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การประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมนิผล

คร ัง้ที ่ 4/2563

วนัศกุรท์ ี ่29 พฤษภาคม 2563
เวลา 11.00 น.

ณ หอ้งประชุม ช ัน้ 4 และ 5
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



วาระกอ่นการประชุม

โดย...ประธาน

ประชมุปรกึษาหารอืการพัฒนา 

New normal service ในหน่วยบรกิารสขุภาพ 
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์



- Work From Home 
อยูท่ีบ่า้น พรอ้มท างาน ท ากจิกรรมตา่งๆ ภายในทีอ่ยูอ่าศยั
ของตนเอง สง่ผลตอ่ความตอ้งการทีพั่กอาศยัทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ ทีพั่กอาศยัขนาดเล็กอาจ
ไมเ่พยีงพอ จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีท่ีส่ามารถท าอะไรไดห้ลายหลากมากยิง่ขึน้

- ธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์Online Business ดว้ยพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง 
สง่ผลท าใหร้ะบบการสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิาร ระบบการขนสง่ระยะสัน้ และการจัดสง่แบบ
รวดเร็ว เป็นทีต่อ้งการและส าคญัมากยิง่ขึน้ หลงัจากนี ้การขอรับบรกิารจากผูบ้รโิภคจะเริม่
หนัมาใหค้วามส าคญักบัสขุภาพมากยิง่ขึน้ ระบบบรกิารตอ้งสรา้งความมัน่ใจมากขึน้วา่สนิคา้
หรอืบรกิารจะตอ้งมมีาตรฐาน ปลอดภัย และมคีวามสะอาด คาดวา่ เราน่าจะเห็นการ
เปลีย่นแปลงในเรือ่งของการลงทนุของภาคเอกชน หา้งรา้นตา่งๆ หนัมาจรงิจังกบัการท า
ธรุกจิ online กนัมากขึน้  
เชน่ e-commerce, e-payment, e-saraban, e-budgeting...

New normal ทีว่างแผนไวใ้นระบบสขุภาพ จ.ประจวบฯ



- การเรยีน Online Learning/Entertainment การอยูใ่นบา้น สิง่ส าคญัในการพฒันา
และการคน้หาตวัตน คอื การหาความรูส้ ิง่ใหม่ๆ  เพือ่พฒันาศกัยภาพของตวัเอง ดว้ยการ
เรยีนรู ้ซึง่สามารถเลอืกเรยีนในชว่งเวลาทีส่ะดวกไดต้ามตอ้งการ สามารถยอ้นกลบั เพือ่
ทบทวนเนือ้หาและท าความเขา้ใจใหมไ่ด ้และประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
การทอ่งเทีย่วใหมร่ปูแบบออนไลน ์เชน่ การชมพพิธิภณัฑเ์สมอืน (Virtual Museum) 
การเทีย่วนทิรรศการออนไลน ์(Vitrul Exhibitor) และการเขา้ชมแกลอรีช่ ือ่ดงัตา่งๆ
(Vitrul Gallery) เป็นตน้ 

- การ deglobalization เพือ่พึง่พาการผลติในประเทศมากขึน้ เนือ่งจากอตุสาหกรรม
ฐานการผลติตา่งๆ ของประเทศตอ้งหยดุชะงกั รวมไปถงึการขนสง่ตา่งๆ และการน าเขา้
จากอตุสาหกรรมหลายแหง่ในตา่งประเทศทีเ่ป็นฐานการผลติ จงึหยดุชะงกัตามไปดว้ย
เชน่กนั  e-aerobic, e-yoga, e-dancing, e-entertainment 

New normal ทีว่างแผนไวใ้นระบบสขุภาพ จ.ประจวบฯ



การแพทยแ์ละสาธารณสขุ(ทีป่รกึษา) Online Medical Consulting 
- นดัหมายลว่งหนา้ทางออนไลน ์
- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารแบบ drive thru 
- การฉดีวคัซนีผูใ้หญแ่บบ drive thru
- การรบัยารา้นยาใกลบ้า้น การสง่ยาทางไปรษณีย ์/ ขนสง่
- การปรกึษาทางไกล มบีรกิารสขุภาพและสขุภาพจติรองรบัดว้ยการให้
ค าปรกึษา 

- การกระจาย ผป DM/ HT/ Dyslipid/ CKD ไปปรบัเปลีย่นและรบัการรกัษา
ที ่รพ.สต.ใกลบ้า้น

- ระบบการบรหิารจดัการเตยีงรว่มกนัระหวา่งหนว่ยบรกิาร , 
- ยกระดบัความปลอดภยัดา้นการป้องกนัการตดิเชือ้ในสถานพยาบาล 
ท ัง้การจดัสถานที ่อปุกรณ์ป้องกนั ระบบบรกิาร และความรูบ้คุลากร 
เชน่ แยก ARI clinic, IPD โรคตดิเชือ้ทาง droplet, OR negative pressure...

New normal medical service





















รพ.ประจวบครีขีนัธ์



รพ.หวัหนิ



ระเบยีบวาระที ่ 1

เรือ่งประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ

- การพัฒนางานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
ชว่งไตมาสที ่3-4 ประจ าปี 2563

โดย...ประธาน



ล าดบั ตอบยทุธศาสตรด์า้น ประเด็นการพฒันา เป้าหมาย

1 ยทุธฯ 1 : 

Promotion

& Protection 

1. น ้าประปาสะอาด

2. น ้าแข็งสะอาด

3. น ้าดืม่สะอาด

4. อาหารทะเลไมม่โีลหะหนัก

- ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองสขุภาพจาก

การไดบ้รโิภคอาหารทีป่ลอดภัย

2 ยทุธฯ 1 : Prevention 1. Day Care ส าหรับผูส้งูอายุ
2. ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง

NCD ดว้ยกระบวนการ DPACpkk
3. EPI ในกลุม่เด็กดอ้ยโอกาส 100%

- ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึ 

ประสงค ์มคีณุภาพชวีติทีด่ ี

- อตัราป่วยโรค HT/ DM รายใหมล่ดลง

- เพิม่ความครอบคลมุ EPI

3 ยทุธฯ 2 : Curative

3.1 New Normal 

Medical Service

1. กระจายผูป่้วย NCD ไปรับบรกิารที่

DPACpkk

2. จัดบรกิารแยกคลนิกิ ARI Clinic ,

Non ARI-Clinic

1. ผูป่้วยคมุโรคไดด้ขี ึน้ ลดยา หยดุยา

2. กลุม่เสีย่งลดลง

3. ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้น

4. ลดคา่ใชจ้า่ยคา่ยา NCD

5. ลดความแออดัที ่รพ.

- ลดโอกาสการแพรก่ระจายเชือ้โรคระบบ

ทางเดนิหายใจ

การพฒันางานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  

ตามนโยบายของ นพ.สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์กรกฎาคม 2563



ล าดบัที่ ตอบยทุธศาสตรด์า้น ประเด็นการพฒันา เป้าหมาย

ยทุธฯ 2: Curative

3.2 Critical Curative

1. STEMI

2. Stroke

3. CA

4. Referral Intelligence

- ผป.ไดรั้บการรักษาตามมาตรฐาน

เวลา/ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม

- ลดอตัราตาย

- ลดคา่ใชจ้า่ย

4 ยทุธฯ 2: Rehabilitation 4.1 พัฒนางานกายภาพใน 

รพท./รพช.

4.2 พัฒนาแพทยแ์ผนไทยใน 

รพ.สต. และ รพท./รพช.

- แกไ้ขความเสือ่มดา้นกายทีต่น้เหต/ุ

ปลายเหตุ

- รพ.สต. เนน้รักษาทีต่น้เหตโดยแพทย์

แผนไทย

- รพ. นวดผอ่นคลายความตงึเครยีด /

เสรมิรายไดใ้หห้น่วยบรกิาร

5 ยทุธฯ 3: พัฒนาคน - Competency

- LO: Learning Organization

- บคุลากรมกีารเรยีนรูต้ลอดเวลา

การพฒันางานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  

ตามนโยบายของ นพ.สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์กรกฎาคม 2563



ล าดบัที่ ตอบยทุธศาสตรด์า้น ประเด็นการพฒันา เป้าหมาย
6 ยทุธฯ 4:  Governance 

Excellence

6.1 Innovation & Research - การใหบ้รกิารตอ่อายใุบอนุญาต online

- ศกึษา Case & PUI of COVID-19

- รว่มพัฒนาผลติภัณฑท์ีท่ าจากผลติผล

ทางการเกษตรของจังหวัด (มะพรา้ว, 

สบัปะรด) ใหเ้ป็นผลติภัณฑส์ขุภาพ 

รองรับการทอ่งเทีย่วจังหวัด

- ลดรายจา่ย

- เพิม่รายได ้

- ลด NCD

การพฒันางานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  

ตามนโยบายของ นพ.สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์กรกฎาคม 2563



ระเบยีบวาระที ่ 2

- รายงานการประชมุ ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันพฤหสับดี
ที ่30 เมษายน 2563  มทีัง้หมด 16 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซต์
ของ สสจ. และสง่ใหค้ณะกรรมการฯ ทางกลุม่ไลน ์คปสจ.
ประจวบฯ แลว้ 

- จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาตรวจสอบและรับรอง

รายงานการประชมุ

โดย…กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร ์ฯ

เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่ 3

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบลงทนุ

- งบลงทนุผกูพันขา้มปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และ
งบลงทนุปี 2563

- งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะ

งบลงทนุ (ปี 2560 – 2562) และปี 2563

- งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563

3.2 การเฝ้าระวงัการเงนิการคลงั

โดย…รองคมสนั ไชยวรรณ,์ รองจันทนา  ศริโิยธพัินธุ์

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ



3.1

งบลงทนุผกูพนัขา้มปี
(ปี 2560 - ปี 2562) 

งบลงทนุปี 2563



งบประมาณผกูพนัรายการคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

ปี จ านวน(รายการ)

ปี 2560 1 

ปี 2561 1

ปี 2562 9

ปี 2562 ทีไ่ดร้บัโอนเปลีย่นแปลง งปม. 9

รวม 20

วงเงนิงบประมาณผกูพนั 71,980,339.49 บาท



งวด
งาน

ก าหนดวนั
แลว้เสร็จ

ก าหนด
สง่มอบ

1-5 250 3 เม.ย.61

6-8 140 21 ส.ค.61

9 50 10 ต.ค.61

10 50 29 พ.ย.61

11 50 18 ม.ค.62

12 50 9 ม.ีค.62

13-16 210 5 ต.ค.62

ปี 2560
รพ.บางสะพาน – อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัเิหต ุ5 ช ัน้  (800วนั 16 งวด)

ขยายระยะเวลากอ่สรา้ง 310 วนั  6-16 งวดงาน เร ิม่ 21 เม.ย.60 วงเงนิ 165,700,000 บาท

รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื

เงนิกนัไวเ้บกิเหลือ่มปี 2560 15,926,400 15,926,400 0

เงนิกนัไวเ้บกิเหลือ่มปี 2561 41,306,800 11,977,480 29,329,320

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562** 2,018,516 - 2,018,516

งบประมาณรายจา่ยปี 2563(จัดสรรพลางกอ่น) 8,152,500 - 8,152,500

เบกิจา่ยเงนิแลว้ 

งวด 1-5

การเบกิจา่ยเงนิ

- ผูม้อี านาจลงนามขอ้ตกลงเพิม่เตมิแนบทา้ย

สญัญาจา้งกอ่สรา้งอาคารผูป่้วยนอก-อบุตัเิหต ุ
เป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ 310 วนั เริม่ 21 เม.ย. 63
ถงึ 24 ก.พ. 64



ปี 2562 จ านวน  9 รายการ 

อาคารสถานอีนามัย รพ.สต.บา้นทุง่เคล็ด วงเงนิ 2,932,600.-
ระยะเวลากอ่สรา้ง 300 วัน  5 งวดงาน  เริม่ 30 กรกฎาคม 2562
สิน้สดุ 25 พ.ค.63

ความกา้วหนา้
- ผูรั้บจา้งสง่งานงวดที ่3  รอ คกก.ตรวจการจา้ง ประชมุตรวจรับงาน
- หนังสอืแจง้คา่ปรับกบัผูรั้บจา้งแลว้



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง(งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ 

1.  อาคารผูป่้วยใน 5 ชัน้ รพ.บางสะพาน จ านวน 1 หลงั  วงเงนิ 104,510,000 บาท งบผกูพัน ปี 63-64
- อยูร่ะหวา่งพจิารณาผล 29 พ.ค. 63
- รายงาน EIA ผูรั้บจา้ง สง่รายงานให ้สผ. (27 พ.ค.63) เพือ่พจิารณาอนุมัต ิภายใน 2 สปัดาห์

2.  ระบบบ าบดัน ้าเสยี รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงนิ 23,000,800 บาท งบผกูพัน ปี 63-64
- ยืน่เสนอราคา 1 ม.ิย. 63 และพจิารณาผล 4 ม.ิย.63 

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต. นคิมฯ กม12 หลงัละ 1,120,000 บาท
2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.ทับสะแก หลงัละ 1,159,400 บาท
3. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.บางเจรญิ อ.บางสะพานนอ้ย หลงัละ 1,000,000 บาท
4. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.เขาลา้น อ.ทับสะแก หลงัละ 1,139,000 บาท
5. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สถานอนามัยเฉลมิฯ กม.5 อ.เมอืง หลงัละ 1,050,000 บาท
6. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.บางสะพานนอ้ย อ.บางสะพานนอ้ย หลงัละ 1,045,000 บาท

- รอผูช้นะ เขา้ท าสญัญา



11. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.หว้ยแสลงพันธ ์อ.ปราณบรุ ีหลงัละ 1,159,400 บาท

12. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.ศลิาลอย อ.สามรอ้ยยอด หลงัละ 1,159,400 บาท

13. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.หวัหนิ อ.หวัหนิ หลงัละ 1,159,400 บาท

- คนืงบประมาณ

ปี 2563 งานกอ่สรา้ง บา้นพกั 5 – 6   จ านวน  9 รายการ 

7. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.สามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ยยอด หลงัละ 1,200,000 บาท

8. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.เมอืงประจวบ อ.เมอืง หลงัละ 1,157,000 บาท

9. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก หลงัละ 1,069,000 บาท

10. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ปราณบรุ ีอ.เมอืง หลงัละ 1,218,700 บาท

- รอผูช้นะ เขา้ท าสญัญา 



1. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมัติ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 850 ลติร รพ.สามรอ้ยยอด 1 เครือ่ง

2. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 700 ลติร รพ.กยุบรุี 1 เครือ่ง

3. เครือ่งลา้งสายยางอตัโนมัตพิรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่800ลติร รพ.ปราณบรุ ี1 เครือ่ง

4. เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจ และเครือ่งตรวจวัดคารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดมสลบในลม

หายใจออก ส าหรับการผา่ตดัท่ัวไป รพ.บางสะพาน 1 เครือ่ง

5. เตยีงผา่ตดัท่ัวไประบบไฟฟ้าพรอ้มรโีมทคอนโทล รพ.บางสะพาน 1 เตยีง

6. โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130,000 ลกัซห์ลอดแอลอดี ีรพ.บางสะพาน 1 ชดุ

เวน้ระยะอทุธรณ ์สิน้สดุ 8 ม.ิย.63 ท ัง้ 6 รายการ จงึเรยีกท าสญัญา

ปี 2563 ครภุณัฑ ์ จ านวน  6 รายการ 
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

ปี 2563 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน  1 รายการ
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

1. เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต ์รพ.ปราณบรุ ี1 เครือ่ง
เขา้ท าสญัญา  รอสง่มอบสนิคา้ หมดสญัญา 8 ก.ย.63



1. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร  
รพ.สต.บา้นหนองแก/บา้นหนองยายเอม/บา้นดอนซอ  3 เครือ่ง

2. เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิอตัโนมัต(ิAED) พรอ้มตูต้ัง้พืน้จอแสดงผล 
และระบบสญัญาณเตอืน รพ.สต.บา้นหนองยายเอม 1 เครือ่ง

ปี 2563 ครภุณัฑก์ารแพทย ์ จ านวน  2 รายการ  วธิเีฉพาะเจาะจง

อยูร่ะหวา่งผูข้ายสง่มอบสนิคา้

ปี 2563 ครภุณัฑก์ารแพทย ์ จ านวน  6 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง
(นวตักรรม)  

1. ยนูติท าฟัน (Dental Master Unit) รุน่ Platinum II   จ านวน 2 เครือ่ง 
รพ.กยุบรุ/ีรพ.ทับสะแก

2. รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี  รพ.สามรอ้ยยอด 1 คนั 

อยูร่ะหวา่งผูข้ายสง่มอบสนิคา้



งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ ปี 2563 ครภุณัฑ ์ จ านวน  2 รายการ 

1. หวัตรวจเครือ่งคลืน่เสยีงสะทอ้นหวัใจชนดิกลนื3มติ ิ( Probe TEE) 
โรงพยาบาลหัวหนิ 1 เครือ่ง สง่มอบ 29 ม.ิย. 63

2. กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรับผา่ตดัจอประสาทตา พรอ้มชดุกลบัภาพระบบไฟฟ้า 
โรงพยาบาลหวัหนิ 1 เครือ่ง

- ไดผู้รั้บจา้ง ลงนามสญัญาแลว้ สง่มอบของ 28 มถินุายน 2563

1. อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรักษาและหอ้งประชมุ เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ พืน้ทีใ่ช ้

สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหนิต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ 
จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 1 หลงั

- อยูร่ะหวา่งเสนอรา่งประกาศกวดราคาผูม้อี านาจเห็นชอบ

งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ  ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 



งบลงทนุ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธปี์ 2563
ครภุณัฑ ์ จ านวน  5 รายการ 

1. รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาล
ประจวบครีขีนัธ ์1 คนั

- ลงนามในสญัญาหมดทกุรายการ รอผูข้ายสง่มอบ



งบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ข้อมูล ณ 22 พ.ค.63 



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 53,379,107.27 บาท

ข้อมูล ณ 27 มีค.63

ท าสัญญาแล้ว
รพ.บางสะพาน 3 รายการ 4,860,000.-

ระดับหน่วยบริการ                                      

- เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000

ระดับเขต 

- โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ วงเงิน 1,340,000.-

- เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000

ขั้นตอน: ตรวจรับ 29 เม.ย.63

อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุให้ นพ.สสจ. ปข และ ผวจ ให้ความ
เห็นชอบ (เนื่องจากถูกตีกลับมาแก้ไขเอกสาร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

3 รายการ
วงเงิน 4,860,000.-



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปี 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท

ข้อมูล ณ 27 มี.ค. 63 

1รายการ
วงเงิน 1,450,000

1 รายการ
วงเงิน 1,276,700

9 รายการ
วงเงิน 5,328,374.97

1 รายการ
วงเงิน 1,400,000

2 รายการ
วงเงิน 2,957,000



ท าสัญญาแล้ว
รพ.หัวหิน  จ านวน 2 รายการ  วงเงินค่าเสื่อม  2,957,000.- บาท 
- อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 2,320,000
(ค่าเสื่อม 2,000,000 สมทบ 320,000) 
ขั้นตอน : รอส่งมอบ(ครบก าหนด 9 ก.ค.63)

- รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ็ 957,000.-(รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้อ)

ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

รพ.สามร้อยยอด จ านวน  1  รายการ วงเงินค่าเสื่อม  1,400,000 บาท
- ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงินตามสัญญา 1,480,000.-(ค่าเสื่อม 1,400,000 สมทบ 80,000
จ านวน 2 งวดงาน   ส้ินสุด 5 ม.ิย. 63
ขั้นตอน : ก่อสร้างงวดที่ 2



รพ.บางสะพาน จ านวน  9 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 5,328,374.97 บาท  

- ปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายภายในรพ.  230,000.- ปรับปรุงทางเชื่อมภายในรพ. 280,000.- (งบค่า
เสื่อม 279,469.90, สมทบ530.10)                         

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 764,905.07

ขั้นตอน อยู่ระหว่างก่อสร้าง (งวดที่ 4) ครบก าหนดส่งมอบ 8 กรกฎาคม 2563

- ปรับปรุงป.ถนนคสล.ภายในรพ.    330,000 

- ปรับปรุงลานจอดรถภายในรพ.     500,000.-

- เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า800 MA แบบแขวนเพดาน    1,900,000.-

- ปรับปรุงรางระบายน้ าในรพ.          354,000.-

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  800,000.-

ขั้นตอน ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  

- ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้พิการและผู้รับบริการ  รพ.สต.ธงชัย 170,000

ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง  



อยู่ระหว่างด าเนินการ

รพ.บางสะพานน้อย จ านวน  1 รายการ วงเงิน 1,276,700 บาท

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช UC 1,276,700.-

ขั้นตอน : ก าหนดวันเสนอราคา 29พ.ค.63 คณะกรรมการพิจารณาผลและ
ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา 1 ม.ิย.63 คาดว่าจะลงนามภายในมิ.ย.63

รพ.บางสะพาน  จ านวน 1 รายการ วงเงิน 1,450,000 บาท 

- โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 
1,450,000.-

ขั้นตอน : ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจาก e-bidding รวมแล้วไม่มีผู้
ยื่นเสนอราคา     ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อ ก าหนดวัน
เสนอราคาในวันที่ 4 มิถุนายน 2563



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563
ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อมูล ณ 22 พ.ค.63

CUP
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ก่อหนีผู้กพันแล้ว รวม 

จ านวน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน จ านวนเงิน ร้อยละ  จ านวน จ านวนเงิน 

หัวหิน 27 9,620,952 88.26 32 1,280,000 11.74 59 10,900,952 

ปราณบุรี 5 784,920 19.86 21 3,166,501 80.14 26 3,951,421 

สามร้อยยอด 6 4,249,115 87.55 6 604,100 12.45 12 4,853,215 

กุยบุรี 2 797,700 26.14 24 2,254,466 73.86 26 3,052,166 

ประจวบคีรีขันธ์ 64 2,457,900 25.38 22 7,226,312 74.62 86 9,684,212 

ทับสะแก 1 2,000,000 31.90 60 4,269,235 68.10 61 6,269,235 

บางสะพาน 3 4,130,000 64.59 12 2,264,053 35.41 15 6,394,053 

บางสะพานน้อย 14 3,088,523 57.01 28 2,328,675 42.99 42 5,417,197 

รวม 122 27,129,109 53.70 205 23,393,341 46.30 327 50,522,450 



รายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
รพ.หัวหิน

E - Bidding
- ครุภัณฑ์การแพทย์  10 รายการ วงเงิน 9,620,951.70 บาท อยู่ระหว่างเสนอผวจ.ประกาศประกวดราคา 

รพ.ปราณบุรี 
E - Bidding
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากครุภัณฑ์ 2 รายการ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ  เป็นรายการปรับปรุงหอพัก

ผู้ป่วยใน อาคารลีธรีะ 2 ชั้น 2 วงเงิน 954,650.-(ใช้งบค่าเสื่อม 784,920.-สมทบ 169,730.-)
รพ.สามร้อยยอด

เฉพาะเจาะจง
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ 1,751,000.-(รพ.สต.สามร้อยยอด/หนองหญ้าปล้อง/ทุ่งเคล็ด/หนองแก)รอ
ผู้ขายมาท าสัญญา คาดว่าจะลงนาม 7 มิ.ย.63
E - Bidding
- ปรับปรุงซ่อมแซมรพ.สต.ไร่เก่า วงเงิน 1,000,000.- อยู่ระหว่างจัดท ารายงานเผยแพร่ประกาศฯ คาดว่า
จะลงนามภายใน 30 มิ.ย.63
- เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ วงเงิน 1,700,000(ค่าเสื่อม 1,498,114.57 สมทบ201,885.43) 
อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศฯ คาดว่าจะลงนามภายใน 30 มิ.ย.63 



รพ.กุยบุรี
เฉพาะเจาะจง
- ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาและพื้น รพ.สต.เขาแดง 201,700 เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน
(ไม่มีลายเซ็นในแบบแปลน) คาดว่าจะลงนามภายใน มิ.ย.63
E - Bidding
- ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนึ่ง รพ.สต.ป่าถล่ม  596,000 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง คาดว่า
จะลงนามภายใน มิ.ย.63

รพ.ประจวบฯ
E - Bidding
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 63 รายการ 1,177,900 (รพ.สต.) อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ จาก คกก.
พิจารณาจัดซื้อคอมฯ สสจ.ปข.
- รถยนต์ตรวจการ รพ.ประจวบฯ  1,280,000 อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ (ประชุมอปสข. 18 
มิ.ย.2563)

รพ.ทับสะแก
E - Bidding
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000.- ประกาศประกวดราคา E-bidding แล้วเมื่อวันที่ 14-20 
เมษายน ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงต้องทบทวนราคากลางใหม่เพื่อประกาศ E-bidding อีกครั้ง  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ (เกิน 30 วัน) คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกรกฎาคม 2563



รพ.บางสะพาน
เฉพาะเจาะจง

- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 330,000 รอผู้ขายมาท าสัญญาภายใน มิ.ย.
E - Bidding
- เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 2,500,000/เครื่องเอ็กซเรย์ 1,300,000 อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา ก าหนดวันยื่นเสนอ
ราคา 4 มิ.ย. คาดว่าจะลงนามในสัญญา 20 ก.ค. 63

รพ.บางสะพานน้อย 
เฉพาะเจาะจง
- ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารรพ.สต.บ้านดอนจวง 250,000.-/ รพ.สต.ช้างแรก 251,000 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาฯ 
พร้อมประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามในสัญญา มิ.ย.63

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (รพ.สต.) 172,400.- ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ จาก คกก.พิจารณาจัดซื้อคอมฯ สสจ.ปข.
- เครื่องปรับอากาศ  57,000.- (รพ.สต.ทรายทอง) เนื่องจาก รพ.สต.อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แล้วเสร็จ 15 มิ.ย.63 
เมื่อด าเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วจะด าเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมิ.ย. 63
E - Bidding
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชั้นเดียว รพ.บางสะพานน้อย 2,109,000  อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เสนอสสจ. คาดว่าจะลงนามภายในเดือนก.ค.63 
- เครื่องส ารองไฟ 249,122.50  รพ.บางสะพานน้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ(ประชุมคณะกรรมการเขต 1 
มิ.ย.63/ประชุมอปสข. 18 มิ.ย.63)



ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
งบค่าเสื่อม



รพ.ปราณบุรี   ปี 2563 ระดับหน่วยบริการ 
รายการแผนเดิม 

รายการแผนใหม่ 

อปสข.
อนมุตั ิ

รายการ จ านวน
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมวงเงิน  
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) 
งบค่าเสื่อม สมทบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากอาคารOPDไปยังถนนสายหลัก 1 35,000 38,000 35,000 3,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารห้องผู้ป่วยพิเศษ 20 ม./ห้อง(รวมค่าแรง) 1 121,920 150,000 121,920 28,080 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

1 8,000 8,000 8,000 -

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 1 350,000 350,000 350,000 -

ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมพร้อมหลังคา (Coveredway) 1 270,000 300,000 270,000 30,000 

รวม 846,000 784,920 61,080 

รายการ จ านวน
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมวงเงิน  
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) 
งบค่าเสื่อม สมทบ 

ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธรีะ 2 ชั้น 2 1 954,650 954,650 784,920 169,730 

รวม 954,650 784,920 169,730 



เหตุผล 

เนื่องจากอาคารเดิมมีอายุการใชง้าน มากกว่า 25 ปี มีสภาพเก่าและช ารุด 



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563



แผนฯ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

เป้าหมาย

พ.ค.63

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

ภาพรวม 157,976,143 51,242,457.68 106,733,685 32.44 69

รายจา่ยประจ า 47,401,249 25,260,457.68 22,140,791.32 53.29 72

รายจา่ยลงทนุ 110,574,894 25,982,000 84,592,894 23.50 58

งบกลาง 5,061,900.00 2,310,863.30 2,851,036.70 45.65

โรงพยาบาลหวัหนิ 

ภาพรวม 37,706,778.00 10,705,663.36 27,001,114.64 28.39 69

รายจา่ยประจ า 11,494,978.00 9,891,263.36 1,603,714.64 86.05 72

รายจา่ยลงทนุ 26,211,800.00 814,400.00 25,397,400.00 3.11 58

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์

ภาพรวม 23,692,092.80 14,052,659.72 9,639,433.08 59.31 69

รายจา่ยประจ า 13,729,092.80 6,189,659.72 7,539,433.08 45.08 72

รายจา่ยลงทนุ 9,963,000.00 7,863,000.00 2,100,000.00 78.92 58

งบกลาง 260,300.00 260,300.00 0 100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563



ค่าบริหารจัดการสาธารณสุขอ าเภอ ไตรมาส 3(มิ.ย.63) 

หน่วยเบิก รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ  
สสอ.หัวหิน 100,000 39,058 60,942 39.06 

สสอ.ปราณบุรี 100,000 31,032 68,968 31.03 

สสอ.สามร้อยยอด 80,000 8,573 71,428 10.72 
สสอ.กุยบุรี 80,000 26,677 53,323 33.35 
สสอ.เมือง 100,000 25,245 74,755 25.24 

สสอ.ทับสะแก 80,000 72,597 7,403 90.75 

สสอ.บางสะพาน 100,000 72,083 27,917 72.08 
สสอ.บางสะพานน้อย 80,000 39,055 40,945 48.82 

รวม 720,000 314,320 405,680 43.66 



หน่วยเบิก รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ  
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด 

โรงพยาบาลกุยบุรี 160,000 - 160,000 -
โรงพยาบาลทับสะแก 160,000 - 160,000 -
โรงพยาบาลบางสะพาน 200,000 - 200,000 -
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 91,000 - 91,000 -
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 280,000 - 280,000 -
โรงพยาบาลปราณบรุี 160,000 - 160,000 -
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 140,000 - 140,000 -
โรงพยาบาลหัวหิน 200,000 - 200,000 -

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพตดิ 
โรงพยาบาลกุยบุรี 8,500 - 8,500 -
โรงพยาบาลทับสะแก 9,500 - 9,500 -
โรงพยาบาลบางสะพาน 11,500 - 11,500 -
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 4,500 - 4,500 -
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 17,000 - 17,000 -
โรงพยาบาลปราณบรุี 7,000 - 7,000 -
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 9,000 - 9,000 -
โรงพยาบาลหัวหิน 8,000 - 8,000 -

แผนงานโครงการ – ยาเสพติด  



หน่วยเบิก รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ  
พชอ.

สสอ.เมือง 20,000 - 20,000 -
สสอ.กุยบุรี 20,000 - 20,000 -
สสอ.กุยบุรี 5,000 - 5,000 -

สสอ.ทับสะแก 20,000 3,850 16,150 19.25 
สสอ.ทับสะแก 5,000 - 5,000 -

สสอ.บางสะพาน 20,000 7,140 12,860 35.70 
สสอ.บางสะพานนอ้ย 20,000 - 20,000 -

สสอ.ปราณบุรี 20,000 10,000 10,000 50.00 
สสอ.สามร้อยยอด 20,000 7,250 12,750 36.25 
สสอ.สามร้อยยอด 5,000 - 5,000 -

สสอ.หัวหิน 20,000 10,000 10,000 50.00 
สสอ.เมือง 20,000 - 20,000 -
สสอ.กุยบุรี 20,000 - 20,000 -

พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 
โรงพยาบาลกุยบุรี 26,700 - 26,700 -

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 26,700 - 26,700 -
สสอ.ทับสะแก 27,000 - 27,000 -

แผนงานโครงการ 



3.2

การเฝ้าระวงัการเงนิการคลงั

โดย…รองจันทนา  ศริโิยธพัินธุ์



สถานการณ์การเงนิการคลงั

ณ เดอืน เมษายน 2563



ขอ้มลู ณ 20 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การเงนิการคลงั ณ เดอืน เมษายน 2563

Risk Scoring เดอืน เมษายน  2563

Org
CR

(1.5)
QR
(1)

Cash
(0.8)

NWC NI
Risk 

Scroing
EBITDA HMBRD

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1.51 1.39 1.03 94,410,832.50 7,192,828.66 0 22,360,194.93 10,596,228.13

รพ.กยุบรุี 1.39 1.28 1.09 8,346,012.31 4,100,771.79 1 5,848,315.33 1,989,059.95

รพ.ทับสะแก 1.15 1.08 0.72 4,619,680.77 9,337,349.10 2 8,854,762.41 -8,568,143.77

รพ.บางสะพาน 1.10 1.00 0.55 11,402,503.00 28,478,467.01 2 41,955,486.12 -49,888,819.40

รพ.บางสะพานนอ้ย 1.68 1.52 1.44 21,080,213.15 13,053,272.87 0 14,456,525.62 13,528,475.98

รพ.ปราณบรุี 1.48 1.33 1.13 18,262,525.96 13,150,951.93 1 17,629,220.65 4,915,163.51

รพ.หวัหนิ 1.03 0.80 0.50 9,501,294.42 98,827,272.16 3 156,235,404.14 -137,719,012.28

รพ.สามรอ้ยยอด 4.21 4.07 3.77 97,050,935.25 26,283,930.18 0 29,178,542.78 83,718,807.80



ระเบยีบวาระที ่4

4.1 การตรวจราชการและนเิทศงาน กระทรวงสาธารณสขุ
กรณีปกต ิครัง้ที ่2 / 2563

4.2 การตรวจเยีย่มและประเมนิผลการด าเนนิงานสาธารณสขุจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

4.3 สรปุสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
4.4 การด าเนนิงานเฝ้าระวงัและคน้หาโรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุม่ประชากรเสีย่ง
และสถานทีเ่สีย่ง (Sentinel Surveillance)

4.5 การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่การมสีขุภาพด ีเปลีย่นผูป่้วย NCD
ใหเ้ป็นคนปกต ิ(Backward design intervention)

4.6 การพัฒนาองคก์รเป็น “องคก์รแหง่การเรยีนรู”้
4.7 รายงานความกา้วหนา้การบรรจขุา้ราชการ 38,105 อตัรา

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ 



4.1

การตรวจราชการและนเิทศงาน กระทรวง
สาธารณสขุกรณีปกต ิครัง้ที ่2 / 2563

โดย…กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



จงัหวดั
รอบที่ 1

(ทมีผูต้รวจฯ )
รอบที่ 2  

(ทมีสาธารณสขุนเิทศก)์

ประจวบครีขีนัธ์ วนัองัคารที ่ 9 ม.ิย.2563 วนัพฤหสับดทีี ่30 ก.ค.2563

ก าหนดการ & แนวทางการตรวจราชการ

ม ี2 รอบ



รอบที่ 1 : ทมีผูต้รวจฯ

วนัทีร่บัตรวจ : 1 วนั (วนัองัคารที ่ 9 ม.ิย.2563)

สถานที่ : รพ.กยุบรุ ี

ประเด็นส าคญัทีต่รวจ :ระบบการเงนิ และการพฒันา
ระบบบรกิารของ รพ.กยุบรุ ี

คณะผูต้รวจและนเิทศงานตามประเด็นส าคญั จะลงมาศกึษา
ขอ้มลู/ลงพืน้ที ่เพือ่เก็บขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นการรว่มทมีกบั

ผูต้รวจฯ



รอบที่ 1 : ทมีผูต้รวจฯ

การจดัสง่เอกสารรบัตรวจ และการน าเสนอขอ้มลูของจงัหวดั
- จงัหวดัจดัสง่เอกสารรบัตรวจราชการ/สรปุงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ในโปรแกรม E-Inspection ของกองตรวจราชการ ลว่งหนา้
กอ่นวนัเขา้ตรวจราชการ 2 – 3 วนั

(1) อ าเภอ สง่ขอ้มลูใหจั้งหวดั  วนัที ่1 ม.ิย.2563
(2) กลุม่งาน สง่ขอ้มลูใหก้ลุม่งานยทุธฯ วนัที ่2 ม.ิย.2563
(3) กลุม่งานยทุธฯ สง่ขอ้มลูใหเ้ขต วนัที ่3 ม.ิย.2563



รอบที่ 1 : ทมีผูต้รวจฯ

จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในวนัรบัตรวจราชการ
- จ ากดัจ านวน ทัง้สว่นของทมีตรวจและทมีพืน้ที ่และตอ้งท า
ตามมาตรการ distancing

(1) ทมีตรวจ 10 คน
(2) ทมีพืน้ที ่50 คน

ทมี จ านวน

สสจ. (ผูบ้รหิาร/ หน.กง./ PM.งานทีเ่กีย่วขอ้ง) 20

ผอ.รพ. + สสอ. ใน 7 อ าเภอ 14

ทมี รพ. / สสอ.กยุบรุ ี 16



รอบที่ 1 : ทมีผูต้รวจฯ

ขอ้มลูน าเสนอขอ้มลู
- จงัหวดัน าเสนอขอ้มลู

1) รายงานผลงานตามประเด็นตรวจราชการ
2) รายงานความกา้วหนา้ตามขอ้เสนอแนะ/ขอ้ส ัง่การ

จากการตรวจราชการ รอบที ่1 /2563
ประมาณ 10 นาที

- รพ.กยุบรุ ี น าเสนอขอ้มลูระบบการเงนิ และการพฒันา
ระบบบรกิารของ รพ.กยุบรุ ี

ประมาณ 15 - 20 นาที



ประเด็น หนว่ยงานเจา้ภาพหลกั หนว่ยงานเจา้ภาพรว่ม

1. Agenda based

- โครงการราชทณัฑป์นัสขุ 
ท าความดเีพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

พคบ./รพ.ปข. สง่เสรมิ/อวล./ครม./คร./ประกนั/ทันต

- กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพร

เพือ่เศรษฐกจิ

คบส./ รพ.ทีเ่ขา้รว่ม แพทยแ์ผนไทย

2. Functional based
- สขุภาพกลุม่วยั (ทกุกลุม่) สง่เสรมิ ครม. (ผูส้งูอาย)ุ

- ลดแออดั ลดรอคอย พคบ. ยทุธ ์(IT), ครม. (โรคเรือ้รัง),
คบส.(รับยารา้นยา),สส.(สขุภาพจติ)

3. Area based (เขต)
- STEMI พัฒนาคณุภาพฯ / รพ.หห ครม.
- CA พัฒนาคณุภาพฯ / รพ.หห ครม.

4. Management
- ดา้นบคุลากร บค. พัฒนาคณุภาพฯ
- ดา้นการเงนิการคลงั ประกนัฯ บรหิาร(การเงนิ)
- ดา้นการบรหิารงบประมาณ
ของจงัหวดั

ยทุธ์ บรหิาร (พัสด)ุ

5. Area based (จงัหวดั)
- NCD ครม. สส.(ออกก าลังกาย)
- TB คร.
- Teenage Preg. สส. คร.

ขอ้มลูผลงานตามประเด็นตรวจราชการ (ตามแนวทางของเขต 5)



ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ส ัง่การจากการตรวจราชการ รอบที ่1 /2563

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ เจา้ภาพหลกั

1.โครงการราชทณัฑป์นัสขุ

ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน์

กษตัรยิ ์

ใหเ้รง่ด าเนนิการขึน้ทะเบยีนหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ

กบั สปสช. และจดัท าแผนบรกิาร 6 ดา้น ให้

สอดคลอ้งกบัปญัหาสขุภาพของผูต้อ้งขงั และ

มาตรฐานทีโ่ครงการก าหนด

- กลุม่งานประกนัสขุภาพ

- รพ.ประจวบครีขีนัธ์

- กลุม่งานพฒันาคณุภาพฯ

2. กญัชาทางการแพทย ์ 1) ใหท้กุหนว่ยบรกิารสนบัสนนุใหแ้พทย ์เภสชักร 
และบคุลากรทีเ่ก ีย่วขอ้ง เขา้รบัการอบรม เพือ่มี
ใบอนญุาตส ัง่จา่ยกญัชาเพิม่ข ึน้ และใหม้ทีกัษะใน
ดา้นการอา่นผล lab ทีจ่ าเป็นเบือ้งตน้ เพือ่สามารถ
รองรบัการขยายบรกิารในอนาคตได้

2) การสง่เสรมิใหเ้กดิคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์ 
และสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพน ัน้  
ขอใหม้องทีต่วัผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ประเมนิความ
จ าเป็นตอ้งใชแ้บบบรูณาการ ใหค้วามเห็นรว่มกนั
ระหวา่งแพทย ์ เภสชักร และแพทยแ์ผนไทยฯ  เพือ่
คณุภาพชวีติของคนไขบ้างกลุม่ทีอ่าจหมดโอกาส/
สิน้หวงั ในการรกัษาแผนปจัจบุนัหรอืในระบบของ
โรงพยาบาลแลว้ ยงัมทีางเลอืกและโอกาสทีจ่ะ
ไดร้บัการเยยีวยารกัษาในระบบของสาธารณสขุ
ตอ่ไปได ้

- รพ.ทกุแหง่

- รพ.ทกุแหง่



ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ส ัง่การจากการตรวจราชการ รอบที ่1 /2563

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ เจา้ภาพหลกั

2. กญัชาทางการแพทย ์

(ตอ่)

3. เสนอแนะใหจั้ดทมีบคุลากรไปศกึษาดงูานที ่รพ.ดอนตมู 
จ.นครปฐม

4. ขอ commitment จากจังหวดั ใหต้ดิตามก ากบัใหม้ี
ด าเนนิการ “คลนิกิกญัชาทางการแพทย”์ จากโรงพยาบาลที่
คอ่นขา้งมคีวามพรอ้มแลว้ ไดแ้ก ่รพ.ประจวบครีขีันธ,์ หวัหนิ, 
ปราณบรุ ีและ ทับสะแก ใหด้ าเนนิการไดภ้ายใน 3 - 4 เดอืน 
หลังจากการตรวจราชการรอบที ่1

- กง.คบส. & กง.การแพทยแ์ผน
ไทยฯ
- นพ.สสจ./ รพ.ปข., หวัหนิ, 
ปราณบรุ ีและทับสะแก

3. ลดความแออดั และ

ลดการรอคอย

1.ใหร้ว่มกนัทบทวนและระบใุหช้ดัเจนวา่มจีดุใด 

ทีใ่ด ทียั่งมคีวามแออดั ส าหรับในสว่นของการ

รอคอย ใหพ้จิารณาวา่บรกิารดา้นใดทีย่ังมคีวามเดอืดรอ้นเป็น

อนัดับตน้ๆ

2. ใหม้แีผนทีช่ดัเจนวา่แตล่ะหน่วยบรกิารจะตอ้งใหค้วาม

รว่มมอื รว่มกนัด าเนนิการอยา่งไรใหภ้าพทีอ่อกมาชดัเจน 

สามารถแกปั้ญหาบรกิารของทัง้จังหวัดไดจ้รงิ ทัง้นีเ้ปิดกวา้ง

ใหค้ดิ หารปูแบบหรอืเปลีย่นแปลงใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ  ตามบรบิท

ของตนเองได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีาร หรอืรปูแบบทีก่รม/

กองก าหนดใหม้า

- กง.พัฒนาคณุภาพฯ/ 

กง.ยทุธศาสตรฯ์ / กง.ควบคมุ

โรคไมต่ดิตอ่ฯ/ กง.คบส./

กง.สง่เสรมิฯ

- โรงพยาบาลทกุแหง่



ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ส ัง่การจากการตรวจราชการ รอบที ่1 /2563

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ เจา้ภาพหลกั

4. การสง่เสรมิสขุภาพ

ส าหรบักลุม่วยั

- ใหร้ว่มกนัคดิวา่ การด าเนนิการทีไ่ดท้ าเหมอืนๆ เดมิใน

แตล่ะปี เชน่ การ screening ทีด่ าเนนิการเหมอืนกบัทกุๆ ปี

ทีผ่า่นมา ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลง หรอืมผีลลัพธด์า้น

สขุภาพเกดิขึน้กบักลุม่วยันัน้หรอืไม ่ และจังหวัด

ประจวบครีขีันธ ์จะด าเนนิการใหเ้กดิผลลัพธเ์ชงิสขุภาพหรอื

เกดิสิง่ใหม่ๆ  ส าหรับชาวบา้นอยา่งไร

- กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพฯ

- โรงพยาบาลทกุแหง่

- ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

ทกุแหง่

ปญัหา “แมต่าย” - ขอใหม้ีกลไกการด าเนินการแบบเขม้ขน้ รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ และใหม้ีแผนการตดิตาม ก ากับ ส าหรับลด

และแกไ้ขปัญหานีอ้ยา่งชดัเจน

- กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพฯ

- โรงพยาบาลทกุแหง่

- ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

ทกุแหง่

5. Area based

- STEMI การให ้SK / PPCI ในรอบนีท้ าไดน้อ้ยกวา่ปีทีผ่า่นมา และ

ต า่กวา่เป้าหมาย อกีทัง้จังหวดัประจวบฯ เป็นหนึง่ในสอง

จังหวดัของเขตสขุภาพที ่5 ทีส่ามารถให ้TNK ได ้ดังนัน้ 

ควรยกระดับพัฒนาการท า PPCI ของจังหวดั ใหส้ามารถ

รับสง่ตอ่ใหร้องรับภายในจังหวดัไดม้ากขึน้ และเรง่ใหเ้กดิ

การใช ้TNK แทน SK อยา่งจรงิจัง

- ประธาน Service Plan สาขา

โรคหวัใจและหลอดเลอืด

- กลุม่งานพัฒนาคณุภาพฯ



ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ส ัง่การจากการตรวจราชการ รอบที ่1 /2563

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ เจา้ภาพหลกั

5. Area based เขต

- CA พบวา่ Radiotherapy waiting time นาน ซึง่ในเขตม ี

รพ.ราชบรุ ีทีส่ามารถรับสง่ตอ่ได ้ณ ปัจจบุัน และทีจ่ะเริม่

ใหบ้รกิารไดใ้นเดอืนพฤษภาคมนี ้คอื รพ.ทา่ฉลอม 

จ.สมทุรสาคร ดังนัน้ ในอนาคตจะสามารถรองรับ case 

ไดม้ากขึน้ภายในเขต ซึง่หากพบ waiting time ยังเป็น

ปัญหาอยู ่ขอใหพ้จิารณากระจาย case ไปเขตใกลเ้คยีง 

เชน่ ศนูยม์ะเร็งลพบรุ ี  โดยใหพ้จิารณาความเหมาะสม

และความพรอ้มของผูป่้วยดว้ย

- ประธาน Service Plan สาขา

โรคมะเร็ง

- กลุม่งานพัฒนาคณุภาพฯ

6. Area based จว. 

- TB

พบวา่ เมือ่ใชก้ารคัดกรองโดย Gene X-pert ท าใหพ้บ

ผูป่้วยที่เสมหะ positive มากขึ้น  ดังนั้น ขอใหม้ีแผน

ด าเนินการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง และเนน้การคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสพบสูงใหไ้ดค้รบ 100เปอร์เซ็นต ์ 

เชน่ กลุม่ HIV positive

- กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่

- โรงพยาบาลทกุแหง่

- ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

ทกุแหง่

6. Area based จว.

- Teenage 

Pregnancy

พบวา่มอีตัราการคลอดของหญงิอาย ุ15 –19 ปี สงูเป็น

อนัดับ 1 ของประเทศ (รอ้ยละ 51.40) และปัจจบุันการ

ตัง้ครรภซ์ ้าสงูกวา่เป้าหมาย รว่มดว้ย  ดังนัน้ ควรเพิม่

ความเขม้ขน้และสรา้งการยอมรับของการด าเนนิมาตรการ

คมุก าเนดิแบบกึง่ถาวรใหเ้พิม่ขึน้

- กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ

- โรงพยาบาลทกุแหง่

- ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

ทกุแหง่



ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ส ัง่การจากการตรวจราชการ รอบที ่1 /2563

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ เจา้ภาพหลกั

7. ดา้นการเงนิการคลงั ขอใหต้รวจสอบเรือ่ง Financial ของโรงพยาบาลหวัหนิ 

ซึง่พบวา่ ผลการด าเนนิการ 1 ปีทีผ่า่นมา มรีายรับแบบ

กา้วกระโดด ซึง่หากพบทีม่าของรายไดเ้กดิจากการ

บรหิารจัดการทีด่ ีเกดิสิง่ใหม่ๆ  จะไดน้ าไปแลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้หเ้กดิประโยชนก์ับโรงพยาบาลในจังหวัดและใน

เขตตอ่ไป

- กลุม่งานประกนั/กลุม่งาน

บรหิารฯ

- รพ.หวัหนิ

8. การด าเนนิการ EIA ขอใหช้ว่ยสนับสนุนและผลักดันใหเ้กดิการด าเนนิการ

ตามนโยบาย และในสว่นของงบประมาณทีจ่ะน ามา

ด าเนนิการรว่มดว้ย

- กลุม่งานบรหิารฯ / กลุม่

งานอนามัยสิง่แวดลอ้มฯ

- รพ.หวัหนิ / 

รพ.บางสะพาน



รอบที่ 2 : ทมีสาธารณสขุนเิทศก์

วนัทีร่บัตรวจ : 1 วนั (วนัพฤหสับดทีี ่30 ก.ค.2563)

สถานที่ : รพ.ประจวบครีขีนัธ์

ประเด็นส าคญัทีต่รวจ :
1) การบรหิารจดัการของจงัหวดั
2) การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ในภาพรวมจงัหวดั
3) New normal ในภาพรวมจงัหวดั

คณะผูต้รวจและนเิทศงานตามประเด็นส าคญั (ทัง้ 3 ประเด็น)
จะศกึษาขอ้มลูกอ่นลงพืน้ที ่และสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มคณะตรวจนเิทศฯ
คณะละ 1 คน (3 คณะ = 3 คน)



รอบที่ 2 : ทมีสาธารณสขุนเิทศก์

การน าเสนอขอ้มลูในวนัรบัตรวจ: สสจ.

ประเด็นรับตรวจ เนือ้หาการน าเสนอ เวลาในการ
น าเสนอ

1. การบรหิารจัดการของจังหวดั - การจัดการดา้นทรัพยากร
- ระบบงานในจังหวดั/สสจ.
- กระบวนการท างาน

10 นาที
2. การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ
ภาพรวมจังหวดั 

- น าเสนอการพัฒนาภาพรวม
ทัง้จังหวดั

3. New normal (COVID-19) - มาตรการ/ ระบบการบรหิาร
จัดการ ทัง้ของ สสจ. และ
ระบบในจังหวดั



รอบที่ 2 : ทมีสาธารณสขุนเิทศก์

การน าเสนอขอ้มลูในวนัรบัตรวจ: รพ.ประจวบครีขีนัธ์

ประเด็นรับตรวจ เนือ้หาการน าเสนอ เวลาในการ
น าเสนอ

1. การบรหิารจัดการของ รพ. - การจัดการดา้นทรัพยากร
- ระบบงานใน รพ.
- กระบวนการท างาน

10 นาที
2. การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ
ของ รพ.

- น าเสนอการพัฒนาระบบ
บรกิารสขุภาพของ รพ.ประจวบฯ

3. New normal - น าเสนอการน ามาตรการ/ระบบ
บรหิารจัดการทีจั่งหวดั design
มาใช ้และปรับใชใ้น รพ.

ผูต้รวจ/นเิทศงาน ไมน่ าเสนอสรปุตรวจราชการระดบัจังหวดั
ในวนัทีร่ว่มตรวจกบัสาธารณสขุนเิทศก์



4.2

การตรวจเยีย่มและประเมนิผลการด าเนนิงาน
สาธารณสขุ จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 2563

โดย…กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



1. วตัถปุระสงคก์ารตรวจประเมนิ

เพือ่ร ือ้ฟ้ืนระบบการตรวจประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ประจ าปี ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

เป็นการซอ้มระบบการตรวจประเมนิผลงานตาม
ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ เพือ่น าไปปรบัปรุง
และใชจ้รงิในปีงบประมาณ 2564

มกีารจดัล าดบัผลการตรวจประเมนิของหนว่ยงานใน
พืน้ที ่( รพ./ สสอ. / CUP) แตย่งัไมน่ าผลไปใชใ้น
การบรหิารผลงาน



1. เป็น PA/KPI ของกระทรวง ที ่ผอ.รพ. และ สสอ. ท า MOU กบั นพ.สสจ.

2. เป็น PI ทีก่ลุม่งานเสนอเพิม่ เพือ่ขบัเคลือ่นงานตาม PA/KPI ของกระทรวง

ใหช้ดัเจน เป็นรปูธรรมมากขึน้  ม ี7 ตวั

รพ.
- รพท. 
- รพช.

28 ตวั
26 ตวั

สสอ. 13 ตวั

CUP 16 ตวั

2. ตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการประเมนิ

รวมท ัง้ส ิน้ 62 ตวั



1. เป็นการ cascade ตชว.ของกระทรวงลงสูพ่ ืน้ที ่เพือ่ควบคมุก ากบั
ใหพ้ืน้ทีผ่ลติผลงานใหบ้รรลตุามเกณฑเ์ป้าหมายภาพรวมจงัหวดั

- ปรับชือ่ ตชว. /ค านยิาม /วธิกีารวดั ใหเ้ป็นตวัชีว้ดัทีใ่ชว้ดัพืน้ที่

- มกีารก าหนดคา่ระดบัผลงานเป็น 5 ระดบั เพือ่ใหค้ะแนน 1 - 5 คะแนน ตาม
ระดบัผลงานทีท่ าได ้ โดยพจิารณาจากค านยิามตวัชีว้ดั และ Small Success
ทีก่ระทรวงก าหนดมาใหใ้นแตล่ะระยะ (3 เดอืน,6 เดอืน,9 เดอืน,12 เดอืน)

2. มกีารระบวุา่ ตชว.ใดใชป้ระเมนิหนว่ยงานใด ( รพ./ สสอ. / CUP) 

3. มกีาร weight น า้หนกั ใหต้วัชีว้ดัแตล่ะตวั 
- ยดึหลกัน ้าหนักตวัชีว้ดัทีเ่ป็น PA > KPI > PI ยกเวน้ KPI ตวัทีม่ี
ความยุง่ยากในทางปฏบิตั/ิผลงานยงัหา่งจากเป้าหมายอยูม่าก อาจให ้
น ้าหนักเทา่กบัหรอืมากกวา่ PA ได ้

3. รายละเอยีดตวัชีว้ดั (KPI Template) ทีใ่ชป้ระเมนิ

จังหวัดจะสง่ KPI Template ใหพ้ืน้ที ่~ กลางเดอืน ม.ิย.2563



1. ประเมนิจากขอ้มลูผลงานในรายงานบนฐาน HDC
2. ประเมนิโดยใชผ้ลงานจากการประเมนิของคณะกรรมการ

- คกก.ตรวจประเมนิรับรองตามมาตรฐานตา่งๆ / คกก.ประเมนิเฉพาะดา้น
- คกก.ประเมนิผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรส์าธารณสขุจังหวดั 
(มคี าสัง่แตง่ตัง้)

3. การประเมนิของ คกก.ประเมนิผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์
สาธารณสขุจงัหวดั 

- ชว่งเดอืนสงิหาคม 2563

- ½ วนัตอ่อ าเภอ

4. รปูแบบ/วธิกีารในการประเมนิผลงาน



4.3

สรปุสถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

โดย…SAT สสจ.



พบผู้ป่วยยืนยันใน 213 ประเทศ/ดินแดน และ 1 เรือส าราญ

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 29 พฤษภาคม 2563) 

ผู้ป่วย 5,900,203 ราย เสียชีวิต 361,759 ราย (6.1%) สถานะการรักษาผู้ป่วย



10 ล าดับประเทศ ที่พบโรคสูงสุด

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 29 พฤษภาคม 2563) 



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 29 พฤษภาคม 2563) 

พื้นที่ประกาศเขตติดโรค

อาเซียน



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 29 พฤษภาคม 2563) 

แนวโน้มจ านวนผู้ป่วย ผู้รักษาหาย/ออกจากโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิต รายใหม่ทั่วโลก



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 29 พฤษภาคม 2563) 

แนวโน้ม 10 ล าดับประเทศ ที่พบโรคสูงสุด















ผลงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1.สรุปการคัดกรองผู้เดินทางผ่านช่องทางต่าง ๆ จ.ประจวบคีรีขันธ์



ผลงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.สรุปการติดตาม Home Quarantine จ านวน  6,694 ราย  ติดตามครบ 14 วัน 6,307 ราย (94.2%)

อยู่ระหว่างติดตาม 387 ราย



การติดตามเฝ้าระวัง เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) และ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจวบคีรีขันธ์







4.4

การด าเนนิงานเฝ้าระวงัและคน้หาโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในกลุม่ประชากรเสีย่งและสถานทีเ่สีย่ง 

(Sentinel Surveillance)

โดย…กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่



แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวงั และค้นหาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง 
(Sentinel surveillance) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  











โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรโรคติดตอ่จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ครัง้ ท่ี 13 /2563 เม่ือวนัท่ี   14 พฤษภำคม 2563

ณ   หอ้งประชมุเกำะหลกั  ชัน้ 5 ศำลำกลำงจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

มติท่ีประชมุ   เห็นชอบ

ทัง้นี ้  หำกพืน้ท่ี มีควำมเห็นวำ่มีกลุม่เสี่ยงอื่น ก็ขอให ้       

ขอสนบัสนนุงบประมำณในพืน้ท่ี   จำกอปท. หรอืกองทนุตำ่งๆ  





































กำรจัดสรรงบประมำณ

• ส ำหรับ ค่ำบริหำรจัดกำร เช่น ค่ำขนส่งตัวอย่ำงไปยังหน่วยตรวจ 
กจิกรรมประชุมชีแ้จง/เตรียมทมี/วเิครำะห ์กิจกรรมตดิตำม/
ก ำกับ/ประเมนิกำรด ำเนินงำนในพืน้ที ่ค่ำใช้จ่ำยเดนิทำงเก็บ
ข้อมูล   ค่ำล่วงเวลำ  เป็นตน้



4.5

การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่การมสีขุภาพด ีเปลีย่นผูป่้วย 
NCD ใหเ้ป็นคนปกต ิ(Backward design intervention)

โดย…กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่



การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่สขุภาพดี
เปลีย่นผูป่้วยNCDใหเ้ป็นคนปกตBิackward design intervention



สิง่ทีค่าดหวงัจากการเปิดคลนิกิ DPACpkk Keto 

• ประชาชนเกดิการเปลีย่นแปลงในรปูรา่ง โดยไขมันลดลง น ้าหนัก
ลดลง กลา้มเนือ้เพิม่ขึน้ และทีส่ าคญั ไขมันทีแ่ทรกในหลอด
เลอืดถกูดงึออก ผลท าใหห้ลอดเลอืดมคีวามยดืหยุน่เพิม่ขึน้

• ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ลดยาหรอืหยดุยาได ้แข็งแรงขึน้ 
ความจ าดขี ึน้ อวยัวะภายในดขีึน้ ชวีติยนืยาวขึน้

• ลดคา่ใชจ้า่ยของประเทศทัง้ยาเดมิทีต่อ้งทาน ลดการเกดิโรค
แทรกซอ้นตา่งๆ เชน่ เบาหวานขึน้ตา เสน้เลอืดตบี-แตกทีห่วัใจ-
สมอง-ไต 



ระดบัจงัหวดั
- สรา้ง Model ตน้แบบศนูยป์รบัเปลีย่น 
DPCKpkk Ketogenic Diet

- สรา้งกระแส ใหค้วามรูส้รา้งแรงจงูใจ
การปรบัพฤตกิรรม

ระดบัอ าเภอ
สรา้งความเชือ่ม ัน่

- เพิม่ความรู ้สรา้งแรงจงูใจการ
ปรบัพฤตกิรรม

- ท าใหด้ ู(จนท.เป็นตวัอยา่ง)

รพ.สต.
ขยายเครอืขา่ยครอบคลมุทกุแหง่

- จดัต ัง้ศนูยป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรม
- สง่กลบัผูป่้วย DM , HT  (ไมม่ี
ภาวะแทรกซอ้น)รกัษาและปรบั
พฤตกิรรม
- ปรบัพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วย
ใหค้วามรู ้เสรมิแรงจงูใจ รายบคุคล

เป้าหมายความส าเร็จ
-ความเสีย่งตอ่ NCDs ลดลง
-ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ลดยา
หรอืหยดุยาได ้แข็งแรงขึน้ ความจ าดขี ึน้ 
อวยัวะภายในดขี ึน้ ชวีติยนืยาวขึน้



สรา้งความเชือ่ม ัน่  
ระดบัอ าเภอ

อ.ปราณบรุี
พฤ.21 พค.63

อ.กยุบรุ ี
พ.27 พค.63

แผนการด าเนนิงาน

5ม.ิย.   อ.สามรอ้ยยอด

11ม.ิย.  อ.ทบัสะแก

17ม.ิย.  อ.บางสะพาน

25ม.ิย.  อ.หวัหนิ



รพ.สต.
ขยายเครอืขา่ย

รพ.สต.
หนองมงคล

รพ.สต.
ปากน า้ปราณ

รพ.สต.
บา้นหนองยายเอม

รพ.สต.
บา้นหนองมะซาง

รพ.สต.
บา้นดอนยายหนู

รพ.สต.
บา้นไทรงาม

รพ.สต.
บา้นเขาแดง

รพ.สต.
บา้นพระครฯู

รพ.สต.
บา้นหนองพลบั



รพ.สต.
ขยายเครอืขา่ย

รพ.สต.
บา้นดอนกลาง

รพ.สต.
บา้นโป่งกระสงั

รพ.สต.
บา้นป่าถลม่

รพ.สต.
กยุบรุ ี



4.6

การพัฒนาองคก์รเป็น “องคก์รแหง่การเรยีนรู”้

โดย…ก.บรหิารทรัพยากรบคุคล





การพฒันาเพือ่ไปสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้
(Learning Organization : LO)

• ด าเนนิการจดักจิกรรม KM DAY (Knowledge Management Day) 

ซึง่เป็นการรวบรวมองค์ความรูท้ี่มีอยู่ ซ ึง่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบคุคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาใหเ้ป็นระบบ เพือ่ใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถงึความรู ้และพัฒนา
ตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้น าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิาน ใหเ้กดิประสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลความรู ้

• เป้าหมายการจดักจิกรรม เดอืนละ 2 คร ัง้



การพฒันาบคุลากร
ชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019

- จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัส COVID-19 ส านักงาน ก.พ. จงึปรับรูปแบบ 
แนวทาง วธิีการเรียนรูใ้นการพัฒนาขา้ราชการ 
แล ะ  เ จ ้า หน ้าที่ ใ หม่  โ ดยน า เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาใชเ้พื่อใหก้าร
เรียนรูแ้ละพัฒนาไปตามก าหนดไวใ้นกรอบ
มาต รฐ านหลั ก สู ต ร ให ม้ า กที่ สุ ด  ภ า ย ใต ้
สถ านกา รณ์ที่ เ ป็ นข อ้ จ า กั ด  โดยก าหนด
หน่วยงานสนับสนุนและสง่เสรมิใหข้า้ราชการและ 
จนท .ในสังกัดได พั้ฒนาตนเองผ่ านระบบ 
e-Learning ผ่านช่องทางการเรียนรูท้างไกล
เครอืขา่ย สนง.ก.พ. (OCSC Learning Portal) 
อย่างนอ้ย 1 คนต่อ 1 หลักสูตร ของแต่ละรอบ
การประเมนิฯ





https://mooc.chula.ac.th/courses http://mooc.thaicyberu.go.th/management/#.XryvjP8zYdV

ขอแนะน า
เวปไซด ์คะ่

https://mooc.chula.ac.th/courses
http://mooc.thaicyberu.go.th/management/#.XryvjP8zYdV


4.7

รายงานความกา้วหนา้การบรรจขุา้ราชการ 
38,105 อตัรา

โดย...กลุม่งานบรหิาร



รายงานความคบืหนา้การบรรจุ
ขา้ราชการต ัง้ใหม ่38,105
อตัรา จ านวน 24 สายงาน



รายงานความคบืหนา้

-ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดข้อ
ขอ้มูลมายงัจงัหวดั ใหต้รวจสอบขอ้มูลของ พนกังาน
ราชการ ลูกจา้งช ัว่คราวรายเดอืน พนกังานกระทรวง
สาธารณสุข ในสงักดั สสจ.ปข. พรอ้มใหส้่งส าเนา
บตัรประชาชน วุฒกิารศกึษา และค าส ัง่จา้งต ัง้แต่
เร ิม่ตน้ ปฏบิตังิานไปยงั สป.สธ. เพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มลู
ในการบรรจุ ซึง่ทางกลุม่งานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ไดด้ าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้



รายงานความคบืหนา้ (ตอ่)

-หน ังสือส าน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ
0208.02/ว980 ลงวนัที ่15 พ.ค. 2563 เรือ่ง การบรรจุบุคคลากร
ในสงักดักระทรวงสาธารณสุขเขา้รบัราชการตามอตัราขา้ราชการ
ต ัง้ใหมต่ามมตคิณะรฐัมนตร ีสรปุไดว้า่

1.แบง่การก าหนดอตัราขา้ราชการต ัง้ใหมเ่ป็น 3 ระยะ คอื
ระยะที ่1 ภายในเดอืนพฤษภาคม 2563 ระยะที ่2 ต ัง้แต่เดอืน
สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป และระยะที ่3 ต ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน
2563 เป็นตน้ไป

2.ใหท้ยอยบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการตามก าหนดในแต่ละ
ระยะ

3.สป.สธ. ไดจ้ดัท าขอ้มูลคุณสมบตัขิองบุคลากรทีจ่ะเขา้รบั
การบรรจุไปยงัส านกังาน ก.พ. เพือ่ประกอบการพจิารณาก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการด าเนนิการคดัเลอืกบคุคลเขา้
รบัราชการตอ่ไป คาดวา่จะแลว้เสร็จเดอืนพฤษภาคม 2563



รายงานความคบืหนา้ (ตอ่)

สป.สธ.ไดม้ชี่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  
เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขรบัทราบขอ้มลู กระบวนการ และข ัน้ตอนการ
ด าเนินการการที่ถูกต้อง โดยสามารถติดตามได้ที่
เว็บไซตข์องกองบรหิารทรพัยากรบคุคล และตาม QR 
CODE หรอื Short Link ดา้นลา่งนี้

กลุม่งาน บค. สสจ.ปข. ไดแ้จง้เวยีนหนงัสอื ว 980
ไปยงัหนว่ยงานเรยีบรอ้ยแลว้ 
https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=79579

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=79579


กลุม่ที ่1 ใหบ้รกิาร Covid-19 โดยตรง

1.นายแพทย ์277 อตัรา 8.จพ.วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์26อตัรา

2.พยาบาลวชิาชพี 13,522 อตัรา 9.นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์749 อตัรา

3.พยาบาลเทคนคิ 55 อตัรา 10.นกัวชิาการสาธารณสขุ10,651อตัรา

4.นกัรงัสกีารแพทย ์152 อตัรา 11.จพ.สาธารณสขุ 2,372อตัรา

5.เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์12อตัรา 12.เภสชักร 563 อตัรา

6.นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก47อตัรา 13.จพ.เภสชักรรม 1,403 อตัรา

7.นกัเทคนคิการแพทย ์1,437อตัรา

รวม 31,296 อตัรา



กลุม่ที ่2 ฝ่ายสนบัสนนุ

1.นกัจติวทิยาคลนิกิ 77 อตัรา 8.นกัวชิาการอาหารและยา 14อตัรา

2.นกัจติวทิยา 325 อตัรา 9.นกักจิกรรมบ าบดั 92 อตัรา

3.นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 51 อตัรา      10.นกัโภชนาการ 688 อตัรา

4.นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์2,123 อตัรา   11.โภชนากร 203 อตัรา

5.นกักายภาพบ าบดั 1,560 อตัรา

6.จพ.ทนัตสาธารณสขุ 1,657 อตัรา

7.วศิวกร (ชวีการแพทย)์ 19 อตัรา

รวม 6,809 อตัรา

รวม 2 กลุม่ 24 สายงาน จ านวน 38,105 อตัรา



ขา้ราชการ 38,105 อตัราจะบรรจภุายใตเ้งือ่นไข

1.ยกคนเดมิเป็นขา้ราชการ สว่นสายสนบัสนนุตอ้งสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นขา้ราชการตาม ม.55 ของ พรบ.ระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 2551 กรณีทีม่เีหตพุเิศษ

2.หา้มใชเ้งนิเดมิไปบรรจคุนใหม่

3.อตัราวา่งทีม่อียูใ่หย้บุ

4.ทดลองปฏบิตัริาชการตามปรกต ิถา้ไมผ่า่นยงัคงสภาพใน
ต าแหนง่เดมิ

5.อายรุาชการยอ้นหลงัได ้แตไ่มน่ ามาคดิเวลาเพือ่รบั
บ านาญ

6.ทยอยบรรจ ุ3 รุน่ เพือ่หลกีเลีย่งการใชง้บกลางปี 63



การบรรจ ุแบง่เป็นดงันี้

1.พ.ค.63 ส าหรบับคุลากรกลุม่ 1

2.ส.ค. 63 ส าหรบับคุลากรกลุม่ 2

3.พ.ย. 63 ส าหรบั รพ.สต. และสอน.



กลุม่ที ่3 ก าหนดต าแหนง่เพิม่ใหมเ่พือ่บรรจผุูส้ าเร็จ

การศกึษาปี 63 จ านวน 7,579 อตัรา

ประกอบดว้ย

1.นายแพทย ์2,157 อตัรา

2.ทนัตแพทย์ 635 อตัรา

-รวม 2,792 อตัรา บรรจเุป็นขา้ราชการ

สว่น

1.พยาบาลวชิาชพี 3,790 อตัรา

2.เภสชักร 350 อตัรา

3.นกัวชิาการสาธารณสขุ 647 อตัรา

-รวม 4,787 อตัรา ใหท้ าแผนและบรรจเุป็นพนกังานราชการไปกอ่น



ระเบยีบวาระที ่5 

เร ือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

5.1 การพัฒนางานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุใน
ระยะปลดล็อค จากมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19

โดย…กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



ระเบยีบวาระที ่6

เร ือ่งจากอ าเภอ

น าเสนอ New normal medical service ใน
หนว่ยบรกิาร

- รพ.บางสะพาน
- รพ.ประจวบครีขีนัธ์
- รพ.สต.ในเครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอหวัหนิ
- รพ.สต.ในเครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอปราณบรุี
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New normal medical service รพ.บางสะพาน



การให้บริการ NCD clinic ที่รพ.สต.
การจัดตั้ง Telemedicine clinic

รพ.บางสะพาน



การให้บริการ NCD clinic ที่รพ.สต.

– เดิมมีการบริการ NCD clinic ทุกรพ.สต.
• แต่ยังมีผู้ป่วยจ านวนมากที่ยังต้องมารพ.เพ่ือเจาะเลือดและพบแพทย์

• และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มี

• ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้

– ดังนั้นเพื่อลดความแออัดที่รพ.จึงปรับการให้บรกิาร NCD clinic ที่รพ.ไป
ที่รพ.สต.ทั้งหมด



การให้บริการ NCD clinic ที่รพ.สต.

แนวทาง/ขั้นตอนด าเนนิการ 

-การจัดแบ่งโซนการให้บริการที่รพ.สต.รวมทั้งในเขตรับผิดชอบของรพ.ไว้
เป็น 5 โซน 

-ทีมสหสาขาวิชาชพี (แพทย์ พยาบาล เภสัช และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

-แพทย์จะท าการดูประวัติผู้ป่วยและสั่งยา โดยเภสัชกรจะท าการจัดยา
เตรียมไว้ 1 วันก่อนออกตรวจ

-พยาบาลและเจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ ท าการซักประวัติ ตรวจวัด v/s และ
เจาะเลือดแล้วน ากลับมาส่งตรวจที่รพ. ก่อนแพทย์ออกตรวจ



แนวทาง/ขั้นตอนด าเนินการ
-แพทย์ออกตรวจ ดูประวัติเก่า สั่งยาเพิ่มเติม ปรับยา ดูผลเลือด และ

ภาพเอกซเรย์โดยผ่านการ remote เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ทีร่พ.

-การจ่ายยา มีเภสัชกรเป็นผู้จัดและอธิบายการใช้ยากับผู้ป่วย

-นอกจากนี้ อาจท าการนัดผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการปรึกษา เพื่อมาให้
แพทย์ตรวจได้

-เลือกรพ.สต.ที่มีพืน้ที่กว้างขวาง หรือมีศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
และจัดระยะห่างที่นั่งรอตรวจเพื่อลดการติดเชื้อ 

การให้บริการ NCD clinic ที่รพ.สต.



ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง

-ลดปริมาณผู้ป่วย NCD ที่ต้องมารับบริการที่รพ.

ประมาณ 50-70 คนต่อวัน

-ลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที่รพ.

-ผู้รับบริการสะดวกในการเดินทางและมีความพึงพอใจ



วัน สถานที่ รับผู้ป่วย

จันทร์ รพ.สต.ร่อนทอง รพ.สต.ร่อนทอง, วังน้ าเขียว, คลองลอย, ชัย
เกษม(บางส่วน), ห้วยไก่ต่อ(บางส่วน) และบ้าน
ทองมงคล(บางส่วน)

อังคาร รพ.สต.แม่ร าพึง รพ.สต.แม่ร าพึง และพงศ์ประศาสน์ กค.ย้ายไปที่
มูลนิธิ

พุธ รพ.สต.บ้านทองมงคล รพ.สต.ทองมงคล และบ้านทองมงคล

พฤหัส มูลนิธิสว่างราษฏร์
ศรัทธาธรรมสถาน

รพ.สต.ทุ่งขี้ต่าย
รพ.สต.หนองตาจ่า
ต.ก าเนิดนพคุณ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของรพ.

ศุกร์ รพ.สต.หนองมงคล รพ.สต.ธงชัย, ถ้ าคีรีวงศ,์ หนองมงคล, ห้วยไก่ต่อ 
และชัยเกษม



มูลนิธิฯ









การจัดตั้ง Telemedicine clinic

-คัดเลือกรพ.สต.ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรพ.และมีผู้ป่วยมารับ
บริการจ านวนมาก 

-เพื่อเป็นการลดจ านวนผู้ป่วยที่ต้องมารับบริการที่รพ. โดยที่
ผู้ป่วยยังสามารถพบแพทย์ที่รพ.สต.ใกล้บ้านได้

-โดยมีแผนพัฒนาเปิด Telemedicine clinic เพิ่มเติมโดย
เพิ่มจ านวนวันและจ านวนรพ.สต.ให้มากขึ้น



-จัดท าTelemedicine clinic ผ่านโปรแกรม ZOOM ที่รพ.สต.ต าบลทอง
มงคล ทุกวันอังคารเวลา 10.00-11.00 น. โดยสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 เป็น
คลินิกทั่วไปและคลนิิกโรคเรือ้รัง ส่วนในสัปดาห์ที ่3 เป็นคลินิกเฉพาะทาง 

-เริ่มด าเนินการเม่ือวันที่ 19 พค.2563 เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรม
กระดูกและข้อ 

-เพื่อให้ค าแนะน ากับผูป้่วยถึงแนวทางการปฏิบัติตัวและการรกัษาเบื้องต้นที่
รพ.สต.และใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลในการรักษาและการปรับยา
ผู้ป่วย NCD

การจัดตั้ง Telemedicine clinic



ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง

-ผู้ป่วยได้รับการให้ค าปรึกษาและการรักษาจากแพทย์ที่รพ.
สต.ใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมารพ. ช่วยลดจ านวนผู้มา
รับบริการที่รพ.

-รพ.สต.สามารถให้การรักษากับผู้ป่วยด้วยความมั่นใจมาก
ขึ้นโดยมีแพทย์คอยให้ค าปรึกษา





2

New normal medical service รพ.ประจวบครีขีนัธ์



New normal ระบบนัดหมาย

โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์



ผูป่้วยทัว่ไป

ผูป่้วยใหม่ 

• ท ำประวตั ิonline จำก webpage หรอืที่

โรงพยำบำล

ผูป่้วยเดมิ

• ยืน่บตัรประชำชนผ่ำนเคร ือ่ง KIOSK เพือ่

เขำ้ระบบและรบัควิบรกิำร

ย่ืน register ตรวจสอบสิทธ์ิและลงรบัใบส่งตวัในครัง้เดียว



ระบบจองควิรบับรกิาร

จองควิ

• เขำ้ application, web page นัดหมำย

• ก ำหนดเวลำทีจ่ะมำรบับรกิำร

• ใสร่ำยละเอยีดของขอ้มูลสขุภำพเบือ้งตน้

• จองควินัดหมำย

รอตรวจ

• ระบบ สง่ขอ้ควำมแจง้เวลำรอคอยตรวจ

• ระบบสง่ขอ้ควำมเตอืนเมือ่จะถงึควิตรวจ

ถดัไป

รบัควิ

◦ มารบับรกิารกอ่นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

◦ ยืน่บตัรตรวจสอบสทิธิผ่์านเครือ่ง KIOSK 

◦ วดั vital sign 

◦ ซกัประวตัเิพิม่เตมิ

จา่ยเงินและรบัยา

• ผูป่้วยตดิตอ่ช าระเงิน (ผา่นการโอนทางบญัช)ี

• ระบบส่งขอ้ความเตอืนเมือ่จะถงึควิรบัยา
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New normal medical service
รพ.สต.ในเครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอหวัหนิ



การจัดบรกิารทางการแพทยว์ถิใีหม่
(New Normal Medical Sercice)

รพ.สต. ในเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอหวัหนิ

โดย 

นางสมุา  เหมทตั

สาธารณสขุอ าเภอหวัหนิ



การใหบ้รกิารวคัซนี

https://forms.gle/JyZ9UzyiL9r1PgM37

การลงทะเบยีนรบับรกิาร



ชอ่งทางตดิตอ่สือ่สาร



ชอ่งทางตดิตอ่สือ่สาร

เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์
ปฏทินิการปฏบิตังิาน
การใหบ้รกิารตา่งๆ
ก าหนดนดัหมายบรกิาร



ตดิตำมประเมินผลกำรใหว้ัคซนี



Having a whale of a time
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New normal medical service
รพ.สต.ในเครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอปราณบรุี



new normal medical service Pranburi

จัดพื้นที่นั่งรอตรวจโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ผู้มารับบริการ ล้างมือหน้าห้องฉุกเฉิน และจุดบริการ
แอลกอฮอลเ์จล

ผู้มารับบริการทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยเม่ือมารับบริการ

√

อสม.ส่งยาให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านในกลุ่มที่ควบคุมได้



ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านสุขภาพ

ผ่าน facebook และ Line กลุ่มของ รพ.สต. เพ่ือปรึกษา

ปัญหาด้านสุขภาพ

การนัดหมายผู้รับบริการผ่าน application line 
กลุ่มผู้รับบริการ เช่น โรคเรื้อรัง  วัคซีน

ก าหนดวันนัดหมายผู้ป่วยที่มารับบริการวันละไม่
เกิน 20 คน เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  รับวัคซีน



จุดคดักรอง จุดตรวจโรค จุดลา้งมิอ

หอ้งท าแผล จุดตรวจแยกโรค



ระเบยีบวาระที ่7

7.1 การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

เร ือ่งอืน่ๆ



7.1

การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

โดย...กลุม่งานบรหิาร



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่
หนว่ยงานที่
ปฏบิตังิาน

๑. นายพสธร ศศะนาวนิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒. นายพงษ์พสุ พว่งทอง นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓. นายซนั อศัวไ์ชยตระกลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๔. นายธนกร คณุวโิรจนพ์านชิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๕. นายอภชิยั พฤฒศิาสตร์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๖. นายศริภาคย์ พงศพ์ลาญชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๗. นางสาวนลนิรัตน์ ดษิยวาทนิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ
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๘. นางสาวกวนิทรา พรอ้มมลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๙. นางสาวฐานดิา เราจนานนท์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๐. นางสาวสริกิาญจน์ ชนิวรรณกลุชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๑. นางสาวมรกต พศินุภมูิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๒. นางสาวนวยีา พมิพท์มิานนท์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๓. นางสาวอรยิา ภานุทัต นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๔. นางสาวธญัวรัตม์ หวงัเลีย้งกลาง นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๑๕. นางสาวกงแกว้ โงว้ศริกิลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๖. นางสาวสารศิา ชตุมิาธกิลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๗. นางสาวชนัดดา วชัรวริฬุห์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๘. นางสาวปาณสิรา ศรสีวุรรณนเิวศ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๙. นายวรทิธิ์ จารกุ าจร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๐. นายวริะชยั บรรยงรักษ์กลุ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

๒๑. นางสาวอรอมุา สวุรรณรัตน์ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๒๒. นายจติรภาณุ จริพทิักษ์กลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๒๓. นางสาววชัรพร วชัรพันธุ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๒๔. นางสาวสริพัิกตร์ นโิรธร ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๒๕. นางสาวนภสัวรรณ คงถาวรวงศ์ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๒๖. นางสาวจฑุารัตน์ ใหนุ้ช เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๒๗. นางสาวนูรมา การาวลั เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๒๘. นายอศิรา เย็นยวุดี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๒๙. นางสาวธญัชนก ธรีดลิก นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๓๐. นายนพรัตน์ ชยัเจรญิวมิลกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๓๑. นางสาวเนตรชนก สารพร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๓๒. นางสาวพชิชาพร อนุศาสนอ์มรกลุ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๓๓. นางสาวศรอีาภา สกลุนามอเนก นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

๓๔. นางสาวนาลติา อยัยะวรากลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๓๕. นางสาวปณพร เคารพไมตรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๓๖. นางสาวจดิาภา แซล่ิม้ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๓๗. นายภศีเดช ทับทมิหอม นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๓๘. นายชยัวฒัน์ พรหมประเสรฐิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๓๙. นายปฏภิาณ พมิุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๔๐. นางสาวจรีพร มบีญุตา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๔๑. นางสาวเปมกิา ธญัญาวทิย์ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๔๒. นางสาวธนัธชิา โตะ๊ทอง เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๔๓. นายธรีดนย์ พงษ์เพชร ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตฯ สสจ.ปข.

๔๔. นางสาวพัทธธ์รีา อดุมแสวงโชค ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตฯ สสจ.ปข.

๔๕. นางสาววรัญญา เรอืงวญิญเูวช ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตฯ สสจ.ปข.

๔๖. นายฐนพล จันทารักษ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔๗. นายฐติพิงศ์ คณุจักร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔๘. นายธนวตั อศัวนภากาศ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔๙. นางสาวกฤตยิา ศรกีลุมนตรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๕๐. นายชนัญญู จงสตุกววีงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๑. นายประกาศติ แสงบา้นยาง นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๒. นางสาวเมษา ภทัรายตุวรรตน์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๓. นางสาวสติานันท์ นมิติรัตน์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๔. นายวรัญญ์ วราดศิยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๕. นายอานันท์ เตชะพงศธร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๖. นายธรณ์เทพ วจิติรคณุากร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๕๗. นางสาวจรีพร มบีญุตา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๘. นายคณุตม์ ลิม้รสธรรม นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕๙. นางสาวจริภทัร สายหยดุทอง นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๐. นางสาวชญานศิ อภชินพงศกร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๑. นายธนภทัร เพ็ชรศริิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๒. นางสาวเมลานี เมฆสกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๓. นางสาวกณุฑล ล ้าวริยิะกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๖๔. นายจริวฒัน์ พริเวชสกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๕. นางสาวปิยว์รา ตรสีวุรรณ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๖. นายฐติกิร ตนัตโิกสมุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๗. นางสาวกนกวรรณ สขุวีงค์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๘. นางสาวภทัราภา เรอืงสนัตกิรกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖๙. นายศภุวชิญ์ ปานไพรศล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๐. นายธณัช ยงไพศาล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓
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๗๑. นายฉัตรพล ผลวชิา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๒. นายวชิยั พนิจิทะ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๓. นายศริวิทิย์ ตนัศริิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๔. นางสาวณัชชา นามถมยา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๕. นายธนทตั ธนะสมบรูณ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๖. นายพัทยว์ชัร์ ยศสมบตัิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๗. นายชวลัพฒัน์ ตนัสทิธพัินธ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓



ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๗๘. นายศกัดธิชั รุง่เรอืงศรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๙. นายวงศธร สีห่รัิญวงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๐. นายศภุวิสั ฉันทภทัรางกรู ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๑. นางสาวสริมิา สขุจ านงค์ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๒. นางสาวประชมุพร จันทรว์รีะชยั เภสชักร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวพรนภสั วอ่งวานชิวฒันะ ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหวัหนิ

๒. นางสาวสภุาวดี พทุธาภบิาล ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด

๓. นางสาวกนกณัฐ วฒันา ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด

๔. นางสาวเขมณภทัร ธนัฐชญานี ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด


