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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 10 / 2564 

วันพุธที ่3 พฤศจิกายน  ๒๕64 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นายวัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
5. นางสุมา  เหมทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
7. นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
8. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
9. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
10. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
11. นายวิทยา   โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
12. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
13. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
14. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
15.  นายเจนวิท ผลิศักดิ์   รก.สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
17. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
18. นายสุขุม ทัศนา   สสอ.กุยบุรี 
19. นายเรวัฒน์  สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
20. นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 
21. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
22. นายนพดล คงแท่น   แทน สสอ.บางสะพานน้อย 
23. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
24. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
26. นางสมเนตร   ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
27. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
28. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
29. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
30. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
31. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
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32. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
33. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
34. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
35. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
36. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน 
37. นางสาวพรภิมน  ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
38. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
39. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
40. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
41. นายสกล  ตั้งจรรยาธรรม  นายแพทย์ชำนาญการ 
42. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร   นักวิชาการสาธารณสุข 
43. นายพลสิต เวท ี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
44. นางนฤมล  วัลลภวรกิจ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
45. นายสุริยา คีรีนิล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
46. นางสุนารี รัตนพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) คำรับรองผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สำนักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564   
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  นำเสนอหลักการทำงาน นโยบาย และแนวทางการบริหารงานสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

หลักการทำงาน  เน้น”หลังคาต้องดี มีฐานความรู้ ผู้นำต้องเด่น  มุ่งเน้นกลยุทธฺ  จุดหมายประชาชน  
ช่วยคนเราเอง  เร่งรัดจัดการ  ให้งานสำเร็จ” ภายใต้บริบท/วัตนธรรมขององค์กร ที่ทุกคนต้องแสวงหา 
ความรู้ และเรียนรู้ตลอดเวลา ตามหลักค่านิยมองค์กร M O P H 
นโยบาย และแนวทางการบริหารงานรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565 
- ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติต่างๆ และมีนโยบายมุ่งเน้น 9 เรื่อง ได้แก่ 
1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  โครงการ 3 หมอที่เป็นรูปธรรม  การส่งเสริมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพโดยมี รพ.สต.และ อสม.เป็นกลไกหลัก 
2) เศรษฐกิจสุขภาพ เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการสุขภาพท่ีก่อเกิดรายได้  เช่น สปา  แพทย์
แผนไทย หรือบริการที่เป็น Medical Hub 
3) สมุนไพร กัญชา กัญชง  
4) สุขภาพดีวิถีไทย 
5) การป้องกัน ควบคุมโรค COVID 19 เน้นการป้องกัน ควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว  การฉีดวัคซีนให้
ครอบคลุมประชากรโดยเฉพาะกลุ่ม 608  และการรักษาพยาบาลกรณีท่ีพลาดพลั้งเกิดการติดเชื้อ 
6) ระบบบริการก้าวหน้า 
7) ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นผู้สูงอายุได้รับดูแลครบด้าน BMTEC รวมถึงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
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8) ธรรมาภิบาล การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน และ
การพัฒนาระบบ ICT  
9) องค์กรแห่งความสุข งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
- การพัฒนางานรองรับวิสัยทัศน์จังหวัด 

 1) เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า  เน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน ทั้งจากอาหารและน้ำที ่
     ปนเปือ้น  การค้ามนุษย ์ยาเสพติด และแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมือง  โควิด 19 ที่ต้องช่วยกัน 
              ดูแล ควบคุมป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลักของจังหวัด พื้นที่หลักคือ อำเภอหัวหิน  
 2) เกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหารที่ได้มาตรฐาน  การตรวจ 
  สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร เป็นต้น 
 3) ด่านสิงขระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต เน้นการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรอง 

 โรค  การป้องกันควบคุมโรคชายแดน  การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานส่งเสริมการ 
    ลงทุนและท่องเทีย่วระหว่างประเทศ 

 4) สังคมผาสุกภายใตห้ลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้น 
     - การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง 

  - การบริหารจัดการขยะ 
  - การดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ   
 - นโยบาย และแนวทางการบริหารงานของนายแพทย์สาธารณสุข 

 1. งานส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยว : Safety Tour, Safety Health, การพัฒนางานรองรับอุบัติเหตุ 
  อุบัติภัยการจราจร  
 2. งานชายแดน : การควบคุมโรคติดต่อ 
 3. เกษตรปลอดภัย : สารเคมีตกค้าง 
 4. งานมุ่งเน้นอ่ืนๆ : ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้ 
  - การตอบโต้ภาวะฉกุเฉินด้านสาภัยต่างๆ (EOC)  
  - การจัดการขยะ 
  - ระบบธรรมาภิบาล ตรวจสอบภายในเพื่อลดโอกาสการทุจริต 
  - Sport พัฒนาให้ม ีHealthy Model 
  - IT เน้นการประชาสัมพันธ์ (PR) ผ่านระบบ IT 
  - Healthy Work Place 
  - การพัฒนาคุณภาพ HA 
  - การสร้างคน  สร้างทมีนำ  
  - อำเภอต้นแบบ 
  - การประเมนิ กำกับติดตามผลงาน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.2 การกำหนด OKRs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565 (Q1) 
นายวรา  เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ OKRs ใน Q1 ประจำปี 2564  
 (Q1: 1 ต.ค. 2564 – 30 ธ.ค. 2564)  ดังนี้ 

ที ่ O KRs 
1 หน่วยบริการมีแผน LOI 

(ท่ีสามารถปฏิบัติได้)  
- รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย สร้าง
นวัตกรรม  ภายในวันที่ 12 พ.ย.2564   

2 มีการคัดกรองสุขภาพ
ประชากร 
กลุ่มเป้าหมายทีทำครั้งเดียว
ต่อปีให้ครอบคลุม 

- รพ./รพ.สต. คัดกรองสุขภาพกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ครอบคลุม
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ประกอบด้วย 
  1)  ประเมิน BMI และรอบเอว       เป้าหมาย ≥ 90%  
  2)  คัดกรอง DM/ HT /CVD RISK เป้าหมาย ≥ 90%  
  3)  คัดกรอง CA :  
       - เต้านม          เป้าหมาย ≥ 90%  
       - ปากมดลูก      เป้าหมาย ≥ 90%  
       - ลำไส้ใหญ่      เป้าหมาย ≥ 50%  
  4)  คัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์    เป้าหมาย ≥ 90%   
  5)  CXR ในกลุ่มเสี่ยง TB            เป้าหมาย ≥ 90%   
ภายใน 30 ธ.ค.2564 

3 Smart Hospital 
  

รพ.ทุกแห่ง  
- เพ่ิมกิจกรรมบริการ ที่ผู้รับบริการสามารถจองควิออนไลน์ได้  
  เป้าหมาย: เพ่ิมจากปี 2564 อย่างน้อย 1 กิจกรรมบริการ 
  รวมต้องมอีย่างน้อย 3 กิจกรรมบริการ ภายใน 30 ธ.ค.64  
- นำระบบ IT มาใช้ ในการเก็บค่าบริการแบบออนไลน์  ภายใน 
  30 ธ.ค.2564  

4. เพ่ิมรายได้จาก 
บริการที่เป็น      
Fee schedule 

รพ. และ รพ.สต. ร่วมกันจัดบริการที่เป็น Fee schedule  
   1) บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ 
   2) บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก 4 – 12 ปี 
   3) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก 6 – 12 ปี  

5. มีการป้องกันควบคุมโรคโควิด
19 ที่มีประสิทธิภาพ  

- ร้อยละ 100 ของเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 
สามารถสงบได้ภายใน 21-28 วัน 
- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
ครบ 2 เข็ม ≥ 70% ของประชากร และ ≥ 80% ของกลุ่ม 
608 ภายใน 30 ธ.ค.2564 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3 การประชุมหารืองานในกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน/กลุ่มสาธารณสุขอำเภอ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมจะมีการประชุมผู้บริหาร รพ. และ ผู้บริหาร สสอ. ช่วงเช้าก่อนการประชุม กวป. แต่จะ 
 หารืออีกครั้งทางกลุ่มไลน์ ว่าจะดำเนินการตามนี้หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่9/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 30 กันยายน 2564   
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8/2564  
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564  มีทั้งหมด 5 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซตข์อง สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564  จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้
การรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 2564   

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ. 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบ 
 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  ภาพรวมจังหวัดประจวบครีีขนัธ์  
 ข้อมลู ณ 1 พ.ย. 64 ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบิกจ่ายแล้ว 324 รายการ วงเงิน  
 47,837,531 บาท และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา 2 รายการ วงเงิน 2,784,920 บาท ดังนี้  
 1. ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2 รพ.ปราณบุรี  (E – Bidding)  
     วงเงนิ 1,016,000.- (ใช้งบค่าเสื่อม 784,920 /สมทบ 231,080)- สัญญาเลขท่ี 492/2564 ลง 
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 วงเงิน 914,377.88 บาท  2 งวดงาน    เดิมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน 
 (ภายใน 7 ก.ย. 2564)  
 ความก้าวหน้า  ผู้รับจ้างขอขยายเวลาเพิ่มอีก 60 วัน  เป็น 6 พย.64  สปสช.ขยายเวลาเก็บ 
 รักษาเงินถึง 30 ธ.ค.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 - 2 ผู้รับจ้างคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น 
 ในวันที่ 12 พ.ย. 64 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท รพ.ทับสะแก (E-bidding ครัง้ที่ 3 วิธ ี
คัดเลือก) สัญญาเลขที่ 637/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย.64 วงเงิน 1,998,000 บาท  5 งวดงาน 
สิ้นสุด 14 มี.ค.65 สปสช.ขยายเวลาเก็บรักษาเงินถึง 31 พ.ค.65  

      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3 เป็นไปตามงวดงาน 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป ี
2564  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ 1 พ.ย. 64  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เบิกจ่ายแล้ว 202 รายการ วงเงิน 42,908,496.06 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 6 
รายการ วงเงิน 7,566,640.52 บาท อยู่ระหว่าก่อหนี้ 6 รายการ วงเงนิ 1,312,437.51 บาท   

รายการทีอ่ยู่ระหว่างก่อหนี้ 
รพ.กุยบุร ีปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลกุยบุรี จำนวนเงิน 278,037.51 
สมทบ 215,962.49 รวมเงิน 494,000 บาท  
สถานการณ ์ห้องน้ำอยู่ในตึกผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยโควิดพักรักษาตวัอยู่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้  
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รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก ถังนำ้แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวนเงิน 10,000.00 
สมทบ 1,300 บาท รวมเงิน 11,300 บาท  
สถานการณ ์ ราคาตลาดในปัจจุบันสูงกว่าราคากลางมาก ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ จะขอเปลี่ยนแปลง
รายการ 
รพ.บางสะพาน รายการปรับปรุงห้องฝากครรภ์ จำนวนเงิน 732,651.73 บาท  และเครื่องวัดความ 
ดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวนเงิน 151,348.27 บาท 
สมทบ 38,651.73 บาท รวมเงิน 190,000 บาท  
สถานการณ ์ได้รับแจ้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ 1 พ.ย. 64 อยู่ระหว่างจัดหา 
รพ.ปราณบุร ี เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 

   จำนวนเงิน 102,400.00 บาท  และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด  
30000 บีทียู งบคา่เสื่อม 38,000 บาท สมทบ 2,200 วงเงินรวม  40,200 บาท  
สถานการณ ์เนื่องจากอาคารลี้ธีระอยู่ระหว่างปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย.64 เมื่อดำเนินการ 
ปรบัปรุงแล้วเสร็จ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 
(Pre-Post Vac) ห้องนึง่ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู  งบค่าเสื่อม 2,460,928.12 สมทบ
39,071.88 รวมเงิน 2,500,000บาท และ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 
ขนาดกลาง 2,400,000 บาท  
สถานการณ ์ ผู้ขายนัดส่งมอบ วันที่ 21 ธ.ค.64 
รพ.ทับสะแก รถพยาบาลพร้อมอุปกรณช์่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)  ค่าเสื่อม  
1,668,874.55 สมทบ 831,125.45 รวม 2,500,000 บาท  
สถานการณ ์ผู้ขายนัดส่งมอบ ธ.ค.64 
รพ.สต.สามร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด  ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน  300,000 บาท   
 สถานการณ ์ผู้ขายนัดส่งมอบ 25 ธ.ค.64  
รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง  อ.สามร้อยอด ยูนิตทำฟันสำหรับงานพ้ืนฐาน 300,000 บาท  
สถานการณ ์ผู้ขายนัดส่งมอบ 25 ธ.ค. 64  
รพ.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอดยูนิตทำฟัน ค่าเสื่อม 436,837.85 บาท สมทบ 23,162.15 บาท 
รวมเงิน 460,000 บาท 25 ธ.ค. 64 
สถานการณ ์ผู้ขายนัดส่งมอบ 25 ธ.ค. 64  

 
 

งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณงบลงทุน ปี 2565  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนงบคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ทั้งสิ้น 
296 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 50,917,442.38 บาท โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้  
 - คณะทำงานพิจารณาแผนคำของบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
ครัง้ที ่2/2565 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมตเิปิดระบบให้หน่วยบริการปรับแก้ไขแผนคำขอ 
งบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ จนถึงวันที่  31 ต.ค. 64  
- ตัวแทนจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมประสานหน่วยบริการในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข รายการแผนคำขอ 
งบประมาณที่มีข้อสังเกตจากทาง สปสช.และคณะกรรมการ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการ 
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 - งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) 
 

นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2563 และงบลงทุนปี 2564 ดังนี้ 

งบลงทุน ปี 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน 2 รายการ 
1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี    
    63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขที่ 14/2564  ลว 6 ต.ค. 63  
    เริ่ม 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผู้รับจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

       ความก้าวหน้า   อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 
   2. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ วงเงินก่อสร้าง 14,650,000 บาท งบผูกพัน  

    ปี 2563-2565 ระยะเวลา 450 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขที่ 564/2563 ลว 25 ก.ย. 2563 เริ่ม  
    26 ก.ย.2563 - 19 ธ.ค.2564  ผู้รับจ้าง หจก.ศรีทันดร การโยธา 

       ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 5-6   
 

งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จำนวน  1 รายการ 
1. อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,683   
    ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 

       ความก้าวหน้า - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1         

   งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
1. อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุร ีเป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร      
    วงเงิน 181,232,600 บาท เสร็จสิ้น กค. 2566 
    ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1  

 

งบลงทนุปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) 
 1. 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.2564 เริ่ม 18 มี.ค.2564 - 31 ม.ค.2565 

            ความก้าวหน้า คกก.ตรวจรับ งานงวดที่ 3 เมื่อ 2 ก.ย. 64  เร่งรด 
2. 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. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 หจก.วิจิต บิลด์ 
     ความก้าวหน้า คกก.ตรวจรับพัสดุ ประชุมตรวจรับงานงวดที ่4  

 

 งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท  
 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง          
                     ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ) รอ คกก.ตรวจรับพัสดุพิจารณาขยายเวลา ตามหนังสือ  
                     ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ) 
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 งบเงินกู้ วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์ 
 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่อยู่ในวงเงินที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ 

- เครื่องช่วยหายใจขนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน  
800,000 บาท ของโรงพยาบางสะพาน โดยวิธี E-bidding  
ความก้าวหน้า รอส่งมอบ (ครบกำหนดสัญญา 13 พ.ย.64) 
- รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง 

 ราคาเครื่องละ 450,000 บาท ของโรงบางสะพานและโรงพยาบาลทับสะแก  โดยวิธี E-bidding   
ความก้าวหน้า รอส่งมอบ (ครบกำหนดสัญญา 13 พ.ย.64) 

  

งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปเีดียว) 
1. อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์  รพ.กุยบุรี 

       ความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง คกก.TOR กำหนดราคากลาง 
 2. ปรับปรงุ ซ่อมแซมหลังคาอาคารและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รพ.สต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก 
         ความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง คกก.TOR กำหนดราคา 
  

 งบลงทุนปี 2565  รายการครุภัณฑ ์
1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อน    
    ขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4รพ.สต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี วิธี เจาะจง 

     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง คกก.TOR กำหนดราคากลาง 
2. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลม 
    หายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป รพ.บางสะพาน 

     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง คกก.TOR กำหนดราคากลาง  วิธี E-bidding 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งการก่อสร้างงานที่ 
 ค้างอยู่ การก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.ห้วยแสลงพันธ์ บ้านพัก สสอ.หัวหิน ปีงบ 2563 เนือ่งจากผู้รับจ้าง 
 ทิ้งงาน ขณะนี้เหลือการก่อสร้างอีก 3 งวดงาน ให้งบประมาณแห่งละ 700,000 บาท ทางจังหวัดได้ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่เหลืออยู่ ให้ฝ่ายบริหารประสานงานกับพ้ืนทีใ่ห้ 
 ดำเนินการหาผู้รับจ้างก่อสร้างเพ่ิมเติม และให้พ้ืนที่ตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอรึไม่ หากไม่พอให้ 
 ดำเนินการทำหนังสือถึง CUP เพ่ือสนับสนุนเบื้องต้นก่อน 
ประธาน ฝากผู้บริหารช่วยกำกับดูแล 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สรุปผลการบริหารจัดการงบประมาณ  
 งบดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณงบดำเนินงานทั้งสิ้น 48,945,241  บาท เบิกจา่ย 48,928,557.59 บาท คิดเป็นร้อย 
 ละ 99.97 บาท  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวนเงิน 36,817,590 บาท งบดำเนินงาน 
 จัดสรรเฉพาะ 4,722,216 บาท  งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน 5,574,422.84 บาท ในส่วน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,710,538.40 บาท  โรงพยาบาลเบิกจา่ยทั้งสิ้น  
 3,431,247.70 บาท   
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 สำหรับรายการงบประมาณเบิกแทนกัน มีผลการเบิกจ่าย 153,374 บาท  และงบเงินอุดหนุน   
 จำนวนเงิน 85,000 บาท  

ภาพรวมงบประมาณ NON UC ปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้  
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 

ประเภทงบ  รับจัดสรร   เบิกจ่าย   คงเหลือ   ร้อยละ  
งบดำเนินงาน ปี 2564  429,000.00  - 429,000.00  0   
ครุภณัฑ์ ปี 2564 2,430,400.00  - 2,430,400.00  0   
สิ่งก่อสร้าง ป ี2564 1,367,682.80  - 1,367,682.80  0    
สิ่งก่อสร้างผูกพัน 65,331,424.50  - 65,331,424.50  0  
งบเงินกู้ (ครุภัณฑ์) 15,749,000.00  6,494,000.00  9,255,000.00  41.23  

ประเภทงบ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบกลาง(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 980,607.56  73,500.00  907,107.56  7.50  
งบกลาง(ค่าเสี่ยงภยั)  17,721,862.00 0.00 17,721,862.00 0 

 รวม   104,009,976.86  6,567,500.00  97,442,476.86  6.31  
 

งบประมาณปี 2565  

ประเภทงบ  รับจัดสรร   เบิกจ่าย   คงเหลือ  
 

ร้อยละ  
งบดำเนินงาน - คชจ.ด้านบุคลากร 
(พตส./คตส./ประกันสังคม) 

     8,823,400.00    13,795.00    8,809,605.00  0.16  

งบลงทุน - ครุภัณฑ ์      1,820,000.00              -         1,820,000.00  0   

งบลงทุน - สิ่งกอ่สร้างผูกพัน   104,005,700.00                 -      104,005,700.00  0   

งบลงทุน - สิ่งกอ่สร้างปีเดียว     13,248,800.00               -        13,248,800.00  0  
รวม    127,897,900.00   13,795.00    127,884,105.00  0.01  

งบกลาง - ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน      4,947,500.00                  -        4,947,500.00  0   
งบกลาง - ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ      5,627,083.00                 -         5,627,083.00  0   

รวม     10,574,583.00                 -        10,574,583.00  0   
 
  ความคืบหน้าการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบดำเนินงาน ปี 2565 
  สถานการณ์การได้รับจัดสรรงบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2565 เทียบกับปีงบประมาณ  
  2563-2565  ปี 2563 ไดร้ับจัดสรร 7,541,600 บาท ปี 2564 ได้รับจัดสรร 6,004,300 บาท  
      และปี 2565 ได้รับแจ้งจัดสรรทั้งปี จำนวน 2,445,900 บาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 59.26  
  โดยลดลงในทุกรหัสงบฯ  และได้แบ่งยอดวงเงินที่จัดสรรออกเป็น 2 งวด งวด 1 จำนวน 1,090,500  

  บาท งวด 2 จำนวน  1,355,400 บาท สำหรับงบประมาณจัดสรรเฉพาะ ปี 2565 สำนักงานสาธารณสุข  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจัดสรรทั้งป ีจำนวนเงิน 1,091,665  บาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ  
  78.77 (ลดลง 3,720,880 บาท) 
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  สำหรับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565  
  - งบดำเนินงานตามภารกิจพืน้ฐาน  
    1. งบดำเนินงานตามภารกิจพืน้ฐานของ สสจ. 
           1.1) ร้อยละ 40 ของวงเงินทั้งหมด : จัดสรรเท่ากันทุกจังหวัด 
           1.2) ร้อยละ 60 ของวงเงินทั้งหมด : จัดสรรแปรผันตามสัดส่วนร้อยละของรายการต่อไปนี้ 
          - ร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด : จัดสรรตามจำนวน อำเภอ ของแต่ละจังหวัด 
          - ร้อยละ 20 ของวงเงนิทั้งหมด : จัดสรรตามจำนวน รพ.สต./ศสม. ของแต่ละจังหวัด 
           - ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมด : จัดสรรตามค่าเฉลี่ยของระยะทางจากอำเภอไปยัง 
      จงัหวัดของแตล่ะจังหวัด 
          - รอ้ยละ 10 ของวงเงินทั้งหมด : จัดสรรตามค่าเฉลี่ยของระยะทาง จากจังหวัดไปยัง 

      กระทรวงสาธารณสุข 
  2. งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสอ. 
     2.1 สนับสนุน สสอ.แห่งละ 50,000 บาท (วงเงินจัดสรรทั้งปีงบประมาณพ.ศ.2565) เพ่ือเป็น 

-  ค่าตอบแทน  
-  ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ  
  ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น  
- ค่าวัสดุ 

 

การจัดส่งแผนปฏิบัติการรองรับ “งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน และงบจัดสรรเฉพาะ” 
ที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ข้อสั่งการ : ให้หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564   

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/แนวทางการบริหารแผนงาน/แผนเงิน ปี 2565 สสจ.ปข.  ดังนี้ 
       1. แผนงาน/เงินให้ทำเป็นแผนปีลงข้อมูลในทกุกิจกรรมที่จะทำทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณและให้ 
      ให้ครอบคลุมทุกงบประมาณท่ีจะใช้  

   2. การพิจารณาอนุมัติแผน: พิจารณาปีละ 2 ครั้ง (สิ้นไตรมาสที่ 2 ทบทวนปรับแผนและเสนอขอ 
       อนุมัติใหม่) 

   3. การใช้งบประมาณสำหรับทำกิจกรรม/โครงการ (เฉพาะส่วนของ สสจ.) :  
           - หนว่ยงานที่มีงบเฉพาะ/งบสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน: ให้ใช้งบเฉพาะ/งบสนับสนุนจากแหล่งอื่นก่อน 
           - ค่าน้ำมันและค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (นิเทศ ติดตาม ประเมินผล) ให้คิดรวมไว้ใน 
               แผนงาน/โครงการ 
  3. การบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร:  
         - หน่วยงานต้องจัดกิจกรรมตามแผน กรณีไม่ได้ทำตามแผนต้องแจ้งขอปรับ หรือขอเปลี่ยน 
             หรอืคืนเงิน 
  4. การเสนอขออนุมัติแผนงาน/แผนเงินจาก นพ.สสจ.: 
         - กรณีหน่วยงานนอก สสจ. : กง.ยุทธฯ จะดำเนนิการตรวจสอบแผนงานโครงการที่เสนอ 
            กับ Planfin ของหน่วยงาน และรายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัด (กรณีท่ีเป็น 
                 โครงการที่เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
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                ก่อนเสนอ นพ.สสจ.อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณากลับหน่วยงาน 
  5. การขออนุมัติจัดกิจกรรม/จัดทำโครงการตามแผนงาน 
          - หนว่ยงานต้องแนบแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก นพ.สสจ.แล้วทุกครั้ง  
ประธาน  งบประมาณของหน่วยบริหาร จะติดตามความก้าวหน้าในระดับเขต ว่าจะมีงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไม่ 

   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.2 ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (PA/KPI) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ประจำปี 
งบประมาณ 2564  
ตัวชี้วัด PA มี 9 ตัวชี้วัด ผ่านจำนวน 8 ตัวชีว้ัดคิดเป็นร้อยละ 88.89% 
ตัวชี้วัด KPI มี 54 ตัวชี้วัด ผ่านจำนวน 39 ตัวชีว้ัดคิดเป็นร้อยละ 72.22% 
ตัวชี้วัด PA&KPI มี 63 ตัวชี้วดั ผ่านจำนวน 47 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 74.60% 
 

ผลการดำเนินงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในไตรมาสที่ 4  ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  อำเภอหัวหินมีอัตราตายมารดา 
63.41 อำเภอเมือง 101.83 ภาพรวมทั้งจังหวัด 54.2 จากเป้าหมาย <17/แสนประชากร 
ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดี สมส่วน อำเภอที่ต่ำกว่าเกณฑ ์ได้แก่ อ.ปราณบุรี 62.63     
อ.สามร้อยยอด 58.99 อ.กุยบุรี 51.29 อ.ทับสะแก 56.33 อ.บางสะพาน 43.12 อ.บางสะพาน
น้อย 54.14 ภาพรวม 55.06 จากเกณฑ์ > ร้อยละ 64  
ตัวช้ีวัด 7  ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน   
มี 5 อำเภอที่ไมผ่่านเกณฑผ์ู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ อ.หัวหิน 38.64 อ.สามร้อย 
ยอด 33.65 อ.เมือง 21.26 อ.บางสะพาน 28.73 และ อ.บางสะพานน้อย 20.82 ส่วนอำเภอที่ 
ผลงานไมผ่่านเกณฑ์การมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน มี 2 อำเภอ 
ได้แก่ อ.บางสะพานน้อย 80.00 อ.กุยบุรี 83.33  
ตัวชี่วัด 15 จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้  
ภายใน 21 – 28 วัน มี 2 อำเภอที่ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.หัวหิน 94.12 และ อ.กุยบุรี 66.67 
ภาพรวมทัง้จังหวัด ผลงาน 96.36  จากเป้าหมายร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด 24  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษา 
ที่เหมาะสม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอำเภอ  
ตัวช้ีวัด 25  อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  เป้าหมายอัตราความสำเร็จ 
การรักษา >88 อำเภอทีผ่ลงานไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.หัวหิน80.95 อ.ปราณบุรี 85 อ.กุยบุรี 75 
อ.บางสะพาน 87.5 อ.บางสะพานน้อย 66.67 ภาพรวมทั้งจังหวัด 85.86 ส่วนเป้าหมายอัตรา 
ความครอบคลุม >85  มีอำเภอหที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.หัวหิน 80.77 อ.ปราณบุรี 66.1 
อ.สามร้อยยอด 51.35 อ.กุยบุรี 20.59  อ.ทับสะแก 28 อ.บางสะพาน 36.21 อ.บางสะพานน้อย 
58.33 ภาพรวมทั้งจังหวัด 60.53  
ตัวช้ีวัด 33  อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน <3.60 อำเภอที่ไม่ผ่านเกณณ์  
ได้แก่ อ.หัวหิน 5.48 อ.เมือง 7.2 อ.บางสะพานน้อย 10.42 ภาพรวมทั้งจังหวัด 4.5  
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ตัวชี้วัด 35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก > 20.5 อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.หัวหิน 
12.32 อ.ปราณบุรี 18.87 อ.สามร้อยยอด 19.23 อ.เมืองฯ 19.09 อ.บางสะพาน 18.88  
อ.บางสะพานน้อย 16.19 ภาพรวมทั้งจังหวัด 17.30  
ตัวช้ีวัด 38 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired<26  
อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.หัวหิน 32.91 อ.สามร้อยยอด 33.33 อ.เมือง 31.01 อ.บางสะพาน 
26.32 รวมทั้งจังหวัด 26.27  
ตัวช้ีวัด 40  อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษา
ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด >60 ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอำเภอ  
ตัวช้ีวัด 41 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด  
- ผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ >70  รพ.หัวหิน 71.71 รพ.ประจวบ 76.64 ภาพรวม 74.05  
- เคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ >70 รพ.หัวหิน 100 รพ.ประจวบฯ 85.25 ภาพรวม  
  92.14 
- รังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ >60 รพ.หัวหิน 58.54  รพ.ประจวบ 59.38 ภาพรวม  
  58.90 
ตัวช้ีวัด 44  อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล  เป้าหมายดำเนินการใน รพท. 2 แห่ง ผลงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ท้ัง 2 แห่ง  
ตัวช้ีวัด 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
- triage level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง >80  รพ.หัวหิน 10.62 รพ.ประจวบ 7.6 ภาพรวม 9.21  
- Ps มากกว่า 0.5 <30 รพ.หัวหิน 70 รพ.ประจวบ 75 ภาพรวม 71.88 
- GCS ≤ 8 <12 รพ.หัวหิน 17.65 รพ.ประจวบฯ 27.03 ภาพรวม 20.44 
- TEA unit <4 รพ.หัวหิน 100 รพ.ประจวบ 100  
ตัวช้ีวัด 58  ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ < 4  
อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ปราณบุรี 6.85 อ.สามร้อยยอด 5.73 อ.กุยบุรี 6.4 อ.เมือง 8.7  
อ.ทับสะแก 6 อ.บางสะพาน 5.5  ภาพรวมทั้งจังหวัด 5.36  
ตัวช้ีวัด 65  ร้อยละของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  
อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ อ.กุยบุรี และอำเภอบางสะพานน้อย  
ตัวช้ีวัด 31  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  

 ผ่าน intermediate ทั้งรพ.หัวหิน และรพ.ประจวบฯ อัตราการติดเชื้อ>70  ไม่ผานเกณฑ์ทั้งรพ.หัวหิน 
(10.01) และรพ.ประจวบ (13.16) ภาพรวม 11.28 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  ประจำไตรมาส 1- 2 ดังนี้ 
1. ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จ.ประจวบฯ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กย. 2564  
2. ทำแผนยุทธฯ & แผนปฏิบัติการจังหวัด/อำเภอ ปีงบฯ 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 ตค. 2564 
3. ทำแผนงานและแผนงบประมาณ ปีงบฯ 2565 (จังหวัด) และแผนงาน/โครงการ ปีงบ 2565  
    เสนอ นพ.สสจ.(รพ./สสอ.) ระหว่างวันที่ 1-15 พย. 2564 



13 
 

                        3.1 ส่งแผนปฏิบัติการตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์พื้นฐาน ที่จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ  
         (สสจ./รพท.) ไปยัง สนง.เขตสุขภาพท่ี 5 ภายในวันที่ 12 พย.2564  
   3.2 ตรวจเยี่ยมพ้ืนที ่ชี้แจงนโยบาย/ร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
         ในปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5-26 พย.2564 
4. สรุปผลงานตาม OKRs นพ.สสจ.: Q1 /2564 วันที่ 30 ธค. 2564 
5. รับตรวจราชการ กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กพ. 2564 
6. สรุปผลงาน & ผลการใช้จา่ยงบฯ งวดที่ 1/65 วันที่ 31 มีค. 2565  

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.4 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่
5 13 พฤศจิกายน 2564 ม.6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง 
6 13 พฤศจิกายน 2564 ม.6 บ้านหลังมุก ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย 
7 17 พฤศจิกายน 2564 ม.9 บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี 
8 26 พฤศจิกายน 2564 ม.6 บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง 

 หมายเหตุ หลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน 
 เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน เพ่ือ 
 มอบชุดยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพ ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยใน 
 การลงเยี่ยมฯ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อเปิดพื้นที่ 
          นำร่องการท่องเที่ยวของจังหวัด 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
นำเสนอ แผนการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือการเปิดพ้ืนที่นำร่องการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 เป้าหมาย & ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 รองรับการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย เดือนพฤศจิกายน 2564 
 1. ประชากรภาพรวม ได้รับเข็ม 1 > ร้อยละ 70 และครบ 2 เข็ม > ร้อยละ 60 
  เดิมกำหนดเป้าหมายครอบคลุม ร้อยละ 70 ในเดือนธันวาคม 2564  จึงกำหนดตัวเลขของ 
 ร้อยละ 70 ซ่ึงเท่ากับ 404,665 คน เป็นตัวเลขในการกำกับตดิตามการบริหารวัคซีนของจังหวัด 
 2. ประชากรกลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม > ร้อยละ 80 
 ผลงานการฉีด ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย.2564 

 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 578,094 คน (ข้อมลูจากฐานทะเบียน 
 ราษฎร์ของมหาดไทย ณ มี.ค.2564 รวมประชากรแฝงจาก สนง.สถิติแห่งชาติ) ได้รับวัคซีนเข็ม 1   

จำนวน 351,805 คน คิดเป็นร้อยละ 60.86  ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 273,241 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.27  สำหรับประชากรกลุ่ม 608 จำนวน 135,606 คน (ข้อมูลจากฐาน MOPH IC 
กระทรวงสาธารณสุข) ได้รับวัคซีน เข็ม 1 จำนวน 91,668 คน คิดเป็นร้อยละ  67.6 และครบ 2 เข็ม 
จำนวน 82,391 คน คิดเป็นร้อยละ 60% 
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 จากข้อมูลผลงานการฉีด จะเห็นว่า การได้รับวัคซีนของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ยังไม่ 
ครอบคลุม ตามเกณฑ์เป้าหมายทีต่ั้งไว้ ทั้งในส่วนของประชากรภาพรวมและประชากรกลุ่ม 608 
เนื่องจากจังหวัดไม่ได้รับจัดสรรตามเป้าหมายที่กำหนด 

  
 สถานการณ์การบริหารจัดการวัคซีนในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน /พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 แหล่งข้อมูล : 1. ข้อมูลประชากร จากฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง  
                      กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2563 

      2. ข้อมูลประชากรได้รับวัคซีน จากฐานข้อมูล MOPH IC กระทรวงสาธารณสุข   
 ภาพรวม การได้รับวัคซีนของประชาชนในอำเภอหัวหิน ครอบคลุมตามเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. กรณี การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม 607 
 1.1 การสำรวจประชากรกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพ่ือติดตามให้มาฉีดวัคซนี 
       ข้อเสนอแนวทางการจัดการ 
    1. IT จังหวัด : กรองข้อมูลประชากรกลุ่ม 607 ที่มีรายชื่ออยู่ใน WL  
       - เลือกเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 
       - นำข้อมูลที่ได้มาชนกับฐาน HDC เลือกเฉพาะ Type Area 1,3  
       - ตัดคนที่เสียชีวิตออก (กรณีผู้สูงอายุ) 
       - นำข้อมูลที่ได้มาชนกับแฟ้มรับบริการใน ปีงบประมาณ 2564 ได้ข้อมูลจำนวนกลุ่ม 607  
        เป้าหมาย จำนวน 15,185 คน กระจายอยู่ในทุกอำเภอ 
       - ส่งข้อมูลที่กรองออกมาได้ทั้งหมดให้พ้ืนที่ 
    2. พ้ืนที่ (รพ.สต./อสม./ท้องถิ่น/ท้องที่) :  
       - สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนตามรายชื่อที่จังหวัดส่งให้ ( 15,185 คน ) 
       - ส่งข้อมูลให้จังหวัด  ภายในเวลา เพ่ือขอรับสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวง 
 1.2 จัดบริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
       ข้อเสนอแนวทางการจัดการ 
      - ให้ทีมอำเภอ (สาธารณสุข + ปกครอง + ส่วนราชการอื่น) ทำแผนจัดบริการเชิงรุก เพื่อฉีดวัคซีน 
     ให้ครอบคลุมตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งจังหวัด 
นายแพทย์สมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เนื่องจากเดือนหน้ามีข่าวออกมาว่าจะ 
 ปรับเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีน เป็น แอสตรา้ + แอสตร้า +  ไฟเซอร์ ทำให้คนทีย่ังไม่ได้รับวัคซีนรอ แตก็่ 
 ยังไม่แนน่อน  

พื้นที่นำร่อง จำนวนประชากร 

อ.หัวหิน 
ทั้งหมด ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไดร้ับวัคซีนเข็ม 3 

(คน) จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ต.หัวหิน 50,925 58,776 115.42 44,339 87.07 1,312 2.58 
ต.หนองแก 18,695 8,194 43.83 6,120 32.74 230 1.23 
รวมทั้ง ทม.

หัวหิน 
69,620 66,970 96.19 50,459 72.48 1,542 2.21 
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นายเรวัฒน์  สุขหอม  สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้ความเห็นว่า ให้หาวัคซีนมาก่อนค่อยออกสำรวจคนที่ 
 จะฉีด 
 

 2. กรณี การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
 2.1 การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 Wks.ขึ้นไป ที่ยัง 
 ไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  
 ข้อเสนอแนวทางการจัดการ 
 - ให้ผู้รับผิดชอบงาน ANC ของ รพ./ สสอ. สำรวจความต้องการ  ฉีดวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์เป้าหมาย  
 - ส่งข้อมูลให้จังหวัด  ภายในเวลาที่กำหนด  เพ่ือจังหวัดพิจารณาจัดสรรวัคซีน (ที่เหมาะสม) ให้ 
 2.2 จัดบริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
    ข้อเสนอแนวทางการจัดการ 
 บริหารจัดการให้มีการฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์เป้าหมายที่คลินิก ANC ของโรงพยาบาล 
 3. กรณีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทั่วไป 
 ข้อเสนอแนวทางการจัดการ 
 - เปิดรับ Walk in ใน / นอกหน่วยฉีดที่ฉีดเป็นปกติ 
 - จัดทีมออกฉีดเชิงรุก  กรณีมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก  เช่น โรงงาน 
นายเรวัฒน์  สุขหอม  สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ แจ้งปัญหาการฉีดวัคซีน คือ คนอยากฉีดวัคซีน แต่ไมมี่ 
 วัคซีนฉีดให้ และอยากให้จัดสรรวัคซีนให้ สสอ. โดยไม่ต้องผ่าน รพ. 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 วัคซีนทั้งจังหวัดตอนนี้เหลือประมาณ หมื่นต้นๆ และถ้ามีการฉีดในวันนี้อีก อาจเหลื่อไม่ถึง 1 หมื่น  
 ดังนั้น ถ้าหน่วยงานไหนที่ไม่มีคนมารับการฉีดวัคซีนให้แจ้ง สสจ. เพื่อรับคืนวัคซีน ส่งต่อให้พื้นทีท่ี่มี 
 ความพร้อม และมีประชาชนที่อยากฉีดวัคซีนต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

5.2 แผนตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อชี้แจงนโยบายและหารือแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 แจ้งแผนตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงนโยบาย ออกเดินทางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ นัดหมายเวลาออกเดินเป็นรายวัน 

09.00 – 09.45 น. เดินทางถึงโรงพยาบาล ใช้เวลาเยี่ยมชม  30 - 45 นาท ีเดินสำรวจ  
          (Walk Through Survey) ในโรงพยาบาล  
10.00 – 12.00 น. นำเสนอในห้องประชุม ตามลำดับ ดังนี้ เวลาในการนำเสนอ 
         - คปสอ. นำเสนอข้อมูลภาพรวมของ คปสอ. ไม่เกิน 30 นาที 
         - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ : นำเสนอประเด็นงานที่ควรมุ่งเน้น ไม่เกิน15 นาที 
            ในปี 2564 (PA/KPI ปี 2565) รวมไม่เกิน 15 นาท ี
                       - กลุ่มงานอ่ืนๆ ในสสจ. : ให้ข้อมูล/ข้อเสนอ เพื่อการพัฒนาในไม่เกิน 30 นาท ี
                         ประเด็นที่ต้องการมุ่งเน้น (ตามบริบท & สภาพปัญหาของพ้ืนที่) เวลาที่เหลือ 
                       - นพ.สสจ.: มอบนโยบายการพัฒนางาน ในปี 2565  
                       - อภิปราย/ซักถาม   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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13.00 – 14.30 น. ตรวจเยี่ยมใหก้ำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งที่ 1 ให ้สสอ.เลือก รพ.สต.ที่จะ       
     ให้เยี่ยม สสอ.นำเสนอภาพ 
14.30 – 16.00 น.      ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งที่ 2 
รปูแบบการนำเสนอข้อมูล 
คปสอ. ที่รับการตรวจเยี่ยม : นำเสนอข้อมูลทั่วไป, กลุ่มเป้าหมายสำคัญ, การบริหารจัดการของ CUP, 
ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในพ้ืนที,่ ผลงานเด่นของปีที่ผ่านมา และแผนพัฒนางานในปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มงานยุทธฯ : นำเสนองานที่มุ่งเน้นในปี 2565 (PA/KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 
กลุ่มงานอ่ืนๆ ในสสจ. : ให้ข้อมูล ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา (เน้นงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2564 หรืองาน 
            ทีม่ีเปลี่ยนแปลงการวัดผลในปี 2565) 
การตรวจเยี่ยม รพ.สต. : - ตรวจเยี่ยม 2-3 แห่ง/อำเภอ (ขึ้นกับเวลา) โดยให้มีการนำเสนอภาพการ 
                               บริหารงานของ สสอ. ที่ รพ.สต.แรกท่ีตรวจเยี่ยม  
                               - ลำดับการตรวจเยี่ยม รพ.สต. (1) Walk Through Survey รพ.สต.   
      (2) นำเสนอภาพงานของ รพ.สต.สั้นๆ (ไม่เกิน 15 นาที) 

กำหนดตรวจเยี่ยม รพ.สต. 
  5 พ.ย.2564 บางสะพานน้อย : รพ.สต.บางสะพาน / รพ.สต.ดอนจวง 
10 พ.ย.2564 บางสะพาน :  รพ.สต.ทุ่งขีต่้าย / รพ.สต.ร่อนทอง 
12 พ.ย.2564 ทับสะแก :  รพ.สต.เข้าล้าน / รพ.สต.ห้วยยาง 
15 พ.ย.2564 เมือง : สอน.กม.5  / รพ.สต.หนองยายเอม 
17 พ.ย.2564 กุยบุรี : รพ.สต.กุยบุรี / รพ.สต.บ้านป่าถล่ม 
19 พ.ย.2564 สามร้อยยอด : รพ.สต.ไร่เก่า / รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 
24 พ.ย.2564 ปราณบุรี : รพ.สต.ปากน้ำปราณ / รพ.สต.บ้านโรงสูบ 
26 พ.ย.2564 หวัหิน : รพ.สต.หนองพลับ / รพ.สต.หินเหล็กไฟ 

 สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่จะลงพ้ืนที่ให้ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป 

ประธาน ขอเชิญ ผอ.รพ.หัวหิน และ ผอ.รพ.ประจวบเข้าร่วมตรวจเยี่ยมด้วย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาพรวมจังหวัด 

นายนิสิต  บญุนาค  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติด 
 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 3 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

1) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,735 ราย รักษาหาย 13,209 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 3,070 ราย  
   เสียชีวิต 101 ราย  
2) เหตุการณ์การ ระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ทีค่วบคุมไมไดภ้ายใน 28 วัน มีดังนี ้
   - อำเภอหัวหิน : Cluster โรงงานโดล/ ชุมชนเนปาล-โตรงุ / นร.นายสิบ/ ตลาดฉัตรชัย  
   - อำเภอปราณบุรี : Cluster ตลาดฉัตรแกว/ รง.สยาม  
   - อำเภอกุยบุรี : Cluster บานเพื่อนกุยบุรี/รง.กุยบุรี  
   - อำเภอเมือง : Cluster เรอืนจํา  
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 3) ตรวจชาวตางดาวที่ถูกจับกุมกรณีหลบหนีเขาเมือง เรรอน และชาวไทยลักลอบขามแดนจากเมียนมา  
ตั้งแตว่ันที่ 13 ก.ค. - 30 ต.ค.2564 จํานวน 101 เหตุการณ  733 ราย พบผูติดเชื้อ 88 ราย 
(ระลอกใหม 84 ราย)  
4) ประเมินแนวโนมและมาตรการ 
- สถานการณภาพรวมจังหวัด มีแนวโนมดีข้ึน พ้ืนที่ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ คือ พ้ืนทีอ่ำเภอปราณบุรี  
อำเภอหัวหิน และอำเภอเมือง 
- มาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ COVID FREE SETTING ทุกพ้ืนที,่ เฝาระวังอยางตอเนื่องใกลุ่ม 
  ที่มาจากตางจังหวัด แรงงาน(ใน/นอกประเทศ) กลับบาน มาทํากิจกรรม กิจการในพ้ืนที่, ทำ Active  
  Surveillance ด้วย ATK ทุกพ้ืนที่ตอเนื่อง  

 - พ้ืนที่เสี่ยง 11 setting จากการสอบสวนโรคเกี่ยวของกับแรงงานตางดาว บาน/ชุมชนแออัด การ 
   รวมกลุม อาชีพทําหมึก/หัวไชเทา  

- รพ.สนับสนุน ATK ใหทีม Active  Surveillance แนวคิด 20:80 อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง/ 
  1 สถานที ่ๆ ละ 5-10 ตัวอยาง เนนให้ครอบคลุม 
- กระจาย ATK ใหทั่วถึง โดยการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น 
- โรงงาน ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในทุกโรงงาน สรางเสริมพฤติกรรม ใหความรู “อยูกับบุคคลที่ 2 ตอง 
  สวมแมส” กรณเีกิดการระบาดในโรงงาน ต้อง BUBBLE & SEAL เปาหมายชวยผูประกอบกิจการที่ 
  พบผูติดเชื้อดําเนินกิจกรรมไดโดยไมปดกิจการ 
- ทําบัญชีผูกลุมเปราะบาง ทํากลุม Small BUBBLE ในโรงงาน 
- แรงงานตางดาวใหมีการตรวจอยางตอเนื่อง โดยนายจางสัปดาหละ 1 ครั้ง ฉีดวัคซีนแรงงานตาง 
  ดาวให้ครอบคลุม หรือคนไทยรอบชุมชนตางดาว ใหปกครองดูแลกิจกรรมการรวมกลุม จํากัดวงใน 
  ชุมชน     
- สอบสวนและทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม ในคนอยางตอเนื่องภายใน 24 ชม. 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 6.2 สถานการณ์การระบาดและการจัดการเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอปราณบุรี 
นายดำรงรักษ์  ชูไพรฑูรย ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี นำเสนอ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ใน 
 พ้ืนที ่อำเภอปราณบุรี ในส่วนของการฉีดวัคซีน  อำเภอปราณบุรี มีประชากรจำนวนมาก ผลงานการ 
 ฉีดวัคซีนเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นความครอบคลุมจึงมองดูน้อย ถ้าพิจารณาจำนวนเข็มการฉีด ไม่ได้น้อย 
 กว่าอำเภออ่ืน ระยะหลังๆ ฉีดได้น้อยเนื่องจากเป็นวัคซีนซิโนแวค ประชาชนไม่อยากฉีด  ในส่วนของ 
 การบริหารจัดการคนไข้ เนื่องจากช่วงนี้มีคนไข้โควิดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ขอขอบคุณ รพ.กุยบุรี รพ.ทับสะแก  

รพ.บางสะพานน้อย ที่ช่วยรับคนไข้ของปราณบุรีไปรักษา และขอขอบคุณ รพ.หัวหิน ทีเ่ข้ามาดูบริษัท  
เนเชอรัลฟรุต จำกัด ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี  รพ.ปราณบุรี สามารถรับคนไข้ โควิดได้ 35 
ราย และเม่ือคนไข้เพ่ิมมากข้ึน ได้จัดตั้ง รพ.สนามบ้านพักและศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรี(ปากน้ำปราณ) 
สามารถรับคนไข้ โควิดได้ 120 ราย ได้รับการดูแลจาก อบต.ปากน้ำปราณ เนื่องด้วยปัจจุบันคนไข้
เพ่ิมข้ึนมากสามารถรับคนไข้ได้ 180 ราย ปัญหาที่มีขณะนี้คือ ค่าไฟฟ้า 3 เดือน ทีค่้างชำระ 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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นายทักษ์  จันทร์ชูกลิ่น   สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี นำเสนอ การจัดการ รพ.สนาม, CI, HI และการบริหารวัคซีน  
 แนวทางในการดำเนินงานจะคล้ายกัน แต่ทาง สสอ.ปราณบุรีจะมีการประชุม EOC ในพ้ืนที่เมื่อมีการ 
 ระบาดสูงในพ้ืนที่ ในส่วนของการเฝ้าระวัง ให้ รพ.สต.เข้าพ้ืนที่แจ้งชุมชน/ สถานประกอบการ ให้ปฎิบัติ 
 ตามมาตรการต่างๆ  มีการตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยง การควบคุมโรค เมื่อได้รับเคศ ผู้ป่วยจาก รพ. ทาง  
 สสอ. จะส่งเคสให้พื้นที่ทีร่ับผิดชอบ แจ้งผลกับผู้ป่วย ทางทีม CDCU จะลงพ้ืนที่สอบสวนโรค และ อบต. 
 จัดทมีทำลายเชื้อ และแจกถุงยังชีพเพ่ือการกักตัวรักษา   
นางจันทิรา โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งการดูแลอาการและถงุยังชีพ  
 จะมีทางกาชาด และ อบต. เป็นผู้สนับสนุน  วันศุกร์ที่ 5 พย.64 สาธารณสุขนิเทศ เขต 5 จะลงพื้นที่ 
 อำเภอปราณบุรี เพื่อติดตามจำนวนผู้ป่วย ว่าจะสามารถติดตามควบคุมโรคได้หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 6.3 การบริหารจัดการเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
      กรณีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ในโรงงาน 
 

นายพลสิต  เวที  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ. เมืองฯ นำเสนอการบริหารจัดการเพ่ือการควบคุมการแพร่ 
 ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรณีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ในโรงงาน อำเภอเมืองประจวบฯ  
 มีทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ  (Communicable Disease Control Unit  :  CDCU) และ
 (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ทั้งหมด 6 ทมี มีโครงสร้างการบริหารงานเพื่อ 
 รองรับสถานการณ์ Covid 19  จำนวน 8 ศูนย์ ครอบคลุม 3 เทศบาล และ 5 อบต.  การระบาดที่ 
 เป็นคลัสเตอร์ในสถานประกอบการ มี 3 คลัสเตอร์ ยกตัวอย่างการบริหารจัดการเพื่อการควบคุมการ 
 แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรณีโรงงานทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด ทางศูนย์ประสาน 
 Covid 19 ได้ดำเนินการเพ่ือตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรค  ดังนี้ 
 ก่อนเกิดเหตุการณ์  
 ลงพ้ืนทีต่รวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประชุมผู้บริหารเพ่ือเตรียมความพร้อม การป้องกันใช้มาตรการ  
 DMHTT เข้มข้น  การกักตัวคนงาน 14 วันก่อนเริ่มทำงาน การคัดกรองอุณหภูมิ การบันทึกไทม์ไลน์  
 รายบุคคล การทำลายเชื้อสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน การจัด Bubble กลุ่มเล็ก (กลุ่มละ 4 คน) การ 
 แยก Line การปฏิบัติงานระหว่างคนไทยกับพม่าและให้เฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
 กันเอง 

 ขณะเกิดเหตุการณ์ 
 กรณีพบเชื้อ แยกผู้ป่วยออกจาก HR ทันท ีผู้ป่วยส่งตัวไป CI ทุ่งกระต่ายขัง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็น 
 พนักงานในโรงงาน คนไทยให้ HQ ทีบ่้านตนเอง 14 วัน คนต่างด้าวให้เข้า LQ ของโรงงาน   
 HR ร่วมบ้าน ถ้าเป็นคนไทยให้ HQ ที่บ้านตนเอง 14 วัน คนต่างด้าว ปิดชุมชน 14 วัน  ตรวจ ATK ทุก  
          7 วัน ถ้าผลบวกแยกออก ทำลายเชื้อสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน โรงงานจ่ายเงินให้พนักงานและเลี้ยง 
 อาหารขณะกักตัว พร้อมทั้งให้ข้าวสารอาหารแห้งแกค่รอบครัวพนักงานขณะกักตัว 
 หลังเกิดเหตุการณ์ 
 โรงงานตรวจ ATK พนักงานทุก 7 วัน จัดโซนบ้านเช่าแยกพนักงานโรงงาน จากคนงานกลุ่มอ่ืนๆ 
 ถ้ามีการรับคนงานใหม่ ให้ใช้ตามมาตรการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีการกักตัวก่อน 14 วัน  
 พรอ้ม ATK ก่อนเข้าทำงาน 
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 การดำเนินการศูนย์พักคอย 
 รูปแบบศูนย์พักคอยของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปรับจากรูปแบบปกติ คือ ศูนย์พักคอยขนาดใหญ่  
 3 แห่ง ได้แก่ CI ต.บ่อนอก, CI ต.อ่าวน้อย, CI ต.คลองวาฬ  ใช้เป็นทั้ง CI และ LQ ในที่เดียวกัน แต่ 
 แบ่งโซนแยกกันชัดเจน ระหว่าง CI กับ LQ เพ่ือใช้เป็นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1 แผนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความประสงค์ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ในเขตจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ของ อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน  ความชัดเจนยังไม่มี คาดว่าจะมีการหารือต่อไป ให้ติดตามความคืบหน้า 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นางเบญจวรรณ  ยอดเชื้อ แจ้งหารือแนวทางการขออุทธรณ์เงินเพ่ิม 1 เปอรเ์ช็นต์ กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโควิด  
 19  โดยในรอบการประเมิน เมย.2563 และ ตค.2563 ทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีบางหน่วยงานจะขออุทธรณ์ ขอให้ยึดหลักเกณฑ์เดิมของสำนักงาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พิจารณาในรอบที่ผ่านมา  

1. จะตอ้งเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่ง หรือมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์ โควิด 19  
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเงินเดือน  
ในการขออุทธรณ์ ให้ ผอ.รพ. , สสอ. เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสารตัวจริงและส่งมายังกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ 5 พย. 2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายเชิดชาย  สุธรรมรักษ ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก สอบถามเรื่องโครงการ สปสช. ตอ้งเสนอ สสจ. ด้วยหรือไม่  
 เพ่ือจะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจน 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ แจ้งถ้าเงินโอนเข้าเงินบำรุงให้ใช้ระเบียบ 
 เงินบำรุง การประชุม ฝึกอบรม ต้องเสนอ นพ.สสจ.พิจารณาอนุมัติ 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ หมายเหตุ 
8 พ.ย.64 09.00 น. อำเภอหัวหิน  พร้อม ผอ.รพ.สต.ในเขตพื้นที่ 

  10.30 น. อำเภอปราณบุรี " 

  13.30 น. อำเภอสามร้อยยอด " 

  15.00 น. อำเภอกุยบุรี " 

9 พ.ย.64 09.00 น. อำเภอบางสะพานน้อย พร้อม ผอ.รพ.สต.ในเขตพื้นที่ 

  10.30 น. อำเภอบางสะพาน  " 

  13.30 น. อำเภอทับสะแก " 

  15.00 น. อำเภอเมือง " 
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นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 แผนงานโครงการ ปีนี้ให้จัดทำและเสนอขออนุมัตเิป็นแผนปี เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถปรับแผนและ 
 เสนอเข้ามาใหม่ได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดประชุม   เวลา  17.15 น.     
 
 

                                                                                
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                  (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


