
การประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล

คร ัง้ที ่8 / 2563
วนัองัคารที ่ 27 ตลุาคม  2563 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุม ช ัน้ 5  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 



วาระกอ่นการประชุม

มอบเกยีรตบิตัร

ชมรมผูส้งูอา่ย ุดเีดน่ระดบัจังหวัด 

ผูส้งูอาย ุ80 ปี สขุภาพด ีดเีดน่
ระดบัจังหวดั

นวตักรรมดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุดเีดน่ระดบัจังหวดั



ชมรมผูส้งูอายดุเีดน่ระดบัจงัหวดั
รางวัลชนะเลศิ ไดแ้ก ่ ชมรมผูส้งูอายอุนามัยศรนีคร  

สงักดั รพ.สต.ศรนีคร อ.บางสะพานนอ้ย
รางวัลรองชนะเลศิ ไดแ้ก ่ ชมรมผูส้งูอายวุัยใส ณ หวา้กอ

สงักดั รพ.สต.คลองวาฬ อ.เมอืงฯ 



ผูส้งูอาย ุ80 ปี สขุภาพด ีดเีดน่ระดบัจงัหวดั

รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่  นางสพุร  นทวีฒันา  อาย ุ83 ปี 

สงักดั รพ.สต.บา้นบางเบดิ  อ.บางสะพานนอ้ย

รางวลัรองชนะเลศิ ไดแ้ก ่    นายสมาน  แดงประเสรฐิ อาย ุ82 ปี
สงักดั รพ.สต.อา่งทอง  อ.ทบัสะแก 



นวตักรรมดา้นการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายดุเีดน่ ระดบัจงัหวดั 

รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่ ภาพพลกิมหศัจรรยป้์องกนัภาวะสมองเสือ่ม 
รพ.สต.บา้นป่าถลม่ อ าเภอกยุบรุี

รางวลัรองชนะเลศิ ไดแ้ก ่ อปุกรณ์ออกก าลงัส าหรับมอื (Fit hand Grip)
สถานกีาชาดหวัหนิฯ อ.หวัหนิ



ระเบยีบวาระที ่1 

เร ือ่งประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ

1.1 OKRs นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์Q1 – 2564

โดย...นายแพทยส์าธารณสขุจังหวัดประจวบครีขีันธ์



Pareto principle 80/20





นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประกาศ OKRs 
ปี 2564 (Q1: 1 ต.ค. 2563 – 30 ธ.ค. 2563) 

ที่ O KRs

1 HCP: Health 
Check Point

- พฒันา รพ. และ รพ.สต. ใหเ้ป็นจดุคดักรองสุขภาพ โรคเรือ้รงั 
มะเร็งทีพ่บบอ่ย และผูส้งูอายุ
- ประเด็นคดักรอง ไดแ้ก ่
1)  ประเมนิ BMI และรอบเอว         เป้าหมาย ≥ 90%
2)  คัดกรอง DM / HT / CVD RISK เป้าหมาย ≥ 90%
3)  คัดกรอง CA : 

- เตา้นม             เป้าหมาย ≥ 90%
- ปากมดลกู        เป้าหมาย ≥ 90%
- ล าไสใ้หญ่ เป้าหมาย ≥ 50% 

4)  คัดกรองผูส้งูอายตุามเกณฑ ์ เป้าหมาย ≥ 90%
5)  CXR ในกลุม่เสีย่ง TB เป้าหมาย ≥ 90%

2 DPACpkk
Keto

- รพ., รพ.สต.ทกุแหง่ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง และกลุม่สงสยัป่วย
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย ≥ 90%
- โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีาร ไดแ้ก่
1) ปรับพฤตกิรรมการกนิอาหารใหเ้ป็นแบบ Low Carb หรอื Ketogenic diet
2) จัดใหม้สีถานที ่และหรอืมกีารออกก าลังกาย

@ 6 ตค.63

ภายใน 30 ธ.ค.2563

Pareto principle 80/20



นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประกาศ OKRs ปี 2564 

(Q1: 1 ต.ค. 2563 – 30 ธ.ค. 2563) 

ที่ O KRs
3 มแีผน LOI

(ทีส่ามารถปฏบิตัไิด)้
- รพ/รพ.สต ทกุแหง่มแีผน LOI 
เป้าหมาย : เพิม่รายได ้ลดรายจา่ย สรา้งนวตักรรม 
(ภายใน 31 ต.ค.2563)

4 ลดการใชท้รพัยากร - ลดคา่น า้มนัเชือ้เพลงิ กระดาษ และหมกึพมิพ์
เป้าหมาย : ลดลงจากปี 63 ≥ 10%
(ตดิตามผลเป็นรายไตรมาส : ครัง้ที ่1 ภายใน 30 ธค.63)

5 องคก์รสรา้งสขุ - จดัท าแผนและด าเนนิการกจิกรรมสรา้งความรกั 
ความสามคัค ีคนในองคก์ร อยา่งเป็นรปูธรรม 
(ภายใน 30 ธค.63)

@ 6 ตค.63

Pareto principle 80/20



ระเบยีบวาระที ่1 

เร ือ่งประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ

1.2 การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

- PA/KPI ตามยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี
งบประมาณ 2564
- การท า MOU รับรองผลการปฏบิตังิานระหวา่งผูบ้รหิาร กับ 
นพ.สสจ. ประจ าปีงบประมาณ 2564  และการน า PA ของ
กระทรวงสาธารณสขุมาใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ราชการของผูบ้รหิาร /หวัหนา้กลุม่งานใน สสจ.

โดย...นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีันธ์



ยทุธศาสตร์ PA KPI รวม PA+KPI

ยทุธศาสตรท์ี ่1 8 11 19

ยทุธศาสตรท์ี ่2 11 17 28

ยทุธศาสตรท์ี ่3 0 1 1

ยทุธศาสตรท์ี ่4 6 4 10

รวม 25 33 58

PA/KPI วดัผลงานตามยทุธศาสตรส์าธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ 2564

ขอ้มลู ณ วันที ่28/09/2020



การท า MOU รับรองผลการปฏบิตังิานระหวา่ง
ผูบ้รหิารกบั นพ.สสจ. ประจ าปีงบประมาณ 2564

ผูบ้รหิารทีล่งนามท า MOU

ผลงานทีใ่ชใ้นการท า MOU

- รอง นพ.สสจ.ทกุทา่น
- ผอ.รพ.ทกุแหง่
- สาธารณสขุอ าเภอทกุอ าเภอ
- หน.กง.ใน สสจ.ทกุคน

- ผลงานตาม PA/KPI กระทรวงสาธารณสขุ ทกุตวั
(58 ตวั) ซึง่จะ Deploy ไปตามความรับผดิชอบ
ของผูบ้รหิารแตล่ะสว่น/แตล่ะระดบั
- กรณีผูบ้รหิารทีไ่มม่ ีPA/KPI รับผดิชอบโดยตรง
(บางกลุม่งาน) นพ.สสจ.จะก าหนดตวัชีว้ัดให ้
โดยพจิารณาจากความเกีย่วเนือ่ง/การสง่ผล
กระทบ  ถงึ PA/KPI กระทรวง (7 ตวั)

จะมพีธิลีงนามในการประชุม คปสจ. ประจ าเดอืน พ.ย. 2563



- กระทรวงสาธารณสขุ
- สสจ.

การ Deploy ตวัชีว้ดั และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ปีงบฯ 2564

ระดบัจงัหวดั

รองคมสนั
(6)

รองศริพิรรณ
(28)

รองจารรุตัน์
(7) 

หน.กง.นติกิาร

หน.กง.บรหิารทรัพฯ

หน.กง.บรหิารทั่วไป หน.กง.สง่เสรมิฯ

หน.กง.NCD

หน.กง.อวล.

หน.กง.คบส.

หน.กง.ควบคมุโรคฯ

รองจนัทนา
(24)

หน.กง.พัฒนายทุธฯ

หน.กง.พัฒนาคณุภาพฯ

หน.กง.ประกนัฯ

หน.กง.ทันตฯ

ผูป้ฏบิตังิานในกลุม่งาน

PA / KPI
(25/33+7)
นพ.สสจ.

หน.กง.แพทยแ์ผนไทยฯ



PA / KPI
(25/33+7)

ผอ.รพ. สสอ.

ผช.สสอ. จนท.
ใน สสอ.

ผอ.รพสต.รอง ผอ.

จนท.ในกลุม่งาน/ฝ่าย
ใน รพ.

- กระทรวงสาธารณสขุ
- สสจ.

การ Deploy ตวัชีว้ดั และการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ปีงบฯ 2564

- รพ.ระดับ S  = 49 ตัว 
- รพ.ระดับ M = 43 ตัว
- รพ.ระดับ F  = 42 ตัว

39 ตวั

จนท.
ใน รพสต.

ระดบัอ าเภอ/ต าบล

หน.กลุม่
งาน/หน.ฝ่าย



การน า PA/KPI ไปใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ปี 2564

- นพ.สสจ.เป็นผูเ้ลอืก

- กง.ยทุธฯ์ สสจ.รวบรวมผลงาน
เสนอ นพ.สสจ. (ผา่นการสอบทาน
ขอ้มลูกบั PM งานระดบัจังหวัด)

การคดัเลอืก และ Deploy ตวัชีว้ดั เพือ่ใชใ้นการประเมนิผลงาน
รายบคุคล 

ระดบัผูบ้รหิาร  = 5 – 7 ตวั

ผูบ้รหิารหนว่ยงาน/หน.กลุม่งาน/
หน.แผนก เป็นผูเ้ลอืก & ตรวจสอบ
ผลงาน

ระดบัผูป้ฏบิตั ิ= 3 – 5  ตวั



ระเบยีบวาระที ่2 

เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชมุ 
ครัง้ที ่7/2563

วนัศกุรท์ี ่ 28 สงิหาคม 2563

โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.



ระเบยีบวาระที ่2 เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุม คร ัง้ที ่7/2563

รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 

(กวป.) ครัง้ที ่7/2563 เมือ่วนัจันทรท์ี ่28 สงิหาคม 2563

รายงาน มทีัง้หมด 20 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. 

และสง่ใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุม่ไลน์

“คปสจ.ประจวบฯ”

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



ระเบยีบวาระที ่3 

เร ือ่งสบืเนือ่ง

โดย...รองคมสนั ไชยวรรณ์ สสจ.ปข.

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบประมาณ
- งบลงทนุ Non UC (งบผกูพันขา้มปี และ

การเตรยีมความพรอ้มการด าเนนิงานในปี 2564)



งบลงทนุผกูพันขา้มปี
(ปี 2560 - ปี 2562) 
งบลงทนุ ปี 2563  



งานกอ่สรา้ง(งบผกูพัน) ปี 2560-63

อาคารผูป่้วยนอกและอบุัตเิหต ุ5 ชัน้ รพ.บางสะพาน (800วัน 16 งวด)ขยายระยะเวลา
กอ่สรา้ง310วัน 6-16งวดงาน เริม่ 21เม.ย.63-24 ก.พ.64 วงเงนิ165,700,000บาท

- อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งงานงวดที ่11 – 16 (ลา่ชา้กวา่งวดงาน ประมาณ 30 วัน)

ปี 2563 งานกอ่สรา้ง(งบผกูพัน) จ านวน  2 รายการ 

1. อาคารผูป่้วยใน5ชัน้ รพ.บางสะพานจ านวน 1 หลังวงเงนิกอ่สรา้ง 84,000,000 บาท งบผกูพัน ปี 63-65
ระยะเวลา 650 วัน สญัญาเลขที ่14/2564 ลว 6 ต.ค. 63 เริม่ 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค. 65
ผูรั้บจา้ง  หจก.ศรสีะเกษ ทวผีลกอ่สรา้ง

- คกก.ตรวจรับพัสด ุประชมุครัง้ที ่1/2563 วันที ่22 ต.ค. 63 อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1

2. ระบบบ าบัดน ้าเสยี รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงนิกอ่สรา้ง 14,650,000 บาท งบผกูพัน ปี 63-65
ระยะเวลา 450 วัน สญัญาเลขที ่564/2563 ลว 25 ก.ย.63 เริม่ 26 ก.ย.63-19 ธ.ค.64
ผูรั้บจา้ง  หจก.ศรทัีนดร การโยธา
- คกก.ตรวจรับพัสด ุประชมุครัง้ที ่1/2563 วันที ่12 ต.ค.63 ,ครัง้ที ่2/2563 วันที ่22 ต.ค.63
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง

1 บา้นพัก ระดบั 5-6 จ านวน 6 รายการ อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา   จ านวน 5 งวดงาน/รายการ

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. นคิมฯ กม12 ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงาน
งวดที ่4

2. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 สสอ.ทับสะแก ( สิน้สดุสญัญา 7 ธ.ค.63) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่5
3. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บางเจรญิ อ.บางสะพานนอ้ย ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) อยู่

ระหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4
4. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.เขาลา้น อ.ทับสะแก ( สิน้สดุสญัญา 7 ธ.ค.63)  อยูร่ะหวา่ง

กอ่สรา้งงานงวดที ่4
5. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 สถานอีนามัยเฉลมิฯ กม.5 อ.เมอืง ( สิน้สดุสญัญา 13 ธ.ค.63) อยู่

ระหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่3
6. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 สสอ.บางสะพานนอ้ย อ.บางสะพานนอ้ย (สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) อยู่

ระหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4

7. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 สสอ.หวัหนิ (สิน้สดุสญัญา23ม.ีค.64) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1
8. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บา้นหว้ยแสลงพันธ ์ อ.ปราณบรุ ี(สิน้สดุสญัญา23ม.ีค.64) อยู่

ระหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1
9. บา้นพักขา้ราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ศลิาลอย อ.สามรอ้ยยอด(สิน้สดุสญัญา17ม.ีค.64) อยูร่ะหวา่ง

กอ่สรา้งงานงวดที ่1



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง

2 บา้นพัก ระดบั 7-8 จ านวน 4 รายการ  อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา จ านวน 5 งวดงาน/ราย

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.สามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ยยอด(สิน้สดุสญัญา 
12ธ.ค.63) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4

2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.เมอืงประจวบ อ.เมอืง ( ส ิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) 
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4

3. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก ( สิน้สดุสญัญา 8 ธ.ค.63) 
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4

4. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ปราณบรุ ีอ.เมอืง ( ส ิน้สดุสญัญา 12 ธ.ค.63) 
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4



งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ  ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

1. อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรักษาและหอ้งประชมุ เป็นอาคาร คสล.6 
ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลหวัหนิ
ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ 1 หลงั
- ประกาศผูช้นะการเสนอราคา เวน้ระยะอทุธรณ์กอ่นลงนามใน

สญัญา ครบ 28 ต.ค.63



งบลงทนุปี 2564



งบลงทุน ปี 2564   รายการครุ(งบผูกพัน) ปี 2564

1.   อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,796 ตารางเมตร    
รพ.ปราณบรุ ีต.วังกพ์ง อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์วงเงนิ 181,232,600 บาท

2. อาคารโรงซกัฟอก จา่ยกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
450 ตารางเมตร รพ.ทับสะแก ต.นาหกูวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ ์
วงเงนิ 10,136,100 บาท

3. อาคารสถานอีนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 369 ตารางเมตร
รพ.สต.บา้นบางเบดิ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั
วงเงนิ 3,794,700 บาท

-อยูร่ะหวา่ง คกก.ก าหนดแบบรปูรายการและราคากลาง(รอแบบจาก สบรส.)



งบลงทนุ ปี 2564   รายการครภุณัฑ ์วธิ ีE-bidding 6 รายการเสนอราคารวม 
วงเงนิ 4,106,200 บาท

1. เครือ่งตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู ชนดิส ี2 หวัตรวจ รพ.บางสะพาน 
ต.ก าเนดินพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 เครือ่ง วงเงนิ 911,400 บาท

2. เครือ่งใหอ้อกซเิจนดว้ยอัตราการไหลสงูส าหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) 
รพ.บางสะพาน ต.ก าเนดินพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 เครือ่ง วงเงนิ 245,000 บาท

3. เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิไบเฟสคิพรอ้มภาควัดออกซเิจนในเลอืด จ านวน 2 เครือ่ง
( รพ.บางสะพาน/ รพ.สามรอ้ยยอด ) วงเงนิ 646,800 บาท

4. เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั ขนาดเล็ก รพ.บางสะพาน ต.ก าเนดิ
นพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 เครือ่ง วงเงนิ 441,000 บาท

5. เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนัเคลือ่นยา้ยได ้รพ.บางสะพานนอ้ย 
ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 เครือ่ง วงเงนิ 441,000 บาท

6. โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130,000 ลกัซห์ลอดแอลอดี ีรพ.ปราณบรุี
ต.วังกพ์ง อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ วงเงนิ 1,421,000 บาท

อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะครภุณัฑ์



งบลงทนุ ปี 2564 รายการครภุณัฑ ์
รายการครภุณัฑ ์วธิ ีเจาะจง/คดัเลอืก  นวตักรรม

1. ยนูติท าฟัน (Dental Master Unit) รุน่ Platinum II จ านวน 3 เครือ่งๆละ 419,400
บาท (รพ.สต.บา้นดอนจวง/ รพ.สต.ทรายทอง/ รพ.สต.หนองพลบั) วงเงนิ 
1,258,200 บาท

2. รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาดกลาง โรงพยาบาลบาง
สะพาน ต าบลก าเนดินพคณุ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์1 คนั
วงเงนิ 2,430,400 บาท

อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะ
ครภุณัฑ์



งบลงทนุ ปี 2564 รายการครภุณัฑ ์
รายการครภุณัฑ ์วธิ ีเจาะจง

1. เครือ่งเป่าแอลกอฮอล ์จ านวน 6 เครือ่งๆละ 47,300 บาท (รพ.บางสะพานนอ้ย/
ปราณบรุ/ีกยุบรุ ี/ทับสะแก/สามรอ้ยยอด/บางสะพาน) วงเงนิ 283,800 บาท

2. เครือ่งฟังเสยีงหัวใจเด็กในครรภจ์ านวน 2 เครือ่งๆละ 29,400 บาท (รพ.สต.บา้นทุง่
เคล็ด/ต าบลคลองวาฬ) วงเงนิ 58,800 บาท

3. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมตัขินาดไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติร (Pre -
Post - Vac) หอ้งนึง่ทรงกระบอก จ านวน 1 เครือ่ง (รพ.สต.หนิเหล็กไฟ) วงเงนิ 
421,400 บาท

4. เตยีงคลอดไฟฟ้า รพ.บางสะพาน จ านวน 1 เตยีง  วงเงนิ 294,000 บาท

อยูร่ะหวา่งก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะ
ครภุณัฑ์



ระเบยีบวาระที ่3 

เร ือ่งสบืเนือ่ง

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบประมาณ
- งบคา่เสือ่ม (งบผกูพันขา้มปี และ

การเตรยีมความพรอ้มการด าเนนิงานในปี 2564)

โดย...รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ ์สสจ.ปข.



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ  22 ต.ค.63 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทย ์ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทุน 
ปี 2562 วงเงนิทัง้ส ิน้ 51,008,349.28 บาท

1 รายการ
วงเงนิ 

1,276,700

ท าสญัญาแลว้

รพ.บางสะพานนอ้ย  

-ปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารรพ.
สต.ไชยราช 1,531,300

(UC 1,276,700.- สมทบ
254,600)  ทัง้ส ิน้ 2 งวดงาน 
สญัญากอ่สรา้ง 110 วัน ครบ
ก าหนด25 พ.ย.63 *อนุมัตขิยาย
เวลาถงึ 30 ก.ย.64 

ข ัน้ตอน : อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงวดที ่

2 เป็นไปตามงวดงาน



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2563  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

อ าเภอ
อยูร่ะหวา่งกอ่หนี ้ บรหิารสญัญา เบกิจา่ยเงนิแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ

หัวหนิ 10 9,620,952 49 1,280,000 59 10,900,952 

ปราณบรุี 1 784,920 1 300,000 20 2,866,501 22 3,951,421 

สามรอ้ยยอด 1 1,498,115 4 2,350,000 7 1,005,100 12 4,853,215 

กยุบรุี 26 3,052,166 26 3,052,166 

เมอืงประจวบ 86 9,684,212 86 9,684,212 

ทับสะแก 10 2,396,500 3 180,000 48 3,692,735 61 6,269,235 

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

บางสะพานนอ้ย 2 2,360,000 45 3,057,197 47 5,417,197 

รวม 24 16,660,486 10 6,630,000 294 27,231,964 328 50,522,450 



รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจา่ยเงนิ 

กอ่หนีผ้กูพนั

- ครภุัณฑก์ารแพทย ์ 10 รายการ (E – Bidding) วงเงนิ 9,620,951.70 บาท  อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา

กอ่หนีผ้กูพนั 

- ปรับปรงุหอพักผูป่้วยใน อาคารลีธ้รีะ 2 ชัน้ 2 (E – Bidding) วงเงนิ 1,016,000.-(ใชง้บคา่เสือ่ม 784,920
สมทบ 231,080) อนุมตัปิป.รายการ 24ส.ค.63  อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายงานขอซือ้ คาดวา่จะลงนาม พ.ย.63

บรหิารสญัญา
- รัว้ รพ.สต.วังกพ์ง 300,000.- อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ครบก าหนด 7 พ.ย. 63 เป็นไปตามงวดงาน 

กอ่หนีผ้กูพนั

- เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจ (E – Bidding) รพ.สามรอ้ยยอด วงเงนิ 1,700,000(คา่เสือ่ม 1,498,114.57
สมทบ  201,885.43) อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา 

บรหิารสญัญา
- ปรับปรงุซอ่มแซม 4 รายการ(ตกลงราคา) อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ วงเงนิ 2,350,000.-

รพ.สต.สามรอ้ยยอด  350,000.- ครบ 24 ม.ค.64 /รพ.สต.ไรเ่กา่ 1,000,000.- ครบ 5 ม.ค.64
รพ.สต.ทุง่เคล็ด 500,000.- ครบ 29ธ.ค.63  /รพ.สต.หนองแก 500,000.- ครบ 17 ธ.ค.63.

รพ.หวัหนิ

รพ.ปราณบรุี

รพ.สามรอ้ยยอด



กอ่หนีผ้กูพนั

- ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งทันตกรรม 2,000,000.- (E-bidding ครัง้ที ่2) ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะ
การเสนอราคา (มผีูย้ืน่เสนอราคา 1 ราย)
- รพ.สต.เนนิดนิแดง  (ตกลงราคา) รายการปรับปรงุซอ่มแซม 6 รายการ วงเงนิ 300,000. ดังนี้
1. ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร รพ.สต.(ปกูระเบือ้งพืน้บรเิวณทางเดนิรอบอาคารสถานบรกิาร) 80,000.-
2. ปรับปรงุซอ่มแซมรพ.สต.หลังคาและฝ้ารพ.สต. 25,000.-
3. ปรับปรงุซอ่มแซมรพ.สต.(โครงการทาสตีัวอาคารภายนอกอาคารสถานบรกิาร) 50,000.-
4. ปรับปรงุซอ่มแซมรพ.สต.(โครงการทาสกีระเบือ้งหลังคาอาคาร) 60,000.-
5. ปรับปรงุซอ่มแซมรพ.สต.(โครงการทาสรัีว้และป้ายบรเิวณดา้นหนา้อาคารสถานบรกิาร) 25,000.-
6. ปรับปรงุซอ่มแซมรพ.สต.(โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี) 60,000.-

- รพ.สต.เนนิดนิแดง ครภุัณฑ ์3 รายการ (ตกลงราคา)  วงเงนิ 96,500.-
รวมเงนิ 396,500.- อยูร่ะหวา่งขออนมุตัจิดัซือ้จดัจา้ง 

บรหิารสญัญา
- ครภุัณฑก์ารแพทย ์3 รายการ วงเงนิ 180,000.-
อยูร่ะหวา่งสง่มอบ 

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจา่ยเงนิ 

อ าเภอทบัสะแก



บรหิารสญัญา

- เครือ่งตรวจอวยัวะภายใน 2,500,000.-
สง่มอบแลว้  คาดวา่จะเบกิจา่ยภายในวนัที ่13 พ.ย. 63
- เครือ่งเอกซเรย์ 1,300,000
รอสง่มอบ สญัญาสิน้สดุ 12 ม.ค. 64

กอ่หนีผ้กูพนั

- ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชัน้เดยีว รพ.บางสะพานนอ้ย 
2,109,000  อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา 
- ปรับปรงุซอ่มแซม รพ.สต.ชา้งแรก 251,000.-
อยูร่ะหวา่งรอผูรั้บจา้งลงนามในใบสัง่จา้ง (ภายใน เดอืนตลุาคม 2563)

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจา่ยเงนิ 
รพ.บางสะพาน

รพ.บางสะพานนอ้ย



แจง้หนว่ยงานเตรยีมความพรอ้มการด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทย ์                    
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ  ปี 2564 

หน่วยบรกิาร

ระดับหน่วยบรกิาร ระดับหน่วยจังหวัด ระดับเขต

ครภุณัฑ์ สิง่กอ่สรา้ง ครภุณัฑ์ สิง่กอ่สรา้ง ครภุณัฑ์ สิง่กอ่สรา้ง

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ
รายกา
ร วงเงนิ

รายกา
ร วงเงนิ

รายกา
ร วงเงนิ

รพ.หัวหนิ 10 10,602,452 5 773,000 1 250,000 

รพ.ปราณบรุี 17 1,078,109 6 1,802,900 7 1,281,400 1 75,000 1 60,200 

รพ.สามรอ้ยยอด 10 1,880,838 3 884,000 4 1,600,000 1 501,670 

รพ.กยุบรุี 9 1,662,915 1 278,038 6 557,000 1 456,000 

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 11 7,574,928 6 131,600 2 333,400 

รพ.ทับสะแก 55 2,548,222 1 43,000 3 991,000 1 585,000 1 1,668,875 

รพ.บางสะพาน 9 2,324,036 7 2,893,000 7 741,000 3 1,149,340 1 4,000,000 

รพ.บางสะพานนอ้ย 19 1,059,400 5 801,252 1 1,200,000 

รวม 140 28,730,900 23 6,702,190 39 7,275,000 9 2,848,740 4 6,230,744 0 0

วงเงนิท ัง้ส ิน้ 51,787,574.09 บาท 

เตรยีมการจดัซือ้ จดัจา้ง 
- สถานทีป่รับปรงุซอ่มแซม  / ตดิตัง้ครภุัณฑ ์
- ก าหนดรายละเอยีดหรอืคณุลักษณะเฉพาะ คณุสมบัตผิูเ้สนอราคา เงือ่นไขการจัดซือ้จัดจา้ง
- รปูแบบและเนือ้หาของสญัญาทีจ่ะลงนาม



ระเบยีบวาระที ่4 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

โดย...รองศริพิรรณ กลบีจันทร ์สสจ.ปข.

4.1 รับเสด็จสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี
กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีและ
การจัดบรกิารหน่วยแพทย์ เคลือ่นที ่พอ.สว. 
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์



สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารจีะ
เสด็จเยีย่มหนว่ยแพทย ์พอ.สว. และพระราชทานของทีร่ะลกึ

แกก่รรมการ อนกุรรมการ และอาสาสมคัร พอ.สว.
ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ในวนัองัคารที ่17 พฤศจกิายน 2563

ณ โรงเรยีนประจวบวทิยาลยั อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



ร่าง ก าหนดการและกิจกรรม
08.00 - 08.30 น. - เตรียมความพร้อมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
09.00 - 12.00 น. - ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อที่ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยบริการ ดังนี้

1.บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป    
2.บริการทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก/ถอนฟัน  
3.บริการปรึกษา - แนะน า/จ่ายยา - วัคซีน เรื่องโรคของสัตว์เลี้ยง

09.00 - 10.30 น. - สมาชิก พอ.สว. ลงทะเบียน รับ Mask และเนื้อเพลง
11.00 - 12.00 น. - สมาชิก พอ.สว. ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้ารับพระราชทาน ดังนี้

1.เข็มเคร่ืองหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่  2.ร้องเพลง เดือนเพ็ญ, ดวงแก้วในดวงใจ   
3.จัดที่นั่งการถ่ายรูป

12.00 - 12.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
11.00 - 12.30 น. - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ และสมาชิก พอ.สว.ประจ าจังหวัด
12.30 - 13.00 น. - ซักซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
14.00 - 14.30 น. - เตรียมรับเสด็จ
14.30 น. เป็นต้นไป - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เสด็จถึงโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง



ร่าง ก าหนดการและกิจกรรม
14.30 น.     
เป็นต้นไป

- ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่15, ผู้บังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และผู้อ านวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  เฝ้ารับเสด็จ

- เสด็จถึง หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานกรรมการ พอ.สว. กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครสมาชิก 
พอ.สว. เฝ้ารับเสด็จ
- ประธานกรรมการ พอ.สว. ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กราบทูลรายงาน

- เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เบิกผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ เข้ารับพระราชทานเข็มเคร่ืองหมายกรรมการ อนุกรรมการ 
และเบิกอาสาสมัครเข้ารับพระราชทานเข็มเคร่ืองหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ ตามล าดับ

- ร่วมขับร้องเพลง จ านวน 2 เพลง (เดือนเพ็ญ, ดวงแก้วในดวงใจ)

- พระราชทานพระด ารัส และพระราชทานพรแก่อาสาสมัคร พอ.สว. 

- ฉายพระรูปร่วมกับอาสาสมคัร พอ.สว. 

- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลคิอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เสด็จไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 









ระเบยีบวาระที ่4 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

โดย...รองศริพิรรณ กลบีจันทร ์สสจ.ปข.

4.2 แผนปฏบิตังิานหน่วยแพทย์
เคลือ่นที ่พอ.สว. จังหวดัประจวบครีขีันธ์
ปีงบประมาณ 2564



แผนปฏบิตังิานหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว.

แผนปฏบิตังิานหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว. ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2563

คร ัง้ที่ วนัที่ สถานที่

3/2564 วันที ่14 พฤศจกิายน 2563 ม.6 บา้นหลงัมกุ ต.ชา้งแรก
อ.บางสะพานนอ้ย

4/2564 วันที ่18 พฤศจกิายน 2563 ม.6 บา้นแพรกตะลยุ ต.เขาจา้ว อ.ปราณบรุี

4/2564 วันที ่28 พฤศจกิายน 2563 ม.10 บา้นหวัเขา ต.หว้ยยาง  อ.ทับสะแก

***หมายเหต ุหลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหลา่กาชาดจังหวัดฯ, สถานกีาชาดหวั
หนิเฉลมิพระเกยีรตฯิ จะลงพืน้ทีเ่ยีย่มผูป่้วยในพระราชานุเคราะหข์องมลูนธิ ิพอ.สว. จ านวน 2 คน เพือ่
มอบชดุยาสามัญประจ าบา้นและถงุยังชพีขอใหผู้รั้บผดิชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผูป่้วยในการ
ลงเยีย่มฯ



ระเบยีบวาระที ่4 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

โดย...SAT  สสจ.ปข.

4.3 สถานการณ์โรคตดิเชือ้ COVID-19



พบผู้ป่วยยืนยันใน 215 ประเทศ/ดินแดน และ 2 เรือส าราญ

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)              (ข้อมูล 26 ตุลาคม 2563) 

ผู้ป่วย 43,767,737 ราย เสียชีวิต 1,164,224 ราย (2.7%) สถานะการรักษาผู้ป่วย

อาการเล็กน้อย, …
อาการรุนแรง/วิกฤต

, 
78,877, 0.2%

เสียชีวิต, 
1,164,224, …

รักษาหาย/ออก
จากรพ., …



10 ล าดับประเทศ ที่พบโรคสูงสุด

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)               (ข้อมูล 26 ตุลาคม 2563) 



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)               (ข้อมูล 26 ตุลาคม 2563) 

พื้นที่ประกาศเขตติดโรค



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)                (ข้อมูล 26 ตุลาคม 2563) 

แนวโน้มจ านวนผู้ป่วย ผู้รักษาหาย/ออกจากรพ.และผู้เสยีชีวิต รายใหม่ทั่วโลก

ป่วยใหม่ 410,521 ราย

รักษาหาย 265,295 ราย

เสียชีวิต 5,102 ราย

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่เปรียบเทียบรายทวีป

v



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)               (ข้อมูล 26 ตุลาคม 2563) 

แนวโน้ม 10 ล าดับประเทศ ที่พบโรคสูงสุด





จ านวนผู้ป่วยประจ าวันท่ี 26 ตุลาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,426 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสม  46,200 ราย

เสียชีวิตใหม่          27 ราย

เสียชีวิตสะสม    1,122 ราย          
(2.43%)

รักษาหาย 26,007 ราย (56.3%)

ก าลังรักษา 19,071 ราย (41.3%)
ย่างกุ้ง 78%

ยะไข่ 6%
พะโค 5%

แนวโน้มผู้ป่วยและเสียชีวิตรายใหม่ 
รายวัน COVID-19 ประเทศเมียนมา

สัดส่วนผู้ป่วยตามภูมิภาค



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศเมียนมา
จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ภาคตะนาวศรี รายจังหวัด ประเทศเมียนมา ข้อมูลวันที่ 26 ตุลาคม 2563

มาตรการในภาคตะนาวศรี

🛑จังหวัดทวายมีมาตรการเข้มให้เปิดตลาดสดครึ่งหนึ่งของร้านค้า
และสลับกันเปิดในแต่ละวัน
🛑 จังหวัดมะริดและเกาะสองได้สั่งห้ามรถบรรทุกสินค้าเข้าในเมือง 
จนกว่าจะทราบผลการตรวจเชื้อทั้งคนขับรถและคนติดตามรถ
🛑 จังหวัดมะริดมีมาตรการเข้ม คนขับรถบรรทุก ทุกคนต้องรับการ
ตรวจเชื้อโดย Test Kit ทราบผลภายใน 40 นาที
🛑 ปิดการจราจรถนนและตลาดมะรดิเป็นเวลา 7 วัน หลังตรวจ
พบเชื้อ SAR-CoV-2 ผู้ขายสินค้าในตลาด

รายสุดท้าย 23 ต.ค.(อ าเภอมะริด)      
เป็นคนขับรถที่เดินทางมาจากย่าง
กุ้ง





ผลการด าเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดนประจวบฯ
การสุ่มตรวจตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR(COVID-19) ชาวเมียนมาที่เดินทางมากับรถขนส่งสินค้าที่เขตรอย ต่อไทย-เมียนมา 
(No man Land) ก่อนถึงช่องทางด่านผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2563

ผู้ขนส่งสินค้า (พม่า)108 ราย จากรถขนส่ง 91 
คัน ผลไม่พบเชื้อ 100 ราย รอผล 8 ราย

วันที่ จ านวนตรวจ RT-PCR (พม่า) ผลตรวจ
ผู้ขนส่งสินค้า ยานพาหนะ

12 ต.ค 63 6/21 6/11 ไม่พบเช้ือ
13 ต.ค 63 10/25 8/12 ไม่พบเช้ือ
14 ต.ค 63 10/20 9/10 ไม่พบเช้ือ
15 ต.ค 63 10/26 8/13 ไม่พบเช้ือ
16 ต.ค 63 2/27 7/14 ไม่พบเช้ือ
17 ต.ค 63 10/22 8/12 ไม่พบเชื้อ
18 ต.ค 63 10/20 9/11 ไม่พบเช้ือ
19 ต.ค 63 5/25 5/12 ไม่พบเช้ือ
20 ต.ค 63 7/21 5/11 ไม่พบเช้ือ
21 ต.ค 63 11/33 9/18 ไม่พบเช้ือ
22 ต.ค 63 10/33 4/15 ไม่พบเช้ือ
23 ต.ค 63 4/22 3/11 ไม่พบเช้ือ
24 ต.ค 63 5/27 3/13 ไม่พบเช้ือ
25 ต.ค 63 3/24 3/13 รอผล
26 ต.ค 63 5/35 4/19 รอผล



ผลการด าเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดนประจวบฯ

จ านวน 8 เหตุการณ์ จ านวน 62 ราย

ผลไม่พบเชื้อทุกราย

การตรวจตัวอย่างด้วยวิธี PCR (COVID-19) ชาวต่างด้าวที่ถูกจับกุมกรณีหลบหนีเข้าเมือง และชาวไทยที่ลักลอบข้ามแดน
กลับจากประเทศเมียนมา วันที่ 13 กรกฎาคม 2563-13 ตุลาคม 2563 
เหตุการณ์ จ านวนตรวจ

RT-PCR
ผลตรวจ

13-19 ก.ค. กรณีชาวพม่าลักลอบเข้าเมือง ช่องทางธรรมชาติสิงขร อ.เมือง 34 ไม่พบเชื้อ

1 ก.ย. กรณีข่าวโรงเรียนปิดที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ตรวจชาวไทยที่ท าไร่
ลักลอบข้ามแดนกลับจากประเทศเมียนมา อ.หัวหิน

5 ไม่พบเชื้อ

6 ก.ย. กรณีนายจ้างสงสัยลูกจ้าง ชาวเมียนมาเดินทางกลับจากไปงานศพ       
อ.มะริด ประเทศเมียนมา อ.ทับสะแก 

1 ไม่พบเชื้อ

7 ก.ย. กรณีชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข าเมือง ประวัติเดินทางมาจาก        
จ.สมุทรสาคร ถูกจับกุมชองพรมแดนธรรมชาติสิงขร อ.เมือง

1 ไม่พบเชื้อ

8 ก.ย. กรณีชาวบังคลาเทศหลบหนีเข้าเมอืง เส้นทางเพชรเกษม เป็นชาว      
บังคลาเทศ 5 ราย ชาวไทย 2 ราย อ.สามร้อยยอด

7 ไม่พบเชื้อ

21 ก.ย. กรณีชาวไทยเดินทางกลับจากไปท างานควบคุมงานกอสราง ที่เมือง    
มูดอง ประเทศเมียนมา อ.สามร้อยยอด

1 ไม่พบเชื้อ

25 ก.ย. กรณีแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง หางานท า อ.หัวหิน 8 ไม่พบเชื้อ

13 ต.ค. กรณีรถยนต์ตกร่องกลางถนน พบชาวกัมพูชาเดินทางมาจาก            
จ.ปัตตานี ไม่มีหลักฐานหนังสือเดินทางและพบสิ่งเสพติด อ.สามร้อยยอด

5 ไม่พบเชื้อ



ผลการด าเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดนประจวบฯ

ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในโรงงาน สถานประกอบการ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คัดกรองแรงงานชาวเมียนมา บ.ทิปโก้ 80 ราย
สุ่มตรวจ RT- PCR 2 ราย ไม่พบเชื้อ

ให้สุขศึกษา คัดกรอง

ประเมินมาตรการ สุขาภิบาล สุ่มตัวอย่าง



ผลการด าเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดนประจวบฯ

ตรวจตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR ผู้ป่วยปอดบวมทุกรายที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 
วันที่ 12-26 ต.ค.2563 จ านวน 55 ราย ผลไม่พบเชื้อ 43 ราย รอผล 12 

ราย





ระเบยีบวาระที ่4 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

4.4 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
(PA/KPI) กระทรวงสาธารณสขุ 
ปีงบประมาณ 2563 จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์

โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.



สรปุผลการประเมนิตวัชีว้ดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ท ัง้ปี) ขอ้มลูจากเขต ณ วนัที ่28/09/63

ม ี24 ตวั  
- ผา่น จ านวน 21 ตวัชีว้ดั  (87.50 %)
- ไมผ่า่น จ านวน 3 ตวัชีว้ดั (12.50 %)

PA

ม ี32 ตวั 
- ผา่น จ านวน 25 ตวัชีว้ดั (78.13 %)
- ไมผ่า่น จ านวน 7 ตวัชีว้ดั ( 21.87%)

KPI

รวม
PA &  KPI ม ี56 ตวั  

- ผา่น จ านวน 46 ตวัชีว้ดั (82.14 %)
- ไมผ่า่น จ านวน 10 ตวัชีว้ดั ( 17.86 %)



สรปุผลการด าเนนิงานตาม PA ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2563

รายจงัหวดัและภาพรวมเขตสขุภาพที ่5

จงัหวดั
จ านวน PA+KPI 
ท ัง้หมด (ขอ้)

จ านวน PA+KPI 
ทีป่ระเมนิ (ขอ้)

จ านวนขอ้ที่
ผา่นเกณฑ์

จ านวนรอ้ยละ
ทีผ่า่นเกณฑ์

เพชรบรุ ี 67 56 47 83.93 %

สพุรรณบรุี 67 58 48 82.76 %

ราชบรุี 67 58 48 82.76 %

ประจวบครีขีนัธ์ 67 56 46 82.14 %

กาญจนบรุี 67 56 44 78.57 %

สมทุรสงคราม 67 56 44 78.57 %

นครปฐม 67 58 44 75.86 %

สมทุรสาคร 67 58 39 67.24 %

รวมเขต 5 67 62 46 74.19 %



ระเบยีบวาระที ่4 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

4.5 สิง่ดีๆ ทีเ่กดิขึน้และไดเ้รยีนรู ้
รว่มกนัในปีงบประมาณ 2563

โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.



การตอ่ยอดนวัตกรรม: ระบบการอนุญาตสถานประกอบการ/ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ความแตกตา่ง
รายการ ระบบเดมิ สสอ. ระบบ Line official

กระบวนงาน ตอ่อาย/ุ
ตรวจประเมนิสถานที่

ทกุกระบวนงาน
ใหค้ าปรกึษา

การยืน่ค าขอ ยืน่ค าขอฯที ่สสอ. ยืน่ค าขอฯทางไปรษณีย์
(ตรวจสอบค าขอฯกอ่นทาง

ไลน ์OA)

การช าระเงนิ ออก QR Code สสจ. เชือ่มโยงกบัระบบสัง่ช าระ
ของ อย. ( สบส. ยังยังออก 

QR Code ของ สสจ.)

ดาวนโ์หลด ไมม่ี แบบฟอรม์,ลงนัด,แจง้ ปชส

จ านวนผูเ้ขา้ใชร้ะบบ

เดมิ ตดิตอ่ สสอ. (ยืน่ค าขอ+ช าระ
เงนิ) 

Line Official : OSSC-Prachuap

ผลลพัธ์ (เปิดระบบ พ.ค.63)

- ลดระยะเวลา ~ 6,300 นาท ี 
(~ 105 ชัว่โมง)
- ลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
~ 28,600  บาท

ประเภท
ผปก.
ทัง้หมด

การเขา้ถงึระบบ

ม.ิย. ก.ค. รวม

อาหาร 379 30 85 115 (30%)

นวด สปา 164 42 61 103 (63%)

สถานพยาบา
ล

199 8 14 22 (11%)

ยา 225 6 18 24 (11%)

เครือ่งส าอาง 75 3 7 10 (13%)



การจดัระบบบรหิารจดัการ ~ สรา้งรายไดใ้หห้นว่ยบรกิาร

พฒันาแพทยแ์ผนไทย
ในหนว่ยบรกิาร

ตวัอยา่ง รพ.สต.ทีม่รีายไดจ้ากบรกิารแพทยแ์ผน
ไทยเพิม่ข ึน้อยา่งโดดเดน่

รพ.สต. ม.ีค.63 เม.ย..63 พ.ค.63 ม.ิย.63

- เกาะหลัก 139,575.20 78,090.00 90,295.66 136,544.50

- เฉลมิพระเกยีรตฯิ 89,655.50 70,018.00 86,946.00 88,105

แหลง่ขอ้มลู : สสอ.เมอืงฯ  (เริม่เก็บขอ้มลู ม.ีค.63)

- ผูป่้วยประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการ
ซือ้ยา และการรกัษา เพิม่ข ึน้

- ผูป่้วยไดร้บัการบรกิารทีด่กีวา่เดมิ
- ลดการใชย้าในโรงพยาบาล 
(ผป.รับยาแผนปัจจบุันนอ้ยลง + ภาวะ
สขุภาพดขีึน้)

ผลลพัธเ์ชงิคณุภาพ



พฒันาระบบบรกิารรองรบัการเบกิจา่ยตรงสทิธขิา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ใน รพ.สต.

เดมิ : รพ.สต.
ไมเ่คยมี
รายไดจ้าก
สว่นนี้

การจดัระบบบรหิารจดัการ ~ สรา้งรายไดใ้หห้นว่ยบรกิาร



การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพดว้ย... DPACpkk Ketogenic Diet

DAPCpkk
ketogenic 

Diet

ขยายสูชุ่มชน 
รพ.สต. 81 แหง่

พัฒนาแกนน าระดบั
อ าเภอ 8 แหง่

สรา้งกระแส
ระดบัจงัหวดั 

ผลการปรบัพฤตกิรรม (1,953 คน)
- กลุม่เสีย่ง DM HT อว้น (1450)
- กลุม่ป่วย DM (263)
- กลุม่ป่วย HT(200)

น า้หนกั(1,902 คน)
ลดลง 63.04%
คงที ่30.49%
เพิม่ขึน้ 6.47%

รอบเอว (1,904 คน)
ลดลง 61.66%
คงที ่33.09%
เพิม่ขึน้ 5.25%

ระดบัน า้ตาล (1,585 คน)
ลดลงเป็นปกต ิ35.02%

ลดลง  37.16%
คงที ่17.48%
เพิม่ขึน้ 10.34%

BP(1,783 คน)
ลดลงเป็นปกต ิ37.74%

ลดลง 34.44 %
คงที ่ 21.20%
เพิม่ขึน้ 6.62 %

DPAC 
KETOGENIC 

DIET

การ
แลกเปลีย่
นในชุมชน

การ
ตดิตามผล 

google 
from

เครอืขา่ย
อาหาร
สขุภาพ

แนวทางพฒันา 
- การนัดหมาย online



การเฝ้าระวงั – รกัษากลุม่เสีย่ง & กลุม่ป่วยวณัโรคปอด

- ผลคัดกรอง 30 ม.ิย.63 100%

คดักรองเร็ว ครอบคลมุ 
- CXR กลุม่เสีย่ง ไตรมาสแรก 96.5%

47,662 ราย

1. SUCCESS RATE NEW 1/63 ≥ 88% 

90.5 100

ปี 2562 ปี 2563

X-ray Screening

ก ากบัตดิตามตอ่เนือ่งทกุระดบั

PCC CAREZOOM Meeting/NTP

82.2

90.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2562

2563

SUCCESS DEAD FAIL DEFUALT TO

โรงพยาบาล จ านวน SUCCESS ขาดยา ตาย

หัวหนิ 17 14 0 3

ปราณบรุี 12 12 0 0

คา่ยธนะรัชต์ 5 5 0 0

สามรอ้ยยอด 8 8 0 0

กยุบรุี 8 8 0 0

ประจวบ 47 39 7 1

ทับสะแก 5 5 0 0

บางสะพาน 10 10 0 0

พานนอ้ย 4 4 0 0

จงัหวดั 116 105 7(6.0) 4(3.4)

พฒันาบคุลากร
แพทย/์DEAD CASE 

CONFERRANCE 



การตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) 

มกีารด าเนนิการตามมาตรการ ประกาศ ค าส ัง่ จงัหวดั เพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค 
อยา่งเขม้ขน้ ท ัว่ท ัง้จงัหวดั  โดยเฉพาะมาตรการ 2P Safety

สสจ.เปิด EOC
กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต ัง้แต ่6 ม.ค.63

- ประชมุ EOC สสจ.& ทมีอ าเภอ
ผา่นระบบ Zoom 142 คร ัง้
- SAT รายงานสถานการณโ์รค 275 ฉบบั
- มขีอ้สัง่การจากการประชมุ 141 ฉบบั
- สรปุสถานการณเ์พือ่สือ่สาร
ความเสีย่งแก ่ปชช./สปก.    >200 ฉบบั

ON WEB 
สสจ.

- ค าสัง่จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์   
- ประกาศจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ 

ประชมุ คกก.โรคตดิตอ่ ประชมุ ศบค.

- คณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่จังหวัดประจวบครีขีันธ์
- ศนูยบ์รหิารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดประจวบครีขีนัธ์



มกีารด าเนนิการตามมาตรการ 2 P Safety [ Patient + Personal ]

บรกิารแอลกอฮอลเ์จล
ลา้งมอื

คดักรองวดัไข้

P: Patient

Social Distancing ลงทะเบยีนออนไลน์

P-Personal

โรงพยาบาล
AIIR
(เตยีง
)

คลนิ ิ
ก

ARI
(หอ้
ง)

ICU for
COVID-

19
(เตยีง)

Negativ
e

Pressur
e

(หอ้ง)

Cohor
t 

W.
(เตยีง
)

Isola
te 

room
(เตยีง
)

หอ้งแยก
เดีย่ว
ประยุกต์
(เตยีง)

รพ.
สนาม
(เตยี
ง)

เคร ือ่งชว่ย
หายใจ

รองรบั COVID-
19

(เครือ่ง)

รพ.หวัหนิ - 1 7 35 62 3 1 62 4

รพ.ปราณบุร ี - 2 - 1 26 9 2 50 2

รพ.สามรอ้ยยอด - 1 - 1 4 2 1 50 2

รพ.กยุบรุ ี - 1 - 1 22 3 2 80 2

รพ.ประจวบฯ - 1 2 1 18 16 1 58 17

รพ.ทบัสะแก - 1 - - 24 6 2 100 0

รพ.บางสะพาน 3 2 - 3 40 20 1 98 4

รพ.บางพานนอ้ย - - - 1 18 3 1 68 4



เกดิ New normal medical service ในพืน้ที่

เป้าหมาย : ลดโอกาสการสมัผสัเชือ้ (เพิม่ระยะหา่ง) - ลดแออดั
วนั สถานที่ รบัผูป่้วยจากพืน้ที่

จันทร์ รพ.สต.
รอ่นทอง

รพ.สต.รอ่นทอง, 
วงัน ้าเขยีว, คลองลอย, 
ชยัเกษม(บางสว่น), 
หว้ยไกต่อ่(บางสว่น),
บา้นทองมงคล
(บางสว่น)

องัคาร รพ.สต.
แมร่ าพงึ

รพ.สต.แมร่ าพงึ, 
พงศป์ระศาสน์

พธุ รพ.สต.
บา้นทอง
มงคล

รพ.สต.ทองมงคล,
บา้นทองมงคล

พฤหสั มลูนธิสิวา่ง
ราษฏร์

ศรัทธาธรรม
สถาน

รพ.สต.ทุง่ขีต้า่ย
รพ.สต.หนองตาจา่

ศกุร์ รพ.สต.
หนองมงคล

รพ.สต.ธงชยั, 
ถ ้าครีวีงศ,์ หนองมงคล, 
หว้ยไกต่อ่,ชยัเกษม

1. จัดทมีสหวชิาชพีลงใหบ้รกิารในพืน้ที่

5

4

3

2

1

1 2
3

4

5

2. รพ.Tele - medicine กบั รพ.สต.
ความคาดหวงั : 
- ลดปรมิาณผูป่้วย NCD ทีต่อ้งมารับบรกิารที่ รพ. ~ 50-70 คน/ วัน
- ลดภาระ & คา่ใชจ้า่ยผูป่้วยทีต่อ้งเดนิทางไกล/ไมส่ะดวกเดนิทาง

NCD clinic เคลือ่นที่
- แพทย์
- พยาบาล
- จนท.Lab
- เภสชักร
- จพ.เภสชัฯ
- ผช.พยาบาล

5 ทมี



1. จดัระบบนดัหมายออนไลน์ 2. ม ีARI Clinic ถาวร

ทันตกรรม

ผลลพัธท์ ีมุ่ง่หวงั

- ลดการแพรก่ระจายเชือ้ COVID-19 และ

โรคระบบทางเดนิหายใจอืน่ๆ ที่ รพ.

แพทยแ์ผนไทย

กายภาพบ าบดั

จองควิผา่น
application นัดหมาย

เลอืกรับบรกิาร

รอตรวจ
แจง้เตอืนผา่นมอืถอื
เมือ่ใกลถ้งึควิ

กลบับา้นได้

ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งโรคทางเดนิหายใจไดร้บั

การตรวจที ่ARI Clinic 100%

ช าระเงนิ/รับยา
หลังรับบรกิาร

เกดิ New normal medical service ในพืน้ที่



การพฒันาองคก์ร...เป็นองคก์รแหง่ความสขุ

Happy 
Relax

Happy 
Body 

Happy
Heart

Happy 
Family 

Happy 
Soul 

Happy 
Society  

Happy 
Money 

Happy 
Work Life 

Happy
Brain 

องคก์ร
แหง่ความสขุ
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โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.

4.6 ปฏทินิการปฏบิตังิานสาธารณสขุ
ปีงบประมาณ 2564  จังหวดัประจวบครีขีนัธ์



ปฏทินิการปฏบิตังิานสาธารณสขุ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจ าปีงบประมาณ 2564

บรหิาร
จดัการ

- จัดท าแผน(ทกุแผน)
- ขออนุมตัแิผน & โครงการ
(ครัง้ที ่1)
- ท า MOU ผูบ้รหิาร
- เยีย่มนเิทศงานหน่วยงาน
ในพืน้ที่
- พัฒนาบคุลากร/ อสม. เพือ่
เพิม่พนูทักษะการใหบ้รกิาร

- รับตรวจราชการ ครัง้ที่ 1
- พัฒนาบคุลากร เพือ่เสรมิ
สรา้งสมรรถนะดา้นตา่งๆ
(เชน่ ความเป็นผูน้ า, 
การใช ้IT, ฯลฯ)

- ปรับแผน
- ขออนุมตัแิผน &
โครงการ (ครัง้ที ่2)
- ท ากจิกรรมสรา้งสขุ
- ประเมนิผล
การด าเนนิงานตาม
ตชว.ทีท่ า MOU
ประจ าปี 2564

- รับตรวจราชการ
ครัง้ที ่2
- ศกึษาดงูาน/
แลกเปลีย่น
เรยีนรูน้อกสถานที่
- สรปุ/วเิคราะหผ์ลงาน
ปีงบฯ 2564 & จัดท า
แผนปีงบฯ 2565

ระยะเวลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บรกิาร - คดักรองสขุภาพกลุม่
เป้าหมายทีท่ าครัง้เดยีว
ตอ่ปีใหค้รอบคลมุกลุม่
เป้าหมาย 

- จัดบรกิารสขุภาพใหก้บั
ประชากรกลุม่เสีย่ง/
กลุม่สงสยัป่วย/กลุม่
ป่วย 

- จัดบรกิารสขุภาพ
ใหก้บักลุม่เป้าหมาย
ตา่งๆ (เก็บตกจาก
ไตรมาส 2)

ก.ย. 2564ต.ค.2563

หมายเหตุ กจิกรรมทีท่กุหนว่ยงานตอ้งท าเป็นประจ า & ตอ่เนือ่ง : ออกก าลงักาย/ KM Day/จติอาสา/
การประชาสมัพนัธผ์ลงานตามนโยบาย on web ของหนว่ยงาน



ระเบยีบวาระที ่4 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

โดย...กลุม่งานประกนัสขุภาพ   สสจ.ปข.

4.7 free schedule



ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการบริการ กรณี Fee schedule 



ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการบริการ กรณี Fee schedule ปี 2563 

ข้อมูลจาก NHSO_MIS  ณ วันที่ 27 ต.ค. 63

หน่วยบริการ

ประเภทบริการ

ข้อมูลได้รับการจ่าย
ชดเชย

บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

บริการ ANC 
บริการ ANC กรณี

ทันตกรรม 
บริการ ANC /Ultrasound

ทันตกรรม เคลือบฟลูออไรด์ ใน
กลุ่มเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) 

ทันตกรรม เคลือบหลุมร่อง
ฟัน ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (6-

12 ป)ี 

คร้ัง เงิน คร้ัง เงิน คร้ัง เงิน คร้ัง เงิน คร้ัง เงิน คร้ัง เงิน คร้ัง เงิน

ประจวบคีรีขันธ์ 12,411 3,312,150 2,808 733,100 1,856 1,040,600 34 17,000 464 185,600 3,176 317,600 4,073 1,018,250

กุยบุรี 7,074 1,759,450 1,300 325,000 670 363,400 25 12,500 117 46,800 1,525 152,500 3437 859,250

ทับสะแก 9,191 2,080,550 1,173 293,000 776 428,000 62 31,000 171 68,400 3,214 311,400 3,795 948,750

บางสะพาน 15,384 3,597,550 3,834 958,000 1,660 903,400 159 79,500 330 132,000 5,504 550,400 3897 974,250

บางสะพานน้อย 5,891 1,310,350 947 236,750 1,082 564,800 134 67,000 183 73,200 3,451 345,100 94 23,500

ปราณบุรี 6,971 1,814,550 1,349 336,250 1,150 624,400 143 71,500 215 86,000 2,214 221,400 1900 475,000

หัวหิน 16,308 6,544,400 4,199 1,063,750 8,499 4,590,000 417 208,500 564 225,600 1,338 133,800 1291 322,750

สามร้อยยอด 9,770 2,537,800 691 172,750 1,456 779,200 332 166,000 299 119,600 2,985 298,500 4,007 1,001,750



บรกิารฝากครรภ ์ANC

- ANC ครัง้แรก    จ านวนเงนิ 1,000 บาท / ครัง้
- ANC ครัง้ที ่2-5 จ านวนเงนิ    400 บาท / ครัง้
- โดยทัง้หน่วยบรกิารแมข่า่ยและลกูขา่ยจะตอ้งสง่ขอ้มลู
ผา่น 43 แฟ้ม แฟ้มทีเ่กีย่วขอ้งคอื person,   prenatal, 
ANC, procedure_opd

- ANC กรณี Ultrasound จ านวนเงนิ 400 บาท / ครัง้



บรกิารฝากครรภ ์ANC

ข้อมูลจาก NHSO_MIS  ณ วันที่ 27 ต.ค. 63

➢CUP หวัหนิ



➢ CUP ปราณบรุี



➢ CUP สามรอ้ยยอด



➢CUP กยุบรุ ี



➢ CUP ประจวบครีขีนัธ์



➢ CUP ทบัสะแก



➢ CUP บางสะพาน



➢ CUP บางสะพานนอ้ย



บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
PAP SMEAR

หญงิไทยทกุสทิธิ มสีทิธรัิบบรกิารตรวจคัดกรอง 1 ครัง้ ทกุๆ 5 ปี ระหวา่ง
ชว่งอายุ 15 – 60 ปี มอีตัราจา่ยชดเชย ดังนี้
- คา่ตรวจ Pap smear /VIA จ านวนเงนิ 250 บาท / ครัง้
- คา่ตรวจ HPV DNA test จ านวนเงนิ 420 บาท / ครัง้
- คา่บรกิารตรวจ Liquid based cytology
จ านวนเงนิ 250 บาท / ครัง้
- การท า Colposcopy รวมคา่ท า biopsy
จ านวนเงนิ 900 บาท / ครัง้
- โดยทัง้หน่วยบรกิารแมข่า่ยและลกูขา่ยจะตอ้งสง่ขอ้มลูผา่น 43 แฟ้ม
แฟ้มทีเ่กีย่วขอ้งคอื person, Diagnosis_opd, special PP



บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู PAP SMEAR ➢ CUP หวัหนิ

ข้อมูลจาก NHSO_MIS  ณ วันที่ 27 ต.ค. 63



➢CUP ปราณบรุี



➢CUP สามรอ้ยยอด



➢ CUP กยุบรุ ี



➢ CUP 
ประจวบครีขีนัธ ์



➢ CUP ทบัสะแก



➢ CUP บางสะพาน



➢ CUP บางสะพานนอ้ย



ทนัตกรรม เคลอืบฟลอูอไรด ์ในกลุม่เด็กวยัเรยีน (4-12 ปี)  มอีตัราชดเชย ดงันี้
- คา่บรกิารเคลอืบฟลอูอไรด ์ในเด็ก 4-12 ปี จ านวน 100 บาท/ครัง้
- รพ. แมข่า่ย บันทกึขอ้มลู ผา่น E-claim ส าหรับหน่วยบรกิารลกูขา่ยบันทกึขอ้มลู
ผา่น 43 แฟ้ม 

ทนัตกรรม เคลอืบหลมุรอ่งฟนั ในกลุม่เด็กวยัเรยีน (6-12 ปี)  มอีตัราชดเชย ดงันี้
- คา่บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟัน ในกลุม่เด็กวัยเรยีน 6-12 ปี 250 บาทตอ่ซี่

- รพ. แมข่า่ย บันทกึขอ้มลู ผา่น E-claim ส าหรับหน่วยบรกิารลกูขา่ยบันทกึขอ้มลู
ผา่น 43 แฟ้ม



บริการทันตกรรมในเด็กนักเรียน ➢CUP หวัหนิ

ข้อมูลจาก NHSO_MIS  ณ วันที่ 27 ต.ค. 63



➢ CUP ปราณบรุีบริการทันตกรรมในเด็กนักเรียน



➢ CUP สามรอ้ยยอด





➢ CUP ประจวบครีขีนัธ์









บริการเพิ่มเติมในหญิงตั้งครรภ์

บริการ ANC กรณี ทันตกรรม/ Ultrasound หญิงไทยตั้งครรภ์ทุก
สิทธิ มีอัตราจ่ายชดเชย ดังนี้

- บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปาก
จ านวนเงิน 500 บาท / ครั้ง

- รพ.สต. ส่งข้อมูลให้ รพ. และ รพ. บันทึกข้อมูล ผ่าน E-claim
- กรณี ANC จ านวนเงิน 400 บาท / ครั้ง



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์

ข้อมูลจาก NHSO_MIS  ณ วันที่ 27 ต.ค. 63



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



บรกิารเพิม่เตมิในหญงิต ัง้ครรภ์



ระเบยีบวาระที ่5 

เร ือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.

5.1 การพัฒนาองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแหง่ความสขุ



การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความสขุ

1. ปรับโฉม/รปูลักษณ์องคก์รใหเ้ป็นองคก์รทันสมยั

2. ปรับสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การพัฒนาสมรรถนะทางกาย

3. จัดใหม้ ีTalent Room

4. จัดกจิกรรมสรา้งความรัก ความสามคัคขีองคนในองคก์ร

ตวัอยา่งกจิกรรมสรา้งสขุใหก้บัคนในองคก์ร



1. ปรบัโฉม/รปูลกัษณ์องคก์ร...ใหเ้ป็นองคก์รทนัสมยั สวยงาม

& น า IT เขา้มาใชใ้นหน่วยงาน

รับขอ้มลู-ขา่วสารผา่นจอทวี ีแทนสือ่สิง่พมิพ์

สือ่สารกบัสว่นกลาง & หน่วยงานในพืน้ที่
ผา่นระบบ Zoom

ตกแตง่
ฝาผนัง

ตกแตง่สี

อาคาร/
ท าซุม้ไมเ้ลือ้ย



2. ปรบัสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การพฒันาสมรรถนะทางกาย

หอ้ง Fitness

ลานจอดรถ-ลาน
ออกก าลงักาย

ขัน้บนัไดบอกพลงังาน



3.จัดใหม้ ีTalent Room ...พืน้ทีป่ระชมุกลุม่ยอ่ย / มมุ Relax เพือ่คดิงาน

ตวัอยา่งของ สสจ.ราชบรุี



4. จดักจิกรรมสรา้งความรกั ความสามคัค ีความเอือ้อาทร

4.1 กจิกรรมจติอาสา..พัฒนา
องคก์ร & พืน้ทีส่าธารณะ/ชมุชน

4.2 กฬีาสมัพันธ ์& งานบญุประเพณี

ใหก้บับคุลากรในองคก์ร

4.3 ดแูล หว่งใย ใสใ่จสขุภาพ

4.4 ท าบญุ ตักบาตร ไหวพ้ระ 9 วัด

4.5 ทอ่งเทีย่วผอ่นคลายในวันหยดุ

4.6 อืน่ๆ
- ตลาดนัดออนไลน ์~ สรา้งรายได ้
- รว่มฉลองความยนิดใีนวาระตา่งๆตรวจสขุภาพประจ าปี

เยีย่มไข ้



ระเบยีบวาระที ่5 

เร ือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.

5.2 การพัฒนาบรกิารสขุภาพตามนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (ขอ้ 3) ระบบบรกิาร
กา้วหนา้ และ (ขอ้ 4) เศรษฐกจิสขุภาพ
*** New Normal Medical Care, 
Digital Health, Innovative Health



โรงพยาบาลประจวบฯ

บรกิารทีโ่ดดเดน่



Prachuap Khiri Khan
Hospital
… ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้น 

- EGD
- Colonoscope
- ERCP







การสอ่งกลอ้งทางเดนิน า้ด ี
ERCP

เริม่สอ่งกลอ้งทางเดนิน ้าดใีนเดอืน สงิหาคม 2562

ไดก้ลอ้ง ERCP ในเดอืน พฤษภาคม 2563

สถติรัิบรเีฟอรผ์ูป่้วยตัง้แต ่เพชรบรุ ีเขตหวัหนิ และ 
อ าเภอเมอืงประจวบฯ

เปิดทัง้ Emergency and Elective case

คาดวา่จะมเีคส ERCP ประมาณ 100 ราย/ปี





แผนการพัฒนาในปีงบฯ 2564

1. ขยายการบรกิารสอ่งกลอ้งทางเดนิอาหาร และทางเดนิน า้ดี
ใหเ้พยีงพอตอ่การรักษาคนไขใ้นประจวบครีขีนัธแ์ละจังหวดัใกลเ้คยีง

2. ท าโครงการคดักรองมะเร็งล าไส้ รว่มกบัโรงพยาบาลบางสะพาน 
- เพิม่การตรวจคดักรองมะเร็งล าไสข้องจังหวดัประจวบครีขีนัธ์
ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย 

- เริม่โครงการประมาณ ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 มเีป้าหมายผูป่้วยเขา้รว่
โครงการ ~  200 คน

3. พฒันาเป็นศนูยส์อ่งกลอ้ง และรับสง่ตอ่ผูป่้วย Endoscope ของ
จังหวดัประจวบครีขีนัธแ์ละจังหวดัใกลเ้คยีง



บรกิารทีโ่ดดเดน่ของ
...โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นการสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารและตบั
...ใหบ้รกิาร 

- สอ่งกลอ้งตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และ
ล าไสเ้ล็กสว่นตน้ (Esophagogastroduodenoscopy)

- สอ่งกลอ้งตรวจล าไสใ้หญ ่(Colonoscopy)

- สอ่งกลอ้งตรวจรักษาทอ่ทางเดนิน ้าด ีและตบัออ่น 
Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography
(E.R.C.P.)



1) ดา้นสถานที่
- หอ้งสอ่งกลอ้ง (อยูใ่นหอ้งผา่ตดั)

ความพรอ้ม



2) ดา้นอปุกรณเ์ครือ่งมอืเครือ่งใช ้

1. กลอ้ง Colonoscopy 2 เสน้
2. กลอ้ง Gastroscopy  2 เสน้
3. กลอ้ง ERCP 1 เสน้
4. เครือ่งจี ้Endoscopy 1 เครือ่ง
5. เครือ่งจี ้Argon plasma coagulation 1 เครือ่ง 
6. เครือ่งมอืทีใ่ชท้ าหตัถการตา่งๆ
7. เครือ่งลา้งกลอ้ง 1 เครือ่ง



1. Surgeon 3 + GI med. 1
2. Endoscopic Nurse 1 + ก าลงัสง่ไป
ศกึษา 1 คน

3. Circulating nurse 2 คน
4. Anes 3 คน

3) ดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร



แผนการจดับรกิาร

บรกิาร กลุม่เป้าหมาย วนั/เวลา

EGD - ผูป่้วยโรคกระเพาะ
- ผูป่้วยเลอืดออกทางเดนิอาหารสว่นตน้

- Case Elective : ในวัน
และเวลาราชการ 

- Case Emergency: 
ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง

Colonoscope - กลุม่คดักรองมะเร็ง (อาย ุ50 ปีขึน้ไป)
- ผูป่้วยทีม่อีาการระบบขบัถา่ยผดิปกติ
- ผูป่้วยทีถ่า่ยเป็นเลอืด

ERCP - ผูป่้วยทีม่ปัีญหาระบบทอ่น ้าดแีละ
ตบัออ่น

ปรมิาณกลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดเ้ขา้ถงึบรกิาร 

บรกิาร ปรมิาณ (คน/ปี) คาดประมาณจากปี 63

EGD 662

Colonoscope 533   (คัดกรองมะเร็ง) 

ERCP 58



1. เครือ่งมอือปุกรณ์ทีใ่ช ้
- สว่นใหญน่ ากลับมา Re-Sterile ใหมอ่กีครัง้ 
(เครือ่งมอื 1 ชิน้ สามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยมากกวา่ 1-5 ครัง้)

2. กลอ้งสอ่งกลอ้ง 1ตัว ราคาประมาณ 1.5 ลา้นบาท  
- หากดแูลดแีละใชง้านทีถ่กูวธิ ีสามารถใชง้านได ้~ 3 ปี 
- ขอ้มลูจากการใชง้านจรงิ (ปีละ 600 คน * 3 ปี = 1,800 คน)
คดิคา่เสือ่ม เฉลีย่ 1 คน 1,500,000 ÷ 1800 = 833 บาท/คน
- น ามาหักลบกบัคา่ DRG  ของกระทรวง

3. ผูป่้วยไดรั้บการรักษาผา่นกลอ้ง ชว่ยลดวันนอนและลดคา่ใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้ใหแ้กโ่รงพยาบาล

รายไดท้ีเ่พ ิม่และรายจา่ยทีล่ด



รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บในการใหบ้ริการ

หตัถการ
คา่ใชจ้า่ย
ในหอ้ง
ผา่ตดั

คา่อปุกรณ์
คา่Impla
nt ทีใ่ช้

ไป

รายรับ

วนันอน 
รพ.รพ.เรยีก

เก็บ

จา่ย
กลบัคนื 
รพ

คา่Implant 
ที ่เบกิกลบั
ได้

EGD 2,000 0 0 43,243.75 19,595 0 5 วนั

EGD c Clotest 2,000
150/1ชิน้ 
(แผน่Clotest)

0 26,082.25 15,675.51 0 14 วนั

EGD c Clip  c ADR 
injection

5,000
1,350/  ( ใช ้
Clip 3 ตัว ตัว
ละ450 บาท)

0 21,210 18,280 0 6 วนั

EGD c GLU 12,000
8,025/1Dose  

(GLU)
0 331,681 25,255.14 0 38 วนั

EGD c EVL 7,400 0 2,500 166,366 27,723.59 4,500 18 วนั

Colono 2,000 0 0 4,950 13,296.43 0 3 วนั

ERCP 7,800
15,300/ 

อปุกรณ์พืน้ฐาน
การท าERCP

0 11,338 29,087 0 2 วนั



บรกิารทีโ่ดดเดน่

โรงพยาบาลหวัหนิ



ศนูยห์วัใจและสมอง
โรงพยาบาลหวัหนิ

ศนูยห์ัวใจและสมอง
โรงพยาบาลหัวหนิ



ศนูยห์วัใจและสมอง
...โรงพยาบาลหวัหนิ

01

03

04

0

http://www.phudoilay.com/huahin/wp-content/uploads/2010/06/P7.jpg


ความกา้วหนา้การด าเนนิงาน

01

03

04

01

0

จัดท าโครงการจา้งเหมาบรกิารรักษา การท าหตัถการผูป่้วยกลุม่โรคหัวใจ 
โรคหวัใจขาดเลอืดและโรคหลอดเลอืดสมอง

ผลการด าเนนิการจัดจา้งฯ
- บรษัิท รอยลัฮารท์ การแพทย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ผูเ้สนอราคาได ้

ความกา้วหนา้ของงาน 
- ลงนามในสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ (วนัที ่8 ตลุาคม 2563)
- ระยะเวลา 365 วนั (ตัง้แตว่นัที ่9 ต.ค.2563 - 8 ตลุาคม 2564)

02

03



01

03

04

0

รพ.หวัหนิ 1 ใหบ้รกิารวนัจนัทร ์และวนัพธุ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เร ิม่ใหบ้รกิาร วนัที ่16 ตลุาคม 2563

อาคาร OPD 3 (ช ัน้ 5)

ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

ศนูยห์วัใจและสมอง



01

03

04

0

ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

- ความพรอ้มดา้นอาคาร สถานที ่(หอ้งตรวจ)

ศนูยห์วัใจและสมอง



01

03

04

0
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (ช ัน้ 6)

ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

- ความพรอ้มดา้นอาคาร สถานที ่ (หอผูป่้วย)

ศนูยห์วัใจและสมอง



01

03

04

0
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชัน้ 4)

ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

- ความพรอ้มดา้นอาคาร สถานที ่(หอ้งสวนหัวใจและหลอดเลอืดสมอง)

ศนูยห์วัใจและสมอง



01

03

04

0

ณ รพ.หวัหนิ 4
- เริม่ใหบ้รกิารวันที ่25 กนัยายน 2563
- บรกิารทกุวันศกุร ์เวลา 09.00 – 12.00 น.

ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

คลนิกิเฉพาะทางโรคหวัใจ Cardiology Clinic

บรกิารทีใ่ห.้..
- ตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ
- ตรวจหัวใจดว้ยคลืน่เสยีง
สะทอ้นหัวใจ
- ผา่ตัดหัวใจ (นอกเวลา)



01

03

01

0

02

กลุม่เป้าหมาย : ผูป่้วยกลุม่โรคหวัใจ โรคหวัใจขาดเลอืดและ
โรคหลอดเลอืดสมอง ในจังหวดัประจวบครีขีนัธ์
และจังหวดัใกลเ้คยีง

ปรมิาณกลุม่เป้าหมายทีค่าดวา่จะไดเ้ขา้ถงึบรกิาร: 
- หลงัจากเปิดใหบ้รกิาร มผีูใ้ชบ้รกิารแลว้จ านวน 13 ราย

แผนการใหบ้รกิาร & ความคาดหวงั



โรงพยาบาลบางสะพาน

บรกิารทีโ่ดดเดน่



ศนูยเ์ชีย่วชาญ
ดา้นการดแูลรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูและขอ้

...โรงพยาบาลบางสะพาน



ศนูยบ์รกิารทีโ่ดดเดน่ดา้นกระดกู & ขอ้
ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ตอนลา่ง

1. ผา่ตดัเปลีย่นขอ้เทยีม รักษาขอ้เขา่-สะโพกเสือ่ม

2. ผา่ตดักระดกูสนัหลัง

3. ผา่ตดัอบุตัเิหตขุองกระดกูและขอ้

4. ท าขาเทยีม โดยโรงงานท าขาเทยีมพระราชทาน

5. ดแูลผูม้ภีาวะกระดกูพรนุ

บรกิารของศนูยฯ์



ข้อเข่าเทยีม

1. ผา่ตดัเปลีย่นขอ้เทยีม รักษาขอ้เขา่-สะโพกเสือ่ม



ข้อสะโพกเทียม



Interlocking nail (Short ZNN)

2.ผา่ตดัอบุตัเิหตขุองกระดกูและขอ้



Interlocking nail



Spine



T spine



ศนูยผ์า่ตดัเปลีย่นขอ้เทยีมรกัษาขอ้เขา่-สะโพกเสือ่ม

- ความพรอ้มดา้นก าลงัคน สถานที ่
เครือ่งมอื

– ศลัยแพทยก์ระดกูและขอ้ จ านวน 3 ทา่น

– วสิญัญแีพทยแ์ละอายรุแพทย ์สาขาละ 1 ทา่น

– หอ้งผา่ตดัปลอดเชือ้ทีไ่ดรั้บมาตรฐาน

ความพรอ้มในการจดับรกิาร



-ไดร้บัการสนบัสนุน
– กระดกูเทยีม bone graft จากโรงพยาบาลศริริาช

– มอีาจารยจ์ากโรงพยาบาลศริริาช มาชว่ยท าการผา่ตดั

ทีโ่รงพยาบาลบางสะพาน เพือ่ถา่ยทอดเทคนคิ

ความพรอ้มในการจดับรกิาร



ไดร้บัความอนเุคราะหก์ระดกูเทยีม (bone graft)
จากศนูยเ์นือ้เยือ่ชวีภาพ กรงุเทพ โรงพยาบาลศริริาชศริริาช



อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากโรงพยาบาลศริริาช 
มาถา่ยทอดเทคนคิ

การท าผา่ตดัขอ้สะโพก ที ่รพ.บางสะพาน



Revision THA



• ไดร้บัการสนบัสนนุ
– รพ.ประจวบครีขีนัธ ์รับสง่ตอ่ผูป่้วยในรายทีม่ี
การบาดเจ็บซบัซอ้น หรอืบาดเจ็บหลายต าแหน่ง

• ความคาดหวงั

– จ านวนผูป่้วยลดลง เนือ่งจากเป็นการบาดเจ็บทีป้่องกนัได ้

ศนูยผ์า่ตดัอบุตัเิหตขุองกระดกูและขอ้

ความพรอ้มในการจดับรกิาร



3.ศนูยท์ าขาเทยีม โดยโรงงานท าขาเทยีมพระราชทาน

- ศนูยท์ าขาเทยีมแหง่ที ่2 ของจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ (แหง่ที ่1: รพ.หวัหนิ)

ความพรอ้มในการจดับรกิาร



4.ศนูยด์แูลผูม้ภีาวะกระดกูพรนุ

• ความพรอ้มของโรงพยาบาลบางสะพาน
– ศลัยแพทยก์ระดกูและขอ้ จ านวน 3 ทา่น

– อายรุแพทย ์จ านวน 1 ทา่น

• ไดร้บัการสนบัสนนุ
– ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

– รถตรวจมวลกระดกูเคลือ่นทีจ่ากบรษัิทเอกชน

• ความคาดหวงั
– ดแูลผูป่้วยกลุม่นีไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและรอบดา้น

ความพรอ้มในการจดับรกิาร





โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด

บรกิารทีโ่ดดเดน่



โครงการฟ้ืนฟผููป่้วยทีม่โีรคประจ าตวั
และการดแูลรักษาดวงตา

รพ.สามรอ้ยยอด – รพ.ผูส้งูอายวุัดตาลเจ็ดยอด



Strong 
heart

Smart 
bone 

GOOD 
brine/eye/kidney

1

2

3

2 S
1 G

มาตรการหลกั
การเปิดใหบ้รกิาร

IPD : 29 เตยีง 
- IMC, PALLIATIVE, CANCER 
CAPD, pt. ผา่ตัดตา

OPD 
- คลนิกิพเิศษทางตา
- คลนิกิชะลอไตเสือ่ม / CAPD 

ด าเนนิงานโรงพยาบาลผูส้งูอายวุดัตาลเจ็ดยอด



- วสิญัญพียาบาล 2คน

วสิญัญพียาบาล

- ผา่นการอบรมหลกัสตูรการผา่ตัด
ดวงตา 4 เดอืน 

- ผา่นการอบรมหลกัสตูรการผา่ตัด
ดวงตา 6 สปัดาห์

พยาบาลวชิาชพีทีห่อ้งผา่ตดั

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นจอประสาทตา /
ตอ้หนิ/ศลัยกรรมจักษุ

จกัษุแพทย์

-พยาบาลวชิาชพี  4 คน 
(ผา่นการอบรม eye nurse 1 คน)
-ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้2คน 

Opd

ความพรอ้มในการจดับรกิารคลนิกิพเิศษทางตา

ก าลงัคน



ทมีจักษุแพทย์

พญ.นวลนาง กายสอน
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นตอ้หนิ

นพ.สกล ต ัง้จรรยาธรรม
จกัษุแพทยท์ ัว่ไป

นพ.เทยีนชยั เมธานพคณุ
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นจอประสาทตา

นพ.พรชยั มไหสวรยิะ
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นศลัยกรรมจกัษุ



ความพรอ้มดา้นสถานทีแ่ละการจดัใหบ้รกิาร

ใหบ้รกิารผา่ตดัตอ้กระจก/
ตอ้เนือ้/หนังตาตก/exicision

วนัองัคาร
คลนิกิจอประสาทตา

- ผูป่้วยโรคทางจอประสาทตา/ เบาหวานขึน้
จอประสาทตา

หอ้งผา่ตดัตา OPD ตา

วนัพธุที ่4 ของเดอืน
คลนิกิแกไ้ขปัญหาหนังตาตก

- ผูป่้วยทีม่ปัีญหากลา้มเนือ้ตา/หนังตาตก/

ถงุใตต้า

วนัพฤหสับดี
คลนิกิตอ้หนิ /จักษุท่ัวไป

- ผูป่้วยทีม่ปัีญหาตอ้หนิ ลานสายตา 



ความพรอ้มดา้นเครือ่งมอือปุกรณ์

- PRP (pan-retinal photocoagulation)
รักษาเบาหวานขึน้จอประสาทตา
- focal laser 

- LPI (Laser Peripheral Iridotomy)
- YAG CAP (Yag laser peripheral

iridotomy )

- fundus camera/
Hand fundus camera 

Laser Fundus camera 

Slit Lamp Digital 
microscope 

Double laser



- ส าหรับวัดเลนส ์ 
- อลัตรา้ซาวด์

- -

เครือ่งวดัความดนัลกูตา
ชนดิเป่าลม

เครือ่งวดัก าลงัเลนส์

ของแวน่ตา

เครือ่งวดัสายตาและ
ความโคง้กระจกตา

อตัโนมตั ิ 
( Auto refraction )

A- B SCAN 

Indirect 
ophthalmoscope 

phacoemulsification

ความพรอ้มดา้นเครือ่งมอือปุกรณ์



จ านวนผูร้บับรกิาร



ความคาดหวงั

1. ปรมิาณกลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดร้บับรกิาร 
- คดักรองไดเ้พิม่ขึน้โดยขยายโอกาสทีอ่าย ุ40ปี 
- พืน้ที ่อ.ใกลเ้คยีง สามารถเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวก รวดเร็วขึน้

2. ลดระยะเวลา /ระยะทางของผูร้บับรกิาร 
3. ลดรายจา่ย

- ของผูรั้บบรกิาร (คา่เดนิทาง คา่อาหาร คา่จา้งดแูล)
- ของ รพ.  (ตามจา่ยจากการ Refer เพือ่รับการตรวจดว้ยเครือ่งมอืพเิศษตา่งๆ ) 

รายจา่ย (ตอ่ปี) รายรบั (ตอ่ปี)

- เฉลีย่ตอ่ปี (เมือ่กอ่น)ทีต่อ้ง Refer ~  5 แสน - เมือ่กอ่น (ไมม่ขีอ้มลู)

- เฉลีย่ตอ่ปี (ปัจจบุนั) ~  1 - 2 แสน - ปัจจบุนั ~ 1.2 ลา้นบาท



โรงพยาบาลกยุบรุ ี

บรกิารทีโ่ดดเดน่



กจิกรรมบรกิารทีจ่ะท าใหโ้ดดเดน่

- บรกิารมารดาหลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทย

- บรกิารอบสมนุไพร

- บรกิารเผายาสมนุไพร

บรกิารแพทยแ์ผนไทย & การแพทยท์างเลอืก 

...รพ.กยุบรุ ี



ความพรอ้มดา้นสถานที่

-จดุคดักรอง/ซกัประวตั/ิตรวจรา่งกาย
-เตยีงนวดไทย 9 เตยีง
-หอ้งอบสมนุไพรรวม 2 หอ้ง (แยกชาย/หญงิ)
-มมุเตรยีมหตัถการทบัหมอ้เกลอื/เผายาสมนุไพร
-หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ 2 หอ้ง (แยกชาย/หญงิ)
-หอ้งน า้/อาบน า้ 2 หอ้ง (แยกชาย/หญงิ)
-ตูเ้ก็บทรพัยส์นิ/ของมคีา่ (แยกชาย/หญงิ)

บรกิารแพทยแ์ผนไทย & การแพทยท์างเลอืก 

...รพ.กยุบรุ ี



บรกิารแพทยแ์ผนไทย & การแพทยท์างเลอืก 

...รพ.กยุบรุ ี

ความพรอ้มดา้นบคุลากร

-แพทยแ์ผนไทย 2 คน  (มใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรมไทย)
-ผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย 6 คน
-จพ.สาธารณสขุช านาญการ 1 คน
-จนท.บนัทกึขอ้มลูบรกิาร 1 คน



บรกิารแพทยแ์ผนไทย & การแพทยท์างเลอืก 

...รพ.กยุบรุ ี

แผนการจดับรกิาร

บรกิาร กลุม่เป้าหมาย วนั/เวลา

-นวดเพือ่การบ าบดัรกัษา
-ประคบสมนุไพร
-อบสมนุไพร
-ทบัหมอ้เกลอื
-เผายาสมนุไพร
-จา่ยยาสมนุไพร

-ประชาชานท ัว่ไป
-เจา้หนา้ทีข่องรฐั
-ขา้ราชการ
-มารดาหลงัคลอด
-ผูป่้วยอมัพฤกษ/์อมัพาต

-ใหบ้รกิารทกุวนั 
(ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์
-เวลา 8.00-20.00 น.

ปรมิาณกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้ถงึบรกิาร

บรกิาร
ปรมิาณ (คร ัง้/ปี)

(คาดการณ์จากปีงบ 2563)

-นวด+ประคบ 16,500

-อบสมนุไพร 3,500

-ทบัหมอ้เกลอื 100

-จา่ยยาสมนุไพร 1,000

รวมทกุบรกิาร >21,000ทีม่าขอ้มลู : HDC สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์



1. ปรมิาณกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้ถงึบรกิาร

รอ้ยละบรกิาร
แพทยแ์ผนไทย 
รพ.กยุบรุ ี

ปีงบ 2561
(ครัง้/ปี)

ปีงบ 2562
(ครัง้/ปี)

ปีงบ 2563
(ครัง้/ปี)

เป้าหมาย
ปีงบ 2564
(ครัง้/ปี)

ผูป่้วยนอกไดร้บั
บรกิารแพทย์
แผนไทย

22,102 17,481 18,298 >21,000

ผูป่้วยนอก
ท ัง้หมด

74,414 69,476 64,688 70,000
(เฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั)

รอ้ยละ 29.70 25.16 28.29 ≥30.00

ทีม่าขอ้มลู : HDC สสจ.ประจวบครีขีนัธ์

บรกิารแพทยแ์ผนไทย & การแพทยท์างเลอืก 

...รพ.กยุบรุ ี
ความคาดหวงั 



สทิธิ
ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563

(ถงึ ส.ค.63)

เป้าหมาย
ปีงบ 2564

จ านวนรายไดจ้ าแนกตามสทิธิ (บาท)

เบกิไดข้ ึน้ทะเบยีน 2,773,820 1,840,250 1,857,060

เพิม่ข ึน้
จากปีงบ 2563
รอ้ยละ 20

ประกนัสงัคม 116,100 193,500 199,080

ช าระเงนิเอง 52,960 47,400 64,840

สปสช. 363,440.95 381,152.33 194,725

รวม 3,306,320.95 2,462,302.33 2,315,705 ≥2.8 ลา้นบาท

บรกิารแพทยแ์ผนไทย & การแพทยท์างเลอืก 

...รพ.กยุบรุ ี
ความคาดหวงั 

2. รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้



ระเบยีบวาระที ่5 

เร ือ่งเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์ สสจ.ปข.

5.3 การประชมุ คปสจ.สญัจร



การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัจงัหวดั
(คปสจ.) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ปรบัรปูแบบเป็น คปสจ.สญัจร (สถานที ่: หอ้งประชุมโรงพยาบาล)

เดอืน โรงพยาบาล

ตลุาคม 2563 สสจ.ประจวบครีขีันธ์

พฤศจกิายน 2563 รพ.หัวหนิ

ธันวาคม 2563 รพ.ปราณบรุี

มกราคม 2564 รพ.สามรอ้ยยอด

กมุภาพันธ ์2564 รพ.กยุบรุี

มนีาคม 2564 รพ.บางสะพานนอ้ย

เมษายน 2564 รพ.บางสะพาน

พฤษภาคม 2564 รพ.ทับสะแก

มถินุายน 2564 รพ.ประจวบครีขีันธ์

ก.ค.-ก.ย. 2564 สสจ.ประจวบครีขีันธ์

แผนการสญัจร



ระเบยีบวาระที ่6 

เร ือ่งจากอ าเภอ

6.1 การพัฒนาประสทิธภิาพการเงนิ
การคลงั และแผน LOI โรงพยาบาล
ปราณบรุี

โดย...โรงพยาบาลปราณบรุี



โรงพยาบาลปราณบรุ ี

สถานการณ์การเงนิการคลงั
โรงพยาบาลปราณบรุี



RISK SCORE  (ปี 2559-2563) 

ปีงบ Q1 Q2 Q3 Q4

2559 1 2 2 4

2560 1 0 0 1

2561 0 0 1 3

2562 1 1 0 6

2563 1 0 1 7

CF

0.36 

12.85 

2.88 

0.01 

(1.61)

-5 5 15

2559

2560

2561

2562

2563

Millions

ทนุหมนุเวยีน (NWC) หน่วย:ลา้นบาท



ความสามารถในการท าก าไร

 (20)  (10)  -  10  20  30  40  50

2561

2562

2563

MILLIONS

ปี 2561 2562 2563

EBIDA 39,245,340 1,433,522 -1,738,452

NI+Depreciation 30,580,086 -7,355,547 -11,747,714
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อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (current ratio)
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อตัราสว่นสนิทรัพยค์ลอ่งตวั ( Quick Ratio)
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0.99
1.25

0.99
0.66 0.67

0

0.5

1

1.5

2

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

อตัราสว่นเงนิสดหมนุเวยีน (cash ratio)

สภาพคลอ่งทางการเงนิ



สาเหตกุารเกดิวฤิตการเงนิการคลงั

1.  คา่ใชบ้คุลากรทีเ่พิม่ขึน้ แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ีม่ี
ประสทิธภิาพ
2.  รายได ้ ขา้ราชการ และ ผูป่้วยใน ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย
3.  ตน้ทนุบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
4.  ปัญหาดา้นการบรหิารจัดการ เชน่ การเรยีกเก็บ  
การรายงานหนี ้การตรวจสอบสทิธิ ์ การ audit



ขอ้มลูบคุลากร 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ขา้ราชการ 86 84 87 85 94 92

ลกูจา้งประจ า/พรก 10/2 10/2 10/2 10/2 10/3 8/3

พนักงานกระทรวง
สาธารณสขุ

39 40 42
71 86 86

ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน /
นร.ทนุ

39 58 61
26 9 9

ลกูจา้งรายวนั 62 66 94 96 105 106

รวม 255 260 296 290 307 304

61.2 65.1
43.7

60.6 59.7

0

50

100

2559 2560 2561 2562 2563

* ไมร่วมลกูจา้งแบบแบง่สดัสว่นรายได ้

สาเหต ุ: 1.คา่ใชจ้า่ยบคุลากรทีเ่พิม่ขึน้ แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพ

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ย
บคุลากร ตอ่
รายไดท้ ัง้หมด



ตน้ทนุ
บคุลากร

2561 2562 2563 planfin
2564

ปี 63
เทยีบคา่
กลาง ปี 62

เงนิเดอืนและคา่จา้ง
ประจ า

39.2 39.4 42.7 41.5 <x̅

คา่จา้ง พกส 6.4 8.4 11.5 11.9 <x̅

คา่จา้งชัว่คราว 14.3 16.2 13.4 9.0 >x̅ +3sd

คา่ตอบแทน - ฉ.5/ OT 11.5 13.4 11.6 11.1 >x̅

คา่ตอบแทน - พตส. 2.1 2.0 2.1 2.1 >x̅

คา่ตอบแทน - ฉ 11/ฉ12 6.4 8.4 8.6 7.3 >x̅

สาเหตุ : 1.คา่ใชบ้คุลากรทีเ่พิม่ขึน้ แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพ



มาตรการด าเนนิการ

• การงดการจา้งบคุลากรเพิม่ /ทดแทน

• ปรับลดจ านวนเวร OT ลง   (เริม่ พย. เป็นตน้ไป)

1. เวร  ON Call  OR ลดลง  370,000 บาท/ปี

2.เวรซกัฟอก ลดลง 28,000  บาท/ปี( การปรับระบบการสง่ผา้ )

3. หอ้งยา   ลดลง  120,450 บาท/ปี   (ปรับการขึน้เวรดกึ)

4. รปภ ลดลง 120,450 บาท/ปี  

5.  แมบ่า้น ลดลง  31,680 บาท/ปี

• การเปลีย่นการจา่ยคา่ตอบแทนกลุม่สนับสนุน จาก ฉ11 เป็น ฉ12 จาก 2.7
ลา้น เป็น 1.4 ลา้น       

สาเหตุ : 1.คา่ใชบ้คุลากรทีเ่พิม่ขึน้ แตไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพ



ผูป่้วยใน

2561 2562 2563

SUM adj RW 2,774.79 2,977.85 2,686.96

รายได ้IPD 25,339,039.11 29,905,276.26 26,878,668.73

23
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2560 2561 2662 2563

วันนอน/ปี 14,191 13,203 14,297 12,874

วัน:คน 3.1 3.08 3.06 3.25

CMI 0.63 0.6683 0.6754 0.6963
Sum Adj RW

73.9 70
64.8

57.3
63.5

57.3

2558 2559 2560 2561 2562 2563

อตัราครองเตยีง (รอ้ยละ)

สาเหต ุ  : 2  รายไดก้ลุม่ขา้ราชการ และ ผูป่้วยในไมไ่ดต้ามเป้าหมาย

ปี 64 IPD UC / เบกิได ้ 20.4 ลา้นบาท



2559 2560 2561 2562 2563

รวม 146,297 156,255 158,154 163,827 146,562

เบกิได ้ 28,366 34,920 37,457 39,864 34,043

ผูป่้วยนอก (คร ัง้/ปี)

สาเหต ุ  : 2  รายไดก้ลุม่ขา้ราชการ และ ผูป่้วยในไมไ่ดต้ามเป้าหมาย

สถติผิูป่้วยนอก ปี 63
กลุม่ขา้ราชการ 

รายได ้ตอ่ visit  316.89  บาท
จ านวนสทิธเิบกิไดใ้นอ าเภอ
5,716 คน



สาเหต ุ  : 2  รายไดก้ลุม่ขา้ราชการ และ ผูป่้วยในไมไ่ดต้ามเป้าหมาย

1. ก าหนดการเพิม่รายได ้OPD กลุม่เบกิได ้
ขา้ราชการ  10.29 ลา้นบาท  เป็น 14.0 ลา้นบาท
อปท  1.3 ลา้นบาท  เป็น  2.0 ลา้นบาท

2. การเพิม่อตัราการ Admit 
UC   16.52  ลา้นบาท เป็น  21.86 ลา้นบาท

- การเปิดคลนิกิขา้ราชการ
- การเพิม่รายไดก้ลุม่ทัน

ตกรรม กายภาพ และ
แพทยแ์ผนไทย

- การเพิม่อตัราครองเตยีง  80 %
- เพิม่การทบทวนการชารท์ เพือ่

ลดสว่นตา่งคา่ใชจ้า่ยสงูจาก 
5 ลา้น เป็น 4 ลา้น

มาตราการ



สาเหต ุ3
ตน้ทนุบรกิารทีเ่พ ิม่ข ึน้
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ตน้ทนุผูป่้วยนอก(บาท)
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ตน้ทนุผูป่้วยใน(บาท)
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คา่รักษาตามจา่ย

Plan fin 



ตน้ทนุบรกิารทีส่ าคญั 2561 2562 2563 Plan fin
64

ปี 2563
เทยีบคา่
กลาง ปี 62

ยาใชไ้ป 16.9 17.2 19.5 17.0 >x̅+1SD

เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าและ
วสัดกุารแพทย์

3.9 3.6 4.2 3.65 >x̅

วสัดวุทิยาศาสตร์ 3.3 3.0 3.9 3.5 <x̅

ทันตกรรม 0.8 0.6 0.46 0.95 <x̅

วสัดใุชไ้ป 7.8 6.4 7.5 6.5 >x̅+2SD

คา่ใชส้อย 4.49 4.73 4.40 5.0 <x̅

คา่สาธารณูปโภค - - 4.0 4.0 >x̅+1SD

สาเหต ุ3 ตน้ทนุบรกิารทีเ่พิม่ข ึน้



มาตรการ
1. ยา   19.5 ลา้น  เป็น 18.0 ลา้นบาท

- ปรับระบบการเบกิจา่ยยาใน รพ.สต.

- การทบทวนการใชย้าโดยองคก์รแพทย ์เพือ่ลดการใชย้า 
atrovastatin และยาทีจ่า่ยตามอาการ  ยาสมนุไพรทีร่าคาแพง

2. การใชม้าตรการประหยดั 

- เวชภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่า วสัดกุารแพทย ์4.2 ลา้น เป็น 3.6 ลา้น

- วสัดสุ านักงาน        1.05 ลา้น เป็น 0.8 ลา้นบาท   

- วสัดคุอมพวิเตอร ์  1.36 ลา้น เป็น 0.9 ลา้นบาท

- ครภุณัฑต์ า่กวา่เกณฑ ์จาก  0.6 ลา้น เป็น 0.1 ลา้นบาท

สาเหต ุ3  ตน้ทนุบรกิารทีเ่พ ิม่ข ึน้



มาตรการ
3. การลดคา่รกัษาตามจา่ยUCในและนอก สงักดั สธ 
14.45 ลา้นบาท เป็น 9.5  ลา้นบาท

- การตดิตัง้ CT scan   ( ลดได ้ประมาณ 4 ลา้นบาท)

- การ refer นอกสงักดั ตอ้งอนุมตัโิดย ผอ เทา่นัน้

4. วสัดวุทิยาศาตร์ จาก  3.9 ลา้น เป็น 3.5 ลา้นบาท

- ตดัการสัง่ electrolyte ในการตรวจแลปชดุ NCD

สาเหต ุ3  ตน้ทนุบรกิารทีเ่พ ิม่ข ึน้
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สาเหต ุ : 4
การบรหิารจดัการ



มาตรการ
1. การลดระยะเวลาการเรยีกเก็บหนี ้UC และ กรมบญัชกีลาง ใหเ้หลอื 15 วนั 

- การควบคมุและก ากบัการเคลมใหไ้ดภ้ายใน  7 วนั 

2.  การตรวจสอบการเรยีกเก็บจาก E-hospital  ทกุสปัดาห์

3.  การทบทวนระบบการสรปุชารท์ ผูป่้วยใน ใหรั้ดกมุ โดยตอ้งมพียาบาลตรวจ
ความสมบรูณ์กอ่นสง่แพทยส์รปุ

4.  การลงรับ และออกใบเสร็จ ส าหรับเงนิรายไดภ้ายใน 1 วนั และบนัทกึขอ้ความ
สง่งานประกนั

5.  สรปุเจา้หนีก้ารคา้ทั่วไป และเจา้หนีค้า่ยาเวชภณัฑ ์แยกแตล่ะราย ให ้ผูบ้รหิาร

6.   การรายงานลกูหนี ้ใหเ้ป็นปัจจบุนั โดยเฉพาะ คา่รักษาตามจา่ย และ คา่ยาฟรี

7.   การก าหนดเจา้ภาพใน Fee schedule , QOF  เพือ่ตดิตามการด าเนนิงาน

สาเหต ุ : 4  การบรหิารจดัการ



Plan Fin  รพ.ปราณบรุี











LOI รพ.ปราณบรุี



ผลการด าเนนิการ LOI - การเพิม่รายได ้

รายการ เป้าหมาย    
(บาท)

ปี 2563 ปี 2564

IPD (หลงัหกัสว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูต า่)

- UC 21,865,334.66 16,520,247.35

- ขา้ราชการ 1,285,219.33 1,131,349.33

EMS 400,000 294,300.00

OPD

- ขา้ราชการ 14,000,000 10,286,770.00

- อปท 2,000,000 1,302,592.00



รายการ เป้าหมาย    
(บาท)

ปี 2563 ปี 2564

ทันตกรรม

- เบกิได/้ประกนัสงัคม/พรบ./เงนิสด 2,200,000 1,152,339 114,448

- High cost ฟันปลอม 200,000 126,300

- เฉพาะทาง UC ทีต่อ้งจา่ยเอง 150,000 46,000

- Fee Shedule ทันตกรรม
(หลงัจัดสรรให ้รพ.สต)

600,000 494,503

palliative care 120,000 43,000

คา่ธรรมเนยีม UC 800,000 711,980

ผลการด าเนนิการ LOI - การเพิม่รายได ้



รายการ เป้าหมาย    
(บาท)

ปี 2563 ปี 2564

กายภาพ

- เบกิได/้เงนิสด 2,000,000 1,073,130

แพทยแ์ผนไทย

- เบกิได ้( หลงัหกัคา่แรง
ลกูจา้งแบบแบง่สดัสว่นรายได)้

3,500,000 2,102,981

Fee Shedule (ไมร่วมทันตกรรม
และหลงัจัดสรรให ้รพ.สต)

800,000 637,238

QOF ( หลงัจัดสรรให ้รพ.สต.) 650,000 520,776.26

คา่หอ้งพเิศษ/เตยีงพเิศษ 2,500,000 1,970,904

ผลการด าเนนิการ LOI - การเพิม่รายได ้



รายการ เป้าหมาย  
(บาท)

ปี 2563 ปี 2564

คา่ยา 17,000,000 19,547,565.68

วสัดวุทิยาศาตร์ 3,500,000 3,960,379.08

เวชภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่าและ
วสัดกุารแพทย์

3,650,000 4,195,683.89

วสัดสุ านักงาน 800,000
1,047,508.50

วสัดคุอมพวิเตอร์ 900,000 1,362,240.00

ผลการด าเนนิการ LOI - การลดรายจา่ย



รายการ เป้าหมาย  
(บาท)

ปี 2563 ปี 2564

คา่รักษาตามจา่ย UC

- ในสงักดั สป.สธ 8,000,000
11,261,290.49

- นอกสงักดั สป.สธ 1,500,000
3,224,017.50

ครภุณัฑต์ า่กวา่เกณฑ์ 100,000
598,540.97

ผลการด าเนนิการ LOI - การลดรายจา่ย



ระเบยีบวาระที ่7 

เร ือ่งอืน่ๆ

7.1 การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

โดย...กลุม่งานบรหิารทั่วไป



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563
ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหน่ง หน่วยงานทีป่ฏบิตังิาน

1. นายสขุเกษม อมรสนุทร นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563
ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหน่ง
หน่วยงานที่
ปฏบิตังิาน

1 นางสาวศศธิร สระศรี เภสชักร โรงพยาบาลหวัหนิ


