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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 9 / 2563 

วันจันทร์ที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕63 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(ประชุมสัญจร) 
……………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์   พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ     
6. นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. นางอภิรดี  โชติกิตติพงศ์  แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายเรวัฒน์ สุขหอม   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. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
24. นางสาวพัทธ์ธีรา  อุดมแสวงโชค  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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28. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30. นายฉลาด คงลา   แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
31. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33. นางสาวดาวิณา ช้างทอง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
34. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรภิมน ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางเรณู  พิมพ์สอ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายสิทธิศักดิ ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นายชวลิต วิสิทธิผ่องวิบูล  เภสัชกรชำนาญการ 
9. นายอนุชา สังข์วิไล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นางปานแก้ว สินพิชัย   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
11. นางจินตนา เกิดสมศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12. นายสพโชค อินทร์ศิริ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
13. นางนลินพร อังสวัสดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14. นางสาวเมตา  โภคากรณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15. นางสาวณุกานดา จันทราวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16. นางสาวรินทร์ลภัส ศิวิลัยธนกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นางคนึงนิจ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นายธนภัทร รวงทอง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
19.นายเจนวิทย์ ผลิศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
20. นางเรณู พิมพ์สอ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นางสาวมณฑนรรห์ อังสวัสดิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
22. นายศิริศักดิ์ ศรีสังวรณ์         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
23. นางสาวดุจเดือน คีรีศรี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
23. นางสาวนันทพร แก้วประสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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วาระก่อนการประชุม   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU) คำรับรองผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร  สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 นนก. : นำหนึ่งก้าว  เป็นค่านิยมการทำงานที่คิดวางแผนงาน “นำหนึ่งก้าว” ของ
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุขต้องคิดและ
ดำเนินการนำหนึ่งก้าวในประเด็นงาน ทั้งด้าน PP&P Excellence ซึ่งเป็นมิติของการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ เน้นการทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
สุขภาพดีวิถีใหม่  การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ในมิติของ Service Excellence บริการเป็นเลิศ ให้น้ำหนักกับกิจกรรมบริการที่มีลักษณะ
เศรษฐกิจสุขภาพ  สมุนไพร กัญชา กัญชง และระบบบริการก้าวหน้า สำหรับด้าน People 
Excellence บุคลากรเป็นเลิศ เน้นองค์กรแห่งความสุข  ด้วยระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล Governance Excellence เพ่ือให้ค่านิยมการทำงานแบบ นนก. ของท่าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำสู่การปฏิบัติ อยากให้แต่ละที่วางแผนในการดำเนินงานไปข้างหน้าโดย
มีระยะเวลากำหนดให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕63 วันอังคารที่  27 ตุลาคม ๒๕63 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
 รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคาร

ที่ 27 ตุลาคม 2563 มีทั้งหมด 22 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แล้ว 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่  27 ตุลาคม ๒๕63 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 
      - งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในป ี2564)  
นายคมสัน  ไชยวรรณ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้ง 
 ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560-2562 และงบลงทุนปี 2563 
 ดังนี้ 

- ปี 2560 มี 1 รายการ 
รพ.บางสะพาน : อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  (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 ผู้รับจ้างกำลังจะส่งงานงวดที่ 11 
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  - ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบผูกพัน ปี 2563 - 2564) จำนวน  2 รายการ  
1. รพ.บางสะพาน: อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง วงเงิน ๘4,๐๐0,000 บาท งบผูกพัน  
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๖๕๐ วัน สัญญาเลขท่ี ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๓  
เริ่ม ๗ ต.ค.๒๕๖๓ - ๑๘ ก.ค.๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 
ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ 
2. รพ.บางสะพาน : ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ วงเงิน ๑๔,๖๕๐,๐00 บาท งบผูกพัน 
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๔๕๐ วัน สัญญาเลขท่ี ๕๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๖๓  
เริ่ม ๒๖ ก.ย.๒๕๖๓ - ๑๙ ต.ค.๒๕๖๔ ผู้รับจ้าง หจก.ศรีทันดร การโยธา 
ความก้าวหน้า :  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ 

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

(1) รพ.สต.นิคมฯ กม.12 อ.เมืองฯ  สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
งานงวดที่ ๔ – 5 แจ้งเร่งรัดแล้ว 

(2) สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๓  ส่งงานงวดที่ 5             
รอคณะกรรมการตรวจรับและเบิกจ่าย 

(3) รพ.สต.บ้านบางเจริญ อ.บางสะพานน้อย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งงานงวด 
ที่ 5 รอคณะกรรมการตรวจรับและเบิกจ่าย 

(4) รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
งานงวดที่ 5 แจ้งเร่งรัดแล้ว 

(5) สถานีอนามัยเฉลิมฯ กม.5 อ.เมืองฯ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงานงวดที่ ๔ – 5 แจ้งเร่งรัดแล้ว 

(6) สสอ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งงานงวด 
ที่ 5 รอคณะกรรมการตรวจรับและเบิกจ่าย 

(๗) สสอ.หัวหิน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๔ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ งาน
ล่าช้ากว่างวดงานแจ้งเร่งรัด 

(๘) รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างงานงวดที่ ๑  

(๙) รพ.สต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
งานงวดที่ ๑-2 
2) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 จำนวน 4 รายการ  

(1) สสอ.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
งานงวดที่ 5 แจ้งเร่งรัดแล้ว 

(2) สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
งานงวดที่ 5 แจ้งเร่งรัดแล้ว 

(3) สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 
แจ้งเร่งรัดแล้ว 

(4) สสอ.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวด
ที่ 5 แจ้งเร่งรัดแล้ว 
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  โรงพยาบาลหัวหิน 
  งบลงทุน ปี 2563 งานก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 
  1) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
      9,683 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  
  ความก้าวหน้า : เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเรียกทำสัญญา 

  งบลงทุน ปี 256๔  สิ่งก่อสร้าง 
1) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตาราง
เมตร วงเงิน 181,232,600 บาท 
ความคืบหน้า อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง 
2) อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ทับสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 450 
ตารางเมตร วงเงิน 10,136,100 บาท 
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบราคากลางและขอจัดจ้างก่อสร้าง 
3) อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล. 2 
ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร วงเงิน 3,794,700 บาท 
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบราคากลางและขอจัดจ้างก่อสร้าง 

งบลงทุน ปี 256๔  รายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding 6 รายการ 
1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.บางสะพาน  
จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 911,400 บาท 
2 ) เครื่องให้ ออกซิ เจนด้ วย อัตราการไหลสู งสำหรับ เด็ ก  (high flow oxygen therapy)  
รพ.บางสะพาน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 245,000 บาท 
3) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลื อด 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 รายการ เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR/ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา 

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 
ความคืบหน้า แจ้งบริษัทให้เสนอราคา 
2) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน 
จำนวน 1 คัน วงเงิน 2,430,400 บาท 
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR 
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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) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 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 อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบ TOR/ รายงานขอซื้อและแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 
- งบค่าเสื่อม: งบผูกพันข้ามปี และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
ปี 2562 วงเงินทัง้สิ้น 51,008,349.28 บาท  เบิกจ่ายแล้วทุกรายการ  
ปี 256๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ภาพรวมจังหวัด 

อำเภอ 
อยู่ระหว่างก่อหนี้  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     5 3,848,114 7 1,005,100 12 4,853,214 

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

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

ทับสะแก 1 2,000,000 4 175,000 56 4,094,235 61 6,269,235 

บางสะพาน     1 1,300,000 14 5,094,053 15 6,394,053 

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

รวม 12 12,405,872 13 7,983,114 303 30,133,464 328 50,522,450 
รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
๑) รพ.หัวหิน  
    - ก่อหนี้ผูกพัน: ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ (E – Bidding) วงเงิน 9,620,951.70 บาท   

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (เสนอ รอง ผวจ.) 
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๒) รพ.ปราณบุรี  
   - ก่อหนี้ผูกพัน: ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2 (E – Bidding) วงเงนิ 

1,016,000 บาท (ใช้งบค่าเสื่อม 784,920/สมทบ 231,080) อนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการ 
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.๒๕63   

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค.๒๕63  
   - บริหารสัญญา: รัว้ รพ.สต.วังก์พง วงเงิน  300,000 บาท   

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 
๓) รพ.สามร้อยยอด  
    - บริหารสัญญา: เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (E – Bidding) วงเงิน 1,700,000 
บาท (ค่าเสื่อม 1,498,114.57/สมทบ  201,885.43) ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค.๒๕64 

ความคืบหน้า รอส่งมอบ ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบไดภ้ายใน 31 ธ.ค.๒๕63  
    - ปรับปรุงซ่อมแซม 4 รายการ (ตกลงราคา) วงเงิน 2,350,000 บาท 
(รพ.สต.สามร้อยยอด  350,000 บาท ครบกำหนด 24 ม.ค.๒๕64, รพ.สต.ไร่เก่า ๑,000,000  
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  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
๔) รพ.ทับสะแก 
    - ก่อหนี้ผูกพัน:  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000  (E-bidding ครั้งที่ 2)  

ความคืบหน้า  มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   
เสนอ นพ.สสจ. 

- บริหารสัญญา: ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต.เนินดินแดง 4 รายการ วงเงิน 
รวม 175,000 บาท 

(1) หนังคาและฝ้า รพ.สต. 25,000 บาท 
(2) ทาสีกระเบื้องหลังคาอาคาร 60,000 บาท 

ความคืบหน้า รอส่งมอบ 
(3) เครื่องชั่งน้ำหนัก 20,000 บาท 
(4) เครื่องปั่น HTC 70,000 บาท  

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
  5.) รพ.บางสะพาน 
       - บริหารสัญญา: เครื่องเอกซเรย์ รพ.บางสะพาน 1,300,000 

ความคืบหนา้ รอส่งมอบ ผู้ขายแจ้งจะส่งมอบ วันที่ 3 ธ.ค.63 
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           6.) รพ.บางสะพานน้อย 
     - บริหารสัญญา  
       (๑) ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารทันตกรรม คสอ. ชั้นเดียว รพ.บางสะพานน้อย วงเงิน 
2,109,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน 4 งวดงาน เริ่ม 5 พ.ย. ๒๕63 สิ้นสุด 4 มี.ค. 
๒๕64 

ความคบืหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 
   - ปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.ช้างแรก 251,000  

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างซ่อมแซม ครบกำหนด 13 ธ.ค.63 เป็นไปตามงวดงาน 
 

แนวทางการบริหารและกำกับติดตามงบลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2564 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
(๑) อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลให้โรงพยาบาล 
เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนของ รพ.สต. ให้ สสอ. เป็นผู้ดำเนินการ ตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 
10771/2563 ลงวันที่ 2 พย. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินบำรุง
ของสถานบรกิารสาธารณสุข   
     - รพ.สต. (อำนาจของ สสอ.) ไม่เกิน 200,000 บาท  

- รพ.ชุมชน ไม่เกิน 1,000,000 บาท  
- รพ. ทั่วไป ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
- นพ.สสจ. ไม่เกิน 5,000,000 บาท  

(2) เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับโอนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบ
ลงทุนปี 2564 และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

ประธาน      งบค่าเสื่อมของ รพ.สต. รายการที่เกนิวงเงิน 200,000 บาท (เกินวงเงินในอำนาจของ สสอ.) ให้ 
โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  นำเสนอท่ีประชุม (ต่อ) 

(๓) เป้าหมายผลงานการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 
มีนาคม 2564 
(๔) การควบคุมกำกับติดตาม รายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน (งบค่าเสื่อม) บนเว็ปไซต์  www.nhso.go.th       

http://www.nhso.go.th/
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การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 วงเงิน
ทั้งสิ้น 51,787,574.09 บาท 

       อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รอรับโอนเงิน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

E – bidding ของ รพ.สต.ที่มีวงเงินเกินอำนาจของ สสอ. ให้ รพ.ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างให้ มี 2 รายการ คือ 
 ๑) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวนเงิน 815,915.23 บาท ของ รพ.สต.กุยบุรี ให้ รพ.กุยบุรี 
ดำเนินการให้ 

    2) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างทอง จำนวน 585,000 
บาท  ให้ รพ.ทับสะแก ดำเนินการให้ 
สรุปรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี    
2564 

  
 
 
               
 
 
 

- ขอให้ส่งรายงานจดัหาระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการจัดหาฯ พิจารณาเห็นชอบ  
และดำเนินการจัดซื้อต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 3.2 สถานะการเงินการคลัง 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   แจ้งสถานะการเงินการคลังของ 
 โรงพยาบาลต่างๆ ข้อมูลแสดงดังตาราง
 

 
สำหรับแผนและผลการปรับประสิทธิภาพการบรหิารจัดการด้านการเงินการคลัง (Letter Of 
Intent : LOI) ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลต่างๆ นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 - โรงพยาบาลหัวหิน  รายรับ 9,719,620 บาท  รายจ่าย 2,671,005.19 บาท รวมรายรับลด 
 รายจ่าย 12,390,625 บาท 

- โรงพยาบาลปราณบุรี   รายรับ บาท 13,921,635.5 รายจ่าย บาท รวมรายรับลดรายจ่าย  
23,714,396.69 บาท 
- โรงพยาบาลสามร้อยยอด รายรับ 3,876,988.55  บาท  รายจ่าย 1,403,149.96   บาท  
รวมรายรับลดรายจ่าย 5,280,138.51 บาท 
- โรงพยาบาลกุยบุรี  ให้ดำเนินการส่งข้อมูลมาอีกครั้งเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับทางจังหวัด 
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  รายรับ 10,996,840 บาท  รายจ่าย 961,036.26 บาท รวม
รายรับลดรายจ่าย 11,927,876.26 บาท 
- โรงพยาบาลทับสะแก รายรับ 10,244,485.39  บาท  รายจ่าย 2,738326.72  บาท รวม
รายรับลดรายจ่าย 2,738,326.72 บาท 
- โรงพยาบาลบางสะพาน รายรับ 10,111,633.41  บาท  รายจ่าย 2,865,831.38 บาท 
รวมรายรับลดรายจ่าย 12,977,464.79 บาท 
- โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  รายรับ 706,277.33  บาท  รายจ่าย 985,945.62 บาท รวม
รายรับลดรายจ่าย 1,692,222.95 บาท 

ประธาน จากข้อมูลที่นำเสนอ ปี 2564 แนวโน้มสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาลต่างๆ น่าจะดีข้ึน  
 ขอให้แต่ละโรงตรวจสอบตัวเองอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีปัญหาให้แจ้ง 
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แผนการปรับประสิทธิภาพบริการจัดการด้านการเงินการคลังใน รพ.สต. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์                                                    

 
ประธาน  ขอความเห็น สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ 

นายเรวฒัน์  สุขหอม  สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สถานะการเงินของแต่ละที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้อง 
 รับภาระค่าจ้างลูกจ้าง แต่ขอตรวจสอบข้อมูลตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากในการส่งข้อมูลมาให้จังหวัด 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 

 3.3 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศ   OKRs นพ.สสจ. Q1-2564 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศ OKRs ของ นพ.สสจ. ประจำ Q1-2564 ต่อ 
 ที่ประชุม ดังนี้ 

1. ผลงานการ Screening กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ โรคเรื้อรัง, มะเร็งที่พบบ่อย, ผู้สูงอายุ, TB  
และ BMI/รอบเอว  
   ๑.๑ ผลการคัดกรองโรคเรื้อรัง HT/DM ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๖๓  
  - HT: ภาพรวมจังหวัด ทำไดร้้อยละ ๓๐.๘๓ สูงสุดที่อำเภอปราณบุรี กุยบุรี และบาง
สะพาน ตามลำดับ 
  - DM: ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ ๓๑.๒๖ สูงสุดที่อำเภอปราณบุรี กุยบุรี และบาง
สะพาน ตามลำดับ 
 ๑.๒ ผลงานการคัดกรองมะเร็งสำคัญ  

 - มะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ภาพรวมจังหวัด ทำไดร้้อยละ ๓๖ สูงสุดที่อำเภอ 
กุยบุรี  บางสะพานน้อย และบางสะพาน ตามลำดับ 

 - มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 - 60 ปี  ภาพรวมจังหวัด ทำไดร้้อยละ ๒๐.๕๒ สูงสุดที ่
 อำเภอบางสะพาน ปราณบุรี และบางสะพานน้อย ตามลำดับ 

 - มะเร็งลำไส้ (Fit test) ในประชากรอายุ 50 - 70 ปี ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ  
 ๑๐ สูงสุดที่อำเภอปราณบุรี สามร้อยยอด และกุยบุรี ตามลำดับ 
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    ๑.๓ ผลงานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ มีการดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้รวบรวมผลงาน
มานำเสนอเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงกันในประเด็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกและประมวลผล ซึ่ง 
ขณะนี้กลุ่มงานส่งเสริมฯ สสจ. ได้ทำหนังสือถึง รพ./สสอ. ทุกแห่ง แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง 
ดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แบบ BGS: Basic Geriatric Screening ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Aging Health Data โดยสถาบัน
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะมาจัดอบรมการใช้โปรแกรมให้ในวันที่ 2–3 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม
ประจวบแกรนค์ อำเภอเมืองฯ การใช้โปรแกรมนี้ จะสามารถดูผลการคัดกรองสุขภาพได้เป็น
รายบุคคล ครอบคลุมทุกโรคที่คัดกรอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง รพ. กับ  รพ.สต.ได้ 
สะดวกต่อการทำงานกรณีที่ต้องการส่งต่อผู้สูงอายุดูแลต่อเนื่องในคลินิกผู้สูงอายุตามนโยบายของ
กรมอนามัย และ นพ.สสจ. 
  ๑.๔ ผลงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ผลงานภาพรวมจังหวัด  ทำได้
ร้อยละ 39.06 สูงสุดที่อำเภอบางสะพานน้อย ปราณบุรี และสามร้อยยอด ตามลำดับ โดยมี
ผลงานแยกรายกลุ่มเป้าหมายสำคัญดังตาราง 
1. กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค (ติดตามคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทุกทุก 6 เดือนใน 2 ปีแรก) 
1.1 กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด 47.23 
2. กลุ่มที่มีโรคร่วม 
2.1 ผู้ติดเชื้อ HIV 73.53 
2.2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ที่มีค่าประกอบด้วย HbA1C > 7 
หรือ FBS > 140 

48.43 

2.3 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  49.68 
2.4 ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง 31.63 
2.5 กลุ่มท่ีมีโรคร่วมหรือที่มีภาวะเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคปอด
จากฝุ่นหิน เป็นต้น 

- 

3. กลุ่มประชากรเสี่ยง 
3.1 ผู้ต้องขังในเรือนจำ 12.55 
3.2 บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสถานพยาบาลที่จัดบริการผู้ป่วย 30.4 
3.3 แรงงานต่างชาติ 18.02 
3.4 กลุ่มเสี่ยงประชากรอื่นๆ เช่น ผู้อาศัยในชุมชนแออัดเขตเมืองผู้เร่ร่อนไร้ที่อยู่ 
เป็นต้น 

- 

 
      ๑.๕ ผลงานการคัดกรอง BMI / รอบเอว ผลงานภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 18.41   
 สูงสุดที่อำเภอกุยบุรี ปราณบุรี และบางสะพาน ตามลำดับ 

2. ผลงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขณะนี้ได้วาง Timeline และ Process การดำเนินงานไว้
แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานผลต่อไป 

3. ผลงานการจัดทำแผน LOI ของหน่วยบริการ (รพ., รพ.สต) ปีงบประมาณ 2564  ข้อมูล ณ 
วันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๓ หน่วยบริการทุกแห่ง ไดส้่งแผน LOI ให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
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 ๔. ผลงานการลดการใช้ทรัพยากร  (น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ หมึกพิมพ์)  
    - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
 ๕. ผลงานการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข”  
    - แต่ละหน่วยงานมีแผนในการพัฒนางานและเริ่มมีผลการดำเนินงานตามแผนแล้ว แตจ่าก 
 ข้อมูลที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ. รวบรวมส่งมาให้กลุ่มงานพัฒฯยุทธศาสตร์ฯ สสจ. 
 มีข้อสังเกตว่า แผนงานที่ส่งมา มลีักษณะเป็นแผนรวมกับแผนอ่ืนๆ (แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 ของหน่วยงาน) แตเ่นื่องจากงานนี้เป็น OKRs ของผู้บริหาร จึงอยากให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำ 
 แผนแยกออกมาให้เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยอาจนำแผนของ สสจ.ไปปรับใช้ได้ ซึ่งแผนองค์กร 
 สร้างสุขของ สสจ. มีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้  

1) กีฬาสร้างสัมพันธ์ ในและนอกหน่วยงานสร้างสุขของ สสจ.  
2) กิจกรรมพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความเรียนรู้/องค์กรแห่งความสุข   
3) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองค์กรและพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ล้างส้วม, เก็บขยะ, ทาสีอาคาร, 

Big Cleaning, ฯลฯ 
4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำบุญ 

สำนักงาน, ทำบุญ-ทำทานในวันสำคัญทางศาสนา, ถ่ายชีวิตโค-กระบือ, รวมพลัง
แบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาส, ฯลฯ  

   ๕)  จัดหา/เพ่ิมสวัสดิการ/ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กร เช่น  
                จัดน้ำดื่ม (น้ำร้อน-น้ำเย็น) ให้กับบบุคลากรในองค์กร, จัดหาร้านจำหน่ายอาหาร/ ร้าน 

   กาแฟมาจำหน่ายในสำนักงาน, ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม, เพ่ิมห้องหรือมุมรับรอง 
   สำหรับบุคลากร / ผู้มาติดต่อราชการ, ฯลฯ 

 ๖) กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียว เช่น รณรงค์แต่งผ้าไทยทุกวันพฤหัส   
 ๗) กิจกรรมสร้างเสริมทักษะร่วมกัน โดยจัดให้มีชมรมต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมที่กลุ่มสนใจ/ 
     ชอบ เช่น ฝึกสมาธิ/ฝึกจิตสั้นๆ 

      ๘) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย-จิต  
    - จัดให้มีห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ มีการบันทึกการออกกำลังกายของบุคคลและ 
      วิเคราะห์ผลลัพธ์การออกกำลังกายให้   
    - ตกแต่งอาคารสถานที่ เพิ่มความสวยงามและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับอาคารสถานที่ ให้มี 
      พ้ืนที่สำหรับ Relax 
   ๙) กิจกรรมเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เช่น อบรมสร้างเสริมพลัง 
   1๐) กิจกรรมช่วยเหลือเอ้ืออารีย์ จัดให้มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่อง AED ติดต้ังใน 
      สำนักงานเพ่ือช่วยเหลือกันในวันเจ็บป่วย  
   1๑) กจิกรรมปิ่นโตสานรัก กำหนดให้ทุกคนจัดเตรียมอาหารปิ่นโตมาทานร่วมกัน 
   1๒) กิจกรรมตลาดสด สร้างสุข โดยจัดให้มีตลาดสดใน สสจ.ในวันทีมี่เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. 
      เข้ามารวมตัวกันที่ สสจ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไดน้ำสินค้าที่มีเข้ามาจำหน่ายสร้างรายได้ 
      ให้กับตนเองและครอบครัว      
                  โดยทุกกิจกรรมมีแผนและ Timeline ในการดำเนินงานชัดเจน มีการมอบหมายกลุ่มงานที ่
 รับผิดชอบดำเนินการ และมีการติดตามผลโดยผู้บริหารองค์กร  
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ประธาน เมื่อทำกิจกรรมอะไร ให้รวบรวมภาพ ข้อมูลเก็บไว้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  “ คนไทยทุกครอบครัว   มีหมอ 
       ประจำตัว 3 คน” 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ 
            รูปแบบบริการ นำเสนอที่ประชุมถึงนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ว่า 
 เป็นนโยบายที่ต้องการใหค้นไทยทุกคน ทุกครอบครัว มีหมอตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน, รพ.สต. และ 
 โรงพยาบาล ( รพช./ รพท./รพศ.) มาดูแล เป้าหมาย ประชาชนมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการ 
 สุขภาพทีเ่ข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การรักษาฯ 
 และการฟื้นฟูสภาพ มีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี ลด ความแออัดและภาระงานของ 
 บุคลากรในโรงพยาบาล โดยหลักการทำงาน การทำให้ประชากรแต่ละครอบครัว รู้จักและเข้าถึง 
 หมอประจำตัวทั้ง 3 คนของตนเอง มีช่องทางติดต่อหรือเข้าถึงอย่างชัดเจน และหมอ 3 คน  
 ทำงานเชื่อมต่อกันเป็นทีม รู้จักประชากรที่ตนเองรับผิดชอบ โดย 
 หมอคนที่ 1 คือ อสม.หมอประจำบ้าน  อสม.1 คน รับผิดชอบ 8 - 15 หลังคาเรือน 
 หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรของสาธารณสุขทีป่ฏิบัติงานประจำอยู่ที่ 
 หน่วยบริการในระบบปฐมภูมิ ได้แก่ รพ.สต., ศสม., ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล โดยหมอ 
 สาธารณสุข  1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1 - 3 หมู่บ้าน 
 หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว (Family Doctor) หมอ 1 คน รับผิดชอบประชาชน  
 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล 
 ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับวางแผนงานหมอ 3 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีจำนวน  
 265,229 ครัวเรือน ครอบคลุมประชากร 402,526 คน 
 การเตรียมความพร้อม 
 ระดับอำเภอ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ 
 ๒) จดัทำบัญชีรายชื่อ หมอ 2 คน/3 คน : การดูแลประชากร รายหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 
 ๓) เตรียมการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 ๔) เตรียมการอบรม อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
 ๕) เตรียมการอบรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรต่าง ๆ) 
 ระดับจังหวัด 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับจังหวัด 
 ๒) รวบรวมบัญชีรายชื่อ หมอ 2 คน/3 คน : การดูแลประชากร ตามเป้าหมาย 
 ๓) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 ๔) สนับสนุนการอบรม อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน และ 
      การอบรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 

ประธาน การดำเนินงาน พ้ืนที่ทีย่ังดำเนินการ 3 หมอ ไม่ได้ ให้ดำเนินการ 2 หมอ ให้ครบถ้วนก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 4 เรื่อง เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ปีงบประมาณ 2564 

นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณทุกท่านในการร่วมรับ 
 เสด็จ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และแจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำ  
 เดือน ธันวาคม 2563  ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร   
 ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่า 
 กาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชา- 
 นุเคราะห์ของมลูนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน เพ่ือมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพขอให ้
 ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยในการลงเยี่ยมฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นางจันทิรา โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ฯ รายงาน 
 สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า วันนี้พบผู้ป่วยทั่วโลก 62,656,682 ราย เสียชีวิต  
 1,459,803 ราย ข้อมลู ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 3,977 ราย 
 ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชายแดนประจวบฯ 
 การสุ่มตรวจตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR(COVID-19) ชาวเมียนมาที่เดินทางมากับรถขนส่งสินค้าที่ 
 เขตรอยต่อไทย-เมียนมา (No man Land) ก่อนถึงช่องทางด่านผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตั้งแต่  
 12 ตุลาคม 2563  

วันที่ 
จำนวนตรวจ RT-PCR (พม่า) 

ผลตรวจ 
ผู้ขนส่งสนิค้า ยานพาหนะ 

12 ต.ค.63 –25 พ.ย.63 192/839 147/435 ไม่พบเชื้อ 

รวม 192 147  

 การตรวจตัวอย่างด้วยวิธี PCR (COVID-19) ชาวต่างด้าวที่ถูกจับกุมกรณีหลบหนีเข้าเมือง และ 
 ชาวไทยที่ลักลอบข้ามแดนกลับจากเมียนมา วันที่ 13 กรกฎาคม 2563-27 พฤศจิกายน 2563  
 จำนวน 16 เหตุการณ์ จำนวน 90 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย ผลการตรวจตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR  
 ในกลุ่มผู้ป่วยปอดบวมทุกรายที่รักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ 12 - 29 พ.ย. 2563 จำนวน 112  
 ราย ไม่พบเชื้อ 

 เพิ่มเติมการสอบสวนโรคติดต่ออ่ืนๆ  
(1) โรคเรื้อน  
 รับแจ้งจากคลินิกเอกชน ใน อ.หัวหิน พบผู้ป่วยสงสัยโรคเรื้อน เพศหญิง อายุ 52 ปี สัญชาติ
ไทย ที่อยู่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน   หม้าย อาชีพ รับจ้างซักรีด อาศัยกับบุตรชายและลูกสะใภ้ รวม 3 
คน ประวัติการเจ็บป่วย อายุ 44 ปี (พ.ศ.2555) มีอาการผื่นคัน   แสบร้อนทั่วร่างกาย รักษา รพ.
หัวหิน จากนั้นรักษาเรื่อยมา อาการ ชามือแขน แสบร้อน  18 ส.ค.63 ปวดบ่า คอ ไหล่ ร้าวลง
แขนข้างซ้าย ชาปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง  16-17 พ.ย.63 ส่งต่อจากคลินิกเอกชน รักษารพ.หัวหิน มี
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ผื่นรอยแดงตามตัว 2 wks. มีอาการชาปลายมือ เท้า และกล้ามเนื้อมือลีบ + ผลชิ้นเนื้อ + เอกสาร
จากคลินิก Multiple discrete  well defined dull red scaly anesthethic annular plaque 
on trunk, back and all   extremities Claw hand deformities Lt รักษา MDT-MB Day-1 
(rifam 600 + Clofa 300+ Dapsone 100), Day2-28 (Clofa 50+Dapsone 100) Anti-
leprosy ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ละแวกบ้าน อาการปกติ ไม่เคยมีญาติเป็นโรคเรื้อน ปฏิเสธประวัติ
เดินทาง/สัมผัสชาวต่างชาติ ผู้ป่วยโรคเรื้อนก่อนหน้าใน หัวหิน 5 ราย พ.ศ.2544 , 2548, 
2551, 2552 (ต.ทับใต้) และ 2560 ปีละ 1 ราย การดำเนินการต่อไป 18 ธ.ค.63 ร่วมกับ 
สคร.5 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
(2) โรคเท้าช้าง  
 เจ้าหน้าที่รพ.สต กม 12 นำผู้ป่วยสงสัยเท้าช้างมารับการตรวจที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว 
ชายไทยอายุ 28 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง มีความบกพร่องทางสมองแพทย์วินิจฉัย 
Elephantissis with eczema and dental carries with gingivitis  ประวัติเจ็บป่วย 8 ปีที่ผ่าน
มา เริ่มมีอาการลูกอัณฑะใหญ่ ไม่ได้ไปรับการรักษาที่ใด 4 เดือน ที่ผ่านมา มีอาการปวดอักเสบ 
ผื่นคันบริเวณขาหนีบ แพทย์วินิจฉัย impetigo c acute lymphadenitis ให้ยาไปทาและกิน 
อาศัยอยู่กับ พ่อ แม่(รับจ้างทั่วไป) ลุง(ติดเตียง) และ น้องชาย(บกพร่องสมอง) รวม 5 คน ไม่มี
ประวัติการเดินทางไปยังพ้ืนที่อ่ืน ปฏิเสธประวัติสัมผัสชาวพม่า เจาะเลือดหาพยาธิในผู้ป่วย/ร่วม
บ้านและบ้านใกล้เคียง รวม 8 คน ผลไม่พบเชื้อ สคร.5 สำรวจทางกีฏวิทยาเบื้องต้น 26-27 พ.ย.
2563 ผลการศึกษา ไม่มีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในยุง ที่เป็นพาหะนำโรค สคร.5 เตรียมการ
ตรวจหาเชื้อในคน ค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในหมู่บ้าน ด้วยชุดตรวจแอนติเจนจากกองโรคติดต่อนำโดย
แมลง  

ประธาน  พ้ืนที่ใหนที่เคยเป็นโรคเรื้อน ให้ดูแลและตรวจสอบ ส่วนการกินยาต้องติดตามกินยาให้ครบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  

วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 การพัฒนาบริการสุขภาพตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อ 3) ระบบบริการ
ก้าวหน้า และ (ข้อ 4) เศรษฐกิจสุขภาพ New Normal Medical Care, Digital Health, 
Innovative Health 
- โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย นำเสนอบริการที่โดดเด่นของ  
 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1) โครงการคัดกรองตาต้อกระจก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

   

 ที่มาของโครงการ 
ปี 2557 มีผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 5,185 คน ยังไม่มีการคัดกรองตาต้อกระจก แต่มีการส่งต่อผู้ป่วย    
ตาต้อกระจก 55 ราย แต่ได้รับการผ่าตัด เพียง 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของการส่งต่อ 
จากปัญหาการเข้าถึงบริการ ส่งผลให้มีผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ตกค้าง และรอคิวจำนวนมาก 
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 ปี 2558 โรงพยาบาลได้จัดทำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกร่วมกับทีมจักษุแพทย์ พันเอก นพ.โสรัจ   
 พลชัย มีเป้าหมายทำการผ่าตัดตาต้อกระจก อย่างน้อยปีละ 60 ข้าง 
 ปี 2560 เข้าร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจก กับ สปสช. สืบเนื่องจนปัจจุบัน  
 การดำเนินงาน 

- ประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการคดักรองและผ่าตัด 
- ดำเนินการตรวจและวินิจฉัยโรคโดยจักษุแพทย์ 
- การผ่าตัดและการดแูลหลังผ่าตัด 
- การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 

 ผลการดำเนินงาน 
 ปี 2558 จำนวน 60 ราย ป ี2559-2560 ปีละ 59 ราย ปี 2561 จำนวน 71 ราย ปี 2562  
 จำนวน 79 ราย ปี 2563 จำนวน 86 ราย และปี 2564 ขณะนี้มีผลงานแล้ว 48 ราย 

2) การจองคิวรับบริการที่โรงพยาบาลจาก รพ.สต.ผ่าน Remote Desktop Protocol  
 (RDPWRAPPER) 
 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ รพ.สต. ในอำเภอบางสะพานน้อย และบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. 
 บางสะพานน้อย ที่ออกให้บริการตาม รพ.สต. ต่างๆ ในอำเภอบางสะพานน้อย สามารถเข้าถึง 
 ข้อมูลหรือประวัติการรักษาต่างๆ ของผู้มารับบริการได้จาก รพ.สต ทุกแห่ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งาน 
 ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลได้กำหนดไว้สำหรับ User ของ รพ.สต. เพื่อความ 
 ครอบคลุมในการประเมินเพ่ือให้ทีมสุขภาพสามารถรับรู้ข้อมูลการดูแลต่อเนื่องได้เมื่อผู้ป่วยกลับมา 
 พบแพทยส์ามารถส่งตรวจผ่านระบบ KIOSK โดยสามารถส่งตรวจได้จาก รพ.สต.หากผู้รับบริการมี 
 ความต้องการมาโรงพยาบาลสามารถส่งตรวจได้จาก รพ.สต. และสามารถเช็คสถานะคิวของผู้มา 
 รับบริการได้จาก Application NeoQ บนมือทั้งระบบ IOS และ Android เพ่ือจะได้ทราบคิวรับ 
 บริการและสถานะต่างๆใน Application NeoQ หลังจากส่งตรวจจาก รพ.สต. ที่ไปรับบริการ 

- ระบบปฏิบัติการในการจองคิว 
ใช้ Remote Desktop Protocol (ข้อตกลงหรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์) 
สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์/เซิฟเวอร์จากระยะไกล โดยทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows  7 8 ,10 และ Application บน Smart Phone ทั้งระบบ IOS และ Android การใช้
งานเดสก์ท็อประยะไกล 

3) การบริการให้ผู้ป่วยประสงค์รับยาที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน 
ตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดเป็นวงกว้างในประเทศไทย 
เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอาการคงท่ีแล้วจะได้รับ
คำแนะนำให้ไปรับยาที่ รพ.สต.ใกล้บ้านแทน เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดความแออัดใน
โรงพยาบาล ปัจจุบัน รพ.บางสะพานน้อย ได้ต่อยอดนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม การ
บริการให้ผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคเรื้อรัง หรือทุกกลุ่มโรค สามารถรับยาได้ท่ี รพ.สต.ใกล้บ้าน 
ขั้นตอนการบริการ 
1. ผู้ป่วยรับการตรวจรักษาท่ี รพ.บางสะพานน้อย 
2. แพทย์ทำการตรวจ และสอบถามผู้ป่วยว่าต้องการรับยาที่ รพ.สต.หรือไม่  
    (โดยต้องเป็นบัญชียาของ รพ.สต.ทั้งหมด) 
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3. เมื่อผู้ป่วยยืนยันรับยาที่ รพ.สต. แพทย์จะปั๊มตรา “ผู้ป่วยมีความประสงค์รับยาที่ 
   ไชยราช/ดอนจวง ยื่นกล่องแดง” 
4. ผู้ป่วยยื่นใบนำทางท่ีห้องยาในกล่องแดง 
5. เภสชักรตรวจสอบรายการยา จำนวน และวิธีการใช้ยา และให้ผู้ป่วยไปรับยา 
    ที่ รพ.สต.ได้เลย 
6. เภสชักรประสาน รพ.สต. ถึงรายการยา จำนวน และวิธีการใช้ยา โดยผ่าน 
    กลุ่มไลน์ของ รพ.สต. 
ขณะนี้ ดำเนินการไปแล้ว 2 แห่ง คือ ที่ รพ.สต.ไชราช และ รพ.สต.ดอนจวง  

4) มีการทำสื่อประชาสัมพันธ์หน้าห้องยา และการเตรียมตรายางสำหรับระบุผู้ป่วยท่ีประสงค์
รับยาที ่รพ.สต. HOME HEALTH CARE (HHC) 
 ปี 2564 เริ่มมีการปรับปรุงระบบ HHC  โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเชื่อมฐานข้อมูลของ 
รพ. ทำให้ผู้ตรวจรักษา สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยได้ทันที ลดภาระการนำ
ข้อมูลกลับมาคีย์ต่อที่ รพ. สามารถดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง มีบันทึกการติดตามการดูแลต่อเนื่องของ
ทีม HHC ใน แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน INHOMESSS และมีการบันทึกข้อมูลลงใน Program 
HOSxP-XE เพ่ือความครอบคลุมในการประเมินเพ่ือให้ทีมสุขภาพสามารถรับรู้ข้อมูลการดูแล
ต่อเนื่องได้เมื่อผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ ออกพ้ืนที่ทำกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทดสอบ
ระบบ RDP ผ่านอุปกรณ์ Android 

ประธาน ช่วงที่ไปตรวจเยี่ยม คปสอ.บางสะพานน้อย จะขออนุญาตติดตามผลงานตามที่นำเสนอ เพ่ือจะได้ 
 ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 

- โรงพยาบาลทับสะแก  นำเสนอโดยใช้สื่อ วีดีทัศน์ นำเสนอ  
นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นำเสนอบริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาลทับสะแก 
 มีบคุลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยครบถ้วน รายละเอียดตามวีดีทัศน์ที่นำเสนอดังนี้  
 แผนกกายภาพบำบัด มีความพร้อมมีบุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วน  
 แผนกกายภาพบำบัดเปิดรับให้บริการกับผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ หลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีปัญหาด้าน 
 ทรวงอก และหัวใจ จะรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ รักษาการปวดระยะเฉียบพลัน และเครื่องกระตุ้น 
 ไฟฟ้าพร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ เปิดให้บริการเฉพาะในวันเวลาราชการ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการวัน 
 ละ 50 คน ในปี 2564 มีแผนออกให้บริการการเชิงรุกให้กับเทศบาลและ อบต. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง และแผน LOI  โรงพยาบาลทับสะแก  

นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง และ 
 แผน LOI ของโรงพยาบาลทับสะแก ข้อมูลการเงิน ระดับวิกฤตความเสี่ยง ระดับ 6 ติดลบ 11  
 ล้านบาท โดยโรงพยาบาลได้วิเคราะห์สาเหตุของวิฤตการเงินการคลังและได้จัดทำมาตรการรองรับ 
 เพ่ือแก้ไขปญัหาดังกล่าว ดังนี้ 
 เพ่ิมรายได้  
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- ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง 
- ค่ารักษา อปท. 
- ค่ารักษา IP 
ลดรายจ่าย 
- ลดค่ายา 5 % 
- ลดค่าตอบแทน 5 % 
- ลดคาจ้างชั่วคราว / พกส./บุคลากรอ่ืนๆ 5 % 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ที่ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 
 บริการฯ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ 
 ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ให้มีผลตั้งแต่  
 1 ธันวาคม 2563  จำนวน 5 ราย  
  

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
1 นางสาวภูร ิ กุลานุวัติ เภสัชกรชำนาญการ รพ.กุยบุรี 
2 นายภัคภูมิ เจตะภัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทับสะแก 
3 นายกันตพัฒน์   ปิยวัชรวิจิตร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางสะพาน 
4 นางสาวอัญธิกา ด่านเฉลิมนนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.บางสะพานน้อย 
5 นางสิริกัญญา นิรมิตรานนท์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.บางสะพานน้อย 

 
และรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ที่ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิม
พิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2563 ให้มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวอัธยา ชินวงศ ์ทันตแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 1 ราย 

 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ   
  

ปิดประชุม เวลา 16.45 น.     
   
        
 
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                  (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


