
 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

1 
2 – 6 ม.ค. 66 

1 แพร่ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” คลิปวิดีโอ/สกู๊ปข่าว 

2 2 เพชรบูรณ์ ศูนย์บริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วิดีโอ 

3 

9 – 13 ม.ค. 66 

3 นครสวรรค์/ 
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 

เปิดการใช้งานระบบ Telemedicine ของ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

สกู๊ปข่าว/สื่อออนไลน์ Youtube 

4 4 นครนายก เรื่อง “คลินิกผู้สูงอายุ รพ.นครนายก” สูงวัย หัวใจ
อบอุ่นประเด็น : เพื่อให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบบริการ
ได้สะดวกรวดเร็ว ได้รับการดูแลครบทุกมิติ ทั้ง
สุขภาพกาย สุขภาพใจ แบบ one Stop Service ทั้ง
ในด้านการป้องกัน การรักษา การบำบัดฟ้ืนฟูให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในครอบครัวและสังคม 

1. One Page (Online /FB FanPage) 
2. VDO ผ่าน TikTok (Media) 
3. Poster. (สิ่งพิมพ์) 
 

5 ๒ พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช ประสบความสำเร็จในการวาง
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สายรายแรกในภาคเหนือ 

คลิปวิดีโอ 
(NBT ถ่ายทำข่าววันที่ 22 ธ.ค. 65) 

6 

16 – 20 ม.ค. 66 

5 สมุทรสาคร รู้เร็ว รักษาทัน กับโครงการ 99 วัน เร่งรัดคัดกรอง
มะเร็งครบวงจร โดย รพ.สมุทรสาคร 

คลิปวิดีโอ 

7 6 จันทบุรี บริการตรวจ Quadruple Test คัดกรองกลุ่มอาการ
ดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ (ร.พ.พระปกเกล้า) 

Infographic 

8 
23 – 27 ม.ค. 66 

7 มหาสารคาม เรื่อง ของขวัญปีใหม่จังหวัดมหาสารคาม ปี 2566 วีดีโอ/รูปภาพ 

9 8 อุดรธานี ของขวัญปีใหม่ ผู้สูงวัยสุขภาพดี อินโฟกราฟิก/สื่อสารทุกช่องทาง 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

เลย ของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข 2566            
"ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย" 

กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผลการ
ดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงรณรงค์ ยอดเยี่ยม 
รวดเร็ว อันดับที่ 1ใน 8 ของประเทศ ในงานเชิดชู
เกียรติเพ่ิมภูมิสู้โควิดทุกชีวิตปลอดภัย 

ข่าววันเพจ / อินโฟกราฟฟิค 
 

บึงกาฬ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / ประเด็นภารกิจผู้บริหาร กราฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

๑๐ 

30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 

9 นครราชสีมา โรงเรียนเบาหวาน VDO สั้น 3 - 5 นาท ี

1๑ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับรางวัล
หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ในโครงการรางวัล “ศรีสวาง
ควัฒน” ประจำปี 2565 

วิดีโอ -  Google ไดรฟ ์
สื่อออนไลน์ - Facebook 
- Guide Ubon 

1๒ 

6 – 10 ก.พ. 66 

11 สุราษฎร์ธานี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD 

วีดิทัศน์ 

1๓ 12 ตรัง / รพ.ตรัง Mechanical thrombectomy เข้าถึง พึ่งได้ หาย
อัมพาต 

คลิปวิดีโอ 

สงขลา / รพ.สงขลา การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ภาพนิ่ง 

https://drive.google.com/drive/folders/1BaevpT-xam_mLPsD3dXF57YNjlT3QpQw
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02heN9VXwJtUMCYWJMtZsWGHxGhhtDkJDqBjvLf2xrhULgWC9xBmhNwgZfmpw7DbmUl&id=100069580496959&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f
http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/6638/


 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

1๔ 13 – 17 ก.พ. 66 1 เชียงใหม่ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ 
ระบบ Sky Doctor จังหวัดเชียงใหม่ 

- ภาพกิจกรรม คลิป VDO และเนื้อหา 
ผ่านทางช่องทางเพจ facebook สสจ.
เชียงใหม่ และ รพ.นครพิงค์  

- เนื้อหาจากข่าวแจก ส่งให้ทางสถานีวิทยุ
ฯ นำไปจัดรายการ หรือบางครั้งหรือ
ผู้เกี่ยวข้องที่ทำระบบ Sky Doctor เข้า
ร่วมจัดรายการ และให้สัมภาษณ์ใน
รายการ 

- ผลิตคลิป VDO แล้วนำเผยแพร่ทาง 
YouTube ของรพ.นครพิงค์ 

- จัดทำ One Page (ในรูปแบบภาพและ
ข้อความ) ส่งในกลุ่มไลน์ขององค์กร/เขต
สุขภาพที่ 1 

- ข่าวแจก (ในรูปแบบภาพ  คลิป VDO
และข้อความ) ส่งให้สื่อมวลชน นำไป
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

15 
20 – 24 ก.พ. 66 

3 อุทัยธานี การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จะมี “แพทย์แผนจีน 
รพ.ลานสัก” 

อินโฟกราฟิค / คลิปวีดิทัศน์ 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

16 4 นนทบุรี รูปแบบการดูแลชุมชนแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 “สะพานบุญโมเดล” 
รพ.สต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี 

คลิปวิดีโอ 

17 

27 ก.พ. – 3 มี.ค. 
66 

5 กาญจนบุรี 1. One Day Surgery  
2. IPD Paper less Smart Hospital 
3. การดำเนินงานเชื่อมต่อ 3 หมอ 
4. My Idol นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ 

คลิปวิดีโอ 
 

 

18 6 สมุทรปราการ พฤติกรรมสร้างสุขภาพดีปลอดโรคเบาหวาน โรคความดัน สื่อ Clip VDO / One Page 

19 

6 – 10 มี.ค. 66 

7 กาฬสินธุ์ ขานรับปีเถาะ...รับขวัญปีใหม่ ปี 2566  รณรงค์  
เชิญชวน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ รับวัคซีน ในกลุ่ม 
608 อสม. และรับวัคซีนเด็ก 6 เดือนถึง  4 ปี  ณ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

- วีดีโอของขวัญปีใหม่เขิญชวนกลุ่ม 608 และ 
อสม. ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของรพ.กาฬสินธุ ์
- บริการเชิงรุก เชิญชวน ผู้ปกครอง เด็ก
อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี  ฉีดวัคซีนโควิด 19 
ณ ศูนย์เด็กเล็ก รร.อนุบาล โดยของหน่วย  
รพ.กาฬสินธุ์ 

20 8 นครพนม Mobile Stroke Unit @นครพนม วีดิทัศน์ 

อุดรธานี อสม.หมอประจำบ้าน อินโฟกราฟิก 

สกลนคร Application ศูนย์สั่งการ 1669 สกลนคร โมเดล วีดิทัศน์ 

เลย ไทเลย เที่ยวงานกาชาด สืบสานประเพณี ปลอดโรค กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

เลย Age friendly communities : เมืองที่เป็นมิตร
สำหรับผู้สูงอายุ 

กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

เลย รวมพลังวัน อสม.แห่งชาติ "อสม.เพ่ือประชาชน" กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

หนองคาย ผลงานดีมีบริการประทับใจ ให้แก่ประชาชนที่มา
ท่องเที่ยวในงานประจำปีของจังหวัด โดยการออก
ร้านนิทรรศการกระทรวงสาธารณสุข 

สื่ออินโฟกราฟิก /วันเพจเชิญรับบริการ
ร้านนิทรรศการ สสจ.หนองคาย 
โรงพยาบาลหนองคาย และเครือข่าย
บริการตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย ฉีด
วัคซีน สอน CPR จัดแสดงนิทรรศการ
ศาสตร์พระราชา/TO BE NUMBER ONE 
/COVID-19/กัญชาทางการแพทย์ 

หนองบัวลำภู การสร้างสติในองค์กร MIO One Page / อินโฟกราฟิก 

บึงกาฬ รวมพลังวัน อสม. แห่งชาติ /ประเด็นภารกิจผู้บริหาร กราฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

21 

13 – 17 มี.ค. 66 

9 ชัยภูมิ EMS VDO สั้น 3 - 5 นาท ี

22 10 ศรีสะเกษ เรื่อง “การบูรณาการบำบัดรักษายาเสพติดต้นแบบ
(Sandbox) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษา 
และอัตราการเข้าถึงระบบบำบัดที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ของผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน 
ปี 2566 อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ” 

วิดีโอ 
สื่อออนไลน์ 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

23 

20 – 24 มี.ค. 66 

11 ชุมพร ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 วีดิทัศน์ 

24 12 ยะลา / รพ.ยะลา คลินิกผู้สูงอายุ ภาพนิ่ง 

พัทลุง / รพ.พัทลุง การใช้บริการตู้ออส( KIOS) รพ.พัทลุง คลิปวิดีโอ 

25 

27 – 31 มี.ค. 66 

1 เชียงราย  ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาล (Solar 
Rooftop) ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ  

Infographic เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ 
ของโรงพยาบาล อาทิ จอ LED ใหญ่ตาม
อาคาร/จอ LED เล็ก ภายในอาคาร และ
สื่อโซเชียลทุกสื่อ 

26 2 อุตรดิตถ์ โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

วิดีโอ 

27 

3 – 7 เม.ย. 66 

3 กำแพงเพชร เปิดใช้งานระบบ IPD Paperless KPHIS สื่อออนไลน์ Youtube 
https://www.youtube.com 

/watch?v=AiMPPaiWFug 
https://www.youtube.com 
/watch?v=4bmhIQmLq1Q 

28 4 ปทุมธานี เพ่ิมการเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 และ 
LAAB ด้วยการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนใน
อำเภอหนองเสือที่มียอดผู้รับบริการน้อยที่สุดใน
จังหวัด โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ
เป็นผู้สื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้วยตนเอง ทำให้
ยอดผู้มารับบริการสูงขึ้น 

One page : ภาพนิ่ง 
One page : ภาพเคลื่อนไหว คลิปสั้นให้
ความรู้ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน 

ปชส.ทาง Facebook, Line group ต่างๆ
, Website 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

29 

10 – 14 เม.ย. 66 

5 ราชบุรี นำความเชี่ยวชาญ คัดกรองเชิงรุก เข้าทุกชุมชน เขต
เมืองราชบุรี     
1. คัดกรอง Stroke   
2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
3. รณรงค์บริจาคอวัยวะในชุมชน โดย รพ.ราชบุรี 

คลิปวิดีโอ 

30 6 ชลบุร ี รณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
(7 วันอันตราย) 

คลิปสั้น / One page 

31 

17 – 21 เม.ย. 66 

7 ร้อยเอ็ด เรื่อง ได้รับรางวัลโล่รางวัลศรีสวางควัฒน(หน่วย
บริการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 ) และ
ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเป็นศูนย์ราชการสะดวก
ระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2565) 

วีดีโอ/รูปภาพ 

32 8 อุดรธานี อุดรธานีเมืองผู้สูงวัยสุขภาพดี/กิจกรรมวันผู้สูงอายุ อินโฟกราฟิก 

เลย รณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค (ไทเลย) กราฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

หนองคาย สสจ.หนองคาย รณรงค์ส้วม HAS 100% ในหน่วย
บริการธารณสุข และขยายผลในจังหวัดหนองคาย 
เพ่ือส้วมสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเพียงพอ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหนองคาย 
 

สื่อเอกสารหนังสือราชการ  
สื่อการประกาศนโยบาย  
ข่าววันเพจ /อินโฟกราฟิก ป้ายไวนิล 

บึงกาฬ สุขภาพผู้สูงวัย / ประเด็นภารกิจผู้บริหาร กราฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

33 

24 – 28 เม.ย. 66 

9 บุรีรัมย์ Health Station 
 

VDO สั้น 3 - 5 นาท ี

34 10 ยโสธร จังหวัดยโสธร คว้า 4 รางวัล การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุ 

วิดีโอ 
สื่อออนไลน์ 

35 

1 – 5 พ.ค. 66 

11 ระนอง คุณแม่ปลอดภัยห่างไกลโควิด 19 วีดิทัศน์ 

36 12 นราธิวาส /  
รพ.นราธิวาส 

โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อผู้ด้อยโอกาส 3 จว.ชายแดนใต้ ภาพนิ่ง 

สงขลา /  
รพ.หาดใหญ่ 

โรคมะเร็ง คลิปวิดีโอ 

37 

8 – 12 พ.ค. 66 

1 ลำปาง การพัฒนาระบบค้นหา คัดกรองวัณโรค จังหวัดลำปาง คลิปวิดีโอ 

38 2 ตาก โรงพยาบาลบ้านตาก EMS & smart hospital วิดีโอ 

ตาก โรงพยาบาลท่าสองยาง การสาธารณสุขขายแดนเพ่ือ
คนชายขอบ 

วิดีโอ 

39 

15 – 19 พ.ค. 66 

3 พิจิตร 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และเป็นองค์ประธาน
เปิด "ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร" 

One Page/รูปกิจกรรม/วิดโีอภาพกิจกรรม 
เผยแพร่ทางเพจเฟสบุ๊ค : 

https://www.facebook.com/ 
phichitpublichealth/ 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

40 4 พระนครศรีอยุธยา การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.  
นวัตกรรมอำนวยสุข แก้ไขจุดเสี่ยงจากอุบัติเหตุ  
การบูรณาของทุกภาคส่วน 

Info , วีดีทัศน์ , One page 

41 

22 – 26 พ.ค. 66 

5 สุพรรณบุรี Emergency medical services (EMS) 
 

คลิปวิดีโอ 

42 6 ฉะเชิงเทรา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชน 
 

คลิปสั้น / One Page 

43 

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 
66 

7 ขอนแก่น ศูนย์เชี่ยวชาญและบูรณาการส่งต่อผู้ป่วย : 
Integrated Medical Ambulance Center (IMAC)  
โดย รพ.ขอนแก่น 

วิดีโอ/รูปภาพ 

44 8 สกลนคร Application ศูนย์สั่งการ 1669 สกลนคร โมเดล วีดิทัศน์ 

อุดรธานี วันบุหรี่โลก อินโฟกราฟิก 

เลย ไทเลยใส่ใจตรวจวัดความดันสุขภาพ กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

เลย ประชาสัมพันธ์วันไอโอดีนแห่งชาติ สสจ.เลย แนะคน
เลยทุกเพศทุกวัยใช้เกลือบริโภคและเครื่องปรุงเสริม
ไอโอดีนในการปรุงอาหาร และเน้นย้ำการ
รบัประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 

กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

หนองคาย หนองคาย เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ Nong Khai 
Aging City ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะยาวของ
ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ความสุข ความปลอดภัย ตาม
แนวทาง “หนองคาย สบายดี”  
สถานประกอบการ ร้านอาหาร การบริการด้าน
แพทย์แผนไทย กัญชาทางการแพทย์ โดยผ่าน
มาตรฐานSHA Plus 

สื่อเอกสารหนังสือราชการ  
ข่าววันเพจ /อินโฟกราฟิก  
ป้ายไวนิล /สปอตวิทยุ 

บึงกาฬ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ /ประเด็นภารกิจผู้บริหาร กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

45 

5 – 9 มิ.ย. 66 

9 สุรินทร์ 3 หมอ VDO สั้น 3-5 นาท ี

46 10 อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญได้รับรางวัลโรงพยาบาล
มาตรฐาน การจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 

วีดีโอ สกู๊ปข่าวความยาวไม่เกิน 5 นาที 

47 

12 – 16 มิ.ย. 66 

11 กระบี่ จังหวัดกระบี่ ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ ด้านแม่
และเด็ก  เขตสุขภาพที่ 11 

วีดิทัศน์ 

48 
12 สตูล / รพ.สตูล การพัฒนาการแพทย์ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ภาพนิ่ง 

ปัตตานี / รพ.ปัตตานี แพทย์เฉพาะทางด้านกีฬาเวชศาสตร์ ภาพนิ่ง 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

49 

19 – 23 มิ.ย. 66 

1 พะเยา รพ.เชียงคำ ต่อยอด ‘ผ่าตัดวันเดียวกลับ’  
ใช้ ‘เทเลเมดิซีน’ ติดตามอาการในพื้นท่ีห่างไกล  
ลดค่าใช้จ่ายแฝง ปชช.-ลดแออัด ในรพ. 

- ข่าวนำเสนอผ่านโทรทัศน์ช่อง MCOT HD  
- ข่าวเว็บไซต์ สปสช. (ข่าวประชาสัมพันธ์)
https://www.nhso.go.th/news/3831 

50 2 สุโขทัย การให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายด้วยการฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องทดแทนการทำงานของไตต่อเนื่อง (CRRT) 
โรงพยาบาลสุโขทัย 

วิดีโอ 
https://youtu.be/a7gar55LxZQ 

สุโขทัย การเปิดอาคารสิริวรารักษ์ 6 ชั้น เพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการของ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและลดระยะเวลารอ
คอยในการเข้ารับบริการด้านต่าง ๆ 

วิดีโอ 
https://youtu.be/6vRcPsx5P4M 

51 

26 – 30 มิ.ย. 66 

3 ชัยนาท เปิดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าภายใน 1 สัปดาห์ ที่ 
รพ.สต. ใกล้บ้าน (เฉพาะในเขต อ.เมือง) 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ / ข่าว One 
Page / สถานีวิทยุท้องถิ่น 

52 4 ลพบุรี 
 

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออก
อาเซียน 

infografic ลง facebook , VTR , youtube 
tiktok และ จอ LED ในหน่วยราชการของ
จังหวัดลพบุรี 

53 

3 – 7 ก.ค. 66 

5 ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งชีวิตต่อลมหายใจ (บริจาคอวัยวะ) อินโฟกราฟิกส์ (โพสต์สาธารณะ) 

54 6 ตราด ปิ่นโตอโรคยาลดโรค 
 

คลิปสั้น / One page 

https://youtu.be/a7gar55LxZQ
https://youtu.be/6vRcPsx5P4M


 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

55 

10 – 14 ก.ค. 66 

8 อุดรธานี งดเหล้าเข้าพรรษา 
 

อินโฟกราฟิก 

เลย สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 2566 

กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

หนองคาย THE BEST NAHEE MODEL ทุกหน่วยบริการ 
มีจิตวิญญาณและมีความสุข ในการทำงานเชิงรุกเชิงรับ
เพ่ือประชาชน แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่าย 

สื่อเอกสารหนังสือราชการ  
สื่อการประกาศนโยบาย 
ข่าววันเพจ /อินโฟกราฟิก/ป้ายไวนิล 

บึงกาฬ เทศกาลทำบุญ / ประเด็นภารกิจผู้บริหาร กราฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

56 10 มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร พัฒนาการให้บริการศูนย์
ผ่าตัดแผลเล็ก(minimal invasive surgery) 
ครอบคลุม ด้านศัลยกรรม หู คอ จมูก และ นรีเวช 

วิดีโอ   
สื่อออนไลน์  

57 

17 – 21 ก.ค. 66 

11 พังงา - ชนะเลิศการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ 
2565 

- คุยเรื่องเพศบ้านคุณเริ่มหรือยัง 

วีดิทัศน์ 

58 12 นราธิวาส /  
รพ.สุไหงโกลก 

การให้บริการคลินิกชราธิวาสสะดวก คลิปวิดิโอ 

สงขลา /  
รพ.นาหม่อม 

เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19  ฟรี คลิปวิดิโอ 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

59 

24 – 28 ก.ค. 66 

1 น่าน จังหวัดน่าน รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จัดทำอินโฟกราฟฟิค ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทาง  
- เพจ facebook งานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
- เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
- ไลน์กลุ่มองค์กรสาธารณสุขน่าน 

60 4 สระบุรี เรื่อง : การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี One page (Online, Facebook, 
Line,Website) 
VDO (Youtube, 
Facebook,Tiktok,Instagram) Poster 

61 
31 ก.ค. – 4 ส.ค. 

66 

5 เพชรบุรี เพชรบุรี อ่อนหวาน  คลิปวีดีโอ 

62 6 ระยอง รณรงค์การงดสูบบุหรี่ Spot เสียง / สื่อ VDO / Infographic / 
บูธนิทรรศการ 

63 

7 – 11 ส.ค. 66 

8 อุดรธานี รณรงค์นมแม่ 
 

อินโฟกราฟิก 

เลย รณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สัปดาห์
นมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติ 

กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 
 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

หนองคาย หนองคาย ไม่กินปลาดิบ รณรงค์ “กินสุกก็แซ่บได้” 
ลดโรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคมะเร็งตับ มะเร็งถุงน้ำดี 

สื่อเอกสารหนังสือราชการ , สื่อการ
ประกาศนโยบาย , ข่าววันเพจ /อินโฟ
กราฟิก/ป้ายไวนิล 

บึงกาฬ ดูแลสุขภาพ แทนคุณแผ่นดิน / ประเด็นภารกิจผู้บริหาร กราฟฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

64 11 ภูเก็ต 
 

โรงเรียนสอนนวดไทย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เว็บไซต์รพ./FB รายการวิทยุ/ YouTube 
/Infographic 

65 

14 – 18 ส.ค. 66 

12 ตรัง / รพ.ห้วยยอด การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภาพนิ่ง 

ยะลา / รพ.เบตง อุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับบริจาคโดยคุณตูน บอดี้สแลม ภาพนิ่ง 

66 1 ลำพูน 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
 “4 Pillar สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน” 

1. อินโฟกราฟฟิก 
2.Facebook สสจ.ลำพูน 
3.กลุ่ม Line จังหวัด อำเภอ ตำบล 
(ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด)  

67 

21 – 25 ส.ค. 66 

4 สิงห์บุรี เรื่อง : สิงห์บุรีเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
ประเด็น : สสจ.สิงห์บุรีผลักดนัให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ขับเคลือน เมือง/ชุมชนที่มีการดำเนินงานปรับ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน หรือเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี สร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1. One Page (Online /FB FanPage) 
2. VDO (Media) 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

68 5 นครปฐม หัวใจคุณ ให้เราดูแล ที่ รพ.นครปฐม อินโฟกราฟิกส์ 

69 

28 ส.ค. – 1 ก.ย. 
66 

6 ปราจีนบุรี การบริการประชาชนเชิงรุก Infographic / Clip VDO 

70 8 อุดรธานี วันมหิดล อินโฟกราฟฟิก 

เลย ไทเลย ดูแลหัวใจ ปลอดโรค ปลอดภัย กราฟิก/คลิปวีดีโอ/ข่าวแจก /สวท.FM 

หนองคาย หนองคายเมืองแห่งการออกกำลังกาย The City of 
Excercise ”ออกแฮง แยงคีง” สร้างสุขภาพดี
ต่อเนื่อง และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน เพ่ือลดป่วยลดโรค 

สื่อเอกสารหนังสือราชการ  
สื่อการประกาศนโยบาย  
ข่าววันเพจ /อินโฟกราฟิก/ป้ายไวนิล 

71 

4 – 8 ก.ย. 66 

11 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลท่าศาลาองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 

วีดิทัศน์ 

72 12 สงขลา / รพ.สะเดา ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจคัดกรองโรคฟรี 
 

ภาพนิ่ง 

นราธิวาส / รพ.ตากใบ   ผู้สูงอายุ   
 

ภาพนิ่ง 

73 
11 – 15 ก.ย. 66 

1 แม่ฮ่องสอน การซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทาง 
อากาศยานในพ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกล จ.แม่ฮ่องสอน 

๑.คลิปวิดีโอ 
2.Facebook สสจ.ลำพูน 



 

แผนประชาสัมพันธ์ “1 จังหวัด 1 หน่วยบรกิาร 1 ข่าวดี” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.) 

ลำดับ ระหว่างวันที่ เขตสุขภาพ จังหวัด เรื่อง/ประเด็น รูปแบบส่ือ 

74 4 อ่างทอง เรื่อง : อ่างทองจัดงาน อำเภอยิ้มประเด็น : 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม 
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน ปี 2566 ณ.บริเวณอบต.หนองแม่ไก่ อ.
โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  นำโดยสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทองร่วมด้วยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ และจนท.สำนักงานสาธารณสุข 

1.One page  
2.Facebook fanpage 
3.Line 
4.website 

75 

18 – 22 ก.ย. 66 

5 สมุทรสงคราม ลิ้นจี่เหมืองใหม่โมเดล คลิปวิดีโอ 

76 6 สระแก้ว ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนให้มีสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขและปลอดภัย (วันเยาวชนแห่งชาติ 
20 ก.ย. 66) 

Clip VDO / Infographic / Facebook / 
Live สด / สถานีวิทยุฯ / 

กลุ่ม Line 

77 
25 – 29 ก.ย. 66 

    

78     
 


