
การประชมุคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสขุระดบัจงัหวดั

ครัง้ท่ี 1 / 2565    

วนัศกุรท่ี์  7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชมุราชภกัด์ิชัน้ 5

ส านกังานสาธารณสขุประจวบคีรขีนัธ ์



ระเบียบวาระกอ่นการประชมุ

1.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE ระดับต้นแบบเงิน ระดับประเทศ 

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดตอ่และยาเสพติด



จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ไดร้บัพระราชทาน ถว้ยรางวลัจากทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา  สริวิฒันาพรรณวด ี

ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE ระดบัตน้แบบเงนิ  ระดบัประเทศ  

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2564 

ระหวา่งวนัที ่21-23 ธนัวาคม 2564  ณ อมิแพค ฟอร ัม่ เมอืงทองธานี



ระเบียบวาระกอ่นการประชมุ

2. มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ โรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดตอ่และยาเสพติด



มอบเกยีรตบิตัรและโลร่างวลั

โรงพยาบาลทีผ่า่นเกณฑป์ระเมนิคณุภาพ NCD Clinic Plus ดเีดน่

ประจ าปีงบประมาณ 2564

ดว้ยกรมควบคมุโรค  โดยกองโรคไมต่ดิตอ่  มกีารประเมนิคณุภาพ NCD Clinic Plus 

ปีละ 2 ครัง้  โดยประเมนิกระบวนการด าเนินงานดว้ยการประเมนิตนเอง และประเมนิ

ผลลัพธโ์ดยใชข้อ้มลูจาก DATA Center พรอ้มกนัทั่วประเทศ  แบง่ผลการประเมนิ เป็น 4 

ระดบั ไดแ้ก ่ระดบัพืน้ฐาน ระดบัด ี ระดบัดมีาก  และระดบัดเีดน่

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑค์ุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีเด่น  รับเกยีรตบิัตรจาก

ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่5 จังหวดัราชบรุ ี จ านวน 2 แหง่  ไดแ้ก่

1. รพ.สามรอ้ยยอด

2. รพ.ทบัสะแก

และ รพ.สามรอ้ยยอด  ไดรั้บคดัเลอืกเป็นตวัแทน เขตสขุภาพที ่5  เขา้รว่มน าเสนอผลงาน 
NCD Clinic Plus Award ประจ าปี 2564   กระทรวงสาธารณสขุ จงึมอบโลร่างวลัชนะเลศิ
ระดบัเขต ให ้รพ.สามรอ้ยยอด  เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจแกท่มีงาน NCD



ระเบียบวาระท่ี 1

เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

โดย...นายแพทย ์สสจ. ปข.















ระเบียบวาระท่ี 2

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข



รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล (กวป.) ครัง้ที ่10/2564 
วนัพธุที ่3 พฤศจกิายน 2564 มทีัง้หมด 16 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และ

สง่ใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้ 
ในวนัที ่7 ม.ค. 2565 จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



ระเบียบวาระท่ี 3

เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ

- งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามป ีและการเตรียมความ  
พรอ้มการด าเนินงานในปี 2565)

- งบค่าเสื่อม (งบผูกพันข้ามป ีและการเตรียมความพรอ้ม
การด าเนินงานในปี 2564)



งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และการ
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานในปี 2565)

โดย...รองคมสัน  ไชยวรรณ์



งบลงทนุผกูพันขา้มปี 
งบลงทนุ ปี 2563-65  



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง (งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ

1. อาคารผูป่้วยใน 5 ช ัน้ รพ.บางสะพาน จ านวน 1 หลงั วงเงนิกอ่สรา้ง 84,000,000 บาท 
งบผกูพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วนั 14 งวดงาน สญัญาเลขที ่14/2564 ลว 6 ต.ค. 63
เริม่ 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผูรั้บจา้ง  หจก.ศรสีะเกษ ทวผีลกอ่สรา้ง

- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่7

งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรกัษาและหอ้งประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงนิกอ่สรา้ง 188,888,888.00 บาท   
งบผกูพัน 63-65 ระยะเวลา 820 วัน 17 งวดงาน สิน้สดุสญัญา 24 สงิหาคม 2566

- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่3
เบกิจา่ยแลว้ 2 งวดงาน เงนิทีไ่ดรั้บจัดสรรมาแลว้ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 สามารถ
ใชไ้ด ้8 งวดงาน



งบลงทนุปี 2564



ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบผกูพนั)

1. อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ีเป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
9,796 ตารางเมตร  วงเงนิ 141,020,000 บาท ระยะเวลา 660 วนั 16 งวดงาน

สญัญาเลขที ่ /2564 ลว 23 ก.ย. 64 เริม่ 24 ก.ย. 64- 15 ก.ค. 66
- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1 เจาะเสาเข็ม

ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

1. อาคารโรงซกัฟอก จา่ยกลาง รพ.ทบัสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
450 ตารางเมตร วงเงนิ 10,136,100 บาท ระยะเวลา 320 วนั 6 งวดงาน 
สญัญาเลขที ่338/2564 ลว 17 ม.ีค.64 เริม่ 18 ม.ีค.64-31 ม.ค.65
- อยูร่ะหวา่ง ผูรั้บจา้งสง่งานงวดที ่4 /5/6 พรอ้มกนั



งบลงทนุปี 2565



ปี 2565 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

1. อาคารสง่เสรมิสขุภาพและอเนกประสงค ์ รพ.กยุบรุ ีจัดจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตาม ว.845
- อยูร่ะหวา่งเสนอ ผูม้อี านาจเห็นชอบผูช้นะ เวน้วรรคอทุธรณ์ 7 วนั

2. ปรับปรงุ ซอ่มแซมหลงัคาอาคารและระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง รพ.สต.นาหกูวาง อ.ทบัสะแก 
วงเงนิ 366,000 บาท ระยะเวลา 90 วนัเริม่ 29 ธ.ค.64 – 28 ม.ีค. 65

ปี 2565 รายการครภุณัฑ์

1. เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจและเครือ่งตรวจวดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดม
สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผา่ตดัทัว่ไป รพ.บางสะพาน   วธิ ี E-bidding ระยะเวลา สง่
มอบ 90 วนั หลงัลงนามสญัญา
อยูร่ะหวา่ง ผูรั้บจา้งเขา้มาท าสญัญา 7 ม.ค. 65



งบค่าเสื่อม (งบผูกพันข้ามปี และการเตรียม
ความพร้อมการด าเนินงานในป ี2564)

โดย...รองจันทนา ศิริโยธิพันธุ์



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่5 มกราคม 2565 

โดย....รองจันทนา  ศริโิยธพิันธุ์



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2563  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 5 มกราคม 2565
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

เบกิจา่ยแลว้

บรหิารสญัญา

กอ่หนี ้

อ าเภอ
บรหิารสญัญา เบกิจา่ยเงนิแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ

หวัหนิ 59 10,900,952 59 10,900,952 

ปราณบรุี 23 4,736,341 23 4,736,371

สามรอ้ยยอด 12 4,853,215 12 4,853,215 

กยุบรุี 26 3,052,166 26 3,052,166 

เมอืงประจวบ 86 9,684,212 86 9,684,212 

ทับสะแก 1 2,000,000 60 4,269,235 61 6,269,235 

บางสะพาน 15 6,394,053 15 6,394,053 

บางสะพานนอ้ย 45 5,417,197 45 5,417,197 

รวม 1 2,000,000 325 47,837,531 326 50,522,450 

เบกิจา่ยภายใน
30 ก.ย. 64



อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา 

อ าเภอทบัสะแก 

ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งทันตกรรม 2,000,000.- (E-bidding ครัง้ที ่3 วธิคีัดเลอืก) 
สญัญาเลขที ่637/2564 ลงวันที ่15 ก.ย.64 วงเงนิ 1,998,000 บาท  5 งวดงาน สิน้สดุ 14 ม.ีค.65
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง งวดที ่3 เป็นไปตามงวดงาน

สปสช.ขยายเวลาเก็บรักษาเงนิ
ถงึ 31 พ.ค.65 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2564 ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 5 ม.ค.65 
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

เบกิจา่ยแลว้ 

บรหิารสญัญา 

กอ่หนี ้

เบกิจา่ยภายใน 
30 ก.ย.65

อ าเภอ
อยูร่ะหวา่งกอ่หนี้ บรหิารสญัญา เบกิจา่ยแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

หวัหนิ - - - - 16 11,625,452.31 16 11,625,452.31 

ปราณบรุี - - 2 140,400 31 4,157,209.34 33 4,297,609.34 

สามรอ้ยยอด - - - - 19 4,866,507.79 19 4,866,507.79 

กยุบรุี 1 278,037.51 - - 16 2,675,915.23 17 2,953,952.74 

ประจวบครีขีันธ์ - - 2 4,860,928.12 17 3,179,000.00 19 8,039,928.12 

ทับสะแก 1 10,000.00 - - 56 5,826,096.08 57 5,836,096.08 

บางสะพาน 2 884,000 26 10,223,375.50 28 11,107,375.50 

บางสะพานนอ้ย - - - - 25 3,060,652.21 25 3,060,652.21 

รวม 2 288,037.51 6 5,885,328.12 206 45,614,208.46 214 51,787,574.09 



อยูร่ะหวา่งกอ่หนี้

หนว่ยบรกิาร รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.กยุบรุี ปรับปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ 
อาคารผูป่้วยรวม
โรงพยาบาลกยุบรุี

278,037.51 215,962.49 494,000.00 หอ้งน ้าอยูใ่นตกึผูป่้วยใน ซึง่มี
ผูป่้วยโควดิพักอยู ่จงึยังไมส่ามารถ
ด าเนนิการได ้ขอเปลีย่นแปลง
รายการ

รพ.สต.เขาลา้น 
อ.ทับสะแก

ถังน ้า แบบสเตนเลส 
ขนาดความจ ุ1,500 ลติร

10,000.00 1,300.00 11,300.00 ราคาตลาดในปัจจบุันสงูกวา่ราคากลาง
มาก ท าใหไ้มส่ามารถจัดซือ้ได ้ขอ
เปลีย่นแปลงรายการโดยมตทิีป่ระชุม
กวป.คร ัง้ที ่11/64 วนัที ่3 ธ.ค.64 
ใหห้น่วยบรกิารทบทวนวงเงนิในการ
จัดซือ้ครภุัณฑร์ายการโตะ๊ส านักงาน 
จ านวน 1 โตะ๊ วงเงนิ 10,000 บาท 
ทัง้นี ้หากหน่วยงานมคีวามประสงค์
เปลีย่นแปลงรายการดังกลา่วใหจั้ดสง่
คณุลักษณะเฉพาะครภุัณฑแ์ละเอกสาร
การสบืราคาจากผูข้ายอยา่งนอ้ย 3 ราย
พรอ้มทัง้แจง้รหสัครุภัณฑเ์ดมิทีข่อ
ทดแทน เพือ่น าเสนอใหค้ณะกรรมการ
วางแผนและประเมนิผลพจิารณาในการ
ประชมุครัง้ตอ่ไป



บรหิารสญัญา

หน่วยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.ปราณบรุี เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น 
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 
40,000 บทียีู

102,400.00 0 102,400.00

อยูร่ะหวา่งตดิตัง้
เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น ตัง้
พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 30000 บี
ทยีู

38,000.00 2,200.00 40,200.00

รพ.ประจวบ
ครีขีนัธ์

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้า
ระบบอตัโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่
850 ลติร(Pre-Post Vac) หอ้งนึง่
ทรงสีเ่หลีย่ม ชนดิ 1 ประตู

2,460,928.12 39,071.88 2,500,000

อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
ปรมิาตรและความดนั ขนาดกลาง

2,400,000 - 2,400,000

รพ.บางสะพาน ปรับปรงุหอ้งฝากครรภ์

732,651.73 0 732,651.73

อยูร่ะหวา่ง
ปรับปรงุ ครบ
ก าหนด 15 
ก.ค.65

เครือ่งวัดความดนัโลหติชนดิ
อตัโนมัตพิรอ้มวัดความอิม่ตวัของ
ออกซเิจนในเลอืด

151,348.27 38,651.73 190,000.00
อยูร่ะหวา่งสง่
มอบ 



ขออนุมัตเิปลีย่นแปลงรายการ
งบคา่เสือ่ม ปี 2564 



รพ.สต.เขาลา้น อ าเภอทบัสะแก
ระดบัหนว่ยบรกิาร 

รายการแผนเดมิ 

รายการแผนใหม ่

เหตผุล

ผอ.สปสช. อนุมัติ

เนือ่งจากรายการถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจ1ุ,500 ลติร ราคาตลาดใน
ปัจจบุนัสงูกวา่ราคากลางมาก ท าใหไ้มส่ามารถจัดซือ้ได ้

ถงัน ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจะ1,500 ลติร  วงเงนิ 11,300 บาท 
(คา่เสือ่ม 10,000 สมทบ 1,300)

โตะ๊ส านักงานเหล็ก   วงเงนิคา่เสือ่ม 8,500 บาท 
เกา้อี ้                       วงเงนิคา่เสือ่ม 1,500 บาท
(ใชส้ าหรับบรกิารผูป่้วย รหสัครภุณัฑเ์ดมิ 7110-007-0001/7,7110-007-002/2)



ใบเสนอราคา 



รพ.กยุบรุ ี
ระดบัหนว่ยบรกิาร 

รายการแผนเดมิ 

รายการแผนใหม ่

เหตผุล

ผอ.สปสช. อนุมัติ

เนือ่งดว้ยสถานการณ์โควดิ มผีูป่้วยเขา้รับการรักษาตวัในตกึผูป่้วยในอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการได ้

ปรับปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ อาคารผูป่้วยรวม โรงพยาบาลกยุบรุ ี
วงเงนิ 494,000 บาท (คา่เสือ่ม 278,037.51 สมทบ 215,962.49)

เตยีงผูป่้วยชนดิสามไก ปรับดว้ยไฟฟ้าราวปีกนกพรอ้มเบาะและเสาน ้าเกลอื  จ านวน 
6 เตยีง เตยีงละ 55,000 บาท วงเงนิ 330,000 บาท(คา่เสือ่ม 278,037.51 บาท  
สมทบ 51,962.49 บาท )
(ใชส้ าหรับบรกิารผูป่้วยและทดแทนของเดมิทีเ่สือ่มสภาพ รหสัครภุณัฑเ์ดมิ 6530-
001-2121/2 (1-38)(2-38)(3-38)(4-38)(5-38)(6-39)



งบคา่เสือ่ม ปี 2565 

เป้าหมายจังหวดัประจวบครีขีันธ ์ 
กอ่หนีภ้ายใน 31 มนีาคม 2565



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 5 ม.ค.65 โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ จัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้งแลว้ ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้งแลว้ ท าสญัญาเรยีบรอ้ย ตรวจรับเรยีบรอ้ยแลว้ รวม 

รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม

รพ.หวัหนิ 3 5,760,909.17 6 5,125,000.00 9 10,885,909.17 

รพ.ปราณบรุี 8 268,200.00 1 3,337.73 11 2,535,200.00 2 102,000.00 22 2,908,737.73 

รพ.สามรอ้ยยอด 11 3,134,837.18 11 3,134,837.18 

รพ.กยุบรุี 1 460,000.00 4 653,000.00 4 916,626.56 9 2,029,626.56 

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 7 5,169,908.19 3 645,105.00 3 865,000.00 13 6,680,013.19 

รพ.ทับสะแก 15 2,894,068.26 5 114,900.00 20 3,008,968.26 

รพ.บางสะพาน 6 5,174,678.38 6 5,174,678.38 

รพ.บางสะพานนอ้ย 9 935,535.91 2 950,000.00 1 165,000.00 12 2,050,535.91 

รวม 4 6220909.17 44 12,075,105.44 23 11,283,460.21 25 5,161,831.56 6 1,132,000.00 102 35,873,306.38 
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

ตรวจรับเรยีบรอ้ย

ท าสญัญาเรยีบรอ้ย

ขออนุมตัจัิดซือ้จัด
จา้งแลว้
จัดท าแผนจัดซือ้จัด
จา้งแลว้

ขอ้มลูจากโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th) ณ วนัที ่5 ม.ค. 2565



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 5 ม.ค.65 

โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพต าบล

โรงพยาบาล

ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ
จัดท าแผนจัดซือ้
จัดจา้งแลว้

ขออนุมตัจัิดซือ้
จัดจา้งแลว้

ท าสญัญาเรยีบรอ้ย ตรวจรับเรยีบรอ้ยแลว้ รวม 

รายกา
ร

คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม รายการ คา่เสอืม

อ.หวัหนิ 10 1,563,600.00 6 233,000.00 16 1,796,600.00 

อ.ปราณบรุี 1 27,000.00 17 326,000.00 13 1,589,000.00 6 360,000.00 37 2,302,000.00 

อ.สามรอ้ยยอด 9 1,507,800.00 9 1,507,800.00 

อ.กยุบรุี 13 2,907,154.00 3 69,000.00 16 2,976,154.00 

อ.เมอืงฯ 12 1,078,000.00 12 1,078,000.00 

อ.ทับสะแก 38 2,258,692.00 38 2,258,692.00 

อ.บางสะพาน 40 1,418,190.00 3 789,000.00 43 2,207,190.00 

อ.บางสะพานนอ้ย 20 468,000.00 3 449,700.00 23 917,700.00 

รวม 24 4,497,754.00 145 7,358,682.00 19 2,827,700.00 6 360,000.00 194 15,044,136.00 
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

ตรวจรับเรยีบรอ้ย

ท าสญัญาเรยีบรอ้ย

ขออนุมตัจัิดซือ้จัด
จา้งแลว้
จัดท าแผนจัดซือ้จัด
จา้งแลว้

ขอ้มลูจากโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th) ณ วนัที ่5 ม.ค. 2565



สรปุรายงานแผนการจดัหาระบบคอมพวิเตอรฯ์

เนือ่งจากกระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม MDES มกีารปรับปรงุเกณฑร์าคากลาง
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ าเดอืนธนัวาคม 
2564 จงึขอใหท้กุหน่วยงานด าเนนิการปรับ
รายงานแผนจัดหาฯ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางปัจจบุนั ภายในวนัที ่20 มกราคม
2565 เพือ่เสนอคณะกรรมการจัดหาครภุณัฑ์
คอมพวิเตอรส์นง.สาธารณสขุจังหวดั
ประจวบครีขีนัธพ์จิารณาตอ่ไป 

หนว่ยบรกิาร จ านวน วงเงนิงบลงทนุ UC
โรงพยาบาล

รพ.ปราณบรุี 2 116,000 
รพ.สามรอ้ยยอด 2 265,924.81 
รพ.กยุบรุี 3 478,000 
รพ.ทับสะแก 5 976,400 

รวม 12 1,836,324.81 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล

หวัหนิ 6 233,000 
ปราณบรุี 17 326,000 
สามรอ้ยยอด 4 84,000 
กยุบรุี 3 69,000 
เมอืงฯ 7 161,000 
ทับสะแก 3 69,000 
บางสะพาน 25 577,600 
บางสะพานนอ้ย 20 468,000 

รวม 85 1,987,600 
รวม รพ. + รพ.สต. 97 3,823,924.81 



ระเบียบวาระท่ี 3

เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม
3.2 ผลการเบกิจ่าย/การจัดสรร งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร (ฉ.11/พตส./

คตส./ชนัสตูร/ประกันสงัคมสว่นนายจา้ง/ไมท่ าเวชฯ)
17,856,685.00 11,595,442.00 0.00 6,134,279.00 64.94

งบด าเนนิงานข ัน้ต า่ (สาธารณูปโภค) 477,560.00 387,913.01 0.00 89,646.99 81.23

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 1,238,730.00 10,152.00 0.00 1,228,578.00 0.82

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

1,090,500.00 224,862.90 0.00 865,637.10 20.62

งบเบกิแทนกนั 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

งบอดุหนุน 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00

รวม 20,744,475.00 12,218,369.91 0.00 8,526,105.09 58.90

งบประมาณ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย 
(ธค.64)

งบด าเนนิงาน 20,744,475.00 12,218,369.91 0.00 8,526,105.09 58.90 รอ้ยละ 36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คตส. 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 100

ฉ.11/12 8,479,185.00 7,008,366.00 0.00 1,470,819.00 82.65

ไมท่ าเวช 499,800.00 170,000.00 0.00 329,800.00 34.01

เงนิสมทบกองทนุประกันทดแทน 18,660.00 0.00 0.00 18,660.00 0.00

ประกนัสงัคมสว่นนายจา้ง 183,540.00 56,576.00 0.00 126,964.00 30.82

พตส. 8,586,700.00 4,317,000.00 0.00 4,269,700.00 50.28

ชนัสตูรพลกิศพ 54,300.00 9,000.00 0.00 45,300.00 16.57

รวม 17,856,685.00 11,595,442.00 0.00 6,134,279.00 64.94

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(ธ.ค.64)

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./คตส.

/ชนัสตูร/ประกนัสงัคมสว่นนายจา้ง/
ไมท่ าเวชฯ)

17,856,685.00 11,595,442.00 0.00 6,134,279.00 64.94 รอ้ยละ 36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ยาเสพตดิ 672,200.00 7,360.00 0.00 664,840.00 1.09

พชอ. 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC) 247,000.00 0.00 0.00 247,000.00 0.00
ป้องกนั/แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในเด็กและสตรี
(โครงการศนูยพ์ึง่ได)้

63,900.00 2,792.00 0.00 61,108.00 4.37

สนับสนุน คกก.โรคตดิตอ่ จังหวัด 14,990.00 0.00 0.00 14,990.00 0.00

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 75,990.00 0.00 0.00 75,990.00 0.00

ตอ่ตา้นทจุรติ 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00
ระบบสขุภาพผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า
(โครงการราชทัณฑปั์นสขุ)

7,650.00 0.00 0.00 7,650.00 0.00

ระบบสขุภาพตา่งดา้ว 22,700.00 0.00 0.00 22,700.00 0.00

สาธารณสขุชายแดน 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

รวม 1,238,730.00 10,152.00 0.00 1,228,578.00 0.82

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(ธ.ค.64)

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 1,238,730.00 10,152.00 0.00 1,228,578.00 0.82 รอ้ยละ 36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

พัฒนากลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (2796) 86,200.00 40,000.00 0.00 46,200.00 46.40

สรา้งเสรมิสขุภาพกลุม่วยัเรยีน (5-14ปี) (2797) 55,600.00 0.00 0.00 55,600.00 0.00

พัฒนากลุม่วยัรุน่ (2798) 65,300.00 0.00 0.00 65,300.00 0.00

พัฒนากลุม่วยัท างาน (2798) 69,200.00 0.00 0.00 69,200.00 0.00

พัฒนากลุม่วยัผูส้งูอาย ุ(2800) 48,000.00 8,580.10 0.00 39,419.90 17.88

พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(DHB) (2801) 422,100.00 84,740.70 0.00 337,359.30 20.08

เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค/ภัยสขุภาพ (2824) 151,400.00 80,850.10 0.00 70,549.90 53.40

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (2825) 119,700.00 3,776.00 0.00 115,924.00 3.15

สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสขุภาพเพือ่รองรับสงัคม
ผูส้งูอาย ุ(2826) 73,000.00 6,916.00 0.00 66,084.00 9.47

รวม 1,090,500.00224,862.90 0.00 865,637.10 20.62

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(ธ.ค.64)

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

1,090,500.00 224,862.90 0.00 865,637.10 20.62
รอ้ยละ 

36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบเบกิแทนกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 5,000 0 0 5,000 0

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี 5,000 0 0 5,000 0

รวม 5,000 0 0 5,000 0

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบอดุหนนุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 76,000 0 0 76,000 0

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

โครงการหนอนพยาธใินพระราชด าริ 76,000 0 0 76,000 0

รวม 76,000 0 0 76,000 0

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบกนัไวเ้บกิเหลือ่มปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 38,680,228.00 38,680,228.00 0.00 0.00 100

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่เสีย่งภัยโควดิ-19 28,113,145.00 28,113,145.00 0.00 0.00 100

คา่ตอบแทนฉีดวัคซนี 4,940,000.00 4,940,000.00 0.00 0.00 100

คา่รักษาผูป่้วยไรส้ทิธ ิ 5,627,083.00 5,627,083.00 0.00 0.00 100

รวม 38,680,228.00 38,680,228.00 0.00 0.00 100

งบกลางโควดิ

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



สสอ.
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (งบด าเนนิงาน/จดัสรรเฉพาะ/เบกิแทนกนั/อดุหนุน)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00

ปราณบรุี 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00

สามรอ้ยยอด 43,000.00 7,697.97 0.00 35,302.03 17.90

กยุบรุี 34,000.00 5,247.95 0.00 28,752.05 15.44

เมอืงประจวบฯ 61,000.00 15,313.80 0.00 45,686.20 25.10

ทับสะแก 34,000.00 8,824.59 0.00 25,175.41 25.95

บางสะพาน 52,000.00 18,833.59 0.00 33,166.41 36.22

บางสะพานนอ้ย 25,000.00 9,768.80 0.00 15,231.20 39.08
รวม 344,000.00 65,686.70 0.00 278,313.30 19.09

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ
ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี เมอืงประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม



สสอ.

คา่บรหิารจดัการ สสอ. พชอ.

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 22,000 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

ปราณบรุี 22,000 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

สามรอ้ยยอด 22,000 7,697.97 14,302.03 34.99 3,000 0.00 3,000 0.00

กยุบรุี 22,000 5,247.95 16,752.05 23.85 3,000 0.00 3,000 0.00

เมอืงประจวบฯ 22,000 15,313.80 6,686.20 69.61 3,000 0.00 3,000 0.00

ทับสะแก 22,000 8,824.59 13,175.41 40.11 3,000 0.00 3,000 0.00

บางสะพาน 22,000 18,833.59 3,166.41 85.61 3,000 0.00 3,000 0.00

บางสะพานนอ้ย 22,000 9,768.80 12,231.20 44.40 3,000 0.00 3,000 0.00

รวม 176,000 65,686.70 110,313.30 37.32 24,000 0.00 24,000 0.00

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



สสอ.

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC)

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 27,000 0 27,000 0.00

ปราณบรุี 18,000 0 18,000 0.00

สามรอ้ยยอด 18,000 0 18,000 0.00

กยุบรุี 9,000 0 9,000 0.00

เมอืงประจวบฯ 36,000 0 36,000 0.00

ทับสะแก 9,000 0 9,000 0.00

บางสะพาน 27,000 0 27,000 0.00

บางสะพานนอ้ย - - - -

รวม 144,000 0 144,000 0.00

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาลความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ

โรงพยาบาล
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (งบด าเนนิงาน/จดัสรรเฉพาะ/เบกิแทนกนั/อดุหนุน)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 102,800.00 0.00 0.00 102,800.00 0.00

ปราณบรุี 59,200.00 0.00 0.00 59,200.00 0.00

สามรอ้ยยอด 53,300.00 0.00 0.00 53,300.00 0.00

กยุบรุี 59,800.00 0.00 0.00 59,800.00 0.00

ประจวบฯ 193,000.00 0.00 0.00 193,000.00 0.00

ทับสะแก 77,800.00 0.00 0.00 77,800.00 0.00

บางสะพาน 101,000.00 0.00 0.00 101,000.00 0.00

บางสะพานนอ้ย 47,300.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00
รวม 694,200.00 0.00 0.00 694,200.00 0.00

ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย



โรงพยาบาล

รกัษาพยาบาล
ผูต้ดิยาเสพตดิ

ตดิตามผูผ้า่นการบ าบดั
รกัษายาเสพตดิ

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
ปฐมภมู ิ(PCC)

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 72,800 0 72,800 0.00 3,000 0 3,000 0.00 27,000 0.00 27,000 0.00

ปราณบรุี 58,200 0 58,200 0.00 1,000 0 1,000 0.00 - - - -

สามรอ้ยยอด 51,800 0 51,800 0.00 1,500 0 1,500 0.00 - - - -

กยุบรุี 48,800 0 48,800 0.00 2,000 0 2,000 0.00 9,000 0.00 9,000 0.00

ประจวบครีขีันธ์ 166,000 0 166,000 0.00 9,000 0 9,000 0.00 18,000 0.00 18,000 0.00

ทับสะแก 64,800 0 64,800 0.00 4,000 0 4,000 0.00 9,000 0.00 9,000 0.00

บางสะพาน 86,000 0 86,000 0.00 6,000 0 6,000 0.00 9,000 0.00 9,000 0.00

บางสะพานนอ้ย 45,800 0 45,800 0.00 1,500 0 1,500 0.00 - - - -

รวม 594,200 0 594,200 0.00 28,000 0 28,000 0.00 72,000 0.00 72,000 0.00

หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาล

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 30 ธนัวาคม 2564



ระเบียบวาระท่ี 3

เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม
3.3 ติดตาม OKRs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข 

- การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเปา้หมายทที าคร้ังเดียวต่อปีให้ครอบคลุม
- Smart Hospital
- เพิ่มรายได้จากบริการที่เป็น Fee schedule 
- การปอ้งกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธภิาพ



การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีท าครั้งเดียวต่อปีให้ครอบคลุม

ประเมิน BMI และ
รอบเอว

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง DM/ HT 
/ CVD RISK 

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง CA 
เต้านม เป้าหมาย ≥ 90%

ปากมดลูก เป้าหมาย ≥ 90%
ล าไส้ใหญ่ เป้าหมาย ≥ 50%

คัดกรองผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย ≥ 90%

CXR ใน
กลุ่มเสีย่ง TB 

เป้าหมาย ≥ 90%

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจติ



ผลการด าเนนิงานการประเมนิ BMI และรอบเอว เดอืนธนัวาคม 2564
เป้าหมายคดักรอง  ≥ รอ้ยละ 90 ,BMI เกณฑป์กต ิไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 55

อ าเภอ ประชากร อาย ุ18-59 ปี คดักรอง รอ้ยละ ปกติ รอ้ยละ

หวัหนิ 45,715 7,657 16.75 3,081 40.24

ปราณบรุี 29,260 14,685 50.19 7,028 47.86

สามรอ้ยยอด 24,826 14,341 57.77 6,724 46.89

กยุบรุี 20,325 9,768 48.06 3,931 40.24

เมอืงฯ 43,769 17,109 39.09 7,560 44.19

ทับสะแก 24,540 9,032 36.81 3,666 40.59

บางสะพาน 34,694 21,876 63.05 9,510 43.47

บางสะพานนอ้ย 18,303 7,559 41.30 3,109 41.13

รวม 241,432 102,027 42.26 44,609 43.72



การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีท าครั้งเดียวต่อปีให้ครอบคลุม

ประเมิน BMI และ
รอบเอว

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง DM/ HT 
/ CVD RISK 

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง CA 
เต้านม เป้าหมาย ≥ 90%

ปากมดลูก เป้าหมาย ≥ 90%
ล าไส้ใหญ่ เป้าหมาย ≥ 50%

คัดกรองผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย ≥ 90%

CXR ใน
กลุ่มเสีย่ง TB 

เป้าหมาย ≥ 90%

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจติ



การคดักรอง
สขุภาพในผูส้งูอายุ

ผลงาน
(คน)

รอ้ยละ
การคดักรอง

สขุภาพในผูส้งูอายุ
ผลงาน
(คน)

รอ้ยละ

1. ADL 50,531 61.56
7.สมองเสือ่ม 50,223 61.18

2.โรคเบาหวาน 47,937 72.32

3.โรคความดนัโลหติสงู 31,946 95.73 8.ภาวะซมึเศรา้ 51,109 62.26

4.หัวใจและหลอดเลอืด
สมอง

30,093 71.75 9.ขอ้เขา่เสือ่ม 50,194 61.15

5.สขุภาพทางตา 15,527 18.91 10.ภาวะหกลม้ 50,185 61.14

6.สขุภาพชอ่งปาก 48,408 58.97 11. ภาวะโภชนาการ 14,372 17.51

การประเมนิคดักรองสขุภาพในผูส้งูอายุ
( เกณฑ์ ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ) 

จ านวนผูส้งูอายทุัง้หมด 82,088 คน (ขอ้มลู ณ 30 ธ.ค.64)



การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีท าครั้งเดียวต่อปีให้ครอบคลุม

ประเมิน BMI และ
รอบเอว

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง DM/ HT 
/ CVD RISK 

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง CA 
เต้านม เป้าหมาย ≥ 90%

ปากมดลูก เป้าหมาย ≥ 90%
ล าไส้ใหญ่ เป้าหมาย ≥ 50%

คัดกรองผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย ≥ 90%

CXR ใน
กลุ่มเสีย่ง TB 

เป้าหมาย ≥ 90%

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจติ



ผลการคดักรองเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ประชาชนอาย ุ35 ปีข ึน้ไป จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ปี 2565
(ณ 4 มกราคม 2565)

- จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์คดักรองเบาหวาน 
รอ้ยละ 73.40 ล าดบั 3 ของประเทศ 

- เล าดบั 2 ของเขตสขุภาพที ่5
- อ าเภอทีผ่ลงานสงูสดุของจังหวัด คอื อ.สามรอ้ยยอด
- รพ.สต. ผลงานสงูสดุ ไดแ้ก ่รพ.สต.พงศป์ระศาสน์

- จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์คดักรองความดนัโลหติ
รอ้ยละ 72.49 อนัดบั 4 ของประเทศ  

- ล าดบั 2 ของเขตสขุภาพที ่5
- อ าเภอทีผ่ลงานสงูสดุของจังหวัด คอื อ.สามรอ้ยยอด
- รพ.สต. ผลงานสงูสดุ คอื รพ.สต.พงศป์ระศาสน์
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สามรอ้ยยอด บางสะพาน ปราณบรุี กยุบรุ ี บางสะพานนอ้ย เมอืง ทบัสะแก หวัหนิ จงัหวดั

เบาหวาน ความดนัโลหติ
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บางสะพาน สามรอ้ยยอด กยุบรุ ี ปราณบรุี บางสะพานนอ้ย เมอืง ทบัสะแก หวัหนิ จงัหวดั

ผลการคดักรอง CVD Risk ในผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหติสงู  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ปีงบประมาณ 2565

(ณ 4 มกราคม 2565)

- จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ คดักรองความเสีย่งตอ่โรคหลอดเลอืดสมองและหวัใจ ในกลุม่ผูป่้วยเบาหวาน/ความดนัโลหติสงู
รอ้ยละ 68.09 เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ  และ เขตสขุภาพที ่5

- อ าเภอทีผ่ลงานสงูสดุของจังหวัด ไดแ้ก ่ อ.บางสะพาน และ อ.สามรอ้ยยอด
- รพ.สต. มผีลงาน รอ้ยละ100 ไดแ้ก ่ รพ.สต.บา้น หนองมงคล, บา้นหว้ยไกต่อ่, บา้นทองมงคล อ.บางสะพาน  

และ รพ.สต.บา้นไทรงาม อ.หวัหนิ



การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีท าครั้งเดียวต่อปีให้ครอบคลุม

ประเมิน BMI และ
รอบเอว

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง DM/ HT 
/ CVD RISK 

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง CA 
เต้านม เป้าหมาย ≥ 90%

ปากมดลูก เป้าหมาย ≥ 90%
ล าไส้ใหญ่ เป้าหมาย ≥ 50%

คัดกรองผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย ≥ 90%

CXR ใน
กลุ่มเสีย่ง TB 

เป้าหมาย ≥ 90%

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจติ



BSE
สตร ี30-70 ปี

PAP Smear 
สตรี 30-60 ปี

Fit test     
50-70 ปี

ข้อมูล HDC ณ 4 ม.ค.65
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ผลการคดักรองมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลกู และมะเร็งล าไส้



การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีท าครั้งเดียวต่อปีให้ครอบคลุม

ประเมิน BMI และ
รอบเอว

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง DM/ HT 
/ CVD RISK 

เป้าหมาย ≥ 90%

คัดกรอง CA 
เต้านม เป้าหมาย ≥ 90%

ปากมดลูก เป้าหมาย ≥ 90%
ล าไส้ใหญ่ เป้าหมาย ≥ 50%

คัดกรองผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์

เป้าหมาย ≥ 90%

CXR ใน
กลุ่มเสีย่ง TB 

เป้าหมาย ≥ 90%

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจติ





3.3 ติดตาม OKRs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข 

Smart Hospital
โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



ที่ O KRs

3 Smart Hospital รพ.ทกุแหง่ 
- เพิม่กจิกรรมบรกิาร ทีผู่ร้ับบรกิารสามารถจองควิออนไลนไ์ด ้
เป้าหมาย: เพิม่จากปี 2564 อยา่งนอ้ย 1 กจิกรรมบรกิาร
* รวมตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 กจิกรรมบรกิาร ภายใน 30 ธ.ค.2564

- น าระบบ IT มาใช ้ในการเก็บคา่บรกิารแบบออนไลน ์ ภายใน 30 ธ.ค.2564

4. เพิม่รายไดจ้าก
บรกิารทีเ่ป็น     
Fee schedule

รพ. + รพ.สต. รว่มกนัจัดบรกิารทีเ่ป็น Fee schedule
1) บรกิารทนัตกรรมในหญงิตัง้ครรภ์
2) บรกิารเคลอืบฟลอูอไรดใ์นเด็ก 4 – 12 ปี
3) บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟันในเด็ก 6 – 12 ปี 

5. มกีารป้องกนัควบคมุ
โรคโควดิ19ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

- รอ้ยละ 100 ของเหตกุารณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ตัง้แตว่นัที ่1 พ.ย.2564 สามารถสงบไดภ้ายใน 21-28 วนั

- ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม
≥ 70% ของประชากร และ ≥ 80% ของกลุม่ 608 ภายใน 30 ธ.ค.2564

ใหค้รอบคลมุ
กลุม่เป้าหมาย

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประกาศ OKRs ปี 
2564 (Q1: 1 ต.ค. 2564 – 30 ธ.ค. 2564) @ 3 พ.ย.64



ผลการด าเนนิงาน

ตวัชีว้ดั หวัหนิ ปราณบรุี
สามรอ้ย
ยอด กยุบรุ ี ประจวบ ทบัสะแก บางสะพาน

บาง
สะพาน
นอ้ย

มชีอ่งทางรับ
บรกิารผา่นทาง
ระบบ online 
อยา่งนอ้ย 3
บรกิาร

In progress (คลนิกิ 
OPD พเิศษ
, ทันตกรรม, 
กายภาพ, 
แพทยแ์ผน
ไทย)

√
(ทันตฯ/แผน

ไทย/
กายภาพบ าบั

ด)

In 
progress

In 
progress

√
(ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ)

In progress

(ทันตฯ/แผน
ไทย/

กายภาพบ าบัด)

√
(ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ)

มรีะบบ e-
payment 

√
(บัตร

เครดติ/QRC
ode/เลข
บัญช)ี

√
(เลขบัญช)ี

√
(เลขบัญชี

,QRCode)

√
(เลขบัญชี

,QRCode)

√
(QRCode)

√
(QRCode)

√
(QRCode,บัตร

เครดติ)

√
(QRCode)

หมายเหตุ
รพ.หัวหนิ อยูร่ะหวา่งชีแ้จงและอบรมผูเ้กีย่วขอ้ง / รพ.ประจวบฯ ก าลงัอยูใ่นชว่งท าโครงการ และนัดหมายบรษัิท /  รพ.กยุ
บรุ ีรอการประชมุของคณะกรรมการสารสนเทศ(ทางบรษัิทน าเสนอทางคณะกรรมการเรยีบรอ้ยแลว้) /
รพ.บางสะพาน ก าลงัด าเนนิตดิตัง้ระบบ



ควิออนไลน์ รพ.หวัหนิ E-payment



ควิออนไลน์
รพ.ปราณบรุี

E-payment



ควิออนไลน์

รพ.สามรอ้ยยอด
E-payment



รพ.กยุบรุ ี

E-payment



รพ.ประจวบ
E-payment



ควิออนไลน์

รพ.ทบัสะแก
E-payment



รพ.บางสะพาน

E-payment



ควิออนไลน์

รพ.บางสะพานนอ้ย
E-payment



3.3 ติดตาม OKRs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข 

เพิ่มรายได้จากบริการที่เป็น Fee schedule 

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ



3.3 ติดตาม OKRs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข 

การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ท่ีมีประสิทธิภาพ

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดตอ่

- เหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 สามารถสงบได้ภายใน 21-28 วัน (ร้อยละ 100)

- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม≥ 70% 
ของประชากร และ ≥ 80% ของกลุ่ม 608 ภายใน 30 ธ.ค.2564



โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดตอ่

เหตุการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 สามารถสงบได้ภายใน 21-28 วัน (ร้อยละ 100)



มกีารป้องกนัควบคมุโรคโควดิ 19 ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รอ้ยละ 100 ของเหตกุารณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย.2564 สามารถสงบไดภ้ายใน 21-28 วนั

อ าเภอ จ านวนเหตกุารณ์ ควบคมุไดภ้ายใน 28 วนั รอ้ยละ

หวัหนิ 13 13 100.0

ปราณบรุี 8 8 100.0

สามรอ้ยยอด 10 10 100.0

กยุบรุี 1 1 100.0

เมอืง 13 13 100.0

ทับสะแก 0 0 100.0

บางสะพาน 14 14 100.0

บางสะพานนอ้ย 4 4 100.0

รวม 64 64 100.0



ความครอบคลุมการได้รับวัคซนีปอ้งกันโรคโควิด 19
ครบ 2 เข็ม≥ 70% ของประชากร และ ≥ 80% ของกลุ่ม 608

ภายใน 30 ธ.ค.2564

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดตอ่



ร้อยละความครอบคลมุของการได้รบัวคัซีน COVID-19 รายอ าเภอ 
ข้อมลู 7 ม.ค.65

หวัหนิ ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมอืง ทบัสะแก บางพาน พานน้อย จงัหวดั
ประชากรเป้าหมาย 126905 82872 52915 45676 94233 51433 81533 42527 578094
จ านวนโด๊สทัง้หมด เขม็1+2+3 235947 103494 67011 56255 124165 64785 112372 63795 827824
จ านวนไดร้บัเขม็ 1 113547 50695 33374 28202 62621 32221 57283 32429 410372

รอ้ยละความครอบคลุม 89.47 61.17 63.07 61.74 66.45 62.65 70.26 76.26 70.99

จ านวนไดร้บัเขม็ 2 ครบเกณฑ์ 108565 48070 31501 26029 57218 30682 50340 29802 382207

รอ้ยละความครอบคลุม 85.55 58.01 59.53 56.99 60.72 59.65 61.74 70.08 66.12
จ านวนไดร้บัเขม็ 3 กระตุน้ 13835 4729 2136 2024 4326 1882 4749 1564 35245

รอ้ยละความครอบคลุม 10.90 5.71 4.04 4.43 4.59 3.66 5.82 3.68 6.10
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เป้าหมายประชาชนควรไดร้บัวคัซนี เพือ่ใหเ้กดิภูมคิุม้กนัระดบัจงัหวดั 404,665 คน

ท่ีมา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ณ เวลา 22.00 น.

เป้าหมาย 
ร้อยละ 70

ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีป้องกันโรคโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม≥ 70% ของประชากร และ ≥ 80% ของกลุม่ 608 ภายใน 30 ธ.ค.2564



ผลงานฉีดวคัซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 608 รายอ าเภอ เขม็ท่ี 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ์
ข้อมลู 7 ม.ค.65

ท่ีมา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ณ เวลา 22.00 น.

หวัหนิ ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมอืง ทบัสะแก บางพาน พานน้อย จงัหวดั

จ านวนเขม็ที ่1 (สะสม) 24,588 11,496 9,658 7,717 14,988 11,347 13,636 6,827 100,257

รวมกลุม่ 608 เขม็ 1 95.09 62.79 70.92 64.07 71.28 79.48 77.50 68.09 75.52

จ านวนเขม็ที ่2 (สะสม) 23,611 11,117 9,306 7,186 13,932 10,952 11,593 6,320 94,017

รวมกลุม่ 608 เขม็ 2 91.31 60.72 68.33 59.66 66.25 76.71 65.89 63.04 70.82
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เป้าหมาย 
ร้อยละ 80

ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม≥ 70% ของประชากร และ ≥ 80% ของกลุม่ 608 ภายใน 30 ธ.ค.2564



ระเบียบวาระท่ี 4

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
4.1 สถานการณก์ารโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวังส าคัญในจังหวัด

ประจวบครีขีันธ์ และการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันควบคุมโรค

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ



















โดย ตวัอยา่งต้องมีคา่   CT < 25 















ระเบียบวาระท่ี 4

เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ
4.2 แผนการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ 19

เดือนมกราคม 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข



แผนจดับรกิารวคัซนีโควดิ 19 ของประเทศไทย ในปี 2565

เป้าหมายการใหบ้รกิารวคัซนีโควดิ 19 ประเทศไทย ในปี 2565

• ประชากรทกุคนในแผน่ดนิไทย ไดรั้บวคัซนีอย า่งเพยีงพอและครอบคลมุ 
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80

• ผูท้ีย่งัไมเ่คยรับการฉีดวคัซนี สามารถเขา้รับการฉีดวคัซนี แบบ walk-in ได ้
ตามสถานพยาบาลทีค่ณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัดก าหนดไว ้

• กลุม่เป้าหมาย อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไดรั้บการฉีดวคัซนีตามความสมคัรใจของเด็กและผูป้กครอง



กลยทุธเ์พือ่ยกระดับความครอบคลมุ
และเสรมิศกัยภาพการใหบ้รกิารวคัซนีโควดิ 19

ขอ้มลู ณ วันที ่4 มกราคม 2564

กรมควบคมุโรค



กลยทุธเ์พือ่ยกระดบัความครอบคลมุและเสรมิศกัยภาพการใหบ้รกิารวัคซนีโควดิ 19
วตัถปุระสงค:์ ใหป้ระชาชนทกุพืน้ทีเ่ขา้ถงึวคัซนีไดโ้ดยสะดวก ลดการเดนิทาง ประหยดัคา่ใชจ้า่ย

กลยทุธท์ ี ่1
กระจายจดุฉดีใหท้ ัว่ถงึ

• Logistic ระดบัจังหวดั/หน่วยฉีด ตดิตามยอดคงคลงัและ
บรหิารวคัซนีไมใ่หห้มดอายคุาคลงั

• รพ.สต.ทกุแหง่ สามารถส ารองวคัซนี AstraZeneca และ 
Sinovacเพือ่ใหบ้รกิารประชาชน ในพืน้ทีไ่ดท้ันทว่งท ี

• ยอมใหม้กีาร สญูเสยีวคัซนี (Wastage rate) ได ้กรณี
วคัซนีชนดิMultiple doses เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชน

• ก าหนดจดุฉีดหลกั โดยก าหนดจ านวนจดุฉดีวคัซนี ให ้
สอดคลอ้งกบัผูเ้ขา้รับวคัซนี

• ก าหนดจดุฉีดทีร่ะดบั รพ.สต/คลนิกิเวชกรรม รพ.
• จังหวดั จัดแผนรณรงคฉ์ดีวคัซนีรายสปัดาห/์เดอืน โดย
ปรับเปลีย่นไปตามบรบิทของพืน้ที่

• จัดทมีฉีดเชงิรกุ สาหรับกลุม่เขา้ถงึยาก ผูป่้วยตดิเตยีง 
ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดาร

กลยทุธท์ ี ่2
มวีคัซนีพรอ้มในพืน้ที ่



กลยทุธเ์พือ่ยกระดบัความครอบคลมุและเสรมิศกัยภาพการใหบ้รกิารวัคซนีโควดิ 19
วตัถปุระสงค:์ ใหป้ระชาชนทกุพืน้ทีเ่ขา้ถงึวคัซนีไดโ้ดยสะดวก ลดการเดนิทาง ประหยดัคา่ใชจ้า่ย

• Any where อยูพ่ืน้ทีไ่หนก็ฉีดได ้ไมต่อ้งฉีดจดุเดมิ
• Any regimen ฉีดไดท้กุสตูรทีผ่า่นการรับรองทางวชิาการ
ตามชนดิวัคซนีทีก่ระทรวงสาธารณสขุสามารถ Supply ได ้

• Any target ทกุคนตอ้งมสีทิธิฉ์ีด (ทัง้ไทย & ไมใ่ชไ่ทย)
• Any time สามารถเขา้ฉีดแบบ Walk-in และสามารถฉีดใน
วันหยดุได ้โดยแตล่ะจังหวัดก าหนดใหห้น่วยฉีดจัดบรกิาร
ฉีดในวันหยดุสปัดาหล์ะ 1 วัน

• เพิม่จดุฉีดทีข่นสง่สาธารณะ หรอืตามสถานประกอบการ
ผา่นการลงทะเบยีนนัดหมาย

• สือ่สารใหป้ระชาชนเขา้ใจถงึประสทิธภิาพของวัคซนี
ทกุชนดิทีม่ใีชใ้นประเทศไทย ไมจ่ าเป็นตอ้งรอฉีด mRNA

กลยทุธท์ี ่3
ประชาชนเขา้รับ
บรกิารไดท้ันที

• วเิคราะหส์าเหต ุทีก่ลุม่เป้าหมาย 608 และกลุม่เด็กปฏเิสธการรับ
วัคซนี และจัดการกบัสาเหตุ

• เนน้การ บรกิารถงึที ่และแบบ Walk-in

กลยทุธท์ ี ่4
เรง่ใหป้ระชากรกลุม่เสีย่ง(608 และกลุม่
เด็ก) ทีย่ังไมไ่ดฉ้ีดวัคซนี เขา้รับวัคซนี

• ประสาน หน่วยงานทีรั่บผดิชอบของแตล่ะกลุม่เป้าหมายหลกั ให ้
จัดท ารายชือ่ ตดิตอ่สถานทีฉ่ีด และนัดหมายการฉีด

• ตดิตามกลุม่เป้าหมาย เพือ่น าเขา้รับบรกิารใหค้รบถว้น เชน่ 
กลุม่ชนตามชายแดน แรงงานภาคประมง ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึ
หน่วยฉีดวัคซนีได ้

กลยทุธท์ ี ่5
คน้หากลุม่ประชากรทีม่ใิชส่ญัชาตไิทย
ในพืน้ทีท่ีม่คีวามครอบคลมุต า่ หรอื

เขา้ถงึยากใหเ้ขา้รับวัคซนี



ขอ้ส ัง่การของกระทรวงสาธารณสขุ

มอบหมายให.้..ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
1. ตดิตามก ากบัใหม้กีารจัดหน่วยบรกิารฉีดวคัซนีใหท้ั่วถงึ (นอกเหนอืจากหน่วยฉีดหลกัทีม่อียูแ่ลว้) 

- รพ.สต. / คลนิกิเวชกรรม รพ.
- จัดจดุฉีดในพืน้ทีส่าธารณะ หรอืพืน้ทีท่ีม่กีลุม่เป้าหมายจ านวนมาก เชน่ ขนสง่สาธารณะ  สถานประกอบการ
โดยใหห้น่วยฉีดประสานความรว่มมอืกบัเจา้ของพืน้ที่

- จัดทมีฉีดเชงิรกุเขา้หาประชาชนในพืน้ที/่ชมุชน โดยเฉพาะในกลุม่ประชาชนทีเ่ขา้ถงึบรกิารไดย้าก 

2. อนุญาตให ้รพ.สต. มคีลงัส ารองวคัซนีชนดิ Sinovac และ AstraZeneca ได ้

3. ยอมใหห้น่วยฉีด สญูเสยีวคัซนีได ้(รอ้ยละ 25 - 40 สาหรับวคัซนี Multiple doses) กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งสญูเสยี

4. ก าชบัใหห้น่วยฉีดวคัซนี ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีเข็มตอ่ไปหรอืเข็มกระตุน้ได ้ในทกุจังหวดั และบรกิารฉีดวคัซนี
แบบ Walk-in

5.จัดแผนรณรงคฉ์ีดวคัซนี รายสปัดาห/์รายเดอืน เพือ่เรง่การใชว้คัซนี Sinovac และ AstraZeneca ในพืน้ที ่

*** ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
• มรีางวลั ใหก้บัจังหวดัทีม่กีารจัดน าเสนอแผนหรอืกลยทุธ ์การรณรงคก์ารฉีดวคัซนี เพือ่เพิม่ความ
ครอบคลมุการบรกิารวคัซนีโควดิ ทีน่่าสนใจ หรอืทุม่เท หรอื เห็นผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์







การจัดท าแผนบรหิารจัดการวคัซนี
ป้องกนัโรคโควดิ 19
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์

7 มกราคม 2565



แผนจดับรกิารวคัซนีโควดิ 19 ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
ในปี 2565

เป้าหมายการใหบ้รกิาร

• ประชาชนอายตุัง้แต ่5 ปี ขึน้ไปในจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไดรั้บวคัซนีอยา่งเพยีงพอและ
ครอบคลมุ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80

• ผูท้ีย่งัไมเ่คยรับการฉีดวคัซนี สามารถเขา้รับการฉีดวคัซนี แบบ walk-in ได ้ในทกุหน่วย
บรกิารวคัซนี และสามารถรับการฉีดในวนัหยดุไดท้ีจ่ดุฉีดวคัซนี ตามทีค่ณะกรรมการ
โรคตดิตอ่จังหวดัก าหนดไว ้

แนวทางการบรหิารวคัซนี

• จัดสรรวคัซนีทกุชนดิทีไ่ดรั้บจากกระทรวงสาธารณสขุ ใหม้ใีนทกุหน่วยฉีดหลกั เพือ่บรกิาร
แกป่ระชาชนทีต่อ้งการวคัซนีชนดินัน้ๆ 

• จัดท าแผนการฉีด & แผนขอรับจัดสรรวคัซนี เป็นรายสปัดาห ์& รายเดอืน เพือ่บรหิารวคัซนี
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ



สถานการณก์ารฉดีวคัซนี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
เดอืน มกราคม 2565

เป้าหมาย
Vaccine

เป้าหมายรบัวคัซนีครบตามเกณฑ์ (ปี 2565 = 80% )
- เป้าหมายเดอืน ม.ค.65 : ภาพรวม : เข็ม 1 = 80%, ครบ 2 เข็ม > 70%

กลุม่ 608 : เข็ม 1 ≥ 90%, ครบ 2 เข็ม > 90%

100% ของกลุม่ 608 =135,606

100% ของ ปชก.ท ัง้หมด = 578,094

ผลงาน/
ปรมิาณ

Vaccine
ทีต่อ้งหาเพิม่

90% กลุม่ 608 = 122,045

80% ปชก. = 462,475
70% ปชก. = 404,665

ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ม.ค.64

ผลงานการฉดี: ปชก.ท ัง้หมด
- เข็ม 1 = 410,372 (70.99%)
- ครบ 2 เข็ม = 382,207 (66.12%)
- เข็ม 3        =   35,245 (  6.10%)

ผลงานการฉดี: กลุม่ 608  
- เข็ม 1 = 100,257 (73.93%)
- ครบ 2 เข็ม  =   94,017 (69.33%)

- ขาด เข็ม 1 = 21,788 โดส (90%)

- ขาด เข็ม 2 = 28,028 โดส (90%)

จากฐานทะเบยีนราษฎรข์องมหาดไทย ณ ม.ีค.64
รวมประชากรแฝงจาก สนง.สถติแิหง่ชาติ

จ านวนวคัซนีทีม่อียูแ่ลว้

- ขาด เข็ม 2 = 22,458 โดส (70%)
- SV        =    2,479 โดส
- AZ        =  60,540 โดส
- Pf =  12,504 โดส
- Mdn =  13,272 โดส
รวม      = 88,795 โดส

- ขาด เข็ม 1 = 52,103 โดส (80%) 

เป็นวคัซนีของสภากาชาดไทย
- Mdn =  8,792 โดส

ใชบ้รหิารการฉดีไดท้ ัง้ เข็ม 1 , เข็ม 2 , เข็ม 3 , เข็ม 4 และ 1 เข็มกระตุน้หลงัตดิเชือ้ 
ภายใตจ้ านวนวคัซนีทีม่ ี& เง ือ่นไขการใช ้(ตามค าแนะน าทางวชิาการ)



จ านวนวคัซนีคงคลงัในคลงักลางจงัหวดั และคลงั รพ.แตล่ะแหง่ ใน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ขอ้มลูจาก Logistic จังหวัด ณ วันที ่28 ธนัวาคม 2564

( *12 = 60,540 โดส) ( *6 = 12,504 โดส) (*14 = 13,272 โดส)(2,479 โดส)



จ านวนกลุม่เป้าหมายฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 ปี 2565
ชว่งเดอืน มกราคม – กมุภาพนัธ ์2565 

เข็มที่ จ านวนเป้าหมาย ประเภทกลุม่เป้าหมาย

1 52,103 คน
(80% ของประชากร)

ประชาชนในจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ทกุคน ทีม่อีายตุัง้แต ่5 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมไ่ดรั้บวัคซนี 
ทัง้ทีม่สีญัชาตไิทยและมใิชส่ญัชาตไิทย.. ดงันี้

- กลุม่ 608 (เป้าหมายมุง่เนน้= เพิม่อกี 21,788 คน เพือ่ใหค้รอบคลมุเป้าหมาย 90%) 
- กลุม่เด็ก 5-11 ปี (เป้าหมายใหม ่ = 31,961 คน) 
- กลุม่อาย ุ18 ปีขึน้ไป ทีย่ังเขา้ไมถ่งึวัคซนี เชน่ แรงงานนอกระบบ คนตา่งชาต ิ
ประชาชนทีอ่ยูต่ามชายแดนชายขอบ ลกูเรอืประมง ฯลฯ

2 เดอืนละ ~ 6,000 คน
(จน.ตามเข็ม 1 + คนที่
ฉีดจากนอกจังหวัด)

ประชาชนในจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ทกุคน ทีฉ่ีดวัคซนีเข็ม 1 มาแลว้ ทัง้ทีฉ่ีดทีห่น่วยฉีด
ในจังหวัด และนอกจังหวัด

3 221,679 คน คนทีฉ่ีดวัคซนีครบ 2 เข็ม และมรีะยะหา่งจากเข็ม 2 ไดต้ามเกณฑก์ารรับวัคซนีเข็ม 3
- Sinovac + Sinovac            =    3,228 คน
- Sinopharm + Sinopharm      =  79,603 คน
- Sinovac + AstraZeneca        = 107,767 คน
- AstraZeneca + AstraZeneca = 31,081 คน เป้าหมายฉีดเข็ม 3 ดว้ย Pfizer เป็นหลกั

4 8,808 คน บคุลากรทางการแพทยฯ์ + บคุลากรดา่นหนา้ + ประชาชนกลุม่เสีย่งฯ ทีฉ่ีดวัคซนีชนดิ  
เชือ้ตายครบ 2 เข็ม และฉีดเข็ม 3 ดว้ย AstraZeneca หรอื Pfizer มาแลว้ ≥ 3 เดอืน

เข็มกระตุน้
หลังตดิเชือ้

~ 5,000 คน ผูต้ดิเชือ้ทกุคน ทีไ่มเ่คยไดรั้บวัคซนี หรอืเคยไดรั้บวัคซนีกอ่นตดิเชือ้ไมค่รบ 2 เข็ม หรอื 
ครบ 2 เข็ม แตเ่ข็ม 2 ไดรั้บกอ่นตดิเชือ้นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์

= 190,598 คน เป้าหมายฉีดเข็ม 3
ดว้ย AstraZeneca เป็นหลกั



แผนการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
เดอืน มกราคม 2565

จ านวนรวมทกุเข็ม = 122,029 โดส ขอ้มลู ณ วันที ่6 ม.ค.64

เข็มที่ วคัซนีทีใ่ช้ จ านวนเป้าหมาย การบรหิารการฉดี (รองรบักลยทุธข์องกระทรวง

1 - AstraZeneca/
Sinovac

- Moderna
(สภากาชาดไทย)

6,000

4,000
รวม 10,000

1. หน่วยฉีดหลกั: รับลงทะเบยีนลว่งหนา้ & นัดหมายวันฉีดสปัดาหล์ะ 1 ครัง้
2. อ าเภอ: จัดทมีเฉพาะกจิ ออกฉีดเชงิรกุในพืน้ที ่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้
3. รับ walk in ทีห่น่วยฉีดทกุแหง่ ทกุวันราชการ  โดยให ้รพ. ก าหนดจดุ
ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน  เชน่ งานบรกิารวัคซนีของ รพ., OPD, ER เป็นตน้

2 - Pfizer/Astra
- Moderna

6,000
683

รวม 6,683

1. หน่วยฉีดหลกั: ตดิตามกลุม่เป้าหมาย (คนทีฉ่ีดเข็ม 1) มาฉีดใหค้รบถว้น
กรณีมเีหตใุหไ้มส่ามารถมาฉีดตามนัดหมายได ้ใหเ้ลือ่นนัดใหช้ดัเจน

2. รับ walk in กรณีฉีดเข็ม 1 มาจากนอกจังหวัด   

3 - AstraZeneca
- Pfizer
- Moderna

64,668
30,588
1,282

รวม 96,538

1. สสจ.รับลงทะเบยีนลว่งหนา้ & ก าหนดนัดฉีดสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตดัยอด
ผูล้งทะเบยีนสง่ใหห้น่วยฉีดทกุวันศกุร ์
( AstraZeneca : ทกุวันจันทร ์/ Pfizer: ทกุวันองัคาร )

2. หน่วยฉีดประชาสมัพันธ/์ตดิตามผูล้งทะเบยีน (ตามรายชือ่ที ่สสจ.สง่ให)้
มาฉีดการฉีดในแตล่ะรอบ + รับ walk in กรณีมผีูล้งทะเบยีนนอ้ยกวา่
จ านวนเป้าหมายตามแผน

3. ใหบ้รกิารถงึหน่วยงาน/สถานประกอบการ กรณีมเีป้าหมายเกนิ 500 คน



แผนการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
เดอืน มกราคม 2565

จ านวนรวมทกุเข็ม = 122,029 โดส ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ม.ค.64

เข็มที่ วคัซนีทีใ่ช้ จ านวนเป้าหมาย การบรหิารการฉดี (รองรบักลยทุธข์องกระทรวง)

4 - AstraZeneca/
Pfizer

- Moderna

5,610

3,198
รวม 8,808

1. สสจ.รับลงทะเบยีนลว่งหนา้ (เพือ่จัดสรรชนดิวัคซนีตามความตอ้งการ
ของผูฉ้ีด) และสง่รายชือ่ใหห้น่วยฉีด  ภายในวันทีก่ าหนด  ดงันี้
- บคุลากรทางการแพทยฯ์ : วันที ่7 มกราคม 2565
- บคุลากรดา่นหนา้ & ประชาชนกลุม่เสีย่งฯ : วันที ่14 มกราคม 2565

2. ก าหนดกลุม่เป้าหมายการฉีดเป็นรอบๆ  
- รอบที ่1: บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ (ฉีดสปัดาหท์ี ่2)
- รอบที ่2: บคุลากรดา่นหนา้ และประชาชนกลุม่เสีย่งทีป่่วยเป็นโรค

เรือ้รัง  (ฉีดสปัดาหท์ี ่3 )

เข็มกระตุน้
หลังตดิเชือ้

- AstraZeneca ไมไ่ดก้ าหนด รับ walk in ทีห่น่วยฉีด ในวันทีม่กีารฉีดวัคซนีเข็ม 1 หรอื เข็ม 2



ขอ้มลู ณ วนัที ่5 ม.ค.64

แผนการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
ในชว่งเดอืน มกราคม – กมุภาพนัธ ์2565 

ประเด็นหารอื/พจิารณาเพิม่เตมิ

(มาตรการทีย่ังไมไ่ดด้ าเนนิการ หรอืด าเนนิการแลว้แตย่ังไมช่ดัเจน ตามกลยทุธ ์/ขอ้สัง่การของกระทรวงสาธารณสขุ)

กลยทุธท์ี่ มาตรการ ขอ้เสนอพจิารณา

1
กระจาย
จดุฉีด

1. เพิม่จดุฉีด - สสอ.ก าหนด รพ.สต. เป็นจดุฉีดวัคซนี (มกีารส ารองวัคซนีใน รพ.สต.ทีก่ าหนด)
- รพ. ก าหนดจดุฉีดเพิม่ในคลนิกิใหบ้รกิารใน รพ. เชน่ งานบรกิารวัคซนีทีค่ลนิกิ
เวชกรรม/ OPD / ER / อืน่ ๆ 
* เนน้รับ walk in กลุม่ 608 หรอืกลุม่คนทีเ่ลือ่นนัด หรอืกลุม่อืน่ๆ โดยเปิดใหบ้รกิาร
ทกุวันในเวลาราชการ

2. รณรงคก์ารฉีด
รายสปัดาห/์รายเดอืน

รณรงคก์ารฉีดรายเดอืนๆ ละครัง้
- เดอืนมกราคม : ใหแ้ตล่ะอ าเภอพจิารณาก าหนดเอง 1 วัน 
- เดอืนกมุภาพันธ ์: วันที ่14 ก.พ.2565

3 จัดบรกิารในวันหยดุ 
สปัดาหล์ะ 1 วัน

รพ.เพิม่วันใหบ้รกิารฉีดวัคซนีในวันหยดุ ณ จดุฉีดใน รพ.ตามขอ้ 1 หรอืจัดท าแผนออก
ฉีดเชงิรกุ ณ สถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่ของประชาชน / สถานประกอบการ

4 เรง่รัดการฉีดกลุม่ 608
และกลุม่เด็ก

- คน้หาเป้าหมายเพิม่เตมิ ใชห้ลกัจติวทิยาโนม้นา้วใหเ้ห็นประโยชน ์และจัดบรกิารฉีด
ถงึที ่โดยเฉพาะในเคสตดิบา้น + ตดิเตยีง

* ขอความรว่มมอืทกุอ าเภอ รวบรวมขอ้มลูสาเหตกุารปฏเิสธการฉีดวัคซนีของกลุม่
608 (ทีไ่ดจ้ากการส ารวจกอ่นหนา้นี)้ สง่ สสจ. ภายในวันที ่14 มกราคม 2565



ระเบียบวาระท่ี 4

เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ
4.3 แผนปฏิบัตงิานหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ พอ.สว. 

ประจ าเดือน มกราคม  2564

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจติ



แผนปฏบิตังิานหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว.

แผนปฏบิตังิานหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว. ประจ าเดอืนมกราคม 2565 จ านวน 5 ครัง้ ดงันี้

คร ัง้ที่ วนัที่ สถานที่
หมาย
เหตุ

11 5 มกราคม 2565 ม.7 บา้นรวมไทย ต.หาดขาม อ.กยุบรุี งด

12 19 มกราคม 2565 ม.6 บา้นแพรกตะลยุ ต.เขาจา้ว อ.ปราณบรุี

13 21 มกราคม 2565 ม.8 บา้นป่าหมาก ต.ศาลาลยั อ.สามรอ้ยยอด

14 21 มกราคม 2565 ม.11 บา้นเขามนั ต.ชยัเกษม อ.บางสะพาน

15 22 มกราคม 2565 ม.5 บา้นจักรบน ต.อา่งทอง  อ.ทบัสะแก

***หมายเหต ุหลงัจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหลา่กาชาดจังหวดัฯ, สถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ จะลงพืน้ทีเ่ยีย่มผูป่้วย   ในพระราชานุเคราะหข์องมลูนธิ ิพอ.สว. จ านวน 2 คน เพือ่มอบชดุยาสามัญ
ประจ าบา้นและถงุยังชพี ขอใหผู้รั้บผดิชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผูป่้วยในการลงเยีย่มฯ



พอ.สว.ประจ าจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ออกใหบ้รกิารหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว.
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสิน้พระชนมส์มเด็จพระเจา้พีน่างเธอ 

เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์(2 มกราคม)
วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ บา้นป่าหมาก หมูท่ี ่8 ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์(ครัง้ที ่12)



ระเบียบวาระท่ี 5

เร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
..............................................



ระเบียบวาระท่ี 6

เรื่องจากอ าเภอ
..............................................



ระเบียบวาระท่ี 7

เร่ืองอ่ืนๆ

“นโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาต”ิ 
ส าหรับประชาชน เริ่ม 1 มกราคม 2565

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ



1. ประชาชนทีเ่จ็บป่วยไปรับบรกิารกบัหมอประจ าครอบครัวในหน่วยบรกิารปฐมภมูิ
ทีไ่หนก็ได ้

2. ผูป่้วยในไมต่อ้งกลับไปรับใบสง่ตวั      การสง่ตวัในจังหวัดประจวบฯ 
ใหอ้อกหนังสอืสง่ตวั

3. โรคมะเร็งไปรับบรกิารทีไ่หนก็ไดท้ีพ่รอ้ม

4. ยา้ยหน่วยบรกิารไดส้ทิธทิันทไีมต่อ้งรอ 15 วัน 

นโยบายรัฐมนตรกีระทรวงสาธารณสขุ ปี2564 
“นโยบายยกระดับหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ ส าหรับประชาชน 

เริม่ 1 มกราคม 2565



ขอบคุณค่ะ


