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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งท่ี 10 / 2562 

วันอังคารที่  22 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น  5  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

……………………………………………………………. 

ผูเขาประชุม 

1. นายสุริยะ คูหะรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
5. นายคมสัน ไชยวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
6. นางจารุรัตน พัฒนทอง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
7. นายอภิวัฒน  บัณฑิตยชาติ  แทน ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ 
8. นางวาสนา จังพานิช   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
9. นายดํารงรักษ ชูไพฑูรย   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
10. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามรอยยอด 
11. นายวิทยา โปธาสินธุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุร ี
12. นางสุภาภรณ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
13. นางประณีต เงินแทง   แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
14. นางสาวธนัชสกรณ กัญญาเวช  แทน ผอ.รพ.บางสะพานนอย 
15. นายเรวัฒน สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ 
16. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
17. นายทักษ จันทรชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
18. นายสําราญ  เพ็งสวัสดิ์     รก. สสอ.สามรอยยอด 
19. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
20. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ  สสอ.ทับสะแก 
21. นายเจริญ เจริญลักษณ  สสอ.บางสะพาน 
22. นายสมวง ประพันธวงศ  สสอ.บางสะพานนอย 
23. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   แทน หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
24. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
25. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
26. นางสมเนตร ทองอยู   หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
27. นางเพ็ชรัตน ตั้งตระกูลพงศ  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
28. นางสาวเรณ ู เมืองเกลี้ยง  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
29. นางจันทิรา โกมล   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
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30. นายมนตรี สุนทโรวิทย  หัวหนากลุมงานนิติการ 
31. นางสุกัญญา เจียรวนานนท  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
32. นายเลิศเชาว สุทธาพานิช  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
33. นางสาวศิริพร    สัตถาพร   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
34. นางนภาพร โดมทอง   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอและยาเสพติด 
35. นายพงศพันธ รัตนาธรรมวัฒน  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายวรวัฒน แตงออน  เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน 
2. นายสุทธนภ ศรีทอง   นักวิชาการสาธารณสุข 
3. นางสาวพรภิมน ทรศัพท   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นางสาวรัตนาภร หมายแมน  นักวิชาการสาธารณสุข 
5. นายฉลาด คงลา   นักวิชาการสาธารณสุข 
6. นางปริศนา เทพประดิษฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
7. นางสาวขวัญตา เยื่อใย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
8. นางสาวปวีณา บุญม ี   นักวิชาการสาธารณสุข 
9. นางสาวกนกวรรณ จันทรพรม  นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นายนิสิต บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
11. นางจารุณี ศราภัยวานิช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
12. นายสนทะยา กําลังเกื้อ  นายชางโยธาชํานาญงาน 
13. นายสันตชัย โอสถสถาน  ผูประสานงานโครงการกองทุนโรคฯ 
14. นางสาวศุภมาศ สุขกันตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
15. นางสนิม  บุญยะวรรธนะ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
16. นายพยุงศักดิ ์ ทวีศักดิ ์   เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
17. นางสาวนุจรี  ยะกบ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 
18. นายสุขุม ทศันา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
19. นายภพ  วงศประสาร  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
20. นางสาววิรดา โรจนเมฆา  ทันตแพทยปฏิบัติการ 
21. นางสาวณัฎฐทิสา  อุปนันท  ทันตแพทยปฏิบัติการ  

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐   น.         

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สอบถามขอมูลทั่วไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  ผลงาน PA ลาสุด ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ และแจงแนวทางในการบริหารงานสาธารณสุข 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕62 วันศุกรที ่20 กันยายน  2562 
นางเพ็ชรัตน  ตั้งตระกูลพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

  สาธารณสุข   แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที ่9/๒๕ 

  62 วันศุกรที่ 20 กันยายน  2562 มีทั้งหมด  12 หนา ไดนําข้ึนเว็ปไซดของสํานักงาน 

  สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ จึงเรียน  ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง 

  รายงานการประชุมดังกลาว  กรณีมีขอแกไขประการใดกรุณาแจงฝายเลขานุการทราบและ 

  ดําเนินการตอไป 

ประธาน  หลังการประชุมไมเกิน 1 สัปดาห ใหสรุปรายงานการประชุมนําขึ้น website สํานักงาน 
  สาธารณสุขจังหวัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมมีขอแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

  3.1 สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
  สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน และขอมูลทั่วไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไป : อยูใตสุดของภาคกลาง มพีื้นที่ 6,367.62 ตร.กม. เปนจังหวัดที่มชีายแดนดาน 
ตะวันตกติดกับประเทศเมียนมารตลอดแนว ดานตะวันออกเปนแนวชายฝงทะเล ระยะทางจาก 
เหนือจดใต 212 กิโลเมตร  ชายฝงทะเล 224.8 กิโลเมตร การปกครอง  8  อําเภอ  48 ตําบล   
435 หมูบาน 50 ชุมชน 44  อบต. 2 เทศบาลเมือง 14 เทศบาลตําบล ประชากรตามทะเบียน 
ราษฏร 5 แสนกวาคน  ประชากรตามฐาน HDC 3 แสนกวาคน 
สถานบริการ :  
- อําเภอหัวหิน  มี รพ.หัวหิน เปน รพ.ระดับ S  350เตียง , สถานีกาชาดหัวหินฯ, รพ.เอกชน 2  
แหง, สถานพยาบาลชีวาศรม และ รพ.สต 9 แหง 
- อําเภอปราณบุร ีมี รพ.ปราณบุรี เปน รพ.ระดับ F2 ขนาด 60 เตียง และ รพ.คายธนะรัชต มี 
รพ.สต. 7 แหง 
- อําเภอสามรอยยอด  มี รพ.สามรอยยอด เปน รพ.ระดับ F2 ขนาด 60เตียง และมี รพ.สต  
๗ แหง 
- อําเภอกุยบุรี มี รพ.กุยบุรี เปน รพ.ระดับ F2 ขนาด ๓0 เตียง และมี รพ.สต.๑๑ แหง 
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- อําเภอเมืองฯ  มี รพ.ประจวบคีรีขันธ เปน รพ.ระดับ S ขนาด 278 เตียง, ร.พ. กองบิน 5  และ 
รพ.สต 1๕ แหง   
- อําเภอทับสะแก  มี รพ.ทับสะแก เปน รพ.ระดับ F2 ขนาด 60เตียง มี รพ.สต 1๐ แหง   
- อําเภอบางสะพาน  มี รพ.บางสะพาน เปน รพ.ระดับ M2 ขนาด ๑๕๐ เตียง มี รพ.สต 14 แหง   
- อําเภอบางสะพานนอย มี รพ.บางสะพานนอย เปน รพ.ระดับ F2 ขนาด 30 เตียง มี รพ.สต 8  
แหง   
การจัดระบบสงตอผูปวยจังหวัดประจวบคีรีขันธ : มีเครือขายการสงตอ ๒ เครือขาย แบงเปน 
เครือขายสงตอโซนเหนือ มศีูนยประสานการสงตอ รพ.หัวหิน เปนแมขาย และเครือขายสงตอโซน 
ใต  มศีูนยประสานการสงตอ รพ.ประจวบฯ เปนแมขาย 
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดวยมาตรฐาน HA : มีโรงพยาบาลผานมาตรฐาน HA แลว 7  
แหง เหลืออีก 1 แหง คือ รพ.กุยบุรี มีแผนขอรับรองในป 2562 
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hos. : มีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑ 
ระดับ “ดีมากพลัส” 1 แหง คือ รพ.ทับสะแก  ระดับ “ดีมาก” 3 แหง ไดแก รพ.สามรอยยอด, 
รพ.หัวหิน และ รพ.บางสะพานนอย  รพ.ที่เหลือผานเกณฑระดับ “ด”ี ในสวนของหนวยบริการ 
ระดับ รพ.สต. มี รพ.สต. ผานเกณฑ GREEN & CLEAN Hos. จํานวน 31 แหง แบงเปนระดับ 
ดีมากพลัส ๕ แหง ดีมาก ๑๓ แหง  ดี ๑๒ แหง และพ้ืนฐาน ๑ แหง แยกตามอําเภอ ดังนี้ 

อําเภอ 
รพ.สต.
ทั้งหมด 

จํานวน รพ.สต.ทีผ่านเกณฑ ในระดับ รพ.สต.ทีผ่านเกณฑ 
(รอยละ) พื้นฐาน ดี ดีมาก ดีมาก+ 

หัวหิน 9   3  33.33 
ปราณบรุ ี 7  3   42.86 
สามรอยยอด 7  3 1 1 71.43 
กุยบุร ี 11  1 1  27.27 
เมืองประจวบฯ 15  1 4 1 40 
ทับสะแก 10 1 1   20 
บางสะพาน 14  2 1  21.43 
บางสะพานนอย 8  1 3 3 87.5 
ภาพรวมจังหวัด 81 1 12 13 5 38.27 

 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีผูสูงอายุ รอยละ 19.1 (เขาสูสังคมสูงอายุ) 
ผลการประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) ยอนหลัง ๔ ป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
ผูสูงอายุมีแนวโนม “ติดสังคม” เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๙๒.๔ ในป ๒๕๕๙ เพิ่มเปน ๙๕.๔, ๙๖.๔ 
และ ๙๗.๑  สวน “ติดบาน” มีแนวโนมลดลงจากรอยละ ๖.๗ เปน ๓.๙, ๓.๑ และ ๒.๓ ตามลําดับ 
เชนเดียวกับ “ติดเตียง” ที่มีแนวโนมลดลงจาก รอยละ ๐.๙๒ ในป ๒๕๕๙ เปนรอยละ ๐.๖๔ ในป 
๒๕๖๐ และรอยละ ๐.๕๕ ในป ๒๕๖๑ แตมาเพ่ิมเปนรอยละ ๐.๖๑ ในป ๒๕๖๒ 
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การสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีชมรมผูสูงอายุ จํานวน ๑๑๖  
ชมรม มีโรงเรียนผูสูง ๑๗ แหง  มศีูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ๙ ศูนย และมีศูนยฟนฟู 
สมรรถภาพผูสูงอายุและผูพิการ  ๑ แหง  ตั้งอยูที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคม กม ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EOC : การทํางานใชระบบ ICS (Incident Command System : ICS) ใน ๔ เหตุการณ 
ไดแก 1. สาธารณภัย  2. รับ VIP  3. สงเสริมสุขภาพ และ 4. RTI  มีผังโครงสรางและคําสั่งใน 
การปฎิบัติงาน 

 

อําเภอ  
ชมรมผูสูงอาย ุ โรงเรียน

ผูสูงอาย ุ
ศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอาย ุ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุและผูพิการ 

หัวหิน  10  6  1   -  

ปราณบรุี  20  3  1   -  

สามรอยยอด  8  3  2   -  

กุยบุรี  24   -  2   -  

เมือง  24  2   -  1  

ทับสะแก  9  2  1   -  

บางสะพาน  14  1  1   -  

บางสะพานนอย  7   -  1   -  

รวม ๑๑๖ ๑๗ ๙ ๑ 
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การบริหารจัดการงบประมาณ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับจัดสรรงบประมาณในป 256๑ 

และ ๒๕๖๒ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตาม PA  และ  KPI ป 2562 : ผลงานถึงไตรมาส 4  

- ผลงานตามตัวชี้วัด PA 20 ตัว ผาน 16 ตัว  
- ผลงานตมตัวชี้วัด KPI  29 ตัว ผาน 21 ตัว 
- PA ที่ไมผานเกณฑ ไดแก 

๑) อัตราสวนการตายมารดาไทย (<17 : 100,000)  
๒) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  
๓) รอยละของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมคีุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA  
    ขั้น 3  
๔) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
๕) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
๖) อัตราตายของผูปวยหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ไดรับการรักษาอยางเหมาะสม  

- KPI ไมผานเกณฑ ไดแก 
๑) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป  
๒) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน  
๓) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง  
๔) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid  
    Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ  
๕) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention  
๖) รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด  
๗) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   ๘) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
 

ประเภทงบ 
รับจัดสรร หมายเหต ุ 

 ป 2561   ป 2562  
งบดําเนินงาน 44,013,467 47,502,539   
งบเบิกแทนกัน 720,900 1,674,060   
งบรายจายอื่น 5,956,502 111,475   
งบเงินอุดหนุน 335,500 87,320   
งบกลาง 5,500,871 2,262,235   
งบกลาง-คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง  10,645,200 

*คืนเงิน 4,724,424 
(บานพัก 4 หลัง) 

งบลงทุน 83,638,280 84,617,166   
รวม 140,165,520 146,899,995   
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Mother & Child Health การคัดกรองภาวะเสี่ยงและการจัดการเมื่อพบภาวะเสี่ยง : มี
มาตรการในการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  1) ทบทวนแนวทางประเมินคัดกรองโรคหัวใจของหญิงตั้งครรภที่มีประวัติ NCD ที่ไมสามารถ 
ควบคุมไดดีระยะชวงเดือนสุดทายของการฝากครรภ (32-38 สัปดาห) โดยสงปรึกษาอายุรแพทย  
  2) ระบบนัดหมาย หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง (โรครวมขณะตั้งครรภ) ที่ขาดนัด  เพิ่มระบบโทร
ติดตามเยี่ยม/นัดหมายฝากครรภ   กรณีไมสามารถติดตอประสานศูนยเยี่ยมบาน รพสต. ติดตาม 
  3) เวชระเบียนผูปวยนอกใหทวนสอบที่อยู เบอรโทรใหเปนปจจุบัน  
  4) หองฝากครรภ ทวนสอบเบอรโทรโดยเฉพาะกลุมครรภเสี่ยง ใหมีระบบติดตอได  
  ๕) หองฝากครรภ ทวนสอบเบอรโทรโดยเฉพาะกลุมครรภเสี่ยง ใหมีระบบติดตอได  
ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน : ป ๒๕๖๒ (ต.ค.61 - ก.ย. ๒๕62 ) 
คัดกรองกลุมเปาหมายได รอยละ 89.56  พบสงสัยลาชา รอยละ 20.48  ไดรับการติดตามกรณี
พบสงสัยลาชา รอยละ 92.86 และไดรับการกระตุนดวยTEDA4I รอยละ ๑๐๐ สําหรับเด็กสูงดี
สมสวน รอยละ 62.90 

รายการ คัดกรอง  พบสงสัยลาชา  ไดรับการ
ติดตาม  

กระตุนดวย
TEDA4I  

สูงดีสมสวน  

เปาหมาย  ≥ 90  ≥ 20  ≥ 90  ≥ 60  ≥ 57  

ผลงาน  89.56  20.48  92.86  100  62.90  

Success rate ในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม Cohort 1/2562 จ.ประจวบคีรีขันธ 
รพ.  จํานวน กําลังรักษา ครบ+หาย รอยละ เสียชีวิต ลมเหลว ขาดยา โอนออก 
หัวหิน  27 0 20 74.1 5 0 1 1 

ปราณบรุ ี 7 0 6 85.7 1 0 0 0 

รพ.คายธนะ
รัชต  

3 0 2 66.7 0 0 1 0 

สามรอยยอด  11 0 10 90.9 1 0 0 0 

กุยบุร ี 3 0 3 100.0 0 0 0 0 

เมือง  23 0 19 82.6 3 0 1 0 

ทับสะแก  7 0 6 85.7 1 0 0 0 

บางสะพาน  13 0 12 92.3 1 0 0 0 

พานนอย  6 0 5 83.3 0 1 ดื้อยา INH 0 0 

จังหวัด  100 0 83 83.0 12 1 3 1 
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Service Plan (RDU & AMR) : รพ.สวนใหญยังไมผานเกณฑ มโีรงพยาบาลเพียงแหงเดียว คือ  
รพ.สามรอยยอดที่ RDU ผานถึงขั้นที่ 3  ตองอาศัยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในหนวย 
บริการ ในประเด็นตัวชี้วัดที่ยังไมผานตามเกณฑ ตองสะทอนปญหาหรือเหตุผลที่ไมสามารถ 
ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได เพื่อหาทางแกไข 
ประเด็นปญหาสุขภาพของจังหวัด  
๑) การตั้งครรภในวัยรุน จากการจัดอันดับระดับประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ติดอันดับ ๔  
ในป ขึ้นมาเปนอันดับ 2 ในป 2559 และ 2560 และเปนอันดับ 1 ในป  2561  
๒) การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
จราจรทางถนน ปงบประมาณ 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาหนะของผูเสียชีวิต 3 อันดับแรก คือ รถจักรยายนยนต  101 ราย รอยละ 54.89  รถปกอัพ  
44 ราย รอยละ 23.91 และรถเกง 25 ราย รอยละ 13.59 

  ๓) ไขเลือดออกสูงสุด : จํานวนปวย/ตายไขเลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ.2562  
อําเภอ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. รวม 

เมือง 5 6 6 6 5 4 7 10 8 3   60 
กุยบุร ี 4 0 1 4 3 2 9 8 4 0   35 
ทับสะแก 3 4 2 1 4 4 2 5/1 4 1   30/1 
บางสะพาน 3 2 3 3 6/1 3 3 4 1 0   28/1 
บางพานนอย 1 2 2 7 7 14 2 3 1 2   41 
ปราณบรุ ี 10 10 8 6 9 30 16 4 3 2   98 
หัวหิน 7 7 7 7 17 26 21 14 15 1   122 
สามรอยยอด 2 5 2 5 3 7 10 10 3 2   49 
รวม 35 36 31 39 54/1 90 70 58/1 39 11   463/2 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

อําเภอ  
บาดเจ็บ
ทั้งหมด  

รักษา  
ผูเสยีชีวิต 

ทั้งหมด  ที่เกิดเหตุ  ที่ รพ.  

หัวหิน  3,952 272 35 19 16 

ปราณบรุี  1,656 109 27 20 7 

สามรอยยอด  1,100 110 10 8 2 

กุยบุรี  761 56 12 8 4 

เมือง ปข.  2,027 414 31 29 2 

ทับสะแก  968 138 15 15 0 

บางสะพาน  1,639 351 38 16 22 

บางสะพานนอย  586 110 10 8 2 

รวม  12,689 1,560 178 123 55 
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  ๓.๒ งบลงทุนผูกพันขามป 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัประจวบคีรีขันธ   
แจงรายการคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางงบลงทุน NON UC ที่ผูกพันขามปตั้งแตป 2๕๖๐ ถึง
ป ๒๕๖๒ จํานวน ๒๐ รายการ ดังนี้  ป 2560 มี ๑ รายการ, ป 2561 มี ๑ รายการ และป 
2562 มี ๑๘ รายการ เปนรายการที่ไดรับโอนประจําป ๙ รายการ และรายการที่ไดรับโอนจาก
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๙ รายการ รวมวงเงินงบประมาณผูกพัน  จํานวน 71,980,339.49 
บาท ความคืบหนาการดําเนินงาน 
- รายการที่ ๑ อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  รพ.บางสะพาน (งบผูกพันตั้งแตป ๒๕๖๐) 
ระยะเวลากอสราง 800 วัน  16 งวดงาน เริ่ม 28 ก.ค.๒๕60 วงเงิน 165,700,000 บาท ได  
หยุดงานกอสรางตามมติคณะกรรมการตรวจการจาง เมื่อ 13 มี.ค.๒๕62  สถานการณปจจุบัน 

1) รอผูมีอํานาจเห็นชอบแกไขแบบรูปรายการโดยไมเพิ่มวงเงินตามมต ิคกก.ตรวจการจาง 
2) คณะทํางานดําเนินการรวบรวมขอมูลตามขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัด 
3) วันที่ 11 ต.ค.๒๕62 กองแบบแผน ไดแจงรายการงานลดงานเพิ่ม อยูระหวางใหผูรับจาง

ตรวจสอบปริมาณงานและราคา เพื่อนําเขาที่ประชุมตอไป 
- รายการที่ ๒ อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง รพ.บางสะพาน (งบผูกพันตั้งแตป ๒๕๖๑) 
ระยะเวลากอสราง 580 วัน  15 งวด งานเริ่ม 16 มี.ค.๒๕61 วงเงิน 61,700,000 บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒  ตรวจรับงานงวดที่ 14-15 (งวดสุดทาย) แลวเมื่อวันที่ 30  
ก.ย.๒๕62  ยังคงคางจายผูรับจาง จํานวนเงิน 25,297,000 บาท เนื่องจากตองรอรับโอน 
งบประมาณ งวด 12-15 จากกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ ๒๕๖๓  วงเงินงบประมาณ 
ผูกพัน จํานวน 25,297,000 บาท 
- รายการที่ ๓ – ๑๑ จํานวน  9 รายการ (งบผูกพันป ๒๕๖๒) 
 1. อาคารซักฟอก จายกลาง โรงพยาบาลสามรอยยอด วงเงิน 10,200,000 บาท  ระยะเวลา 
     กอสราง 320 วัน 6 งวดงาน เริ่ม 27 ม.ีค. ๒๕62 สิ้นสุด 10 ก.พ.63  สถานการณปจจุบัน  
     ไดสงมอบงานงวดที่ 1-2 แลว (รอคณะกรรมการตรวจการจางนัดตรวจรับ) อยูระหวางกอสราง 
     งวดที่ 3 
2. อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บานทุงเคล็ด วงเงิน 2,932,600 บาท ระยะเวลากอสราง 300 วัน 
    5 งวดงาน เริ่ม 30 ก.ค. 2562 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 เปนไปตามงวดงาน 
3. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6  จํานวน 7 หลัง ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5 งวดงาน ม ี
    ความกาวหนาการดําเนินงาน ดังนี้  

สถานที ่ วงเงิน วันเริ่มตน วันสิ้นสุด ความกาวหนา 
สสอ.หัวหิน  1,140,000 

(งปม.ผูกพัน 980,400) 
16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  สงเอกสารตรวจการจางงวดที่ 3 แลว  

 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 4   

รพ.สต.ไรเกา  1,045,000 16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  

รพ.สต.ปากน้ําปราณ 1,140,000 16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  

รพ.สต.ดานสิงขร  1,157,800 9 ส.ค. 62 5 ก.พ.63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  

รพ.สต.หนองตาจา  1,157,800 27 ส.ค.62 23 ก.พ.63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  

รพ.สต.หนองหอย  1,155,203.49 27 ส.ค.62 23 ก.พ.63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  

รพ.สต.ชางแรก  1,157,800 27 ส.ค.62 23 ก.พ.63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  
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- รายการที่ ๑๒ – ๒๐ จํานวน  9 รายการ (ที่ไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ป 2562)    
1. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,140,000 บาท ระยะเวลากอสราง  
    180 วัน  5 งวดงาน เริ่มตน 28 ส.ค.62 สิ้นสุด  23 ก.พ.63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1  
2. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บานทุงขี้ตาย วงเงิน 669,100 บาท ระยะเวลากอสราง 90 วัน  
    2 งวดงาน เริ่มตน 31 ส.ค.62  สิ้นสุด 28 พ.ย.62 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2  
3. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 295 เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  
    230 เมตร รพ.สต.บานศรีนคร วงเงิน 1,923,500 บาท ระยะเวลากอสราง 150 วัน 3 งวด 
   งาน  เริ่มตน 31 ส.ค.62  สิ้นสุด 27 ม.ค. 63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2  
4. กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,784,300 บาท ระยะเวลากอสราง 116 วัน 2 งวด 
    งาน เริ่มตน 14 ก.ย 62 สิ้นสุด 7 ม.ค. 63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 ผูรับจางกําลังเตรียม 
    พื้นที่ดําเนินการ  
5. กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนซอ วงเงิน 3,629,000 บาท ระยะเวลากอสราง 145 วัน 2 งวดงาน   
    เริ่มตน 14 ก.ย. 62 สิ้นสุด 5 ก.พ. 63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 ผูรับจางกําลังเตรียม 
   พื้นที่ดําเนินการ  
6. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย รพ.กุยบุรี  วงเงิน 264,888 บาท  
7. กําแพงกั้นน้ํา รพ.กุยบุรี  วงเงิน 3,495,960 บาท  
8. ถังเก็บน้ําผิวดิน 100 ลูกบาศก จํานวน 1 ถัง และหอสูง รพ.กุยบุรี  วงเงิน 5,599,152 บาท  
   ระยะเวลากอสราง 190 วนั 3 งวดงาน เริ่มตน 27 ก.ย..62  สิ้นสุด 3 เม.ย. 63  อยูระหวาง 
   กอสรางงวดที่ 1  
9. ถมดิน จํานวน 7,136 ลูกบาศกเมตร สูงเฉลี่ย 1.4-0.40 เมตร  รพ.กุยบุรี วงเงิน  
    1,200,000 บาท ระยะเวลากอสราง 50 วัน 1 งวดงาน เริ่มตน 21 ก.ย.62  สิ้นสดุ 9 พ.ย. 
   62  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 ผูรับจางกําลังเตรียมพื้นที่ดําเนินการ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

๓.๓ งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน/ รายงานสถานะการเงินการคลัง 
นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ นําเสนอขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม 
  แผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน  

ปงบประมาณ 2561 สวนของหนวยบริการ 70%   
รพ.หัวหิน 
- รายการปรับปรุงหองพิเศษ  22 หอง วงเงิน 3,290,726.72 บาท อยูระหวางการบริหาร 
  สัญญา  สัญญาเลขที่ 418/2562 ลงวนัที่ 11 ก.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2563  
รพ.บางสะพาน 
- รายการปรับปรุงทางเชื่อม วงเงิน 1,950,000 บาท อยูระหวางการบริหารสัญญา ผูรับจางทํา
สัญญาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.๒๕62  รพ.บางสะพานเสนอสัญญาใหผูมีอํานาจลงนาม  ตามหนังสือ ปข 
0032.3/2130 ลงวันที่ 8 ก.ค. 62 ผูมีอํานาจลงนามเรียบรอยแลว สัญญาเลขที่  429/2562 
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62 สงมอบพื้นที่ใหผูรับจางเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562  สญัญา
สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2562  
- รายการเครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา 200 ปอนด วงเงิน 1,350,000 บาท ผูขายแจงสงมอบ  
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และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุไปเมื่อวันศุกรที่ 18 ต.ค. 62  สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
23 ตุลาคม 2562 
- รายการครุภัณฑทางการแพทย 3 รายการ ประกอบดวย 1) เตียงผาตัดพรอมรีโมทคอนโทรล 
2) ชุดอุปกรณชวยชีวิตเด็กทารก และ 3) โคมไฟผาตัดใหญโคมคู ขนาดไมนอยกวา 130,000 ลักซ   
หลอดแอลอีดี จํานวนเงิน 5,160,000 บาท อยูระหวางรายงานผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ  
จากหนังสือรพ.บางสะพาน   ที่ ปข 0032.3/3216 ลงวนัที่ 26 ก.ย. 62 
ปงบประมาณ 2562 

หนวยบริการ 
งบคาบริการทางการแพทยฯ 70%, 20%, 10% 

จํานวนรายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รพ.ประจวบคีรีขันธ 17 8,815,311.75 
รพ.กุยบุรี 18 2,650,312.01 
รพ.ทับสะแก 20 4,159,254.86 
รพ.บางสะพาน 10 8,855,869.90 
รพ.บางสะพานนอย 19 4,983,346.18 
รพ.ปราณบุรี 71 4,054,774.04 
รพ.หัวหิน 11 11,656,071.11 
รพ.สามรอยยอด 18 5,833,409.43 

รวม 184 51,008,349.28 
งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ป 2562 งบระดับ  70%,  
20%, 10% มีความกาวหนาการดําเนินงาน  ดังนี้ 
- สีแดง: อยูในขั้นตอนที่ 1 จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนท่ี 2 กําหนด Spec. / แตงตั้ง 
  คณะกรรมการ (TOR) จํานวน 5 รายการ วงเงิน 5,456,398.73 บาท  
- สีเหลือง: อยูในขั้นตอนที่ 3 จัดทํารายงานขอซื้อ ขั้นตอนที่ 11 ประกาศผูชนะ จํานวน 7 รายการ  
  วงเงิน 6,866,171.17 บาท  
- สีเขียว: ดําเนินการถึงขั้นตอนที่ 12 เวนระยะอุทธรณ ขั้นตอนท่ี 14 สงสําเนาสัญญา จํานวน  
  14 รายการ วงเงิน 7,300,901.85 บาท ขั้นตอน 15 ดําเนินการเสร็จสิ้น (เบิกจายแลว)  
  จํานวน 158 รายการ วงเงิน 31,384,877.53 บาท 
*** รายการที่เปนสีแดง  ๕ รายการ มีความกาวหนาการดําเนินงาน ดังนี้  

1. รพ.หัวหิน อุปกรณตอขยายระบบจัดเก็บและรับสงขอมูลภาพทางการแพทย (PACS)   
ความกาวหนา แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน  (E-bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไมมีผู  
เสนอราคา) 

  2. รพ.บางสะพาน ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ความกาวหนา 
  ขอเปลี่ยนแปลงรายการ  ขออนุมัติเขาที่ประชุม กวป. ประจําเดือนตุลาคม 2562 
  3. รพ.บางสะพานนอย (รพ.สต.ไชยราช) ปรับปรุงซอมอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  ตามประมาณการชางโยธา ความกาวหนา ขอเปลี่ยนแปลงรายการ  ขออนุมัติเขาที่ประชุม กวป.  
  ประจําเดือนตุลาคม 2562 
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  4. รพ.ทับสะแก ตูปลอดเชื้อ ความกาวหนา แตงตัง้คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน  
  ดําเนินการใหมอีกครั้งเนื่องจากบริษัทยื่นเอกสารไมผาน 
  5. รพ.ทับสะแก เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ความกาวหนาแตงตั้งคณะกรรมการ 
  รางขอบเขตของงาน  ดําเนินการใหมอีกครั้งเนื่องจากบริษัทยื่นเอกสารไมผาน 
งบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2562  (กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ) งบจัดสรรระดับเขต 10 %  
1. รพ.บางสะพาน : ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ  
   - ขอเปลี่ยนแปลงรายการเปน  
    1) ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ   
    2) ประตูก้ันน้ํา 
    3) จางเหมาปรับปรุงระบบไนตรัส  
    4) ปรับปรุงถนน คสล. ภายในโรงพยาบาลบางสะพาน และ 
    5. งานปรับปรุง รพ.สต.ธงชัย  
  - เหตุผล การประมาณการรายการปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ  
    ในวงเงิน 1,649,698.73 บาท (หนึ่งลานหกแสนสี่หมื่นเกาพันหกรอยเกาสิบแปดบาทเจ็ดสิบ 
    สามสตางค) เปนการประมาณการที่ไดรวมราคาหมอแปลงไฟฟาเขาไปดวย จึงจําเปนตองตัด 
    รายการหมอแปลงไฟฟาออก เนื่องจากในการกอสรางอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ไดมีการ 
    ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาไวแลว 
งบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2562  (กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ) งบจัดสรรระดับเขต 20 %  
๑. โรงพยาบาลบางสะพานนอย : ปรับปรุงซอมอาคาร รพ.สต.ตามประมาณการชางโยธา  จํานวน
เงิน 1,276,700 บาท อาคารเดิมสภาพเกาทรุดโทรมชํารุดหลังคารั่วไมเหมาะสมกับการใหบริการ 
  - ขอเปลี่ยนแปลงรายการเปน : ปรับปรุงซอมอาคาร รพ.สต.ตามประมาณการชางโยธา จํานวน 
    เงิน 1,531,300 บาท  อาคารสรางมาตั้งแต ป 2537 มีสภาพเกาทรุดโทรมชํารุดหลังคารั่ว  
    ไมเหมาะสมกับการเปนสถานบริการดานสุขภาพและเพิ่มพ้ืนที่ในการใหบริการคลินิกโรคเรื้อรัง 
    และแพทยแผนไทยกับประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมการยกระดับมาตรฐาน  
    รพ.สต. 
 - เหตุผล : มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการจากเดิมเปนแบบใหม ซึ่งทําใหการกําหนดราคากลาง 
   และการถอดแบบประมาณราคางานกอสรางตองเพิ่มวงเงินงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลง 
   รายการดังกลาว เพื่อความเหมาะสมกับการใหบริการผูปวยและผูมารับบริการตอไป 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบ 
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๓.๔ รายงานสถานะการเงินการคลัง 
นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ นําเสนอขอมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง  

ณ เดือน กันยายน 2562 ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

๔.๑ การเตรียมการกฐนิพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปพุทธศักราช 2562  
      ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
     ในวันพุธที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ประธาน  แจงเรื่องขอสนับสนุนจากอําเภอ ดังนี้ 
  1. จํานวนเงินบริจาคตามเปาหมายที่กําหนดในแตละพ้ืนที่ ขอใหโอนเขาบัญชี ภายในเที่ยงวันศุกร 
      ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  

๒. แจงบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธารวมบริจาค หากบริจาคตั้งแต 40 กองกฐิน (๑๐๐,๐๐๐ บาท)   
   ขึ้นไป มีสิทธิไ์ดเขานั่งรวมพิธีในโบสถ รับจํานวน 10 คน  

  ๓. ขาราชการแตงชุดปกติขาวปฏิบัติภารกิจดานในโบสถ จํานวน 20 คน ดานนอกโบสถ จํานวน  
     80 คน ขณะยังขาดสวนนอกโบสถ จํานวน 20 คน ขอใหโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธชวย 
     สนับสนุน 
  ๔. ยานพาหนะพรอมคนขับและน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน 10 คัน ขณะนี้สํานักงานสาธารณสุข 
     จังหวัด มีแลว 6 คัน ขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลเพิ่ม 4 คัน  
  ๕. อสม.รวมงาน  จํานวน ๕๐๐ คน ขอสนับสนุนจาก สสอ. เมืองฯ ๒๐๐ คน, เทศบาลเมือง 
     ประจวบฯ ๑๐๐ คน, สสอ.กุยบุรี ๑๐๐ คน และ สสอ.ทับสะแก ๑๐๐ คน 
  โดยนัดหมายใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคน เดินทางถึงท่ีหมาย (วัดคลองวาฬ) พรอมกันในเวลา  
  ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สําหรับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะมีการซักซอมลําดับ 
  ขั้นตอนพิธีการในเวลา ๑๖.๐๐ น. ขอใหผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจในแตละสวนไปรวมตัว 
  เพื่อซักซอมพิธีการในเวลาดังกลาว โดยเฉพาะผูปฏิบัติภารกิจภายในโบสถ 
 
 
 

หนวยบริการ  CR >1.5 QR >1.0 Cash >0.8 NWC NI+Depreciation Risk Scoring 

 รพ.ประจวบฯ 1.39 1.32 1 68,940,550.17 6,466,058.13 1 

รพ.กุยบุรี  1.13 1.02 0.80 2,453,263.96 -12,966,359.86 4 

รพ.ทับสะแก  1.07 0.93 0.51 2,263,514.95 -3,171,518.55   4 

รพ.บางสะพาน  0.76 0.53 0.23 -28,832,101.64 -11,414,556.85 7 

รพ.บางสะพานนอย 1.26 1.18 1.08 5,545,496.66 -5,982,102.22 2 

รพ.ปราณบุรี  1 0.94 0.66 6,018.15 -7,355,547.68 6 

รพ.หัวหิน  0.97 0.77 0.22 -10,481,601.89 -7,651,727.87 7 

รพ.สามรอยยอด  4.41 4.29 3.78 82,472,338.80 7,006,701.91 0 




