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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 8 / 2563 

วันอังคารท่ี  27 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
5. นางจารรุัตน์   พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพเิศษ     
6. นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุผล  แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธ์ุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นานธนภัทร รวงทอง   แทน ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกจิไพโรจน ์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายสุขุม ทัศนา      แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
17. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
18. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางเบญจวรรณ ยอดเช้ือ   แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู่   แทนหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
28. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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29. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
31. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นายโกญจนาท สิทธิสำแดง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33. นางนภาพร โดมทอง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
34. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรภิมน ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางเรณู  พิมพ์สอ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายกิตติพงษ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
9. นางอัฉรา  โชติอุทยางกูร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
10. นายสุทธนภ ศรีทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
11. นางสาวขวัญตา เยื่อใย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นายฉลาด คงลา   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
13. นายวรวิทย์ แซ่ซิ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 

 

เริ่มประชมุ เวลา 13.30 น. 
 

นายสุรยิะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระก่อนการประชุม  มอบเกียรตบิัตร 
 (๑) ชมรมผู้สงูอ่ายุ ดีเด่นระดับจังหวัด 
     - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผูสู้งอายุอนามัยศรีนคร  สงักัด รพ.สต.ศรีนคร อ.บางสะพานน้อย 
     - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผูสู้งอายุวัยใส ณ หว้ากอ สงักัด รพ.สต.คลองวาฬ อ.เมอืงฯ 
 (๒) ผูสู้งอายุ 80 ปี สุขภาพดี ดีเด่นระดบัจงัหวัด 
     - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสุพร  นทีวัฒนา  อายุ 83 ปี  สังกัด รพ.สต.บ้านบางเบิด   
       อ.บางสะพานน้อย 
           - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสมาน แดงประเสริฐ อายุ 82 ปี สังกัด รพ.สต.อ่างทอง  
       อ.ทับสะแก                                      
 (๓) นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สงูอายุ ดีเด่นระดับจังหวัด 
     - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพพลิกมหัศจรรย์ป้องกันภาวะสมองเสื่อม รพ.สต.บ้านป่าถล่ม  
    อ.กุยบุร ี
    - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ออกกำลังสำหรับมือ (Fit hand Grip)  สถานีกาชาดหัวหินฯ  
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ประธาน แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ท่านใหม่ นายแพทยพ์งษ์พจน์ ธีรานันตชัย  ต่อที่ 
 ประชุม 
 
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

1.1 OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำ Q1 ปีงบประมาณ 2564  
มีประเด็นที่เป็นวัตถุประสงค์หลัก ๕ เรื่อง ได้แก่  
(๑) HCP: Health Check Point : พัฒนา รพ. และ รพ.สต. ให้ เป็นจุดคัดกรองสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ  มีผลลัพธ์หลักคือ ผลงานการคัดกรองโรคเรื้อรัง  มะเร็งที่พบบ่อย และผู้สูงอายุ 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
     - ประเมิน BMI และรอบเอว    เป้าหมาย ≥ 90%  
     - คัดกรอง DM / HT / CVD RISK เป้าหมาย ≥ 90%  
     - คัดกรอง CA :  เต้านม    เป้าหมาย ≥ 90%  
                         ปากมดลูก   เป้าหมาย ≥ 90%  
                         ลำไส้ใหญ่   เป้าหมาย ≥ 50%  
     - คัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์   เป้าหมาย ≥ 90%   
     - CXR ในกลุ่มเสี่ยง TB   เป้าหมาย ≥ 90% 

(๒) DPACpkk Keto : รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัย
ป่วย  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ≥ 90%  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ ได้แก่ 
     - ปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เป็นแบบ Low Carb หรือ Ketogenic diet 
     - จัดให้มีสถานที่ และหรือมีการออกกำลังกาย 
โดยจะมีการ Cash Back ให้รายละ 200 บาท กรณีที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ผลภายใน 
๓ เดือน 

(๓) แผน LOI : รพ/รพ.สต ทุกแห่ง มีแผน LOI ที่สามารถปฏิบัติได้  มีเป้าหมายผลลัพธ์งาน คือ 
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างนวัตกรรมได ้ภายใน 30 ตุลาคม 2563 

(๔) ลดการใช้ทรัพยากร มีเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง กระดาษ และหมึก
พิมพ์ ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕63 ≥ 10%  โดยจะมีการติดตามผลงานเป็นรายไตรมาส  ครั้งที่ 1 
ภายใน 30 ธันวาคม ๒๕63  

(๕) องค์กรสร้างสขุ: หน่วยงานมีการจัดทำแผนและดำเนินการกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนกับคนในองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 30 ธันวาคม ๒๕63 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 1.2 การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงสาธารณสุข ม ีPA/KPI ตาม ๔ ยุทธศาสตร์กระทรวง ในเบือ้งต้น
 ประมาณ  58 ตัว แบ่งเป็น PA 25 ตัว  KPI 33 ตัว อาจมากน้อยกว่าน้ี หรือมีการปรับเปลี่ยนใน
 เนื้อหารายละเอียดบางตัว ขณะนี้กระทรวงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไข เมื่อสรุปชัดเจนแล้วจะ 
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 นำมาแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบอกีครัง้  โดย PA/KPI ทุกตัวที่กระทรวงใช้ประเมินจงัหวัด ทาง สสจ. 
จะนำมาทำ MOU หรือบันทึกรับรองผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน กับ นพ.สสจ.  
และนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกคน ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวคาดว่าจะ
ดำเนินการในการประชุม คปสจ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  โดยผู้บริหารที่จะลงนามทำ 
MOU กับ นพ.สสจ. มี รอง นพ.สสจ.ทุกท่าน, ผอ.รพ.ทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และ 

 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สสจ. 
 ผลงานที่ใช้ในการทำ MOU 
 - ผลงานตาม PA/KPI กระทรวงสาธารณสุข ทุกตัวที่ใช้วัดและประเมิน สสจ. ซึง่จะ Deploy ไป

ตามความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละส่วน/แต่ละระดบั  
 - กรณีผูบ้รหิารที่ไม่มี PA/KPI รบัผิดชอบโดยตรง  เช่น หัวหน้ากลุ่มงานบางกลุม่ นพ.สสจ.จะ

กำหนดตัวช้ีวัดให้  โดยพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่อง หรือการส่งผลกระทบถึง PA/KPI ตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง  

 ผลงานที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 - ระดับผู้บรหิาร  คนละประมาณ 5 – 7  ตัว โดย นพ.สสจ.จะเป็นผูเ้ลอืกจาก PA/KPI ที่ทำ MOU 

ไว้ และให้กลุ่มงานยุทธ์ฯ สสจ.เป็นผู้รวบรวมผลงานเสนอ นพ.สสจ. ผ่านการสอบทานข้อมลูกบั 
PM งานระดับจังหวัด 

 - ระดับผู้ปฏิบัติ คนละประมาณ 3 – 5  ตัว ผู้บรหิารหน่วยงาน/ หน.กลุ่มงาน/ หน.แผนก เป็นผู้
เลือกและมอบหมายใหผู้ป้ฏิบัติแต่ละคนแต่ละระดบัรบัผิดชอบลดหลั่นกันไป และตรวจสอบ
ผลงาน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันจันทร์ท่ี 28 สิงหาคม 2563 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  
 แจ้งรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวัน

จันทรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563 รายงาน มีทัง้หมด 20 หน้า ได้นำข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และสง่ให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบทางกลุม่ไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันจันทร์ท่ี 28 สิงหาคม 2563 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 
      - งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปี 2564)  
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้ง 
 ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบงบลงทุนผกูพันข้ามปี ปี 2560-2562 และงบลงทุนปี 2563 
 ดังนี้ 
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- ปี 2560 มี 1 รายการ 
รพ.บางสะพาน : อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ช้ัน  (800 วัน 16 งวดงาน) ขยายระยะเวลา 
ก่อสร้าง 310 วัน (6 - 16 งวดงาน) เริ่มวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
วงเงิน 165,700,000 บาท  
ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ ๑๑ - ๑๖ (ล่าช้ากว่างวดงาน ประมาณ ๓๐ วัน) 

  - ปี 2563 งานก่อสรา้ง (งบผูกพัน ปี 2563 - 2564) จำนวน  2 รายการ  
1. รพ.บางสะพาน: อาคารผูป้่วยใน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง วงเงิน ๘4,๐๐0,000 บาท งบผกูพัน  
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๖๕๐ วัน สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๓  
เริ่ม ๗ ต.ค.๒๕๖๓ - ๑๘ ก.ค.๒๕๖๕ ผู้รบัจ้าง หจก.ศรสีะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 
ความก้าวหน้า : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๓  
อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ 
2. รพ.บางสะพาน : ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ วงเงิน ๑๔,๖๕๐,๐00 บาท งบผูกพัน 
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๔๕๐ วัน สัญญาเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๖๓  
เริ่ม ๒๖ ก.ย.๒๕๖๓ - ๑๙ ต.ค.๒๕๖๔ ผู้รบัจ้าง หจก.ศรทีันดร การโยธา 
ความก้าวหน้า :  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๓ , 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๓ อยูร่ะหว่างก่อสรา้งงานงวดที่ ๑ 

- ปี 2563 งานก่อสรา้ง (งบปีเดียว ปี 2563)  
1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6  จำนวน ๙ รายการ 

(1) รพ.สต.นิคมฯ กม.12 อ.เมอืงฯ  สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
งานงวดที่ ๔ 

(2) สสอ.ทบัสะแก อ.ทบัสะแก สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
งานงวดที่ ๕ 

(3) รพ.สต.บ้านบางเจริญ อ.บางสะพานน้อย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงานงวดที่ ๔ 

(4) รพ.สต.เขาล้าน อ.ทบัสะแก สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
งานงวดที่ ๔ 

(5) สถานีอนามัยเฉลิมฯ กม.5 อ.เมืองฯ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงานงวดที่ ๓  ล่าช้ากว่ากำหนด 

(6) สสอ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย สิ้นสุดสญัญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงานงวดที่ ๔ 

(๗) สสอ.หัวหิน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๔ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ 
(๘) รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบรุี สิ้นสุดสญัญาวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างงานงวดที่ ๑  
(๙) รพ.สต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด สิ้นสุดสญัญาวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

งานงวดที่ ๑ 
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2) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 จำนวน 4 รายการ  
(1) สสอ.สามรอ้ยยอด อ.สามร้อยยอด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

งานงวดที่ ๔ 
(2) สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

งานงวดที่ ๔ 
(3) สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๔ 
(4) สสอ.ปราณบรุี อ.ปราณบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวด

ที่ ๔ 

  โรงพยาบาลหัวหิน 
  - งบลงทุน ปี 2563 งานก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 
  1) อาคารอุบัตเิหตุ - บำบัดรักษาและหอ้งประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ  
      9,683 ตารางเมตร จำนวน 1 หลงั  
  ความก้าวหน้า : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนามในสญัญา ครบกำหนด 

วันที่ ๒๘ ต.ค. 2563 

  - งบลงทุน ปี 256๔  สิ่งก่อสรา้ง 
1) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตาราง
เมตร วงเงิน 181,232,600 บาท 
2) อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ทับสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 
ตารางเมตร วงเงิน 10,136,100 บาท 
3) อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล. 2 
ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร วงเงิน 3,794,700 บาท 
ความคืบหน้า ทั้ง 3 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง (รอแบบจาก สบรส.  

- งบลงทุน ปี 256๔  รายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding 6 รายการ 
1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.บางสะพาน  
จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 911,400 บาท 
2) เครื่องให้ ออกซิ เจนด้วยอัตราการไหลสู งสำหรับ เด็ก  (high flow oxygen therapy)  
รพ.บางสะพาน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 245,000 บาท 
3) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง  
 รพ.บางสะพาน/ รพ.สามร้อยยอด  วงเงิน 646,800 บาท 
4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก รพ.บางสะพาน จำนวน  1 
เครื่อง วงเงิน 441,000 บาท 
5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ รพ.บางสะพานน้อย     
จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 441,000 บาท 
6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี รพ.ปราณบุรี จำนวน 
1 ชุด วงเงิน 1,421,000 บาท 
ความคืบหน้า ทั้ง 6 รายการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
 



7 

 

- งบลงทุน ปี 256๔  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือก นวัตกรรม จำนวน ๒ รายการ 
1) ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 419,400 บาท 
(รพ.สต.บ้านดอนจวง/ รพ.สต.ทรายทอง/ รพ.สต.หนองพลับ) วงเงิน 1,258,200 บาท 
2) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน 
จำนวน 1 คัน วงเงิน 2,430,400 บาท 
ความคืบหน้า ทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

- งบลงทุน ปี 256๔  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง จำนวน ๔ รายการ 
1) เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จำนวน 6 เครื่องๆละ 47,300 บาท (รพ.บางสะพานน้อย/ปราณบุรี/
กุยบุรี /ทับสะแก/สามร้อยยอด/บางสะพาน) วงเงิน 283,800 บาท 
2) เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 29,400 บาท (รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด/
ตำบลคลองวาฬ) วงเงิน 58,800 บาท 
3) เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (Pre - Post - 
Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง (รพ.สต.หินเหล็กไฟ) วงเงิน 421,400 บาท 
4) เตียงคลอดไฟฟ้า รพ.บางสะพาน จำนวน 1 เตียง  วงเงิน 294,000 บาท 
ความคืบหน้า ทั้ง 4 รายการ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

๓.๑ ติดตามความกา้วหน้าการบริหารงบประมาณ 
- งบค่าเสื่อม: งบผูกพันข้ามปี และการเตรียมความพร้อมการดำเนนิงานในปี ๒๕๖๔) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ข้อมูล ณ วันที่ 2๒ ตุลาคม 2563 
ปี 2562  
วงเงินทัง้สิ้น 51,008,349.28 บาท  คงเหลือรายการที่ขอขยายเวลา 1 รายการ  
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย วงเงิน 1,531,300 บาท 
- ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ไชยราช (ค่าเสื่อม 1,276,700 บาท /สมทบ 254,600 บาท) 
ข้ันตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๒ เป็นไปตามงวดงาน  
 
ปี 256๓  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ภาพรวมจังหวัด 

อำเภอ 
อยู่ระหว่างก่อหน้ี บริหารสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว รวม 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

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

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

สามร้อยยอด 1 1,498,115 4 2,350,000 7 1,005,100 12 4,853,215 
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อำเภอ 
อยู่ระหว่างก่อหน้ี บริหารสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว รวม 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

กุยบุรี     26 3,052,166 26 3,052,166 

เมืองประจวบ     86 9,684,212 86 9,684,212 

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

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

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

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

รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
๑) รพ.หัวหิน  
    - ก่อหนี้ผกูพัน: ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ (E – Bidding) วงเงิน 9,620,951.70 บาท   
      ความคืบหน้า อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 
๒) รพ.ปราณบรุี  
   - ก่อหนี้ผูกพัน: ปรับปรงุหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ช้ัน 2 (E – Bidding) วงเงิน 

1,016,000 บาท (ใช้งบค่าเสือ่ม 784,920/สมทบ 231,080) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ 
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.๒๕63   
      ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน พ.ย.๒๕63  
   - บรหิารสัญญา: รั้ว รพ.สต.วังก์พง วงเงิน  300,000 บาท   
      ความคืบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ครบกำหนด 7 พ.ค. 63 เป็นไปตามงวดงาน  
๓) รพ.สามรอ้ยยอด  
    - ก่อหนี้ผกูพัน: เครือ่งดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (E – Bidding) วงเงิน 1,700,000 
บาท (ค่าเสื่อม 1,498,114.57/สมทบ  201,885.43)  
      ความคืบหน้า อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา  
    - บริหารสญัญา: ปรับปรงุซ่อมแซม 4 รายการ (ตกลงราคา) วงเงิน 2,350,000 บาท 
(รพ.สต.สามรอ้ยยอด  350,000 บาท  ครบกำหนด 24 ม.ค.๒๕64, รพ.สต.ไรเ่ก่า  
1,000,000 บาท ครบกำหนด 5 ม.ค.๒๕64, รพ.สต.ทุ่งเคล็ด 500,000 บาท ครบกำหนด   
29 ธ.ค.๒๕63 และ รพ.สต.หนองแก 500,000 บาท  ครบกำหนด 17 ธ.ค.๒๕63) 

        ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างบริหารสญัญา 
๔) รพ.ทบัสะแก 
    - ก่อหนี้ผกูพัน:  
      (๑) ปรับปรงุซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท (E-bidding ครั้งที่ 2)  
      ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย) 
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นายธนภัทร  รวงทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.ทับสะแก ให้ข้อมลูว่า รายการนีโ้รงพยาบาลได ้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ มีผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 1,570,000 บาท ซึง่ต่ำกว่า 
ราคากลาง ร้อยละ 21  

นายคมสัน  ไชยวรรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งว่า สำหรบักรณีนี้ มผีู้ยื่นเสนอราคา  
รายเดียว และยื่นต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% ตามหลกัการสามารถเรียกให้เข้าทำสัญญาได้ แต่
ก่อนทำสญัญาให้ปฏิบัติตามหนังสือ ว452  โดยผู้รับจ้างตอ้งแจ้ง BOQ และรายละเอียดงานที่
ปรับลดมาให้เป็นสัดส่วนร้อยละ เพือ่ใหผู้้ที่จะลงนามในการทำสัญญาพิจารณาว่าสามารถทำได้
หรือไม่ ในช่วงที่มกีารประชุมกรรมการพิจารณาผล หากมีเอกสารยื่นครบถ้วนกส็ามารถผ่าน
โครงการนี้ได้ แต่ถ้าไม่ยื่นให้ถือว่าเป็นผูท้ิ้งงาน  

ประธาน     กรณีนี้โรงพยาบาลเคยหารือมาครั้งหนึ่งแล้ว มีความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างไร  
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป  ให้ข้อมูลว่า หากมกีารประกาศเป็นผู้ทิง้งาน วิธีถัดไป

คือวิธีคัดเลือก เราสามารถจัดทำหนังสือถึงบริษัท อย่างนอ้ย 3 บริษัท ให้มาเสนอราคาได้เลย และ 
สำหรับผู้ทิ้งงาน หากถูกประกาศเป็นผู้ทิง้งานแล้ว จะมผีลให้ไม่สามารถดำเนินการรบัจ้างงานกบั
ทางราชการได้อีกต่อไป 

นายคมสัน  ไชยวรรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบฯ การ 
จะรบัผู้ยื่นรายเดียวได้ คือ ทางราชการมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมเีหตสุำคัญทีจ่ะพจิารณาราย 
เดียวนัน้ๆ ซึง่ถ้าโรงพยาบาลทบัสะแกไดใ้หเ้หตผุล และคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นชอบไมจ่้าง 
รายนี้ ก็ให้ดำเนินการกระบวนการนี้ไป แต่หากผู้รบัจ้างแจ้งยืนยันและสง่หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 

 ความพร้อมในการก่อสร้าง เพื่อให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจโดยชอบพจิารณา ก็เป็นสทิธ์ิที่พึง 
 กระทำไดห้ากไม่ยืนยันก็ใหป้ระกาศเป็นผูท้ิ้งงาน 

ประธาน  ต้องมีกระบวนการยืนยัน หากมกีารยกเลิกรายเดียว ต้องระวังวิธีถัดไป ขอให้เร่งรัดดำเนินการ 

นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์   แจ้งที่ประชุม (ต่อ) 
๔) รพ.ทบัสะแก 
    - ก่อหนี้ผกูพัน:  

(๒) รพ.สต.เนินดินแดง ปรบัปรุงซ่อมแซม จำนวน ๖ รายการ วงเงิน 300,000 บาท  และ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๙๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๓๙๖,๕๐๐ บาท 

นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป ให้ข้อมูลว่า ไดห้ารอืกับกลุ่มตรวจสอบภายในของ 
สสจ. เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แยกเป็นรายการย่อยๆ แบบนีว่้าสามารถดำเนินการได้
หรือไม่ ได้รบัคำตอบว่า การจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีดูตามแผน หากแผนแยกเป็นรายการมา สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการได้ ที่สำคัญคือวงเงินไมเ่ปลี่ยน อำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เปลี่ยน หลกัสำคัญเรือ่งการควบคุมภายในให้ปฏิบัติตามระเบียบพสัดุ   

ประธาน  หากมองดูแผน ยังอยู่ในอำนาจการจัดซือ้จัดจ้าง  แต่ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม 
ระเบียบพสัดุ  
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นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  เสนอทีป่ระชุมว่า ในการเสนอแผนงบ 
ค่าเสื่อมฯ ในปีถัดไป ขอให้กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ สง่แผนให้กลุ่มงานบรหิารตรวจสอบอีก 
ครั้งก่อนส่ง 

นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์   แจ้งที่ประชุม (ต่อ) 
๔) รพ.ทบัสะแก 
    - บริหารสญัญา: ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ วงเงิน 180,000 บาท   
    ความคืบหน้า  อยูร่ะหว่างสง่มอบ 
๕) รพ.บางสะพาน 
    - บริหารสญัญา: 
      (๑) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน วงเงิน  2,500,000 บาท 
           ความคืบหน้า  ส่งมอบแล้ว  คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 13 พ.ย. 63 

         (๒) เครื่องเอกซเรย์ วงเงิน 1,300,000  บาท 
 ความคืบหน้า  รอส่งมอบ สญัญาสิ้นสุด 12 ม.ค. 64   

๖) รพ.บางสะพานน้อย 
    - ก่อหนีผ้กูพัน:  
      (๑) ปรับปรงุซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ช้ันเดียว วงเงิน 2,109,000 บาท 

 ความคืบหน้า  อยูร่ะหว่างลงนามในสัญญา  
      (๒) ปรับปรงุซ่อมแซม รพ.สต.ช้างแรก วงเงิน 251,000 บาท  

 ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างรอผูร้ับจ้างลงนามในใบสัง่จ้าง (ภายใน เดือนตุลาคม 2563) 

  สำหรับรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปงีบประมาณ 2563  
ที่ดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว 2 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอกุยบรุี ขอให ้
ดำเนินการปรบัปรุงยอดเงินเหลือจ่ายนำเข้าเงินบำรงุตามระเบียบฯ และปรับปรงุยอดในระบบ 
โปรแกรมให้ถูกต้องด้วย  
การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานงบคา่เสื่อม ปี 2564 วงเงิน 51,787,574.09 บาท  

รพ. 

ระดับหน่วยบริการ ระดับหน่วยจังหวัด ระดับเขต 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

หัวหิน 10 10,602,452   5 773,000 1 250,000     

ปราณบุรี 17 1,078,109 6 1,802,900 7 1,281,400 1 75,000 1 60,200   

สามร้อยยอด 10 1,880,838 3 884,000 4 1,600,000   1 501,670   

กุยบุรี 9 1,662,915 1 278,038 6 557,000 1 456,000     

ประจวบฯ 11 7,574,928   6 131,600 2 333,400     

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

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

บางสะพาน
น้อย 19 1,059,400 5 801,252 1 1,200,000       

รวม 140 28,730,900 23 6,702,190 39 7,275,000 9 2,848,740 4 6,230,744 0 0 
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การเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างในปี ๒๕๖๔  ขอให้หน่วยงานเตรียมความพรอ้มในประเด็นต่อไปนี ้
(๑) สถานที่ทีจ่ะปรบัปรุงซอ่มแซม  หรือติดตั้งครุภัณฑ์  
(๒) กำหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ คุณสมบัติผูเ้สนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง  
(๓) รูปแบบและเนือ้หาของสัญญาทีจ่ะลงนาม 

ประธาน   ให้หน่วยงานดำเนินการตามประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีให้พร้อมสำหรับดำเนินการไดเ้ลย แต่จะลงนาม 
 ก็ต่อเมื่อไดร้ับโอนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ       
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่อง เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

4.1 รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์  รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งทีป่ระชุมว่า สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะ
เสดจ็เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของทีร่ะลกึแก่กรรมการ อนุกรรมการ และ
อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันองัคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563       
ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีร่างกำหนดการและ
กิจกรรม  ดังนี ้
เวลา 08.00 - 08.30 น. - เตรียมความพร้อมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
เวลา 08.30 - 12.00 น. - ให้บริการหน่วยแพทยเ์คลื่อที ่พอ.สว. จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยบริการ  

  1. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป     
  2. บริการทันตกรรมตรวจสขุภาพช่องปาก/ถอนฟัน   
  3. บริการปรึกษา - แนะนำ/จ่ายยา - วคัซีน เร่ืองโรคของสตัวเ์ลี้ยง 

เวลา 10.00 - 11.00 น. - สมาชิก พอ.สว. ลงทะเบียน 
เวลา 11.00 - 12.00 น. 
  

- สมาชิก พอ.สว. ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้ารับพระราชทาน ดังน้ี 
  1. เข็มเคร่ืองหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่    
  2. ร้องเพลง เดือนเพญ็, ดวงแก้วในดวงใจ    
  3. จดัที่น่ังการถ่ายรูป 

เวลา 12.00 - 12.30 น. - พักรับประทานอาหาร 
เวลา 12.30 - 13.00 น. - แขกผู้มีเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการ และสมาชิก พอ.สว. 

  ประจำจงัหวดัซักซ้อมการเข้ารับพระราชทาน 
เวลา 14.00 - 14.30 น. - เตรียมรับเสด็จ 
เวลา 14.30 น.            
เป็นต้นไป 

- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงโรงเรียนประจวบวิทยาลยั 
  อำเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์โดยเฮลคิอปเตอร์พระที่น่ังถงึสนามบิน 
  เฮลคิอปเตอร์ชั่วคราว  โรงเรียนประจวบวิทยาลยั 
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- ผู้วา่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์, ผูบ้ัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15, ผู้บงัคับการตำรวจภูธร 
  จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,  
  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ประจวบวิทยาลยั เฝ้ารับเสดจ็ 
- เสด็จเยีย่มราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และเสด็จเยีย่มหน่วยแพทย ์พอ.สว. และ 
  หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาตรวจรักษา 
- ประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กราบทูลรายงาน 
- เลขาธิการมูลนิธ ิพอ.สว. เบิกผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ เข้ารับ 
  พระราชทานเข็มเคร่ืองหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเบิกอาสาสมัครเข้า 
  รับพระราชทานเข็มเคร่ืองหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยยอ่ สว. และโล่  
- ร่วมขบัร้องเพลง จำนวน 2 เพลง (เดือนเพญ็, ดวงแก้วในดวงใจ) 
- พระราชทานพระดำรัส และพระราชทานพรแก่อาสาสมัคร พอ.สว.  
- ฉายพระรูปร่วมกับอาสาสมัคร พอ.สว.  
- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังจากสนามเฮลคิอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนประจวบ 
  วิทยาลยั  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์เสด็จไปยงัท่าอากาศยานหัวหิน  
  อำเภอหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  

 มีประเด็นขอความร่วมมือ ดังนี ้
(๑)  ให้แต่ละอำเภอค้นหาผู้ป่วยมาคัดกรอง เพื่อเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ โดยในวันงานให้มี

พยาบาลประกบคู่มากบัผู้ป่วยด้วย 
(๒)  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมรับเสด็จ และรับการตรวจรักษา โดยเฉพาะในพื้นที่

อำเภอเมือง อำเภอทบัสะแก และอำเภอกุยบรุ ี
(๓)  ตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับเข็มของสมาชิก พอ.สว.ของแต่ละอำเภอ ผูท้ี่ไม่ได้แจ้งยืนยัน

รายช่ือมาก่อน จะไม่สามารถเข้ารบัได ้
(๔)  ผู้มาร่วมงาน ขอใหม้าตรงเวลาเพื่อให้งานราบรื่น เนือ่งจากต้องมีการซ้อมรบัเข็มและโล่ ร้อง

เพลง และถ่ายรปู 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ปีงบประมาณ 2564 
นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ 
 เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
 หลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน 
 เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน  
 เพื่อมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสาน 
 ผู้ป่วยในการลงเยี่ยมฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 

3/2564 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ม.6 บ้านหลังมุก  ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย 

2/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ม.6 บ้านแพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี 

3/2564 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  ม.10 บ้านหัวเขา ต.ห้วยยาง  อ.ทับสะแก 
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 4.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นางจันทิรา โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ ฯ รายงาน 
 สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ว่า วันน้ีพบผู้ป่วยทั่วโลก 43,767,737 ราย เสียชีวิต  
 1,164,224 ราย (2.7%)  
 ประเทศเมียนมา วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,426 ราย ผู้ติดเช้ือสะสม   
 46,200 ราย เสียชีวิตใหม่ 27 ราย เสียชีวิตสะสม 1,122 ราย (2.43%) กำลงัรักษา 19,071  
 ราย (41.3%) รกัษาหาย 26,007 ราย (56.3%) 
 มาตรการในภาคตะนาวศรี จังหวัดทวายมีมาตรการเข้มใหเ้ปิดตลาดสดครึ่งหนึ่งของร้านค้าและ 
 สลบักันเปิดในแต่ละวัน จงัหวัดมะริดและเกาะสองไดส้ั่งห้ามรถบรรทุกสินค้าเข้าในเมือง จนกว่าจะ 
 ทราบผลการตรวจเช้ือทั้งคนขับรถและคนติดตามรถ จังหวัดมะริดมมีาตรการเข้ม คนขับรถบรรทกุ  
 ทุกคนต้องรับการตรวจเช้ือโดย Test Kit ทราบผลภายใน 40 นาที ปิดการจราจรถนนและตลาด 
 มะริดเป็นเวลา 7 วัน หลังตรวจพบเช้ือ SAR-CoV-2 ผู้ขายสินค้าในตลาด  
 ประเทศไทย วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้ติดเช้ือรายใหม่ 7 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย รักษาหาย  
 3,543 ราย  
 - ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองผูส้งสัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดนประจวบฯ 
 การสุม่ตรวจตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR(COVID-19) ชาวเมียนมาที่เดินทางมากบัรถขนสง่สินค้าที ่
 เขตรอยต่อไทย-เมียนมา (No man Land) ก่อนถึงช่องทางด่านผ่อนปรนพิเศษด่านสงิขร ตั้งแต่  
 12 ตุลาคม 2563 ผู้ขนส่งสินค้า (พม่า) 108 ราย จากรถขนส่ง 91 คัน ผลไม่พบเช้ือ 100 ราย  
 รอผล 8 ราย 
 - การตรวจตัวอย่างด้วยวิธี PCR (COVID-19) ชาวต่างด้าวที่ถูกจับกุมกรณีหลบหนีเข้าเมือง และ 
 ชาวไทยที่ลักลอบข้ามแดนกลับจากประเทศเมียนมา วันที่ 13 กรกฎาคม 2563-13 ตุลาคม  
 2563 จำนวน 8 เหตกุารณ์ 62 ราย ผลไม่พบเช้ือทุกราย 
 - ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในโรงงาน สถานประกอบการ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คัดกรอง 
 แรงงานชาวเมียนมา บ.ทปิโก้ 80 ราย สุ่มตรวจ RT- PCR 2 ราย ไม่พบเช้ือ 
 - ตรวจตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR ผู้ป่วยปอดบวมทุกรายทีร่ักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ 12-26  
 ต.ค. 2563 จำนวน 55 ราย ผลไม่พบเช้ือ 43 ราย รอผล 12 ราย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (PA/KPI) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 
ผลงานผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่เป็น PA  2๑ ตัว จากทั้งหมด 2๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.50 และ
ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่เป็น KPI ๒๕ ตัว จากทั้งหมด 32  ตัว คิดเป็นร้อยละ 78.13 ภาพรวมผ่าน
เกณฑ์ (PA/KPI) 46 ตัว จาก ๕๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.14 จัดอยู่ในลำดับที่ 4 ของเขตสุขภาพ
ที่ ๕ ขยับข้ึนจากปีก่อน ทั้งลำดับและผลงานภาพรวม (ปี ๒๕๖๒ ลำดับที่ 7 ผลงานร้อยละ ๗๓.๔๗) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.5 สิ่งดีๆ ท่ีเกิดขึ้นและได้เรียนรู้ร่วมกันในปีงบประมาณ 2563 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึน ได้เรียนรู้ และเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี ้
 (๑) ผลงานการต่อยอดนวัตกรรม “ระบบการอนุญาตสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  
 ซึ่งกลุ่มงาน คบส. และผู้รบัผิดชอบงานในพื้นที่ ไดร้่วมกันคิดค้นและนำมาใช้ ก่อเกิดผลลัพธ์งานที ่
 สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ 
 ผู้ประกอบการไดชั้ดเจนเป็นรปูธรรม โดยการนำระบบ Line Official มาใช้แทนระบบเดิม 

 (๒) การจัดระบบบริหารจดัการ ทั้งการพัฒนาแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ และการพัฒนาระบบ 
 บริการรองรับการเบิกจ่ายตรงสิทธิข้าราชการส่วนท้องถ่ินใน รพ.สต. นอกจากจะสามารถสร้าง 
 รายได้ให้หน่วยบริการอย่างชัดเจนแล้ว ยังก่อเกิดผลลพัธ์งานเชิงคุณภาพ ผู้ป่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ในการซื้อยาและการรักษา ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีกว่าเดิม และลดการใช้ยาในโรงพยาบาล  

 (๓) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย DPACpkk Ketogenic Diet ที่สามารถขยายบริการลง 
 สู่ชุมชนครบทุกอำเภอ สามารถปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง /กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
 ต่อสุขภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดน้ำหนัก ลดรอบเอว ลดระดับน้ำตาล 
 และความดันโลหิตลงได้ ทั้งที่ลดลงจากเดิมและลดลงจนถึงระดับเป็นปกติ มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

(๕)  การจัดบริการเฝ้าระวังและรักษากลุ่มเสี่ยง & กลุ่มป่วยวัณโรคปอด ด้วยมาตรการคัดกรองเร็ว  
คัดกรองให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ไตรมาสแรก เพื่อค้นหาเคสให้ได้เร็วและติดตามรักษาอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราความสำเร็จของการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

(๖)  การจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น และ 
ต่อเนื่อง  โดยนำระบบ ICS มาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ระยะแรกทีเ่ริ่มมีสถานการณ์   
(6 ม.ค.๒๕63) และยงัคงต่อเนื่องมาเรื่อยๆ มีการประชุมร่วมของทีม สสจ.และทีมอำเภอผ่าน
ระบบ Zoom  มีรายงานสถานการณ์โรคทุกวัน  มีข้อสัง่การจากการประชุมอย่างต่อเนื่อง มกีาร
ดำเนินการตามมาตรการ ประกาศ คำสั่ง จงัหวัด เพื่อการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค อย่าง
เข้มข้น ทั่วทั้งจงัหวัด สุดท้ายก่อเกิดนวัตกรรมและ New normal medical service มากมายใน
พื้นที่  

(๗)  การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย เพื่อเพิ่มความสุข 
ในทุกๆ ดา้นให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กร  

ประธาน  ให้หน่วยงานแต่ละแห่งสำรวจสิง่ดีๆๆ ทีเ่กิดข้ึนในหน่วยงานของตนในปีทีผ่่านมา ในส่วนของ 
 COVID-19  เราต้องอยู่กับมันอีกนาน อยากให้หน่วยบริการแต่ละแห่งดำเนินการเรื่อง ARI คลินิก 
 ให้ชัดเจน และให้จัดทำแผนและฝกึซ้อม AIP ในทุกอำเภอ  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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 4.6 ปฏิทินการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

นางสาวเรณ ูเมืองเกลีย้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุม่งานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสขุ  
   นำเสนอปฏิทินการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2564  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
   โดยแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการกจิกรรมต่างๆ ทัง้ด้านบรหิารจัดการและการจัดบริการ  
   ออกเป็น 4 ช่วง ๆ ละ 3 เดือน ดังนี ้

กิจกรรม
เชิง
บริหาร
จัดการ 

- จัดทำแผน(ทุกแผน) 
- ขออนุมัติแผน &    
   โครงการ (ครั้งที่ 1) 
- ทำ MOU ผูบ้รหิาร 
- เยี่ยมนิเทศงาน  
  หน่วยงาน ในพื้นที่ 
- พัฒนาบุคลากร/  
  อสม. เพื่อเพิ่มพูน 
  ทักษะการให้บริการ 

- รับตรวจราชการ  
  ครั้งที่ 1 
- พัฒนาบุคลากร  
  เพื่อเสริมสร้าง 
  สมรรถนะด้าน 
  ต่างๆ (เช่น  
  ความเป็นผู้นำ, 
  การใช้ IT, ฯลฯ) 

- ปรบัแผน  
- ขออนุมัติแผน & 
  โครงการ (ครัง้ที่ 2) 
- ทำกิจกรรมสร้างสุข 
- ประเมินผล 
  การดำเนินงานตาม 
  ตชว.ที่ทำ MOU  
  ประจำปี 2564 

- รับตรวจราชการ 
  ครั้งที่ 2 
- ศึกษาดูงาน/ 
  แลกเปลีย่น 
  เรียนรู้นอกสถานที ่
- สรปุ/วิเคราะห ์
  ผลงานปงีบฯ  
  2564 & จัดทำ 
  แผนปงีบฯ 2565 

ระยะเวลา ตค.-ธค. มค.- มีค. เมย.-มยิ. กค. - กย. 

กิจกรรม
บริการ 

- คัดกรองสุขภาพ 
  กลุ่มเป้าหมายทีท่ำ 
  ครั้งเดียวต่อปีให ้
  ครอบคลุมกลุ่ม 
  เป้าหมาย 

- จัดบริการ 
  สขุภาพให้กับ 
  ประชากรกลุ่ม 
  เสี่ยง/กลุ่มสงสัย 
  ป่วย/กลุ่มป่วย 

- จัดบริการสุขภาพ 
  ให้กับกลุม่เป้าหมาย 
  ต่างๆ (เก็บตกจาก 
  ไตรมาส 2) 

 

 หมายเหตุ  กิจกรรมที่ทุกหน่วยงานต้องทำเป็นประจำ ต่อเนือ่ง : ออกกำลังกาย/ KM Day/ 
 จิตอาสา/การประชาสมัพันธ์ผลงานตามนโยบาย ต้องนำข้ึนเว็บของหน่วยงาน 
 
ประธาน  การฝกึอบรมคน ด้านบรหิาร เน้นการบรหิารพัสดุและระเบยีบต่างๆ, GF  งานนิติการ เน้น 
 ตรวจสอบภายใน  เมือ่ผลงานในรอบ 6 เดือน ออกมาดี แต่ละหน่วยสามารถพาทีมไปดงูาน 
 ต่างจังหวัดได้ แต่ไม่ใช่ไปประชุมต่างจงัหวัด 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 4.7  fee schedule 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอ ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ 
 ป้องกันโรค จ่ายตามรายการบริการ ดังนี ้
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 Fee schedule  ปี 2563   

     
 บริการฝากครรภ์ ANC 
 - ANC ครั้งแรก 1,000 บาท/ครั้ง, ANC ครั้งที่ 2-5 ครั้งละ 400 บาท โดยทั้งหน่วยบริการ 
   แม่ข่ายและลูกข่าย ต้องสง่ข้อมลูผ่าน 43 แฟ้ม แฟ้มทีเ่กี่ยวข้อง คือ person, prenatal, ANC,  
   procedure_opd  
 - ANC กรณี Ultrasound  400 บาท / ครั้ง 
 บริการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก PAP SMEAR 

หญิงไทยทุกสิทธิ มีสิทธิรับบริการตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง ทุกๆ 5 ปี ระหว่างช่วงอายุ 15 – 60 ปี มี
อัตราจ่ายชดเชย  ค่าตรวจ Pap smear /VIA  250 บาท/ ครั้ง, ค่าตรวจ HPV DNA test 420 
บาท/ ครั้ง, ค่าบริการตรวจ Liquid based cytology  250 บาท / ครั้ง, ทำ Colposcopy รวม
ค่าทำ biopsy  900 บาท / ครั้ง  โดยทั้งหน่วยบริการแม่ข่ายและลูกข่ายจะต้องส่งข้อมูลผ่าน 43 
แฟ้ม  แฟ้มที่เกี่ยวข้อง คือ person, Diagnosis_opd, special PP 

 บริการทันตกรรมในเด็กนักเรียน  
- เคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (4-12 ป)ี  มีอัตราชดเชยค่าบริการเคลอืบฟลูออไรด์ 100 
บาท/ครั้ง  โดย รพ. แม่ข่าย บันทกึข้อมลู ผ่าน E-claim สำหรบัหน่วยบริการลูกข่ายบันทึกข้อมูล 
ผ่าน 43 แฟ้ม  
- ทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)  มีอัตราชดเชย 250 บาทต่อซี ่  

     โดย รพ. แม่ข่าย บันทึกข้อมลู ผ่าน E-claim สำหรบัหน่วยบริการลกูข่ายบันทึกข้อมูล ผ่าน 43  
 แฟ้ม 
 บริการเพิ่มเติมในหญิงตั้งครรภ์ 
 กรณี ทันตกรรม/ Ultrasound หญิงไทยตั้งครรภ์ทกุสทิธิ มีอัตราจ่ายชดเชยบริการตรวจและ 
 ป้องกันสุขภาพช่องปาก 500 บาท / ครั้ง  โดย รพ.สต. ส่งข้อมูลให้ รพ. และ รพ. บันทึกข้อมูล  
 ผ่าน E-claim 

ประธาน ให้ค้นกลุ่มเป้าหมาย แล้วดำเนินการจะทำให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 5.1 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้นำไป
พิจารณาจัดทำแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของตนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ดังนี ้

 1. ปรับโฉม/รูปลักษณ์องค์กรให้เป็นองค์กรทันสมัย สวยงาม ด้วยการตกแต่งฝาผนังที่ว่างๆ ด้วย 
                         wall paper หรือทาสีให้สดใส  การทำซุ้มไม้เลื้อย  การนำ IT เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพื่อการ 
     สื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร 
 2. ปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะทางกาย เช่น การใช้ลานจอดรถเป็นลานออก 
     กำลังกายในตอนเย็น  การทำป้ายบอกพลังงานในการเดินข้ึนบันได  การจัดให้มีห้อง Fitness 
 3. จัดให้มี Talent Room หรือห้องประชุมกลุ่มย่อย / มุม Relax เพื่อคิดงาน 
 4. จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรให้กับบุคลากรในองค์กร เช่น 
  4.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองค์กร และพื้นที่สาธารณะ/ชุมชน 
  4.2 กีฬาสัมพันธ์  และงานบุญประเพณี 
  4.3 กิจกรรมที่แสดงออกถึงความดูแล ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ  เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี   
           การเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่และญาติสายตรงที่เจ็บป่วย   
  4.4 ทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ 9 วัด 
  4.5 ท่องเที่ยวผ่อนคลายในวันหยุด 
  4.6 อื่นๆ เช่น ตลาดนัดออนไลนเ์พื่อสร้างรายได้  การร่วมฉลองความยินดีในวาระต่างๆ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

5.2 การพัฒนาบริการสุขภาพตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อ 3) ระบบบริการ
ก้าวหน้า และ (ข้อ 4) เศรษฐกิจสขุภาพ New Normal Medical Care, Digital Health, 
Innovative Health 
- โรงพยาบาลประจวบคีรีชนัธ ์

นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
 นำเสนอบรกิารทีโ่ดดเด่นของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ “ศูนย์เช่ียวชาญด้าน EGD/  
 Colonoscope และ ERCP” เป็นการขยายบรกิารส่องกล้องทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี ให ้
 เพียงพอตอ่การรักษาคนไข้ในประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง มีกจิกรรมบริการที่โดดเด่น คือ  

(1)  ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร/กระเพาะอาหาร และลำไส้เลก็ส่วนต้น (EGD)   
(2)  ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 
(3) ส่องกลอ้งตรวจรกัษาท่อทางเดินน้ำดี และตับอ่อน  Endoscopic Retrograde Cholangio 
Pancreatography   (E.R.C.P.) 

 ขณะนี้มีความพร้อม ทัง้ด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากรผู้ใหบ้ริการ   มีแผนการ 
 จัดบรกิารทั้ง Case Elective และ Case Emergency โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
 ให้กับโรงพยาบาลได้  ที่สำคัญประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคกระเพาะ  ผู้ป่วยเลือดออก 
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 ทางเดินอาหารส่วนต้น กลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็ง ผูป้่วยที่มีอาการระบบขับถ่ายผิดปกติ  ผู้ป่วย 
 ที่ถ่ายเป็นเลือด และผูป้่วยที่มีปญัหาระบบทอ่น้ำดีและตบัอ่อน  สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและ 
 รวดเร็วมากขึ้น 
 

 - โรงพยาบาลหัวหิน 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข  
 นำเสนอ บริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาลหัวหิน คือ “ศูนย์หัวใจและสมอง” เป็นบริการที ่
 โรงพยาบาลหัวหิน จ้างเหมาบริการรักษา การทำหัตถการผูป้่วยกลุ่มโรคหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด 
 และโรคหลอดเลือดสมอง เริ่มให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ตลุาคม 2563 ให้บรกิารทกุวันจันทร์ และ 
 วันพุธ  เวลา 09.00–12.00 น. ที่ตึกอาคาร OPD 3 ช้ัน 5 ขณะนี้มีความพร้อมในการใหบ้รกิาร 
 ทั้งด้านอาคาร สถานที่ (ห้องตรวจ) และบุคลากร นอกจากนี ้ยังมี คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ  
 Cardiology Clinic สามารถให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ  
 ผ่าตัดหัวใจ (นอก เวลา) ที่ รพ.หัวหิน 4 เริ่มใหบ้รกิารตั้งแตเ่มือ่ 25 กนัยายน 2563 ทกุวันศุกร์ เวลา  
 09.00 - 12.00 น. 
 ความคาดหวังจากการจัดบริการ  
 กลุ่มเป้าหมาย ผูป้่วยกลุ่มโรคหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ในจงัหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้เข้าถึงบรกิาร หลังจาก 
                    เปิดให้บรกิาร มผีู้ใช้บริการแล้วจำนวน 13 ราย 
 

 - โรงพยาบาลบางสะพาน 
นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน นำเสนอบริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาลบางสะพาน  
 คือ “ศูนย์เช่ียวชาญด้านการดูแลรักษาทางศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลบางสะพาน”  
 สามารถให้บริการ (1) ผา่ตัดเปลี่ยนข้อเทียม รักษาข้อเข่า-สะโพกเสื่อม (2)  ผ่าตัดกระดกูสันหลงั 
 (3) ผ่าตัดอุบัตเิหตุของกระดูกและข้อ (4) ทำขาเทียม โดยโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และ  
 (5) ดูแลผูม้ีภาวะกระดูกพรุน 
 ความพร้อมในการจัดบริการ  ขณะนี้มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เครื่องมอื และกำลังคน ดังนี ้
 - ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ จำนวน 3 ท่าน วิสัญญีแพทย์ และอายุรแพทย์ สาขาละ 1 ท่าน  
 - ห้องผ่าตัดปลอดเช้ือที่ได้รับมาตรฐาน  
 - ได้รับการสนบัสนุนกระดกูเทียม bone graft จากโรงพยาบาลศิรริาช  
 - มีอาจารย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาช่วยทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบางสะพานเพื่อถ่ายทอดเทคนคิ 
 - ได้รบัการสนบัสนุน รถตรวจมวลกระดกูเคลื่อนทีจ่ากบริษัทเอกชน 
 - มี รพ.ประจวบฯ รบัสง่ต่อผูป้่วยในรายที่มกีารบาดเจ็บซบัซ้อนหรือบาดเจบ็หลายตำแหน่ง  
 - มีศูนย์ทำขาเทียม โดยโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ในโรงพยาบาล (เป็นศูนย์ทำขาเทียมแหง่ที่  
   2 ของจังหวัด, แห่งที่ 1 อยู่ที่ รพ.หัวหิน) 
 - มีศูนย์ดูแลผู้มีภาวะกระดูกพรุน 
 ความคาดหวังจากการจัดบริการ  
 - จำนวนผู้ป่วยลดลง เนื่องจากเป็นการบาดเจบ็ที่ปอ้งกันได้  
 - สามารถดูแลผูป้่วยกลุม่นี้ได้อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน 
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 - โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
นางสาววศินี วีระไวทยะ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอดนำเสนอบริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาล 
 สามรอ้ยยอด “บริการฟื้นฟูผูสู้งอายุที่มโีรคประจำตัวและการดูแลรกัษาดวงตา” เปิดให้บริการที ่
 รพ.ผู้สงูอายุวัดตาลเจ็ดยอด มีบริการส่วนของ IPD  29 เตียง รองรับผู้ป่วย IMC, PALLIATIVE,  
 CANCER, CAPD, pt. ผ่าตัดตา ส่วน OPD มคีลินิกพิเศษทางตา  คลินกิชะลอไตเสื่อม / CAPD  
 ความพร้อมในการจัดบริการคลินกิพิเศษทางตา 

- ด้านกำลังคน มีทมีจกัษุแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 4 ท่าน  
- ด้านสถานที่ มีห้องผ่าตัดตา ใหบ้ริการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ หนังตาตก และ excision  
การจัดบรกิาร  
- วันอังคาร คลินิกจอประสาทตา ผู้ป่วยโรคทางจอประสาทตา/ เบาหวานข้ึนจอประสาทตา 

 - วันพฤหัสบด ีคลินิกตอ้หิน /จักษุทั่วไป ผู้ป่วยทีม่ีปัญหาต้อหิน ลานสายตา  
- วันพุธที่ 4 ของเดือน คลินกิแก้ไขปัญหาหนงัตาตก ผู้ป่วยที่มีปญัหากล้ามเนื้อตา/หนงัตาตก/ 
  ถุงใต้ตา 

 ความคาดหวัง 
 1. ปริมาณกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รบับริการ  
       - คัดกรองไดเ้พิ่มข้ึน โดยขยายโอกาสที่อายุ 40ปี  

       - กลุม่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอใกลเ้คียง สามารถเข้าถึงบริการไดส้ะดวก รวดเร็วข้ึน  
 2. ลดระยะเวลา /ระยะทางของผูร้ับบรกิาร  

 3. ลดรายจ่าย 
       - ของผู้รบับริการ (ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าจ้างดูแล) 
       - ของ รพ.  (ตามจ่ายจากการ Refer เพื่อรับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษต่างๆ ) 
 รายจ่ายเฉลี่ยต่อปี ปัจจุบัน  1 - 2 แสน  รายรับต่อปี ปจัจบุนั  1.2 ล้านบาท  
 

 - โรงพยาบาลกุยบุร ี
นายวิทยา โปธาสินธุ์ รกัษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี นำเสนอบริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาลกุยบุร ี 
 คือ “บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”  กิจกรรมบรกิารที่จะทำให้โดดเด่น คือ  
 บริการมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย บรกิารอบสมุนไพร บรกิารเผายาสมุนไพร 
 ความพร้อม 
 - ด้านสถานที่ มีจุดคัดกรอง/ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย  เตียงนวดไทย 9 เตียง ห้องอบสมุนไพรรวม  
 2 ห้อง (แยกชาย/หญงิ) มุมเตรียมหัตถการทบัหมอ้เกลือ/เผายาสมุนไพร  
 - ด้านบุคลากร มีแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย 2 คน  ผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย  
 6 คน  จพ.สาธารณสุขชำนาญการ 1 คน  จนท.บันทกึข้อมลูบริการ 1 คน 
 

แผนการจัดบริการในปี 2564 
 - เปิดใหบ้ริการนวดเพื่อการบำบัดรักษา ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ เผายา 
 สมุนไพร และจ่ายยาสมุนไพร แก่กลุม่เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ 
 มารดาหลังคลอด และผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อมัพาต  โดยเปิดใหบ้ริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 –  
 20.00 น.  
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 ความคาดหวัง 
 ปริมาณกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยเทียบกับผู้ป่วยนรอกทั่วไป เพิม่ขึ้น ไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 30 และรายไดจ้ากบรกิารแพทย์แผนไทยฯเพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ 2563 ไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 20 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 5.3 การประชมุ คปสจ.สญัจร 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำปี 
 งบประมาณ 2564 ปรับรูปแบบเป็นการประชุมสัญจร ดังนี ้

เดือน โรงพยาบาล 

ตุลาคม 2563 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

พฤศจิกายน 2563 รพ.หัวหิน 

ธันวาคม 2563 รพ.ปราณบรุ ี

มกราคม 2564 รพ.สามรอ้ยยอด 

กุมภาพันธ์ 2564 รพ.กุยบุร ี

มีนาคม 2564 รพ.บางสะพานน้อย 

เมษายน 2564 รพ.บางสะพาน 

พฤษภาคม 2564 รพ.ทบัสะแก 

มิถุนายน 2564 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ก.ค.-ก.ย. 2564 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  
นายแพทย์พงษ์พจน ์  ธีรานันตชยั  ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เสนอที่ประชุมว่าในวันที่ประชุม 
 สัญจรใหม้ีกจิกรรมเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างทมีผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และให้มีการพัก 
 ค้างก่อนการประชุมในวันรุ่งข้ึน 
 
ประธาน   รับไว้พิจารณา โดยจะดำเนินการในครัง้ของการประชุมสัญจรไปในพื้นที่อำเภอที่อยูห่่างไกล 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
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วาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง และแผน LOI  โรงพยาบาลปราณบุรี  
นายดำรงรักษ์  ชูไพฑูรย์  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี นำเสนอการพฒันาประสทิธิภาพการเงิน 
 การคลงั และแผน LOI ของโรงพยาบาลปราณบุร ีโดยโรงพยาบาลได้วิเคราะห์สาเหตขุองวิฤต 
 การเงินการคลังและได้จัดทำมาตรการรองรบัเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี ้
  1.  ค่าใช้บุคลากรที่เพิม่ขึ้น แต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มปีระสทิธิภาพ  
     - มาตรการรองรับ คือ  
       (1) งดการจ้างบุคลากรเพิม่/ทดแทน  
       (2) ปรับลดจำนวนเวร OT ลง  (เริ่มเดือน พย. เป็นต้นไป) โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลด 
            ค่าใช้จ่ายลงได้ ดังนี้ 

           - เวร  ON Call  OR ลดลง  370,000  บาท/ป ี
           - เวรซักฟอก  ลดลง 28,000  บาท/ปี ( การปรับระบบการส่งผ้า ) 
           - เวรห้องยา  ลดลง  120,450 บาท/ปี   (ปรบัการข้ึนเวรดึก) 
           - เวรยาม รปภ.  ลดลง 120,450 บาท/ปี   
           - แม่บ้าน ลดลง  31,680 บาท/ปี  
      (3) เปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนกลุม่สนบัสนุน จาก ฉ. 11 เป็น ฉ. 12 จะสามารถลด 
           ค่าใช้จ่ายจาก 2.7 ล้าน เป็น 1.4 ล้าน        
2. รายได้ ข้าราชการ และผูป้่วยใน ไม่ได้ตามเป้าหมาย ปี 2563 รายได้ ต่อ visit  316.89   
    บาท  จำนวนสิทธิเบิกได้ในอำเภอ 5,716 คน  
    - มาตรการดำเนินการ : ตั้งเป้าหมายเพิม่รายได้ OPD กลุ่มเบิกได้ข้าราชการ จาก 10.29 ล้าน 
     บาท  เป็น 14.0 ล้านบาท ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จาก 1.3  ล้านบาท  เป็น 2 ล้านบาท  
  ด้วยวิธีการ (1) เปิดคลินิกสำหรบัข้าราชการ เพิ่มรายได้กลุม่ทันตกรรม กายภาพ และแพทย ์
     แผนไทย และ (2) เพิม่อัตราการ Admit UC ตั้งเป้าหมายจาก 16.52  ล้านบาท เป็น   
  21.86 ล้านบาท และเพิ่มอัตราครองเตียง  80 % เพิ่มการทบทวนการชารท์ เพื่อลดส่วนต่าง 
     ค่าใช้จ่ายสูงจาก 5 ล้าน เป็น 4 ล้าน 
3.  ต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้น  
     - มาตรการ  
      (1) ลดค่าใช้จ่ายด้านยา จาก 19.5 ล้าน  เป็น 18.0 ล้านบาท โดยปรบัระบบการเบิกจ่ายยา 
           ใน รพ.สต. และการทบทวนการใช้ยาโดยองค์กรแพทย์ เพื่อลดการใช้ยา atorvastatin 
        และยาที่จ่ายตามอาการ  ยาสมุนไพรที่ราคาแพง  
      (2) ใช้มาตรการประหยัด  ปรับลดการใช้เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุการแพทย์ จาก 4.2 ล้าน  
           เป็น 3.6 ล้านบาท  วัสดุสำนักงาน 1.05  ล้าน เป็น 0.8 ล้านบาท วัสดุคอมพิวเตอร์  
           จาก1.36 ล้าน เป็น 0.9 ล้านบาท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จาก 0.6 ล้าน เป็น 0.1 ล้าน 
           บาท  
   (3) ลดค่ารักษาตามจ่าย UC ในและนอกสังกัด สธ. จาก 14.45 ล้านบาท เป็น 9.5  ล้าน 
           บาท  โดยการติดตั้ง CT scan  ( ลดได้ ประมาณ 4 ล้านบาท) การ refer นอกสงักัด 
           ต้องอนุมัติโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเท่านั้น 
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   (4) วัสดุวิทยาศาตร์ ปรับลดจาก  3.9 ล้าน เป็น 3.5 ล้านบาท โดยตัดการสั่ง electrolyte  
        ในการตรวจแลปชุด NCD 
4.  ปัญหาด้านการบรหิารจัดการ เช่น การเรียกเก็บ การรายงานหนี้ การตรวจสอบสิทธ์ิ  การ  
     Audit  
     - มาตรการ  

          (1) ลดระยะเวลาการเรียกเกบ็หนี้ UC และกรมบญัชีกลาง ให้เหลือ 15 วัน โดยการควบคุม 
        และกำกับการเคลมให้ได้ภายใน  7  วัน  
          (2) ตรวจสอบการเรียกเก็บจาก  E-hospital ทุกสัปดาห ์
          (3) ทบทวนระบบการสรุปชารท์ผูป้่วยใน ให้รัดกุม โดยตอ้งมีพยาบาลตรวจความสมบูรณ์ 
       ก่อนส่งแพทยส์รปุ 
           (4) ลงรับและออกใบเสรจ็ สำหรบัเงินรายได้ภายใน 1 วัน และบันทึกข้อความส่งงานประกัน 
           (5) สรปุเจ้าหนีก้ารค้าทั่วไป และเจ้าหนี้ค่ายาเวชภัณฑ์ แยกแต่ละราย ให้ ผู้บริหาร 
           (6) รายงานลูกหนี้ ใหเ้ป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ ค่ารักษาตามจ่าย และ ค่ายาฟรี 
           (7) กำหนดเจ้าภาพใน Fee schedule , QOF  เพื่อติดตามการดำเนินงาน 
 ทั้งนี้ โรงพยาบาลปราณบุรีได้จัดทำแผน LOI  เพื่อเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายของหน่วยงานส่งให้ 
 งานประกันสุขภาพ สสจ. ต่อไป  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 7.1 การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรบัแพทย์ท่ี ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย 
 บริการฯ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป  แจ้งรายช่ือแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที ่
 ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ที่ขอรบัเงินเพิม่พิเศษประจำเดอืน ตุลาคม 2563 ให้มีผลตั้งแต่  
 1 พฤศจิกายน2563  ได้แก่นายแพทย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ราย และราย 
 ช่ือแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบรกิารฯ ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพเิศษ 
 สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัตงิานในหน่วยบริการฯประจำเดือน ตุลาคม 2563 
 ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 1 ราย 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติเห็นชอบ   

  
ปิดประชมุ เวลา 17.15 น.       
        
 
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                  (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


