่ลอดภัย 

การวางแผนแกไ้ขปญัหาในปีตอ่ไป
1. สง่เสรมิสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ด ำเนนิงำนปฎบิตัติำมกฎหมำยสำธำรณสขุ

2. สง่เสรมิและสนับสนุนใหร้ำ้นอำหำร ตลำดเขำ้สู่

มำตรฐำนอำหำรรมิบำทวถิ ีตลำดน่ำซือ้มำกขึน้ 
เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดร้ับอำหำรทีป่ลอดภัย

3. รณรงคป์ระชำสมัพันธ ์เพือ่กระตุน้ใหป้ระชำชน
ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรบรโิภคอำหำรที่
เพยีงพอ ปลอดภัย และมคีณุภำพ
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ประเด็นเพิม่เตมิ กำรพัฒนำระบบขอ้มลูขำ่วสำรและเทคโนโลยดีจิทิลั

Hardware

Software

Peopleware

1. Smart Office
1.1ระบบ e-Pay Slip

1.2 ระบบจองหอ้งประชุม

- รักษำควำมลบัของขอ้มลูสว่นบคุคล
- ลดกำรใชท้รัพยำกรสิน้เปลอืง เชน่ กระดำษ หมกึพมิพ์
- ลดภำระงำนของเจำ้หนำ้ที ่สะดวก รวดเร็ว 

- แกปั้ญหำควำมซ ำ้ซอ้น
- กำรจองผำ่นระบบอนิเตอรเ์น็ต จองไดท้กุทีท่กุเวลำ
- สำมำรถจองเองไดส้ะดวก รวดเร็ว          

2. การสือ่สารทางไกลระบบ 
VDO Conference  

- เป็นกำรลดคำ่ยใชจ้ำ่ยในกำรจัดประชมุ/ในกำรเดนิทำง
- ลดควำมเสีย่งในกำรเดนิทำง
- เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน สำมำรถสัง่กำรไดร้วดเร็วขึน้
- ลดกำรแพรก่ระจำยเชือ้ของไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์หม ่2019

- จัดหำครภุัณฑค์อมพวิเตอร์
- ตัง้อนุกรรมกำรพจิำรณำกำร
จัดหำครภุัณฑค์อมพวิเตอร์

ปัญหำ
- คอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอ
- คอมพวิเตอรเ์สือ่มสภำพตำมอำยกุำรใชง้ำน
- กำรของบลงทนุไมไ่ดรั้บกำรพจิำรณำ/ไดน้อ้ย

1. อบรมกำรใชง้ำน Google Drive และ App ตำ่งๆ ของ Google Drive เชน่ 
- Google Sheet
- Google Form

2. อบรมกำรสรำ้งเว็บไซตด์ว้ย Google Site ใหก้บั รพ.สต.และสสอ. 
3. รับกำรอบรมโปรแกรม DDC-Care เพือ่น ำมำปรับใชก้ับกลุม่เสีย่ง COVID-19 ทีต่อ้ง
กกัตัวทีบ่ำ้น
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ประเด็นเพิม่เตมิ นวตักรรม

การด าเนนิงาน ปี 2564ปญัหา

1. ชีแ้จงแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณผำ่นระบบ  
อเิล็กทรอนกิส ์แก ่
- โรงพยำบำล     
- ผูรั้บผดิชอบระดับอ ำเภอ

2. ประชมุกลุม่งำนประกนัสขุภำพรว่มกบังำน   
เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ก ำหนดควำมตอ้งกำร
และควำมสำมำรถของโปรแกรม

3. ทมีงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศเขยีนโปรแกรม 
โดยอำศัยฐำนขอ้มลู 43 แฟ้มทีห่น่วยบรกิำรสง่มำ  
บันทกึและดขูอ้มลูผำ่น Web Brower

4. กลุม่งำนประกนัสขุภำพรว่มกับหน่วยบรกิำรประเมนิ  
และทดสอบระบบ พรอ้มแจง้เพือ่ปรับปรุงขอ้มลู

1. ไมส่ำมำรถตรวจสอบควำม
ถกูตอ้งได ้เนือ่งจำกสง่เป็น
ขอ้มลูสรปุจำกกระดำษ

2. แมข่ำ่ยเสยีเวลำในกำรรวบรวม
เอกสำร ไดรั้บเอกสำรลำ่ชำ้

แมข่ำ่ยจัดสรรงบประมำณ PP&P แกล่กูขำ่ย 
จำกรำยงำน e-SUC1 และกำรบนัทกึขอ้มลู
เพิม่เตมิ ท ำให ้
- ลดภำระกำรรำยงำนดว้ยกระดำษ
- ประหยัดเวลำในกำรเดนิทำงและรวบรวม 
เอกสำร
- ท ำใหข้อ้มลู 43 แฟ้ม มคีณุภำพมำกขึน้

*ในชว่งเริม่ตน้ มกีำรสง่รำยงำนทัง้สองแบบ เป็น
ภำระทีต่อ้งตรวจสอบควำมตรงกันของรำยงำน
จำกกระดำษและระบบอเิล็กทรอนกิส์

เสร็จสิน้เดอืนมนีำคม ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของ กำรจัดสง่ขอ้มลูแบบคูข่นำน
เพือ่ประเมนิควำมสมบรูณ์ของขอ้มลู

ข ัน้ตอ่ไป  มกีำรพัฒนำตอ่ยอดในกลุม่แรงงำนตำ่งดำ้ว 

ผลลพัธ์

40การพฒันาระบบรายงานดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพและป้องกนัโรค โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (e-SUC1)

SUC1  คอื ระบบรำยงำนกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นสง่เสรมิสขุภำพ
และป้องกนัโรคทีแ่มข่ำ่ยใช ้

รวบรวมขอ้มลูเพือ่จัดสรร
งบประมำณ

เป็นกำรพัฒนำเครือ่งมอืบรหิำร
จัดกำรระบบรำยงำน เพือ่ให ้
รำยงำนเชือ่มโยงกบัฐำนขอ้มลู 
43 แฟ้ม
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ผูต้ดิเขือ้รำยใหม่ ผูต้ดิเชือ้ สะสม

ตลาดมหาชยั,
ตลาดพรพฒัน,์
ตลาดบางแค

ตลาดสดเพชรบรุ ี

ประกอบการ อ.เขายอ้ย

เอเชยีตคิ จ.สมทุรสงคราม

บา้นพกัพลวูลิลา่

ตลาดนอกจงัหวดัเพชรบรุ ี(ตอ่เนือ่ง)

ประมง,
ชุมชนสะพานหนิ

ผูป่้วยยนืยัน
สะสม 12,267 รำย

ระลอกใหม่
90 ราย

13 Event ควบคมุสถำนกำรณ์ได ้

ระลอกเมษายน 
12,177 ราย  

10 Event ควบคมุสถำนกำรณ์ได ้3 Event

ณ วนัที ่2 สงิหำคม 2564

2,544.00
/100,000

0.39
/100

อตัรำป่วย
(n = 12,267)

อตัรำป่วยตำย
(n = 48)
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ระดบัควำมรนุแรงของผูป่้วยCOVID-19

43

ณ วันที ่2 สงิหำคม 2564

Asym/Mild

1,331 รำย
Moderate

241 ราย

Severe

70 ราย
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รพ.สนำม
,Hospitel,CI
1,785 เตยีง

Cohort
409 เตยีง

AIIRR/mAI
IR 25 เตยีง

ทัง้หมด
2,219 เตยีง

ลงพืน้ทีต่ดิตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรจัดหำสถำนทีจั่ดตัง้ 
ศนูยพั์กคอย /Hospitel ในเขตพืน้ทีอ่ ำเภอชะอ ำ



ประเด็นเพิม่เตมิ กำรบรหิำรจัดกำรสถำนกำรณ์ COVID-19

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเตรยีมควำมพรอ้มและตอบโต ้
การระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ระดบัดมีำกEOC

EOC (มแีผนฯ และ SOP)

EOC (Staff-Stuff-System: ICS)
ตำมเกณฑ ์EOC Assessment Tool

อ ำเภอมหีน่วย CDCU ครบ 3 ทมี
รวมทัง้จังหวดั 24 ทมี

หอ้งปฏบิตักิำร
แจง้ผลตรวจภำยใน 24 ชัว่โมง

ประชำชนสวนหนำ้กำกผำ้/หนำ้กำกอนำมยั 
> รอ้ยละ85

มกีำรบรหิำรจัดกำรสถำนทีก่กักนั
ไดม้ำตรฐำนและเหมำะสม

กลุม่เสีย่งไดรั้บกำรดแูลตดิตำม 
โดยทมี MCATT รอ้ยละ100

45



ประเด็นเพิม่เตมิ กำรบรหิำรจัดกำรสถำนกำรณ์ COVID-19
46

เครยีด  93 คน …

ซมึเศรำ้ 175 คน …

เสีย่งฆำ่ตัวตำย 88 คน …

ภำวะหมดไฟ 47 คน (1.68)

เครยีด ST-5 ซมึเศรำ้ 9Q ฆำ่ตัวตำย 8Q Burn Out

การประเมนิสขุภาพจติ
(2,802  คน พบเสีย่ง 403 คน  คดิเป็น 14.38 %)

กำรด ำเนนิงำน/แกไ้ข
*ใหค้ ำปรกึษำโดยทมีสขุภำพจติของแตล่ะอ ำเภอ
ในกลุม่เสีย่ง จ ำนวน 289 รำย ปรับตวัได ้176 รำย
สง่ตอ่ตดิตำมเยีย่ม 4 รำย
*ด ำเนนิกำรวคัซนีใจในชมุชน 
จ ำนวน 1 ครัง้ บำ้นดอนมะขำมยำ่งเนือ้ อ.บำ้นแหลม

ณ วนัที ่1 เม.ย.- 30 ก.ค. 2564
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รอ้ยละควำมเสีย่งดำ้นตำ่งๆตำมกลุม่ผูป้ระเมนิ

ภำวะหมดไฟ เครยีด ซมึเศรำ้ ฆำ่ตัวตำย

ดำ้นสขุภำพจติ

อ าเภอ 
จ านวน
ประเมนิ 

เครยีด ซมึเศรา้ ฆา่ตวัาย Burn Out

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ 

เมอืงเพชรบรุี 133 22 16.54 22 16.54 8 6.02 4 3.01 

บำ้นลำด 121 4 3.31 7 5.79 4 3.31 3 2.48 

บำ้นแหลม 412 10 2.43 9 2.18 5 1.21 1 0.24 

ชะอ ำ 216 21 9.72 18 8.33 6 2.78 4 1.85 

ทำ่ยำง 648 17 2.62 58 8.95 43 6.64 8 1.23 

แกง่กระจำน 354 11 3.11 39 11.02 17 4.80 13 3.67 

หนองหญำ้
ปลอ้ง 474 6 1.27 15 3.16 4 0.84 12 2.53 

เขำยอ้ย 444 2 0.45 7 1.58 1 0.23 2 0.45 

รวม 2,802 93 3.32 175 6.25 88 3.14 47 1.68 



ประเด็นเพิม่เตมิ วัคซนีกำรบรหิำรจัดกำรสถำนกำรณ์ COVID-19
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ประเด็นเพิม่เตมิ กำรบรหิำรจัดกำรสถำนกำรณ์ COVID-19
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ประเด็นเพิม่เตมิ Best Practice

1. กำรสือ่สำรควำมเสีย่ง 
- สำยดว่นโควดิ-19 032-400099 โทรฟร ี24 ชัว่โมง 
25 ม.ีค. 63 – 14 ก.ค. 64 จ ำนวน 1,654 ครัง้
- line Phet-Covid Center เพือ่เผยแพร ่ขอ้มลู ขำ่วสำร

2. จดุฉีดวคัซนี
ระหวำ่ง 23 ม.ิย. – 29 ก.ค. 64 รวม 14 วัน 
เข็ม 1 จ ำนวน 7,342 คน, Boot จ ำนวน 71 คน

3. คณะท ำงำนรับ-สง่ผูป่้วยโควดิ (ชว่งวกิฤต)

กำรบรหิำรจัดกำรสถำนกำรณ์ COVID-19
49

วันที ่21 พ.ค. – 20 ม.ิย. 64
ขอควำมชว่ยเหลอื 3,673 รำย 
สง่ตอ่ 3,415 รำย รอ้ยละ 93

เครอืขำ่ย.. มทบ.15, คำ่ยนเรศวร, ไฟฟ้ำ
ภมูภิำค, ตม., ขนสง่จังหวัด, จัดหำงำน,
ปกครองจังหวัด, ป้องกนัสำธำรณภัย,
มลูนธิ,ิ YEC

สสจ.เพชรบรุ ีจำก หน่วยบรหิำร เป็น หน่วยบรกิำร

https://timeline.line.me/user/_dYrsrN9oobPMA0nqd0n7Q5fz1BI_u8JgQiCbAog
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งบด ำเนนิงำน

หนว่ยงาน รบัจดัสรร เบกิจา่ย รอ้ยละการเบกิจา่ย คงเหลอื

สสจ.เพชรบรุี 52,970,296 38,967,073.66 73.56 14,003,222.34 

รพ.พระจอมเกลำ้ฯ 25,476,732.00 18,979,978.79 74.50 6,496,753.21

รวม 78,447,028.00 57,947,052.45 73.87 20,499,975.55 

งบลงทนุ

หนว่ยงาน รบัจดัสรร เบกิจา่ย รอ้ยละการเบกิจา่ย คงเหลอื

สสจ.เพชรบรุี 54,210,937.00 54,089,916.71 99.78 121,020.29 

รพ.พระจอมเกลำ้ฯ 8,534,100.00 8,460,000.00 99.13 74,100.00 

รวม 62,745,037.00 62,549,916.71 99.69 195,120.29 

พ.ต.ส.= 4,016,299
คำ่เชำ่ทีด่นิ= 1,267,925
(ไมเ่พยีงพอ รอจัดสรรเพิม่) 
คำ่ตอบแทน P4P=926,422
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สรปุการเบกิจา่ยงบประมาณภาพรวม
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพชรบรุ ี

รำยกำร งบประมำณ เบกิจำ่ย+PO คงเหลอื

งบรำยจำ่ยประจ ำ 53,100,496.00 38,967,073.66
(รอ้ยละ 70.59)

14,133,422.34
(รอ้ยละ 26.62)

งบลงทนุ 54,210,937.00 54,089,916.71
(รอ้ยละ 99.78)

121,020.29
(รอ้ยละ 0.22)

ภำพรวม 107,311,433.00 93,056,990.37
(รอ้ยละ 86.72)

14,254,442.63
(รอ้ยละ 13.28)

70.59

99.78

86.72

26.62 0.22 13.28

งบรำยจำ่ยประจ ำ งบลงทนุ ภำยรวม
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รำยงำนใชจ้ำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุี

เบกิจำ่ย+PO

รอ้ยละ

เกณฑ ์77%

เกณฑ ์85 %
เกณฑ ์87%

หมำยเหต ุ: งบรำยจำ่ยประจ ำ รวมงบเบกิแทนกัน 107,700 และ งบอดุหนุน 22,500

ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที่ 30  กรกฎาคม 2564
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ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม 2564
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งบด ำเนนิงำน สสจ งบลงทนุ งบเบกิแทนกัน งบเงนิอดุหนุน

เบกิจำ่ย+PO

เกณฑ ์87%

เกณฑ ์77%

เกณฑ ์87% เกณฑ ์87%

รายการ งบประมาณ เบกิจา่ย+PO คงเหลอื

งบด าเนนิงาน 52,970,296.00 38,967,073.66
(รอ้ยละ 73.56)

14,003,222.34
(รอ้ยละ 26.44)

งบลงทนุ 54,210,937.00 54,089,916.71
(รอ้ยละ 99.78)

121,020.29
(รอ้ยละ 0.22)

งบเบกิแทนกนั 107,700.00 54,640.00
(รอ้ยละ 50.73)

53,060.00
(รอ้ยละ 49.27)

งบอดุหนนุ 22,500.00 15,000.00
(รอ้ยละ 66.67)

7,500.00
(รอ้ยละ 33.33)งบอดุหนุนคงเหลอื 7,500

อยูร่ะหวำ่งเสนอโครงกำรหนอนพยำธิ

งบเบกิแทนกัน โครงกำรสขุศำลำพระรำชทำน 
50,000.- อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรตำมโครงกำร

งบด าเนนิงานไดร้ับจดัสรร เมือ่วันที ่20 ก.ค.2564รวมเป็นเงนิ 10,306,716.-
1. คำ่ตอบแทน ฉ.11 จ ำนวนเงนิ 5,314,787.- 2. พ.ต.ส. จ ำนวนเงนิ 4,991,929.-

งบด ำเนนิงำนคงเหลอื 3,696,506.34
1.คำ่สำธำรณูปโภค+ไมท่ ำเวชฯและประกนัสงัคมฯ 287,100.-
2.แผนงำนโครงกำร  3,409,406.34 ( จะเบกิจำ่ยภำยใน 15 สค.64 ยกเวน้
คก.ยำเสพตดิ 1,195,862. จะเบกิภำยใน 15 กนัยำยน 2564)

ผลกำรเบกิจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2564
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัเพชรบรุี
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ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที่ 30  กรกฎาคม 2564

งบกลาง แกไ้ขปญัหาและเยยีวยาผูท้ ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19

รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื

จัดสรร ครัง้ที่ 1 9,727,000.00 9,727,000.00 -

จัดสรร ครัง้ที ่2 2,197,195.00 2,062,037.55 135,157.50

รวมไดร้บัจดัสรร 11,924,195.00 11,789,037.55 135,157.50

คดิเป็นรอ้ยละ 98.87 1.13

84.58
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งบกลาง 11,789,037.55

คำ่เสีย่งภยั เบีย้เดนิทำงไปรำชกำร OT เบีย้ประชมุ

งบกลำง
เหลอืจำ่ย
สง่คนื 
สป.สธ.

รอ้ยละกำรเบกิจำ่ยงบกลำง (แยกหมวดรำยจำ่ย)

งบกลาง COVID-19 จ านวนเงนิ 11,789,037.55 บาท

คำ่เสีย่งภัย 10,085,927.50

เบีย้เลีย้งเดนิทำงไปรำชกำร 1,210,420.00

OT นอกเวลำ 265,180.00

เบีย้ประชมุกรรมกำรโรคตดิตอ่ 215,200.00

คำ่รักษำผูป่้วยไรส้ทิธิ์ (รพ.เขำยอ้ย) 8,310.00



กำรบรหิำรงบด ำเนนิงำนและงบลงทนุ

งบลงทนุปี 2564 สสจ.เพชรบรุ ี

ประเด็นเพิม่เตมิ

ที่ รายการ จ านวน วงเงนิท าสญัญา
ด าเนนิการ

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ

คดิเป็นรอ้ยละ

1 ครภุณัฑ ์ 22 รำยกำร 13,659,599.00 22 รำยกำร - 100%

2 สิง่กอ่สรำ้ง 10 รำยกำร 19,152,779.71 2 รำยกำร 8 รำยกำร 3.87%
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กำรบรหิำรงบลงทนุ

อำคำรสถำนอีนำมยั:
โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล (วดัเขำตะเครำ)

วงเงนิ 3,208,979.71  บาท จ านวน 5 งวด 300 วนั

เร ิม่ 4 กมุภาพนัธ ์ ถงึ 1 ธนัวาคม 2564

ผล : งานอยูร่ะหวา่งงวดที ่2 งานลา่ชา้    28 วนั

บำ้นพักขำ้รำชกำร:

โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพบำ้นหนองเตยีน

วงเงนิ 987,000  บาท จ านวน 5 งวด 180 วนั

เร ิม่ 1 กมุภาพนัธ ์ ถงึ 30 กรกฎาคม 2564

ผล : งานอยูร่ะหวา่งงวดที ่2 งานลา่ชา้ 81 วนั

ประเด็นเพิม่เตมิ 55



กำรบรหิำรงบลงทนุ

บำ้นพักขำ้รำชกำรระดบัช ำนำญกำร:
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอเมอืงเพชรบรุี

วงเงนิ 949,000 บาท จ านวน  5 งวด 180 วนั

เร ิม่ 28 มกราคม - 27 กรกฎาคม 2564

ผล : ตรวจรบังานงวดที ่1 งานลา่ชา้   85 วนั 

(ขยายระยะเวลาถงึ 27 สงิหาคม 2564) 

บำ้นพักขำ้รำชกำรระดบัช ำนำญกำรพเิศษ:

ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอเมอืงเพชรบรุ ี 

วงเงนิ 1,300,000 บาท  จ านวน 5 งวด 180 วนั

เร ิม่ 28 กมุภาพนัธ ์- 27 กรกฎาคม 2564

ผล : ตรวจรบังานงวดที ่1 งานลา่ชา้   85 วนั

(ขยายระยะเวลาถงึ 27 สงิหาคม 2564) 
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กำรบรหิำรงบลงทนุ

บำ้นพักขำ้รำชกำรอ ำนวยกำรระดบัตน้:
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอหนองหญำ้ปลอ้ง 

วงเงนิ 1,320,000 บาท จ านวน 5 งวด 180 วนั

เร ิม่ 9 กมุภาพนัธ ์- 8 สงิหาคม 2564

ผล: ตรวจรบังานงวดที ่1 งานลา่ชา้  104 วนั 

บำ้นพักขำ้รำชกำร:
โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลทำ่แลง

วงเงนิ 945,000 บาท จ านวน 5 งวด 180 วนั 

เร ิม่ 1 กมุภาพนัธ ์- 30 กรกฎาคม 2564

ผล : อยูร่ะหวา่งงานงวดที ่2 งานลา่ชา้  81 วนั
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กำรบรหิำรงบลงทนุ

บำ้นพักขำ้รำชกำรอ ำนวยกำร ระดบัตน้:
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอบำ้นแหลม 

วงเงนิ 1,270,000 บาท  จ านวน 5 งวด 180 วนั

เร ิม่ 27 มกราคม ถงึ 26 กรกฎาคม 2564

ผล : ตรวจรบังานงวดที ่1 งานลา่ชา้    86 วนั

อำคำรพักพยำบำล 24 หอ้ง :
โรงพยำบำลบำ้นแหลม

วงเงนิ 8,570,000 บาท  จ านวน 8 งวด 360 วนั

เร ิม่ 9 กมุภาพนัธ ์ 2564 ถงึ  10  กมุภาพนัธ ์2565

ผล: เตรยีมสง่งานงวดที ่1 งานลา้ชา้  103 วนั

อยูร่ะหวา่งขอกนัเงนิเหลือ่มปี

ประเด็นเพิม่เตมิ 58



กำรบรหิำรงบเงนิกู ้ประเด็นเพิม่เตมิ

งบเงนิกูเ้พือ่แกปั้ญหำ เยยีวยำ และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดรั้บผลกระทบของ COVID - 19

• จ ำนวน 8 รำยกำร

• วงเงนิ 15,760,000บำท

อยูร่ะหวำ่ง
พจิำรณำผลกำร
ประกวดรำคำ

• จ ำนวน 7 รำยกำร

• วงเงนิ 23,572,500 บำท

อยูร่ะหวำ่ง
ประกำศผูช้นะกำร
เสนอรำคำ

• จ ำนวนวงเงนิ 6,744,200 บำท
ท ำสญัญำซือ้ขำย
แลว้/รอสง่มอบ

พัสดุ

• จ ำนวน 2 รำยกำร

• วงเงนิ 11,773,750 บำท

อยูร่ะหวำ่ง

รอเรยีกท ำสญัญำ

• จ ำนวน 1 รำยกำร

• วงเงนิ 1,592,000 บำท

รำยกำรปรับปรงุ
หอพักผูป่้วย อยู่
ระหวำ่งท ำสญัญำ
จำ้งกอ่สรำ้ง

• จ ำนวนวงเงนิ 183,950 บำท
วงเงนิคงเหลอื
จำกกำรท ำสญัญำ

59

สสจ.เพชรบรุ ีไดรั้บจัดสรรครภุัณฑร์วม 24 รำยกำร (493 รำยกำรยอ่ย)  จ ำนวนเงนิ 59,626,400 บำท



อายคุาดเฉลีย่ของประชากรจ าแนกตามเพศ
จงัหวดัเพชรบรุ ีพ.ศ. 2540 - 2563

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ
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เพชรบุรีชาย

เพชรบุรีหญิง

ขอ้เสนอแนะรอบ 1 : ขอใหท้บทวนและวเิครำะหก์ำรเสยีชวีติทีส่ ำคญั
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อำยคุำดเฉลีย่ทัง้ชำยและหญงิมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ สงูกวำ่ระดับประเทศ

ต ำ่
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สดัสว่น43 1.34 1.34 0.75 0.52 1.47 2.97 7.14 8.22 6.16 4.83 4.44 3.82 4.44 6.16 7.60 8.38 9.49 7.83 7.44 5.68

สดัสว่น53 0.95 0.43 0.40 0.55 1.17 1.48 1.75 2.52 3.29 4.15 4.52 5.60 6.68 6.65 7.66 9.82 12.5 12.7 9.72 7.38

สดัสว่น63 0.31 0.23 0.16 0.34 0.65 0.94 1.28 1.72 1.74 2.76 4.40 6.09 6.17 7.65 8.70 9.22 10.6 13.4 12.9 10.5
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สดัสว่นการเสยีชวีติของประชากรจงัหวดัเพชรบรุ ี
จ าแนกตามกลุม่อาย ุ

พ.ศ. 2543, 2553 และ 2563

ในชว่ง 10 ปี สดัสว่นกำรเสยีชวีติในเด็กลดลง
เป็นเหตผุลใหอ้ำยคุำดเฉลีย่มำกขึน้

จ าแนกตาม
กลุม่อายุ
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ควำมดันโลหติสงูอยำ่งเดยีว ควำมดันโลหติสงู+โรคเรือ้รังอืน่

เบำหวำนอยำ่งเดยีว เบำหวำน+ไตวำย

เบำหวำน+โรคเรือ้รังอืน่ ปอดอดุกัน้เรือ้รังอยำ่งเดยีว

ปอดอดุกัน้เรือ้รัง+โรคเรือ้รังอืน่ โรคหลอดเลอืดสมองอยำ่งเดยีว

โรคเรือ้รังอืน่0.36 0.71 0.36 1.07 2.14 2.49
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ปอดบวม+
โรคเรือ้รงัอืน่ 
58.72%

ปอดบวม 
41.28%

ประวตักิารเขา้รบัการรกัษาของ
ผูเ้สยีชวีติจากปอดบวม พ.ศ. 2563อตัราการเสยีชวีติตอ่ประชากรแสนคน 10 ล าดบั 

จ าแนกตามกลุม่โรค 103 กลุม่โรค
จงัหวดัเพชรบรุ ีพ.ศ. 2561 - 2563

มะเร็ง 
(C00-C97)

ปอดบวม
(J12-J18)

โรคหลอด
เลอืดใน
สมอง 

(I60-I69)

โรคหวัใจ
ขำดเลอืด 
(I20-I25)

โรคระบบ
ประสำท 
(G04-G25, 
G31-G98)

โรคของ
ระบบ

สบืพนัธุแ์ละ
ทำงเดนิ
ปัสสำวะ 
(N17-N98)

อบุตัเิหตุ
กำรขนสง่ 
(V01-V99)

ควำมดนั
โลหติสงู 
(I10-I15)

เบำหวำน 
(E10-E14)

โรคของตบั 
(K70-K76)

ปี 61 126.44 50.28 41.52 39.85 24.41 25.45 35.05 20.86 16.27 11.89

ปี 62 123.39 65.75 45.15 38.08 36.62 30.38 30.79 18.73 19.14 13.94

ปี 63 116.15 58.60 38.99 31.49 25.86 24.19 21.27 17.31 14.81 10.01
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แหล่งข้อมูล : ทะเบียนราษฎร ์มหาดไทย รวบรวมโดย 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

61

มะเร็งเป็นสำเหตกุำรเสยีชวีติมำกทีส่ดุทัง้ 3 ปี

ผูเ้สยีชวีติจำกปอดบวม ปี 2563 พบในกลุม่ผูส้งูอำยมุำกทีส่ดุ 

กำรรักษำดว้ย NCD มำกอ่น ถงึ รอ้ยละ58.72
ซึง่มภีำวะของ HT รว่มดว้ย ถงึรอ้ยละ 74 

จ าแนกตาม
กลุม่โรค





โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ จังหวัดเพชรบรุี

Function Based
ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย


