
ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัเพชรบรุ ี

นำยแพทยธ์นรกัษ ์ผลพิฒัน์
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสขุ

นำยแพทยก์ติต ิ กรรภริมย์
สำธำรณสขุนเิทศก์

ยนิดตีอ้นรบั

วนัที ่ 4 - 5 กมุภำพนัธ ์2564

และคณะตรวจรำชกำร เขตสขุภำพที ่5



เขำวงัคูบ่ำ้น

ขนมหวำนเมอืงพระ

เลศิล ำ้ศลิปะ

แดนธรรมะทะเลงำม



ล ำดบักำรน ำเสนอ

Area based

Functional based

Agenda based

ขอ้มลูท ัว่ไป - ขอ้มลูท ัว่ไปจงัหวดัเพชรบรุี01

- สขุภำพกลุม่วยั + สขุภำพจติ
- Good Governance

- โครงกำรเกีย่วกบัพระรำชวงศ์

- กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ
- ระบบสขุภำพปฐมภมูิ

03

- สขุภำพมำรดำและทำรก04

02

2. โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบรุ ี

1. สสจ.เพชรบรุ ี

Functional based - ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย05



🚑 F2  34 กม.

(30 เตยีง)
รพช.หนองหญำ้ปลอ้ง

🚑 F2 22 กม.

(30 เตยีง)

รพช.เขำยอ้ย

🚑 F2 45 กม.

(30 เตยีง)

รพช.แกง่กระจำน

🚑 F2 12 กม.

(30 เตยีง

รพช.บำ้นลำด 

🚑 F2 12 กม. 

(30 เตยีง)

รพช.บำ้นแหลม

🚑M2  48 กม.

(60 เตยีง)

รพช.ชะอ ำ

🚑 F1 17 กม.

(60 เตยีง)

รพช.ทำ่ยำง

🚑 S

(550 เตยีง)

รพ.พระจอมเกลำ้ฯ

- 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

กำรปกครองสว่นภมูภิำค
8 อ ำเภอ
93 ต ำบล
698 หมูบ่ำ้น

กำรปกครองสว่นทอ้งถิน่
2 เทศบำลเมอืง 
13 เทศบำลต ำบล
69  อบต.

- สถำนกีำชำด
- รพ.คำ่ยรำมรำชนเิวศน์
- รพ.กรงุเทพเพชรบรุี
- รพ.มหำชยัเพชรรชัต์ หำ่งจำกกรงุเทพฯ 123 กม.

(ถนนเพชรเกษม)

พืน้ที่ 6,225.138 ตร.กม.

หรอื 3,890,711 ไร่

ขอ้มลูท ัว่ไป



ประชำกร

ประเทศ เพชรบรุ ี

กลำงปี กลำงปี
ทะเบยีน
รำษฎร์

จ ำนวน (คน) 65,557,054 480,603 485,191

อตัรำสว่น
ชำย : หญงิ

1 : 1.04 1 : 1.07 1 : 1.06
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ชำย หญงิ

ประชากรกลางปี 2562

ทีม่า : ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
(ประชากรประกาศ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562) 

รวบรวมและวเิคราะหโ์ดย :  กลุม่ขอ้มลูขา่วสารสขุภาพ   กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน

ขอ้มลูประชำกร จงัหวดัเพชรบรุ ี

26.2925.7925.2824.8324.4324.0323.78

20.9420.6620.4020.0719.6919.4619.2618.9718.6718.3517.9917.6217.3517.0916.8316.6416.40

16.10

63.5563.8064.0564.2064.2964.3964.54
65.7265.9366.3666.8167.1067.5867.9567.9567.8667.7367.6267.2966.8466.5166.2065.8465.43

65.03

10.1610.4210.6710.9711.2711.5711.68
13.3413.4013.2413.1213.2012.9612.7913.0813.4713.9214.3915.0915.8016.3916.9717.5218.17

18.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

สดัสว่นประชากรกลางปี จังหวัดเพชรบรุ ีปี 2538-2562
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อำยคุำดเฉลีย่ของประชำกรจ ำแนกตำมเพศ
จงัหวดัเพชรบรุ ีพ.ศ. 2540 - 2562

ประชำกรประเทศไทย 2558 - 2563 จำกกำรคำดประมำณ 
- ชำย  เทำ่กบั 73.2
- หญงิ เทำ่กบั 80.3

เป้ำหมำยแผนยทุธศำสตร ์20 ปี > 85 ปี
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จงัหวดั

ประเทศ

อำยคุำดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ
ประชำกรจงัหวดัเพชรบรุเีทยีบกบัประเทศ

จ ำแนกตำมเพศ ปี พ.ศ. 2562
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อตัรำเกดิ อตัรำตำย

อ
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อตัรำกำรเกดิมชีพี กำรตำย
จงัหวดัเพชรบรุ ีพ.ศ. 2543 – 2562

แหลง่ขอ้มลู : ประชำกรกลำงปี 2562 กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน



อตัรำตำยตอ่ประชำกรแสนคน 10 ล ำดบั จ ำแนกตำมกลุม่โรค 103 กลุม่โรค
จงัหวดัเพชรบรุ ีพ.ศ. 2561 - 2563

มะเร็ง (C00-

C97)

ปอดบวม

(J12-J18)

โรคหลอด

เลอืดในสมอง 
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โรคหวัใจขำด
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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 63 114.80 57.92 38.54 31.12 25.56 23.91 21.02 17.11 14.63 9.89
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แหล่งข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย รวบรวมโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



สำเหตกุำรตำย
กลุม่อำยุ สำเหตกุำรตำย

ต ำ่กวำ่ 1 ปี
รปูผดิปกตแิตก่ ำเนดิของหวัใจ, คลอดกอ่นก ำหนด, 
น ำ้หนกัแรกเกดินอ้ย

1-4 ปี  จมน ำ้

5-14 ปี  จมน ำ้, อบุตัเิหตจุรำจร

15-24 ปี
อบุตัเิหตจุรำจร, ฆำ่ตวัตำย, โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง
เนือ่งจำกไวรสั HIV, มะเร็ง (เม็ดเลอืดขำว) 

25-44 ปี  
อบุตัเิหตจุรำจร, มะเร็ง (เตำ้นม, ปำกมดลกู, ปอด, ตบั), 
โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งเนือ่งจำกไวรสั HIV

45-59 ปี  
มะเร็ง (เตำ้นม, ปอด, ตบั), โรคหลอดเลอืดในสมอง,
โรคหวัใจขำดเลอืด, ปอดบวม, ไตวำย, ตบัแข็ง

60–74 ปี
มะเร็ง (ปอด, ตบั, เตำ้นม), ปอดบวม, 
โรคหวัใจขำดเลอืด, โรคหลอดเลอืดในสมอง

75 ปีขึน้ไป
ปอดบวม, โรคเสือ่มของระบบประสำท, 
มะเร็ง (ปอด, ตบั), โรคหลอดเลอืดในสมอง 

มรณบตัรจ ำแนกตำมภมูลิ ำเนำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562

มะเร็ง (ปอด,ตบั)
ปอดบวม 
โรคหลอดเลอืดในสมอง
อบุตัเิหตจุรำจร
โรคหวัใจขำดเลอืด 
ไตวำย

มะเร็ง (เตำ้นม, ปอด)
ปอดบวม 
โรคเสือ่มของระบบประสำท 
โรคหลอดเลอืดในสมอง
โรคหวัใจขำดเลอืด



ขอ้มลูประกอบกำรวเิครำะหป์ญัหำ ปี 2564

ขอ้มลูสถำนะสขุภำพ

1.1 ขอ้มลูตำย ปี 2562

1) เรยีงล าดับ 10 โรค
2) ดแูนวโนม้ ปี2551-2562
3) เทยีบคา่มัธยฐาน 5 ปียอ้นหลัง
4) เทยีบคา่ระดับประเทศ

* แนวโนม้สงู สงูกวา่คา่มัธยฐาน 5 ปี  
สงูกวา่ประเทศ 
: มะเร็ง, หลอดเลอืดสมอง,
หัวใจขาดเลอืด, ความดันโลหติสงู, HIV

** แนวโนม้สงู สงูกวา่คา่มัธยฐาน 5 ปี 
: เบาหวาน, ไตวาย     

นโยบำย

กลุม่มำรดำและทำรก
1. มารดาเสยีชวีติ
2. ทารกคลอดน ้าหนักต า่กวา่เกณฑ,์ คลอดกอ่นก าหนด

กลุม่เด็กปฐมวยั (0-5ปี)
ความครอบคลมุคดักรองเด็กพัฒนาการสงสยัลา่ชา้

กลุม่วยัเรยีน
1. เด็กวัยเรยีนสงูด ีสมสว่น ต า่กวา่เกณฑ์
2. การเสยีชวีติจากจมน ้า

กลุม่วยัรุน่
1. การตัง้ครรภซ์ า้ในหญงิหลงัคลอดอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
2. อบุตัเิหตจุราจร

กลุม่วยัผูส้งูอำย ุ
1. การกา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุ
2. โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง

กลุม่วยัท ำงำน 
1. มะเร็ง (ตบั, เตา้นม, ปอด)
2. อบุตัเิหตจุราจร1.3 ขอ้มลูผูป่้วยใน 

อนัดบั 1 ปี 61-63 ไดแ้ก่
ปอดบวม

1.2 ขอ้มลูผูป่้วยนอก 

อนัดบั 1-3  ปี 61-63 ไดแ้ก ่ 
ความดนัโลหติสงู, 
กลา้มเนือ้อกัเสบ, เบาหวาน

กำรพฒันำคณุภำพชวีติ (พชอ.)

ประเด็นการพัฒนาคณุภาพชวีติ ไดแ้ก่
- โรคตดิเชือ้ COVID-19 8 อ าเภอ
- ผูส้งูอาย ุ8 อ าเภอ   
- อบุตัเิหต ุ 6 อ าเภอ
- ยาเสพตดิ 8 อ าเภอ  
- อาหารปลอดภัย 3 อ าเภอ 
- โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง 1 อ าเภอ  
- วัยรุน่ 1 อ าเภอ
- สิง่แวดลอ้มและขยะ 1 อ าเภอ 
- พษิสนัุขบา้ 1 อ าเภอ

2 31



ปญัหำสขุภำพ จงัหวดัเพชรบรุ ีปี 2564

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั  (HT, DM, STEMI ,STROKE) 

อบุตัเิหตกุำรจรำจร 

กำรตำยของมำรดำ

ทำรกคลอดกอ่นก ำหนดน ำ้หนกัต ำ่กวำ่ 2,500 กรมั

กำรเขำ้สูส่งัคมผูส้งูอำยุ

มะเร็ง (ปอด, ตบั, เตำ้นม)

1
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แผนสขุภำพจงัหวดัเพชรบรุ ีปี 2564-2566
วฒันธรรมองคก์ร
: รกั สำมคัค ีมวีนิยั 
ใฝ่ใจสำธำรณสขุ

คำ่นยิม :  
เป็นนำยตนเอง  
เรง่สรำ้งสิง่ใหม ่ 
ใสใ่จประชำชน
ถอ่มตนออ่นนอ้ม

วสิยัทศัน ์: เป็นองคก์รหลกัดำ้นสขุภำพทีร่วมพลงัสงัคม 
เพือ่ประชำชนสขุภำพดี

พนัธกจิ : พฒันำและอภบิำลระบบสขุภำพทกุระดบัแบบมอือำชพี
โดยระดมควำมรว่มมอืจำกทกุภำคสว่น สูค่วำมเป็นเลศิอยำ่งย ัง่ยนื

ปรชัญำองคก์ร : 
ประชำชนคอืคนส ำคญั
เรำปรำรถนำสขุภำพทีด่ ี
ของประชำชน ดว้ย
ทมีงำนทีม่คีวำมสขุ

ประเด็นยทุธศำสตร ์: 1.สง่เสรมิสขุภำพเป็นเลศิ   2.ป้องกนัโรคเป็นเลศิ   3.คุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 
4.บรกิำรเป็นเลศิ                5.ก ำลงัคนเป็นเลศิ       6.บรหิำรเป็นเลศิดว้ยธรรมำภบิำล

เป้ำประสงค์

25 กลยทุธ์

โครงกำร

ตวัชีว้ดั

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์

กลยทุธ์

เป้ำประสงค์

แผนงำน

กลยทุธ ์/ มำตรกำร

ตวัชีว้ดั

กลยทุธ ์/ มำตรกำรกลยทุธ ์/ มำตรกำรกลยทุธ ์/ มำตรกำร

โครงกำรโครงกำรโครงกำร

ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดัเชงิกลยทุธ์

กลยทุธ์กลยทุธ์กลยทุธ์

ตวัชีว้ดัเชงิกลยทุธ์ตวัชีว้ดัเชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ดัเชงิกลยทุธ์

แผนงำนแผนงำนแผนงำน 25 แผนงำน



12แผนงำน 6แผนงำน

5 แผนงำน2 แผนงำน

กลยทุธ์11 กลยทุธ์7

กลยทุธ์4กลยทุธ์3

ประเด็น
ยทุธศำสตร์

3 ประเด็น
ยทุธศำสตร์1

ประเด็น
ยทุธศำสตร์1ประเด็น

ยทุธศำสตร์1

25 แผนงำน

25 กลยทุธ์

แผนสขุภำพจงัหวดัเพชรบรุ ีปี 2564 - 2566

ประเด็น
ยทุธศำสตร์6



1.สง่เสรมิสขุภำพเป็นเลศิ

2.ป้องกนัโรคเป็นเลศิ

3.คุม้ครองผูบ้รโิภคเลศิ3 ประเด็นยทุธศำสตร์

1. ประชำชนทกุกลุม่วยัไดร้บักำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพโดยกำรมสีว่นรว่มจำกทกุภำคสว่น

2. ประชำชนมคีวำมรอบรูด้ำ้นสขุภำพ

1. พฒันำระบบสรำ้งเสรมิสขุภำพประชำชน
ทกุกลุม่วยัใหม้ปีระสทิธภิำพ

2. สนบัสนนุภำคเีครอืขำ่ยใหม้สีว่นรว่มใน
กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ

3. ยกระดบักำรพฒันำวดั สถำนศกึษำ สถำนทีท่ ำงำน
และสถำนประกอบกำรใหเ้ขำ้ถงึกจิกรรมสรำ้งเสรมิ
สขุภำพอยำ่งครอบคลมุ

4. พฒันำและสนบัสนนุภำคเีครอืขำ่ยใหม้คีวำมรอบรู ้
ดำ้นสขุภำพ

5. สนบัสนนุ พชอ. ใหม้กีำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำ
คณุภำพชวีติประชำชน

เป้ำประสงค์

กลยทุธ์

เป้ำประสงค์

กลยทุธ์

เป้ำประสงค์

3. ประชำชนมอีตัรำป่วยและตำยดว้ยโรคทีส่ ำคญัลดลง
4. ประชำชนอยูใ่นสภำพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่กำร มสีขุภำพดี

6. พฒันำระบบเฝ้ำระวงัป้องกนัควบคมุโรคและลดปจัจยัเสีย่ง
ดำ้นสขุภำพ 

7. เสรมิพลงัใหภ้ำคเีครอืขำ่ยมสีว่นรว่มในกำรจดัส ิง่แวดลอ้ม 
ทีเ่อ ือ้ตอ่สขุภำพ 

8. เสรมิสรำ้งระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มในสถำนบรกิำร
และสถำนประกอบกำรทีเ่อ ือ้ตอ่กำรมสีขุภำพดี

9. พฒันำควำมรูด้ำ้นกฎหมำยสำธำรณสขุใหก้บัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่และพรบ.โรค จำกกำรประกอบ
อำชพีส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่

10. ขยำยกำรด ำเนนิงำนชุมชนตน้แบบดำ้นอนำมยั
ส ิง่แวดลอ้มใหค้รอบคลมุท ัง้ 8 อ ำเภอ

กลยทุธ์

5.ประชำชนไดร้บักำรคุม้ครองดำ้นสขุภำพ

11. พฒันำระบบกำรคุม้ครองดำ้นสขุภำพ
ของประชำชนโดยกำรมสีว่นรว่มของ
ภำคเีครอืขำ่ย

1. แผนสขุภำพสตร ีและเด็ก 0-5 ปี  
2. แผนสขุภำพเด็กวยัเรยีน 
3. แผนสขุภำพวยัรุน่
4. แผนสขุภำพวยัท ำงำน
5. แผนสขุภำพผูส้งูอำยแุละผูพ้กิำร
6. แผนพฒันำคณุภำพชวีติระดบัอ ำเภอ 
(พชอ.)

6 แผนงำน

4 แผนงำน

7. แผนควบคมุโรคตดิตอ่
8. แผนควบคมุโรคไมต่ดิตอ่
9. แผนพฒันำระบบกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิและภยัสขุภำพ
10. แผนสิง่แวดลอ้มและระบบทีเ่อ ือ้ตอ่สขุภำพ

11. แผนคุม้ครองผูบ้รโิภคดำ้นผลติภณัฑ์
สขุภำพและบรกิำรสขุภำพ  

12. แผนอำหำรปลอดภยั

2 แผนงำน



8. มรีะบบบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
ตำมหลกัธรรมำภบิำล 

22. พฒันำองคก์รคณุภำพตำมหลกัธรรมำภบิำล 
23. พฒันำระบบขอ้มลูสำรสนเทศดำ้นสขุภำพ
24. พฒันำระบบกำรเงนิกำรคลงัและพสัดตุำม

หลกัธรรมำภบิำล
25. พฒันำสมรรถนะบคุลำกรดำ้นกำรวจิยัและ

นวตักรรม

เป้ำประสงค์

กลยทุธ์

เป้ำประสงค์

กลยทุธ์

เป้ำประสงค์

7. เป็นบคุลำกรทีม่คีวำมรู ้ ทกัษะ และมคีวำมสขุ
ในกำรท ำงำน

19. พฒันำสมรรถนะและควำม
เชีย่วชำญของบคุลำกร

20. พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใน
กำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

21. ยกระดบักำรบรหิำรบคุลำกร
ตำมหลกัธรรมำภบิำล

กลยทุธ์

6.ประชำชนเขำ้ถงึบรกิำรสขุภำพทีม่คีณุภำพตำมมำตรฐำน
อยำ่งครอบคลมุและเป็นธรรมโดยกำรมสีว่นรวมของชุมชนและ
ภำคเีครอืขำ่ย 

12. สนบัสนนุสถำนบรกิำรสำธำรณสขุใหม้คีณุภำพ
มำตรฐำนอยำ่งตอ่เนือ่ง  

13. พฒันำศกัยภำพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ ำบำ้น
14. พฒันำระบบบรกิำรเพือ่ลดควำมแออดัในสถำนบรกิำร
15. สง่เสรมิระบบบรกิำรสำธำรณสขุใหค้รอบคลมุกลุม่

ผูด้อ้ยโอกำส ประชำชนชำยขอบ และชำวตำ่งชำต ิ
16. สง่เสรมิกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในระบบสขุภำพ  
17. พฒันำรปูแบบบรกิำรตำมแนวทำง New normal

medical care
18. สง่เสรมิกำรพฒันำระบบธุรกจิสขุภำพ 
(สง่เสรมิ รกัษำ ป้องกนั ฟ้ืนฟสูภำพ)

4.บรกิำรเป็นเลศิ

5.ก ำลงัคนเป็นเลศิ

6.บรหิำรเป็นเลศิ

ประเด็นยทุธศำสตร์

2 แผนงำน 

5 แผนงำน
6 แผนงำน

19. แผนกำรบรหิำรก ำลงัคน
20. แผน Happy MOPH/พฒันำคณุธรรมจรยิธรรม

21. แผนกำรประเมนิคณุธรรม ควำมโปรง่ใส 
และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

22. แผนกำรเงนิกำรคลงั 
23. แผนพฒันำองคก์รคณุภำพ  
24. แผนพฒันำงำนวจิยั/นวตักรรม  
25. แผนกำรบรหิำรระบบขอ้มลูขำ่วสำร

13. แผนพฒันำระบบกำรแพทยป์ฐมภมู ิ
14.แผนพฒันำสขุภำพภำคประชำชน
15. แผนพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพ 20 สำขำ
16. แผนพฒันำระบบบรกิำรกำรแพทยฉุ์กเฉนิ

และระบบกำรสง่ตอ่
17. โครงกำรพระรำชด ำร ิ
18. แผนสำธำรณสขุชำยแดน/พืน้ทีเ่ฉพำะ



Agenda based

โครงกำรเกีย่วกบัพระรำชวงศ์

- โครงกำรรำชทณัฑ ์ปนัสขุ ท ำควำมด ีเพือ่ชำต ิศำสน ์กษตัรยิ ์

กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

ระบบสขุภำพปฐมภมู ิ

- กญัชำทำงกำรแพทย์
- สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

- ประชำชนคนไทย มหีมอประจ ำตวั 3 คน
- จดัต ัง้หนว่ยบรกิำรปฐมภมูแิละเครอืขำ่ยหนว่ยบรกิำรสขุภำพปฐมภมูิ
- พชอ.

พระนครครี ีอ.เมอืงเพชรบรุี

พระราชนเิวศนม์ฤคทายวนั อ.ชะอ า



1. ผูต้อ้งขัง 1,995 คน (ช 1,753/ญ 242)
2. ความเป็นอยูแ่ออดั (พืน้ที ่8 ไร)่
3. บคุลากร 3 คน (พยาบาลเวชปฏบิัต ิ2 คน,  
นักจติวทิยาคลนิกิ 1 คน) 

4. อสรจ. 50 คน
5. โรคระบบทางเดนิหายใจ, โรคผวิหนัง,  
สขุภาพในชอ่งปาก, HT/DM, AIDs, TB

สถำนกำรณ์

รำยกำร 3 เดอืน

Small 
success

1. มกีารเตรยีมการพฒันา อสรจ. ในเรอืนจ า
2. มกีารพัฒนาศกัยภาพพยาบาลประจ าสถานพยาบาลในเรอืนจ า
หรอืพยาบาลจากโรงพยาบาลแมข่า่ย

3. มกีารจัดบรกิารสขุภาพ ครบ 6 ดา้น

ผลกำร
ด ำเนนิงำน

1. มแีผนปฏบิตักิารพัฒนา อสรจ. (50 คน 2 ครัง้ ในเดอืน กพ. และ 
ม.ิย.2564)

2. สถานพยาบาลเรอืนจ าจดัท าแผนปฏบิตักิารของพยาบาล และมแีผน
สง่เสรมิและสนับสนุนการพฒันาองคค์วามรูใ้หแ้กพ่ยาบาล และมคี าสัง่
ผูร้ับผดิชอบงาน

3. มแีผนการจัดบรกิารสขุภาพ ครบ 6 ดา้น, มกีารตดิตามและรายงานผล

ปญัหำ 
อปุสรรค

- ขาดบคุลากรสายสนับสนุนประจ าสถานพยาบาลเรอืนจ า
- สถานทีค่บัแคบ ขาดความพรอ้มในการจัดการแดนแรกรับผูต้อ้งขงั 
(รอยา้ยสถานทีใ่หม ่พืน้ที ่51 ไร)่
- เรอืนจ าไมเ่ชือ่มโยงขอ้มลู กบั รพ.แมข่า่ย (ความปลอดภัย)

1. แผนกำรยำ้ยเรอืนจ ำ (ไป อ.แกง่กระจำน ก.พ. 64)
2. แผนบรูณำกำรรองรบักำรยำ้ยเรอืนจ ำ
2.1 แผนพัฒนาสถานพยาบาล

- อาคาร, สถานที,่ บคุลากร
- ระบบการเงนิการคลงั

2.2 แผนจัดบรกิารสขุภาพทีจ่ าเป็น 6 ดา้น
- การรักษาพยาบาล
- การสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัโรค
- การสง่เสรมิสขุภาพจติ
- การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
- ระบบการสง่ตอ่ผูป่้วย
- การจัดการสทิธิ์

2.3 แผนพัฒนาสขุาภบิาลและสิง่แวดลอ้ม
3. เพิม่ศกัยภำพกำรเขำ้ถงึบรกิำรทำงกำรแพทย์
ใหก้บัผูต้อ้งขงั

4. กำรพฒันำบคุลำกร
5. กำรก ำกบัตดิตำมประเมนิผล และรำยงำนผล

มำตรกำร/กลวธิี
- สถำนทีค่บัแคบ
- ปญัหำสขุำภบิำล/สิง่แวดลอ้มสำเหตุ

โครงกำรเกีย่วกบัพระรำชวงศ์ โครงกำรรำชทณัฑ ์ปนัสขุ ท ำควำมด ีเพือ่ชำต ิศำสน ์กษตัรยิ ์

ผลลพัธ์



ระบบบรกิำรสำธำรณสขุส ำหรบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจ ำภำยใน ของจงัหวดัเพชรบรุ ี

สาธารณสขุ
เรอืนจ า

งาน
บรกิาร

ภาวะผูน้ าและ
ธรรมาภบิาล

การคลงั
ดา้น
สขุภาพ

การเขา้ถงึ
ยาและ
เวชภัณฑ์

ระบบ
สารสนเทศ

ก าลงัคน

พฒันำ อสรจ.

- มแีผนอบรม 2 คร ัง้/ปี 
เดอืน ก.พ., ม.ิย.64 

คดักรอง
สขุภำพจติ

- คดักรองผูต้อ้งขงั
แรกรบัทกุรำย

- มผีูป่้วยจติเวช 16 
คน ไดร้บักำรรกัษำ
ตอ่เนือ่ง

จดับรกิำรสขุภำพ
ชอ่งปำก

- รพ.แมข่ำ่ย ถอนฟนั 
ต.ค. 63 = 50 คน 

ควบคมุป้องกนัโรค

วณัโรค 1. Verbal screening ผูต้อ้งขงัแรกรบัทกุรำย = 301 คน
2. รบักำรรกัษำ 46 คน 

HIV 1. คดักรอง 2 คร ัง้/ปี
2. ตรวจหำเชือ้ดว้ยควำมสมคัรใจ = 1,588 คน 
พบเชือ้ 12 รำย  รวมสะสม 36 คน

COVID-19  1. มหีอ้งแยก ชำย 5 หอ้ง หอ้งแยกหญงิ 3 หอ้ง
2. แรกรบั คดักรอง แยกกกั 14 วนั 
3. แผนคน้หำผูป่้วยเชงิรกุในเรอืนจ ำ = 30 รำย
4. มแีผนจดัท ำแผนเผชญิเหต ุCOVID -19 

1

2 3

4



เพชรบรุ ี 5 7 20 10

เภสชักร    แผนไทย รพ.สต.

- จัดท าแนวทางการเขา้รับบรกิารกญัชาฯ+สง่ตอ่

- สนับสนุนขบัเคลือ่นเปิดคลนิกิกญัชาฯ

- พัฒนาศกัยภาพ อสม.

แผนเปิดคลนิกิเพิม่ ปี 2564

รพช. 4 แหง่ -> ทา่ยาง, หนองหญา้ปลอ้ง, ชะอ า, บา้นแหลม
รพ.สต 2 แหง่ -> หนองขานาง อ.ทา่ยาง, หวัสะพาน อ.เมอืงฯ

เปิดคลนิกิกญัชำ 9 ม.ค. 2563 รพ.พระจอมเกลำ้ฯ

กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ กญัชำทำงกำรแพทย์

บคุลำกรทีผ่ำ่นกำรอบรม

มำตรกำร

S 2 2 5 2

F2 1 2 3 1

F2 0 0 2 3

M2 0 1 2 1

F2 0 0 2 0

F1 0 1 3 1

F2 1 0 1 2

F2 1 1 2 0

แพทย ์    แพทยแ์ผนไทย



ผูร้บับรกิำรคลนิกิกญัชำ โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ฯ
แผนกำรด ำเนนิงำน และบรหิำรจดักำร

ตดิตำมผลในระดบัชุมชน

ขบัเคลือ่นงานผา่นคณะกรรมการพัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพ สาขากญัชาทางการแพทย ์จังหวัดเพชรบรุรีว่มกบั
เครอืขา่ยในระดบัชมุชน (พชอ.+อสม.)

เพือ่เพิม่กำรเขำ้ถงึบรกิำรในระดบัชมุชน 

ปญัหำ/อปุสรรค

- ยาขาดสตอ๊ก : THC (GPO) และ น ้ามัน อ.เดชา 
- การใชน้ ้ามันกญัชาแผนปัจจบุนั มแีนวโนม้การใชข้นาดสงูขึน้
ตอ่ผูรั้บบรกิาร 1 ราย

ผูร้บับรกิำร
คดักรองเขำ้ระบบ

อืน่ๆ
แผนปจัจบุนั แผนไทย รวม

94 11 22 33 61

ขอ้มลู ณ วนัที ่17 ม.ค. 64

กญัชำทำงกำรแพทย์

ปจัจยัแหง่ควำมส ำเร็จ

(มุง่เนน้กลุม่ Palliative Care)



แผนกำรด ำเนนิงำนพฒันำกญัชำส ำหรบัใชท้ำงกำรแพทย ์   
พืน้ที ่รพ.สต.หนองศำลำ  ปี 2564

- เขา้รว่มโครงการพัฒนากญัชาส าหรับการใชท้างการแพทย ์ใน รพ.สต.  
ระยะที ่2 (ปลกูกญัชา) จ านวน 1 แหง่ คอื รพ.สต.หนองศาลา อ.ชะอ า

- ด าเนนิการโดยวสิาหกจิชมุชนหนองศาลา ในพืน้ที ่48 ตร.ม. 
(ขัน้ตอนการแกไ้ขเอกสาร ของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก)

สถำนกำรณ์

ขบัเคลือ่นพฒันำกญัชำ
ส ำหรบักำรใชท้ำงกำรแพทย์

ไตรมำส 2 : แกไ้ขเอกสำร 
โรงเรอืนแลว้เสร็จ ก.พ. 64

ไตรมำส 3-4 : ด ำเนนิกำรเร ิม่โครงกำรฯ

ภาพตัวอยา่ง จ.ภเูก็ต

ภำพตวัอยำ่ง ม.แมโ่จ้

สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ



1. สง่เสรมิการจัดท าฐานขอ้มลูหมอประจ าตวั 3 คน
2. สง่มอบบตัรและแนะน าตวัหมอประจ าตวั 3 คน 
3. มอบชดุของขวญัปีใหม ่ปี 2564 แกต่วัแทนครัวเรอืน
4. หมอประจ าตวั 3 คน เยีย่มผูส้งูอาย ุตดิบา้น  ตดิเตยีง

มำตรกำร/กลวธิี

ผลกำรบนัทกึขอ้มลู 3 หมอ

1.  มฐีำนขอ้มลูหมอประจ ำตวั  90,655 ครวัเรอืน รอ้ยละ 49.86
2. สง่มอบบตัรและแนะน ำตวัหมอประจ ำตวั  8 อ ำเภอ
3. มอบชุดของขวญัปีใหม ่ปี 2564 แกต่วัแทนครวัเรอืน 8 อ ำเภอ
4. มหีมอประจ ำตวั 3 คน เยีย่มผูส้งูอำย ุตดิบำ้น  ตดิเตยีง  

➢กำรบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรมไมส่ำมำรถจบัคูไ่ดเ้พรำะ
โปรแกรมของกรม สบส. นบัหลงัคำเรอืน แตต่วัชีว้ดัของ  
สสป. นบัคน

ผลกำรด ำเนนิงำน 

ระบบสขุภำพปฐมภมู ิ ประชำชนคนไทย มหีมอประจ ำตวั 3 คน

จากขอ้มลู HDC (Type 1 + Type 3) วนัที ่16 พ.ย. 2563

ประชำกร 485,588 คน 
ครวัเรอืน   181,804 ครอบครวั
หมอคนที ่1 : อสม.          7,835 คน
หมอคนที ่2 : เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุ            644 คน
หมอคนที ่3 : แพทยเ์วชศำสตรค์รอบครวั      22 คน           

: แพทยท์ ัว่ไป                            24 คน

สถำนกำรณ์
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ปญัหำ/อปุสรรค



จงัหวดัเพชรบรุจีดักจิกรรม kick off คนไทยทกุครอบครวัมหีมอประจ ำตวั 3 คน
ในวนัที ่21 ธนัวำคม 2563 และ ทกุอ ำเภอ กอ่นวนัที ่31 ธนัวำคม 2563

อ ำเภอ วนัมอบบตัร

ชะอ ำ ภำพจงัหวดั 21 ธ.ค. 2563

บำ้นแหลม 22 ธ.ค. 2563

ทำ่ยำง 24 ธ.ค. 2563

เขำยอ้ย 25 ธ.ค. 2563

แกง่กระจำน
28 ธ.ค. 2563

บำ้นลำด

หนองหญำ้ปลอ้ง 29 ธ.ค. 2563

เมอืงเพชรบรุี 30 ธ.ค. 2563



มแีผนเปิดปี 64
ทมีทีเ่ปิดแลว้ปี 60-63

53,363 คน
แผนเปิด 5 ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี 

*รอ้ยละ 28.28
ปี 64 มแีผนเปิด 1 ทมี

16,184 คน
แผนเปิด 1ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี
*รอ้ยละ 100

36,636 คน 
แผนเปิด 4ทมี
เปิดแลว้ 2ทมี 
*รอ้ยละ 53.75
แผนเปิด 1 ทมี

51,606 คน
แผนเปิด 5 ทมี
เปิดแลว้ 2 ทมี 
*รอ้ยละ 36.34

85,807 คน
แผนเปิด 9 ทมี
เปิดแลว้ 4 ทมี 

*รอ้ยละ 54.70
ปี64 มแีผนเปิด 1 ทมี

30,908 คน
แผนเปิด 4ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี 
*รอ้ยละ 30.17

ปี 64 มแีผนเปิด 3 ทมี

133,657 คน
แผนเปิด 12ทมี
เปิดแลว้ 6 ทมี 

*รอ้ยละ  51.40
ปี 64 มแีผนเปิด

1 ทมี

77,355 คน
แผนเปิด 6ทมี
เปิดแลว้ 1 ทมี 

*รอ้ยละ 13.35
ปี 64 มแีผนเปิด 2 ทมี

ปี 2560 -2563 เปิดด ำเนนิกำรได ้18 ทมี
จำกเป้ำหมำย 46 ทมี (รอ้ยละ 39)
ครอบคลมุประชำกร รอ้ยละ 42.22

สถำนกำรณ์

❖ จดัหนว่ยบรกิำรปฐมภมูแิละเครอืขำ่ยหนว่ย
บรกิำรปฐมภมูคิรอบคลมุประชำกรตำม พรบ. 
(ปี 64 วำงแผนเปิด 9 ทมี)

❖ เยีย่มเสรมิพลงั จำกทมีระดบัจงัหวดั
❖ สรรหำแพทย ์FM 
❖ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรปุถอดบทเรยีน

➢ 1 อ ำเภอ 1 รพช. ไดแ้ก ่อ ำเภอแกง่กระจำน (4 ทมี)
➢ รพ.สต. ไรส่ม้ ตน้แบบของจงัหวดัเพชรบรุ ี

และเขตสขุภำพที ่5
➢ รพ.สต.หว้ยแมเ่พรยีง ตน้แบบกำรดแูลโรคเรือ้รงั
➢ ลดควำมแออดัในโรงพยำบำล

- เวลำรอคอยเฉลีย่ลดลง 18 นำที
- ผูป่้วยโรคเรือ้รงั รบับรกิำรที่ PCU/NPCU  
เพิม่ข ึน้ 8.11%

ระบบสขุภำพปฐมภมู ิ จดัต ัง้หนว่ยบรกิำรปฐมภมูแิละเครอืขำ่ยหนว่ยบรกิำรสขุภำพปฐมภมู ิ

มำตรกำรส ำคญั

ผลลพัธ์

* รอ้ยละความครอบคลมุประชากร



กจิกรรม PCU /NPCU จงัหวดัเพชรบรุ ี

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้วชศาสตรค์รอบครัว

เยีย่มเสรมิพลงั PCU/NPCUบรกิารเชงิรกุ/เยีย่มบา้น



1. แตง่ตัง้คณะกรรมการปฐมภมูแิละคณะกรรมการเยีย่ม
เสรมิพลงั พชอ. ระดบัจังหวัด

2. ชีแ้จงนโยบาย พชอ.
3. อ าเภอทบทวนค าสัง่แตง่ตัง้ พชอ.
4. อ าเภอจัดประชมุคณะกรรมการ พชอ.
5. แกไ้ขปัญหาโดยคณะกรรมการ พชอ.
6. จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

เกณฑร์อ้ยละ 75 ของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพัฒนาคณุภาพชวีติทีม่คีณุภาพ 

มำตรกำร/กลวธิี

สถำนกำรณ์ 

COVID-19
สงูอำย,ุอบุตัเิหตุ
อำหำรปลอดภยั

COVID-19
กลุม่เปรำะบำง
อบุตัเิหต

COVID-19
สงูอำยุ
อบุตัเิหตุ

COVID-19
สงูอำย ุ,อบุตัเิหตุ
ขยะ,วยัรุน่

COVID-19
สงูอำยุ
อบุตัเิหตุ

COVID-19
เมอืงทอ่งเทีย่ว   
อบุตัเิหตุ
สงูอำยุ

COVID-19
สงูอำยุ
อบุตัเิหตุ

COVID-19
สงูอำย,ุอบุตัเิหตุ

NCD

ปี พ.ศ. ผำ่นเกณ์ พชอ.(อ ำเภอ) รอ้ยละ

2561 8 100

2562 8 100

2563 8 100

ผลกำรพฒันำปี 2564 (Q1)

1 ค าสัง่ พชอ.

2 ประเด็นปัญหาเรือ่ง COVID-19 ,ผูส้งูอาย/ุกลุม่เปราะบาง

3 ประชมุ

4 ประเมนิตนเอง(UCCARE ผา่นขัน้ 3)

COVID-19 8 อ าเภอ (ตอ่เนือ่งจากปี 63)
อาหารปลอดภัย, ขยะ, วยัรุน่, NCD, 
เมอืงทอ่งเทีย่ว, กลุม่เปราะบาง อยา่งละ 
1 อ าเภอ

อบุัตเิหตุ 8 อ าเภอ (ตอ่เนือ่งจากปี 63= 7 อ าเภอ)

สงูอาย ุ 7 อ าเภอ (ตอ่เนือ่งจากปี 63= 6 อ าเภอ)

ระบบสขุภำพปฐมภมู ิ กำรพฒันำคณุภำพชวีติระดบัอ ำเภอ (พชอ.)



กจิกรรม พชอ. จงัหวดัเพชรบรุ ี

พัฒนาศกัยภาพกรรมการ พชอ.

คณะกรรมการ พชอ.ประชมุ ทมีจังหวัดเยีย่มเสรมิพลงั

เยีย่มกลุม่เปราะบาง



Functional based

สขุภำพกลุม่วยั + สขุภำพจติ

- ผูส้งูอำยคุณุภำพ
- สขุภำพจติ (ฆำ่ตวัตำยส ำเร็จ)
- เด็กปฐมวยั
- กลุม่วยัท ำงำน (NCD -> HT, DM)
- กำรบรหิำรจดักำรสถำนกำรณ์ COVID-19

Good Governance

- ตรวจสอบภำยใน
- กำรเงนิกำรคลงัสขุภำพ

ถ ้าเขาหลวง อ.เมอืงเพชรบรุี

น ้าตกผาน ้าหยด อ.ทา่ยาง



• ชมรมผูส้งูอาย ุ 8อ./124 ชมรม

• รร.ผูส้งูอาย ุ 5อ./15 รุน่ /629 คน

• CM/CG 154 คน/499 คน

• พระคลิานุปัฏฐาก 327 รปู

• วดัสง่เสรมิสขุภาพ 126 วดั

• อาสาสมัครบรบิาลทอ้งถิน่ 51 อปท./91 คน

ตดิเตยีง
0.50 (317) 

ตดิบา้น 
1.46 (925) 

ตดิสงัคม
98.03(61,923)
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ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผูส้งูอำยจุงัหวดัเพชรบรุ ี ปี 2559 - 2563
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ผลกำรคดักรองภำวะสขุภำพ  ปี 2563

คัดกรอง ผดิปกติ

สขุภำพกลุม่วยั ผูส้งูอำยคุณุภำพ

กำรประเมนิ ADL ปี 2563

หลงั LTC ปี 63
ตดิบา้น เปลีย่นเป็น ตดิสงัคม  27 คน
ตดิเตยีง เปลีย่นเป็น ตดิบา้น   23 คน



1. พฒันำระบบตรวจคดักรองภำวะสขุภำพผูส้งูอำยุ

2. พฒันำควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ ำเป็นในกำรด ำรงชวีติ   

เม ือ่ยำ่งเขำ้วยัสงูอำย ุรว่มกบั อปท.

3. พฒันำระบบกำรดแูลผูส้งูอำยทุ ีม่ภีำวะพึง่พงิ
4. สง่เสรมิกำรดแูลสขุภำพพระภกิษุ
5. สง่เสรมิกำรสรำ้งนวตักรรม/Best Practices/
ตน้แบบ

รอ้ยละของต ำบล LTC ผำ่นเกณฑ ์(88.17%)  
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จ ำนวนสะสมหนว่ยงำนรว่ม LTC สปสช. 
ปี 2559-2564 (Q1)

ท ัง้หมด เขำ้รว่ม
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Care Plan พ.พงึประสงค์ LTC

92.94

63.7

88.17

ผลงำนผูส้งูอำยคุณุภำพ ปี 2564 (Q1)

เป้ำหมำย ผลงำน

รพ. M2 

เปิดคลนิกิ 2 แหง่

- รพ.พระจอมเกลา้ฯ

(ผา่นเกณฑ ์พฐ.)

- รพ.ชะอ า

(ก าลงัพัฒนา)

ผูส้งูอำยคุณุภำพ

เกณฑปี์ 63 = 80%, เกณฑปี์ 64 = 95%

มำตรกำร



สำเหตุ
ปี 63 : เจ็บป่วยโรคเรือ้รงั 9

ถกูด ุ6
หนีส้นิ 5
ทะเลำะกนั 3
ญำตติำย 1
ตอ้งกำรคนเอำใจ 1

ปี 64 : ทะเลำะกนั 4
ผดิหวงัควำมรกั 3

ไมไ่ดเ้กดิจำกผลกระทบ COVID-19

ปญัหำ
1. บคุลำกรไมเ่พยีงพอ (รพท.  พยาบาลจติเวชผูใ้หญ ่1/เด็ก 1
จติแพทย ์1 (รอเรยีนจบ 1)  , รพช.พยาบาลจติเวช 1 รับหลายงาน)

2. ระบบฐำนขอ้มลูกำรรกัษำไมเ่ชือ่มโยง

แผนกำรพฒันำ ปี 2564
1.จดัประชุมคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเพือ่บงัคบัใช ้ 
กฎหมำยวำ่ดว้ยสขุภำพจติ ระดบัจงัหวดั 2 คร ัง้/ปี

2.จดัอบรมรอบรูเ้ร ือ่ง พรบ.สขุภำพจติ และนติจิติเวช 
ใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีแ่ละหนว่ยงำนทีเ่ก ีย่วขอ้ง

3.จดัประชุมคณะท ำงำนสขุภำพจติ 2 คร ัง้/ปี
4.โครงกำรยำใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ 

เปรยีบเทยีบจ ำนวนฆำ่ตวัตำยส ำเร็จจงัหวดัเพชรบรุ ี ปี 63 กบั ปี 64 (Q1)
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หนว่ย 2561 2562 2563
2564
(Q1)

เพชรบุร ี 4.18 3.73 5.16 1.45

เขต 5 5.49 3.97 5.79 5.79

อตัราฆา่ตวัตายส าเร็จ ≤ 8.0 ตอ่แสน ปชก.

หนว่ย 2561 2562 2563
2564
(Q1)

เพชรบรุ ี 68.58 83.53 91.22 92.60

เขต 5 62.88 74.29 74.29 66.28

รอ้ยละเขา้ถงึการเขา้ถงึบรกิารโรคซมึเศรา้ ≥71

สขุภำพจติ กำรฆำ่ตวัตำยส ำเร็จ

รอ้ยละกำรเขำ้ถงึบรกิำรโรคซมึเศรำ้
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88.34

81.27

25.63

69.98

59.81

69.1

20.33

เกณฑ์ เพชรบรุี เขต 5

สว่นสงูเฉลีย่
* ชาย 110.49 หญงิ 108.48

ผลกำรตรวจพฒันำกำรเด็ก ปี 2564 (Q1)
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เกณฑ์ เพชรบรุี เขต 5

ผลกำรตรวจพฒันำกำรเด็ก ปี 2563

HDC วนัที ่19 มกราคม 2564

สว่นสงูเฉลีย่
* ชาย 110.76 (เกณฑ ์113) หญงิ 109.64 (เกณฑ ์112)

มำตรกำร

1) วเิคราะหปั์ญหารายพืน้ที่

2) สง่เสรมิการสรา้งนวัตกรรมในพืน้ที่

3) บรูณาการรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย

- คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวยัฯ

- ขบัเคลือ่นต าบลมหศัจรรย ์1000 วนั

- ผูอ้ านวยการเลน่

4) สง่เสรมิสขุภาพชอ่งปาก

5) สรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ

ตน้แบบเด็กไทยเลน่เปลีย่นโลก
- เกณฑ ์3 แหง่
- ตัง้เป้าหมายอ าเภอละ 1 แหง่ > 
อบต.  รวม 8 แหง่

สขุภำพกลุม่วยั เด็กปฐมวยั
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ปี 2563 ปี 2564

ประเทศ เขต เพชรบรุี

1. ฐำนขอ้มลูในหนว่ยบรกิำรไมเ่หมอืนกนัท ำให้
กำรประมวลผลมคีวำมคลำดเคลือ่น

2. ขอ้มลูผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรรกัษำนอกระบบ ยงัไม่
ถกูน ำเขำ้สูฐ่ำนขอ้มลู

3. กำรเขำ้ถงึบรกิำรในชว่ง COVID-19

1. เสรมิศกัยภำพ System manager และ CM

2. พฒันำระบบขอ้มลู เก็บควำมครอบคลมุที่
รกัษำนอกระบบ

3. บรกิำรเชงิรกุ คดักรองใหไ้ดร้อ้ยละ 90 
ภำยใน Q2

4. วเิครำะหผ์ลงำนเชงิระบบและแกไ้ขปญัหำให้
เหมำะสมกบัพืน้ที่

มำตรกำร/กลวธิ ีปี 2564

สำเหตปุญัหำ

86.71 87.34 89.44
66.52

87.17
89.45 92.22

58.25

88.16 91.25 92.91

33.97

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประเทศ เขต 5 เพชรบรุี
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70.36
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564

ประเทศ เขต 5 เพชรบรุี

รอ้ยละของประชากรอาย ุ35 ปี ขึน้ไปที่
ไดรั้บการคัดกรองเบาหวาน (90)

รอ้ยละของประชากรอาย ุ35 ปี ขึน้ไปทีไ่ดรั้บ
การคัดกรอง ความดันโลหติสงู (90)
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ประเทศ เขต เพชรบรี

รอ้ยละการตรวจตดิตาม
กลุม่สงสยัป่วย HT  70

รอ้ยละการตรวจตดิตาม
กลุม่สงสยัป่วย DM  60

สขุภำพกลุม่วยั กลุม่วยัท ำงำน (NCD -> HT, DM)
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ประเทศ เขต 5 เพชรบรุ ี
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประเทศ เขต 5 เพชรบรุ ี

อตัรำผูป่้วยควำมดนัโลหติสงูรำยใหมจ่ำกกลุม่เสีย่ง
ควำมดนัโลหติสงู < 5 %

อตัรำผูป่้วยเบำหวำนรำยใหมจ่ำกกลุม่เสีย่ง
เบำหวำน ≤ 1.95 %

1. คดักรอง DM/HT ในพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุมากทีส่ดุ

2. ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง/กลุม่สงสยัป่วย DM/HT รปูแบบ DPAC Ketogenic Diet 

3.ตดิตามกลุม่สงสยัป่วย 

- DM : สง่ตรวจซ ้า

- HT : Home BP

มำตรกำร

กลุม่วยัท ำงำน (NCD -> HT, DM)



จ านวนของชมุชนวถิใีหม ่หา่งไกล NCDs

เป้าหมายปี 2564 : จังหวัดละ 2 ชมุชน  ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 1 ชมุชน

กำรด ำเนนิงำน

1. คน้หาพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
(จ านวน 2 อ าเภอๆ ละ 1 ชมุชน)

2. วเิคราะหข์อ้มลูสถานการณ์โรค ปัญหาและ
ปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง
รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยในชมุชน

3. ชมุชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
จัดท าแผนงานโครงการแบบมสีว่นรว่ม

4. ชมุชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิการอยา่งมสีว่นรว่ม

พืน้ทีเ่ป้ำหมำย

1. อ าเภอเมอืงเพชรบรุี
ชมุชนบา้นนาพันสาม 
หมู ่6 ต.นาพันสาม
“ลดหวานมันเค็ม  ปลกูผักปลอดสารพษิ”

2. อ าเภอทา่ยาง
ชมุชนบา้นหนองบวั  
หมูท่ี ่2 และ 3 ต.หนองจอก
“ลดหวานมันเค็ม ออกก าลงักาย”



กำรบรหิำรจดักำรกบัสถำนกำรณ ์COVID-19
จงัหวดัเพชรบรุ ี









มำตรกำรทีใ่ชใ้นจงัหวดัเพชรบรุ ี

Prevention Detection

จดุคดักรอง ARI Clinic ในโรงพยำบำล 
จ ำนวน 9 คลนิกิ ด ำเนนิกำร 100%

ด ำเนนิกำร ACF และกลุม่แรงงำนตำ่งดำ้ว

คน้หำเชงิรกุ ARI CLINIC

ในสถำนบรกิำรสำธำรณสขุและสรำ้งกำรรบัรูแ้กป่ระชนชน 
ในกำรป้องกนัโรค D-M-H-T-T

ปี 63 เปิดด ำเนนิกำร 1 แหง่ (LQ1) ด ำเนนิกำร 2 รำย
ปี 64 (กำรระบำดระลอกใหม)่ เปิด 2 แหง่ (HOPITEL2 และ HOSPITEL3) 

รองรบัได ้39 รำย/14 วนั ด ำเนนิกำร 66 รำย

New Normal
Home 

Quarantine
Local

Quarantine

ด ำเนนิกำร HQ จ ำนวน 3,379 รำย
ตดิตำมครบ 3,334 รำย (17 ธ.ค. 63 – 2 ก.พ. 64)



คดักรองแรงงำนตำ่งดำ้ว 
เป้ำหมำย : 58 แหง่ 
ผลด ำเนนิกำร 47 แหง่

เป้ำหมำย 2,700 คน 
ด ำเนนิกำรรอบแรกได ้1,564 คน

กำรคน้หำเชงิรกุ

ACF

81.03%

57.93%

คดักรอง ACF
เป้ำหมำย : 7,000 คน 
ผลด ำเนนิกำร 9,989 คน

142.7%

SS



มำตรกำรทีใ่ชใ้นจงัหวดัเพชรบรุ ี: Response

2.HOSpitel

1.HOSpital

3.Field HOSpital : อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร

➢ หอ้งแยกโรค AIIR 1 หอ้ง / Modified AIIR 
จ ำนวน 17 หอ้ง

➢ หอ้งแยกเดีย่ว จ ำนวน 22 หอ้ง
➢ Cohort word จ ำนวน 39 เตยีง
➢ ICU word โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้จงัหวดั

เพชรบรุ ีจ ำนวน 3 เตยีง
➢ โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบรุ ีพฒันำ

หอ้งตรวจปฏบิตักิำรมคีวำมพรอ้มสำมำรถตรวจ
COVID-19 ได้

5 รำย 2 รำย

12 รำย 9 รำย

39 รำย 26 รำย



ประชุมคณะกรรมกำรโรคตดิตอ่จงัหวดัเพชรบรุ ี
ทกุวนั จ ำนวน 40 คร ัง้

ผำ่นควำมเห็นชอบ : ค ำส ัง่จงัหวดัเพชรบรุ ี10 ฉบบั
ประกำศจงัหวดัเพชรบรุ ีจ ำนวน 2 ฉบบั

(8 ธ.ค. 63 – 4 ก.พ. 64)

ประชุมศนูยป์ฏบิตักิำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ (EOC) 

ทกุวนั จ ำนวน 41 คร ัง้
(7 ธ.ค. 63 - 4 ก.พ. 64)

กำรบรหิำรจดักำร COVID-19



กำรบรหิำรจดักำร COVID-19
❖คณะท ำงำนตดิตำมกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรผอ่นปรนจงัหวดัเพชรบรุี

กำรด ำเนนิงำนกำรตดิตำมมำตรกำรผอ่นปรน

❖ ดำ้นกำรป้องกนัอำชญำกรรม ดแูลควำมสงบ

เรยีบรอ้ย และสกดัก ัน้คดักรองบคุคล 



❖ จดัสรร ยำ /วสัดอุปุกรณ์ในกำรป้องกนัเชือ้โรค COVID-19 ใหเ้พยีงพอ
❖ งดกำรบรกิำรทีไ่มเ่รง่ดว่นและไมจ่ ำเป็นไวช้ ัว่ครำว ในโรงพยำบำล /สง่ยำผูป่้วย

โรคเรือ้รงั ถงึบำ้น 
❖ กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ในบคุลำกร
❖ กำรซอ้มแผนเผชญิเหตุ
❖ กำรเตรยีมกำรรองรบัผูป่้วย กำรเตรยีมกำร Cohort ward /กำรเตรยีม AIIR
❖ จดัหำ/ด ำเนนิกำร Local Quarantine (พืน้ทีก่กักนัโรคแหง่รฐั ระดบัจงัหวดั)
❖ คณะท ำงำนตดิตำมกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรผอ่นปรนจงัหวดัเพชรบรุ ี
❖ คณะท ำงำนสำยตรงโควดิ-19 (ตลอด 24 ช ัว่โมง)
❖ คณะท ำงำนกำรปฏบิตังิำน IOC : INFORMATION OPERATIONS COVID 19

จ.เพชรบรุ ี

กำรบรหิำรจดักำร COVID-19





เป้ำหมำย

สถำนกำรณ์

แผนงำน/โครงกำร

ประเด็นที่ 6. 

- มกีารตรวจสอบภายในตามระเบยีบกระทรวงการคลังอยา่งตอ่เนือ่ง
- ครอบคลมุหน่วยงาน (รพท. 1, รพช. 7, รพ.สต. 117 แหง่) 
- มกีารมอบหมายหนา้ทีต่ามค าสัง่จังหวดัเพชรบรุทีี ่ 123/2564
ลงวนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2564
- มกีารตดิตาม Planfin และการตรวจประเมนิระบบควบคมุภายใน

- หน่วยบรกิารมปีระสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการงบประมาณ
- ประชาชนไดรั้บการบรกิารทีด่มีมีาตรฐาน

กจิกรรม
ปี 2564

Q1 Q2 Q3 Q4

- ผูร้ับผดิชอบทกุมติ ิเขา้รว่มประชมุ (VDO Conference)
ชีแ้จงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอตัโนมตั ิ
5 มติ ิ(EIA)
- ประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสขุจังหวดัเพชรบรุี

ม.ค.

การด าเนนิงานตามแผนเงนิบ ารงุของหน่วยบรกิารทกุแหง่
หน่วยบรกิารสามารถปรับปรงุแผนการเงนิ (Planfin)

เม.ย.

ตรวจสอบภายในหน่วยงานทกุแหง่ ก.พ. - เม.ย.

Good Governance ตรวจสอบภำยใน



ปีงบประมำณ
พืน้ที่

2562
(ไตรมำส 4)
วดัระดบั 7

2563
(ไตรมำส 4)
วดัระดบั 6-7

2564
(ไตรมำส 1)
วดัระดบั 6-7

จงัหวดัเพชรบรุ ี 0.00%
12.50%

(7) รพ.ชะอ ำ
0.00%

เขตสขุภำพที่ 5 1.52%
(6) 4.55%
(7) 4.55%

0.00%

ประเทศ 1.90%
(6) 4.36%
(7) 1.67%

0.00%

รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตกิารเงนิระดับ 7 <4% และ ระดับ 6 <8%)

1. ตน้ทนุคำ่ใชจ้ำ่ยบคุลำกรสงู ท ัง้ในสว่นเงนิเดอืนประจ ำ คำ่จำ้งและ
คำ่ตอบแทน

2. สถำนกำรณ์ COVID-19 สง่ผลให ้รพ. มรีำยไดล้ดลง

1. กำรปรบัเกลีย่ - กำรปรบักลไกทำงกำรเงนิเพือ่ชว่ยกนัเองในจงัหวดั
2. กำรจดัท ำ Planfin ทีเ่ป็นไปได ้และบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมแผน
3. กำรก ำกบัคณุภำพระบบบญัช ีและวเิครำะหข์อ้มลูเพือ่กำรตดัสนิใจ
4. กำรควบคมุ ตดิตำม และประเมนิผลอยำ่งตอ่เนือ่ง
5. กำรขอรบักำรสนบัสนนุ-ปรบัเกลีย่จำกเขตฯ

มำตรกำร/กลวธิี

1. กำรใชก้ลไกของ CFO ระดบัอ ำเภอ ในกำรบรหิำรจดักำรในภำพรวม
ของเครอืขำ่ยบรกิำร

2. กำรใชก้ลไกของคณะกรรมกำรบรหิำรโรงพยำบำล ในกำรบรหิำร
จดักำรภำยใน รพ. 

3. ใหอ้งคก์รแพทยร์ว่มกนัก ำหนดแนวทำงกำรเพิม่รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรผูป่้วยใน

4. กำรปรบัลดคำ่ตอบแทนใหเ้หมำะสมกบัภำระงำน 
5. เครอืขำ่ยนกักำรเงนิ-บญัช ีระดบัจงัหวดั ชว่ยตรวจสอบกำรบนัทกึบญัชี
อยำ่งตอ่เนือ่ง 

กำรด ำเนนิงำนตำมขอ้เสนอแนะ จำกกำรตรวจรำชกำร รอบที ่2/2563

สถำนกำรณ์ : รพ.วกิฤตกิำรเงนิระดบั 6 - 7 สำเหตุ

ระดบัวกิฤตกิำรเงนิของหนว่ยบรกิำรในจงัหวดัเพชรบรุี ปี 2561 -2564

หนว่ยบรกิำร

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

รพ.เขายอ้ย 5 3 3 4 1 1 3 6 3 2 2 3 2

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

รพ.ชะอ า 2 1 3 6 3 2 3 3 2 0 1 7 3

รพ.ทา่ยาง 1 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 3 0

รพ.บา้นลาด 4 1 3 2 1 1 0 3 0 0 0 3 0

รพ.บา้นแหลม 2 1 2 2 2 0 0 6 0 0 0 1 1

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

Good Governance กำรเงนิกำรคลงัสขุภำพ 

ผลลพัธ์

ทีม่า : กลุม่งานประกนัสขุภาพ สสจ.เพชรบรุ ี11-01-2564



ศนูยจั์ดเก็บรายได ้
การด าเนนิการพัฒนาตามเกณฑ์

Structure System Staff (คน) Skill Care Code Claim Account

รพ.พระจอมเกลา้ฯ ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  6     

รพ.เขายอ้ย ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  2     

รพ.หนองหญา้ปลอ้ง ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  2     

รพ.ชะอ า ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  3     

รพ.ทา่ยาง ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  3     

รพ.บา้นลาด ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  2     

รพ.บา้นแหลม ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  2     

รพ.แกง่กระจาน ศนูยป์ระกนัสขุภาพ  2     

การพัฒนาศกัยภาพเพือ่จัดตัง้ศนูยจั์ดเก็บรายได ้ปี 2564



รำยงำนผลกำรเบกิจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประจ ำวนัที ่31 มกรำคม 2564 ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัเพชรบรุ ี

งบรายจา่ย ไดรั้บจัดสรร เบกิจา่ย รอ้ยละ
เบกิจา่ย
(รวมPO)

เป้าหมาย
รอ้ยละ

เบกิจา่ยรวม
PO

ใบสัง่ซือ้ (PO) เบกิจา่ย รวม

1.งบด าเนนิงาน 27,920,400.00 13,100.00 16,155,893.93 16,168,993.93 57.91 36

2.งบลงทนุ 57,413,800.00 22,993,349.00 11,943,788.00 34,937,137.00 60.85 20

3.งบบคุลากร - 3,299,880.00 3,299,880.00 100 100

4.งบเบกิแทนกนั 55,700.00 - - - 7.18 36

5.งบอดุหนุน 15,000.00 - - - 0 36

รวม 85,404,900.00 23,006,449.00 31,403,561.93 54,410,010.93 63.71 32

งบเบกิแทนกนั กรมสนับสนุน : 
1. พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลฯ 4,000 บาท (จัดประชมุแลว้ รอเบกิจา่ย 20 ม.ค. 64)
2. สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนา ควบคมุ ก ากบัสถานบรกิารสขุภาพภาครัฐ ภาคเอกชนฯ 4,000 บาท
3. ประชาชนและชมุชนสามารถจัดการสขุภาพเพือ่การพึง่ตนเอง 47,700 บาท

งบอดุหนุน : โครงการหนอนพยาธ ิสสอ.แกง่กระจาน มแีผนใช ้ก.พ. - ม.ีค. 64



รำยงำนผลกำรเบกิจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประจ ำวนัที ่31 มกรำคม 2564

งบรายจา่ย ไดรั้บจัดสรร
เบกิจา่ย รอ้ยละ

เบกิจา่ย
(รวมPO)ใบสัง่ซือ้ (PO) เบกิจา่ย รวม

งบลงทนุเงนิกนั ปี 63 7,807,365.00 802,816.70 7,004,548.30 7,807,365.00 100

กนัเงนิท ัง้หมด 8 โครงกำร เบกิจำ่ยแลว้ 7 โครงกำร คงคำ้งอยูร่ะหวำ่งกอ่สรำ้ง 1 โครงกำร 
คอื บา้นพัก รพ.สต.หนองหญา้ปลอ้ง  เบกิจา่ยแลว้ งวดงานที ่1-2 จ านวนเงนิ 352,183.30 บาท 
คงเหลอืงวดงานที ่3-5 รวมเป็นเงนิ 802,816.70 บาท (ภายใน ก.พ. 64)

งบรายจา่ย ไดรั้บจัดสรร
เบกิจา่ย รอ้ยละ

เบกิจา่ย
(รวมPO)ใบสัง่ซือ้ (PO) เบกิจา่ย รวม

งบลงทนุ ปี 64 57,413,800.00 22,993,349.00 11,943,788.00 34,937,137.00 60.85

สิง่กอ่สรำ้ง 10 โครงกำร อยูร่ะหวา่งท าสญัญา 10 โครงการ
ครภุณัฑ ์34 โครงกำร เบกิจา่ยแลว้  11 โครงการ อยูร่ะหวา่งสง่มอบ 23 โครงการ (ซึง่ยังอยูใ่น ระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขาย)



กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทน พ.ต.ส. และคำ่ตอบแทนฉบบั 11 /ฉบบั 12

ขอ้มลูในระบบ GFMIS ณ วนัที ่31 มกรำคม 2564

คา่ตอ่บแทนฉบบั 11 ไดรั้บจัดสรร เบกิจา่ย รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หมายเหตุ

1.คา่ตอบแทน ฉ11(งวดที1่) 5,894,220.00 5,894,220.00 100 รพช. เบกิได ้1 เดอืน (ต.ค.) เป็นเงนิ 3,032,420
รพ.สต. เบกิได ้2 เดอืน (ต.ค.-พ.ย.) เป็นเงนิ 2,861,800

2.คา่ตอบแทน ฉ 11(งวดที ่2) 
รับจัดสรร 23 ธ.ค. 63

5.321,289.00 3,450,500.00 64.85 รพช. เบกิได ้ 1 เดอืน เป็นเงนิ 3,533,700 บาท
รพสต. เบกิได ้1 เดอืนเศษ เป็นเงนิ 1,787,500 บาท

รวมคา่ตอบแทน ฉ11 11,215,509.00 9,344,720.00 84.00 **สรปุ** ภาพรวม
1. รพช. เบกิได ้2 เดอืน (ต.ค.-พ.ย.63) วงเงนิ 6,566,120.00 บาท
2. รพ.สต.เบกิได ้3 เดอืนเศษ(ต.ค.-ธ.ค.63) วงเงนิ 4,649,300 บาท

คา่ตอบแทน พ.ต.ส. ไดรั้บจัดสรร เบกิจา่ย รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หมายเหตุ

คา่ตอบแทน พ.ต.ส.(งวดที1่+2) 9,301,500.00 4,150,500 44.63 **เบกิจา่ยแลว้ ต.ค. – ธ.ค. 63
เบกิครบถว้นตามสทิธทิีไ่ดรั้บ

คา่ตอบแทนฉบบั 12 ไดรั้บจัดสรร เบกิจา่ย รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หมายเหตุ

รพ.พระจอมเกลา้ จังหวดัเพชรบรุี 1,635,279.00 - - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเบกิจา่ย เนือ่งจากรอประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งรายละเอยีดการด าเนนิการจา่ย
คา่ตอบแทน ฯ ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลชมุชนทัง้7 แหง่ - - - เบกิจา่ยจากเงนิบ ารงุของโรงพยาบาล เฉพาะสายสนับสนุน
อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



Area based

สขุภำพมำรดำและทำรก

0

วัดเขาบนัไดอฐิ อ.เมอืงเพชรบรุี

วัดขอ่ย อ.เมอืงเพชรบรุี
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จ ำนวนมำรดำไทย+ตำ่งชำตติำย
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รอ้ยละกำรเขำ้ถงึบรกิำรฝำกครรภ ์  

ANC 12 wks ANC 5 ครัง้

เกณฑ ์≥ 75 %

ปี ไทย ตำ่งชำติ สำเหตุ

2560 0 0 -

2561 1 0
แมห่ลังคลอด 34 วนั ตดิเชือ้
ฉวยโอกาสจาก HIV > หายใจ
ลม้เหลวเฉยีบพลัน 

2562 1 0
ภาวะตกเลอืดหลังคลอด 
(Heart+HT)

2563 3 0

Heart + HT, 
แมห่ลังคลอด 38 วนั ตดิเชือ้
ฉวยโอกาสจาก HIV, 
Equipment error

2564 0 0 -

Area based สขุภำพมำรดำและทำรก



รอ้ยละของทารกตายคลอด, ทารกอายไุมเ่กนิ 7 วนัทีเ่สยีชวีติ และ LBW
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Still Birth
ปี 64
เป้า15/ผล 4

0-7 วนั
ปี 64
เป้า 4/ผล 0

ปี ไทย ตำ่งชำติ รวม สำเหตกุำรตำย

2561 22 1 23 - ตายเป่ือยยุย่
- Anomaly
- Prematurity
- Asphyxia
- Specific cause

2562 21 1 22

2563 14 4 18

2564 3 1 4 - ตายเป่ือยยุย่ 

1. พัฒนาคณุภาพบรกิาร

- MCH board > Case Conferrence

- อบรมฟ้ืนฟู > ภาวะวกิฤตแิละการชว่ยคลอดทา่ยาก

- ขับเคลือ่น One Province One Labour Room 

- พัฒนาและประเมนิมาตรฐานMCH

- ทบทวน CPG PIH, PPH, Standing order 

2. ป้องกนั Preterm

- ปรับปรงุ CPG เพิม่การเขา้ถงึการใชย้า Progesterone 

3. สรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

- ปชส. ฝากทอ้งทกุที ่ฟรทีกุสทิธิ์

- การใชป้ระโยชนส์มดุประจ าตัว (สชีมพ)ู

- อบรม อสม. ดแูลหญงิตัง้ครรภ์

ปญัหำ

> ANC คณุภาพ
> มารดาตาย
> ทารกตาย
> Preterm 
> LBW 
> ความสมบรูณ์ของการบันทกึขอ้มลู

LBW
เกณฑ ์<7%

สขุภำพมำรดำและทำรก

มาตรการ



ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย

โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบรุ ี

- Service Plan สำขำหวัใจและหลอดเลอืด
- Service Plan สำขำอบุตัเิหตุ
- Service Plan สำขำมะเร็ง
- Service Plan สำขำทำรกแรกเกดิ
- Intermediate Care

โครงการแหลมผักเบีย้ อ.บา้นแหลม

บา้นกรา่ง อ.แกง่กระจาน

น ำเสนอประเด็น


