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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 4 / 2563 

วันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น  5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

……………………………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม  

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
5. นางศิระษา แซ่เนี้ยว   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
6. นายดำรงรักษ ์ ชูไพฑูรย ์  รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
7. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
8. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายเรวัฒน์ สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
13. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
15. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
16. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กยุบุรี 
17. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
18. นายไพฑูรย ์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
19. นายนพดล คงแท่น   แทน สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเบ็ญจวรรณ ยอดเชื้อ    แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นายสมเกียรติ ศรทีอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นางเพ็ชรัตน์ ต้ังตระกูลพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นางจันทิรา โกมล   หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
28. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
29. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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30. นายโกญจนาท   สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
32. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นางณิชชนันทน์  ตุ้มน้อย   นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 
8. นางสาวนฐิตารีย์  หูทิพย์   นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 
9. นางวรรณี อยู่เหมาะ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
10. นายอิสรา หลักโลก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางผกาพร จันทร์ชูกลิ่น  นักวิชาการเงินและบัญชี 
12. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
13. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
14. นางธีรนุช อรรถยุติ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนายการ 
15. นายวรวิทย์  แซ่ซิ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
16. นายอรรณพ  หิรัญดิษฐ์     เภสัชกรชำนาญการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  11.0๐   น.         
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ 
ในการดำเนินงาน New normal medical service ในหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดประจวบฯ 
โดยได้นำเสนอ New normal ทีห่น่วยงานต่างๆ นำไปดำเนินการในช่วงวิกฤติ COVID-19 ดังนี้ 

  - Work From Home   
    อยู่ที่บ้าน พร้อมทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พัก 

อาศยัที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่พักอาศัยขนาดเล็กอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีพ้ืนที่ที่สามารถทำอะไร
 ได้หลายหลากมากยิ่งข้ึน 

- ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Online Business  
ด้วยพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ระบบการ
ขนส่งระยะสั้น และการจัดส่งแบบรวดเร็ว เป็นที่ต้องการและสำคัญมากยิ่งขึ้น หลังจากนี้ การ
ขอรับบริการจากผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ระบบบริการต้องสร้าง
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ความมั่นใจมากข้ึนว่าสินค้าหรือบริการจะต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด คาดว่า 
เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชน ห้างร้านต่างๆ หันมาจริงจังกับ
การทำธุรกิจ online กันมากขึ้น  เช่น e-commerce, e-payment, e-saraban, e-budgeting 

  - การเรียน Online Learning/Entertainment  
การอยู่ในบ้าน สิ่งสำคัญในการพัฒนาและการค้นหาตัวตน คือ การหาความรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกได้ตามต้องการ 
สามารถย้อนกลับ เพื่อทบทวนเนื้อหาและทำความเข้าใจใหม่ได้ และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง การท่องเที่ยวใหม่รูปแบบออนไลน์ เช่น การชมพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) 
การเที่ยวนิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibitor) และการเข้าชมแกลอรี่ชื่อดังต่างๆ (Virtual 
Gallery) เป็นต้น  
- การ deglobalization  
การพ่ึงพาการผลิตในประเทศมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมฐานการผลิตต่างๆ ของประเทศต้อง
หยุดชะงัก รวมไปถึงการขนส่งต่างๆ  และการนำเข้าจากอุตสาหกรรมหลายแห่งในต่างประเทศที่
เป็นฐานการผลิตต้องหยุดชะงักตามไปด้วย ดังนั้นกิจกรรมบางอย่างต้องมามาใช้รูปแบบที่มี
ภายในประเทศ เช่น e-aerobic, e-yoga, - e-dancing, e-entertainment 

  ในส่วนของ New normal medical service มีรูปแบบที่นำเสนอ ดังนี้  
   1) นัดหมายล่วงหน้าทางออนไลน์  
   2) การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ drive thru  
   3) การฉีดวัคซีนผู้ใหญ่แบบ drive thru 
   4) การจดัระบบรับยาทีร่้านขายยาใกล้บ้าน กรือการส่งยาทางไปรษณีย์ / บ.ขนส่ง 
   5) การจัดระบบปรึกษาทางไกลเพ่ือการบริการสุขภาพและสุขภาพจิต  
   6) การกระจาย ผป.โรคเรื้อรัง DM/ HT/ Dyslipid/ CKD ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
  รับการรักษา ที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน 
   7) การจัดระบบบริหารจัดการเตียงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ   
   8) ยกระดับความปลอดภัยด้านการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ทั้งการจัดสถานที่  
  อุปกรณ์ป้องกัน ระบบบริการ และให้ความรู้บุคลากร เช่น แยก ARI clinic ออกจาก OPD ทั่วไป,  
  มี IPD โรคติดเชื้อทาง droplet, มีห้อง OR negative pressure 
   9) การจัดให้มีเครื่อง AED ในแหล่งท่องเที่ยว โดยกำหนดคนดูแลรับผิดชอบและมีการ 
  ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาและการใช้เครื่องแก่ผู้ดูแล 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้  

การพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในไตรมาสที ่3-4 ประจำปี 2563  โดยจะมีการ 
ติดตามประเมินผลในเดือนกรกฎาคม 2563 มี 6 ประเด็น ดังนี้  

  1) ด้าน Promotion & Protection เน้นน้ำประปาสะอาด น้ำแข็งสะอาด น้ำดื่มสะอาด และ 
  อาหารทะเลไม่มีโลหะหนัก เพ่ือประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการได้บริโภคอาหารที่ 
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  ปลอดภัย   
  - มอบกลุ่มงาน อวล. และ คบส. ร่วมกับ สสอ.ช่วยกันขับเคลื่อนงาน 
  2) ด้าน Prevention ในกลุ่มวัย เน้น 3 เรื่อง คือ 
      2.1 Day Care สำหรับผู้สงูอายุ เพ่ือชะลอการเสียชีวิตและเพ่ิมคุณภาพให้กับผู้สูงอายุ  
            เป้าหมายอำเภอละ 1 แห่ง แล้วค่อยขยายต่อ  
   - มอบกลุ่มงานส่งเสริมฯ และ รพ. ร่วมกันขับเคลื่อนงาน 
      2.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง NCD ด้วยกระบวนการ DPAC ketogenic diet เพ่ือลด 
   อัตราป่วยโรค HT/DM และลดค่าใช้จ่าย 
   - มอบกลุ่มงาน NCD ร่วมกับ รพ. และ สสอ.ช่วยกันขับเคลื่อนงาน 
      2.3 EPI ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กตามแนวชายแดนต้องได้วัคซีน 100% เพ่ือเพ่ิม 
   ความครอบคลุม EPI ของจังหวัด 

   - มอบกลุ่มงาน คร. รว่มกับ สสอ.ช่วยกันขับเคลื่อนงาน 
  3) ด้าน Curative เน้น 2 เรือ่ง คือ 
      3.1 New normal medical service เน้น 
   (1) กระจายผู้ป่วย NCD ไปรับบริการที ่DPACpkk ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ เพ่ือผู้ป่วยคุมโรคได้ 
   ดีขึ้น ลดยา หยุดยา กลุ่มเสี่ยงลดลง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่ายค่ายา NCD  
   และลดความแออัดที่ รพ. ช่วงนี้นับเป็นโอกาสเหมาะที่จะปรับผู้ป่วยออกไปรับบริการนอก  
   โรงพยาบาล  
   (2) จัดบริการแยกคลินิก ARI Clinic , Non ARI-Clinic ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น  
   ARI Clinic ของ รพ.ทับสะแก เพ่ือลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ 
    - มอบ รพ. รับผิดชอบขับเคลื่อนงาน 
      3.2 Critical Curative เน้น 4 เรื่อง ได้แก่ STEMI, Stroke, CA และ Referral Intelligence 
   เป้าหมายคือ ผู้ป่วยได้รับบริการทันท่วงทีตามมาตรฐานเวลาหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
   ในส่วนของ Referral Intelligence อยากเห็นระบบที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการลดอัตราตาย  
   และลดค่าใช้จ่าย 

   - มอบ รพ., รพ.สต. (จัดการที่ต้นเหตุ) และ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ. ร่วมกัน 
   ขับเคลื่อนงาน 
  4) ด้าน Rehabilitation เน้น 2 เรื่อง ได้แก่ 
      4.1 พัฒนางานกายภาพใน รพท./รพช. เพ่ือแก้ไขความเสื่อมด้านกายท่ีต้นเหตุ/ปลายเหตุ 
      4.2 พัฒนาแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุข  เป้าหมาย ในส่วนของ รพ.สต. เน้น 
   รักษาที่ต้นเหตุโดยนักแพทยแ์ผนไทย ส่วนใน รพ.ให้มนีวดผ่อนคลายความตึงเครียด 
   เพ่ิมข้ึน เพ่ือเสริมรายได้ให้โรงพยาบาล สำหรับพ้ืนทีเ่ฉพาะที่ต้องการให้เร่งรัด ได้แก่  
   รพ.กุยบุรี เนื่องจากมีพ้ืนที่เยอะ อยากให้ปลูกพืชสมุนไพรและนำมาใช้ เพ่ือสร้างรายได้ให้ 
   โรงพยาบาล ส่วนอีกพ้ืนที่ คือ รพ.หัวหิน เนื่องจากเปน็เมืองท่องเที่ยวอยากให้มีการ 
   ปรับปรุงพื้นท่ีและบริการเพ่ือรองรับชาวต่างชาติ 
   - มอบ รพ., รพ.สต. และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน 
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  5) ด้านพัฒนาศักยภาพคน  เน้นการพัฒนา Competency และ Learning organization เพ่ือให้ 
      บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนางาน 
      - มอบ รพ., สสอ. และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบขับเคลื่อนงาน 
  6) ด้าน Innovation & Research เน้นการพัฒนาหรือสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือนำผลไปใช้ เช่น   
      นวัตกรรมการให้บริการต่ออายุใบอนุญาต online  การศึกษา Case & PUI of COVID-19 
      การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัด (มะพร้าว, สับปะรด) ให้ 
      เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น 
 

  สำหรับงบประมาณท่ีจะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนางานตามนโยบายเหล่านี้ ให้หน่วยงานจัดทำ 
  ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ 

สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
 โดยส่งเอกสารโครงการให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม  

2563 เวลา 12.00 น. เพ่ือรวบรวมส่งสำนักงานจังหวัดต่อไป 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ที่ประชุมว่า สำหรับโครงการที่เป็นงบลงทุนหรือครุภัณฑ์ ต้องแสดงผลงานที่ 
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีถัดไป และต้องมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน พร้อมดำเนินโครงการ 
ได้ทันที 

ประธาน  ให้ทุกหน่วยพยายามขอโครงการ ในวงเงนิทีป่ระมาณการก่อน เผื่อไดร้ับการพิจารณา แล้วค่อยมา 
  ปรับรายละเอียด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕63 วันพฤหัสบด ี31 มีนาคม  2563 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 รายงาน 
มีทั้งสิ้น 16 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว 
ทางกลุ่มไลน์ คปสจ.ประจวบฯ จึงนำเรียนเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 

       - งบลงทุนผูกพันข้ามปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และงบลงทุนปี 2563 

นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการ    
                    งบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560 - ปี 2562 และงบลงทุน ปี 2563 ดังนี้ 

- ปี 2560 มี 1 รายการ 
รพ.บางสะพาน – อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  (800 วัน 16 งวด) 
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เบิกจา่ยแล้ว งวดที่ 1 - 5   ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 310 วัน  6 - 16 งวดงาน เริ่ม 21 เม.ย.
2560 วงเงิน 165,700,000 บาท ผู้มีอำนาจลงนามข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น 310 วัน เริ่ม 21 เม.ย. 2563 ถึง 
24 ก.พ. 2564 

- ปี 2562 มี ๙ รายการ  
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8 รายการ เหลือ 1 รายการ คือ อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด  
วงเงิน 2,932,600 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน  5 งวดงาน  เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562  
สิ้นสุด 25 พ.ค.2563 

  ความก้าวหน้า ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 รอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประชุมตรวจรับงาน ได้ทำ 
  หนังสือแจ้งค่าปรับกับผู้รับจ้างแล้ว 

  - ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบผูกพันปี 2563-2564) จำนวน  2 รายการ  
1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  104,510,000 บาท  

      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างพิจารณาผล 29 พ.ค. 2563 สำหรับรายงาน EIA ผู้รับจ้างไดส้่งให้ 
      สผ.แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ภายใน 2 สัปดาห์ 

2. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 23,000,800 บาท  
      ความก้าวหน้า  ยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 และจะพิจารณาผลในวันที่ 4 มิ.ย.2563  

- ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบปเีดียว ปี 2563)  
1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6  จำนวน 9 รายการ 

  ความก้าวหน้า   
      - รอผู้ชนะ เข้าทำสัญญา  จำนวน 6 รายการ ได้แก่  
        1) รพ.สต.นิคมฯ กม.12 อ.เมือง (วงเงิน 1,120,000 บาท) 
        2) สสอ.ทับสะแก (วงเงิน 1,159,400 บาท) 

      3) รพ.สต.บางเจริญ อ.บางสะพานน้อย (วงเงิน 1,000,000 บาท) 
      4) รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก (วงเงิน 1,139,000 บาท) 
      5) สถานีอนามัยเฉลิมฯ กม.5 อ.เมือง (วงเงิน 1,050,000 บาท) 
      6) สสอ.บางสะพานน้อย (วงเงิน 1,045,000 บาท) 

      - คืนงบประมาณ  จำนวน 3 รายการ เนื่องจากไม่มผีู้รับจ้าง ได้แก่ 
         1) รพ.สต.ห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี (วงเงิน 1,159,400 บาท) 

       2) รพ.สต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด (วงเงิน 1,159,400 บาท) 
       3) สสอ.หัวหิน อ.หัวหิน (วงเงิน 1,159,400 บาท) 
2) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8  จำนวน 4 รายการ 

  ความก้าวหน้า  รอผู้ชนะ เข้าทำสัญญา ทัง้ 4 รายการ ได้แก ่

       1) สสอ.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด (วงเงิน 1,200,000 บาท) 
          2) สสอ.เมืองประจวบ อ.เมือง (วงเงิน 1,157,000 บาท) 

       3) สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก (วงเงิน 1,069,000 บาท) 
       4) สสอ.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี (วงเงิน 1,218,700 บาท) 
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  - ปี 2563  ครุภัณฑ์  จำนวน 6 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้แก ่ 
  1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 1 เครื่อง  
      รพ.สามร้อยยอด         
  2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร 1 เครื่อง 
      รพ.กยุบุรี  
  3) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า800ลิตร 1 เครื่อง 
      รพ.ปราณบุรี      
  4) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบ 
      ในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป 1 เครื่อง รพ.บางสะพาน  
  5) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  1 เตียง รพ.บางสะพาน  
  6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1 ชุด รพ.บางสะพาน  

ความก้าวหน้า เว้นระยะอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ 8 มิ.ย.2563 ทัง้ 6 รายการ เมื่อครบกำหนดระยะ
อุทธรณ์จะเรียกทำสัญญา 

  - ปี 2563 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง  รพ.ปราณบุรี  
ความก้าวหน้า เข้าทำสัญญาแล้ว รอส่งมอบสินค้า หมดสัญญาวันที่ 8 ก.ย.2563  

- ปี 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2 รายการ  วิธีเฉพาะเจาะจง 
1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง  
    รพ.สต.บ้านหนองแก/บ้านหนองยายเอม/บ้านดอนซอ   
2) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณ 
    เตือน จำนวน 1 เครื่อง รพ.สต.บ้านหนองยายเอม  
ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบสินค้า 

- ปี 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  วิธีเฉพาะเจาะจง (นวัตกรรม)   
1) ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนวน 2 เครื่อง รพ.กุยบุรี/รพ.ทับสะแก 
2) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ  จำนวน 1 คัน รพ.สามร้อยยอด  
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบสินค้า 

 

  โรงพยาบาลหัวหิน 

  - งบลงทุน ปี 2563 งานก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 
  1) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  
               9,683 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  
   ความก้าวหน้า  ผู้ว่าฯ ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 

  - งบลงทุน ปี 2563  ครุภณัฑ์  จำนวน  2 รายการ 
1) หัวตรวจเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดกลืน3มิติ ( Probe TEE) จำนวน 1 เครื่อง  
ความก้าวหน้า  ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 
2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 

    ความก้าวหน้า ได้ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบของวันที่ 28 มิถุนายน 2563 
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  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
  งบลงทุน ปี 2563 ครุภัณฑ์  จำนวน  5 รายการ  
  ความก้าวหน้า  ลงนามในสัญญาหมดทุกรายการ รอผู้ขายส่งมอบ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 และ ปี 2562 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 53,379,107.27 บาท  ยังคงค้าง 3 รายการ  รพ.บางสะพาน  วงเงิน 
4,860,000 บาท 
ทำสัญญาแล้ว  
ระดับหน่วยบริการ 1 รายการ ได้แก่ เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล (วงเงิน 1,760,000 บาท) 
ระดับเขต 2 รายการ ได้แก่  โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ (วงเงิน 1,340,000 บาท)  และ เตยีงผ่าตัด
พร้อมรีโมทคอนโทรล (วงเงิน 1,760,000 บาท) 
ขั้นตอน:  ผู้ว่าฯ ลงนามทำสัญญาแล้ว 

ปี 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
1. รพ.หัวหิน  จำนวน 2 รายการ  วงเงินค่าเสื่อม  2,957,000.- บาท  
    1) อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 2,320,000 

               (ค่าเสื่อม 2,000,000 บาท/ สมทบ 320,000 บาท)  
        ขัน้ตอน : รอส่งมอบ (ครบกำหนด 9 ก.ค.2563) 
    2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  957,000. บาท  
        ขั้นตอน :  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  
2. รพ.สามร้อยยอด จำนวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม  1,480,000 บาท 
    ๑) ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงินตามสัญญา 1,480,000 บาท                               
        (ค่าเสื่อม 1,400,000 บาท สมทบ 80,000 บาท ) 2 งวดงาน สิ้นสุด 5 มิ.ย. ๒๕63   
        ขั้นตอน  ก่อสร้างงวดที่ 2 ดูจากหน้างานไม่น่าทัน ถ้าไม่ทันดำเนินการปรับตามเงื่อนไข 
3. รพ.บางสะพาน  จำนวน  9 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 5,885,869.90 บาท   

      1) ปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายภายในรพ.  230,000.-    
    2) ปรับปรุงทางเชื่อมภายในรพ. 280,000.- (งบค่าเสื่อม 279,469.90, สมทบ 530.10)                          
    3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 764,905.07  
       ขั้นตอน  อยู่ระหว่างก่อสร้าง (งวดที่ 4) ครบกำหนดส่งมอบ 8 กรกฎาคม 2563 

    4) ปรับปรุงป.ถนนคสล.ภายในรพ.  330,000 บาท 
    5) ปรับปรุงลานจอดรถภายในรพ.  500,000 บาท 
    6) เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า800 MA แบบแขวนเพดาน 1,900,000 บาท 
    7) ปรับปรุงรางระบายน้ำในรพ.  354,000 บาท 
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    8) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  800,000 บาท 
        ขั้นตอน  ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย   

    9) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้รับบริการ  รพ.สต.ธงชัย  170,000  บาท  
          ขั้นตอน  อยู่ระหว่างก่อสร้าง   

4. รพ.บางสะพานน้อย จำนวน  1 รายการ วงเงิน 1,276,700 บาท 
     1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช UC 1,276,700.-  
        ขั้นตอน  กำหนดวันเสนอราคา 29 พ.ค.2563  คณะกรรมการพิจารณาผลและตรวจสอบ 
        เอกสาร  เสนอราคา 1 มิ.ย.2563 คาดว่าจะลงนามภายในเดือน มิ.ย.2563   

  5. รพ.บางสะพาน  จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,450,000 บาท  
     1) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1,450,000 บาท 
        ขั้นตอน ดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจาก e-bidding รวมแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
        ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อ กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 4 มิ.ย.2563 

 

  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปี2563 ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

  รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
- โรงพยาบาลหัวหิน  
  วิธี E – Bidding  ครุภัณฑ์การแพทย์  10 รายการ วงเงิน 9,620,951.70 บาท  
  ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.ประกาศประกวดราคา 

  -  โรงพยาบาลปราณบุรี  
    วิธี E – Bidding  ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากครุภัณฑ์ 2 รายการ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ   

  เป็นรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลีธีระ 2 ชั้น 2 วงเงิน 954,650 บาท (ใช้งบค่า 
  เสื่อม  784,920 บาท สมทบ 169,730 บาท) 

     ความคืบหน้า แบบเสร็จแล้ว 
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  -   โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
    วิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ (รพ.สต.สามร้อยยอด/หนองหญ้าปล้อง/ 
    ทุ่งเคล็ด/หนองแก) วงเงิน 1,751,000 บาท 
    ความคืบหน้า รอผู้ขายมาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่  7 มิ.ย.63 

    วิธี E – Bidding มี 2 รายการ   
     1) ปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.ไร่เก่า วงเงิน 1,000,000 บาท 
        ความคืบหน้า อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเผยแพร่ประกาศฯ คาดว่าจะลงนามไดภ้ายในวันที่ 
        30 มิ.ย.63 

2) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ วงเงนิ 1,700,000 บาท 
    (ค่าเสื่อม 1,498,114.57 , สมทบ 201,885.43)  
    ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศฯ คาดว่าจะลงนามไดภ้ายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 

 

- โรงพยาบาลกุยบุรี  
    วิธี E – Bidding ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนึ่ง รพ.สต.ป่าถล่ม  วงเงิน 596,000 บาท 
    ความคืบหน้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง คาดว่าจะลงนามภายใน มิ.ย.2563 

    วิธีเฉพาะเจาะจง ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาและพ้ืน รพ.สต.เขาแดง วงเงิน 201,700 บาท  
    ความคืบหน้า เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน (ไม่มีลายเซ็นในแบบแปลน) คาดว่า 
    จะลงนามได้ภายในเดือน มิ.ย.2563 
 

  -  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
    วิธี E – Bidding มี 2 รายการ   

  1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 63 รายการ ของ รพ.สต.ในครือข่าย  วงเงิน 1,177,900 บาท 
      ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์คอมฯจาก คกก.พิจารณาจัดซื้อคอมฯ   
      สสจ.ปข.   
  2) รถยนต์ตรวจการ รพ.ประจวบฯ  1,280,000 
      ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ (ประชุม อปสข. 18 มิ.ย.2563) 

 

- โรงพยาบาลทับสะแก 
    วิธี E – Bidding ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม  วงเงิน 2,000,000 บาท  
    ความคืบหน้า ประกาศประกวดราคา E-bidding แล้วเมื่อวันที่ 14-20 เมษายน ปรากฏว่าไม่มี 
    ผู้มายื่นเสนอราคา จึงต้องทบทวนราคากลางใหม่เพ่ือประกาศ E-bidding อีกครั้ง  ปัจจุบันอยู่ 
    ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ (เกิน 30 วัน) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.ค.2563 
 

  - โรงพยาบาลบางสะพาน  
    วิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร รพ.สต.ชัยเกษม วงเงิน 
    330,000 บาท 
    ความคืบหน้า รอผู้ขายมาทำสัญญาภายใน มิ.ย. 
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    วิธี E – Bidding มี 2 รายการ  
    1) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน  วงเงิน 2,500,000 บาท 
    2) เครื่องเอ็กซเรย์  วงเงิน 1,300,000 บาท 
    ความคืบหน้า อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดวันยื่นเสนอราคาวันที่ 4 มิ.ย. 2563  
    คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 20 ก.ค.2563 
 

  - โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
    วิธีเฉพาะเจาะจง มี 3 รายการ 
    1) ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร รพ.สต.บ้านดอนจวง วงเงิน 250,000. บาท /รพ.สต.ช้างแรก   
        วงเงิน 251,000 บาท 
        ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาฯ พร้อมประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนาม 
        ในสัญญาได้ในเดือน มิ.ย.2563 
    2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (ของ รพ.สต.ในเครือข่าย) วงเงิน 172,400 บาท 
        ความคืบหน้า  ขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ จาก คกก.พิจารณาจัดซื้อคอมฯ สสจ.ปข. 
    3) เครื่องปรับอากาศ รพ.สต.ทรายทอง วงเงิน  57,000 บาท 
        ความคืบหน้า เนื่องจาก รพ.สต.อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจะแล้วเสร็จ 15 มิ.ย.63  
        เมื่อดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วจะดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะลงนามใน 
        สัญญาภายในเดือน มิ.ย. 63 

    วิธี E – Bidding  2 รายการ 
    1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชั้นเดียว รพ.บางสะพานน้อย วงเงิน 2,109,000.- 
        ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เสนอ 
        นพ.สสจ. คาดว่าจะลงนามภายในเดือน ก.ค.2563 
    2) เครื่องสำรองไฟ รพ.บางสะพานน้อย วงเงิน 249,122.50   
        ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ (ประชุมคณะกรรมการเขตวันที ่
        1 มิ.ย.63/ประชุมอปสข. 18 มิ.ย.63) 
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ งบค่าเสื่อม   
    --  รพ.ปปราณบุรี ปี 2563 ระดับหน่วยบริการ 70% (อปสข.อนุมัติ) 

  รายการตามแผนเดิม: จำนวน 4 รายการ  วงเงินค่าเสื่อม 784,920 บาท ได้แก่ 
       1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากอาคาร OPD ไปยังถนนสายหลัก วงเงิน 38,000 บาท (งบค่า 
        เสื่อม 35,000บาท และสมทบ 3,000 บาท )    
          2) ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารห้องผู้ป่วยพิเศษ 20 ม./ห้อง (รวมค่าแรง) วงเงิน 150,000.-  
            (งบค่าเสื่อม 121,920 บาท และสมทบ 28,080 บาท )    
      3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
             วงเงิน 8,000 บาท 
       4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 วงเงิน 350,000 บาท 
     5) ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมพร้อมหลังคา (Covered way) วงเงิน 300,000 บาท (งบค่า 
        เสื่อม 270,000บาท และสมทบ 3,000 บาท )    
    รายการตามแผนใหม่ (ที่ขอเปลี่ยนแปลง) : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2  
    วงเงิน 954,650 บาท (งบค่าเสื่อม 784,920 บาท และสมทบ 169,730 บาท )    
    เหตุผล: เนื่องจากอาคารเดิมมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี มีสภาพเก่าและชำรุด 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 22  
  พฤษภาคม 2563 ข้อมูลดังตาราง 

แผนฯ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ  
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
พ.ค.63 

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

รายจ่ายประจำ 47,401,249 25,260,457.68 22,140,791.32 53.29 72 
รายจ่ายลงทุน 110,574,894 25,982,000 84,592,894 23.5 58 

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

ภาพรวม 37,706,778.00 10,705,663.36 27,001,114.64 28.39 69 
รายจ่ายประจำ 11,494,978.00 9,891,263.36 1,603,714.64 86.05 72 
รายจ่ายลงทุน 26,211,800.00 814,400.00 25,397,400.00 3.11 58 

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

รายจ่ายประจำ 13,729,092.80 6,189,659.72 7,539,433.08 45.08 72 
รายจ่ายลงทุน 9,963,000.00 7,863,000.00 2,100,000.00 78.92 58 

งบกลาง 260,300.00 260,300.00 0 100   
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ค่าบริหารจัดการสาธารณสุขอำเภอ ไตรมาส 3 (มิ.ย.63) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานโครงการ - ยาเสพติด 
หน่วยเบิก  รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   

 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด  
 โรงพยาบาลกุยบรุี              160,000  -       160,000  - 
 โรงพยาบาลทับสะแก           160,000  -        160,000  - 
 โรงพยาบาลบางสะพาน              200,000  -   200,000  - 
 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย            91,000  -        91,000  - 
 โรงพยาบาลประจวบครีีขันธ์             280,000  -     280,000  - 
 โรงพยาบาลปราณบรุี       160,000 -     160,000  - 
 โรงพยาบาลสามร้อยยอด        140,000  -   140,000  - 
 โรงพยาบาลหัวหิน      200,000  - 200,000  - 
ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 
 โรงพยาบาลกุยบรุี  8,500  - 8,500  - 
 โรงพยาบาลทับสะแก  9,500  - 9,500  - 
 โรงพยาบาลบางสะพาน  11,500  - 11,500  - 
 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  4,500  - 4,500  - 
 โรงพยาบาลประจวบครีีขันธ์  17,000  - 17,000  - 
 โรงพยาบาลปราณบรุี  7,000  - 7,000  - 
 โรงพยาบาลสามร้อยยอด  9,000  - 9,000  - 
 โรงพยาบาลหัวหิน  8,000  - 8,000  - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยเบิก รับจัดสรร  เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
สสอ.หัวหิน 100,000 39,058 60,942 39.06 
สสอ.ปราณบรุ ี 100,000 31,032 68,968 31.03 
สสอ.สามร้อยยอด 80,000 8,573 71,428 10.72 
สสอ.กุยบรุ ี 80,000 26,677 53,323 33.35 
สสอ.เมือง 100,000 25,245 74,755 25.24 
สสอ.ทับสะแก 80,000 72,597 7,403 90.75 
สสอ.บางสะพาน 100,000 72,083 27,917 72.08 
สสอ.บางสะพานน้อย 80,000 39,055 40,945 48.82 

 รวม 720,000 314,320 405,680 43.66 
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  แผนงานโครงการ -พชอ. + พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 
หน่วยเบิก รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

พชอ. 
สสอ.เมือง  20,000 - 20,000 - 
สสอ.กุยบรุี  20,000 - 20,000 - 
สสอ.กุยบรุี  5,000 - 5,000 - 
สสอ.ทับสะแก  20,000 3,850 16,150 19.25 
สสอ.ทับสะแก  5,000 - 5,000 - 
สสอ.บางสะพาน  20,000 7,140 12,860 35.70 
สสอ.บางสะพานน้อย  20,000 - 20,000 - 
สสอ.ปราณบรุี  20,000 10,000 10,000 50.00 
สสอ.สามร้อยยอด  20,000 7,250 12,750 36.25 
สสอ.สามร้อยยอด  5,000 - 5,000 - 
สสอ.หัวหิน  20,000 10,000 10,000 50.00 
สสอ.เมือง  20,000 - 20,000 - 
สสอ.กุยบรุี  20,000 - 20,000 - 
    พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 
รพ. กุยบุรี  26,700 - 26,700 - 
รพ.บางสะพานน้อย  26,700 - 26,700 - 
สสอ.ทับสะแก  27,000 - 27,000 - 

ประธาน  งบประมาณที่รับมาใหม่ เช่น พตส. ฉ 11 ให้เร่งการเบิกจ่าย โดยให้เบิกจ่ายให้ได้พร้อมเงินเดือน   
  ฝากทางกลุ่มงานบริหาร กำกับติดตาม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน เมษายน 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการเงนิการคลัง ดังนี้ 
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ประธาน  ฝากกลุ่มงานประกันฯ ช่วยรวบรวมข้อมูลเสนอ นพ.สสจ.หน่วยที่เบิกได้น้อย จะได้ติดตาม 
 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 การตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข  กรณีปกติ ครั้งท่ี 2 / 2563  

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการตรวจ 
  ราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 ดังนี้ 
  - กำหนดการและแนวทางการตรวจราชการ แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2563  
  ณ  รพ.กยุบรุี รอบท่ี 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ 
  ละรอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 นำทีมโดยผู้ตรวจราชการฯ มีประเด็นสำคัญท่ีตรวจ คือ ระบบการเงิน และการพัฒนา 
  ระบบบริการของ รพ.กุยบุรี  จังหวัดต้องจัดส่งเอกสารรับตรวจราชการ/สรุปงานที่เกี่ยวข้องใน 
  โปรแกรม E-Inspection ของกองตรวจราชการ ล่วงหน้าก่อนวันเข้าตรวจราชการ 2 – 3 วัน  
  ข้อมูลที่ใช้ในการรับตรวจฯ ใช้ข้อมูลผลงาน 8 เดือน โดยอำเภอส่งข้อมูลให้ PM งานในจังหวัด 
           วันที่ 1 มิ.ย.2563 PM งานในจังหวัดส่งข้อมูลให้กลุ่มงานยุทธฯ วันที่ 2 มิ.ย.2563 เพ่ือกลุ่มงาน 
  ยุทธฯ ส่งข้อมูลให้เขตในวันที่ 3 มิ.ย.2563  ในส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันรับตรวจฯ 
  เนื่องจากต้องทำตามมาตรการ distancing จึงจำกัดจำนวน ทั้งส่วนของทีมตรวจและทีมรับตรวจฯ 
  โดยทีมตรวจประมาณ 10 คน และทีมรับตรวจประมาณ 50 คน ข้อมูลที่นำเสนอแบ่งเป็น 2 ส่วน  
  ส่วนแรก เป็นข้อมูลภาพรวมของจังหวัด  นำเสนอโดย สสจ. ประกอบด้วยประเด็น (1) รายงานผล 
  การดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ  (2) รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
  จากการตรวจราชการ รอบที่ 1 /2563 ใช้เวลา ประมาณ 10 นาที  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลประเดน็ 
  สำคัญที่ตรวจบ นำเสนอโดย รพ.กุยบุรี ประกอบด้วยข้อมูลระบบการเงินและการพัฒนาระบบบริการ  
  ของ รพ.กุยบุรี ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาท ี
  รอบท่ี 2 นำทีมโดยสาธารณสุขนิเทศ  มีประเด็นสำคัญที่ตรวจ คือ (1) การบริหารจัดการของ 
  จังหวัด ทั้งการจัดการด้านทรัพยากร  ระบบงานในจังหวัด/สสจ. และกระบวนการทำงาน (2) การ 
  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในภาพรวมจังหวัด และ (3) New normal ในภาพรวมจังหวัด เน้น 
  การมมีาตรการและระบบการบริหารจัดการ ทั้งของ สสจ. และระบบในจังหวัด ข้อมูลที่นำเสนอ 
  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก เป็นข้อมูลภาพรวมของจังหวัด  นำเสนอโดย สสจ. ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูล 
  ในเรื่องเดียวกันแต่เจาะประเด็นเฉพาะของโรงพยาบาลประจวบฯ นำเสนอโดย รพ.ประจวบฯ ใช้ 
  เวลาในการนำเสนอส่วนละประมาณ 10 นาที 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.2 การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งแนวทางการตรวจเยี่ยมและ 
  ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
  1) วัตถปุระสงคใ์นการตรวจประเมิน (1) เพ่ือรื้อฟ้ืนระบบการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประจำปี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (2) เป็นการซ้อมระบบการตรวจประเมินผลงานตาม 
  ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปปรับปรุงและใช้จริงในปีงบประมาณ 2564 ผลการ 
  ตรวจประเมินจะมีการจัดลำดับ แต่ยังไม่นำผลไปใช้ในการบริหารผลงาน 

2) ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมิน เน้นตัวชี้วัดที่เป็น PA/KPI ของกระทรวง ที่ ผอ.รพ. และ สสอ. ได้ทำ 
MOU ไว้กับ นพ.สสจ.เมื่อตอนต้นปี และอาจจะมีตัวชี้วัดที่เป็น PI ที่กลุ่มงานเสนอเพ่ิม เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานตาม PA/KPI ของกระทรวง  ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น   

  3) รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI  Template) ทีใ่ช้ประเมิน เป็นการ cascade ตชว.ของกระทรวงลงสู่ 
  พ้ืนที่ เพื่อควบคุมกำกับให้พ้ืนที่ผลิตผลงานให้บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายภาพรวมจังหวัด มีการปรับ 
  ชื่อตัวชี้วัด คำนิยาม และวิธีการวัด ให้เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดพ้ืนที่ และมีกำหนดค่าระดับผลงานเป็น 5 
  ระดับ เพ่ือให้คะแนน 1 - 5 คะแนน ตามระดับผลงานที่ทำได้ โดยระบหุน่วยงานที่รับการประเมิน 
  ในตัวชี้วัดแต่ละตัวไว้ชัดเจนว่าตัวไหนวัดหน่วยไหน (รพ./ สสอ./ CUP) และมีการ weight น้ำหนัก  
  ให้ตัวชี้วัดแต่ละตัว  

4) รูปแบบ/วิธีการที่ใช้ในการประเมินผลงาน มี 3 ลักษณะ คือ (1) ใช้ข้อมูลผลงานจากฐาน HDC   
(2) ใช้ผลการประเมินของของคณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะด้าน/เฉพาะเรื่อง และ (3) ทีม 
ตรวจประเมินลงตรวจประเมินในพื้นท่ี (ทีมเดียว ตามคำสั่งแต่งตั้ง) 
5) ช่วงระยะเวลาที่ประเมิน ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ใช้เวลา ½ วันต่ออำเภอ 

นายเรวัฒน์  สุขหอม  สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ให้ความเห็นต่อการตรวจประเมินผลงานของ
จังหวัดที่ผ่านมาว่า ทีมทีต่รวจประเมิน มีความเหลื่อมล้ำ ทักษะในการประเมินไม่เท่ากัน บริบท
การทำงานแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน ความยากง่ายในการทำงานจึงต่างกัน  ดังนั้น หลังสิ้นสุดการ
ประเมินควรมีการประเมินระบบประเมินด้วย  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ให้ความเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตัวแปรในการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด  

นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ให้ความเห็นว่า แต่ละพ้ืนที่มขี้อจำกัด 
  ไมเ่ท่ากัน  ในการประเมินอยากให้นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบภายในอำเภอมากกว่า เพ่ือดู 
  ความก้าวหน้าที่เพ่ิมขึ้นมา ไม่อยากให้เปรียบเทียบระหว่างอำเภอ 

ประธาน  ฝากทีป่ระชุมช่วยกันวิเคราะห์ว่าในการประเมินที่ผ่านมาได้อะไรบ้าง เพ่ือช่วยกันปรับระบบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 สรุปสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา  โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งทีป่ระชุมทราบถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส  
  2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยทั่วโลก 5,900,203 ราย 
  เสียชีวิต 361,759 ราย (6.1%)  สำหรับข้อมูลสถานการณืในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 28  
  พฤษภาคม 2563  มีผู้ป่วยใหม่ 11 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3065 ราย หายแล้ว 2,945 ราย 
  เสียชีวิต 57 ราย  ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รายใหม่ 2  
  ราย สะสม 411 ราย ไม่พบเชื้อ 410 ราย รอผลห้องปฏิบัติการ 1 ราย รักษาอยู่ 1 ราย ออก 
  จากโรงพยาบาล 410 ราย ในส่วนของผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ ไม่พบรายใหม่ สะสม 17 ราย รักษา 
  หายออกจากโรงพยาบาล 15 ราย เสียชีวิต 2 ราย 

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 

4.4 การดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่ม 
      ประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) 

นางจันทิรา  โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งให้ประชุมทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง  
  และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง 
  (Sentinel surveillance) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังให้มั่นใจในการป้องกันควบคุมโรค 
  สำหรับการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนและควบคุมโรคในระยะยาว และ (2) เพ่ือให้ 
  คณะกรรมการควบคุมโรคติอต่อจังหวัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  ในการเฝ้าระวังกลุ่มประชากรเสี่ยง  

2) การตรวจเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยง พิจารณาจากพ้ืนที่เป็นหลัก กำหนดกลุ่มประชากร
เสี่ยงและสถานท่ีเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง โดยนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ครั้งที่ 13 /2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบ หากพ้ืนที่มีความเห็น
ว่ามีกลุ่มเสี่ยงอ่ืน ให้ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากอปท. ในพ้ืนที่หรือกองทุนต่างๆ   

  3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำลาย ประกอบด้วย กระปอ๋งเก็บน้ำลาย  ถุงซิปล็อก 3 ถุง  
  พาราฟิล์ม และ VTM 
  4) การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรให้สำหรับเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าขนส่งตัวอย่างไปยัง 
  หนว่ยตรวจ กิจกรรมประชุมชี้แจง/เตรียมทีม/วิเคราะห์ กิจกรรมติดตาม/กำกับ/ประเมินการ 
  ดำเนินงานในพ้ืนที่ ค่าใช้จ่ายเดินทางเก็บข้อมูล  ค่าล่วงเวลา  เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี เปลี่ยนผู้ป่วย NCD ให้เป็นคนปกติ  
    (Backward design intervention) 

นางนภาพร  โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด  แจ้งที่ประชุมทราบถึงการ 
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพดีเปลี่ยนผู้ป่วย NCD ให้เป็นคนปกต ิBackward design  
  intervention 
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  สิ่งที่คาดหวัง  (1) ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปร่าง โดยไขมันลดลง น้ำหนักลดลง  
  กล้ามเนื้อเพ่ิมขึ้นและทีส่ำคัญ ไขมันที่แทรกในหลอดเลือดถูกดึงออก ผลทำให้หลอดเลือดมีความ 
  ยืดหยุ่นเพ่ิมข้ึน  (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ลดยาหรือหยุดยาได้ แข็งแรงขึ้น ความจำดีขึ้น  
  อวัยวะภายในดีขึ้น ชีวิตยืนยาวขึ้น และ (3) ลดค่าใช้จ่ายของประเทศท้ังยาเดิมที่ต้องทาน ลดการ 
  เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา เส้นเลือดตีบ-แตกที่หัวใจ-สมอง-ไต 

การดำเนินการ  
- ระดับจังหวัด : สร้าง Model ต้นแบบศูนย์ปรับเปลี่ยน DPCKpkk Ketogenic Diet และสร้าง
กระแส ให้ความรู้สร้างแรงจูงใจการปรับพฤติกรรม 

  - ระดับอำเภอ : สร้างความเชื่อมัน่ ด้วยการเพ่ิมความรู้ สร้างแรงจูงใจการปรับพฤติกรรม และต้อง 
  ทำให้ดู (จนท.เป็นตัวอย่าง) 

- รพ.สต. : ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกแห่ง โดยแต่ละแห่งจัดตั้งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
 ส่งกลับผู้ป่วย DM,HT (ทีไ่ม่มีภาวะแทรกซ้อน)รักษาและปรับพฤติกรรม ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/ 
 กลุ่มป่วย โดยการใหค้วามรู้ เสริมแรงจูงใจ รายบุคคล 

  เป้าหมายความสำเร็จ ความเสี่ยงต่อ NCDs ลดลง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดยาหรือหยุด 
  ยาได้ แข็งแรงขึ้น ความจำดีขึ้น อวัยวะภายในดีขึ้น ชีวิตยืนยาวขึ้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
  4.6 การพัฒนาองค์กรเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
นางณิชชนันทน์  ตุ้มน้อย นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงดำเนินการจัดกิจกรรม KM DAY  

(Knowledge Management Day) ของ สสจ. ว่า เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีกระจัดกระจาย 
 อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  
 และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 และประสิทธิผล ซ่ึง สสจ. มีเป้าหมายดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง  สำหรับการพัฒนาบุคลากรช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงาน ก.พ. ไดป้รับรูปแบบ/วิธี  
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

 สื่อสารมาใช้ กำหนดหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและ จนท.ในสังกัดได้พัฒนา 
 ตนเองผ่านระบบ e-Learning ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทางไกลเครือข่าย สนง.ก.พ. (OCSC  
 Learning Portal) อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 หลักสูตร ของแต่ละรอบการประเมินฯ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.7 รายงานความก้าวหน้าการบรรจุข้าราชการ 38,105 อัตรา 
นางสาวฐิตารีย์   หูทิพย์  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ รายงานความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการตั้งใหม่  
  38,105 อัตรา จำนวน 24 สายงาน ว่า ขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอข้อมูล 
  มายังจงัหวัดให้ตรวจสอบข้อมูลของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานกระทรวง  
  สาธารณสุขในสังกัด พร้อมให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา และคำสั่งจ้างตั้งแต่เริ่มต้น  
  ปฏิบัติงานไปยัง สป.สธ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบรรจุ ซึ่งทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  สำหรับรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ 
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  มีหนังสือเวียน ที่ สธ 0208.02/ว980 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 สรุปได ้ดังนี้ 
1) แบ่งการกำหนดอัตราขา้ราชการตั้งใหม่เป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 ภายในเดือน 
พฤษภาคม 2563 ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

  2) ให้ทยอยบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามกำหนดในแต่ละระยะ 
  3) สป.สธ. ได้จัดทำข้อมูลคุณสมบัติของบคุลากรที่จะเข้ารับการบรรจุไปยังสำนักงาน ก.พ.  

เพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล 
เข้ารับราชการต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2563  ทั้งนี้ สป.สธ.ได้มีช่องทางการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบข้อมูล  
 กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการการที่ถูกต้อง โดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกอง 
 บริหารทรัพยากรบุคคล และตาม QR CODE หรือ Short Link กลุ่มงาน บค. สสจ.ปข. ได้แจ้ง 
 เวียนหนังสือ ว 980 ไปยังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระยะปลดล็อค จากมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของ COVID-19) 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายแพทย์ 
  สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ไดแ้จ้งที่ประชุมทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบแล้วใน 
  ระเบียบวาระท่ี 1 ขอแจ้งเพ่ิมเติมว่า จะมีการติดตามรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมในเดือน 
  มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2563   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 

6.1 นำเสนอ New normal medical service ในหน่วยบริการ 
นายเชิดชาย  ชยวัฒโฑ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน นำเสนอ New normal medical service ของ 
  CUP รพ.บางสะพาน ให้ทีป่ระชุมรับทราบว่ามี 2 เรื่อง เรื่องแรก เป็นการให้บริการ NCD clinic  

ที่ รพ.สต. โดยทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล โดยแจ้งว่าเดิมอำเภอบางสะพานมีการบริการ NCD  
 clinic ทุก รพ.สต.อยู่แล้ว แต่ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังต้องมารบับริการที่ รพ. เพ่ือเจาะเลือดและ 
 พบแพทย ์แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไมส่ามารถมารับบริการ 
 ที่ รพ.ได้ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรนุแรง ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่อง  
 และลดความแออัดที่ รพ. ทีมงานจึงปรับการให้บริการ NCD clinic จากทีใ่ห้บริการที ่รพ.เป็นไป 

ให้บริการที่ รพ.สต.แทน โดยมีแนวทาง/ข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้  
     1) การจัดแบ่งโซนการให้บริการที่รพ.สต.รวมทั้งในเขตรบัผิดชอบของ รพ. ออกเป็น 5 โซน เลือก 
      รพ.สต.ที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง หรือมีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ที่สามารถจัดระยะห่างที่นั่งรอ 

    ตรวจเพื่อลดการติดเชื้อ 
   2) จัดทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัช และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) โดยแบ่งหน้าที่ 
        - แพทย ์: ดูประวัติผู้ป่วยและสั่งยา 
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      - เภสัชกร จัดยาเตรียมไว้ 1 วันก่อนออกตรวจ 
         - พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทำการซักประวัติ ตรวจวัด v/s และเจาะเลือดแล้วนำ 

      กลับมาส่งตรวจที่ รพ. ก่อนแพทย์ออกตรวจ 
        - แพทย์ออกตรวจ ดูประวัติเก่า สั่งยาเพ่ิมเติม ปรับยา ดูผลเลือด และภาพเอกซเรย์โดยผ่าน 
        การ remote เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ที่ รพ. 
         - การจ่ายยา มีเภสัชกรเปน็ผู้จัดและอธิบายการใช้ยากับผู้ป่วย 
         - มีการนัดผู้ป่วยบางราย (ท่ีจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์) รับบริการปรึกษาแพทย์ผ่าน 
        ระบบ Tele-Med.  
    3) ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง ต้องการลดปริมาณผู้ป่วย NCD ที่ต้องมารับบริการที ่รพ.ประมาณ 50-70  
  คนต่อวัน  ลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที ่รพ. และเพ่ือผู้ป่วยสะดวกในการเดินทางและมี 
  ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

ส่วน New normal เรื่องท่ี 2 คือ การจัดตั้ง Telemedicine clinic รพ.บางสะพาน วิธีการ คือ 
  1) คัดเลือกรพ.สต.ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล รพ.และมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก เพ่ือลดจำนวน 
      ผู้ป่วยที่ต้องมารับบริการที่ รพ. โดยที่ผู้ป่วยยังสามารถพบแพทย์ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านได้ 

2) จัดทำTelemedicine clinic ผ่านโปรแกรม ZOOM ที่ รพ.สต.ตำบลทองมงคล ทุกวันอังคาร 
     เวลา 10.00-11.00 น. โดยสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 เป็นคลินิกท่ัวไปและคลินิกโรคเรื้อรัง  
     สัปดาห์ที่ 3 เป็นคลินิกเฉพาะทาง เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 พค.2563 เป็นคลินิกเฉพาะ 
     ทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

- ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง (1) ผู้ป่วยได้รับการให้คำปรึกษาและการรักษาจากแพทย์ที่รพ.สต.ใกล้บ้านโดย 
   ไมต่้องเดินทางมา รพ.  ช่วยลดจำนวนผู้มารับบริการที่ รพ. (2) รพ.สต.สามารถให้การรักษากับ 
   ผู้ป่วยด้วยความมั่นใจมากขึ้นโดยมีแพทย์คอยให้คำปรึกษา 

 

นายอรรณพ  หิรัญดิษฐ์   เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอ New normal medical  
  service ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง “ระบบนัดหมาย online” มีข้ันตอนดำเนินการ 
  ดังนี้ 
  1) กรณผีู้ป่วยทั่วไป  

    - ผู้ปว่ยใหม่ ทำประวัติ online จาก webpage หรือท่ีโรงพยาบาล 
    - ผู้ปว่ยเดิม ยื่นบัตรประชาชนผ่านเครื่อง KIOSK รพ. เพ่ือเข้าระบบและรับคิวบริการ ยื่น  

 register ตรวจสอบสิทธิ์ และลงรับใบส่งตวัในครั้งเดียว 
  2) ระบบจองคิวรับบริการ  
      - จองคิว : เข้า application, web page นัดหมาย กำหนดเวลาที่จะมารับบริการใส่ 
  รายละเอียดของข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น จองคิวนัดหมาย 
      - รับคิว : มารับบริการก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาท ียื่นบตัรตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเครื่อง KIOSK  
  วัด vital sign ซักประวัติเพิ่มเติม 
      - รอตรวจ: ระบบจะส่งข้อความแจ้งเวลารอคอยตรวจ ระบบส่งข้อความเตือนเมื่อจะถึงคิวตรวจ 
  ถัดไป 
      - จ่ายเงินและรับยา : ผู้ป่วยติดต่อชำระเงิน (ผ่านการโอนทางบัญชี) ระบบส่งข้อความเตือนเมื่อ 
  จะถึงคิวรับยา 
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นางสุมา  เหมทัติ   สาธารณสุขอำเภอหัวหิน  นำเสนอ New normal medical service ของ รพ.สต.ในเครือข่าย 
สุขภาพอำเภอหัวหิน ว่า เป็นการลงทะเบียนรับบริการวัคซีนผ่านระบบ line  มีการประชาสัมพันธ์ 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานการให้บริการต่างๆ กำหนดนัดหมายบริการผ่านระบบ facebook และให้  
 อสม.ติดตามผลการให้บริการ 

นายทกัษ์  จันทร์ชูกลิ่น  สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี  นำเสนอ new normal medical service ของ รพ.สต.ใน 
  อำเภอปราณบุรีว่า นอกจากการดำเนินการตามาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดแล้ว 
  ยังมีบริการ อสม.ส่งยาให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีบ้านในกลุ่มที่ควบคุมได้  บริการประชาสัมพันธ์ให้ 
  ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านสุขภาพ ผ่าน facebook และ Line กลุ่มของ รพ.สต. เพื่อปรึกษา 
  ปัญหาด้านสุขภาพ มีการนัดหมายผู้รับบริการผ่าน application line กลุ่มผู้รับบริการ เช่น โรค 
  เรื้อรัง รับวัคซีน และมีการกำหนดวันนัดหมายผู้ป่วยที่มารับบริการวันละไม่เกิน 20 คน ในกลุ่ม 
  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รับวัคซีน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  

7.1 การขอรับเงินเพิ่มพเิศษ สำหรับแพทย ์ทันตแพทย ์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 
        บริการฯ  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์  

ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน 82 ราย และรายชื่อแพทย์ทีย่กเลิก สำหรับแพทย ์ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ราย 

มติทีป่ระชุม อนุมัติเห็นชอบ 
 

นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  หารือทีป่ระชุม เรื่อง อินเตอร์เน็ต ระบบไฟเบอร์  
จากที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ 
ใช้อินเตอร์เน็ต TOT แต่ความเร็วต่ำ ตามมติที่ประชุมที่ผ่านมา ให้หน่วยบริการจัดทำข้อตกลงกับ 
TOT ได ้โดยสามารถเพ่ิมความเร็วอินเตอร์เน็ต และแยกบิลในการจ่ายเพ่ิมเติมจากท่ีศูนย์เทคฯ  

 กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกให้ โดยหลักการต้องให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ  
 โดย รพ.สต.ใช้เงินบำรุงเพ่ิมเติม สสอ.ใช้เงินที่สสจ. สนับสนนุ 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.45 น.       
        
 

                          (นายวรวฒัน์  แตงอ่อน)                     (นางสาวเรณู  เมอืงเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


