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การพฒันาเขตพืน้ที่

เครือข่ายบริการสขุภาพที่ ๕

กาญจนบุรี

นครปฐม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ



เขตพื้นที่เครอืข่ายบรกิารที่ ๕
ขอ้มูล

พื้นที่ 8 จงัหวดั  66 อาํเภอ
ประชากร 5,208,212 คน
แพทย/์ปชก. 1: 4886 (รวมนอกสงักดั)
เตยีง/ปชก. 1: 616 (รวมนอกสงักดั)
งบดาํเนินงาน ปี 2556 

งบ PP 649,519,485 บาท  (หกัเงนิเดือนแลว้)
งบกองทนุทอ้งถิ่น 76,793,000 บาท
งบ สป.   85,000,000 บาท
งบ ศูนยเ์ขต  6,339,871 บาท



1.  การบรหิารยทุธศาสตรโ์ดยใช ้แผนพฒันาสขุภาพระดบัเขต 

เพือ่การแกไ้ขปญัหาสขุภาพในเขตพื้นที่

2.  บรหิารประสทิธภิาพผ่าน ผลติภาพของระบบบรกิารสขุภาพ    

การจดัการทรพัยากร (คน เงนิ ของ) และแผนการลงทนุ

4.  กาํกบั ตดิตาม และประเมินผล การดาํเนินงานของเครอืข่ายบรกิาร

เนน้บทบาท หนา้ที่  

Regional Provider

3.  การกาํกบั ตรวจสอบ มาตรฐานบรกิารและการสาธารณสขุ 



เขตพื้นที่เครอืข่ายบรกิารที่ ๕

การดาํเนินงานที่ผ่านมา

1. แต่งตัง้ คกก. ประสานการสาธารณสขุเขตพื้นที่เครอืข่าย

ที่ ๕ และ คกก. บรหิารเครอืข่ายบรกิารสขุภาพที่ ๕

2. จดัทาํ “แผนพฒันาสขุภาพเขต” 

3. หารอื “รา่งบนัทกึความรว่มมือ” กบั สปสช. ตัง้แต่   

๔ มค. - ๒๖ กพ.๕๖ (๓ คร ัง้)



สปสช.เขต เขต สธ./
จงัหวดั

งบ PP

แผนพฒันา

สขุภาพเขต กาํกบัดูแล

หน่วยบรกิาร

ในสงักดั สธ.

หน่วยบรกิาร

นอกสงักดั สธ.

ระยะที่ ๑ การเสนอแผนงาน

งบ PP



สปสช.เขต

ตรวจสอบ

รายงานผล

ตรวจสอบ

หน่วยบรกิาร

ในสงักดั สธ.

หน่วยบรกิาร

นอกสงักดั สธ.

ระยะที่ ๒ การรายงานผล

รายงานผล

เขต สธ./
จงัหวดั



แนวคดิแผนสขุภาพ

• กาํหนดแผนงาน 3 ระดบั: ระดบัเขต,ระดบัจงัหวดั,ระดบั

อาํเภอ

• สาระของแผนงาน 3 ด้าน : ดา้นสง่เสรมิป้องกนั ดา้น

บริการ ดา้นบริหาร  จาํแนกเป็น 24 แผนงาน

• จดัสรรงบประมาณจากทกุแหลง่ สนบัสนุนแผนต่างๆ

• พฒันาการตดิตาม กาํกบั และประเมินผล



บรกิาร สส ปก บรหิาร

พฒันาบรกิาร 10 สาขา

พฒันาระบบส่งต่อ
คุณภาพบรกิาร

การแพทยฉ์ุกเฉิน/อบุตัภิยั

สุขภาพสตร ีและทารก + BS 

สุขภาพเดก็ 0-2 ปี + BS 

สุขภาพเดก็ 3-5 ปี + BS 

สุขภาพเดก็นกัเรยีน + BS 

การเงนิการคลงั
การบรหิารกาํลงัคน-จรยิธรรม

ระบบขอ้มลู

พฒันาประสทิธภิาพ ซื้อ/จา้ง
สุขภาพวยัรุ่น + BS 

ป้องกนัควบคุม NCD (DM&HT)
ดูแลเฝ้าระวงัสตรไีทยจากมะเรง็

ส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้กิาร

อาหารปลอดภยั
การควบคุมโรคตดิต่อ

การมสี่วนร่วมภาคประชาชน

สาธารณสุขชายแดน

ยาเสพตดิ

โครงการพระราชดาํริ

สิง่แวดลอ้มและระบบทีเ่อื้อต่อสุขภาพ

การบรหิารเวชภณัฑ์

โครงสรา้งของแผนสขุภาพเขต



จงัหวดั

อาํเภอ

เขต สธ.

กรม สป กรมสปสช.

สปสช.เขต 8 แผนงานหลกั

บูรณาการ

MOU
(BS, NP)

BS, NP, AH

PPA

PPA

PPE

PPNP

แผนพฒันาสขุภาพ เขต 5 (ดา้นสง่เสรมิป้องกนั)

งบ สธ.งบ UC แผนยทุธ กาํกบัตดิตาม

10%

20%

70%

(85 ลา้น)(650 ลา้น)

(550 ลา้น)



กระบวนการจดัทาํแผนสขุภาพระดบัเขต

นาํเสนอร่างแผนพฒันาสุขภาพเขตทีไ่ดพ้จิารณามาตรการใหเ้หมาะสม

1. ทบทวนแผนเดมิทีจ่งัหวดัและศูนยเ์ขตจดัทาํไว ้

2. ศึกษาแนวทางและมาตรการ ทีเ่ป็นนโยบายสาํคญัของ สธ.ปี 2556 
และเพิม่เตมิมาตรการแกไ้ขปญัหาสุขภาพในพื้นที่

กาํหนดกรอบแผนสุขภาพเป็น 24 แผนและมอบหมาย 8 จงัหวดัทาํหนา้ที ่focal point

1. มอบแต่ละจงัหวดัจดัทาํแผนสุขภาพจงัหวดัโดยระบุ

2. จงัหวดั focal point รวบรวมแผนทีเ่กี่ยวขอ้งจดัทาํ
แผนเขต

ประชมุเชงิปฏบิตักิารคร ัง้ที ่3 สรุปนาํสนอแผนสุขภาพเขต 

จาก 8 จงัหวดั และศูนยว์ชิาการเขต เป็นภาพรวมเครอืขา่ยบรกิารที ่5

WS 1

1. Baseline 
data และ 
สภาพปญัหา

2. มาตรการสาํคญั

3. งบประมาณ
WS 3

WS 2



ตวัอย่างแผนสขุภาพเขต (บรกิาร)

หวัใจ - Cardiac center รพ. ราชบรุ,ี รพ. นครปฐม

- STEMI Fast track ทัง้เขต
มะเรง็ - หอผูป้่วยมะเรง็ รพ. นครปฐม
อบุตัเิหต ุ - เสน้ทางการสง่ต่อในพื้นที่ขาดศลัยแพทย,์ ICU trauma
ทารกแรกเกดิ  - NICU ใหเ้พยีงพอ
อายรุกรรม  - Stroke Fast Track
ศลัยกรรม  - Ambulatory Surgery, Appendectomy
ตา - DM Retinopathy, คน้หา Blinding Cataract

ฯลฯ 



ตวัอย่างแผนสขุภาพเขต (สส ปก)

หญิงต ัง้ครรภ ์ - ANC, LR คณุภาพ, เร่งรดัฝากครรภเ์รว็

เด็ก 0-5 - WCC คณุภาพ เนน้ประเมินพฒันาการ

เด็กวยัเรยีน - พฒันาการตามวยั สขุภาพช่องปาก สตปิญัญา

วยัรุ่น - เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายที่มีพฤตกิรรมเสีย่ง ยาเสพตดิ

วยัทาํงาน - NCD, Breast & Cervical Cancer

สูงอายุ - ADL, ขอ้เข่าเสือ่ม, ซึมเศรา้  

โรคตดิต่อ 6 โรค - DHF, TB, HIV/AIDS, Severe 
diarrhea, HFMD, Flu



ตวัอย่างแผนสขุภาพเขต (บรหิาร)

การเงนิการคลงั - ประสทิธิภาพการบรหิารรายรบัรายจา่ย

กาํลงัคน - ค่าตอบแทน P4P, วางแผนกาํลงัคน 5 ปี

ระบบขอ้มูล - Data center จงัหวดั
บรหิารเวชภณัฑ ์ - ลดตน้ทนุค่ายา/ค่าชนัสูตร, ลด NED, บรหิารคลงัยา



ปญัหาอปุสรรค

1. สาํนกังานเขตตัง้ขึ้นเฉพาะกจิ ขาดบคุลากร FT ที่มีศกัยภาพ 

ขณะที่ภาระงานมาก ความคาดหวงัสูง

ระดบัเขต

2.  สปสช. เขต/อปสข. ยงัทาํงาน และจดัความสมัพนัธแ์บบเดิม 

(กาํหนดกจิกรรมมาก ขาดความไวว้างใจ)

3.  จงัหวดั และศูนยเ์ขต ยงัต่างทาํงานเป็นเอกเทศ



ปญัหาอปุสรรค

1. การปรบักระบวนทศันใ์หม่ในทกุระดบั บูรณาการงานที่ไม่ยดึ

หน่วยงาน แต่มองปญัหาในพื้นที่ ทาํงานที่มุ่งเนน้ผลลพัธ ์ไม่ใช่

กจิกรรม

2. การวเิคราะห ์baseline data, ขาดความชดัเจนในมาตรการ

แกไ้ขปญัหาจากสว่นกลาง 

3. การจดัทาํแผนสขุภาพ ที่ขบัเคลื่อนดว้ยงบประมาณจากทกุภาคสว่น

จงัหวดัและพื้นที่


