
การประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมนิผล 
คร ัง้ที ่7/2563

วันศกุรท์ี ่28 สงิหาคม  2563 เวลา 09.30 น.

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 5 ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีนัธ์



วาระกอ่นการประชุม

มอบเกยีรตบิตัรหน่วยบรกิารทีผ่า่นการรับรอง
คณุภาพตามมาตรฐานการ จัดบรกิารอาชวีอนามยั
และเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม ส าหรับโรงพยาบาล



ขอแสดงความยนิดี
กบัหนว่ยบรกิารทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานการ

จดับรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม 
ส าหรบัโรงพยาบาล

รพ.ทบัสะแกรพ.สามรอ้ยยอด รพ.บางสะพาน



ขอแสดงความยนิดี
กบัหนว่ยบรกิารทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานการจดับรกิาร

อาชวีอนามยัและเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม 
ส าหรบัโรงพยาบาลโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล



ขอแสดงความยนิดี
กบัหนว่ยบรกิารทีผ่า่นการรบัรองการประกวดผลงาน

นวตักรรม GREEN &CLEAN Hospital ระดบัเขต ประจ าปี 2563



วาระกอ่นการประชุม

มอบเกยีรตบิตัรใหก้บัตวัแทนเจา้หนา้ที่
ทีผ่า่นการอบรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

DPACpkk Ketogenic Diet Model



ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอมอบประกำศเกียรติบัตรฉบับนี้ เพ่ือแสดงว่ำ

ได้ผ่านการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตร DPACpkk Ketogenic Diet  Model

วันที่   21   พฤษภาคม  2563

มอบให้  ณ  วันที่  11  สิงหาคม   2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายแพทย์สุริยะ   คูหะรัตน์



วตัถปุระสงค์
1. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุระดบัจังหวัดและอ าเภอ ม ีความรู ้ความ
เขา้ใจ และมทีักษะในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตามรปูแบบ Ketogenic  
Diet หรอื Low Carb

2. สง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีส่าธารณสขุปรับพฤตกิรรมเพือ่เป็นตน้แบบใหก้บั
ประชาชน



รปูแบบการอบรม
บรรยาย 



ฐานที1่ การตรวจวเิคราะหร์า่งกายและความยดืหยุน่ของหลอดเลอืด 



ฐานที2่ อาหาร
Ketogenic



ฐานที3่ การใช ้Application และการค านวณพลังงานทีร่า่งกายตอ้งการ



ฐานที ่4 การออกก าลงักาย Physical Activities และ HITT 



อ าเภอปราณบรุ ี วนัที ่21  พฤษภาคม 2563 



รุน่ที ่2 อ าเภอกยุบรุ ีวนัที ่27 พฤษภาคม 2563



รุน่ที ่3 อ าเภอสามรอ้ยยอด  วันที ่5 มถินุายน 2563



รุน่ที ่4 อ าเภอทบัสะแก วันที ่11 มถินุายน  2563



รุน่ที ่5 อ าเภอบางสะพาน
วันที ่17 มถินุายน  2563



รุน่ที ่6 อ าเภอบางสะพานนอ้ย
วันที ่24 มถินุายน 2563



รุน่ที ่7 อ าเภอหวัหนิ วนัที ่25 มถินุายน 2563 และ รุน่ที ่9 วนัที ่10 กรกฎาคม 2563



รุน่ที ่8 อ าเภอเมอืง วนัที ่9 กรกฎาคม 2563



DAPCpkk
ketogenic 

Diet

ขยายสูชุ่มชน 
รพ.สต.81 แหง่

พัฒนาแกนน าระดับ
อ าเภอ8แหง่

สรา้งกระแส
ระดับจังหวดั

ผลการปรับพฤตกิรรม (1953)
- กลุม่เสีย่ง DM HT อว้น (1450)
- กลุม่ป่วย DM (263)
- กลุม่ป่วย HT(200)

น า้หนกั(1902)

ลดลง 63.04%

คงที ่30.49%

เพิม่ขึน้ 6.47%

รอบเอว (1904)

ลดลง 61.66%

คงที ่33.09%

เพิม่ขึน้ 5.25%

ระดบัน า้ตาล (1585)

ลดลงเป็นปกต ิ35.02%

ลดลง  37.16%

คงที ่17.48%

เพิม่ขึน้ 10.34%

BP(1783)

ลดลงเป็นปกต ิ37.75%

ลดลง 34.44 %

คงที ่ 21.20%

เพิม่ขึน้ 6.62 %

DPAC 
KETOGENIC 

DIET

การแลกเปลีย่น
ในชุมชน

การตดิตามผล 
google from

เครอืขา่ย
อาหารสขุภาพ



ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอมอบประกำศเกียรติบัตรฉบับนี้ เพ่ือแสดงว่ำ

ได้ผ่านการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตร DPACpkk Ketogenic Diet  Model

วันที่   21   พฤษภาคม  2563

มอบให้  ณ  วันที่  11  สิงหาคม   2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายแพทย์สุริยะ   คูหะรัตน์



วาระที ่1

เร ือ่งประธานแจง้
ทีป่ระชุมทราบ



สรปุผลการพจิารณาขอ้เสนอโครงการ
ภายใตก้รอบนโยบายการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (รอบ 2)

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0212.1/11935

ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2563

- ไดเ้ห็นชอบขอ้เสนอโครงการฯ
- จดัสง่ขอ้เสนอโครงการฯ

อยูร่ะหวา่งการพจิารณาขอ้เสนอโครงการฯ 
แผนงาน 3.2 (รอบ 2) 

จากส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์
ปจัจบุนั



ขอ้เสนอโครงการของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ภายใตก้รอบนโยบายการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (รอบ 2)

โครงการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดว้ยบรกิารแพทยแ์ผนไทย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

งบประมาณ 57,770,840 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงค์
1. เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพี ใหก้บัแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 ทีถ่กูยกเลกิจา้งงาน ขาดรายได ้หรอืไมม่อีาชพี ทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชน/
หมูบ่า้นตา่งๆ ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

2. เพือ่พฒันาบรกิารแพทยแ์ผนไทยใหม้คีณุภาพบรกิารเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมาย
ก าหนด

3. เพือ่ยกระดบัและสรา้งชือ่เสยีงดา้นการแพทยแ์ผนไทย เป็นไฮไลทน์ าไปสูก่าร
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพของจงัหวดั



โครงการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดว้ยบรกิารแพทยแ์ผนไทย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

กจิกรรมในปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา (โดยประมาณ) งบประมาณ (บาท)

1. จดัท าหลกัสตูรผูช้ว่ยแพทยแ์ผน
ไทย 330 ช ัว่โมง

1 เดอืน (ต.ค. 63) 119,240 บาท

2. จดัอบรมหลกัสตูรผูช้ว่ยแพทย์
แผนไทย 330 ช ัว่โมง

3-4 เดอืน (ธ.ค.63-ม.ีค.64) 2,517,200 บาท

3. จดัหาและจา้งผูป้ระกอบโรคศลิปะ
แพทยแ์ผนไทยเพือ่ปฏบิตังิาน
ใน รพ.สต. จ านวน 81 แหง่

จา้ง 12 เดอืน/คน 14,580,000 บาท

4. จดัซือ้ตูบ้รกิารแพทยแ์ผนไทย
81 ตู ้ๆ ละ 500,000 บาท ประจ า รพ.
สต. 81 แหง่

12 เดอืน (ต.ค.63-ก.ย.64) 40,500,000 บาท

5. ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 5 เดอืน (พ.ค.-ก.ย.64) 54,400 บาท

รวมท ัง้ส ิน้ 57,770,840 บาท



โครงการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดว้ยบรกิารแพทยแ์ผนไทย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

กจิกรรมที ่4 จดัซือ้ตู ้
บรกิารแพทยแ์ผนไทย 

81 ตู ้ๆ ละ 500,000 บาท 
ประจ า รพ.สต. 81 แหง่ 

แบบแปลนตูบ้รกิาร



ตวัอยา่งแบบภาพตูบ้รกิาร
แพทยแ์ผนไทย (3D)



วาระที ่2
เร ือ่งรบัรองรายงาน

การประชุม



เร ือ่งรบัรองรายงานการประชม
ครัง้ที ่6/2563 วนัศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563

รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล (กวป.) 

ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัศกุรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563 รายงาน

มทีัง้หมด 23 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ให ้

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ”

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



วาระที ่3

เร ือ่งสบืเนือ่งจาก
การประชุม



3.1 ตดิตามการบรหิารงบประมาณ

- งบลงทนุผกูพันขา้มปี (2560-2562)และ
- งบลงทนุปี 2563 NON UC



ปี 2560

อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัเิหต ุ5 ชัน้ รพ.บางสะพาน (800วนั 16 งวด) ขยายระยะเวลา
กอ่สรา้ง310วนั 6-16งวดงาน เริม่21เม.ย.63-24ก.พ.64 วงเงนิ165,700,000บาท

- กรณีงบผกูพัน ปี 61-62 รวม 10,204,516 บท(หกัเบกิจา่ยงวด8 = 6,213,750 บาท )
กองบรหิารการคลงั สป. แจง้วา่หากหน่วยงานไมส่ามารถเบกิจา่ยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 ก.ย.63 งบประมาณ ปี 61-62 ตอ้งถกูพับไปโดยกฎหมาย

- ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัประจวบฯ แจง้หนังสอืถงึ คกก.ตรวจการจา้งเรง่รัดผูรั้บจา้ง
กอ่สรา้งสง่มอบงานและเบกิจา่ย(งวดงานที9่-10) เพือ่มใิหง้บประมาณถกูพับ



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง(งบผกูพัน) จ านวน  2 รายการ 

1. อาคารผูป่้วยใน5ชัน้ รพ.บางสะพานจ านวน 1 หลังวงเงนิ 104,510,000 บาท
งบผกูพัน ปี 63-64

- อยูร่ะหวา่งเสนอส านักงบประมาณใหค้วามเห็นชอบวงเงนิและขออนุมัติ
รมว.สธ ขยายงบประมาณ63-65

2.  ระบบบ าบดัน ้าเสยี รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงนิ 23,000,800 
บาท งบผกูพัน ปี 63-64
- อยูร่ะหวา่งเสนอส านักงบประมาณใหค้วามเห็นชอบวงเงนิ  และขออนุมัต ิ
รมว.สธ ขยายงบประมาณ63-65



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง

1 บา้นพัก ระดบั 5-6 จ านวน 6 รายการ
อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต. นคิมฯ กม12 ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63)
2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.ทับสะแก ( สิน้สดุสญัญา 7 ธ.ค.63)
3. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.บางเจรญิ อ.บางสะพานนอ้ย ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63)
4. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.เขาลา้น อ.ทับสะแก ( สิน้สดุสญัญา 7 ธ.ค.63)
5. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สถานอนามัยเฉลมิฯ กม.5 อ.เมอืง ( สิน้สดุสญัญา 13 ธ.ค.63)
6. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.บางสะพานนอ้ย อ.บางสะพานนอ้ย ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63)

2 บา้นพัก ระดบั 7-8 จ านวน 4 รายการ
อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.สามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ยยอด ( สิน้สดุสญัญา 12 ธ.ค.63) 
2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.เมอืงประจวบ อ.เมอืง ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) 
3. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) 
4. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ปราณบรุ ีอ.เมอืง ( สิน้สดุสญัญา 12 ธ.ค.63) 



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง

3 บา้นพัก ระดบั 5-6 (งบขอกลบั) จ านวน 3 รายการ
อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะ ครบ 1 ก.ย.63 คาดวา่ลงนามได ้วนัที ่10 ก.ย.63

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.หวัหนิ 
2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.บา้นหว้ยแสลงพันธ ์ อ.ปราณบรุ ี
3. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.ศลิาลอย อ.สามรอ้ยยอด

ปี 2563 ครภุณัฑ ์ จ านวน  10 รายการ  

1. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอัตโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร ( เบกิจา่ยแลว้)
2. เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิอัตโนมตั(ิAED) พรอ้มตูต้ัง้พืน้จอแสดงผล และระบบสญัญาณเตอืน  ( เบกิจา่ยแลว้ )
3. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 850 ลติร รพ.สามรอ้ยยอด 1เครือ่ง (รอเบกิจา่ย)
4. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอัตโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 700 ลติร รพ.กยุบรุ ี1 เครือ่ง (รอสง่มอบ ครบก าหนด 28 ก.ย. 63) 
5. เครือ่งลา้งสายยางอัตโนมัตพิรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 800ลติร รพ.ปราณบรุ ี1 เครือ่ง (รอสง่มอบ ครบก าหนด 28 ก.ย. 63) 
6. เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจและเครือ่งตรวจวัดคารบ์อนไดออกไซดฯ์รพ.บางสะพาน 1 เครือ่ง (สง่มอบ 28ส.ค.63)
7. เตยีงผา่ตดัทั่วไประบบไฟฟ้าพรอ้มรโีมทคอนโทล รพ.บางสะพาน 1 เตยีง (รอเบกิจา่ย)
8. โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130,000 ลักซห์ลอดแอลอดี ีรพ.บางสะพาน 1 ชดุ (สง่มอบ 31ส.ค.63)
9. ยนูติท าฟัน (Dental Master Unit) รุน่ Platinum II   จ านวน 2 เครือ่ง รพ.กยุบรุ/ีรพ.ทบัสะแก (รอสง่มอบ 27ส.ค.63

รอคณะกรรมการตรวจรับ)
10. รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี  รพ.สามรอ้ยยอด 1 คนั ครบก าหนดตามสญัญา 10 พ.ย. 63 รอสง่มอบ เรง่รัดผูข้ายแลว้



งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ  ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

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

สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลหวัหนิต าบลหวัหนิ 
อ าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ 1 หลัง

- ไดผู้รั้บจา้งแลว้ เสนอส านักงบประมาณ ขอความเห็นชอบวงเงนิและอนุมตัจิา้ง

งบลงทนุ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธปี์ 2563 ครภุณัฑ ์ จ านวน  5 รายการ 

รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์1 คนั
สง่มอบ 25 ส.ค. 63 ใหเ้รง่รัดเบกิจา่ยงบประมาณ



สรุปได้รับการสนับสนุนเงนิเหลือจ่าย งบลงทนุรายการค่าครุภัณฑ ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ รายการ ราคาตอ่หน่วย
(บาท) 

จ านวน
(หน่วย)

รวมวงเงนิ
(บาท) 

ชือ่หน่วยงาน 

1 คา่ตอบแทน/คา่ใชส้อย/คา่วสัด/ุคา่สาธารณูปโภค
900,000.00 

1 900,000.00 โรงพยาบาลบาง
สะพาน

2 เครือ่งอบความรอ้นคลืน่สัน้
375,000.00 

1 375,000.00 โรงพยาบาลกยุบรุี

3 คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต แบบที ่2
20,000.00 1

20,000.00 โรงพยาบาลกยุบรุี

4 คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต แบบที ่2
20,000.00 

1 20,000.00 โรงพยาบาลปราณบรุี

5 คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต แบบที ่2
20,000.00 

1
20,000.00 โรงพยาบาลสามรอ้ย

ยอด

6 คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต แบบที ่2
20,000.00 

1 20,000.00 โรงพยาบาลหวัหนิ

7 เครือ่งถา่ยภาพรังสเีอ็กซเรยใ์นชอ่งปากแบบ
เคลือ่นที ่60 KV 100,000.00 

1 100,000.00 ส านักงานสาธารณสขุ
จังหวดั

ประจวบครีขีันธ์

8 เครือ่งวดัความมชีวีติของฟัน 35,000.00 1 35,000.00 ส านักงานสาธารณสขุ
จังหวดั

ประจวบครีขีันธ์

รายการรอรับโอนงบประมาณ *** เบกิจา่ยภายใน30ก.ย.63 
รวมท ัง้ส ิน้ 1,490,000 บาท



3.1 ตดิตามการบรหิารงบประมาณ

- งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลักษณะงบลงทนุ 
ปี 2561-2562 และปี 2563



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ 24 ส.ค.63 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2562 วงเงนิท ัง้ส ิน้ 51,008,349.28 บาท

1รายการ
วงเงนิ 

1,450,000
1 รายการ
วงเงนิ 

1,276,700

ท าสญัญาแลว้

รพ.บางสะพานนอ้ย 

-ปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช

1,531,300(UC 1,276,700.- สมทบ 254,600)  ทัง้สิน้ 2 
งวดงาน สญัญากอ่สรา้ง 110 วนั ครบก าหนด25 พ.ย.63 *
อนุมัตขิยายเวลาถงึ 30 ก.ย.64 

ข ัน้ตอน : อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงวดที ่1

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รพ.บางสะพาน

- โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130000 
ลกัซห์ลอดแอลอดี ี1,450,000.-

ข ัน้ตอน : รายงานผลการพจิารณาผลการประกวด

ราคา คาดวา่จะลงนาม ภายในตน้เดอืนกนัยายน 

2563

**ไมไ่ดข้อขยายเวลา เรง่รัดใหเ้บกิจา่ยภายใน 

30 ก.ย.63



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ
งบลงทนุปี 2563  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

CUP
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กอ่หนีผ้กูพนัแลว้ รวม 

จ านวน จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวน จ านวนเงนิ รอ้ยละ  จ านวน จ านวนเงนิ 

หวัหนิ 9,620,952 88.26 49 1,280,00011.74 59 10,900,952

ปราณบรุี 1 784,920 19.86 21 3,166,50180.14 22 3,951,421

สามรอ้ยยอด 1 1,498,115 30.87 11 3,355,10069.13 12 4,853,215

กยุบรุ ี - 26 3,052,166100.00 26 3,052,166

ประจวบครีขีนัธ์ 63 1,177,900 12.16 23 8,506,31287.84 86 9,684,212

ทบัสะแก 1 2,000,000 31.90 60 4,269,23568.10 61 6,269,235

บางสะพาน 2 3,800,000 59.43 13 2,594,05340.57 15 6,394,053

บางสะพานนอ้ย 1 2,109,000 38.93 43 3,308,19761.07 44 5,417,197

รวม 79 20,990,887 41.55 246 29,531,564 58.45 325 50,522,451 



รายการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่หนีผ้กูพนั

รพ.หวัหนิ

E – Bidding

- ครภุณัฑก์ารแพทย ์ 10 รายการ วงเงนิ 9,620,951.70 บาท  อยูร่ะหวา่งรายงานผลการพจิารณาเสนอราคา    
คาดวา่กอ่หนีผ้กูพันในเดอืน ก.ย.63  

รพ.ปราณบรุ ี

E - Bidding

- ปรับปรงุหอพักผูป่้วยใน อาคารลีธ้รีะ 2 ชัน้ 2 วงเงนิ 1,016,000.-(ใชง้บคา่เสือ่ม 784,920  สมทบ 231,080) 
ไดรั้บอนุมัตปิป.รายการ 24ส.ค.63  อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายงานขอซือ้ 

อ าเภอสามรอ้ยยอด

E – Bidding

- เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจ รพ.สามรอ้ยยอด วงเงนิ 1,700,000(คา่เสือ่ม 1,498,114.57 สมทบ
201,885.43) อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะการเสนอราคา คาดวา่จะลงนามภายในกลางเดอืน ก.ย. 

อ าเภอเมอืงประจวบฯ

E – Bidding

- ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์รพ.สต. 48 รายการ  998,100(รพ.ด าเนนิการ) ประกาศผูช้นะการเสนอราคาแลว้ ปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งเวน้ระยะอทุธรณ์ ครบก าหนด 2 ส.ค.63
- เครือ่งส ารองไฟ 1 KVA รพ.สต. จ านวน 15 รายการ  179,800.- อยูร่ะหวา่งสบืราคา



รพ.บางสะพาน

E - Bidding

- เครือ่งตรวจอวัยวะภายใน 2,500,000/เครือ่งเอ็กซเรย์ 1,300,000 อยูร่ะหวา่ง จัดท ารายงาน
ผลการพจิารณาเสนอราคา คาดวา่จะลงนามในสญัญาภายในกลางเดอืนกนัยายน 2563 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย 

E - Bidding

- ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารทนัตกรรม คสล.ชัน้เดยีว รพ.บางสะพานนอ้ย 2,109,000  อยู่
ระหวา่งรายงานการพจิารณาการเสนอราคา คาดวา่จะลงนามภายในเดอืน ก.ย. 63 

รพ.ทบัสะแก

E - Bidding

- ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งทนัตกรรม 2,000,000.- ประกาศประกวดราคา E-bidding แลว้เมือ่
วนัที ่14-20 เมษายน ปรากฏวา่ไมม่ผีูม้ายืน่เสนอราคา จงึตอ้งทบทวนราคากลางใหมเ่พือ่
ประกาศ E-bidding อกีครัง้  ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรายงานผลราคากลางและขออนุมตัริา่งประกาศ 
คาดวา่จะกอ่หนีผ้กูพนภายใน ก.ย.. 63



3.1 ตดิตามการบรหิารงบประมาณ

- งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563

แผนฯ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

เป้าหมาย
ก.ค. 63

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

ภาพรวม 157,797,243 67,705,029 90,092,214 42.91 93

รายจา่ยประจ า 47,980,349 41,168,029 6,812,320 85.80 93

รายจา่ยลงทนุ 109,816,894 26,537,000 83,279,894 24.16 88

เงนิอดุหนุน 165,500 85,500 80,000 51.66

งบกลาง 5,261,700 5,128,974 132,726 97.48

โรงพยาบาลหวัหนิ 

ภาพรวม 39,269,078 24,868,942 14,400,136 63.33 93

รายจา่ยประจ า 19,657,278 17,636,542 2,020,736 89.72 93

งบลงทนุ 19,611,800 7,232,400 12,379,400 36.88 88

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

ภาพรวม 24,122,893 22,584,568 1,538,325 89.14 93

รายจา่ยประจ า 14,159,893 12,621,568 1,538,325 89.11 93

งบลงทนุ 9,963,000 9,963,000 0 100 88

งบกลาง(หนา้กาก
อนามัย) 260,300 260,300 0 100



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ หมายเหต ุ

โรงพยาบาล
หวัหนิ

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 2 199,392.78 78,960.00 120,432.78 39.60 รอเบกิจา่ย 

DPAC 1 34,400.00 0.00 34,400.00 - คนื งปม. 600 

รวม 233,792.78 78,960.00 154,832.78 

โรงพยาบาล
ปราณบรุี

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 2 17,800.00 16,900.00 900.00 94.94 คนื งปม. 

รวม 17,800.00 16,900.00 900.00 

โรงพยาบาล
สามรอ้ยยอด

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 2 17,800.00 17,775.00 25.00 99.86 คนื งปม.  

รวม 17,800.00 17,775.00 25.00 

โรงพยาบาล
กยุบรุ ี

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 2 15,032.00 13,650.00 1,382.00 90.81 รอเบกิจา่ย 

รวม 15,032.00 13,650.00 1,382.00 

โรงพยาบาล
ประจวบฯ

เฝ้าระวังคน้หาการตดิเชือ้ 8,880.00 8,880.00 - 100 

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 

280,000.00 280,000.00 - 100 

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษา
ยาเสพตดิ 

16,900.00 16,900.00 - 100 

รวม 305,780.00 305,780.00 -

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ - โรงพยาบาล



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ หมายเหต ุ
โรงพยาบาล
ทบัสะแก

เฝ้าระวังคน้หาการตดิเชือ้ 7,956.00 7,956.00 - 100 

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 160,000.00 160,000.00

- 100 

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษา
ยาเสพตดิ 9,500.00 9,500.00

- 100 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 17,800.00 17,800.00 - 100 

รวม 195,256.00 195,256.00 -

โรงพยาบาล
บางสะพาน

พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพพืน้ที่
ชายแดนฯ 2

135,000.00 127,500.00 7,500.00 94.44 7,500.00 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 2 17,800.00 17,780.00 20.00 99.89 คนื งปม. 

รวม 152,800.00 145,280.00 7,520.00 

โรงพยาบาล
บางสะพาน

นอ้ย

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 2 15,075.00 15,050.00 25.00 99.83 คนื งปม.  

รวม 15,075.00 15,050.00 25.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ - โรงพยาบาล



หน่วยเบกิ รายการ รับจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ หมายเหตุ

สสอ.หวั
หนิ

คา่บรหิารจัดการ สสอ 230,000.00 229,239.79 760.21 99.67 รอเบกิจา่ย

สรา้งเสรมิความเสมอ
ภาคดา้นสขุภาพ 

25,000.00 18,400.00 6,600.00 73.60 รอเบกิจา่ย

รวม 255,000.00 247,639.79 7,360.21 

สสอ.
ปราณบรุี

คา่บรหิารจัดการ สสอ 230,000.00 229,701.10 298.90 99.87 รอเบกิจา่ย

รวม 230,000.00 229,701.10 298.90 

สสอ.
สาม

รอ้ยยอด

พชอ.  (งบเบกิแทนกนั) 3,485.00 0.00 3,485.00 0 รอเบกิจา่ย

พชอ.  (งบประจ า) 20,000.00 7,250.00 12,750.00 36.25 รอเบกิจา่ย

คา่บรหิารจัดการ สสอ 180,000.00 179,092.48 907.52 99.50
ขอเพิม่ 

27,194.56

รวม 203,485.00 186,342.48 17,142.52 

สสอ.กยุบรุ ี

คา่บรหิารจัดการ สสอ 180,000.00 166,201.48 13,798.52 92.33 สง่เบกิการเงนิ

พชอ.  (งบประจ า) 20,000.00 6,150.00 13,850.00 30.75 รอเบกิจา่ย

รวม 200,000.00 172,351.48 27,648.52 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ - ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ



หน่วยเบกิ รายการ รับจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ หมายเหตุ

สสอเมอืงฯ

คา่บรหิารจัดการ สสอ 230,000.00 228,610.82 1,389.18 99.40 ขอเพิม่ 
15,798.47 

พชอ.  (งบประจ า) 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 รอเบกิจา่ย
รวม 250,000.00 228,610.82 21,389.18 

สสอ.ทบั
สะแก

พัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพพืน้ทีช่ายแดนฯ

180,000.00 178,890.06 1,109.94 99.38 คนื งปม.

สรา้งเสรมิความเสมอภาค
ดา้นสขุภาพ 

85,000.00 38,750.00 46,250.00 45.59 รอเบกิจา่ย

รวม 265,000.00 217,640.06 47,359.94 

สสอ.บาง
สะพาน

คา่บรหิารจัดการ สสอ 230,000.00 227,701.37 2,298.63 99.00 รอเบกิจา่ย
รวม 230,000.00 227,701.37 2,298.63 99.00

สสอ.บาง
สะพานนอ้ย

คา่บรหิารจัดการ สสอ 180,000.00 176,629.34 3,370.66 98.13 รอเบกิจา่ย

พชอ. 20,000.00 14,720.00 5,280.00 73.60 คนื งปม.

สรา้งเสรมิความเสมอภาค
ดา้นสขุภาพ 

25,000.00 20,600.00 4,400.00 82.40 รอเบกิจา่ย

บรหิารจัดการขยะและ
สิง่แวดลอ้ม 

8,160.00 8,120.00 40.00 99.51 คนื งปม.

รวม 233,160.00 220,069.34 13,090.66 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ - ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 
การเงนิ 

คนืเงนิ 
สง่เบกิ รอสง่เบกิ

กลุม่งานโรค
ไมต่ดิตอ่

ใหบ้รกิาร
รักษาพยาบาลและ
ฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยา
เสพตดิ 

1,158,287.22 1,158,281.00 6.22 99.99 6.22 

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการ
บ าบัดรักษายาเสพตดิ 54,030.00 54,020.00 10.00 99.98 10.00 

DPAC 5,790.00 2,280.00 3,510.00 39.38 3,510.00 

คชจ.ไปราชการ 34,314.00 32,952.00 1,362.00 96.03 1,040.00 322.00 

รวม 1,252,421.22 1,247,533.00 4,888.22 

กลุม่งาน
การแพทย์
แผนไทย

ขับเคลือ่นกญัชา 50,000.00 - 50,000.00 0.00 50,000.00 

คชจ.ไปราชการ 37,480.00 18,200.00 19,280.00 48.56 19,280.00 

รวม 87,480.00 18,200.00 69,280.00 

กลุม่งาน
ควบคมุ
โรคตดิตอ่

เฝ้าระวงัคน้หาการตดิเชือ้ 132,726.00 - 132,726.00 0.00 132,726 

คชจ.ไปราชการ 38,534.00 21,394.00 17,140.00 55.52 17,140.00 

สนับสนุนการ
ด าเนนิงานโรคตดิตอ่
จังหวดั 

65,000.00 48,625.00 16,375.00 74.81 16,375.00 

รวม 236,260.00 70,019.00 166,241.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (แยกรายกลุม่งาน)



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 

การเงนิ 

คนืเงนิ 
สง่เบกิ 

รอสง่
เบกิ 

กลุม่งาน
คุม้ครอง
ผูบ้รโิภค

คา่ตอบแทนใชส้อย
วัสดุ 55,050.00 37,100.00 17,950.00 67.39 9,275 8,675 

คา่ตอบแทนใชส้อย
วัสดุ 43,000.00 28,000.00 15,000.00 65.12 15,000 

อย.นอ้ย 34,000.00 - 34,000.00 0.00 34,000 

คชจ.ไปราชการ 22,060.00 15,700.00 6,360.00 71.17 6,360 

ความปลอดภัยดา้น
บรกิารสขุภาพ 124,890.00 102,810.00 22,080.00 82.32 22,080 

รวม 279,000.00 183,610.00 95,390.00 

กลุม่งาน
ทนัตสา
ธารณ
สขุ

คชจ.ไปราชการ 20,000.00 9,808.00 10,192.00 49.04 10,192 

ทันตสาธารณสขุ 13,760.00 11,780.00 1,980.00 85.61 1,980 

รวม 33,760.00 21,588.00 12,172.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (แยกรายกลุม่งาน)



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 
การเงนิ 

คนืเงนิ 
หมาย
เหต ุสง่เบกิ รอสง่เบกิ 

กลุม่งาน
นติกิาร

คชจ.ไปราชการ 39,006.00 19,910.00 19,096.00 51.04 13,566.00 5,530.00 

ITA 57,000.00 56,440.00 560.00 99.02 560.00 

รวม 96,006.00 76,350.00 19,656.00 

กลุม่งาน
บรหิาร
ทรพัยาก
รบคุคล

คชจ.ไปราชการ 20,000.00 4,910.00 15,090.00 24.55 15,090.00 

บรหิารบคุคล 102,860.00 58,300.00 44,560.00 56.68 44,560.00 

รวม 122,860.00 63,210.00 59,650.00 

กลุม่งาน
บรหิาร
ท ัว่ไป

คชจ.ไปราชการ 20,000.00 8,160.00 11,840.00 40.80 11,840.00 

รวม 20,000.00 8,160.00 11,840.00 

กลุม่งาน
ประกนั
สขุภาพ

คชจ.ไปราชการ 20,000.00 5,464.00 14,536.00 27.32 14,536.00 

บรหิารจัดการดา้น
การเงนิการคลัง 

5,720.00 425.00 5,295.00 7.43 5,295.00 

รวม 25,720.00 5,889.00 19,831.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (แยกรายกลุม่งาน)



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 
การเงนิ 

คนืเงนิ 
หมาย
เหต ุสง่เบกิ รอสง่เบกิ 

กลุม่งาน
พัฒนา
คณุภาพ

สนับสนุนการ
ด าเนนิงานภาค
ประชาชน

28,000.00 25,878.00 2,122.00 92.42 2,120.00 2.00 

สนับสนุนการ
ด าเนนิงานภาค
ประชาชน

100,000.00 - 100,000.00 0.00 100,000.00 
ประกวด 
อสม. 

พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ 12,400.00 - 12,400.00 0.00 12,400.00 

พัฒนาองคก์ร
คณุภาพ 27,350.00 8,540.00 18,810.00 31.22

18,810.00 

Service Plan 91,010.00 32,340.00 58,670.00 35.53 17,500.00 41,170.00 

พัฒนาศักยภาพ
บคุลากร 
Service Plan 

80,000.00 - 80,000.00 0.00 80,000.00 

คชจ.ไปราชการ 
O3122 26,590.00 1,620.00 24,970.00 6.09 24,970.00 

คชจ.ไปราชการ 
O3138 32,222.00 30,912.00 1,310.00 95.93 1,310.00 

รวม 397,572.00 99,290.00 298,282.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (แยกรายกลุม่งาน)



หนว่ย
เบกิ

รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 

การเงนิ 

คนืเงนิ 
หมาย
เหต ุ

สง่เบกิ รอสง่
เบกิ 

กลุม่งาน
พัฒนายทุธ
ศาสตร์

ตรวจราชการ 156,600.0 51,235.00 105,365.00 32.72 105,365

ยทุธศาสตร ์O3110 98,638.00 83,470.00 15,168.00 84.62 15,168

ยทุธศาสตร ์O3111 50,087.00 3,400.00 46,687.00 6.79 3,750.00 42,937

ประชมุวชิาการ 189,400.00 - 189,400.00 0.00 189,400 

คชจ.ไปราชการ 30,000.00 22,082.00 7,918.00 73.61 7,918.00 

เทคโนโลยดีจิทิัล 48,940.00 27,150.00 21,790.00 55.48 21,190.00 300.00 300.00 

EOC 155,500.00 133,275.00 22,225.00 85.71 22,225 

รวม 729,165.00 320,612.00 408,553.00 

กลุม่งาน
สง่เสรมิ
สขุภาพ

ควบคมุและป้องกนั
โรคขาดสารไอโอดนี 

5,400.00 - 5,400.00 0.00 5,400.00 

อนามยัแมแ่ละเด็ก 38,470.00 21,890.00 16,580.00 56.90 16,580

คชจ.ไปราชการ 39,913.00 33,877.00 6,036.00 84.88 6,036.00 

พัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพชาวตา่งชาต ิ

98,372.00 3,372.00 95,000.00 3.43 95,000.00 

ป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ความรนุแรงในเดก็
และสตร ี

252,025.00 233,077.00 18,948.00 92.48 18,948.00 

สรา้งเสรมิความเสมอ
ภาคดา้นสขุภาพ 

177,100.00 90,137.00 86,963.00 50.90 86,963.00 

รวม 611,280.00 382,353.00 228,927.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (แยกรายกลุม่งาน)



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 

การเงนิ 

คนืเงนิ 
หมาย
เหต ุสง่เบกิ รอสง่

เบกิ 

งานอนามัย
สิง่แวดลอ้ม

สถานทีน่่าอยูน่่า
ท างาน 

3,300.00 750.00 2,550.00 22.73 2,550.00 

แกไ้ขปัญหาระบบ
บ าบัดน ้าเสยีใน
หน่วยงาน 

70,260.00 47,315.40 22,944.60 67.34 22,944.00 

คชจ.ไปราชการ 20,000.00 19,856.00 144.00 99.28 144.00 

บรหิารจัดการขยะ
และสิง่แวดลอ้ม 

35,785.00 - 35,785.00 0.00 35,785.00 

รวม 129,345.00 67,921.40 61,423.60 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (แยกรายกลุม่งาน)



หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย  คงเหลอื  รอ้ยละ PO 
การเงนิ 

คนืเงนิ สง่เบกิ รอสง่เบกิ 

ผูบ้รหิาร คชจ.ไปราชการ 114,789.00 84,819.00 29,970.00 73.89 4,199.00 25,771.00 

รายจา่ย
พืน้ฐาน

คา่ซอ่มแซม
บ ารงุรักษา 

325,000.37 292,628.21 32,372.16 90.04 32,372.16 

คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 280,522.10 255,522.10 25,000.00 91.09 25,000.00 

คา่วสัด ุ 385,670.00 209,801.00 175,869.00 54.40 175,869.00 

คา่สาธารณูปโภค 1,468,079.73 1,381,916.01 86,163.72 94.13 86,163.72 

ปรับปรงุบา้นพัก 
สสจ. 

136,290.00 83,290.00 53,000.00 61.11 53,000.00 

รวม 2,595,562.20 2,223,157.32 372,404.88 

คา่ใชจ้า่ย
บคุลากร

ค.ต.ส. 2 27,000.00 14,000.00 13,000.00 51.85 13,000.00 

คา่ตอบแทน ฉ.11, 
ฉ.12 2

1,744,826.00 - 1,744,826.00 0.00 1,744,826

เงนิเพิม่ไมท่ าเวช
ปฏบิัตสิว่นตัว 2

330,000.00 190,000.00 140,000.00 57.58 140,000.00 

ประกนัสงัคมสว่น
นายจา้ง 2

341,775.00 277,818.64 63,956.36 81.29 63,956.36 

พ.ต.ส. 2 16,059,400 14,231,353.00 1,828,047.00 88.62 1,828,047

รวม 18,503,00114,713,171.64 3,789,829.36 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ – ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั



3.2สถานการณก์ารเงนิการคลงั



สถานการณ์การเงนิการคลงั
ณ เดอืนกรกฎาคม 2563

กลุม่งานประกนัสขุภาพ



หนว่ยบรกิาร

CR QR Cash

NWC
NI+

Depleciation
Risk 

Scoring
EBITDA HMBRD

(1.5) (1) (0.8)

รพ.ประจวบฯ 1.34 1.24 0.83 60,915,625.96 - 9,224,859.53 2 8,324,386.43- 25,257,818.66

รพ.กยุบรุ ี 1.2 1.11 0.96 4,888,102.89 9,371,922.05 1 12,394,354.74 - 939,069.70

รพ.ทบัสะแก 1.06 0.98 0.66 1,479,902.22 4,476,802.76 3 7,141,174.50 - 8,729,005.67

รพ.บางสะพาน 1.02 0.91 0.39 2,402,533.35 25,207,866.77 3 50,254,694.71 - 60,649,387.65

รพ.บางสะพานนอ้ย 1.54 1.37 1.28 15,050,606.43 5,355,940.66 0 8,378,034.81 7,659,259.68

รพ.ปราณบรุี 1.23 1.07 0.81 8,928,304.80 1,860,178.89 1 9,050,638.58 - 7,271,588.68

รพ.หวัหนิ 0.97 0.79 0.47 2,018,176.50 81,073,806.59 3 159,266,968.04 135,308,746.65

รพ.สามรอ้ยยอด 5.05 4.84 4.32 89,169,178.60 18,423,026.67 0 23,335,503.92 73,001,711.55

ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกนัสขุภาพ สป.ณ วนัที ่17 สงิหาคม 2563

สถานการณก์ารเงนิการคลงั  Risk Scoring 
ณ เดอืนกรกฎาคม  2563



วาระที ่4

เร ือ่งแจง้
เพือ่ทราบ



4.1 รับเสด็จสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
และการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. จังหวดัประจวบครีขีนัธ์



สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์
อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี
จะเสด็จเยีย่มหนว่ยแพทย ์พอ.สว. และพระราชทานของที่
ระลกึแกก่รรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมคัร พอ.สว. 

ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ในวนัพธุที ่16 กนัยายน 2563
ณ โรงเรยีนประจวบวทิยาลยั อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



ก าหนดการและกจิกรรม
เวลา 08.00 - 08.30 น. - เตรยีมความพรอ้มการใหบ้รกิารหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว.
เวลา 08.30 - 12.00 น. - ใหบ้รกิารหน่วยแพทยเ์คลือ่ที ่พอ.สว. จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประกอบดว้ยบรกิาร ดงันี้

1.บรกิารตรวจรักษาโรคทั่วไป    

2.บรกิารทันตกรรมตรวจสขุภาพชอ่งปาก/ถอนฟัน  

3.บรกิารปรกึษา - แนะน า/จา่ยยา - วคัซนี เรือ่งโรคของสตัวเ์ลีย้ง
เวลา 10.00 - 11.00 น. - สมาชกิ พอ.สว. ลงทะเบยีน
เวลา 11.00 - 12.00 น. - สมาชกิ พอ.สว. ซกัซอ้มความเขา้ใจในการเขา้รับพระราชทาน ดงันี้

1.เข็มเครือ่งหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภไิธยยอ่ สว. และโล ่  

2.รอ้งเพลง เดอืนเพ็ญ, ดวงแกว้ในดวงใจ   

3.จัดทีน่ั่งการถา่ยรปู
เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 - 15.00 น. - แขกผูม้เีกยีรต,ิ หวัหนา้สว่นราชการ, คณะกรรมการ และสมาชกิ พอ.สว.ประจ าจังหวดั

ซกัซอ้มการเขา้รับพระราชทาน
เวลา 15.00 - 15.30 น. - เตรยีมรับเสด็จ
เวลา 16.00 น.          
เป็นตน้ไป

- สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวาง
ควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีเสด็จถงึโรงเรยีนประจวบวทิยาลยั อ าเภอเมอืง จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์โดย เฮลคิอปเตอรพ์ระทีน่ั่งถงึ สนามบนิเฮลคิอปเตอรช์ัว่คราวโรงเรยีน
ประจวบวทิยาลยั



ก าหนดการและกจิกรรม (ตอ่)

เวลา 16.00 น.     
เป็นตน้ไป

- ผูว้า่ราชการจังหวดัประจวบครีขีนัธ,์ผูพ้พิากษาหวัหนา้ศาลจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ,ผู ้
บญัชาการมณฑลทหารบกที ่15 , ผูบ้งัคบัการต ารวจภธูรจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ,นายกเหลา่
กาชาดจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ,นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ และผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนประจวบวทิยาลยั เฝ้ารับเสด็จ

- เสด็จเยีย่มราษฎรทีม่าเฝ้ารับเสด็จ และเสด็จเยีย่มหน่วยแพทย ์พอ.สว. และหน่วยแพทย์
พระราชทานสถาบนัวจัิยจฬุาภรณ์ ทีม่าตรวจรักษา

- ประธานกรรมการ พอ.สว. ประจ าจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์กราบทลูรายงาน

- เลขาธกิารมลูนธิ ิพอ.สว. เบกิผูแ้ทนกรรมการ และอนุกรรมการ เขา้รับพระราชทานเข็ม
เครือ่งหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเบกิอาสาสมัครเขา้รับพระราชทานเข็มเครือ่งหมาย 
พอ.สว. เข็มพระนามาภไิธยยอ่ สว. และโล ่ตามล าดบั

- รว่มขบัรอ้งเพลง จ านวน 2 เพลง (เดอืนเพ็ญ, ดวงแกว้ในดวงใจ)

- พระราชทานพระด ารัส และพระราชทานพรแกอ่าสาสมัคร พอ.สว. 

- ฉายพระรปูรว่มกบัอาสาสมัคร พอ.สว. 

- ประทับเฮลคิอปเตอรพ์ระทีน่ั่งจากสนามเฮลคิอปเตอรช์ัว่คราวโรงเรยีนประจวบวทิยาลยั อ าเภอ
เมอืง จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์เสด็จไปยังทา่อากาศยานหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์









มอบหมายภารกจิการรบัเสด็จสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี

ที่ ภารกจิในการรบัเสด็จ ผูร้บัผดิชอบ

1 - จัดรถพยาบาลพรอ้มทมีแพทยแ์ละพยาบาลตดิตามขบวนเสด็จ กรณีเสด็จทางรถยนต์
- โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์(เป็นโรงพยาบาลหลกั) ในการเตรยีมความพรอ้มทาง
การแพทยเ์พือ่ถวายความปลอดภยั
- จัดท าแผนสง่กลบัทางการแพทยแ์ละซอ้มแผนกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิกอ่นลว่งหนา้วนัเสด็จ
- ตรวจหาเชือ้ COVID-19 ส าหรับผูถ้วายรายงานและผูเ้ขา้เฝ้าใกลช้ดิ จ านวน 7 ทา่น 
ไดแ้ก ่ผวจ.ปข., ศาล, ทหาร, ต ารวจ, ผอ.รร.ปว., นายกเหลา่กาชาด,  นพ.สสจ.ปข.
พรอ้มทัง้รายงานผลการตรวจเชือ้ภายใน 24 ชม. 
- จัดบรกิารหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว. เวลา 08.30 - 12.00 น.
- จัดเตรยีมผา้ปโูตะ๊ จ านวน 30 ผนื ในการจัดหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว. 

รพ.
ประจวบครีขีนัธ์

2 - โรงพยาบาลทับสะแก โรงพยาบาลกยุบรุ ี และโรงพยาบาลกองบนิ5 (เป็นโรงพยาบาล
ส ารอง) ในการเตรยีมความพรอ้มทางการแพทยเ์พือ่ถวายความปลอดภยั

รพ.ทับสะแก
รพ.กยุบรุ ี และ
รพ.กองบนิ5 

3

- จัดหน่วยปฐมพยาบาล พรอ้มกระเป๋ายา/เวชภณัฑ ์บรกิารประชาชนทีม่ารับเสด็จ 2 ทมีๆ
ละ 2 คน
- จัดเจา้หนา้ทีป่ระจ าจดุคดักรองอณุหภมู ิพรอ้มจัดท า QR-Code ไทยชนะ และสมดุ
ลงทะเบยีนผูผ้า่นการคดักรอง บรเิวณทางเขา้โรงเรยีน จ านวน 2 จดุๆละ 10 คน

สสอ.เมอืง
ประจวบครีขีนัธ์



แนวทางส าหรบัการเขา้รว่มพธิพีระราชทานของทีร่ะลกึ ส าหรบักรรมการ  
อนกุรรมการ  และอาสาสมคัร พอ.สว.ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

1. การแตง่กาย

- อาสาสมคัร พอ.สว.สวมเสือ้ พอ.สว.ปักชือ่ – ชือ่สกลุ และต าแหน่งดว้ยไหมสแีดง

- อาสาสมคัรสตร ี สวมกระโปรงสนี ้าเงนิหรอืด าคลมุเขา่ และสวมรองเทา้หุม้สน้

- อาสาสมคัรบรุษุ  สวมกางเกงขายาวสนี ้าเงนิหรอืด า และสวมรองเทา้หุม้สน้

- บคุคลอืน่ๆแตง่เครือ่งแบบ หรอืแตง่กายสภุาพ และสวมรองเทา้หุม้สน้

2. การถา่ยภาพ
ส านักงานมลูนธิ ิพอ.สว. จัดเตรยีมชา่งถา่ยภาพผูเ้ขา้รับพระราชทานของทีร่ะลกึ  

ภาพหมูอ่าสาสมคัร และจะจัดสง่ภาพขนาด  8 x 12 นิว้ ใหท้กุคน ผา่นกรรมการและ
เลขานุการ พอ.สว.ประจ าจังหวดั



แนวทางส าหรบัการเขา้รว่มพธิพีระราชทานของทีร่ะลกึ ส าหรบักรรมการอนกุรรมการ  
และอาสาสมคัร พอ.สว.ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(ตอ่)

3. หลกัการจดัพธิพีระราชทานของทีร่ะลกึ

3.1 การพระราชทานของทีร่ะลกึทกุประเภทจะไดร้ับเพยีงครัง้เดยีว  และผูท้ีเ่คยไดร้ับของ
พระราชทานทีร่ะลกึประเภทใดมาแลว้จะไมไ่ดรั้บซ ้าประเภทอกี

3.2 กรรมการ  อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจ าจังหวัด ผูม้สีทิธรัิบของพระราชทาน
ทีร่ะลกึตอ้งมาลงทะเบยีนรับของพระราชทานทีร่ะลกึ   ในวนัที ่16 กนัยายน 2563 ดว้ยตนเอง

3.3 ผูม้สีทิธรัิบของพระราชทานทีร่ะลกึจะไดรั้บการขานชือ่ในประเภทสงูสดุเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้

3.4 อาสาสมัครใหมไ่ดรั้บของพระราชทานทีร่ะลกึ  (เหรยีญทีร่ะลกึรัชกาลที ่9 เหรยีญทีร่ะลกึ 
รปูใบโพธิพ์รอ้มการลงทะเบยีน )

3.5 ผูม้สีทิธไิดรั้บพระราชทานของทีร่ะลกึ ทีไ่มไ่ดม้าลงทะเบยีนรับในวันที ่16 กนัยายน 2563 
จะตอ้งไปรับจากประธานกรรมการ พอ.สว.ประจ าจังหวัด หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายดว้ยตนเอง ภายใน 60 
วัน หลังวันพธิ ีหากพน้ 60 วันไปแลว้  ไมม่ารับของพระราชทานทีร่ะลกึตามก าหนดแตย่ังประสงคจ์ะ
สงวนสทิธิใ์นการรับของพระราชทานทีร่ะลกึครัง้ตอ่ไป  ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นทีไ่มอ่าจ
มารับในชว่งเวลา 60 วันหลังวันพธิ ีถงึเลขาธกิารมลูนธิ ิพอ.สว. ผา่นกรรมการและเลขานุการ พอ.สว.
ประจ าจังหวัด เพือ่พจิารณาเป็นรายๆไป



แนวทางส าหรบัการเขา้รว่มพธิพีระราชทานของทีร่ะลกึ ส าหรบักรรมการ  อนกุรรมการ  
และอาสาสมคัร พอ.สว.ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(ตอ่)

3. หลกัการจดัพธิพีระราชทานของทีร่ะลกึ (ตอ่)

3.6  ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง พอ.สว. ประจ าจังหวดัอนัเชญิของพระราชทานทีร่ะลกึ  ซึง่มผีู ้
ขอสงวนสทิธิค์นื ส านักงานมลูนธิ ิพอ.สว.ภายใน 75 วนัหลงัวันพธิี

3.7 หากอาสาสมคัร พอ.สว.ทีม่สีทิธไิดรั้บของพระราชทานทีร่ะลกึลาออกจากราชการ  
หรอืยา้ยไปอยูจั่งหวดัอืน่  ซึง่ไมเ่ป็นจังหวดั พอ.สว. ใหก้รรมการและเลขานุการ พอ.สว.ประจ า
จังหวดัทีอ่าสาสมคัร ผูนั้น้เคยปฏบิตังิานอยู ่ แจง้ชือ่  ทีอ่ยูปั่จจบุนัมายงังานอาสาสมคัร 
พอ.สว.ฝ่ายวชิาการและแผนงาน  ส านักงานมลูนธิ ิพอ.สว. เพือ่ตดิตอ่กบัอาสาสมคัรผูนั้น้ให ้
แจง้ความประสงคข์องเขา้รับพระราชทานของทีร่ะลกึกบัจังหวดั พอ.สว.ทีเ่คยปฏบิตังิานครัง้
สดุทา้ย หรอื จังหวดั พอ.สว.ทีใ่กลเ้คยีงกบัภมูลิ าเนาปัจจบุนั หรอืทีก่รงุเทพฯพรอ้มกบัพธิมีอบ
ของพระราชทานทีร่ะลกึก็ได ้ ทัง้นี ้อาสาสมคัรผูนั้น้เป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง

3.8 อาสาสมคัรทีอ่ยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บของพระราชทานทีร่ะลกึตอ้งมารับดว้ยตนเองจะให ้
ผูแ้ทนมารับไมไ่ด ้ หากถงึแกก่รรมกอ่นวนัพธิ ี ทายาทโดยธรรมรับแทนได ้



แนวทางส าหรบัการเขา้รว่มพธิพีระราชทานของทีร่ะลกึ ส าหรบักรรมการ  
อนกุรรมการ  และอาสาสมคัร พอ.สว.ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(ตอ่)

4. พธิกีาร

4.1.  การลงทะเบยีน  โปรดมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองระหวา่งเวลา 10.00 - 11.00 น.

4.1.1 ตรวจรายชือ่ทีป้่ายประกาศซึง่มบีัตรสแีสดงประเภทของพระราชทานทีร่ะลกึ

4.1.2 ลงทะเบยีนตามประเภทของพระราชทานทีร่ะลกึ  แสดงบตัรประจ าตวัอาสาสมัคร  พอ.สว.หรอื บตัรประจ าตวั
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอื บตัรประจ าตวัชาชน

4.2.  เมือ่ลงทะเบยีนแลว้  แตล่ะคนจะไดร้บับตัรส ีดงันี้

- ผูรั้บประทานโล ่  บตัรสสีมั จ านวน  9   คน

- ผูรั้บประทานเข็มเครือ่งหมายกรรมการและอนุกรรมการ       บตัรสเีหลอืง  จ านวน  50  คน

- ผูรั้บประทานเข็มพระนามาภไิธยยอ่ สว.   บตัรสชีมพ ู จ านวน  59  คน

- ผูรั้บประทานเข็มเครือ่งหมาย พอ.สว.   บตัรสเีขยีว      จ านวน  87  คน

- อาสาสมัครใหม ่รับพระราชทานเหรยีญทีร่ะลกึรัชกาลที ่9 เหรยีญทีร่ะลกึรปูใบโพธิ ์ณ จดุลงทะเบยีน จ านวน 389  คน

4.3.  ในกรณีทีไ่ดร้บัของพระราชทานทีร่ะลกึมากกวา่ 1 ประเภท  ใหล้งทะเบยีนทกุประเภท  แตจ่ะไดรั้บบตัรสี
ประเภทสงูสดุ 1 ใบเทา่นัน้

4.4.  แสดงบตัรสตีอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ขอเขา้รบัพระราชทานของทีร่ะลกึ ณ จดุทีม่พีธิกีาร 



4.2 สถานการณ์โรคตดิเชือ้ COVID-19





พบผู้ป่วยยืนยันใน 213 ประเทศ/ดินแดน และ 2 เรือส าราญ

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 27 สิงหาคม 2563) 

ผู้ป่วย 24,315,053 ราย เสียชีวิต 828,721 ราย (3.4%) สถานะการรักษาผู้ป่วย



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 27 สิงหาคม 2563) 

แนวโน้มจ านวนผู้ป่วย ผู้รักษาหาย/ออกจากโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิต รายใหม่ท่ัวโลก



10 ล าดับประเทศ ที่พบโรคสูงสุด

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)               (ข้อมูล 27 สิงหาคม 2563) 



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)               (ข้อมูล 27 สิงหาคม 2563) 



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส                                       (ข้อมูล 27 สิงหาคม 2563) 

พื้นที่ประกาศเขตติดโรค









สถานการณ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 











ผลงานการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรขีันธ์
การเฝ้าระวังในผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคและพื้นที่ระบาด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การคัดกรองชาวต่างชาติถูกกักที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ด่านสิงขร)

จุดคัดกรองด่านพรมแดนสิงขร อ าเภอเมืองฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คัดกรองผู้ขนส่งสินค้าชาวไทย จ านวน 61 คน ยานพาหนะ จ านวน 
36 คัน ไม่พบผู้มีอาการ สะสมคัดกรอง 3 กรกฎาคม–26 สิงหาคม 2563 คัดกรองผู้ขนส่งสินค้า 2,354 ราย ยานพาหนะ 1,151 คัน



การติดตามเฝ้าระวัง เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) และ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจวบคีรีขันธ์

รายสุดท้าย PUI
รพ.ประจวบ
13 ส.ค.2563









รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์





อัตราป่วยสะสมไข้เลือดออกสูงสุด

ข้อมูล 1 ม.ค. – 27 ส.ค.63ล าดับ 8 ของเขตสุขภาพที ่ 5 97

ล าดับ จังหวัด จ านวนป่วย อัตราป่วยต่อแสนประชากร ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 แม่ฮ่องสอน 972 346.12 1 0.36 0.1
2 ระยอง 1557 217.07 1 0.14 0.06
3 ชัยภูมิ 2259 198.32 0 0 0
4 นครราชสีมา 4115 155.71 2 0.08 0.05
5 ขอนแก่น 2640 146.19 2 0.11 0.08
6 เลย 786 122.39 0 0 0
7 บึงกาฬ 502 118.54 0 0 0
8 มหาสารคาม 1096 113.8 2 0.21 0.18
9 ชัยนาท 348 105.78 0 0 0
10 เชียงใหม่ 1735 98.84 1 0.06 0.06
70 ประจวบฯ 133 24.45 0 0 0



จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจ าแนกรายเดือน ปี 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปรยีบเทียบกับปี 2562
และค่ามัธยฐาน 5 ปี (2558-2562)

จ า
นว

นร
าย

98

จ านวนป่วย 133 ราย 
อัตราป่วย 24.45 ต่อแสนปชก.

ข้อมูล 1 ม.ค. – 27 ส.ค.63
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แนวโน้มกลุ่มอายุป่วย ปี 2561-2563
อัต

รา
ต่อ

แส
นป

ชก
.



อ าเภอ 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 2 3 8 4 3 5 9 4 38
กุยบุรี 1 0 3 1 1 3 4 6 19

ทับสะแก 1 0 2 1 1 4 3 1 13
บางสะพาน 0 1 2 0 0 3 3 1 10

บางพานน้อย 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ปราณบุรี 1 3 4 1 1 0 3 3 16
หัวหิน 1 2 5 1 2 0 6 3 20

สามร้อยยอด 1 0 3 0 0 2 8 2 16
รวม 7 9 28 8 8 17 36 20 133

จ านวนป่วย/ตายไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563



อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 63 สะสมรายอ าเภอเปรียบเทียบมัธยฐาน 58–62 เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน 
อัต

รา
ต่อ

แส
นป

ชก
.

อัตราป่วย
มัธยฐาน

ข้อมูล 1 ม.ค. – 27 ส.ค.63 101



แนวโน้มการระบาดไข้เลือดออก
รายต าบล สัปดาห์ที่ 33
หนองแก
หนองตาแต้ม
สามร้อยยอด
สามกระทาย, กุยเหนือ
อ่าวน้อย
เขาล้าน

พบผู้ป่วยในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมา

102



กิจกรรมรณรงค์ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย

วันจันทร์ที่  3 สิ งหาคม พ .ศ . 2563
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,
คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ร่วมรณรงค์  ก าจัดและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย โดยเชิญชวนให้
ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค
ไข้ เ ลื อดออกในบ้ านและชุมชนด้วย
มาตรการ 3 เก็บ และ 5 ส. 
ในการนี้ได้แจกทรายก าจัดลูกน้ า 
ให้กับประชาชนบริเวณตลาดโต้รุ่ง
หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์





มาตรการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย กองโรคติดต่อน าโดยแมลง มิถุนายน 2563

1. ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเอกสารแนวทาง/คู่มือ ในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ไปยัง
สถานพยาบาลในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
2. จัดตั้ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล ในการให้ค าแนะน าผู้ป่วยถึงอาการที่ต้องมาโรงพยาบาล และแจก
ยาทากันยุงให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกทุกราย โดยอาจพิจารณาด าเนินการในช่วงฤดูการระบาด
ซึ่งขึ้นอยู่ช่วงการระบาดในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ในพื้นที่มีการระบาดของไข้ปวดข้อยุงลายร่วมด้วย ให้น าเรื่องไข้ปวด
ข้อยุงลายใน dengue corner ด้วย
3. ใช้ Dengue Chart ในผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกทีุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤติ
4. จัดท าและทบทวนท าเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ที่ให้ค าปรึกษากรณีผู้ป่วยสงสัย
โรคไข้เลือดออกอาการรุนแรงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ให้สถานพยาบาลในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์
5. จัดระบบและเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปยังสถานพยาบาลในล าดับสูงขึ้นไปภายในเขต



6. จัดประชุม Dead case conference ในกรณีผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยยุงลายเสียชีวิตทุกราย และส่งผลพิจารณากรณีเสียชีวิต
ไปยังกรมควบคุมโรค โดยส่งผ่านส านักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
7. ผลักดันให้มีเครื่องมือส าคัญในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Complete blood count (CBC) 24 
ชั่วโมง, Dextran ในรพช.ขึ้นไป และการท า Tourniquet Test (TT ) ในสถานพยาบาลทุกระดับ
8. อบรมและฟื้นฟูการวินิจฉัย ดูแล รักษา ผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้กับแพทย์จบใหม่และแพทย์/พยาบาล
ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
9. ควรตระหนักถึงจุดส าคัญเรื่อง การเข้ารับการรักษาช้า (delayed treatment) โดยเฉพาะจากการที่ผู้ป่วย
ไปรักษาที่คลินิก /ร้านขายยา แล้วได้รับการฉีดยาลดไข้ ได้ยาฆ่าเชื้อ บางรายได้รับยากลุ่ม NSAIDs โดยไม่มี
การหาสาเหตุของไข้ หรือแนะน าให้ไปโรงพยาบาล
10. ควรมีการจัดท าคู่มือหรือ short message ส าหรับร้านขายยา คลินิกถึงอาการที่ต้องแนะน าให้ไป รพ.
11. ในการสอบสวนโรค ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต นอกเหนือจากการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุการเสียชีวิต
จากเวชระเบียน ควรเพิ่มเติมการตรวจสอบการบริหารจัดการในโรงพยาบาล เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(CBC) 24 ชั่วโมง การใช้ Dengue chart ในการรักษาผู้ป่วย



มาตรการด้านการสื่อสารความเสี่ยง
1. เน้นย้ าและสื่อสารทุกคลินิก/ร้านขายยา ห้ามขายและจ่ายยา NSAIDs ให้ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก            
และแนะน าให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล
2. สื่อสารประชาชน หากมีไข้เกิน 2 วัน ไม่ควรซื้อยาทานเองและไม่ฉีดยาลดไข้ แนะน าให้ไปพบ               
แพทย์ที่โรงพยาบาล
3. สื่อสารให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง                
และควบคุมยุงในบ้านตนเอง เช่น การใช้สเปรย์กระป๋อง โดยเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ              
จัดการสิ่งแวดล้อมตาม Key message 5 ป 1 ข และ 3 เก็บ 3 โรค
4. เพิ่ม key message ส าคัญ เช่น การเตือนประชาชนด้วยสถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออก                
ที่เกิดจากการหาซื้อยากินเองและโรคไข้เลือดออกสามารถเสียชีวิตได้ในทุกกลุ่มอายุ เป็นต้น



5. การจัดรณรงค์ ควรมีแผนการจัดรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคเชิงรุก ตามพ้ืนที่เป้าหมายที่เหมาะสม         
(Settings) เช่น
- ศาสนสถาน ควรจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคในช่วงวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา,
วันวิสาขบูชา,วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
- โรงเรียน/สถานศึกษา ควรมีการจัดรณรงค์ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา
6. ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพสต.) สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนการระบาดให้ชุมชน
รับทราบ และก าชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนปฏิบัติตลอดช่วงฤดูฝน



▪ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วยสะสมรวม 6,888 ราย 
▪ อัตราป่วย 10.39 ต่อ ประชากรแสนคน 
▪ มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 775 ราย
▪ จ านวนผู้ป่วยสะสมของปีนี้ต่ ากว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 2 เท่า 
▪ แต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง 

3 เท่า และข้อมูลปีนี้ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังถึง 132 เท่า
▪ เป็นเพศหญิง 3,900 ราย เพศชาย 2,988 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.3
▪ พบได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่ม อายุ 25–34 ปี อัตราป่วย 12.89 ต่อประชากรแสนคน 

รองลงมาคืออายุ 5-14 ปี (12.15) และ 35-44 ปี (11.64) ตามล าดับ





▪ จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ จันทบุรี อุทัยธานี ล าพูน กรุงเทพมหานคร และระยอง



จ านวนผู้ป่วยชิคุนกุนยาจ าแนกรายเดือน ปี 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบกับปี 2562
และค่ามัธยฐาน 5 ปี (2558-2562)

จ า
นว

นร
าย

112

จ านวนป่วย 12 ราย 
อัตราป่วย 2.21 ต่อแสนปชก.

ข้อมูล 1 ม.ค. – 27 ส.ค.63
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3

แนวโน้มกลุ่มอายุป่วย ปี 2563
อัต

รา
ต่อ

แส
นป

ชก
.



อ าเภอ 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 1 1
กุยบุรี 1 1

ทับสะแก 1 1
บางสะพาน 1 1

บางพานน้อย 0
ปราณบุรี 1 1 2
หัวหิน 1 1

สามร้อยยอด 2 2 1 5
รวม 3 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 12

จ านวนป่วย/ตายไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563



รายงานสอบสวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ชุมชนหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน

▪ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานควบคุมป้องกันโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
รพ.หัวหิน ได้รับแจ้งจากคลินิกเอกชนใน ต.หัวหิน ว่าพบผู้ป่วยสงสยัโรคไข้ปวดขอ้ยุงลาย 1 ราย 

▪ ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เรว็ (SRRT) โรงพยาบาลหัวหิน ได้ด าเนินการสอบสวนในพืน้ที่ ในวันที ่          
24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 

▪ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 27 ปี เริ่มป่วย 23 สิงหาคม 2563 เข้ารับการรักษาที่คลนิิกแพทย์เอกชนแห่ง
หนึ่ง ในวันที่ 24 สิงหาคม ด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อย ตามข้อมือ ข้อเท้า ปวดศีรษะ 

▪ ที่อยู่ขณะป่วยชุมชนหนองแก ต.หัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
▪ ท างานที่บ้านพักกองฉลาก ชุมชนหนองแก ต.หนองแก 
▪ จากการลงสอบสวนโรคในพืน้ที่ชุมชนหนองแก ต.หนองแก พบผู้ป่วยเพิ่มเติม ดังนี้ 







มาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (วันที่ 24 สิงหาคม 2563) 
1. การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ในชุมชนหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. ให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในชุมชนหนองแก ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เทศบาลเมืองหัวหินดาเนิน พ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย ทั้งแบบ หมอกควัน และ ULV ครอบคลุมรัศมี 100 เมตร รอบ

บ้านผู้ป่วย 
มาตรการที่กาลังดาเนินการ 
1. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อยืนยันการวินิจฉัย ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัด

สมุทรสงคราม 
2. ติดตามและเฝ้าระรังผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชนหนองแก ต.หนองแก หัวหิน จนครบ 28 วัน 
3. ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 และ 0-3-7
ปัญหา/อุปสรรค
1. ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไปทางาน ทาให้บ้านปิดจึงไม่สามารถสอบสวนและค้นหาผู้ป่วยสงสัยเพ่ิมเติมได้ 
2. ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ทาให้ไม่สามารถป้องกันโรคได้ 
3. ประชาชนไม่ยอมให้เทศบาลเข้าไปพ่นหมอกควันแบบปิดอบในบ้านทาให้การควบคุมโรคไม่ได้ผล 



การด าเนินการควบคุมโรคเพิ่มเติมกรณีโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
มียุงพาหะทีส่ าคัญ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน โดยยุงลายบ้านเป็นพาหะหลักของโรค
หากพ้ืนที่ใดไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ภายในระยะเวลา 28 วัน 
ให้สงสัยว่าอาจมียุงลายสวนอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย ควรด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ส ารวจและค้นหายุงลายสวนในพื้นที่
2. เมื่อพบยุงลายสวนในพื้นที ่จะต้องด าเนินการควบคุมยุงลายสวนทันที คือ
2.1 ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามสวน สวนหย่อมที่มีร่มไมร้่มรืน่ หรือมีลักษณะสิ่งแวดล้อม
เป็นป่าที่อยู่ในบริเวณชุมชนและป่าใกล้กับชุมชน โดยเข้าปฏิบัติให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท าไดเ้นื่องจากยุงลายสวน         
สามารถบินได้ค่อนข้างไกลกว่ายุงลายบ้าน
2.2 ก าจัดยุงลายสวนตัวเต็มวัย โดยการพ่นสารเคมีแบบหมอกควันหรือ ULV เข้าไปในสวน สวนหย่อม
หรือมีลักษณะสิ่งแวดล้อมเป็นป่าที่อยู่ในบริเวณชุมชนและป่าใกล้กับชุมชนให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยเวลา
ที่เหมาะสมส าหรับการพ่นสารเคมีคือ ช่วงเช้า เวลา 05.00 - 9.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00 – 19.00 น.         
เนื่องจากเป็นเวลาที่ยุงลายสวนออกหากินมาก



วาระที ่5

เร ือ่งทีเ่สนอใหท้ี่
ประชุมพจิารณา



5.1 นโยบาย/แนวทางการพฒันางานสาธารณสุข 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในปีงบประมาณ 2564



รพ.สต.

ม ีER ทีม่คีณุภาพ

รองรับอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ
เบือ้งตน้

ม ีSmart OPD
รักษา ผป.ทั่วไป

ม ีHCP

ตรวจคดักรอง
กลุม่เสีย่ง

มศีนูยป์รบัเปลีย่น
พฤตกิรรม (DPAC)

ส าหรับกลุม่เสีย่งโรคเรือ้รัง

มบีรกิาร
แพทยแ์ผน

ไทย

มบีรกิาร

ทนัตกรรม

ม ีDay Care

ส าหรบัผูส้งูอายุ

สิง่ทีอ่ยากเห็นในหนว่ยบรกิารระดบัปฐมภมู ิ

- ม ีAED และ จนท.ใชเ้ป็น

- One Stop Service
- ระบบตดิตาม/นัดหมาย
online

Screening ครอบคลมุ  
กลุม่เป้าหมายตัง้แต่
ไตรมาสแรก
(1) HT
(2) DM 
(3) ผูส้งูอายุ
(4) มะเร็ง 

- Fit Test
- Breast
- Pap Smear

- มทีันตบคุลากร
หมนุเวยีนมาใหบ้รกิาร
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
เป็นอยา่งนอ้ย

- เนน้บรกิารรักษาที่
ตน้เหตดุว้ยแพทย์
แผนไทย



รพ.

มบีรกิารทีโ่ดดเดน่

ตามความพรอ้มของ รพ.

ม ีSmart OPD
ในแตล่ะแผนก

มคีลนิกิ
ผูส้งูอายแุบบ
ครบวงจร

มกีารบรหิารจัดการ/จัดบรกิาร
เพือ่ลดความแออดั

มบีรกิารทีส่รา้ง
รายไดใ้ห ้รพ.

มบีรกิารสขุภาพตาม 
แผน Service Plan
ของเขต-จงัหวดั

สิง่ทีอ่ยากเห็นในหนว่ยบรกิารระดบัทตุ ิ- ตตยิภมู ิ

- ผา่นเกณฑ ์Smart
Hospital

- จัดบรกิารแยกคลนิกิ
(ARI – Non ARI 
Clinic)

- เป็นศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะ
- เป็น Node รับการสง่ตอ่จาก รพ.อืน่

- กายภาพบ าบัด
แกไ้ขความเสือ่ม
ของรา่งกายที่
ตน้เหต/ุปลายเหตุ
- แพทยแ์ผนไทย

(นวดผอ่นคลาย)
- ทันตกรรม

- คัดกรองภาวะสขุภาพ
ของผูส้งูอายไุดค้รบถว้น
ทกุระบบ (สมอง ตา ห ู
ฟัน เคลือ่นไหว ขับถา่ย)

- ระบบนัด/จองควิออนไลน์
- กระจาย ผป.ไปรับบรกิารที ่รพ.สต./ชมุชน
(โดยเฉพาะ ผป.NCD)

- Tele – Medicine
- รับยาทีร่า้นยา / สง่ยาถงึบา้น

- ER คณุภาพ
- Fast track Stroke/Trauma
- Intermediate Care

- PA
- STEMI

- คลนิกิกญัชา



สสจ./
สสอ.

Intelligent Office/

Smart Office

PMQA/ITAบรหิารจดัการ
ก าลงัคน

วจิยั/
นวตักรรม

สิง่ทีอ่ยากเห็นในหนว่ยบรหิาร

- องคก์รแหง่การเรยีนรู ้
- ความสขุบคุลากร

- Talent Team

- จัดหน่วยบรกิารตน้แบบ

- Virtual meeting/Conference
- E-Sarabun



วาระที ่6

เร ือ่งจากอ าเภอ



แผนมาตรการการเพิม่รายไดแ้ละลดคา่ใชจ้า่ย

โรงพยาบาลกยุบรุ ี

KUIBURI  HOSPITAL



มาตรการจดัหารายได ้IPD

ตารางผลการด าเนนิงานของงานผูป่้วยใน

รายได้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

ต.ค.62–ก.ค. 

63

ก.ค.63 –

ก.ย.63

ทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

ก.ค.63

ประมาณการ

1 – 25 ส.ค. 

63

รวม 2563

(ต.ค.62 – 25 

ส.ค.63)

จ านวนเงนิ

คงเหลอืจา่ย

ชดเชย IP/

เดอืน หลงัปรับ

ลดคา่แรง

6,873,711.22 5,978,626.98 5,548,329.20 4,973,836.31 1,941,000.00 851,996.90 278,254.49 6,104,087.70

หมายเหต ุ 1. ประมาณการผูป่้วยในสทิธ ิUC ทีจ่ะไดรั้บถงึ 25 สงิหาคม 2563 ค านวณจาก Sum adj. Rw x อตัรา
8,500 บาท ตอ่ adj. Rw ประมาณการวา่จะไดเ้ป็นจ านวนเงนิ 72.2639 x 8,500 = 614,243.15
ประมาณการหลงัปรับลดคา่แรง = 278,254.49 บาท

2. Plan สรา้งหอ้งพเิศษรวม จ านวน 2 เตยีง/หอ้ง ก าลงัด าเนนิการ
3. เรยีกเก็บคา่บรกิารอืน่ๆ ก.ค 2563 เป็นเงนิ 9,010 บาท ส.ค.2563 เป็นเงนิ 6,930 บาท รวม 2 เดอืน 
เป็นเงนิ 15,940 บาท



รายการ จ านวน

จ านวนเงนิปรบัลด คา่แรง IP ปีงบ 
2563

5,008,796.85

IP ต.ค. 62 428,804.37

IP พ.ย. 62 631,701.15

IP ธ.ค. 62 398,581.41

IP ม.ค. 63 736,085.75

IP ก.พ. 63 270,908.41

IP ม.ีค. 63 708,195.98

IP เม.ย. 63 299,740.12

IP พ.ค. 63 498,212.47

IP ม.ิย. 63 1,001,606.65

IP ก.ค. 63 851,996.90

รวม IP 5,825,833.21

คดิเป็นรอ้ยละ 116.31

สรปุเงนิรายรบั IP – UC เดอืน ต.ค. 62 – ก.ค. 63



แผนการเพิม่รายไดจ้ากบรกิารงานกายภาพบ าบดั

รายได้
ต.ค.62-

ม.ิย.63
ก.ค.63 25 ส.ค.63

รวม (ต.ค.62-25 

ส.ค.63)
ปีงบ 2562

เบกิไดข้ ึน้

ทะเบยีน 977,780.00 399,070.00 363,150.00 1,740,000.00 453,211.00

ประกนัสงัคม 116,540.00 22,630.00 9,310.00 148,480.00 138,350.00

ช าระเงนิเอง - 1,600.00 - 1,600.00 -

สปสช. 245,175.00 - - 245,175.00 352,616.00

รวมรายได้ 1,339,495.00 423,300.00 372,460.00 2,135,255.00 944,177.00

งานกายภาพบ าบดั   ไดต้ัง้เป้าหมายการเพิม่รายได ้รอ้ยละ 20 จากปีงบประมาณ 2562



แผนการเพิม่รายไดจ้ากบรกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย

ตารางผลการด าเนนิงานของงานแพทยแ์ผนไทย

รายได้
ต.ค.62-

ม.ิย.63

ก.ค.63 25 ส.ค.63 รวม

(ต.ค.62- 25 

ส.ค.63)

ปีงบ 2562
นวด อบ นวด อบ

เบกิไดข้ ึน้

ทะเบยีน

1,294,250.00 212,000.00 81,960.00 178,250.00 90,600.00 1,857,060.00 1,840,250.00

ประกนัสงัคม 127,800.00 42,120.00 - 29160 - 199,080.00 193,500.00

ช าระเงนิเอง 57,500.00 4,600.00 70 2250 420 64,840.00 47,400.00

สปสช. - - - - 0.00 381,152.33

รวมรายได้ 1,479,550.00 340,750.00 300,680.00 2,120,980.00 2,462,302.33

งานแพทยแ์ผนไทย  ไดต้ัง้เป้าหมายการเพิม่รายได ้รอ้ยละ 20 จากปีงบประมาณ 2562



แผนการเพิม่รายไดจ้ากบรกิารดา้นทนัตกรรม

สทิธกิาร
รกัษา ปีงบ 2562

ปีงบ 2563
(ต.ค.62-
ม.ิย.63)

ก.ค.-63 25-ส.ค.-63
รวม ปีงบ 2563
(ต.ค.62 – 25
ส.ค.63)

เป้าหมาย/
เดอืน

ในเวลา
ราชการ

นอกเวลา
ราชการ

ในเวลา
ราชการ

นอกเวลา
ราชการ

เบกิได้ 809,380.00 614,590.00 120,279.50 23,930.00 126,600.00 15,570.00 900,969.50 70,480.00

ประกนัสงัคม 228,195.00 146,230.00 35,170.00 4,950.00 27,210.00 7,690.00 221,250.00 27,320.00

ช าระเงนิเอง 194,626.00 106,349.00 20,050.00 4,225.00 18,103.00 2,100.00 150,827.00 43,650.00

ฟนัเทยีม 
high cost 204,700.00 175,000.00 30,500.00 - 19,000.00 - 224,500.00 51,100.00

รวม 1,436,901.001,042,169.00 239,104.50 216,273.00 1,497,546.50 192,550.00

งานทนัตกรรม ไดต้ัง้เป้าหมายการเพิม่รายได ้รอ้ยละ 20 จากปีงบประมาณ 2562



การตรวจสขุภาพประจ าปี

ผลการ

ด าเนนิงาน

ปี 2562

เป้าหมาย

ปี 2563

คาดวา่จะไดร้บั

ก.ค. 63 - ก.ย. 

63

ต.ค. 62 -

ม.ิย. 63
ก.ค. 63 ส.ค.63

รวม 2563

(ต.ค.62 – 25

ส.ค.63)

102,100 120,000 91,120 85,530 8,190 0 93,720

หมายเหตุ ขา้ราชการต ารวจ และขา้ราชการครูในพื้นที่ต าบลกุยบุรี ทางตน้สังกัดของ

หน่วยงานดังกลา่ว ไดม้กีารจัดตรวจสขุภาพประจ าปี  โดยตดิตอ่กบัทางโรงพยาบาลอื่นแลว้ 

จงึท าใหท้างโรงพยาบาลกยุบรุไีมส่ามารถเขา้ไปด าเนนิการตามมาตรการทีต่ัง้ไวไ้ด ้



ลดการตามจา่ยคา่บรกิารทางการแพทย ์ โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 

(ก.ค.63)

4,155,606.88 4,272,105.85 4,557,470.70 3,729,074.32 

จากแผนการด าเนนิงานลดการตามจา่ยหนีข้อง รพ.สามรอ้ยยอด
ทาง รพ. กยุบรุ ีไดน้ าแพทยล์งพืน้ทีใ่หบ้รกิารตรวจรักษาใน รพ.สต.ดอนกลาง และรพ.สต.ป่าถล่ม 

เมือ่วันที ่3 กรกฎาคม 2563 โดยเริม่การตรวจรักษาในคลนิกิ NCD และ การลงเยีย่มบา้นผูป่้วย NCD ทีไ่ปรับ
การรักษา ที ่รพ. สามรอ้ยยอด เพือ่จูงใจใหผู้ป่้วยกลับมารักษาที ่รพ.สต. และพบว่า ผูป่้วยทีรั่บการรักษาที ่
รพ. สามรอ้ยยอด กลับมารับบรกิาร ที ่รพ.สต. ทัง้ 2 แหง่ เป็นจ านวน 28  ราย  จากการส ารวจขอ้มูลจ านวน
ผูป่้วยในเขตต าบลสามกระทายไปรับบรกิารที ่รพ.สามรอ้ยยอด เป็นจ านวน 458 ราย และคาดว่าในอกี 3
เดอืนขา้งหนา้ จะสามารถดงึผูป่้วยกลับมารับบรกิารในเขต อ.กุยบุร ีได ้20%เท่ากับยอดผูป่้วย 92 ราย ใน
เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2563 สามารถดงึผูป่้วยกลบัมารับบรกิาร ไดเ้ป็นจ านวน 127 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 27

คา่ใชจ้า่ยตามจา่ย โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด



การลดรายจา่ยทีจ่ าเป็นของโรงพยาบาลกยุบรุ ี

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63
รวม 

ต.ค.62-
ก.ค.63

ปี 2562

คา่ไฟฟ้า 203,490.85 180,610.92 164,720.11 173,098.98 200,394.92 219,059.25 205,246.02
217,377.17

206,467.24 214,402.31 1,984,867.77 2,266,804.93

คา่น ้าประปา 19,976.90 20,256.17 16,323.12 20,954.35 32,774.74 45,580.72 66,741.10
46,761.68

35,355.05 34,850.76 339,574.59 299,877.88

คา่ไปรษณีย์
2,443.00 2,652.00 2,363.00 2,068.00 2,550.00 3,022.00 1,982.00 2,085.00 2,093.00

1,849.00 23,107.00 34,154.00

คา่โทรศัพท์
2,516.33 2,551.41 2,504.14 2,127.54 2,173.29 2,911.26 2,398.94 2,068.07 2,286.11

2,246.47 23,783.56 27,865.87

คา่บรกิาร
อนิเตอรเ์น็ต 2,675.00 2,681.42 2,687.84 2,675.00 2,678.21 2,675.00 2,691.05 2,675.00 2,675.00

2,681.42 26,794.94 30,086.26

คา่โทรศัพท(์มอืถอื) 961.86 961.93 961.93 962.00 962.00 961.79 962.00
961.86

961.93 961.93 9,619.23 11,543.23

คา่วัสดนุ ้ามนั 37,741.00 42,152.00 47,831.00 44,108.60 35,165.00 37,892.60 20,400.00
26,730.00

27,015.00 30,964.00 349,999.20 558,954.00

การใชก้ระดาษ
7,345.00 10,057.00 7,797.00 6,441.00 7,684.00 4,068.00

9,944.00 6,328.00 5,311.00 1,469.00 66,444.00 92,999.00

รวม 277,149.94 261,922.85 245,188.14 252,435.47 284,382.16 316,170.62 310,365.11 304,986.78 282,164.33 289,424.89 2,824,190.29 3,322,285.17

โรงพยาบาล มีแผนการลดรายจ่ายลง 10% จากปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายอยู่ที ่
2,990,000 บาท รายจา่ยของโรงพยาบาลตัง้แต ่ต.ค.62- ก.ค.63 จ านวน 2,824,190.29 บาท 
รายจ่ายทีเ่กนิเป้าหมาย จะเป็นค่าน ้าประปา เนื่องจากมกีารตดิตัง้บ่อพักน ้า และมีการร่ัวของ
น ้าประปาในชว่งการตดิตัง้บอ่พักน ้า



วาระที ่7

เร ือ่งอืน่ๆ



7.1 การขอรบัเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน สงิหาคม ๒๕๖๓ มผีลต ัง้แต ่๑ กนัยายน ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นายเอกธารา ธรรมจรงุวงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวธษิตยา ชืน่อยู่ เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๓. นางสาวจริาภา พรเงนิ เภสชักร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔. นางสาวอธัยา ชนิวงศ์ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวณัฐยาภรณ์ ลิม้สมัย ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวสลลิ ปัญจรัตนากร ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๓. นายนราทร ประชาศรัทธา ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน สงิหาคม ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นายอาทติย์ จริชาตา ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวอรยิา ภาณุทัต นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓. นางสาวพชิญา วฒันศกัดิภ์บูาล นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน กนัยายน ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหน่ง หน่วยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวสริมิา สขุจ านงค์ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวจารวุรรณ สตางคท์อง นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหวัหนิ

๓. นางสาวสารศิา ชตุมิาธกิลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ


