
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุมราชภักดิ์ ช้ัน 5

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) คร้ังที ่6 / 2565    



เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

.........

โดย..นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(ประธาน คปสจ.)

ระเบียบวาระที่ 1



การปฏิรปูระบบบรกิาร

สาธารณสขุของประเทศไทย

นพ.โสภณ เมฆธน

ผ ูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงสาธารณสขุ





การปฏิรปูระบบบรกิาร

สาธารณสขุของประเทศไทย

นพ.โสภณ เมฆธน

ผ ูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงสาธารณสขุ













































08/08/65



ระเบียบวาระที่ 2

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) 

คร้ังท่ี 5/2565 วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชมุคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ ระดบัจังหวดั 
( คปสจ. ) ครัง้ที ่5/2565 วนัพธุที ่29 มถินุายน 2565

มทีัง้หมด 19 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ใหค้ณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้ เมือ่วนัที ่5 ส.ค. 2565

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



ระเบียบวาระที่ 3

เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.1 การจัดสรร/การติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
1) งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565         

2) งบเบกิแทนกัน/ เงนิอุดหนนุ/ งบเงนิกู้/ งบกลางโควิด-19

3) งบกันไว้เบกิเหล่ือมปี

โดย...นางจันทนา ศิริโยธิพันธ์ุ

รอง นพ.สสจ.ปข.



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร (ฉ.11/พตส./

คตส./ชนัสตูร/ประกันสังคมสว่นนายจา้ง/ไมท่ าเวชฯ)
33,876,745.00 30,382,618.00 441,300.00 2,972,266.00 89.69

งบด าเนนิงานข ัน้ต า่ (สาธารณูปโภค) 955,090.00 952,652.67 0.00 2,437.33 99.74

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 2,359,760.00 1,346,377.92 97,390.00 915,992.08 57.06

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

2,542,210.00 1,626,891.69 84,798.00 830,520.31 64.00

รวม 39,733,805.00 34,308,540.28 623,488.00 4,801,776.72 86.35

งบประมาณ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย 

(ก.ค.65)

ภาพรวม 158,502,505.00 54,715,840.28 623,488.00 103,163,176.72 34.52 รอ้ยละ 79

งบด าเนนิงาน 39,733,805.00 34,308,540.28 623,488.00 4,801,776.72 86.35 รอ้ยละ 83

งบลงทนุ 118,768,700.00 20,407,300.00 0.00 98,361,400.00 17.18 รอ้ยละ 54

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565

สว่นที ่1

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ งบด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คตส. 105,000.00 103,500.00 0.00 1,500.00 98.57

ฉ.11/12 (1) 16,353,899.00 14,833,366.00 441,300.00 1,079,233.00 90.70

ไมท่ าเวช 956,000.00 715,000.00 0.00 241,000.00 74.79

เงนิสมทบกองทนุประกันทดแทน 18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39

ประกันสงัคมสว่นนายจา้ง 275,963.00 195,402.00 0.00 80,561.00 70.81

พตส. 16,085,923.00 14,452,550.00 0.00 1,633,373.00 89.85

ชนัสตูรพลกิศพ 81,300.00 67,800.00 0.00 13,500.00 83.39

รวม 33,876,745.00 30,382,618.00 441,300.00 2,972,266.00 89.69

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย

(ก.ค.65)

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./คตส.

/ชนัสตูร/ประกันสงัคมสว่นนายจา้ง/
ไมท่ าเวชฯ)

33,876,745.00 30,382,618.00 441,300.00 2,972,266.00 89.69 รอ้ยละ83

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ยาเสพตดิ 1,192,500.00 936,320.00 97,390.00 158,790.00 78.52

พชอ. 80,000.00 22,650.00 0.00 57,350.00 28.31

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC) 347,000.00 169,000.00 0.00 178,000.00 48.70

ป้องกัน/แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในเด็กและสตรี
(โครงการศนูยพ์ึง่ได)้

135,900.00 64,792.00 0.00 71,108.00 47.68

สนับสนุน คกก.โรคตดิตอ่จังหวดั 28,680.00 2,200.00 0.00 26,480.00 7.67

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 175,030.00 59,700.92 0.00 115,329.08 34.11

ตอ่ตา้นทจุรติ 10,300.00 9,650.00 0.00 650.00 93.69
ระบบสขุภาพผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า (ราชทัณฑปั์นสขุ) 7,650.00 7,580.00 0.00 70.00 99.08

ระบบสขุภาพตา่งดา้ว 72,700.00 72,700.00 0.00 0.00 100

สาธารณสขุชายแดน 200,000.00 1,785.00 0.00 198,215.00 0.89

ระบบบรกิารสขุภาพชาวตา่งชาติ 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00

รวม 2,359,760.00 1,346,377.9297,390.00 915,992.08 57.06

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย

(ก.ค.65)

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 2,359,760.00 1,346,377.92 97,390.00 915,992.08 57.06 รอ้ยละ 83

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 256
5



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

พัฒนากลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (82071) 170,950.00 121,955.00 0.00 48,995.00 71.34

สรา้งเสรมิสขุภาพกลุม่วยัเรยีน (5-14ปี) (82072) 116,750.00 56,591.00 0.00 60,159.00 48.47

พัฒนากลุม่วยัรุน่ (82074) 130,020.00 93,058.00 0.00 36,962.00 71.57

พัฒนากลุม่วยัท างาน (82075) 167,410.00 60,105.00 17,000.00 90,305.00 35.90

พัฒนากลุม่วยัผูส้งูอาย ุ(00047) 123,380.00 53,590.00 0.00 69,790.00 43.43

พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(DHB) (00001) 1,129,400.00 745,110.79 0.00 384,289.21 65.97

เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค/ภยัสขุภาพ (12626) 297,570.00 209,900.00 3,268.00 84,402.00 70.54

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (75691) 237,230.00 172,700.00 64,530.00 0.00 72.80

สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสขุภาพเพือ่รองรับ
สงัคมผูส้งูอาย ุ(82070) 169,500.00 113,881.90 0.00 55,618.10 67.19

รวม 2,542,210.00 1,626,891.69 84,798.00 830,520.31 64.00

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย

(ก.ค.65)

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

2,542,210.00 1,626,891.69 84,798.00 830,520.31 64.00
รอ้ยละ 

83

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



สสอ.
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

หัวหนิ 97,000.00 57,344.99 0.00 39,655.01 59.12

ปราณบรุี 98,000.00 49,575.61 0.00 48,424.39 50.59

สามรอ้ยยอด 88,000.00 58,997.97 0.00 29,002.03 67.04

กยุบรุี 79,000.00 48,935.97 0.00 30,064.03 61.94

เมอืงประจวบฯ 96,000.00 89,000.00 0.00 7,000.00 92.71

ทับสะแก 79,000.00 58,049.00 0.00 20,951.00 73.48

บางสะพาน 107,000.00 106,907.41 0.00 92.59 99.91

บางสะพานนอ้ย 60,000.00 47,954.94 0.00 12,045.06 79.92

รวม 704,000.00 516,765.89 0.00 187,234.11 73.40

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

การจดัสรร/ผลการเบกิจา่ยของหนว่ยงานระดบัอ าเภอ ( สสอ./รพ. )

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565
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สสอ.
1.1 คา่บรหิารจดัการ สสอ. 1.2 พชอ.

จดัสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จดัสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 50,000.00 48,344.99 1,655.01 96.69 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

ปราณบรุี 50,000.00 37,575.61 12,424.39 75.15 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

สามรอ้ยยอด 50,000.00 49,997.97 2.03 100.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

กยุบรุี 50,000.00 48,935.97 1,064.03 97.87 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

เมอืงประจวบฯ 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

ทับสะแก 50,000.00 36,049.00 13,951.00 72.10 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

บางสะพาน 50,000.00 49,907.41 92.59 99.81 10,000.00 10,000.00 0.00 100

บางสะพานนอ้ย 50,000.00 44,304.94 5,695.06 88.61 10,000.00 3,650.00 6,350.00 36.50

รวม 400,000.00 365,115.89 34,884.11 91.28 80,000.00 22,650.00 57,350.00 28.31

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ จ าแนกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



สสอ.
1.3 พฒันาระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC)

จดัสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 37,000.00 9,000.00 28,000.00 24.32

ปราณบรุี 38,000.00 9,000.00 29,000.00 23.68

สามรอ้ยยอด 28,000.00 9,000.00 19,000.00 32.14

กยุบรุี 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00

เมอืงประจวบฯ 36,000.00 36,000.00 0.00 100

ทับสะแก 19,000.00 19,000.00 0.00 100

บางสะพาน 47,000.00 47,000.00 0.00 100

บางสะพานนอ้ย - - - -

รวม 224,000.00 129,000.00 95,000.00 57.59

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ จ าแนกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



โรงพยาบาล
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

หัวหนิ 164,800.00 72,800.00 0.00 92,000.00 44.17

ปราณบรุี 102,700.00 59,200.00 43,500.00 0.00 57.64

สามรอ้ยยอด 88,300.00 51,700.00 0.00 36,600.00 58.55

กยุบรุี 84,800.00 59,800.00 25,000.00 0.00 70.52

ประจวบฯ 360,900.00 342,900.00 0.00 18,000.00 95.01

ทับสะแก 141,300.00 110,500.00 11,800.00 19,000.00 78.20

บางสะพาน 172,000.00 145,910.00 17,090.00 9,000.00 84.83

บางสะพานนอ้ย 69,300.00 69,300.00 0.00 0.00 100

รวม 1,184,100.00 912,110.00 97,390.00 174,600.00 77.03

หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาล

การจดัสรร/ผลการเบกิจา่ยของหนว่ยงานระดบัอ าเภอ ( สสอ./รพ. )

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565
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โรงพยาบาล

1.1 รักษาพยาบาล
ผูต้ดิยาเสพตดิ

1.2 ตดิตามผูผ้า่นการบ าบดั
รักษายาเสพตดิ

1.3 พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ
ปฐมภมู ิ(PCC)

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หัวหนิ 122,800.00 72,800.00 50,000.00 59.28 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00

ปราณบรุี 101,700.00 101,700.00 0.00 57.23 1,000.00 1,000.00 0.00 100 - - - -

สามรอ้ยยอด 85,800.00 51,700.00 34,100.00 60.26 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 - - - -

กยุบรุี 72,800.00 72,800.00 0.00 67.03 3,000.00 3,000.00 0.00 66.67 9,000.00 9,000.00 0.00 100

ประจวบครีขีนัธ์ 323,000.00 323,000.00 0.00 100 19,900.00 19,900.00 0.00 100 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00

ทับสะแก 115,300.00 115,300.00 0.00 90.03 7,000.00 7,000.00 0.00 95.71 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00

บางสะพาน 152,000.00 152,000.00 0.00 92.06 11,000.00 11,000.00 0.00 54.41 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00

บางสะพานนอ้ย 67,800.00 67,800.00 0.00 100 1,500.00 1,500.00 0.00 100 - - - -

รวม 1,041,200.00 957,100.00 84,100.00 83.18 50,900.00 43,400.00 7,500.00 72.86 92,000.00 9,000.00 83,000.00 9.78

หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาล
ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ จ าแนกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร



รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์ 1,820,000.00 1,820,000.00 0.00 0.00 100

สิง่กอ่สรา้ง
- อาคารผูป่้วยใน 5 ชัน้ รพ.บางสะพาน

(คงเหลอื 39,648,000 บาท)
- อาคารสง่เสรมิสขุภาพ รพ.กยุบรุี

(คงเหลอื 12,580,000 บาท
- อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุี

(คงเหลอื 46,133,400 บาท)
(รวมคงเหลอื 98,361,400 บาท)

116,948,700.00 18,587,300.00 0.00 98,361,400.00 15.89

รวม 118,768,700.00 20,407,300.00 0.00 98,361,400.00 17.18

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย

(ก.ค.65)

งบลงทนุ 118,768,700.00 20,407,300.00 0.00 98,361,400.00 17.18 รอ้ยละ 54

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ งบลงทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ 

งบเบกิแทนกนั/เงนิอดุหนนุ/งบเงนิกู/้งบกลางโควดิ-19
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นที่ 2

การบรหิารจดัการงบประมาณ งบเบกิแทนกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 204,980.00 5,000.00 0.00 199,980.00 2.44

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100

โครงการอา่งเก็บน ้าบา้นป่าละอู 199,980.00 0.00 0.00 199,980.00 0.00

รวม 204,980.00 5,000.00 0.00 199,980.00 2.44

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบอดุหนนุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 76,000.00 67,600.00 0.00 8,400.00 88.95

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

โครงการหนอนพยาธใินพระราชด าริ
- คงเหลอื 8,400 บาท ( สสอ.กยุบรุ ี)

76,000.00 67,600.00 0.00 8,400.00 88.95

รวม 76,000.00 67,600.00 0.00 8,400.00 88.95

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์ (จ านวน 20 รายการ) 31,358,600.00 5,627,700.00 0.00 25,730,900.00 17.95

การบรหิารจดัการงบประมาณ งบเงนิกู ้COVID-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการรอสง่ครภุณัฑ์ จ านวนรายการ จ านวนเงนิ

รพ.ปราณบรุี
- เครือ่ง X-ray เคลือ่นที ่(5,138,000 บาท)

1 5,138,000

รพ.สามรอ้ยยอด
- เครือ่งชว่ยหายใจเคลือ่นยา้ย (449,700 บาท)
- เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพี (990,000 บาท)
-เครือ่งตดิตามการท างานของหัวใจ (1,993,000 บาท)

3 3,432,700

รพ.กยุบรุี
- เครือ่งชว่ยหายใจเคลือ่นยา้ย (449,700 บาท)
- เครือ่ง X-ray เคลือ่นที ่(5,138,000 บาท)

2 5,587,700

รพ.บางสะพาน
- เครือ่ง X-ray เคลือ่นที ่(5,138,000 บาท)

1 5,138,000

รพ.บางสะพานนอ้ย
- เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพี (990,000 บาท)
- เครือ่ง X-ray เคลือ่นที ่(5,138,000 บาท)

2 6,128,000

รวม 9 25,424,400

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่ตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกจิ 3,136,445.00 2,081,415.80 0.00 1,055,029.20 66.36

เงนิสมทบประกนัสงัคมพนักงานราชเฉพาะ
กจิ 48,750.00 14,835.00 0.00 33,915.00

30.43

กองทนุเงนิทดแทนพรก.เฉพาะกจิ 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00

COVID-19 (คา่เสีย่งภยั) 39,283,000.00 39,283,000.00 0.00 0.00 100

คา่รักษาผูป่้วยไรส้ทิธิ 36,428,797.20 22,829,200.70 13,599,596.50 0.00 62.67

รวม 78,899,592.20 64,208,451.5013,599,596.50 1,091,544.20 81.38

การบรหิารจดัการงบประมาณ งบกลาง COVID-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565

หนว่ยบรกิารที ่ยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย
คา่รกัษาผูป่้วยไรส้ทิธิ

ไดร้บัจดัสรร หมายเหตุ

โรงพยาบาลบางสะพาน 12,339,596.50 สง่เอกสารมาแลว้

โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย 1,260,000.00 สง่เอกสารมาแลว้

รวม 13,599,596.50



การบรหิารจดัการงบประมาณ

งบกนัไวเ้บกิเหลือ่มปี
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ครภุัณฑ์ 18,179,400.00 18,179,000.00 0.00 400.00 100

สิง่กอ่สรา้ง
-อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ีปี 64

67,128,107.30 43,811,020.37 0.00 23,317,086.93 65.26

คา่ตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกจิ 938,322.56 679,500.00 0.00 258,822.56 72.42

เงนิสมทบประกนัสงัคมพนักงานราชเฉพาะ
กจิ

42,285.00 18,975.00 0.00 23,310.00 44.87

คา่ตอบแทนฉีดวัคซนี 11,702,506.85 11,702,506.85 0.00 0.00 100

COVID-19 (คา่เสีย่งภัย) 28,113,145.00 28,113,145.00 0.00 0.00 100

คา่ฉีดวัคซนีฯ กลุม่มปัีญหาสถานะและสทิธิ 892,800.00 892,800.00 0.00 0.00 100

คา่รักษาผูป่้วยไรส้ทิธิ 6,932,063.00 6,932,063.00 0.00 0.00 100

รวม 133,928,629.71 110,329,010.22 0.00 23,599,619.49 82.38

ผลการเบกิจา่ย @ 2 สงิหาคม 2565



สรปุประเด็นการจดัสรร/ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) เรง่รัดการเบกิจา่ยใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวันที ่15 สงิหาคม 2565
2) กรณีไมส่ามารถเบกิจา่ยภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เชน่ เพิง่ไดรั้บแจง้จัดสรร

งบประมาณมาในชว่งปลายเดอืนกรกฎาคม 2565 ตอ้งขออนุมัตแิผนการด าเนนิงาน
ใหเ้รยีบรอ้ย ภายในวันที ่15 สงิหาคม 2565

3) กรณีในแผนงานมกีจิกรรมทีเ่บกิจา่ยตามระเบยีบฝึกอบรมฯ ตอ้งจัดท าโครงการเสนอ
ขออนุมัตใิหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มยมืเงนิเพือ่จัดท าโครงการฯ  และด าเนนิการเบกิจา่ยให ้
แลว้เสร็จ ภายในวันที ่15 กนัยายน 2565



ระเบียบวาระที่ 3

เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน

- งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และงบลงทุนปี 2565) 

- งบเงนิกู้โควิด-19 ปี 2565

- งบค่าเส่ือม



งบลงทนุผกูพันขา้มปี 
งบลงทนุ ปี 2563-65  



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง (งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ

1. อาคารผูป่้วยใน 5 ช ัน้ รพ.บางสะพาน จ านวน 1 หลงั วงเงนิกอ่สรา้ง 84,000,000 บาท 
งบผกูพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สญัญาเลขที ่14/2564 ลว 6 ต.ค. 63
เริม่ 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผูรั้บจา้ง  หจก.ศรสีะเกษ ทวผีลกอ่สรา้ง

- หมดสญัญาจา้ง แจง้คา่ปรับ กบัผูรั้บจา้ง
- เบกิจา่ย งานงวดที ่11-12
- ระหวา่งงานกอ่สรา้งงวดที ่13-14 (2งวดสดุทา้ย) 
คาดวา่จะสง่งานทัง้ 2 งวด สิน้เดอืนสงิหาคม 65

งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรกัษาและหอ้งประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงนิกอ่สรา้ง 188,888,888.00 บาท   
งบผกูพัน 63-65 ระยะเวลา 820 วนั 17 งวดงาน สิน้สดุสญัญา 24 สงิหาคม 2566

- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่5



งบลงทนุปี 2564



ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบผกูพัน)

1. อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ีเป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
9,796 ตารางเมตร  วงเงนิ 141,020,000 บาท ระยะเวลา 660 วัน 16 งวดงาน
สญัญาเลขที ่ 662/2564 ลว 23 ก.ย. 64 เริม่ 24 ก.ย. 64 - 15 ก.ค. 66

ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง ภาพรวมประมาณ 15 % (ณ 15 ก.ค.65)
- ก าลงัเบกิจา่ย งานงวดที ่3
- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่4
ด าเนนิการมาแลว้ 294 วัน เหลอืระยะเวลา 366 วัน



งบลงทนุปี 2565



ปี 2565 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

อาคารสง่เสรมิสขุภาพ รพ.กยุบรุ ีจ านวน 1 หลงั 
วงเงนิกอ่สรา้ง 12,580,000 บาท งบปีเดยีว 65 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน 
สญัญาเลขที ่195/2565 ลว 14 ก.พ. 65
เริม่ 15 ก.พ.65 – 9 ก.พ.66 ผูรั้บจา้ง  หจก.อุน่รุง่เรอืงคา้วัสดกุอ่สรา้ง

ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง ภาพรวมประมาณ 20 % (ณ 15 ก.ค.65)
- ผูรั้บจา้งสง่งานงวดที ่1 รอ คกก.ตรวจรับพัสด ุนัดวันประชมุ
- ขณะนีป้ฏบิตังิาน งวดที ่2
ด าเนนิการกอ่สรา้งมาแลว้ 156 วัน เหลอื 204 วัน
ปัจจบุนัผูรั้บจา้งปฏบิตังิานลา่ชา้กวา่สญัญาจา้ง 



งบเงนิกูร้อบ 2 ปี 2565



งบเงนิกูปี้ 2565 รายการครภุณัฑ์

ขอ้มลู ณ 5 ส.ค. 2565

ล าดบั รายการ หน่วยนับ
ราคาตอ่
หน่วย

จ านวน วงเงนิ
ขัน้ตอน
ปัจจบุัน

หมายเหตุ

1 เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพี
ผูป่้วย(รพ.บางสะพานนอ้ย,รพ.สามรอ้ยยอด) เครือ่ง 990,000 2 1,980,000 

สง่มอบ 
8 ส.ค.65

2 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและ
สญัญาณชพี 6 พารามเิตอร ์ระบบรวมศนูย์
ไมน่อ้ยกวา่  4 เตยีง(รพ.สามรอ้ยยอด)

เครือ่ง 1,993,200 1 1,993,200 รอสง่มอบ
29

ก.ย.65

3 เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีด่จิติอลไมน่อ้ยกวา่ 
300 mA.(รพ.กยุบรุ,ีรพ.บางสะพาน,
รพ.บางสะพานนอ้ย,รพ.ปราณบรุ)ี

เครือ่ง 5,138,000 4 20,552,000 รอสง่มอบ
25

ต.ค.65



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 2 ส.ค.65  



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2564 ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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เบกิจา่ยแลว้ 

บรหิาร
สญัญา 

หนว่ยบรกิาร
อยูร่ะหวา่งกอ่หนี้ บรหิารสญัญา เบกิจา่ยแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

หัวหนิ - - - - 16 11,625,452.31 16 11,625,452.31 

ปราณบรุี - - - - 33 4,297,609.34 33 4,297,609.34 

สามรอ้ยยอด - - - - 19 4,866,507.79 19 4,866,507.79 

กยุบรุี - - 1 278,037.51 16 2,675,915.23 17 2,953,952.74 

ประจวบครีขีนัธ์ - - - - 19 8,039,928.12 19 8,039,928.12 

ทับสะแก - - - - 58 5,836,096.08 58 5,836,096.08 

บางสะพาน - - 28 11,107,375.50 28 11,107,375.50 

บางสะพานนอ้ย - - - - 25 3,060,652.21 25 3,060,652.21 

รวม - - 1 278,037.51 214 51,509,536.58 215 51,787,574.09



หนว่ยบรกิาร รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.กยุบรุี เตยีงผูป่้วยชนดิสามไกปรับ
ดว้ยไฟฟ้าราวปีกนก พรอ้ม
เบาะและเสาน ้าเกลอื

278,037.51 51,962.49 330,000 - ครบก าหนดสง่มอบ
ตามสญัญา : 27 ส.ค. 65

- ผูข้ายแจง้สง่มอบ :
8 ส.ค. 65 

บรหิารสญัญา

สิน้สดุการเบกิจา่ยเงนิ
ภายใน 30 กนัยายน 2565 



งบคา่เสือ่ม ปี 2565 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  

รอ้ยละ 35.48
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม

เบกิจา่ยเงนิ

ตรวจรับ

ท าสญัญา
แลว้

ขอ้มลูจากโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th)

หน่วยบรกิาร
ยงัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั ท าสญัญาแลว้ ตรวจรบั เบกิจา่ยเงนิ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

รพ.หัวหนิ
4 6,614,909.17 3 3,200,000 1 535,000 17 2,332,600 25 12,682,509.17 

รพ.ปราณบรุี - - 19 701,000 8 697,800 32 3,811,937.73 59 5,210,737.73 

รพ.สามรอ้ยยอด
3 1,768,744.24 5 2,139,568.13 3 312,924.81 8 421,400 19 4,642,637.18 

รพ.กยุบรุี 9 2,552,654 1 70,000 19 2,383,126.56 29 5,005,780.56 

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ - - 3 2,769,908.19 11 2,488,000 11 2,500,105 25 7,758,013.19 

รพ.ทับสะแก 15 3,232,668.26 6 999,400 37 1,035,592 58 5,267,660.26 

รพ.บางสะพาน 3 3,897,558.04 3 789,000 43 2,695,310.34 49 7,381,868.38 

รพ.บางสะพานนอ้ย - - 1 70,000 35 2,898,235.91 36 2,968,235.91 

รวม 34 18,066,533.71 41 10,738,876.32 23 4,033,724.81 202 18,078,307.54 300 50,917,442.38 

รอ้ยละ 21.09 รอ้ยละ 7.92 รอ้ยละ 35.51



รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.หวัหนิ = 4 รายการ

หนว่ยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ
งบคา่เสือ่ม 

UC
สมทบ
เงนิบ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สต.
บา้นทับใต ้

1. รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 
ซซี ีหรอืก าลงัเครือ่งยนตส์งูสดุ ไมต่ า่
กวา่ 110 กโิลวัตตข์บัเคลือ่น 2 ลอ้ 
แบบดบัเบิล้แคบ็

854,000 - 854,000 E-bidding
แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ
และจัดท ารายงานขอซือ้

รพ.หวัหนิ 2. เครือ่งอบผา้ ขนาด 200 ปอนด์ 430,000 - 430,000 E-bidding  
รอผูข้ายมาท าสญัญา   รพ.หวัหนิ 3. เครือ่งซกัผา้แบบอตุสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด์
1,193,000 - 1,193,000

รพ.หวัหนิ 4. เครือ่งตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลืน่
เสยีงความคมชดัสงู ชนดิสรีะดบัสงู 
5 หวัตรวจ

4,137,909.17 62,090.83 4,200,000 E-bidding  
ประกาศผูช้นะการเสนอ

ราคา   



หนว่ยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบ
เงนิบ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สามรอ้ยยอด
1. เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและ
ฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย

1,000,000 0 1,000,000 ขอเปลีย่นแปลงรายการ

รพ.สามรอ้ยยอด
2. ตูอ้บเด็กส าหรับล าเลยีงทารก
แรกคลอด

505,744.24 44,255.76 550,000
E-Bidding

พจิารณาผลการเสนอ
ราคา

รพ.สต.
บา้นหนองจกิ 

3. ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000 รอท าสญัญา

รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.สามรอ้ยยอด = 3 รายการ



หน่วยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบ
เงนิบ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สต.บา้น
หนองเตาปนู

1.โทรทัศนแ์อล อดี(ีLED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล ขนาด 75 นิว้ 1 เครือ่ง

45,000 45,000 จัดท ารายงานขอซือ้

2. เครือ่งฟังเสยีงหวัใจทารกในครรภส์ าหรับศนูยส์ขุภาพชมุชน 
1 เครือ่ง 30,000 30,000

จัดท ารายงานขอซือ้

3. เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)แบบตัง้
พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด36,000 บทียี ู3 เครือ่ง @45,000 136,500 136,500

จัดท ารายงานขอซือ้

4. ตูเ้ย็น ขนาด 13 ควิบกิฟตุ 2ตู ้@18,500 บาท
37,000 37,000

จัดท ารายงานขอซือ้

5. เครือ่งซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด15 กโิลกรัม
14,500 3,500 18,000

จัดท ารายงานขอซือ้

รพ.สต.
บา้นป่าถลม่

6. ยนูติท าฟัน
263,000

วธิ ีE-Bidding
แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ

รพ.สต.
เขาแดง

7. รถบรรทกุ(ดเีซล)ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไม่
ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุ ไมต่ า่กวา่ 
110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

802,654 51,346 854,000
วธิ ีE-Bidding

จัดท ารายงานขอซือ้

รพ.สต.
บา้นดอนกลาง

8. รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไม่
ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุ ไมต่ า่กวา่ 
110 กโิลวตัตข์บัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

854,000 0 854,000
วธิ ีE-Bidding

จัดท ารายงานซือ้ 

รพ.สต.
บา้นดอนกลาง

9. ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งสง่เสรมิและหอ้งพัฒนาการ
370,000 0 370,000

วธิเีฉพาะเจาะจง
จัดท ารายงานขอซือ้ 

รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.กยุบรุ ี= 9 รายการ 



รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.ทบัสะแก = 15 รายการ

หนว่ยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบ
เงนิบ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.ทับสะแก 1. เครือ่งตดิตามการท างานของหัวใจและ
สญัญาณชพีอัตโนมัต ิขนาดเล็ก 145,368.26 4,631.74 150,000

E bidding 
ลงนามเอกสาร
ประกาศผูช้นะ
การเสนอราคา

รพ.ทับสะแก 2. เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิตัง้โตะ๊ 200,000 - 200,000

รพ.ทับสะแก 3. เครือ่งวดัความดันโลหติแบบอัตโนมัตชินดิสอด
แขน พรอ้มเชือ่มตอ่ระบบโรงพยาบาล+SPO2 
และเครือ่งวดัอณุภมูิ

560,000 - 560,000

รพ.ทับสะแก 4. เครือ่งวดัความดันแบบปรอทตัง้โตะ๊ 3,000 - 3,000

รพ.ทับสะแก 5. เตยีงตรวจภายใน 21,300 - 21,300

รพ.ทับสะแก 6. เครือ่งชัง่น ้าหนักพรอ้มวดัสว่นสงูอัตโนมัตพิรอ้ม
เชือ่มตอ่ระบบโรงพยาบาล 297,000 - 297,000

รพ.ทับสะแก 7. ตูแ้ชแ่ข็งเก็บพลาสมาอณุหภมู ิ-40 องศา
เซลเซยีสไมน่อ้ยกวา่ 150 ถงุ 140,000 - 140,000

รพ.ทับสะแก 8. เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิอัตโนมัตแิบบสอด
แขน 70,000 - 70,000

รพ.ทับสะแก 9. ตูอ้บสมนุไพร 31,000 - 31,000

รพ.ทับสะแก 10. เครือ่งกระตุน้กลา้มเนือ้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอัลตรา
ซาวดพ์รอ้มชดุดดูสญุญากาศ 450,000 - 450,000



หนว่ยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบ
เงนิบ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สต.บา้นหนองหอย 11. ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

E- bidding
รอลงนามในสญัญา

รพ.สต.นาหกูวาง 12. ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รพ.สต.หว้ยยาง 13. ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รพ.สต.บา้นเนนิดนิแดง 14. ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รพ.สต.บา้นหนิเทนิ 15. ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.ทบัสะแก = 15 รายการ



รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.บางสะพาน = 3 รายการ

หนว่ยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบ
เงนิบ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.บางสะพาน 1. ปรับปรงุถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายใน
โรงพยาบาลบางสะพาน

810,723.13 19,276.87 830,000.00
E-bidding 

ประกาศผูช้นะการเสนอ
ราคา 8 ส.ค.65

รพ.บางสะพาน 2. ปรับปรงุทางเชือ่มอาคาร 
ระหวา่งอาคารเกา่และ
อาคารผูป่้วยนอก

1,595,291.63 0 1,595,291.63
E-bidding 

ประกาศผูช้นะการเสนอ
ราคา 8 ส.ค.65 

รพ.บางสะพาน 3. ปรับปรงุทางเชือ่มอาคาร 
ระหวา่งทางเชือ่มเดมิและ
อาคารผูป่้วยใน

1,491,543.28 0 1,491,543.28 ขอเปลีย่นแปลงรายการ



ขอเปลีย่นแปลงรายการ ปี 2565
รพ.บางสะพาน จดัสรรระดบัหนว่ยบรกิาร

รายการตามแผนเดมิ
- ปรบัปรงุทางเชือ่มอาคารระหวา่งทางเชือ่มเดมิและอาคารผูป่้วยใน   วงเงนิคา่เสือ่ม 1,491,543.28

ขอเปลีย่นแปลงเป็นรายการ
1. เครือ่งชว่ยหายใจส าหรบัเด็กชนดิควบคมุแรงดนัและชนดิไมส่อดใสท่อ่

พรอ้มระบบควบคมุคา่ความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด 1 เครือ่ง             วงเงนิคา่เสือ่ม 900,000.-
(สบืราคา) ครภุัณฑเ์ดมิ 6515-003-2101-5

2. ตูอ้บเด็กส าหรบัล าเลยีงทารกแรกคลอด 1 เครือ่ง                                      วงเงนิคา่เสือ่ม 550,000.-
(ราคา กบรส.) ครภุัณฑเ์ดมิ 6515-031-0205-3

3. เครือ่งควบคมุการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนดิ 1 สาย 1 เครือ่ง วงเงนิ 50,000.-
(ราคา กบรส.) ครภุัณฑเ์ดมิ 6515-025-1001-11 (คา่เสือ่ม 41,543.28 /สมทบ 8,456.72 )

*** รวมเงนิ 1,500,000.- (คา่เสือ่ม  1,491,543.28 / สมทบ 8,456.72) ***

เหตผุล รพ. ไดท้ าการส ารวจพืน้ทีส่ าหรบังานจา้งปรบัปรงุทางเชือ่มอาคารระหวา่งทางเชือ่มเดมิและ

อาคารผูป่้วยใน  พบวา่ ช ัน้ใตด้นิมรีะบบ Manhole (บอ่พกัน า้) อยูใ่นหลายพืน้ที ่เนือ่งจากมกีารกอ่สรา้ง
อาคารผูป่้วยใน 5 ช ัน้ 114 เตยีง ท าใหไ้มส่ามารถลงเสาส าหรบังานจา้งดงักลา่วได้

ผอ.สปสช.เขต 5 อนุมัติ



เอกสารสบืราคา : เครือ่งชว่ยหายใจส าหรบัเด็กชนดิควบคมุแรงดนัและชนดิไมส่อดใสท่อ่
พรอ้มระบบควบคมุคา่ความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด วงเงนิ 900,000 บาท



ขอเปลีย่นแปลงรายการ ปี 2565
รพ.สามรอ้ยยอด จดัสรรระดบัหนว่ยบรกิาร

รายการตามแผนเดมิ
- เครือ่งชว่ยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย                                          วงเงนิคา่เสือ่ม 1,000,000.-

ขอเปลีย่นแปลงเป็นรายการ
1. เครือ่งบรหิารแขนขาแบบแอคทฟีและพาสซฟี 1 เครือ่ง                            วงเงนิคา่เสือ่ม 465,000.-

(สบืราคา) ครภุัณฑเ์ดมิ 6530-004-1317/2
2. ยนูติท าฟนั  1 เครือ่ง                                                                              วงเงนิ 460,000.-

(ราคาส านกังบฯ) ครภุัณฑเ์ดมิ 6520-007-0001/7                          (คา่เสือ่ม 445,100.- สมทบ 14,900.-) 
3. เครือ่งวดัความดนัโลหติชนดิอตัโนมตัแิบบสอดแขน 1 เครือ่ง                    วงเงนิคา่เสือ่ม  70,000.-

(ราคาส านกังบฯ) ครภุัณฑเ์ดมิ 6515-029-0101/5
4. เครือ่งขดัพืน้    1 เครือ่ง                                                                          วงเงนิคา่เสือ่ม   19,900.-

(ราคาส านกังบฯ) ครภุัณฑเ์ดมิ 7910-001-0001/1

*** รวมเงนิ 1,014,900.- (คา่เสือ่ม  1,000,000.- สมทบ 14,900.-) ***

เหตผุล รพ.ไดร้บัจดัสรรเครือ่งชว่ยกระบวนการฟ้ืนคนืชพีฯ จากงบเงนิกูโ้ควดิแลว้ 

ผอ.สปสช.เขต 5 อนุมัติ



เอกสารสบืราคา : เครือ่งบรหิารแขนขาแบบแอคทฟีและพาสซฟี 465,000



ระเบียบวาระที่ 3

เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.3 รายงานสถานะการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ

เดือนพฤษภาคม 65

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ



สถานการณ์การเงนิการคลงั ณ เดอืน มถินุายน 2565

หนว่ยบรกิาร
CR QR Cash

NWC NI
Risk 

Scoring
EBITDA เงนิบ ารงุคงเหลอื

(1.5) (1) (0.8)

ประจวบครีขีนัธ,์รพท. 2.10 1.99 1.14 226,181,668.64 91,620,205.18 0 122,257,227.83 29,633,858.68

กยุบรุ,ีรพช. 7.49 7.30 5.24 90,673,300.09 38,386,646.92 0 40,712,038.32 59,230,084.62

ทบัสะแก,รพช. 4.51 4.42 3.23 57,854,909.86 35,751,378.68 0 29,346,462.98 36,771,573.10

บางสะพาน,รพช. 7.60 7.29 2.55 303,473,735.47 261,528,340.01 0 285,276,808.81 71,062,249.72

บางสะพานนอ้ย,รพช. 3.05 2.92 1.86 57,452,005.51 32,923,435.88 0 37,058,109.96 24,063,245.13

ปราณบรุ,ีรพช. 5.93 5.81 3.54 185,929,341.33 137,345,136.30 0 141,988,245.26 95,851,640.48

หวัหนิ,รพท. 4.24 3.92 2.74 659,037,637.15 226,972,283.38 0 270,544,552.60 358,561,344.54

สามรอ้ยยอด,รพช. 8.97 8.75 7.31 215,114,342.69 81,702,948.30 0 85,103,369.72 170,332,842.56



เปรยีบเทยีบลกูหนี ้  ณ  Q1 , Q2 , มถินุายน 2565
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ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ณ 3 สงิหาคม 2565

ประเภทลกูหนีค้า่รกัษา ณ เดอืน มถินุายน 65 



ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกันสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ยบรกิาร

Average Collection Period-
UC

Average Collection Period-
CSMBS

Average Collection Period-
SSS

<=60 <=60 <=90

Q1 Q2 ม.ิย.65 Q1 Q2 ม.ิย.65 Q1 Q2 ม.ิย.65

รพ.ประจวบครีขีนัธ ์ 79 79 83 160 168 179 167 162 153

รพ.กยุบรุ ี 61 54 66 84 84 73 433 254 348

รพ.ทบัสะแก 60 48 56 33 46 55 230 135 110

รพ.บางสะพาน 62 77 105 32 41 59 156 129 396

รพ.บางสะพานนอ้ย -29 36 39 40 46 66 138 144 132

รพ.ปราณบรุี -8 29 47 82 93 95 246 224 319

รพ.หวัหนิ 30 33 37 37 29 32 160 143 149

รพ.สามรอ้ยยอด 285 49 43 31 33 43 250 136 162

ณ 3 สงิหาคม 2565

ระยะเวลาการเรยีกเก็บลกูหนีส้ทิธ ิUC , CSMBS , SSS
ปีงบประมาณ 2565  ณ  Q1 , Q2 , ม.ิย. 65 



ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกันสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ยบรกิาร
Cash 

Average Payment Period (ยาและเวชภณัฑม์ใิช่

ยา)

ถา้ cash นอ้ยกวา่ 0.8 และ Payment > 180

ถา้ cash มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.8 และ Payment 
>90

Q1 Q2 ม.ิย.-65 Q1 Q2 ม.ิย.-65

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1.13 1.19 1.14 259 246 217

รพ.กยุบรุ ี 2.06 5.33 5.24 220 194 212

รพ.ทบัสะแก 2.5 2.59 3.23 4,544 254 147

รพ.บางสะพาน 1.09 2.25 2.55 264 125 137

รพ.บางสะพานนอ้ย 1.73 1.84 1.86 162 152 136

รพ.ปราณบรุี 1.36 2.45 3.54 165 181 166

รพ.หวัหนิ 1.79 2.82 2.74 113 105 103

รพ.สามรอ้ยยอด 5.51 6.87 7.31 135 129 129

ณ 3 สงิหาคม 2565

ระยะเวลาการช าระหนีย้าและเวชภณัฑม์ใิชย่า ณ Q1 , Q2 , มถินุายน 2565



- ตามหนงัสอืส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดว่นทีส่ดุ 
ที ่ปข 0033/ว3038 ลงวนัที ่1 สงิหาคม 2565

- จากการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิรอบที่ 2/2565 ของ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ระหวา่งวนัที ่18 - 22 กรกฎาคม 2565 ซึง่มปีระเด็นการ
ตรวจราชการ เร ือ่ง การช าระเจา้หนีข้องหนว่ยบรกิาร ปีงบประมาณ 2565

- ใหห้นว่ยบรกิารทกุแหง่ จดัท าแผนและผลการช าระเจา้หนี ้ปีงบประมาณ 
2565 ประจ าเดอืนมถินุายน 2565 สง่ภายในวนัที ่5 สงิหาคม 2565 ส าหรบัเดอืน
ถดัไปรายงานผลภายในวนัที ่25 ของเดอืนถดัไป 

- อยูร่ะหวา่ง การตดิตามแผนและผล จะรายงานความคบืหนา้ในการประชุม
คร ัง้ถดัไป

การจดัท าแผนและผลการช าระเจา้หนีข้องหนว่ยบรกิาร ปี 2565
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3.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประกาศ OKRs 

นพ.สสจ. ประจ า Q2 ปี 2565



1. หน่วยบริการมีแผน LOI 

(ที่สามารถปฏิบัติได้)

ที่ O KRs

1 หนว่ยบรกิารมแีผน LOI
(ทีส่ามารถปฏบิัตไิด)้ 

- รพ./รพ.สต.ทกุแหง่ มแีผน LOI เพิม่รายได ้ลดรายจา่ย 
สรา้งนวตักรรม ภายในวนัที ่20 พ.ค.2565 
(สง่แผนครบแลว้ทกุแหง่)

โดย..กลุม่งานประกนัสขุภาพ



2. Smart Hospital
ที่ O KRs

2 Smart Hospital รพ.ทกุแหง่ 
- เพิม่กจิกรรมบรกิาร ทีผู่รั้บบรกิารสามารถจองควิออนไลน์ได ้
เป้าหมาย: เพิม่จากปี 2564 อยา่งนอ้ย 1 กจิกรรมบรกิาร
* รวมตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 กจิกรรมบรกิาร 

- น าระบบ IT มาใช ้ในการเก็บคา่บรกิารแบบออนไลน์

โดย..กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



ความกา้วหนา้ผลการด าเนนิงาน

เป้าหมาย
ผลงาน

หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ย
ยอด

กยุบรุี ประจวบ ทับสะแก บาง
สะพาน

บางสะพาน
นอ้ย

มกีจิกรรมบรกิาร
ทีผู่ร้ับบรกิาร
สามารถจองควิ
ออนไลนไ์ด ้
อยา่งนอ้ย 3
บรกิาร

กายภาพ
บ าบดั

√
คลนิกิ OPD
พเิศษ, ทัน
ตกรรม,
กายภาพ, 
แผนไทย

√
ทันตฯ/
แผน
ไทย/

กายภาพ
บ าบดั

In 
progress

In 
progress

√
ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ

√
ทันตฯ
แผนไทย 
กายภาพ

√
ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ

มรีะบบ 
e-payment 

√
(บัตรเครดติ/
QRCode/
เลขบัญช)ี

√
(เลขบัญช)ี

√
(เลขบัญชี

,QR
Code)

√
(เลขบัญชี

,QR Code)

√
(QR

Code)

√
(QR

Code)

√
(QRCode,
บัตรเครดติ)

√
(QR

Code)

รพ.ประจวบฯ : อยูร่ะหวา่งจัดหาเครือ่งมอื/อปุกรณ์ (ผา่นการพจิารณา คกก.จัดหาคอมฯ ระดับจังหวัดแลว้ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของ คกก.จัดหาคอมฯ ระดับเขต
รพ.กยุบรุ ี: อยูร่ะหวา่งพจิารณาปรับเปลีย่นโปรแกรมการใชง้านจาก HOSPos เป็น HOSxP
รพ.หัวหนิ : โปรแกรมพรอ้มใช ้แตเ่ปิดใชง้านจรงิ 1 แผนก ทีเ่หลอือยูร่ะหวา่งเลอืกกจิกรรมบรกิารทีจ่ะเปิดใชร้ะบบ (ตอ้งสอน/ท าความเขา้ใจวธิปีฏบัิตแิกผู่ใ้ชง้าน)หมายเหตุ



3. Post pandemic
3.1 เพิม่ความครอบคลมุการฉีดวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม3)

ที่ O KRs
3. Post pandermic

- 3.1 เพิม่ความ
ครอบคลมุการฉีด
วัคซนีเข็มกระตุน้ 
(เข็ม 3) 

- ประชาชนท่ัวไป ไดรั้บการฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3)
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60

- ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดรั้บการฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) 
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60

- ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดรั้บการฉีดวัคซนีไมน่อ้ยกวา่ 1 เข็ม 
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80

โดย..กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์



46.72
41.05

26.85
21.09

32.49
24.31

29.11

16.33

33.13

0

20

40

60

80

100

หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุ ี เมอืงฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย total

ร
อ้
ย
ล
ะ

ผลงานการฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) ของประชากรท ัง้หมด
เป้าหมาย : ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60

ประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์
(ยกเวน้กลุม่อาย ุ0-4 ปี)

เป้าหมาย ปชก.
ท ัง้หมด

(ยกเวน้อาย ุ0-4 ปี)
118,457 74,607 47,655 41,439 87,140 47,569 72,490 37,707 527,064

จ านวนไดร้บัเข็ม 3 55,340 30,626 12,797 8,740 28,314 11,563 21,104 6,156 174,640

รอ้ยละความครอบคลมุ 46.72 41.05 26.85 21.09 32.49 24.31 29.11 16.33 33.13

ขอ้มลูผลงาน : MOPH IC 7 สค.65

Goals
รอ้ยละ60



เป้าหมาย ปชก.
ผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไป 19,994 14,320 9,711 8,302 18,462 10,240 13,661 6,683 101,373

จ านวนไดร้บัเข็ม 3 7,797 4,695 2,858 1,731 4,612 2,566 3,577 950 28,786

รอ้ยละความครอบคลมุ 39.00 32.79 29.43 20.85 24.98 25.06 26.18 14.22 28.40

ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป

หมายเหต ุ  ขอ้มลูผูส้งูอายตุามทะเบยีนราษฎร ์ณ 31 ธันรวาคม 2564
ขอ้มลูผลงาน : MOPH IC 7 สค.65

Goals
รอ้ยละ60

ผลงานการฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) ของผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
เป้าหมาย : ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60
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ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดร้บัการฉดีวคัซนีไมน่อ้ยกวา่ 1 เข็ม 
เป้าหมาย: ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

เป้าหมาย ปชก.
ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป 19,994 14,320 9,711 8,302 18,462 10,240 13,661 6,683 101,373

จ านวนไดร้บัเข็ม 1 14,244 8,525 6,109 5,689 10,196 6,102 9,376 4,844 65,085

รอ้ยละความครอบคลมุ 71.24 59.53 62.91 68.53 55.23 59.59 68.63 72.48 64.20

Goals
รอ้ยละ 80

ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป

หมายเหต ุ  ขอ้มลูผูส้งูอายตุามทะเบยีนราษฎร ์ณ 31 ธันรวาคม 2564
ขอ้มลูผลงาน : MOPH IC 7 สค.65



3. Post pandemic

3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ

ที่ O KRs

3. 3.2 SHA+ ในสถาน
ประกอบการ

อ าเภอ มกีารประเมนิสถานประกอบการ ประเภท โรงแรม 
รสีอรท์ รา้นอาหาร ผับ บาร ์ตามมาตรฐาน SHA+จังหวัด
ประจวบครีขีันธ ์รอ้ยละ 80                                              
(ตามเป้าหมายที ่จว.สง่ให ้) 

โดย..กลุม่งานอนามัยสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย



ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ประจวบคีรีขันธ์

674974 410 85



ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อ าเภอ

หัวหิน 765 350 520
ปราณบุรี 62 25 35

สามร้อยยอด 30 7 19
กุยบุรี 11 2 11
เมือง 58 11 35

ทับสะแก 13 4 21
บางสะพาน 25 9 23

บางสะพานน้อย 10 2 10

จ ำนวนสถำนประกอบกำรทีผ่ำ่น SHA, SHA Plus+, SHA+ แยกรำยอ ำเภอ



ร้อยละสถานประกอบการประเภท โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ บาร์ 
ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน SHA+ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้อ
ยล

ะ

กลุ่มงำนอนำมยัสิง่แวดลอ้มและอำชวีอนำมยั ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ขอ้มลู ณ วนัที ่1 สงิหำคม 2565

อ ำเภอ เป้ำหมำย
สปก.ที่ได้รับกำร

ประเมิน
หัวหิน 623 622
ปรำณบุรี 288 56
สำมร้อยยอด 98 21
กุยบุรี 59 15
เมือง 313 51
ทับสะแก 90 32
บำงสะพำน 89 41
บำงสะพำนน้อย 35 14

รวม 1,595 852
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ร้อยละสถานประกอบการ ที่ประเมินตนเองผ่านแพลต์ฟอร์ม TSC 2 Plus
(เป้าหมายจากกรมอนามัย) ร้อยละ 80

กลุ่มงำนอนำมยัสิง่แวดลอ้มและอำชวีอนำมยั ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ขอ้มลู ณ วนัที ่1 สงิหำคม 2565
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4. ประชาชนคนไทยมี

หมอประจ าตวั 3 คน
ที่ O KRs

4. ประชาชนคนไทยมหีมอ
ประจ าตัว 3 คน

รพ.สต./ศสม./รพ.ทีม่เีขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ บันทกึ
ขอ้มลูประชากรในโปรแกรม 3 หมอรูจั้กคณุ
( ครอบคลมุประชากร รอ้ยละ 50)

โดย..กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร













ระเบียบวาระที่ 4

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.1 โครงการแสงน้าใจ ไทยทัง้ชาต ิเดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกนัอัมพาต 

คร้ังที ่8 เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดประจวบครีีขันธ์

โดย...นางสุมา เหมทตั

รอง นพ.สสจ.ปข.

























ระเบียบวาระที่ 4

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.2  การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019/ โรคฝีดาษวานร

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ



โรคฝีดาษวานร 
(Monkeypox)



ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ชาวต่างชาต ิ2 ราย
ไทย 2 ราย  อาการไม่รุนแรง 

Spain

United States

GermanyEngland

France

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 7  สิงหาคม  2565



ระยะท่ีสอง/ระยะ
ออกผื่น

อาการของโรค (ต่อ)

จะเกิดหลงัอาการไข้  1-3 วนั 
ลกัษณะของผืน่จะเร่ิมจาก 
ผืน่แดงราบ    ผืน่แดงนูน    ตุ่มน ้า    ตุ่มหนอง
ตามล าดบั จากนัน้จะตกสะเกด็ และหลดุลอก
ออก

โดยผืน่จะพบมากท่ีบริเวณ

ใบหน้า แขนขา ฝ่ามือฝ่าเท้า > บริเวณล าตวั 

ในบางราย อาจมีผืน่บริเวณเย่ือบชุ่องปาก 
อวยัวะเพศ และเยื่อบตุา

การแพร่เช้ือ
จะเร่ิมแพร่เช้ือได้เลก็น้อยตัง้แต่
เร่ิมมีอาการ ไข้ 
แต่จะแพร่เช้ือได้สงูท่ีสดุตัง้แต่
เร่ิมมีผืน่ขึน้จนกระทัง่สะเกด็หลดุ
ลอกออกทัง้หมด 
โดยทัว่ไปโรคฝีดาษวานรจะหายได้

เองใน 2-4 สปัดาห์

โอกาสเสียชีวิตจากโรคฝีดาษ
วานรในคนทัว่ไป คือ 3-6 % 

เดก็ > ผูใ้หญ่





แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคฝีดาษวานร
(Monkeypox)
https://ddc.moph.go.th/monkeypox/g_medical.php



และศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยส์มทุรสงคราม
(ส่งโดยโรงพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ 











องค์ความรู้
ด้านการป้องกัน
โรคและยารักษา

ยังมีจ ากัด

แนวทางการรักษา

แนะน า 
Admit ทุกราย
ในโรงพยาบาล

การรักษาแบบ
ประคับประคอง

การรักษาแบบ
เฉพาะTecovirimat 
(TPOXX) ให้ในกลุ่ม

ผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรง ระยะเวลากักตัว 

จนสะเก็ดแผล
แห้ง



ท าอย่างไร!!!
กรณี มีอาการไข ้ต่อมน  าเหลืองโต ผื่น

หรือสงสัยตนเอง หรือ ผู้ใกล้ชิดเป็นฝีดาษวานร หรือ                                
เป็นผู้สัมผัสกับผู้ปว่ยฝีดาษวานร หรือผู้ที่สงสัยเปน็ฝีดาษวานร    

ให้ไปพบแพทยห์รอืเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในพื นที่ทันที                            
พร้อมทั ง ให้ประวัติแพทย์ผู้รักษาเกีย่วกับประวตัิการสมัผัสโรค            

หรือประวัติการเดินทางไปพื นที่เสี่ยงด้วย

การเดินทางเพือ่รบัการรกัษาในสถานบรกิารสาธารณสขุ 
ให้มีการนัดหมายลว่งหน้า  เพื่อป้องกันการแพรก่ระจายเชื อ

หมายเหตุ : โรคฝีดาษวานร ป้องกันได้
ง่าย เพียงปฏิบตัติามมาตรการ 

Universal Prevention 
ล้างมือด้วยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอลบ์อ่ยๆ 

สวมหน้ากากอนามัย 
และโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

ขอให้เพิ่มการระมัดระวงั ลดการสมัผัส
ใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า เพื่อลดความ

เสี่ยงในการติดเชื อ



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12
2



ข้อมูล 1 ม.ค. – 3 ส.ค.65

ประจวบคีรีขันธ์อยู่ล าดับที่ 15 ของประเทศ ล าดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่  5

123



จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจ าแนกรายเดือน ปี 2565 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบกับป ี2564
และค่ามัธยฐาน 5 ปี (2560-2564)

จ า
นว

นร
าย

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มัธยฐาน 60-64 22 21 28 20 31 53 53 54 27 23 27 29

ปี 2564 6 3 9 8 8 12 7 3 14 14 7 10

ปี 2565 11 1 10 5 17 52 37 1

11
1 10 5

17

52
37

10
20
40
60
80

100
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ป่วย 134 ราย 
อัตราป่วย 24.63 ต่อแสนปชก.

ข้อมูล 1 ม.ค. – 7 ส.ค.65
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อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 65 สะสมรายอ าเภอเปรียบเทียบมัธยฐาน 60–64
เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน 

68.73
59.37

15.66

43.76

34.88

15.04

34.03 33.40
51.84

81.78

30.71
18.27

5.47 2.58 2.51
0.00 0.00

24.63
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นป
ชก

.

อัตราป่วย
มัธยฐาน

ข้อมูล 1 ม.ค. - 7 ส.ค.65 12
6



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 3 1 0 0 0 1 0 0 5

กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ทับสะแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

บางสะพาน 0 0 0 0 2 5 7 0 14

บางพานน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ปราณบุรี 0 0 0 0 0 2 0 0 2

หัวหิน 8 0 8 5 12 37 26 1 97

สามร้อยยอด 0 0 2 0 2 7 4 0 15

รวม 11 1 10 5 17 52 37 1 134

จ านวนป่วย/ตายไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565



แนวโน้มการระบาดไข้เลือดออก
รายต าบล สัปดาห์ที่ 31 ปี 65
หัวหิน, หนองแก, ห้วยสัตว์ใหญ่
ทองมงคล

พบผู้ป่วยในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมา

128





ความเป็นมา
o 3 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. กลุ่มงานครต.สสจ.ประจวบฯ ได้รับรายงาน

ทางโทรศัพท์จากทีม CDCU โรงพยาบาลหัวหิน พบผู้ป่วยเสียชีวิตสงสัย
โรคไข้เลือกออก จ านวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 8 ปี สัญชาติลาว
บ้านเลขที่ 48/2 ชุมชนสมอเรียง ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน

o 4 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ทีม CDCU สสจ.ประจวบฯ ร่วมกับ ทีม 
CDCU อ.หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน ลงสอบสวนโรค ในพื นที่เพิ่มเติม



ผลการสอบสวน
ประวัติการเดนิทาง

6 ก.ค.65 เดินทางจากประเทศลาว พร้อมแม่และน้องชาย เข้ามาทางจุดผ่านแดนช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินทร 

จ.อุบลราชธานี

7-8 ก.ค.65 เดินทางจากจ.อุบลราชธานี โดยรถสารสาธารณะจากสถานีขนส่งจ.อุบลราชธานีมายังสถานีขนสง่ 

หมอชิต พร้อมกับมารดาและน้องชาย

8 ก.ค.65 เวลา 05.00 น. ออกเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต มายังอ.หัวหิน เวลา 09.00 น. เข้าพักที่บ้านเลขที่ 

74/6 ชุมชนสมอเรียง ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บ้านของญาต)ิ ซึ่งมีพ่อและพี่ชาย  

มาท างานและพักอยู่ที่บ้านหลังดงักล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี



ผลการสอบสวน
ประวัติการเดนิทาง (ต่อ)

9 ก .ค . 65  ย้ าย ไปเช่ าบ้ านอี กหลั งหนึ่ งซึ่ ง ตั งอยู่ ฝ่ั งตรงข้ ามกับบ้ านญาติ  คื อบ้ าน เลขที่  80ก/4

ชุมชนสมอเรียง ต.หัวหิน 

16 ก.ค.65 ได้ย้ายไปเช่าบ้านเลขที่ 48/2 ชุมชนสมอเรียง ต.หัวหิน

10-29 ก.ค.65 ช่วงกลางวันผู้ป่วยอยู่ที่บ้านกับน้องชาย ส่วนบิดา มารดาและพี่ชาย ออกไปท างานเป็นพนักงานที่

ร้านอาหาร แห่งหนึ่งในพื นที่ ต.หนองแก ผู้ป่วยท าหน้าที่คอยดูแลและเลี ยงน้องชายอยู่ที่บ้าน ซึ่งยังไม่ได้เข้า

โรงเรียน ช่วงกลางวันจะมีบางช่วงที่ผู้ป่วยจะพาน้องชายออกไปเดินเล่นและซื ออาหารจากร้านค้าในชุมชนวัน



ผลการสอบสวน
ประวัติการเจบ็ป่วย

30 ก.ค.-1 ส.ค.65 เริ่มมีไข้ รับประทานอาหารได้ปกติ ได้ Para ลดไข้ และยาสมุนไพรพื นบ้านชนิดน  าไม่ทราบชื่อ

ยาและสรรพคุณยา (ซื อมาจากประเทศลาว) พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้พาไปพบแพทย์ 

2 ส.ค.65 มีไข้สูง อาเจียน ถ่ายเหลว อุจจาระสีด า ไปพบแพทย์ที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์จ่ายยาลดไข้ แนะน า

ให้ไปรพ. ผู้ป่วยกลับมาพักที่บ้าน เวลา 21.40 น. ผู้ป่วยมีอาการป่วยมากขึ น เข้ารับการรักษาที่รพ .หัวหิน      

ประวัติแรกรับที่ห้อง ER มาด้วยอาการ มีไข้สูง อาเจียนมากกว่า 10 ครั ง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึม 

ทานไม่ได้ แพทย์วินิจฉัยเบื องต้น Septic Shock ส่ง Admit หอผู้ป่วย ICU กุมารเวชกรรม เวลา 01.00 น. 

3 ส.ค.65 ส่งตรวจ Dengue NS1 AG, Dengue virus AB IgG ผล Positive แพทย์วินิจฉัย DSS  เวลา 10.25 

น. ผู้ป่วย BP drop เริ่ม CPR 1 cycle และต่อมาเวลา 12.54 น. ผู้ป่วยเสียชีวิต แพทย์วินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุ     

การตาย Expanded Dengue Syndrome (ไข้เลือดออกเดงกีช็อค) โรคหรือเป็นภาวะที่เป็นเหตุหนุน Acute 

Liver  Failure , Acute  Renal  Failure



มาตรการป้องกนัควบคมุโรคท่ีด าเนินการแล้ว
4 ส.ค.65 ทีม CDCU จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีม CDCU อ.หัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหิน ลง
พื นที่สอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พ่นหมอกควันท าลายยุงตัวแก่ และส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลาย
ผลการส ารวจค่าดัชนีลูกน  ายุงลาย
บ้านผู้ป่วย ส ารวจ 2 ภาชนะ พบลูกน  า 2 ภาชนะ CI = 100.0
รัศมีรอบ 100 เมตร บ้านผู้ป่วย ส ารวจทั งหมด 180 หลังคาเรือน พบ 92 หลังคาเรือน HI = 51.1



มาตรการป้องกนัควบคมุโรคท่ีต้องด าเนินการต่อไป
1. ด าเนินการพ่นหมอกควัน ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายในพื นที่ชุมชนสมอเรียง
อีก 2 ครั ง คือ Day 3 และ Day 7 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
2. ค้นหาผู้ป่วย Fever Alert กรณีเป็นไข้ สงสัยเป็นไข้เลือดออกในชุมชนอีก 28 วัน จนไม่มีผู้ป่วย
รายใหม่
3. รณรงค์กิจกรรม Big Cleaning Day ในต าบลหัวหิน
4. ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนมัธยมสาธุการ
วิทยา และโรงเรียนดรุณศึกษา ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565
5. จัดท า Dead Case Conference



สรุปผลการสอบสวน
1. การวินิจฉัยโรค Expanded Dengue Syndrome
2. อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งเลือดตรวจPCR 
เพื่อตรวจหาพันธุ์กรรมโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 5 สมุทรสงคราม
3. ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายในชุมชนสมอเรียง เกินค่ามาตรฐาน 
4. พบผู้ป่วยรายสุดท้ายในชุมชนสมอเรียง วันที่ 1 ก.ค.65



รูปภาพกิจกรรม



ระเบียบวาระที่ 4

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.3 สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลัง (พบส.)

โดย...กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ



สรปุผล
การเยีย่มเสรมิพลงั Service Plan

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ในรปูแบบ พบส.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ  
4  Excellence  Strategies

1.Promotion & Prevention &
Protection  Excellence

4 แผนงาน
7
โครงการ
18 ตวัชีว้ดั

2.Service  Excellence
5 แผนงาน

22 โครงการ
31 ตวัชีว้ดั

3.People  Excellence
1 แผนงาน
2 โครงการ
3 ตวัชีว้ดั

4.Governance  Excellence
4 แผนงาน
7 โครงการ

13 ตวัชีว้ดั

4
ยทุธศาสตร์
ความเป็นเลศิ

14 แผนงาน 38 โครงการ 65 ตวัชีว้ดั

ลดป่วย ลดตาย 
ลดแออดั 
ลดรอคอย

การรกัษาในโรคส าคญั

แผนงานที ่ 6
การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
(Service  Plan)
17 โครงการ

ตวัชีว้ดั Service Plan

21 ตวัชีว้ดั
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โครงสรา้งการบรหิารจดัการ Service Plan และระบบสง่ตอ่จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ศสต.
ร.พ.หวัหนิ

ศสต.

ร.พ.
ประจวบฯ

Node M2
ร.พ.บางสะพาน

รพ.หวัหนิ

สาขาหวัใจ&หลอดเลอืด

สาขามะเร็ง

สาขาจติเวช

สาขาไต

สาขาตา

สาขาทารกแรกเกดิ

สาขาสตูกิรรม*

สาขา NCD (Stroke)

สาขา NCD (HT, DM, 

COPD) 

สาขา Palliative Care

สาขาแพทยแ์ผนไทย 

สาขากญัชา

รพ.ประจวบฯ

สาขาอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ

กมุารเวชกรรม*

ออรโ์ธปิดกิส*์

สาขาบรจิาคอวยัวะ

สาขาศลัยกรรม

สาขาอายรุกรรม
(Sepsis)

ODS/MIS

สาขา IMC

สาขายาเสพตดิ

สาขา RDU/AMR

รบัสง่ตอ่ผูป่้วย

สสจ.

สาขาทนัตกรรม 

สาขาปฐมภมู ิ

แมข่า่ยสง่ตอ่โซน
ใต ้

แมข่า่ยสง่ตอ่โซนเหนอื

Node

Service Plan



การสนบัสนุน
การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ

(Service Plan)

สถานการณ์ เมือ่ปี 2564 :

- คกก. CSO, คทง.ครบ 22 สาขา, คกก. Refer
- ตวัชีว้ดั 22 ตวัชีว้ดั ผา่น 15 ไมผ่า่น 7
Stroke, STEMI, บรจิาคอวยัวะฯ, Sepsis, CA, ทารกแรกเกดิ, การแพทยแ์ผนไทย
ฯ 

Action Plan ปี 2565
(ความรว่มมอืระหวา่ง สสจ.ประจวบฯ-รพ.ประจวบฯ-รพ.หวัหนิ)

- เยีย่มเสรมิพลัง (พบส.) 1 ครัง้/ปี

- ประชมุ คกก.CSO 2 ครัง้/ปี
- ประชมุ คกก.Refer 2 ครัง้/ปี
- ประชมุคทง.สาขาตา่งๆ 2 ครัง้/22 สาขา/ปี
- ประชมุผูป้ระสานงาน Service Plan 4 ครัง้/ปี

แนวทางพฒันา
1.พัฒนาศักยภาพบคุลากร ศชช.ทตุยิภมู ิตตยิภมู ิสามหมอ
2.พัฒนาการรับ-สง่ตอ่ผูป่้วย / การใหค้ าปรกึษา
3.พัฒนาระบบขอ้มลู / การจัดการขอ้มลู
4.ทบทวนเอกสาร (คูม่อื, แนวทาง, Guideline)

5.เชือ่มโยงการดแูลรว่มกับสามหมอ (ปฐมภมู ิทตุยิภมู ิตตยิภมู)ิ 

และการประสานระหวา่งสาขา
6.จัดเวท/ีประชมุการท าแผนทรัพยากรรว่มกัน
7.เนน้ Self Care, Health Literacy แกป่ระชาชน

วเิคราะหป์ญัหา 
1.สถานการณ์โควดิ 19 สง่ผลกระทบตอ่กจิกรรม เชน่
การเยีย่ม พบส., การประชมุคกก. CSO/คทง.ไมเ่ป็นไปตามแผน 
2. ระบบ

- ความเชือ่มโยงระหวา่งระบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภมู ิตตยิภมูิ
- การบรูณาการระหวา่งสาขา
- การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ/ใชท้รัพยากรรว่มกัน 
- ไมม่ศีนูยร์วบรวมระบบขอ้มลูรายงาน
- การใชร้ะบบ IT ในการรายงาน / วเิคราะหข์อ้มลู
- การจัดการระบบขอ้มลู

3.การรับสง่ตอ่ผูป่้วย
4.ขาดแคลนทรัพยากร ไดแ้ก ่บคุลากร (เชน่ แพทยเ์ฉพาะทาง),
เครือ่งมอื/ครภุัณฑท์างการแพทย ์และงบประมาณ เป็นตน้
5. การทบทวนเอกสาร (คูม่อื, แนวทาง, Guideline)
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ก าหนดเยีย่มเสรมิพลงั Service Plan (พบส.)

ล าดบั วนั เดอืน ปี เวลา โรงพยาบาล

1
ศ. 17 มถินุายน 2565

ภาคเชา้ สามรอ้ยยอด

2 ภาคบา่ย ปราณบรุี

3
พ. 22 มถินุายน 2565

ภาคเชา้ บางสะพานนอ้ย

4 ภาคบา่ย บางสะพาน

6
ศ. 24 มถินุายน 2565

ภาคเชา้ ทบัสะแก

7 ภาคบา่ย กยุบรุ ี
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1. STEMI (รพ.หวัหนิ)
2. CA (รพ.หวัหนิ)
4. ทารกแรกเกดิ (รพ.หวัหนิ)
3. Thrauma (รพ.ประจวบครีขีนัธ)์
5. IMC (รพ.ประจวบครีขีนัธ)์

7. Stroke (รพ.หวัหนิ)
8. ไต (รพ.หวัหนิ)
9. สตูกิรรม (รพ.หวัหนิ)
10.Sepsis (รพ.ประจวบครีขีนัธ)์
11.ศลัยกรรม (รพ.ประจวบครีขีนัธ)์
12.RDU/AMR (รพ.ประจวบครีขีนัธ)์
13.สง่ตอ่ *

Functional 
Base

6. กญัชา (รพ.หวัหนิ)

Agenda Base

สาขาทีเ่ย ีย่ม

Area Base
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สรปุขอ้ชืน่ชม

-

1.ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ
2.มโีครงสรา้ง มคี าสัง่คณะกรรมการทกุสาขา
3.บางอ าเภอมกีารเชือ่มโยงบรูณาการระหวา่งสาขา / เชือ่มโยง
ปฐมภมู ิ ทตุยิภมู ิ ตตยิภมูิ
4.ม ีBest Practice
5.มแีผนบรูณาการ คน เงนิ ของ ทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรมมากขึน้



สรปุปญัหา  อปุสรรค

1. ดา้นบคุลากร
1) ขาดแคลนบคุลากรบางสาขา  เชน่  แพทย/์พยาบาลเฉพาะทาง 
2) บคุลากรขาดความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะการดแูลผูป่้วยเฉพาะสาขา
3) ขาดการสือ่สารการน านโยบาย  ขอ้สัง่การลงสูผู่ป้ฏบัิตทิกุระดบั
4) สถานการณโ์ควดิ-19 ท าใหไ้มไ่ดด้ าเนนิกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากร  

2. ดา้นโครงสรา้ง / ระบบ
1) มแีมข่า่ย/ศสต. 2 แหง่ในจังหวดั บางครัง้ขาดการบรูณาการ, แนวทางการรักษา/การสง่ตอ่ตา่งกนั
2) ระบบสง่ตอ่ ทัง้ภายในจังหวดั นอกจังหวดั นอกเขต
3) ความเชือ่มโยงระหวา่งสาขา โดยเฉพาะโรค NCD
4) ความเชือ่มโยงระดบัสถานบรกิาร ปฐมภมู ิ ทตุยิภมู ิ ตตยิภมูิ
5) ขาดการทบทวน CPG

3. ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
1) การบันทกึขอ้มลูใน HDC ยังไมค่รบถว้น
2) ฐานขอ้มลูผูป่้วย NCD เกนิจากทีป่่วยจรงิ

4. ดา้นทรพัยากร
1) ขาดเครือ่งมอืในการดแูลรักษาผูป่้วย เชน่  เครือ่งชว่ยหายใจ, ตูอ้บเด็ก

5. ดา้นอืน่ๆ
1) ภมูปิระเทศ / ระยะทางของจังหวดั



ปญัหา/อปุสรรค แนวทางพฒันา

1. บคุลากร
- ขาดความมั่นใจในการวนิจิฉัย 
- ขาดทักษะในการอา่น EKG

2. วัสด ุครภุัณฑ ์TNK ในจังหวัดไมเ่พยีงพอ และไมม่ี
นโยบายทีช่ดัเจนในการใช ้SK หรอื rt-PA ทดแทน
3. การสง่ตอ่เครอืขา่ยโซนใตม้รีะยะทางไกล 
4. ไมไ่ดใ้หย้า Thrombolytic drug กอ่น Refer

1. จัดอบรมวชิาการเพิม่พนูทักษะและศักยภาพ 
ความรูข้องแพทย์ /พยาบาล/เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ
2. หัวใจสญัจร
3. ประสาน CSO เขตสขุภาพที ่5
4. พัฒนากระบวนการใหย้าละลายลิม่เลอืด ในพืน้ที่
โซนใต ้ใหย้าไดทั้นภายใน 30 นาทเีพิม่ขึน้
5. พัฒนาระบบ Consult
6. Alert Fast Track STEMI

สาขาหวัใจ



ปญัหา/อปุสรรค แนวทางพฒันา

1. บคุลากร
- ขาดแคลนบคุลากรเฉพาะทาง

2. การเชือ่มโยงผูป่้วย Stroke กบัระบบ NCD 
3. ขาดการจัดการ กลุม่เสีย่ง CVD Risk อยา่งเป็น
รปูธรรม
4. ผูป่้วยเขา้ถงึบรกิารลา่ชา้
5. การเรยีกเก็บเงนิ Drip & Shift ยาrtPA

1. พัฒนาศักยภาพทมีการรักษาใหม้คีวามรู/้ทักษะใน
การดแูลผูป่้วย
2. การจัดตัง้ STROKE corner 
3. พัฒนาการดแูลผูป่้วย NCD / การท า mapping ใน
ผูป่้วย High CVD risk 
4. ใช ้STANDARD STROKE CPG ของสถาบัน
ประสาทวทิยา
5. ผลติสือ่/ประชาสมัพันธ ์ใหค้วามรู ้แกป่ระชาชนใน
การเขา้ถงึบรกิารใหร้วดเร็วและทันเวลา
6. ใชก้ลไกสามหมอใหเ้กดิ STROKE Awareness

สาขา Stroke



ปญัหา/อปุสรรค แนวทางพฒันา

1. ขาดบคุลากรการแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญ
2. Lab Hemoculture สามารถเพาะเชือ้ได ้แตไ่ม่
สามารถบอกไดว้า่ sensitive กบัยาอะไร
3. ไมล่งรหัสโรค ของ case Palliative Care (Z 515)
4. เตยีง ICU รองรับผูป่้วย Septic Shock มจี ากดั
5. การเขา้ถงึบรกิารลา่ชา้

1. ประชาสมัพันธ ์/ผลติสือ่ ใหค้วามรูอ้าการของ
Sepsis ทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา
2. จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรทางการเเพทย ์
ในการวนิจิฉัยและรักษา Sepsis 
3. น า Antibiogram มาปรับเป็น CPG เพือ่เลอืก ATB
เบือ้งตน้ในการรักษา Sepsis และเชือ่มตอ่ CPG นีไ้ปสู่

ทกุ รพ.ชมุชน
4. ควรมกีารก าหนดเขตพืน้ทีท่ีค่วรม ีICU เพือ่ให ้
เพยีงพอตอ่การเขา้รับบรกิารของผูป่้วย  และอาจจะตัง้
เป็น Intermediate ward ทีม่อีปุกรณ์ทางการเเพทย์
และพยาบาลทีส่ามารถดแูลได ้
5. พัฒนาการดแูลผป. NCD ไมใ่หเ้ป็นผป.ตดิเตยีง
ซึง่เป็นปัจจัยเสีย่งของการตดิเชือ้ในกระเเสเลอืด
รนุแรง
6.ใชก้ลไกสามหมอใหเ้กดิ Sepsis Awareness

สาขา Sepsis
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เยีย่มเสรมิพลงั รพช./รพ.สต.
17,22 และ 24 มถินุายน 2565



เยีย่มเสรมิพลงั รพช./รพ.สต.
17,22 และ 24 มถินุายน 2565



152

ประชาชนสขุภาพด ี เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ
ระบบสขุภาพย ัง่ยนื



ระเบียบวาระที่ 4

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.4 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีวั้ด (PA/KPI) กระทรวงสาธารณสขุ

รอบ 9 เดอืน (ไตรมาส 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดงาน 

ณ ไตรมาส 3

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 ตัวชี้วัด  

ผ่าน 8 ตัวชี้วัด  

(80.00 %)

56 ตัวชี้วัด  

ผ่าน 42 ตัวชี้วัด  

(75.00 %)

66 ตัวชี้วัด  

รวมผ่าน 50 ตัวชี้วัด  

(75.76 %)

ข้อมูลจากเขตสุขภาพท่ี 5 วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565



สรุปผลการด าเนินงานตาม PA และ KPI ณ ไตรมาสที่ 3 

ปีงบประมาณ 2565 รายจังหวัดและภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด
PA+KPI ที่วัดผลในไตรมาส 3 PA+KPI ที่วัดผลในไตรมาส 4 รวม PA+KPI ทั้งหมด

จ านวน ผ่าน % จ านวน ผ่าน % จ านวน ผ่าน %

กาญจนบุรี 40 35 87.50 25 16 64.00 65 51 78.46

สมุทรสาคร 41 34 82.93 25 17 68.00 66 51 77.27

เพชรบุรี 40 31 77.50 25 19 76.00 65 50 76.92

นครปฐม 41 32 78.05 25 18 72.00 66 50 75.76

สุพรรณบุรี 41 35 85.37 25 15 60.00 66 50 75.76

ประจวบคีรีขันธ์ 41 35 85.37 25 15 60.00 66 50 75.76

ราชบุรี 40 32 80.00 25 16 64.00 65 48 73.85

สมุทรสงคราม 41 31 75.61 25 17 68.00 66 48 72.73

รวมเขต 5 41 33 80.49 26 17 65.38 67 50 74.63

ข้อมูลจากเขตสุขภาพท่ี 5 วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565

อันดับที่ 4 ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสุพรรณบุรี



สรุปผลการด าเนินงานตาม PA และ KPI 

ปีงบประมาณ 2565 ภาพรวมจังหวัด

จังหวัด

PA+KPI 

วัดผลในไตรมาส 3

PA+KPI 

วัดผลในไตรมาส 4
รวม PA+KPI ท้ังหมด

จ านวน ผ่าน % จ านวน ผ่าน % จ านวน ผ่าน %

ประจวบคีรีขันธ์ 41 35 85.37 25 15 60.00 66 50 75.76

ไม่ผ่าน 6 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 8 ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัดจ านวน 2 ตัวที่ผ่าน แต่เขตสุขภาพที่ 5 ยังไม่อัพเดทผลงานให้
1. ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 ผลงาน 104.64

2. ตัวชี้วัดที่ 55 เมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลงาน 28.07

ไม่ผ่านท้ังหมด 14 ตัวชี้วัด



ผลการด าเนินงานท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

จ านวน 14 ตัวชี้วัด

1) ตัวชี้วัดที่ 39 มะเร็ง 

(ผป.ได้รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์): เป้าหมาย 60% ผลงาน 56.70%

1 ตัวชี้วัด

13 ตัวชี้วัด

1) ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราตายมารดาไทย : เป้าหมาย < 17% ผลงาน 80.94%

2) ตัวช้ีวัดที่ 2 เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย (สูงดีสมส่วน) : เป้าหมาย 64% ผลงาน 63.27%

3) ตัวช้ีวัดที่ 38 STEMI

38.2.1 ได้รับยาละลายล่ิมเลือดตามเกณฑ์ : เป้าหมาย 60% ผลงาน 5.88%

38.2.2 ได้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลา : เป้าหมาย 60% ผลงาน 48.57%

4) ตัวช้ีวัดที่ 65 HA ( รพช.) : เป้าหมาย 89% ผลงาน 66.67%

5) ตัวช้ีวัดที่ 70 รพ.มีบริการรับยาท่ีร้านยา โดยใบส่ังยาอิเล็กทรอนิกส์ : เป้าหมาย 12%

ผลงาน 0%



6) ตัวช้ีวัดท่ี 25 Stroke (ผป.ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ภายใน 72 ชม.) : 

เป้าหมาย 75% ผลงาน 44.47%

7) ตัวช้ีวัดที่ 26 TB ( รักษาส าเร็จ : เป้าหมาย Q4 88% ผลงาน 56.33% )

( ครอบคลุม : เป้าหมาย Q3 66% ผลงาน 45.49% )

8) ตัวช้ีวัดท่ี 30 อัตราการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลอืด : เป้าหมาย น้อยกว่าปีท่ีแล้ว 

ผลงาน เพ่ิมข้ึน 1.70

9) ตัวช้ีวัดที่ 33 ผู้ป่วยนอกได้รับการตรวจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย : เป้าหมาย 20.5%

ผลงาน 16.82%

10) ตัวช้ีวัดท่ี 44 บริจาคอวัยวะ : เป้าหมาย 0.26% ผลงาน 0%

11) ตัวช้ีวัดที่ 49 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ( ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยกัญชา)   

เป้าหมาย เพ่ิมข้ึน 5% (จาก 322 คน) ผลงาน ลดลง 24.53% (243 คน)

12) ตัวช้ีวัดที่ 58 การบริหารจัดการก าลงัคนที่มีประสิทธิภาพ : เป้าหมาย <4% ผลงาน 5.32%

13) ตัวช้ีวัดท่ี 69 HIS Gateway : เป้าหมาย 60% ผลงาน 50%

ผลการด าเนินงานท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

จ านวน 14 ตัวชี้วัด

13 ตัวชี้วัด ( 8 ตัว วัดผลในไตรมาส 4)



ข้อมลูผลงาน

ทีไ่มผ่่านเกณฑ์
ไตรมาส 3



1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยตอ่การเกดิมีชีพแสนคน ( < 17 : 100,000 )



2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

> 64



38. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักาา



39. ร้อยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักาาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด



65. ร้อยละของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3



70. ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่บีริการรับยาทีร้่านยา โดยใบสั่งยาอิเลก็ทรอนกิส ์(e-prescription)

ไม่ผ่านทุกอ าเภอ



ระเบียบวาระที่ 4

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.5  ข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี

5 ในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบท่ี 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



AGENDA 1

1. โครงการพระราชด าร ิ: ขอใหท้มีงานไดล้งพืน้ทีค่น้หาสาเหต ุ& ปัจจัยทีท่ าให ้

การท างานไมบ่รรลเุป้าหมาย โดยเฉพาะเรือ่งหนอนพยาธิ ( มกีารใหย้ารักษาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง แตไ่มส่ามารถแกปั้ญหาได ้) จงึควรวเิคราะหส์าเหต ุปัจจัยเพือ่ใหแ้กปั้ญหาได ้

ดยี ิง่ข ึน้ รวมถงึเรือ่ง การแกไ้ขปัญหาภาวะโลหติจาง ในเด็กและหญงิตัง้ครรภด์ว้ย 

2. ราชทัณฑปั์นสขุ : การอบรม อสรจ. ขอใหบ้รูณาการดา้นการแพทยแ์ผนไทย เพือ่ทีว่า่
เมือ่ อสรจ.พน้โทษ ยังสามารถน าความรู ้ทักษะทีไ่ด ้ไปใชใ้นชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง
หรอือาจสง่เสรมิดา้นการผลติในเรอืนจ า เชน่ การผลติหรอืปลกูฟ้าทะลายโจรในเรอืนจ า 
การใหค้วามรูทั้กษะการปลกูและการใชส้มนุไพร การนวดแผนไทย การดแูลผูป่้วย     
ตดิเตยีง การใชย้าเสพตดิ ไดแ้ก ่การใชก้ญัชาทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม เป็นตน้

ประเด็น โครงการพระราชด าร ิและโครงการราชทณัฑ ์   

ปนัสขุ ท าความดเีพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์



เขตสขุภาพที ่5 มสีถานทีผ่ลติสมนุไพรทางการแพทย ์ทีม่ศีกัยภาพ 3 แหง่ ไดแ้ก ่

โรงพยาบาลอูท่อง โรงพยาบาลดอนตมู และโรงพยาบาลเจา้คณุไพบลูย ์(พนมทวน) 

- ขอใหช้ว่ยสง่เสรมิการผลติ โดยชว่ยสนับสนุนการสัง่ซือ้-สัง่ใช ้ผลติภณัฑจ์าก

ภายในเขตใหม้ากขึน้

AGENDA 2 กญัชาทางการแพทย ์และสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ



ระบบสขุภาพปฐมภมู ิAGENDA 3

1. PCU/NPCU : ขอใหส้นับสนุน/จัดใหแ้พทยใ์ชท้นุปี 1 ไดเ้ขา้รับการอบรม FM (2 * 2)

โดยใหเ้ริม่อบรมตัง้แตช่ว่งทีป่ฐมนเิทศ เพือ่ใหแ้พทยม์คีวามพรอ้มตาม requirement

ในการสามารถปฏบิตังิานใน PCU/NPCU ไดทั้นที

2. ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ: ซึง่มโีครงสรา้ง 3 หมอ และ พชอ. ขอใหม้กีารบรูณาการ

การท างานดว้ยกนั โดยท าในเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสขุภาพ เชน่ การรว่มกบัภาคี

เครอืขา่ยหรอือ าเภอในการท าโครงการตา่ง ๆ ทีส่รา้งผลกระทบทีด่ตีอ่สาธารณสขุได ้

เชน่ โครงการจัดการดแูลสนัุขจรจัดทัง้ระบบ จะสง่ผลกระทบในการลดการเกดิ

โรคพษิสนัุขบา้ การรว่มกบัชมุชนในการจัดการขยะรอบบา้น จะสง่ผลกระทบชว่ย

ลดแหลง่เพาะพันธุล์กูน ้ายงุลายและสามารถลดการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกได ้เป็นตน้

โดย 3 หมอ สามารถท างานเชือ่มโยง บรูณาการกบั พชอ.ได ้



Functional Based 1

1. สขุภาพจติ : เพิม่การดแูลสขุภาพจติผูต้อ้งขงัในเรอืนจ าคดยีาเสพตดิ  

หากจัดการปัญหานีไ้ดด้ ีจะชว่ยแกปั้ญหาอืน่ ๆ ทีจ่ะตามมาไดด้ว้ย 

2. สขุภาพกาย : ขอใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลทกุแหง่ 

- ตรวจสอบรายการครภัุณฑส์ว่นขาดทีจ่ าเป็นในการตรวจคดักรอง หรอื

วนิจิฉัยมารดาและทารก 

- ด าเนนิการจัดซือ้-จัดหา ใหม้เีพยีงพอและพรอ้มใช ้จะชว่ยป้องกนัหรอื

ลดอบุตักิารณ์ส าคญัของมารดาและทารกได ้

ประเด็นสขุภาพกลุม่วยั



Functional Based 3 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย : ควรมุง่เนน้การท างาน

ดา้นสาธารณสขุในสว่นของการสง่เสรมิ ป้องกนั โดยเฉพาะใน

กลุม่ผูป่้วย NCD (DM /HT) ใหไ้ดด้ยี ิง่ข ึน้ จะชว่ยลดการรอคอย 

ลดป่วย ลดตายในโรงพยาบาลไดส้ าเร็จ



Functional Based 3 งบลงทนุ และการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ - การคลงัสขุภาพ

การด าเนนิการของจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ ีผ่า่นมา สามารถท าตามนโยบายของ
กระทรวงไดเ้ป็นอยา่งด ีแตย่งัพบปญัหาในเชงิกระบวนการทีต่อ้งแกไ้ข...ขอให้
ด าเนนิการ ดงันี้

1. หน่วยบรกิาร : ขอใหต้รวจสอบรายการหนี้สนิ และเรง่รัดช าระหนีท้ีส่ามารถช าระได ้
พรอ้มตรวจสอบรายการทีม่ปัีญหาไมส่ามารถช าระได ้เพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา
เฉพาะเรือ่งตอ่ไป

2. ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด: 

- ขอใหก้ ากบั ตดิตาม เรือ่งลกูหนีภ้ายในจังหวัด ใหม้กีระบวนการคดิเงนิของลกูหนีอ้ยา่ง

เป็นธรรม เชน่ มกีระบวนการตรวจสอบการเบกิจา่ยทีไ่มเ่กดิความซ ้าซอ้นกนั

- ตรวจสอบรายการตน้ทนุ IPD ของหน่วยบรกิารในจังหวัด พรอ้มทัง้ใหม้กีระบวนการ

ปรับตน้ทนุ IPD ใน รพช. ใหน้อ้ยกวา่ รพท. 

(รพ.ปราณบรุ ีแจง้วา่จะด าเนนิการปรับตน้ทนุใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 เดอืน) 



Functional Based 3 งบลงทนุ และการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ - การคลงัสขุภาพ

3. รพ.หวัหนิ: ขอใหป้รับแผนรายการกอ่สรา้งอาคารอบุตัเิหต-ุบ าบัดรักษาและหอ้งประชมุ 
เพือ่ใหก้ระบวนการกอ่สรา้งสามารถสง่มอบงานไดทั้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แลว้สง่ให ้
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด และส านักงานเขตสขุภาพที ่5 ภายในเดอืนสงิหาคม 2565

4. ทกุหน่วยบรกิาร : 

- ขอใหต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะเพิม่รายไดข้องหน่วยบรกิาร พรอ้มทัง้ระบกุระบวนการทีจ่ะสามารถ
ท าใหบ้รรลเุป้าหมายได ้

- จัดท ารายงานการด าเนนิการดา้นการเงนิ-การคลงั สง่ใหส้ านักงานสาธารณสขุจังหวัด
รับทราบ เพือ่ใหม้กีระบวนการก ากับ ตดิตามในทกุๆ เดอืน

- ตรวจสอบการ claim รายการเบกิจา่ยเงนิ COVID-19 ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นตามระเบยีบ   
การใชจ้า่ยเงนิ พรอ้มทัง้มหีลกัฐาน และเอกสารทีส่ามารถตรวจสอบได ้



1. การพัฒนางานสาธารณสขุรองรับแผนพัฒนาจังหวัด : ขอให ้สสจ. ทบทวนแผน

การท างานทีจ่ะสง่เสรมิใหป้ระชาชนของจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ไดม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี

ขึน้ โดยเฉพาะการม ีHealthy Life Expectancy มากกวา่ 85 ปี 

2. การดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ: ความทา้ทาย คอื การท าใหผู้ส้งูอายมุคีวามเป็นอยูท่ีด่ ี

ม ีLive Expectancy เมือ่อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

3. การตรวจสอบภายใน : กรณีหน่วยบรกิารยังด าเนนิการไดไ้มค่รบถว้น ขอใหท้มี

จังหวัดชว่ยตดิตามใหม้กีารด าเนนิงานแกไ้ขอยา่งเป็นระบบตอ่ไปดว้ย

4. การพัฒนา ICT : เรง่รัดการท า Health Informatic Exchange ทีเ่ชือ่มโยงลงถงึ
ระดบั รพ.สต.โดยเร็ว เพือ่ชว่ยใหผู้รั้บบรกิารไดรั้บประโยชนจ์ากโครงการ 30 บาท
รักษาทกุทีไ่ดม้ากขึน้ 

ประเด็นอืน่  ๆ 



5. การใชจ้า่ยเงนิของหน่วยบรกิาร : เป็นความรับผดิชอบของทกุคน ควรท าใหท้กุคน

ในองคก์รรับรู ้และปรับ mindset วา่ทกุคนมสีว่นรับผดิชอบเรือ่งการเงนิและสถานะ

ทางการเงนิรว่มกนั สนับสนุนใหม้กีารใชเ้งนิบ ารงุเพือ่การลงทนุ ทีจ่ะสรา้งรายได ้

กลบัคนืมาใหก้บัโรงพยาบาล เชน่ การลงทนุกบับรกิารใหม ่ๆ หรอืการลงทนุกบั

เทคโนโลยใีหม ่ๆ เป็นตน้ 

6. การท างานดา้นสขุภาพของประชากรขา้มชาต ิในเรือ่ง Health Security ตอ้งท าให ้

เอกชนมาร่วมดว้ยใหไ้ด ้จงึจะไม่เกดิรูร่ัวในระบบบรกิาร เชน่ ตัวอย่างของสถานการณ์

ผูป่้วยโรคฝีดาษลงิทีรั่กษาในโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดภเูก็ต เป็นตน้

ประเด็นอืน่  ๆ 



7. การพัฒนาจังหวัดเพือ่เป็นจังหวัดทอ่งเทีย่ว : จ าเป็นตอ้งจัดระบบดา้นสขุภาพใหด้ ี

หากระบบไมด่ ีรายรับทีค่าดวา่จะไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วจะไมคุ่ม้ทนุ และท าใหเ้กดิผลกระทบ

เสยีหายมากกวา่การไดป้ระโยชน ์ดงันัน้ การพัฒนาเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว จังหวัดตอ้งเขม้แข็ง

ในเรือ่งของระบบสขุภาพ 

8. การพัฒนาระบบการฉีดวัคซนี COVID-19 : ใหป้รับระบบบรกิารจากการตัง้รับทีจ่ดุฉีดที่

จัดตัง้ข ึน้ เป็นเชงิรกุในหน่วยบรกิาร เชน่ กลุม่ผูป่้วย 608 ทีม่าตรวจตามนัดดว้ยโรคตา่ง ๆ ที ่

OPD หรอืคลนิกิเฉพาะโรค ควรใหม้รีะบบการตรวจสอบประวัตกิารไดรั้บวัคซนี COVID-19

กอ่นรับบรกิาร หากยังไมเ่คยฉีดหรอืไมไ่ดฉ้ีดเข็มกระตุน้ตามก าหนดเวลา ใหด้ าเนนิการฉีด

วัคซนีให ้หรอืสรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิการยอมรับวัคซนีใหไ้ด ้ทัง้นีห้น่วยบรกิารตอ้งมคีวาม

พรอ้มในการรับสถานการณ์วกิฤตฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการฉีดวัคซนีดว้ย 

ประเด็นอืน่  ๆ 



ระเบียบวาระที่ 4

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.6 การจัดประชุมวิชาการสาธสารณสุข 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



การจดัประชุมวชิาการสาธารณสขุ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระยะเวลา : 2 วนั  (26 – 27 กนัยายน 2565)

สถานที ่: โรงแรมโกลเดน้ซ ีหวัหนิ

กลุม่เป้าหมาย :
1. ผูเ้ขา้รว่มประชมุวชิาการ 200 คน 

1.1 ผูบ้รหิาร (สสจ./ รพ. / สสอ.) 
1.2 บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ..เนน้ผูรั้บผดิชอบงาน

(PM งาน) ในประเด็นงานหลักของกระทรวงสาธารณสขุ 
- สสจ.
- รพ. / สสอ. (รวม รพ.สต.) 

2. ผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

กจิกรรม: - ประชมุวชิาการ 

- งานมทุติาจติ (คนื 26 ก.ย.65)

ด าเนนิการในรปู
คณะท างาน 

2 คณะ
- คณะท างานประชมุ
วชิาการ 

- คณะท างานจัดงาน
มทุติาจติ

คา่ใชจ้า่ยผูเ้ขา้รว่มประชุม: คา่เบีย้เลีย้ง ยานพาหนะ ทีพั่ก 
เบกิจากตน้สงักดั











การจดัประชุมวชิาการสาธารณสขุ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วตัถปุระสงค์ :

1. เพือ่ใหบ้คุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุในพืน้ทีจั่งหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์ไดพั้ฒนาองคค์วามรู ้เกดิความเขา้ใจในนโยบาย
และทศิทางการพัฒนางานสาธารณสขุยคุปัจจบุนั

2. เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนนิงานดา้นสาธารณสขุ
ดา้นวชิาการ และดา้นนวัตกรรมสขุภาพในพืน้ที่

3. เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืรว่มใจในการท างาน และสรา้งขวัญก าลงัใจ

ใหก้บับคุลากรสาธารณสขุในพืน้ทีจั่งหวัดประจวบครีขีนัธ์



Timeline การด าเนนิงาน

- ก าหนดหวัขอ้การ

ประชมุ

- มอบหมายงาน คทง.

วิชาการ/คทง.มทุติาจติ

- ก าหนด Theme งาน

แต่งตั้ง คทง./ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ
จัดท าโครงการของบฯ

- (ร่าง)เน้ือหาการประชุม/ ล าดับ

ข้ันตอนการจัดงานมุทิตาจิต

- ก าหนดโควตาผู้เข้าร่วมประชุม/ 

ผู้ร่วมงานมุทิตาจิต

- จัดท าโครงการเสนอขออนมุตัิ
- ออกแบบบรรยากาศงานมุทิตาจิต

- แบ่งงาน...ประสานผู้เก่ียวข้อง

ก าหนดจัดประชุมฯ

26-27 ก.ย. 65

ณ โกลเด้นซี หัวหิน

ประชุม คทง. คร้ังท่ี 1 ประชุม คทง.คร้ังท่ี 2

1 2 3 54

ประชุม คทง.คร้ังท่ี 3

จัดการประชุมฯ

จัดการประชุมฯ &

จัดงานมุทิตาจิต

ตามก าหนดการ- ติดตามงานทีม่อบหมาย

- ก าหนดพิธีกร/ ทีมต้อนรับ/

ทีมลงทะเบียน/ ทีมจัดการ

งานประชมุฯ / ทีมจัดการ

งานมุทิตาจติ

- วิทยากร/ ผูวิ้พากษ์ผลงาน/ คกก.ตัดสินผลงาน

- ข้อมูล + รูปภาพผูเ้กษียณ ( ส าหรับท า VTR )

- ผลงานที่จะน าเสนอเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการ

- รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่ก าหนด



(รา่ง) ก าหนดการการจัดประชมุวชิาการสาธารณสขุ จังหวดัประจวบครีขีันธ์

วันที ่26 ก.ย. 2565

เวลา กิจกรรม

08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ

โดย...นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

10.00 – 12.00 น. บรรยายในหวัข้อ...แนว “สร้างแรงบันดาลใจในการท างานยุคปัจจุบัน” 

โดย... วิทยากรนักพูดจากภาครัฐ/เอกชน

13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่

(ผลงานเด่น หรือผลงานที่เป็น Best Practice ของแต่ละอ าเภอ)

น าเสนอโดย...เจ้าของผลงาน หรือทีมงานที่สร้างสรรค์ผลงาน

วิพากษ์และตัดสินผลงานโดย... คณะกรรมการฯ

18.00 – 21.30 น. งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ



(รา่ง) ก าหนดการการจัดประชมุวชิาการสาธารณสขุ จังหวดัประจวบครีขีันธ์

วันที่ 27 ก.ย. 2565

เวลา กิจกรรม

09.00 – 10.00 น. มอบโล่รางวัล / ประกาศนียบัตร แก่บุคลากรหรือทีมงานที่มีผลงานดีเด่น
- ผลงานที่น าเสนอในเวทีวิชาการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565

- ผลงานตามประกาศ OKRs ของ นพ.สสจ. ประจ าปี 2565

- ผลงานอ่ืนๆ  

10.00 – 12.00 น. สานเสวนา “ฉากทัศน์ มุมมองงานด้านสาธารณสุขที่มุ่งหวัง”

ผู้ร่วมเสวนา... ตัวแทนจากองค์กร/ภาคส่วนต่าง ๆ ระดับจังหวัด/อ าเภอ เช่น นายอ าเภอ/

นายกเทศมนตรี/ องค์กรธุรกิจสุขภาพ / NGO

ด าเนินการเสวนาโดย... 

13.00 – 14.00 น. สรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2565

โดย... สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

14.00 – 16.00 น. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข ระยะ 5 ปี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566

โดย... สสจ.ประจวบคีรีขันธ์



ส่ิงทีพ้ื่นทีต่อ้งเตรียมการ ในการเขา้ร่วมโครงการประชมุวิชาการสาธารณสุข 

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที ่26-27 ก.ย.2565

1 ผลงานเด่น หรือ Best Practice : น าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน

สาธารณสุขในพ้ืนที่  ในวันที่ 26 กันยายน 2565

- เป้าหมาย : อย่างน้อยอ าเภอละ 1 เร่ือง  

* รูปแบบการน าเสนอ & เกณฑ์การตัดสินผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง

2 ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565

3 ชุดการแสดง  อ าเภอละ 1 ชุด



ระเบียบวาระที่ 5
เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณา

5.1 พิจารณา (ร่าง) กรอบการจัดท าแผนงบค่าบริการทางการแพทย์

ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ
พจิารณารายการงบคา่บรกิาร
ทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน

ลกัษณะงบลงทนุ
(งบคา่เสือ่ม) ปี 2566

1
8
9

สปสช.ประชุมชีแ้จงแนวทางการบนัทกึแผนค าขอฯ ปี 66
เมือ่ 27 ก.ค.2565 ผา่นระบบ ZOOM



กฎหมาย ค าสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

1. ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ท่ี 37/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

เร่ือง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข การรับเงนิ    

การจ่ายเงนิ การรักษาเงนิ และรายการของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการ

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน พ.ศ. 2559

ข้อ 23 ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข เพ่ือชดเชยค่าเส่ือมของส่ิงก่อสร้างและ

ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน

และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566





แนวทางการจัดสรรงบค่าเส่ือมของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2566

มติ & ข้อส่ังการ คณะกรรมการก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ คร้ังท่ี 4 /2565 วันที่ 12 เมษายน 2565

มติทีป่ระชมุ

เห็นชอบข้อเสนอการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) 

ปีงบประมาณ 2566 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ สป.สธ. ดังนี้

1.1) เขตพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่เขตน าร่อง ได้แก่ เขต 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 และ 11 ยังคงหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงือ่นไขการจัดสรรเหมือนปี 2565

1.2) เขตสุขภาพพ้ืนที่น าร่อง ได้แก่ เขต 1, 4, 9 และ 12 ปรับหลักเกณฑ์วิธีการ เงือ่นไขการจัดสรร โดย

1.2.1) จัดสรรวงเงนิระดับเขตร้อยละ 100

1.2.2) เขตสุขภาพพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมจากกลไกที่มีองค์ประกอบจากทุก

ภาคส่วนในระดับพ้ืนที่มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ ก ากับ ติดตาม เพ่ือเก็บข้อมูลประเมินผลในเชิง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รูปแบบการกระจายวงเงนิ และโอกาสพัฒนา

3) มอบคณะท างานฯ 5x5 ส่ือสารท าความเข้าใจในระดับพ้ืนที่ต่อไป

ข้อส่ังการ ส่ือสารท าความเข้าใจในระดับพ้ืนท่ีต่อไป



การบริหารงบ วงเงนิท่ีได้รับ จัดสรรให้ ผู้พิจารณาแผนค าขอ ผู้อนุมัติแผน

ระดับหน่วยบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70

35,323,837.10

รพท.

รพช.

รพ.สต.

คณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดับอ าเภอ 

(คปสอ.)

สปสช.เขตระดับจังหวัด 

ไม่เกินร้อยละ 20
10,092,524.88

รพช.

รพ.สต.

คณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดับจังหวัด

(คปสจ.) 

ระดับเขต 

ไม่เกินร้อยละ 10
5,046,262.44

รพช.

รพ.สต.

คกก.เขตสุขภาพ 

รวม 50,462,624.42

กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2566



งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน OP

21,482,106.08

ค านวณตามสัดส่วนอัตราต่อผู้มีสิทธิของงบ OP- P&P - IP

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน P&P

7,156,642.68

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน IP

21,823,875.66

ตามจ านวนผูล้งทะเบียนสิทธิ ตามจ านวนผูล้งทะเบียนสิทธิ ตามจ านวนผลการบริการ IP (SUM adj RW) ของหน่วยบริการ

รวมงบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ท่ีค านวณตามสัดส่วน OP- P&P - IP (100%)

50,462,624.42

หนว่ยบริการสังกัด สป.สธ. ใช้ประชากร ณ 1 เมษายน 2565

เขตสุขภาพทีไ่มช่า 4 เขตน าร่อง : บริหารจดัการเหมอืนปี 2565

• ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70% จ่ายตรงใหห้น่วยบริการ

• ไม่เกิน 20% จ่ายใหห้น่วยบริการตามแผนการจดัการระดบัจังหวัด

• (จัดสรรคให ้รพช. รพ.สต.)

• ไม่เกิน 10% จ่ายใหห้นว่ยบริการตามแผนบริหารจดัการระดบัเขต

• (จัดสรรคให ้รพช. รพ.สต.)

**โดยผา่นความเหน็ชอบจาก สปสช.

หนว่ยบรกิารสงักดัอืน่ ๆ ใชป้ระชากร ณ 1 พฤศจกิายน 2565
*จา่ยตรงใหห้นว่ยบรกิารท ัง้หมด 100 %
**ยกเวน้ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุสงักดักรุงเทพมหานครฯ 
ใหจ้า่ยตรงใหห้นว่ยบรกิารปฐมภมู ิตามแผนของส านกัอนามยั
โดยผา่นความเห็นชอบจาก สปสช.

กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2566



(รา่ง)กรอบแนวทางการจัดท าแผนงบคา่เสือ่มจังหวัดประจวบครีขีนัธ์

1. บรหิารระดบัหนว่ยบรกิาร ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70

บันทกึแผนจัดหาฯ ผา่นโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยฯ์ www.nhso.go.th
เพือ่ให ้สสจ.ตรวจสอบ  ภายในวนัศกุรท์ ี ่19 สงิหาคม 2565

รพ.สต.(OP 50% + PP 50%)  :  รพ.(OP 50% + PP 50% + IP 100%)

หนว่ยบรกิาร
ประจ า

โอนตรง CUP ไมน่อ้ยกวา่ 70%

สดัสว่น รพ.สต OP50% + PP50% : รพ.OP50% + PP50% + IP100%

รพ.สต. รพ. รวม
รพ.หวัหนิ 2,318,098.77 8,800,814.75 11,118,913.52 

รพ.ปราณบรุี 1,153,550.38 1,614,971.58 2,768,521.96 

รพ.สามรอ้ยยอด 918,371.58 1,850,970.81 2,769,342.39 

รพ.กยุบรุ ี 821,127.27 1,179,963.35 2,001,090.62 

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1,673,982.46 5,659,617.56 7,333,600.02 

รพ.ทบัสะแก 887,736.03 1,453,806.64 2,341,542.67 

รพ.บางสะพาน 1,518,396.53 3,757,662.85 5,276,059.38 

รพ.บางสะพานนอ้ย 732,299.05 982,467.49 1,714,766.54 

รวม 10,023,562.07 25,300,275.03 35,323,837.10 

http://www.nhso.go.th/


2. บริหารระดับจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 20   = 10,092,524.88

บริหารระดับเขต      ไม่เกินร้อยละ 10   = 5,046,262.44
หน่วยรับงบ : รพช. / รพ.สต.

1. หน่วยบริการทบทวน ยืนยันรายการตาม(ร่าง)แผนงบค่าเส่ือมบริหารระดับจังหวัด/เขต (ตามหนังสอื

สสจ.ปข. ที่ ปข 0033/ว2304 ลว.10 มิ.ย. 64) และจัดล าดับความส าคัญส่ง สสจ. 

ภายในวันศุกร์ที่ 19 ส.ค.65 (ใหค้วามส าคัญกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส าหรับการจัดบริการผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีอยู่แล้ว โดยสอดคล้องกับ Service Plan และ 

ระดับของหน่วยบริการฯ )

2. สสจ.พิจารณาแผนงบค่าเส่ือมของหน่วยบริการ 

- ตามรายการที่หน่วยบริการจัดท าแผนฯ ส่งเข้ามา

- อาจพิจารณาเพ่ิมเติมตามนโยบายการพัฒนางานของ นพ.สสจ. 

3. สสจ. จัดส่งแผนฯ ที่พิจารณาแล้วใหห้น่วยบริการบันทึกแผนผ่านโปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ

www.nhso.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

3. สสจ. น าแผนฯ ที่พิจารณาแล้ว เข้าวาระการประชุม คปสจ. ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 เพ่ือให้
คกก.พิจารณารับรองแผน 

ข้ันตอนด าเนินการ

(รา่ง)กรอบแนวทางการจัดท าแผนงบคา่เสือ่มจังหวัดประจวบครีขีนัธ์

http://www.nhso.go.th/


หลกัเกณฑก์ารบันทกึแผนจดัหา 
ครุภณัฑ/์สิง่กอ่สร้าง

โปรแกรมงบคา่บริการทาง
การแพทยท์ีเ่บิกจา่ยในลกัษณะ
งบลงทนุ (งบคา่เสือ่ม) ปี 2566

1
9
7



กรณีรายการครุภัณฑ์ 
“รายการของครุภัณฑ์ท่ีชดเชยและซ่อมบ ารุงสิ่งท่ีมีอยูแ่ลว้”

1. หมวดรายการครุภัณฑ์ 

- ให้ความส าคัญกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นหลัก ส าหรับการจัดบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีอยู่แล้ว โดยสอดคล้องกับ Service Plan และระดับ

ของหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 

หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อ 

2. ชื่อรายการ 

2.1 ภาษาไทย และอาจวงเล็บภาษาอังกฤษ 

2.2 เป็นช่ือสามัญท่ัวไป เบ้ืองต้นตรงกับช่ือในรายการจาก ส านักงบประมาณ กบรส. หรือ

กระทรวงไอซีที  เช่น รถเข็นผ้าเป้ือน , เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ,คร่ืองจ้ีห้ามเลือดและ

ตัดเน้ือเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์

2.3 ไม่ควรระบุยี่ห้อ บริษัทท่ีผลิต

2.4 ระบุขนาดของครุภัณฑ์ เน่ืองจากราคาจะแตกต่างตามขนาด เช่น เคร่ืองผลิตอ๊อกซิเจน

ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร



3. ราคาทีร่ะบุในแผน 

รายการครุภัณฑ์: ต้องมีครุภัณฑ์เดิม (ไม่ใช่วัสดุ) ที่จะทดแทน ถ้ามีระบุขนาด ให้ใช้ค าว่าไม่น้อยกว่า

โดยใช้ราคากลางอ้างอิง ท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด ตามล าดับ ดังน้ี

3.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์ 1 ส านักงบประมาณ (ฉบับล่าสุด)

3.2 บัญชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) กระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับล่าสุด)

3.3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฉบับล่าสุด)

3.4 รายการครุภัณฑ์ท่ี ไม่มีราคากลางอ้างอิง ให้แนบใบเสนอราคา สอบเทียบราคาตามท้องตลาด

(ตามระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง)  สอบเทียบราคา 3 บริษัท พร้อมแนบสเปค (การแนบไฟล์ ในระบบ

ให้จัดเรียงเอกสาร : หน้าท่ี 1 ใบเสนอที่ราคาต่าสุด + สเปค, หน้าท่ี 2-3 ใบเสนอราคาที่เป็น

คู่เทียบ + สเปค)

3.5 Spec เดียวกัน ในหน่วยบริการท่ีระดับเดียวกัน CUP เดียวกัน จังหวัด/เขตเดียวกัน 

ราคาไม่ควรแตกต่างกัน

กรณีรายการครุภัณฑ์ 
“รายการของครุภัณฑ์ท่ีชดเชยและซ่อมบ ารุงสิ่งท่ีมีอยูแ่ลว้”



กรณีรายการสิ่งก่อสร้าง
“รายการของสิ่งกอ่สร้างชดเชยสิ่งที่มีอยูแ่ลว้”

หมวดรายการส่ิงก่อสร้าง ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการซ่อมแซม (ไม่อนุมัติการต่อเติม) 

เฉพาะการซ่อมแซมในส่วนท่ีให้บริการหรือสนับสนุนการบริการ (ไม่รวมถึงส่วนท่ีเป็นสวัสดิการ

เจ้าหน้าท่ี เช่น บ้านพักเจ้าหน้าท่ี แฟลตพยาบาล โรงจอดรถ)

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 

1. แบบ ปร.4  ประมาณการปริมาณงานและราคา* 

2. แบบ ปร.5 สรุปประมาณการปริมาณงานและราคา*

*แบบ ปร.4 & แบบ ปร.5 ให้มีลายเซนต์รับรองของนายช่างโยธา หรือวิศวะกร 

ระบุต าแหน่งและต้นสังกัด  ท้ังน้ี ต้องไม่มีรายการครุภัณฑ์ รวมอยู่ในแบบ ปร.4 & แบบ ปร.5

3. ภาพถ่ายสถานท่ีส่ิงก่อสร้างเดิม*

การแนบไฟล์ในระบบ ให้จัดเรียงเอกสาร ดังน้ี 
หน้าที่ 1 แบบ ปร.4 ที่มีลายเซ็นต์รับรอง 

หน้าที่ 2 แบบ ปร.5 ที่มีลายเซ็นรับรอง

หน้าที่ 3 ภาพถ่าย           



ระเบียบวาระที่ 6
เร่ืองจากอ าเภอ

-



ระเบียบวาระท่ี 7
เร่ืองอ่ืนๆ

7.1 การจัดอบรมหลกัสูตร ICS 100 ( โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข (Public Health Emergency Management, PHEM)

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System, ICS) และ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC )

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



การจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ระดับจังหวัด

รายการ เกณฑ/์เงือ่นไข

- หลักสตูรการอบรม ใชห้ลักสตูรของเขต 5

- ระยะเวลาอบรม 1 วัน (วันที ่29 สงิหาคม 2565)

- วทิยากร นพ.ประกจิ สาระเทพ
ผชช.ว.สสจ.สมทุรสาคร & ทมีคร ูก
สสจ.ประจวบฯ

- กลุม่เป้าหมาย
เขา้อบรม (140 คน)

1. สสจ.: จนท.ตามค าสัง่ EOC สสจ.   
(จ านวน 60 คน)

2. รพ./สสอ. (เพือ่เป็นคร ูก) : 
IC หรอืผูท้ี ่IC มอบหมายใหป้ฏบิตั ิ  
หนา้ที ่IC + หน.กลุม่ภารกจิงานหลัก
ในระบบ ICS ของ รพ./สสอ. 
(หน่วยงานละ 5 คน * 16 หน่วยงาน
= 80 คน)

ผูเ้ขา้อบรมทกุคน ตอ้งสอบผา่นเกณฑ ์ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80


