
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
สาขาโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า ( COVID-19) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

นโยบายเร่งด่วน  
 

2. หัวข้อ 

 Covid- 19 ระบาด ระลอก 1 วันที่ 21 กพ.2563 – 20 ธค 2563  
Covid- 19 ระบาด ระลอก 2 วันที่ 2121 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่8 กุมภาพันธ์ 2564 

 

3. สถานการณ์ 
Covid- 19 ระบาด ระลอก 1 วันที่ 21 กพ.2563 – 20 ธค 2563 

จ.สุพรรณบุรี มีผู้ป่วย Covid-19   จ านวน    6  ราย 
   อ.อู่ทอง  จ านวน  6  ราย 

- สถานการณ์ Covid- 19 ระบาดระลอก 1 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่8 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ป่วย
ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงมาตรวจที่รพศ.เจ้าพระยายมราช จ านวน     115        ราย 

ผลการตรวจ  ปกต ิ จ านวน  115 ราย 
  ผิดปกต ิจ านวน  6 ราย     (อ.อู่ทอง)      
- สถานการณ์ Covid- 19 ระบาด ระลอก 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่8 กุมภาพันธ์ 2563 

จ.สุพรรณบุรี มีผู้ป่วย Covid-19  จ านวน  17  ราย 
 อ.สองพ่ีน้อง จ านวน  10  ราย 

อ.เมือง  จ านวน  3  ราย 
 อ.บางปลาม้า จ านวน  3 ราย 
 อ.หนองหญ้าไซ จ านวน  1 ราย 

- สถานการณ์ Covid- 19 ระบาดระลอก 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่8 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ป่วย
ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงมาตรวจที่รพศ.เจ้าพระยายมราช จ านวน     645        ราย 

ผลการตรวจ  ปกต ิ จ านวน  644 ราย 
       ผิดปกติ  จ านวน  1 ราย     (ก าแพงแสน จ.นครปฐม)   
 
 
 
 
 
    



ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ตัวชี้วัด : ไม่มีผู้ป่วย Covid- 19  เสียชีวิต 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 
2563 

รอบแรก 
อ าเภอ 

เป้าหมาย 
ป่วย 

ผลงาน 
ป่วย 

ร้อยละ/
อัตรา 

21 กพ 2563.-20 ธค.2563  เมือง 644 644 100 
- - 115 รวม    

     
       

     ที่มา : กลุ่มงานชันสูตร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี  
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
 

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

1.ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย
Covid-19 มีเป็นจ านวนมาก 
เช่น บ่อนไก่ ผับ ร้านข้าวต้ม 
แม่ค้ากุ้ง แรงงานต่างด้าว 
ร้านนวดแผนไทย ฯลฯ 

1.1 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก  
ตลาดนัดพนักงานขับรถประจ าทาง 
แม่ค้า พนักงานส่งอาหาร ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
อสม.  

1.1ด าเนินการคัดกรองเชิงรุก
ในเขตเทศบาล 
และเขตชนบท ใน อ.เมือง 
จ านวน     536        ราย 

 
4. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานได้กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัส และกลุ่มเสี่ยงเชิง
รุก ไดค้รบถ้วน 

อ.เมือง ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นจากรายสุดท้ายเกิน 
14 วัน 

การตรวจ Covid-19ในผู้ต้องขังแรกรับ จ านวน เริ่มตรวจวันที่ 12 มค.2564-8 กพ.2564 

2 ครั้ง ครั้งที่1 day ที่0-3/ครั้งท่ี2 dayที ่13-14 ครั้งที่1 จ านวน 173 ราย/ ครั้งที่2 จ านวน 37 ราย 
 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ 
ผู้บริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 

1.กลุ่มเสี่ยงตามไทม์ไลน์ เป็นกลุ่มใหญ่ 
ท าให้เกิดความตระหนก มาตรวจเป็นจ านวน 

1.ควรให้ความรู้กับประชาชนถึงการเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
กลุ่มเสี่ยงต่ า ให้ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน 

มาก  
  

 



6. ผลงานเด่น/นวัตกรรม/ ตัวอย่างที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
รพศ.เจ้าพระยายมราช สามารถตรวจ PCR Covid-19 ในปริมาณมากต่อวัน และรายงานผลLab ได้ภายใน 
24 ชั่วโมง 
 

7. ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร e-mail/ที่ท างาน 

1.นางเพ็ญนภา ปรางศร หัวหน้างานป้องกัน
ควบคุมโรคและ 

089-5501729 Pennapha_lek@hotmail.com 
รพศ.เจ้าพระยายมราช 

 ระบาดวิทยา   

2.นายปัญญา ใจวิวัฒน์พงษ์ นักวิชาการ 081-5713552 Punya_aum@hotmail.com 
 สาธารณสุข

ปฏิบัติการ 
 รพศ.เจ้าพระยายมราช 

    
3.นายอนุวัฒน์ พิพิธ นักวิชาการ 081-9811968 Smung72@gmail.com 
 สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขอ.เมือง 
 ช านาญการ   
4.นส.ชลธิชา ศรีโปฏก 
 

นักวิชาการ 
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

062-6406333 Nooctc@ gmail.com 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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