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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 5 / 2564 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม  ๒๕64 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
5. นางสุมา  เหมทัต   สสอ.หัวหิน 
6. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
7. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
8. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
9. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์  หัวหน้ากลุม่งานทรัพยากรบุคคล 
10. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
11. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
12. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
14. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
15. นางจารณี ศราภัยวานิช  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
16. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
17. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
18. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
19. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
20. นายพรรเทพ แตงอ่อน  แทน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
21. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
22. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
23. นางสาวพรภิมน  ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
25. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
26. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
27. นางปิยาพร   อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
28. นางณิชชนันท์ ตุ้มน้อย   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
29. กิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
30. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM  
1. นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย   ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล   ผอ.รพ.หัวหิน 
3. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
4. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
5. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบรุ ี
6. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
7. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
8. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
9. นายเรวัฒน์ สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
10.นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
 11.นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 

      12.นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
วาระก่อนการประชุม  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเจตนารมย์ ตามแนวทางการประเมินชุมชน 
องค์กร และอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชมุทราบ 
             ประกาศ OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564  
 ( Q2 / 2564 :  1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564 ) 
ประธาน   ได้ขยายเวลาดำเนินการไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีการระบาดของโควิด 19 รายละเอียด

ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้นำเสนอ 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
 ต่อที่ประชุมว่า OKRs ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน Q2 ของปี 2564  
 มี ดังนี้ 
 1. การดำเนินงาน Smart Hospital ของ รพ.ทุกแห่ง  

    - กิจกรรม ให้มีการนำระบบ IT มาใช้ในกระบวนการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการ เช่น ใช้ใบสั่งยา
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์  เก็บค่าบริการแบบออนไลน์ จองคิวรับบริการแบบออนไลน์ เป้าหมาย มี
กิจกรรมเหล่านี้เพ่ิมข้ึนจากป ี2563 อย่างน้อย 1 บริการ  

 2.  DPACpkk Keto รพ. รวมถึง รพ.สต.ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และ 
 หรือกลุ่มป่วย โดยปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เป็นแบบ Low Carb หรือ Ketogenicdiet  ≥ 200  
 คน/แห่ง  
 3. เพ่ิมรายได้จากบริการที่เป็น   Fee schedule ของ รพ. ร่วมกับ รพ.สต. ได้แก่ 
     3.1) บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ 
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    3.2) บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก 4 – 12 ปี 
     3.3) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก 6 – 12 ปี  
 4. ลด ละ เลิก บุหรี่ รพ.ทุกแห่ง มีคลินิกอดบุหรี่ & ติดตามเข้ารบัการบำบัดครบโปรแกรม  
       อย่างน้อย 30% ของเป้าหมาย 
  - รพ.สต. ที่ม ีอสม.ผ่านการอบรมช่วยเลิกบุหรี่ด้วยวิธีกดจุด มีผลงานการให้บริการกดจุดเลิกบุหรี่  
     ช่วยผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ 2 คน/ 1 อสม./ เดือน 
 5. ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลหมอประจำตัว 3 คน  
      ลงในโปรแกรมคนไทยทุกครอบครัวมหีมอประจำตัว 3 คน  ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 100 
 6. สร้างความม่ันคง ทางอาหาร รพ. และ รพ.สต. ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา  
     ธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนให้ 
     ประชาชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์/ประมง สร้างความม่ันคงทางอาหาร โดยใช้ “โคก หนอง นา  
  โมเดล” เป็นแนวทางในการพัฒนา อย่างน้อยอำเภอละ 1 ชุมชน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564   
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  

30 เมษายน 2564  มีทั้งหมด 14 หน้า ไดน้ำขึน้เว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ  
ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว  เมือ่วันที ่31 พ.ค. 2564       
จงึนำเรียนทีป่ระชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุ ครั้งที ่3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564   

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 

 - งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2564 และงบเงินกู้ ปี 2564) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2563 และงบลงทุนปี 2564 ดังนี้ 

ปี 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
- อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี 
63 -65  ระยะ เวลา 6 50  วั น  1 4  งวดงาน  สั ญ ญ าเลขที่  14 /2 56 4   ลว 6  ต .ค . 6 3  
เริ่ม 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผู้รับจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 
ความก้าวหน้า เบิกจ่ายเงินงวดที ่1 แล้ว ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที ่2 
ความก้าวหน้า ตรวจรับงานงวดที ่1 แล้ว  รอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
- ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ วงเงินก่อสร้าง 14,650,000 บาท  
งบผูกพัน ปี 63-65 ระยะเวลา 450 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขที่ 564/2563 ลว 25 ก.ย.63  
เริ่ม 26 ก.ย.63-19 ธ.ค.64  ผู้รับจ้าง หจก.ศรีทันดร การโยธา 
ความก้าวหน้า เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว  ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที ่2 
 



4 
 

ปี 2563 งานก่อสร้าง 
บ้านพัก อยู่ระหว่างบริหารสัญญา   จำนวน 2 รายการ 
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.หัวหิน (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64) เกินสัญญา 69 วัน ณ 31      
    พ.ค.64 
ความก้าวหน้า  ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว รอขอนุมัติเบิกจ่าย อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2-5  ผู้รับจ้าง
ยินดีเสียค่าปรับ ไม่เข้างานตั้งแต ่13 พ.ค.64 
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี  (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64)  
    เกินสัญญา 69 วัน ณ 31 พ.ค.64 
ความก้าวหน้า  เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที ่2-5 (ผู้รับจ้างยินดีเสียค่าปรับ) ไม่เข้า
งานตั้งแต่ 13 พ.ค.64 
งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จำนวน  1 รายการ 
- อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,683 
ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างสั่งหยุดงาน เนื่องจาก มีการขอแก้ไขแบบ 
 
งบลงทุนปี 2564 
รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
   - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
     9,796 ตารางเมตร  วงเงิน 181,232,600 บาท 
     ความก้าวหน้า - รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะ เสนอ ผวจ. เพ่ือขอความเห็นชอบ สนง.งบประมาณ 
รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) 
   - อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ทับสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
     450 ตารางเมตร วงเงิน 10,136,100 บาท ระยะเวลา 320 วัน 6 งวดงาน สัญญาเลขที่     
     338/2564 ลว 17 มี.ค.64 เริ่ม 18 มี.ค.64-31 ม.ค.65 
     ความก้าวหน้า กำลังก่อสร้างงานงวดที่ 1  
   - อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย  
     ประมาณ 369 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง วงเงิน 3,696,440 บาท 5 งวดงานสัญญาเลขที่  
     292/2564 เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 64 - 13 ธ.ค. 64 หจก.วิจิต บิลด์ 
     ความก้าวหน้า เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว ผู้รับจ้างส่งงานงวดที ่2  รอ คกก. ตรวจรับ 
 
งบลงทุนปี 2564 
รายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding   จำนวน 6 รายการ  เสนอราคารวม วงเงิน 4,106,200 บาท 
สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 
1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.บางสะพาน จำนวน 1 

เครื่อง วงเงิน 911,400 บาท  ส่งมอบ 6 พ.ค.64 
2. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) รพ.บางสะพาน 

จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 245,000 บาท 
3. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง( รพ.บาง

สะพาน/ รพ.สามร้อยยอด ) วงเงิน 646,800 บาท  ส่งมอบแล้ว 
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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   ส่งมอบ 14 พ.ค.64 
ความก้าวหน้า ส่งมอบครบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 
 
รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือก  นวัตกรรม จำนวน 1 รายการ 
- รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 1 คัน 
วงเงิน 2,430,400 บาท  
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง คณะกรรมการวินิจฉัยการอุธรณ์ ทำหนังสือติดตามแล้ว 
รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง สิ้นสดุสัญญา 26 พ.ค.64 
-  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (Pre - Post - Vac)  
ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง (รพ.สต.หินเหล็กไฟ) วงเงิน 421,400 บาท  
ความก้าวหน้า ส่งมอบแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน 
 

 งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท  
  1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน   

81 เครื่อง 
ความก้าวหน้า อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อ 
2. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย  
ความก้าวหน้า ประกาศจัดซื้อ 3 วัน เสนอราคา 2 มิ.ย.64 
3. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 14 เครื่อง  
ความก้าวหน้า ประกาศจัดซื้อ3วัน เสนอราคา 2 มิ.ย.64 
4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 14 เครื่อง เครื่องSyringe Driver 1 เครื่อง       

 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 21 เครื่อง 
ความก้าวหน้า ประกาศจัดซื้อ 3 วัน เสนอราคา 4 มิ.ย.64 
5. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 15เครื่อง เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse  
Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ 27 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด
พกพา 33 เครื่อง เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 4 เครื่อง  
ความก้าวหน้า ประกาศวิจารณ์ร่าง 3 วัน ครบ 2 มิ.ย.64 
6. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) 5 เครื่อง 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 34 เครื่อง   
ความก้าวหน้า  พิจารณาผล  31 พ.ค.64 
7. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma 
Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร 1 เครื่อง 
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา 
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  8. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4  
เตียง 2 เครื่อง  
ความก้าวหน้า พิจารณาผล 31 พ.ค.64 
9. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน 38 เครื่อง         
ความก้าวหน้า พิจารณาผล 31 พ.ค.64 
10. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ
ขนาดเล็กที่ติดอยู่  เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา 2 เครื่อง 
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา 
11. เครือ่งเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง
ความก้าวหน้า ประกาศจัดซื้อ3วัน เสนอราคา 2 มิ.ย.64 
12. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน 19 เตียง 
ความก้าวหน้า ประกาศจัดซื้อ3วัน เสนอราคา 2 มิ.ย.64 
13. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 90 กิโลวัตต ์1 คัน  
ความก้าวหน้า ทำสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 
14. รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 1 คัน  

 ความก้าวหน้า  รอผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา  
 
 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์ 
 รายการครภุัณฑ์การแพทย์ที่อยู่ในวงเงินที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ 

- เครื่องช่วยหายใจขนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน  
800,000 บาท ของโรงพยาบางสะพาน โดยวิธี E-bidding  
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 

 - รายการเครือ่งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดนัแบบเคลื่อนย้ายได ้จำนวน 2 เครื่อง 
 ราคาเครื่องละ 450,000 บาท ของโรงบางสะพานและโรงพยาบาลทับสะแก  โดยวิธี E-bidding   
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 
 
 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการก่อสร้าง  
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้อง 
 ผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) รพ.บางสะพานน้อย วิธีการจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง 
 ความกาวหน้า อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง 
 
ประธาน ตามหนังสือ ว 115 กรณีเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องมั่นใจว่างานจะต้องเสร็จ 
 และเบิกจ่ายทันเวลา 30 กันยายน 2564 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 

- งบค่าเสื่อม (งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564)  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุม รายงานความก้าวหน้า 
  การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  ภาพรวมจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ 28 เม.ย. 64  ได้รับงบประมาณ 50 กว่าล้านบาท  
 - มีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 

1) รพ.หัวหิน (บริหารสัญญา) 
     - ครุภัณฑก์ารแพทย ์วงเงิน 4,149,000 บาท (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ 
 ความดัน 10 เครื่องๆ ละ 399,000 บาท และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ  
 ความก้าวหน้า รอเบิกจ่าย 
 2. รพ.ปราณบุรี (ก่อหนี้ผูกพัน) 

    - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2 (E – Bidding) วงเงิน 1,016,000 บาท 
(ใช้งบค่าเสื่อม 784,920 บาท/สมทบ 231,080 บาท) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อวันที่  
24 ส.ค.2563 )  

        ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 
 3) รพ.ทับสะแก (ก่อหนี้ผูกพัน) 
     - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท  (E-bidding ครั้งที่ 3 วิธีคัดเลือก)  
        ความก้าวหน้า ส่งหนังสือเชิญผู้ค้ามาเสนอราคา ในวันที่ 11 มิ.ย. 64 
 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ 
 ปี 2564 
 1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 183 รายการ วงเงิน 42,236,644 บาท  
 2) รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ วงเงิน 9,550,930 บาท  
     ความคืบหน้าการบริหารงบประมาณ  
 รายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในขัน้ตอนการจดัทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

หัวหิน รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ ปราณบุรี รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ    
สามร้อยยอด รายการครุภัณฑ์ 8 รายการ กุยบุร ีรายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ประจวบฯ รายการ
ครุภัณฑ ์4 รายการ ทับสะแกรายการครุภัณฑ ์4 รายการ  บางสะพาน รายการสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ   

 ให้รีบดำเนินการเนื่องจากล้าช้ากว่ากำหนด ฝากผู้บริหารติดตามกำกบั 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   
 - งบประมาณรายจา่ยประจำ ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอืน่) 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการ 

 งบประมาณ รายจ่ายประจำ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
 งบประมาณที่ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 

 172,048,704 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 70,723,243.64 คงเหลือ 101,269,840.36บาท       
 คิดเปน็ร้อยละ 41.11 ผลงานการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมาย ณ เดือนพฤษภาคม 
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 2564 เท่ากับร้อยละ 69 ) โดยส่วนที่เบิกจ่ายได้น้อย คือ รายการงบลงทุน  

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย งบบุคลากร (ฉ.11/พตส./คตส./ชันสูตร/ประกันสังคมส่วนนายจ้าง/ 

 ไม่ทำเวชฯ) ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 25,935,239.00 บาท เบิกจา่ยไปแล้ว  
 22,645,555คงเหลือ 3,326,684 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.19 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบจัดสรรเฉพาะ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย งบจัดสรรเฉพาะ ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ  

 ทั้งสิ้น 4,341,915.00บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,539,394.00บาท ก่อหนี้ 26,850.00บาท คงเหลือ  
 2,775,671.00บาท คิดเป็นร้อยละ 35.45  

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบเบิกแทนกัน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย งบเบิกแทนกัน  ได้รับจัดสรรงบประมาณมาท้ังสิ้น 153,400บาท  
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 61,859 บาท คงเหลือ 91,541 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบอุดหนุน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย งบเงนิอุดหนุน จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 42,500 บาท เบิกจ่ายได ้ 
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 42,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
ประธาน  ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ทนัเวลาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์  
 COVID 19 จึงทำให้เบิกจ่ายเงินได้ลำบาก 

 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

สสอ. 
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ (งบดำเนินงาน/จัดสรรเฉพาะ/เบิกแทนกัน/อุดหนุน) 

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
หัวหิน 307,704.70 173,654.70 0 134,050 56.44 
ปราณบรุ ี 193,806.84 99,418.84 0 94,388 51.30 
สามร้อยยอด 249,669.26 99,669.26 0 150,000 39.92 
กุยบุร ี 131,647.51 96,647.51 0 35,000 73.41 
เมืองประจวบฯ 265,850.19 85,850.19 6,850 173,150 32.29 
ทับสะแก 135,000 76,929.74 20,000 38,070.26 56.98 
บางสะพาน 204,727.46 138,377.46 0 66,350 67.59 
บางสะพานน้อย 120,000 102,246.71 0 17,753.29 85.21 

รวม 1,608,405.96 872,794.41 26,850 708,761.55 54.26 
  

 สสอ. จัดสรร งวดที่ 2 สสจ.ขอมาใช้เบิกจ่าย รวมจัดสรร งวด 2 ทัง้หมด 

หัวหิน 80,000 2,000 82,000 

ปราณบรุ ี 80,000 11,000 91,000 

สามร้อยยอด 60,000 - 60,000 

กุยบุร ี 60,000 13,000 73,000 

เมืองฯ 80,000 34,000 114,000 
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 สสอ. จัดสรร งวดที่ 2 สสจ.ขอมาใชเ้บิกจ่าย รวมจัดสรร งวด 2 ทัง้หมด 

ทับสะแก 60,000 10,000 70,000 

บางสะพาน 80,000 - 80,000 

บางสะพานน้อย 60,000 - 60,000 

รวม 560,000 70,000 630,000 

 
 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ โรงพยาบาล  

โรงพยาบาล 
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ (งบดำเนินงาน/จัดสรรเฉพาะ/เบิกแทนกัน/อุดหนุน) 

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

หัวหิน 240,000 160,000 0 80,000 66.67 
ปราณบุรี 154,040 139,940 0 14,100 90.85 
สามร้อยยอด 78,800 68,500 0 10,300 86.93 
กุยบุรี 145,500 100,000 0 45,500 68.73 
เมืองประจวบฯ 450,000 364,950 0 85,050 81.10 
ทับสะแก 184,600 130,000 0 54,600 70.42 
บางสะพาน 273,255 196,640 0 76,615 71.96 
บางสะพานน้อย 84,600 84,600 0 0 100 

รวม 1,610,795 1,244,630 0 366,165 77.27 
  
ประธาน  งบประมาณของ พชอ. สามารถเบริหารจัดการในส่วนของการป้องกัน ควบคุม COVID 19 และขอให้แต่ 

ละหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ จึงทำใหเ้บิกจ่ายเงินได้ 
ลำบาก 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

    3.2 สถานะการเงินการคลัง  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รายงานสรุปสถานการณ์ 
 การเงนิการคลังของหน่วยบริการ ณ เดือนเมษายน  2564  ในภาพของจงัหวัด สูงสุดอยู่ที่ระดับ 2  
 ได้แก่ รพ.หัวหิน และ รพ.บางสะพาน ส่วนเงินบำรุงที่ติดลบ ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.ประจงบฯ และ รพ. 
 บางสะพาน รายละเอียดตามตาราง ทีน่ำเสนอ 
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หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+ 

Depleciati
on 

 Risk S
coring 

EBITDA HMBRD 

(1.5) (1) (0.8) 

หัวหิน,รพท. 1.47 1.19 0.63 106,364,411.67 99,534,818.64 2 143,685,328.37 - 82,553,157.77 

ประจวบคีรขีันธ์,รพท. 1.66 1.52 0.92 111,649,721.90 45,592,687.85 0 48,893,146.15 - 14,779,641.74 

บางสะพาน,รพช. 1.42 1.31 0.64 43,383,782.19 49,216,304.18 2 58,192,768.88 - 36,433,247.31 

สามร้อยยอด,รพช. 4.55 4.38 3.97 100,632,975.26 18,841,850.37 0 20,528,408.13 84,207,521.63 

ทับสะแก,รพช. 1.74 1.70 1.37 24,710,433.84 27,896,788.96 0 28,573,226.99 12,271,976.29 

ปราณบุรี,รพช. 1.61 1.50 1.16 21,102,745.97 20,423,049.07 0 22,914,186.34 5,591,622.43 

บางสะพานนอ้ย,รพช. 1.51 1.35 1.24 15,439,893.01 7,213,280.51 0 9,046,939.43 7,362,056.52 

กุยบุร,ีรพช. 1.99 1.88 1.49 21,541,155.05 16,217,871.39 0 17,644,853.12 10,619,125.73 

 ฝากทุกโรงพยาบาลควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ  
 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 สรุปผลการรายงานการดำเนินการ “ประจวบฯ ก้าวท้าใจ” 3  

นางจารณี  ศราภัยวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเสนอสรุปผล 
 การรายงานการดำเนินการ “ประจวบฯ ก้าวทา้ใจ” ครัง้ที ่3 

 อำเภอ 

จำนวน

ครอบครัว 

ทั้งจังหวัด 

ผลงาน

สะสม SS1 

+ SS2 

เป้าหมาย  

ปี 64 

ผลงาน 9 
กพ -  26 
เม.ย.64 
(SS3) 

ร้อยละ จาก

เป้าหมาย 

SS3 

ผลงาน 9 
กพ – 26 
พ.ค.64 
(SS3) 

ร้อยละ จาก

เป้าหมาย 

SS3 

รวม  

SS1- SS3 

ร้อยละ  

SS1- SS3 

หัวหิน 52,021 1,536 6,000 196 3.27 200 3.33 1,736 28.93 

ปราณบุร ี 22,446 1,166 5,000 1,751 35.02 1,828 36.56 2,994 59.88 

สามร้อยยอด 10,555 368 5,000 3,080 61.60 4,632 92.64 5,000 100.00 

กุยบุร ี 11,900 269 5,000 2,585 51.70 2,786 55.72 3,055 61.10 

เมือง 24,489 1,725 6,000 4,998 83.30 5,196 86.60 6,921 115.35 

ทับสะแก 11,499 1,229 5,000 2,383 47.66 2,411 48.22 3,640 72.80 

บางสะพาน 20,504 1,113 5,000 1168 23.36 4,625 92.50 5,738 114.76 

บางสะพานน้อย 10,115 383 5,000 723 14.46 1209 24.18 1,592 31.84 

รวม 163,529 7,789 42,000 16,884 40.20 22,887 54.49 30,676 73.04 

   อำเภอที่ผลงานเพ่ิมขึ้นและได้รับรางวัล คือ 1. อำเภอสามร้อยยอด   2. อำเภอบางสะพาน
            
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ  ประจวบฯ ก้าวท้าใจ ของ จนท.สธ.และอสม. 

    อำเภอ 
ผลงาน
ทั้งหมด 

ประชาชน
ทั่วไป 

อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

เป้าหมาย SS1-SS2 SS3 คงเหลือ เป้าหมาย SS1-SS2 SS3 คงเหลือ 

หัวหิน 1,736 1,176 1,061 232 41 788 1,252 251 36 965 

ปราณบุร ี 2,994 2,170 1,074 468 132 474 385 136 88 161 

สามร้อยยอด 5,000 4,053 722 270 413 39 312 49 215 48 

กุยบุร ี 3,055 2,778 507 155 47 305 248 63 12 173 

เมือง 6,921 6,050 1,156 489 138 529 1,101 136 108 857 

ทับสะแก 3,640 2,852 773 308 174 291 317 192 114 11 

บางสะพาน 5,738 4,546 1,331 650 129 552 500 129 284 87 

บางสะพานน้อย 1,592 1,187 576 250 61 265 218 48 46 124 

รวม 30,676 24,812 7,200 2,822 1,135 3,243 4,333 1,004 903 2,426 

 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19  สสจ.ประจวบฯ จึงขอปรับกติกาการให้รางวัล
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
รางวัลระหว่างการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 รอบ  
- รอบท่ี 1 สิ้นเดือน เมษายน 2564     ตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 
- รอบท่ี 2 สิ้นเดือน พฤษภาคม 2564 ตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
การรับมอบรางวัล นับจากยอดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 50 ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 15 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน 15 ใบ 
- ร้อยละ 60 ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 20 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน  20 ใบ 
- ร้อยละ 70 ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 30 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน 30 ใบ 
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 40 ตวั พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน 40 ใบ 
อำเภอที่ได้รับรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่  
1. อำเภอสามร้อยยอด ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ เพ่ิมเติม จำนวน 20 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋า 
    คาดเอว จำนวน 20 ใบ 
2. อำเภอบางสะพาน ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 40 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว 
    จำนวน 40 ใบ 
โครงการประจวบก้าวท้าใจ  ปิดตัวโครงการ  สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 การแข่งขันแบ่งเป็น              
3 ประเภท ดังนี้ 

           1. การสะสมยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด  
           2. การสะสมระยะทาง(กิโลเมตร) ได้มากท่ีสุด 
           3. การสะสมพลังงาน (แคลอรี่) ได้มากท่ีสุด 
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 รางวัลการแข่งขัน   
         1. โล่ประกาศเกียรติคุณระดับอำเภอ 
           2. เสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ  จำนวน  100  ตวั   
           3. กระเป๋าคาดเอวประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 100  ใบ 
ประธาน  เชิญชวนให้พ้ืนที่สมัคร 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.2 การตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 2/2564 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ 
 ราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 5 ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   ในระหว่างวันที่ 21 –22 มกราคม พ.ศ. 2563  
 ดังนี้  

1. การจัดทำแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ขอให้จังหวัดทบทวนแผนงาน 
โครงการทั้งหมด ที่จะทำในปีงบประมาณ 2564 ว่ามีเป้าหมายอย่างไร (ที่ไม่ใช่เป้าหมายเชิง
กระบวนการ) ประชาชนจะได้อะไรจากการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเหล่านั้น  

 ผู้ดำเนินงาน  สสจ. (กลุม่งานยุทธ) รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง  ทำในประเด็นที่เป็นปัญหา 
2. การบริหารการเงินการคลังขอ รพ.หัวหิน ขอให้จังหวัดทบทวน เรื่อง  “การบริหารการเงินการคลัง 

ของโรงพยาบาลหัวหิน” ซึ่งมีรายงานการเงินติดลบ 113 ล้าน ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยเป็นเงินที่ไม่
รวมเงินที่เป็นงบลงทุนและเป็นเงินที่สามารถใช้ได้   

 ผู้ดำเนินงาน สสจ. (กง.ประกันฯ) รพ.หัวหิน 
3. ประเด็น AMR จากข้อมูลที่รายงานว่า มีเคสติดเชื้อในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 3 – 4 เท่า ของปี 
 ที่ผ่านมา ขอให้ทีมทบทวนข้อมูล/สาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมด้วย  
ผู้ดำเนินงาน สสจ. (กง.พัฒนาคุณภาพฯ/  กง.คุ้มครองผู้บริโภคฯ) รพ.ทุกแห่ง  ประธาน Service Plan 
สาขา  Sepsis/ สาขา RDU 
4. การเปิด IMC Ward 6 เตียง ที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ขอให้จังหวัดติดตามกำกับให้มีการ 
    ดำเนินงานตามแผน  - ประธาน Service Plan สาขา IMC  

 ผู้ดำเนินงาน สสจ. (กง.พัฒนาคุณภาพฯ/ กง.ส่งเสริมฯ) .รพ.สามร้อยยอด 
  
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
 กำหนดการตรวจราชการ เขต 5 ปี 2564 รอบที่ 2 
 วันที่รับตรวจ วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564  สถานที ่สสจ. ชั้น 5 ผ่านระบบ Zoom  
 ประเด็นรับตรวจ  
 1. Agenda based โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ,กัญชาทาง 
     การแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ,ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
  2. Functional based สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต , ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ,  
      Good Governance 

4. Area based สุขภาพกลุ่มวัยสุขภาพมารดาและทารก 
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 ประเด็นเพ่ิมเติม 
    1. ประเด็นสำคัญทีต่้องการขับเคลื่อนในพื้นท่ี  
                       2. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                      3. นวัตกรรม 
                      4. การบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 
                      5. การบริหารงบดำเนินงานและงบลงทุน 
 รูปแบบการตรวจราชการ รอบท่ี 2 แบบลงพื้นทีผ่สม online 10-11 มิถุนายน 2564 
 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้บริหาร และทีมนิเทศลงพื้นที่ตามประเด็นตรวจราชการ/ประเด็นที่กำหนด 
 เวลา 13.00 – 16.30 น.  เข้าห้องประชุมฟังนำเสนอผลงานของจังหวัด และใช้ระบบ online  

ร่วมด้วยจำกัดผู้นิเทศ เฉพาะ key man ประเด็นละ 2-3 คน น่าจะไม่เกิน 15 คน และจำกัดคนพ้ืนที่
ด้วย โดยคำนวณตามขนาดห้องประชุม ส่วนที่เกินจากนั้น ทั้งทีมนิเทศ และผู้รับตรวจ/พ้ืนที่ ประชุม
แบบ online 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.3 การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะการระบาดโรค  

นางสาวศิริพร  สัตถาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งที่ประชุม 
 การเชื่อมโยงเคสผู้ป่วยยืนยันสู่การทำลายเชื้อในพ้ืนที่/สถานที่เสี่ยง ดำเนินงานในภารกิจ 3 ด้าน คือ 
 1. ตรวจติดตามประเมินการดำเนินงาน การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื่อในสถานประกอบการ 
 ทุกประเภทตามมาตรฐาน Sha Plus จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โดยการทำลายเชื้อในสถานที่เสี่ยง สถานที่ตาม timeline ของผู้ติดเชื้อ  
 โดย Google map โดยสามารถเข้าตรวจสอบตาม link ที่ดำเนินการทำลายเชื้อแล้วผ่านระบบออนไลน์ 
 3. ทำลายเชื้อในสถานที่เสี่ยงทั่วไป โดยทำ Big cleaning ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ห้างร้าน ฯ 
 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีสถานประกอบการทุกประเภท เข้าร่วม 
 ทั้งหมด 260 แห่ง ผ่านการประเมินทังหมด 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.31 
 แจ้งแผนการดำเนินงานในโรงงาน อำเภอหัวหิน จำนวน 5 แห่ง และแผนลงตลาดนัด 2 แห่งต่ออำเภอ 
ประธาน  เสนอให้การเชื่อมโยงเคสผู้ป่วยยืนยันสู่การทำลายเชื้อในพ้ืนที่/สถานที่เสี่ยง เป็นนวตกรรม แต่ต้อง 
 นำเสนอให้ทุกคนเข้าใจ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายเลิศเชาว์  สุทธาพานิช  เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้ง            
 การตรวจสถานประกอบแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดโรค 
 การพัฒนางานบริการงานขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- การออกหน่วยบริการอนุญาตนอกสถานที่ (ปี 2560) 
- ให้บริการรับคำขอใบอนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ก.ย. 62) รับคำขอฯ และชำระเงินผ่าน 

     ระบบ Internet banking ใช้ไลน์กลุ่มฯ 
- ให้บริการผ่าน OSSC-Prachuap Line Official Account (พ.ค. 63) บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

/ สื่อสารประชาสัมพันธ์ / ให้คำปรึกษา / ตรวจสอบหลักฐาน /ชำระค่าธรรมเนียม 
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- การตรวจอนุญาต Online กรณ ีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สูง 
 ปรับกระบวนการออกตรวจอนุญาต ตรวจ ผ่าน VDO Clipผู้ประกอบการ จะจัดทำ VDO Clip ตาม 
 มาตรฐาน ส่งมาทาง E-Mail  ตรวจสอบ หากแก้ไข มี 2 กรณ ีคือ Online ทันที เพ่ือตรวจแก้ไข หรือ  
 ส่ง แก้ E-Mail หากผ่านมาตรฐาน ก็นำเสนอตามระบบต่อไป เมื่อสถานการณ์ดีข้ึน จะมีการออก  
 Recheck ซ้ำทันท ีปัจจุบันมีการตรวจผ่านวิธีการนี้ 2 ช่วง คือ 
 1) วางแผนทดลองระบบเมื่อมีการระบาดระลอก 2   2 ราย 
 2) การตรวจในการระบาดระลอก 2 จำนวน 2 ราย 
ประธาน เสนอ  ให้ รพ.สต. ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานบริการ เข้าตรวจสอบโดยการถ่าย VDO ในจุดที่ต้องการจะ 
 ตรวจและส่งให้ทาง สสจ. และให้มีการสุ่มตรวจสถานบริการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
 ทีป่ระชุม แนวคิดการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ในเดือน มิถุนายน 2564 
 วัคซีน AstraZeneca + Sinovac 
 1. ศบค. ใช้จำนวนประชากรอาย ุ18 ปีขึ้นไป ข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 14 พ.ค. 
 2564  ซึ่งรวมจำนวนประชากรแฝง มาใช้ในการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในเดือน  
 มิถุนายน – กันยายน 2564  เช่น จังหวัด A มีจำนวนประชากร 18 ปีขึ้นไป 2.5 แสนราย จะได้รับ 
 การจัดสรร 10,000 โด้ส 
 2. กรมควบคุมโรค ใช้ตัวเลขในข้อ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 มาจัดสรรจำนวนโดส้วัคซีน  
     AstraZeneca และประมาณการณ์จำนวนวัคซีน ทีจ่ัดสรรแก่จังหวัด เป็นรายสัปดาห์ เช่น สัปดาห์ละ 
                    2,500 โด้ส 
 3. จำนวนโด้สของวัคซีน AstraZeneca ที่ได้รับจัดสรร  สามารถฉีดได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ทำให้ได้ 
 วัคซีนเป็นสัปดาห์ละ 3,000 โด้ส 
 4. กระทรวงจะจัดสรรวัคซีน Sinovac เพ่ิมเติมมาให้จังหวัด อีก 1 เท่าของวัคซีน AstraZeneca 
     ที่จังหวัดได้รับ เช่น ถ้าได้ AstraZeneca 3,000 โด้ส (ตามข้อ 3) จะได้ Sinovac มาอีก 3,000 โด้ส   
 รวมเป็น 6,000 โด้ส 
 การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไป ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

1. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค  ที่ลงทะเบียนมาแล้ว  ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับวัคซีน ใน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564  เปน็ต้นไป 

2. เนื่องจากการจัดส่งวัคซีน ยังไม่มีความแน่นอน การลงทะเบียนและจองคิวต่อจากนี้  จะเป็นการ
จัดลำดับคิว  ไม่ลงวัน เวลา นัดหมาย เมื่อหน่วยบริการได้รับวัคซีนแล้ว จะแจ้งกลับไปที่ประชาชน 
เพ่ือมารับวัคซีนตามลำดับ 

3. การลงทะเบียนรับจัดสรรวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป ในต่างจังหวัด มีได้หลากหลายช่องทาง  
ได้แก่  
   - หมอพร้อมไลน์ และ หมอพร้อม App.  (เปิดบริการวันที่ 14 มิ.ย.2564 ) 
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   - แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางการจองคิวของจังหวัด 
   - อสม. / รพ.สต. / รพ.ใกล้บ้าน 
   - On-site Registration 

4. เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนต่างๆ  เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ส่งข้อมูลมา
ใน MOPH IC  เพ่ือเช็คความซ้ำซ้อนของข้อมูลการจองวัคซีน 

5. การบริหารคิวการฉีดสำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้ฉีดในแต่ละสัปดาห์ ให้ Scan QR Code รันคิวฉีดหน้างาน 
6. จะทำอย่างไรกับคนที่จองในวันที่ 7 หลังคิวที่ตัด ที่ไม่ได้ฉีดรวมถึงคนท่ีจองในวันที่ 8-11 มิถุนายน 

2564 ที่ไม่ได้ฉีดตามวัน เวลา ทีจ่อง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ของ PIO ในแต่ละอำเภอ / จังหวัด 
- รพ.เปิด Call center / คูส่ายโทรศัพท์..ให้ประชาชนโทรเข้ามาสอบถาม 
- การสื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ  ของจังหวัด / อำเภอ 

ประธาน  การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพ่ือฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในเดือน มิถุนายน 1564  
 วัคซีน Sinovac เข็ม 2 จำนวน  2,012 โด้ส:  กลุ่มเป้าหมายเป็น 
     - บุคลากรสาธารณสุข + อสม. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบๆ โรงงาน QPP  
     - จำนวนวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac ในเดือนมิถุนายน 2564  ที่จะได้รับจัดสรรจาก 
 กระทรวงเป็นราย สัปดาห์  จำนวน 4 ครั้ง แต่ยังไมท่ราบแน่นอน  
 - การฉีดวัคซนี ทางจังหวัดเราจะฉีดสัปดาห์]t 1 วัน คือ ทุกวันจันทร์ที ่7, 14, 21, 28  
 ขั้นตอนดำเนินการ 
 รวบรวมข้อมูลคิวจองทั้งหมด (จากทุก Slot) ที่จองคิวฉีดในแต่ละวัน  นำมาจัดสรรวัคซีนที่ได้รับจาก 
 กระทรวง ทอนตามส่วนของการจองคิวในแต่ละอำเภอ 
  

อำเภอ 
จำนวนคิวจองทั้งหมด จัดสรรทอนตามส่วน (เท่ากัน) 

ทั้งเดือน มิถุนายน เฉพาะวันที่ 7 มิถุนายน ทั้งเดือน มิถุนายน เฉพาะวันที่ 7 มิถุนายน 
หัวหิน 5,479 1,519 1,020 800 
ปราณบุรี 3,436 1,347 640 710 
เมืองฯ 4,075 1,171 760 610 
สามร้อยยอด 2,386 942 450 490 
กุยบุรี 999 277 190 150 
ทับสะแก 1,965 620 370 330 
บางสะพาน 3,575 1,594 670 840 
บางสะพานน้อย 2,163 1,085 400 570 

รวม 24,078 8,555 4,500 4,500 
 
 จัดสรรวัคซีนที่ได้รับจากกระทรวง ทอนตามส่วนของการจองคิวในแต่ละอำเภอ บวกเพ่ิมในพ้ืนที่ 
 ระบาดสูง 20% มี 3 อำเภอ คือ หวัหิน  ปราณบุรี  และเมืองประจวบฯ  
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อำเภอ 
จำนวนคิวจองทั้งหมด จัดสรรทอนตามส่วน (ให้ นน.พื้นที่สีแดง) 

ทั้งเดือน มิถุนายน เฉพาะวันที่ 7 มิถุนายน ทั้งเดือน มิถุนายน เฉพาะวันที่ 7 มิถุนายน 
หัวหิน 5,479 1,519 1120 930 
ปราณบุรี 3,436 1,347 810 870 
เมืองฯ 4,075 1,171 910 790 
สามร้อยยอด 2,386 942 360 400 
กุยบุรี 999 277 150 120 
ทับสะแก 1,965 620 290 260 
บางสะพาน 3,575 1,594 540 670 
บางสะพานน้อย 2,163 1,085 320 460 

รวม 24,078 8,555 4,500 4,500 
 
 - การบริหารคิวการฉีดสำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้ฉีดในแต่ละสัปดาห์ ให้ Scan QR Code เรียงลำดับคิวฉีด 
 หน้างาน  หลังจากได้คิว ตรวจคัดกรอง ต่อคิวเข้าไปฉีดวัคซีน ขณะนั่งรอ 30 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ให้ 
 โหลดแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพ่ือช่วยในการติดตาม แต่การฉีดวัคซีน กลุ่มของประกันสังคมจะไม่ใช้ 
 ระบบแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม  

นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก สอบถามแนวทางในการฉีดวัคซีน สถานที่ในการดำเนินการ 

ประธาน เสนอให้มีการปรับแผน เนื่องจากความไม่แน่นอนของจำนวนวัคซนีที่ได้รับ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
5.2 เปิดตัว “หมอประจวบพร้อม 

ประธาน - แจ้งที่ประชุม เปิดตัวหมอประจวบพร้อม  มีข้ันตอนดำเนินการคือตรวจสอบรายชื่อใน Whitelist  
 บนฐาน MOPH IC ขึ้นทะเบียนรายชื่อเข้าฐาน Whitelist ของกระทรวงเพ่ือรับสิทธิ์วัคซีน 
 หากไม่มีรายชื่อให้ลงทะเบียน ในระบบหมอประจวบพร้อม  การจองคิวฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนอายุ 
 18 ปีขึ้นไป  จองแบบรันนัมเบอร์ของแต่ละโรงพยาบาล ไม่ระบุวัน เวลาฉีด  จะเริ่มรันวัน เวลา จองคิว 
 ฉีดได ้ เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนในปริมาณมากพอ และดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับผู้จองคิวก่อนหน้านี้ครบ 
 แล้ว ในระบบการจองคิว หมอประจวบพร้อม ถ้าไม่มารับบริการในวันที่จองคิว ระบบจะตัดออก โดยให้ 
 มาลงรับคิวใหม่ 
นายวรวิทย์  แซ่ซิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นำเสนอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมหมอประจวบพร้อม 
 ในระบบจรงิ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
6.1 ความคืบหน้าการตั้งเรื่องขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส 

  โคโรนา 2019  
 รพ.ปราณบุรี  
ทพญ. อุมาพร  ขวัญไตรรงค์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราณบุรี นำเสนอ ความคืบหน้าการตั้งเรื่องขอเบิก 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย COVID-19  พึงรับชดเชยรายการย่อยตามรอบ Statement  
 ปีงบประมาณ 2564 ( E-claim) 

รหัส รายการ กพ มีค เม.ย. พ.ค. 

COVIDSUIT_NEG บริการตรวจ ค่าชุด PPE ผล 
NEG 

500 2,280 88,660 41,680 

COVIDPUI_NEG บริการตรวจ ค่า LAB ผล NEG - 1,600 - - 

COVIDSUIT_POS บริการตรวจ ค่าชุด PPE ผล 
Positive 

- - 840 551,660 

COVID บริการตรวจ 
   

125,800 

IPINRGR-covid  - 7,270 12,191 - 

IPINRGC-covid 
/IPAEC 

IP นอกเขต - - - 31,246/ 
16,035 

IPPUC-covid สิทธ์ว่าง - - - 14,644 

CARREF_COVID 
/ CARREF-PUC 

ค่าพาหนะในการรับส่งต่อกองทุน 
AE 

- 580 1,700 19,312 / 
1,620 

500 11,630     103,391    801,997       
                                             
 - ผู้ป่วย รพ.สนาม 101 คน ได้เคลมไปหมดแล้ว โดย statement จะออกในเดือน มิถุนายน 2564  
 คาดว่าจะได้รายรับ 4.5  ล้านบาท 
 - ผู้ป่วย Cohort Ward  เม.ย. 64 จำนวน 47 คน และ พ.ค. 2564 จำนวน 12 คน  ที ่D/C  ก่อน  
 23  พ.ค. 2564 ได้เคลมไปหมดแล้วเช่นกัน  คาดว่าจะได้รายรับ  3 ล้านบาท 

นางสาวสุนิษา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ อยากให้เห็นภาพ 
 การแยกสิทธิ ประกันสังคม ข้าราชการ และ UC 
ประธาน  มอบหมายกลุ่มงานประกันช่วยดูข้อมูลให้ รพ.ปราณบุรี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 รพ.หัวหิน 
นายสุทธิรักษ์  บัวแก้ว  นายแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รพ.หัวหิน นำเสนอ ความคืบหน้าการตั้ง 
 เรื่องขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ รพ.หัวหิน 
   



18 
 

กองทุน จำนวนเงิน เบิกได้แล้ว 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า    23,079,818.18  20,017,718.18 

ประกันสังคม    20,076,442.85     950,502.50 

เบิกจ่ายตรง    2,031,903.25     537,722.50 

สิทธิแรงงานต่างด้าว    2,319,540.00     510,400.00 

บุคคลไร้สถานะ    15,800.00     15,800.00 

เงินสด (ค้างชำระ)    2,000,398.50     - 

รวม  49,523,902.78 22,032,143.18  

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  นำเสนอ ความคืบหน้าการตั้งเรื่องขอเบิก 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย COVID-19 ของ รพ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  

1. ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว จะมีในส่วนคัดกรอง จำนวน 6,002 ราย 12 กว่าล้านบาท ได้รับเงินมาแล้ว  
    8 ล้านกว่าบาท  
2. ส่วนที่กำลังเรียกเก็บจำนวน 5,837 ราย เป็นเงิน 11 กวา่ล้านบาท  
3. ผู้ป่วยที่มารักษาที่  Hospitel จำนวน 120 ราย อยู่ระหว่างการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สิทธิ UC 76    
ราย รายละ 60,000 บาท ประมาณ 4.5 ล้านบาท สิทธิประกันสังคม 24 ราย ประมาณ 1.4 ล้าน
บาท ได้รับแล้วรอโอนเงิน  สิทธิข้าราชการ 11 ราย ประมาณการได้รับ 6.6 แสนบาท รัฐวิสาหกิจ 5 
ราย คาดว่าจะได้รับ 2.3 แสนบาท แรงงานต่างด้าว 4 ราย  คาดว่าจะได้รับประมาณ 1.9 แสนบาท 
รวมทั้งหมดคาดว่าจะได้รับ 6.7 กว่าล้านบาท รวมการคักรองและผู้ป่วยคาดว่าจะได้รับ ประมาณ 31 
ล้านบาท 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6.2 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา 2019   
ในสถานพยาบาล รวมถึงการดูแลพนักงานบรรจุใหม่  

 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

นางสาววศินี วีระไวทยะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด นำเสนอมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา 2019  ในสถานพยาบาล รวมถึงการดูแลพนักงานบรรจุใหม่ ดังนี้ 

ใส่แมสก์ตลอดเวลา มีการวัดอุณหภูมิ ทุกคนที่เข้ามาใน รพ. ติดสติ๊กเกอร์ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาล 
ล้างมือด้วยเจลยแอลกอฮอล์ ทำแบบคัดกรองโควิด 19 การดูแลพนักงานบรรจุใหม่ ตรวจสอบประวัติ
เสี่ยงมาจากจังหวัดใด กักตวั HQ  Swab ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19 แจกอุปกรณ์
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ป้องกันและแนะนำการใช้ มีพ่ีเลี้ยงแนะนำการปฎิบัติงานเฉพาะแผนกผู้บรรจุใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน
ของโรงพยาบาลทำประกันโควิด 19 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 โรงพยาบาลทับสะแก 
พญ.สุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นำเสนอมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโรคโคโรนา 2019  ในโรงพยาบาลทับสะแก  ผ่านคลิปวิดิโอ ดังนี้ 

มีการคัดกรองที่ถูกต้องและมีแนวทางชัดเจน มีการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนทีเ่สี่ยงในแต่ละวันเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการคัดกรอง เมื่อคัดกรองแล้วเป้นโรคระบบทางเดินหายใจจะส่งเข้าคลินิก ARI แบบ One stop 
service ถ้าเข้าข่าย PUI จะใช้ Flow PUI เพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงสถานที่
เพ่ือความเหมาะสมในการปฎิบัติงานแยกสัดส่วนที่ชัดเจน มีกฎระเบียบในการเยี่ยมผู้ป่วย มีการคัดกรอง
ญาติ ก่อนเข้าเยี่ยม เพ่ิมการแสกนลายนิ้วมือ เริ่มใช้ระบบเวลา 21.00น. – 06.00 น. เพ่ือป้องกัน
ญาติเข้าออก สวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมในการปฎิบัติงาน ทำความสะอาดหน่วยงานทุก
สัปดาห์  การดูแลพนักงานบรรจุใหม่ กักตัว 14 วัน swab ส่ง RT- PCR ถ้า negative ฉีดวัคซีนป้องกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 แพทย์ที ่ขอรับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับแพทย ์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน 
 หน่วยบริการฯประจำเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำเสนอข้อมูล 

1) แพทย์ที ่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีใ่ห้มีผลตั้งแต ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๔จำนวน 108 ราย ทีใ่ห้มีผลตั้งแต ่๑ 
กรกฎาคม ๒๕64 จำนวน 5 ราย ทีใ่ห้มีผลตั้งแต ่๑ สิงหาคม ๒๕64 จำนวน 5 ราย ทีใ่ห้มีผลตั้งแต ่๑ 
กันยายน ๒๕64 จำนวน 2 ราย และท่ีให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 จำนวน 11 ราย  

 2) แพทย์ที่ขอยกเลิก รับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีใ่ห้มีผลตั้งแต ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน 2 ราย และทีใ่ห้
มีผลตั้งแต ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน 2 ราย 

 
มติที่ประชุม    อนุมัตเิห็นชอบ  
 
ปิดประชุม   เวลา  17.50น.     

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


