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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี 2 / 2564 

วันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์  ๒๕65 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
4. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
5. นางสุมา  เหมทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นายศุภฤทธ์ เฮงคราวิทย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา   โปธาสินธ์ุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร  ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายเจนวิท ผลิศักดิ์   รก.สสอ.หัวหิน 
15. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
16. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
17. นายสุขุม ทัศนา   รก. สสอ.กุยบุรี 
18. นายพลสิต เวที   แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางรัชน ี ศรีชาติ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวพชวรรณ จันทร์ทัพ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสขุภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร   ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นายศุภชัย ศราภัยวานิช  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
28. นางสกุัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพ  
29. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30. นางสาวศิริพร สัตถาพร  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
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32. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
33. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
34. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
35. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
36. นางสาวสุกัญญา โตมอญ   อสม. 
37. นางอัฉรา ถ่ินประชา  ผอ.สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ นิคม กม. 5 
38. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร   นักวิชาการสาธารณสุข 
39. นายกิตติพงษ์ อังอำนวยโชค  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
40. นางสาวดุจเดือน คีรีศร ี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
41. นางสาวนุจร ี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
42. นายสุทธิรักษ์ บัวแก้ว   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
43. นายสายชล ศรีพนมวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

44. นางเรณู  พิมพ์สอ   แทน สสอ.ทับสะแก 
45. นายจรัญ อยูศิ่ร ิ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

46. นางสาวพรรทิภา คำแก้ว   นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

เริ่มประชมุ เวลา 13.00 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
 1. พิธีรับพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
              สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง 

     ควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีน 
                        ชิโนฟาร์ม จำนวน 617 อัน ให้แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง และพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องใน 
      วาระดิถีข้ึนปีใหม่พุทธศักราช 2565 จำนวน 1,500 ฉบับ เพื่อมอบให้อาสาสมัคร พอ.สว. 
 2. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563 

 3. มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาทันตสุขภาพ ให้กับ นางสาวสุกัญญา  โตมอญ สถานีอนามัย 
              เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี นิคมกม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน มีประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 4 ประเด็น ดังนี้  

1. สถานการณ์โรคโควิด-19 กับนโยบาย HI - CI และ ATK first   
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี 
     รายงานผูป้่วยสะสมเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในกลุม่ต่าง ๆ  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและจัดสรร 
     ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดจากเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อให้ เกิด  
     ประสิทธิภาพสูงสุด และให้การดำเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
     จึงมีแนวทางให้ทุกสถานบริการสาธารณสุข ดำเนินการดังต่อไปนี ้

 1.1 การคัดกรองตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit หรือ ATK ส่วนการตรวจแบบ Real Time RT-PCR ให้ทำเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น 
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 1.2 ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับสีเขียว ให้แยกกักตัวและรักษาแบบ Home Isolation 
หรือ Community Isolation  
    1.3 กรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทำ Death Case Conference ทุก
ราย 
2. กัญชา    
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ไดป้ลดล็อกทุกส่วนกัญชาออกจากความเป็นยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ยกเว้น
สารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2% จะยังถือว่าเป็นสารเสพติด ต้องควบคุมตามเดิมโดยจะมีผล
บังคับใช้อีก 120 วันหลังจากมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้พืชกัญชงกัญชาพ้นจากยาเสพติด 
และประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงได้ ทั้งในด้านสุขภาพ  และเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงเกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชากัญชง 
3. สปสช. เขต 5  จะประชุม Zoom เรื่องไตวาย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 หากได้มติที่ประชุม
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
4. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของจังหวัด มีข้าราชการของหน่วยงานสาธารณสุข 2 ท่าน รอประกาศ
ผลอีกครั้ง 

  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

วาระที่ 2 เรือ่งรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕65 วันศุกร์ท่ี 7 มกราคม ๒๕65 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 7  

 มกราคม 2565 ทั้งหมด 18 หน้า ได้นำข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ  
 ทางกลุ่มไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แล้วในวันที่ 8 ก.พ. 2565  จึงนำเรียนที่ประชุมเพือ่ให้การรบัรอง 
 รายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ข้ีอแกไ้ข  
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕65 วันศุกร์ท่ี 7 มกราคม ๒๕65 

  3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบลงทุนผกูพันข้ามปี ป ี2563 และงบลงทุนปี 2565 ดังนี ้
 งบลงทุนผูกพันขา้มปี ปี 2563  งานก่อสรา้ง (งบผูกพัน) จำนวน 1 รายการ 

1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลงั วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบ
ผูกพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขที่ 14/2564  ลงวันที่ 6 ต.ค. ๒๕63  
เริ่ม 7 ต.ค.๒๕63 – 18 ก.ค.๒๕65 ผูร้ับจ้าง  หจก.ศรสีะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 7   
  งบลงทุนผูกพันข้ามปี โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จำนวน  1 รายการ 
 1. อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683   
     ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 
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 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3     

 งบลงทุนผูกพันขา้มปี ปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง  
 1. อาคารผู้ปว่ยนอก รพ.ปราณบรุี เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร      

     วงเงิน 141,020,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 24 ก.ย. ๒๕64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ก.ค.๒๕66 
ระยะเวลา 660 วัน 16 งวดงาน 

     ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 เจาะเสาเข็ม  

 งบลงทุนปี 2564 (งบปีเดยีว) รายการสิ่งก่อสร้าง  
 1. อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ทับสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ  
      450 ตารางเมตร วงเงิน 10,136,100 บาท ระยะเวลา 320 วัน 6 งวดงาน สัญญาเลขที่     
      338/2564 ลว 17 มี.ค.2564 เริม่ 18 มี.ค.2564 - 31 ม.ค.2565 
      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเบิกจ่านงานงวดที่ 4, 5, 6   

 งบลงทุนปี 2565  (งบปีเดียว) รายการสิ่งกอ่สร้าง   
 1. อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์  รพ.กุยบรุี จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม ว.845 
      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเสนอผู้มอีำนาจลงนามในสัญญา   

 งบลงทุนปี 2565  รายการครุภัณฑ ์
 1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครือ่งช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลม 

หายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป รพ.บางสะพาน วิธี  E-bidding สัญญาเลขที่ 151/2565 ลงวันที่ 
11 มกราคม 2565 เริ่ม 12 มค.64 -11 เม.ย.65 

 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างสง่มอบครุภัณฑ์  

ประธาน ฝากผูบ้รหิารหนว่ยงานที่ได้รับงบประมาณ ช่วยกำกับดูแลและบริหารใหเ้ป็นไปตามงวดงาน 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
 (งบค่าเสื่อม) ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  
 ปี 2563   

 ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565   เบิกจ่ายแล้ว 325 รายการ  
 วงเงิน 47,837,531 บาท มีรายการทีอ่ยู่ระหว่างบริหารสญัญา 1 รายการ วงเงิน 2,000,000 บาท  

เป็นรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรมของ รพ.ทับสะแก (E-bidding ครั้งที่ 3 วิธีคัดเลือก) 
สัญญาเลขที่ 637/2564 ลงวันที่  15 ก.ย.๒๕64 วงเงิน 1,998,000 บาท  5 งวดงาน สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 14 มี.ค.๒๕65  สปสช.ขยายเวลาเก็บรักษาเงินถึง 31 พ.ค.๒๕65  

     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างกอ่สร้าง งวดที่ 3-4 
 ปี 2564  
 ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เบิกจ่ายแล้ว 210 รายการ  

 วงเงิน 50,475,136.58 บาท มรีายการที่อยูร่ะหว่างบรหิารสัญญา 2 รายการ วงเงิน 884,000  
 บาท และรายการที่อยู่ระหว่างกอ่หนี้ 2 รายการ วงเงิน 288,037.51 บาท ดังนี ้
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รายการที่อยู่ระหว่างกอ่หนี ้ จำนวน 2 รายการ 
1. รพ.กุยบุรี ปรับปรงุห้องน้ำชาย-หญิง อาคารผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลกุยบรุี จำนวนเงิน 278,037.51 
สมทบ 215,962.49 รวมเงิน 494,000 บาท  และ 

 2. รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวนเงิน 10,000 บาท  
 สมทบ 1,300 บาท รวมเงิน 11,300 บาท  หน่วยบริการได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจาก
 ราคาตลาดในปัจจุบันสูงกว่าราคากลางมาก ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ โดยได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุม 
 คปสจ.พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 และที่ประชุมได้มีมติ ให้หนว่ย
 บริการกลับไปทบทวนวงเงินในการจัดซือ้ครุภัณฑ์รายการโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 โต๊ะ วงเงิน 10,000 
 บาท ทั้งนี้ หากหน่วยงานยังยืนยันจะเปลี่ยนแปลงรายการ ให้จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และ
 เอกสารการสืบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย พร้อมทั้งแจ้งรหัสครุภัณฑ์เดิมที่ขอทดแทน เพื่อเสนอ 
 คปสจ.พิจารณาในครั้งต่อไป 

ความก้าวหน้า ทั้ง 2 รายการ ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ รอตอบข้อหารือ กรณีอำนาจในการอนุมต ิ
เปลี่ยนแปลงรายการ ปี 2564 ระหว่าง ผอ.สปสช.เขต 5 กับ อปสข. (คาดว่าจะแจ้งผลเดือนมีนาคม  
2565)  
รายการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 2 รายการ 

 1. รพ.บางสะพาน รายการปรบัปรุงห้องฝากครรภ์ จำนวนเงิน 732,651.73 บาท 
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างปรบัปรุง  ครบกำหนดวันที่ 15 ก.ค.2565 
 2. รพ.บางสะพาน เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัตพิรอ้มวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
 จำนวนเงิน 151,348.27 บาท สมทบ 38,651.73 บาท รวมเงิน 190,000 บาท  
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างส่งมอบ 
 

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสือ่มปี 2565  
 1. รพ.บางสะพานน้อย จัดสรรระดบัหน่วยบริการ  
              - รายการตามแผนเดมิ คือ ตู้เย็นแช่น้ำยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาด 33 คิว วงเงิน 85,000  
          บาท (งบค่าเสือ่ม 71,735.91/ สมทบ 13,264.09)  
              - รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ (1) เครือ่งวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน   
          วงเงินค่าเสื่อม 70,000 บาท (ราคาสำนักงบประมาณ) รหัสครุภัณฑ์เดิม 6515-069-0001/1 และ 
          (2) เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพงิ วงเงิน 1,990 บาท (ราคาท้องตลาด) (วงเงินค่าเสื่อม 1,735.91  
          สมทบเงินบำรุง 254.09) รหสัครุภัณฑ์เดมิ 7110-006-00121/148   
              - รวมเงินที่ใช้ทัง้ 2 รายการ 71,990 บาท (ค่าเสื่อม 71,735.91 บาท สมทบเงินบำรุง 254.09  
          บาท)  

     - เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ  เนื่องจากได้รบับรจิาคตู้เย็นแช่น้ำยาและเวชภัณฑ์แล้ว 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

 ปี 2565 เป้าหมายดำเนินการ คือ ทุกรายการตอ้งก่อหนีใ้ห้แล้วเสรจ็ ภายใน 31 มีนาคม 2565 
- ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในสว่นของโรงพยาบาล สามารถ 
บริหารงานถึงข้ันตรวจรบัเรียบร้อยแล้ว 19 รายการ วงเงิน 3,770,540.91 บาท ทำสัญญาเรียบร้อย
แล้ว 23 รายการ วงเงิน 4,984,026.56 บาท ส่วนรายการที่จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 39 
รายการ วงเงิน 15,068,702.34 บาท  และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 21 รายการ วงเงิน 
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12,050,036.67 บาท  สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถบริหารงานถึง
ข้ันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 8 รายการ วงเงิน 413,200 บาท ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 9 รายการ  วงเงิน 
537,800 บาท สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นรายการที่จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 132 
รายการ วงเงิน 9,537,744 บาท และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 45 รายการ วงเงิน 4,555,382 
บาท  จากเป้าหมายของจังหวัดที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบฯ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายใน 
31 มีนาคม 2565  จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการสำหรับรายการที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 3.2 ผลการเบิกจ่าย/การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แจ้งการบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลงานภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว ร้อยละ 69.59 รายละเอียดผลการ

เบิกจ่ายแต่ละรายการแสดงตามตาราง 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
งบดำเนินงานภาพรวม 20,744,475.00 14,436,179.56 0.00 6,308,295.44 69.59 

แบ่งเป็น 
งบบุคลการ (รวม) 17,856,685.00 13,644,535.00 0.00 4,114,629.00 76.41 

- เงินค่าตอบแทน (คตส.) 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 100 
- ค่าตอบแทนฉบับที่ 11/12 8,479,185.00 7,428,466.00 0.00 1,050,719.00 87.61 
- ค่าไม่ทำเวช 499,800.00 255,000.00 0.00 244,800.00 51.02 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39 
- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 

183,540.00 86,019.00 0.00 97,521.00 46.87 

- เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 8,586,700.00 5,784,000.00 0.00 2,802,700.00 67.36 
- ค่าตอบแทนชันสูตร 54,300.00 41,550.00 0.00 12,750.00 76.52 

งบดำเนินงานข้ันต่ำ 
- ค่าสาธารณูปโภค 477,560.00 404,161.27 0.00 73,398.73 84.63 

งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 
- แผนงาน/โครงการ 1,238,730.00 27,602.20 0.00 1,211,127.80 2.23 

งบดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 1,090,500.00 359,881.09 0.00 730,618.91 33.00 

 ผลการเบิกจ่าย งบเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สสจ.ประจวบคีรขีันธ ์
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

 ผลการเบิกจ่ายง งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สสจ.ประจวบคีรีขันธ ์
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำร ิ 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00 
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 ความก้าวหนา้การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ รพ./สสอ. ท่ีได้รับจัดสรรจาก     
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบครีีขันธ์ รายละเอียดดังนี ้

หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 72,800.00 0.00 0.00 72,800.00 0.00 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 

รวม 102,800.00 0.00 0.00 102,800.00 0.00 
รพ.ปราณบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 58,200.00 0.00 0.00 58,200.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 
รวม 59,200.00 0.00 0.00 59,200.00 0.00 

รพ.สามร้อยยอด ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 51,800.00 0.00 0.00 51,800.00 0.00 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 

รวม 53,300.00 0.00 0.00 53,300.00 0.00 
รพ.กุยบุร ี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 48,800.00 0.00 0.00 48,800.0 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 59,800.00 0.00 0.00 59,800.00 0.00 
รพ.ประจวบ ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 166,000.00 0.00 0.00 166,000.00 0.00 

ตดิตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 193,000.00 0.00 0.00 193,000.00 0.00 
รพ.ทบัสะแก ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 77,800.00 0.00 0.00 77,800.00 0.00 
รพ.บางสะพาน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 86,000.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 101,000.00 0.00 0.00 101,000.00 0.00 
รพ.บางสะพาน
น้อย 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 45,800.00 0.00 0.00 45,800.00 0.00 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 

รวม 47,300.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 
สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 20,190.10 0.00 1,809.90 91.77 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พฒันาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 

รวม 
  

52,000.00 20,190.10 0.00 31,809.90 38.83 

สสอ.ปราณบุร ี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 17,688.71 0.00 4,311.29 80.40 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 43,000.00 17,688.71 0.00 25,311.29 41.14 
สสอ.สามร้อยยอด ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 7,697.97 0.00 14,302.03 34.99 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 43,000.00 7,697.97 0.00 35,302.03 17.90 
สสอ.กุยบรุ ี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,00.00 18,213.03 0.00 3,786.97 82.79 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 34,000.00 18,213.03 0.00 15,786.97 53.57 
สสอ.เมอืง
ประจวบคีรีขันธ์ 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,049.06 0.00 950.94 95.68 
พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

รวม 61,000.00 21,049.06 0.00 39,950.94 34.51 
สสอ.ทับแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 11,675.85 0.00 10,324.15 53.07 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 34,000.00 11,675.85 0.00 22,324.15 34.34 
สสอ.บางสะพาน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 18,833.59 0.00 3,166.41 85.61 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 

รวม 52,000.00 18,833.59 0.00 33,166.41 36.22 
สสอ.บางสะพาน
น้อย 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 11,846.68 0.00 10,153.32 53.85 
พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

รวม 25,000.00 11,846.68 0.00 13,153.32 47.39 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 3.3 รายงานสถานะการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 แจ้งสถานะการเงินการคลังของหน่วยบริการ 

  

หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+  Risk 

Scoring 
EBITDA HMBRD 

-1.5 -1 -0.8 Depleciation 

ประจวบคีรีขันธ์, 
รพท. 

2.29 2.18 1.13 259,986,863.13 136,193,907.57 0 136,163,019.86 24,170,730.33 

กุยบุรี,รพช. 5.2 5.07 2.06 74,868,005.95 27,329,558.57 0 23,703,012.43 18,959,162.93 

ทับสะแก,รพช. 3.51 3.47 2.5 58,301,758.49 26,071,441.30 0 23,983,123.47 34,806,521.03 

บางสะพาน,รพช. 2.21 2.13 1.09 143,680,534.97 99,727,079.99 0 100,983,944.30 10,753,134.97 
บางสะพานน้อย
,รพช. 

2.73 2.63 1.73 52,978,029.02 25,702,467.67 0 25,724,066.80 22,561,054.26 

ปราณบุรี,รพช. 5.74 5.63 1.36 193,869,819.80 145,782,611.78 0 145,210,530.69 14,512,107.28 
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หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+ Risk 

Scoring 
EBITDA HMBRD 

-1.5 -1 -0.8 Depleciation 

หัวหิน,รพท. 3.7 3.39 1.79 607,598,534.16 185,514,662.72 0 195,315,993.95 183,222,987.40 
สามร้อยยอด
,รพช. 

7.66 7.49 5.51 190,605,300.96 55,459,167.74 0 54,579,983.73 128,960,847.29 

 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs นพ.สสจ. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข  
      - การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีทำครั้งเดียวต่อปีใหค้รอบคลุม 
    1) การประเมิน BMI และรอบเอว และการประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รายงาน 
 ผลการดำเนินงาน ดังนี ้
 - การประเมิน BMI และรอบเอว ผลงานสะสมถึงเดอืนมกราคม 2565  เกณฑเ์ป้าหมาย    
                    คัดกรอง  ≥ ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 18-59 ปี, BMI เกณฑป์กติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55  ผลงาน 
                    ภาพรวมจังหวัด จากประชากรเป้าหมาย 240,850 คน คัดกรองได้ 121,972 คน (ร้อยละ 50.64)  
                    ผลการคัดกรอง มีคนทีม่ีค่า BMI ปกติ จำนวน 53,354 คน (ร้อยละ 43.74) ส่วนที่ไมป่กติ พบเป็นคน 
                    ผอม 6,411 คน (ร้อยละ 5.26) น้ำหนักเกิน ร้อยละ 21.04  อ้วนระดับ 1 ร้อยละ 22 และอ้วน 
                    ระดับ 2 ร้อยละ 7.92                  

 - การประเมินคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในผู้สูงอายุ (เกณฑ์เป้าหมาย 
          ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของผูสู้งอายุ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้สูงอายุ 82,607 คน ข้อมูลถึง ณ วันที่  
          31 ม.ค. 2565 มีผู้สูงอายุที่ได้รบัการประเมินคัดกรองสุขภาพ จำนวน 69,100 คน (ร้อยละ 83.65)  
          อำเภอที่มีผลงานผ่านเกณฑ์  คือ ปราณบรุี  สามรอ้ยยอด กุยบุรี และบางสะพานน้อย อำเภอที่มผีลงาน 
          น้อยที่สุด คือ อำเภอหัวหิน (ร้อยละ 55.35)  ผลงานการคัดกรองในภาพรวมเขต 5 ยังไม่มีจังหวัดใดม ี
          ผลงานผ่านเกณฑ์ (จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานเป็นอันดบั 1 ) สำหรบัการัดกรองปญัหาและโรคที ่
          พบบ่อยในผู้สงูอายุ  พบผลการดำเนินงานในแต่ละอำเภอ  ดังนี้ 

อำเภอ 
60 ปีขึ้นไป

(คน) 
ความดัน
โลหิตสูง 

เบาหวาน CVD 
สุขภาพช่อง

ปาก 
ข้อเข้อเข่าข่า  

เมืองฯ 15,528 7777..2266  7799..2244  9944..3399  7755  7777..9933  

กุยบุรี 7,568 9955..0033  9944..7788  9955..3366  9955..9988  9955..9922  

ทับสะแก 8,945 87.6 89.37 9966..1166  85.27 85.26 

บางสะพาน 11,747 9966..0088  9955..3366  9988..2211  87.92 87.9 

บางสะพานน้อย 5,621 9933..5577  9922..1122  9988..6677  9933..9988  9933..9922  

ปราณบุรี 10,978 9933..4499  9933..4499  9988..6655  9911  9911  

หัวหิน 13,602 5566..1133  5577..0066  9977..0088  5555..0022  5555..66  

สามร้อยยอด 8,618 9977..0066  9977..0044  9955..3311  9988..6677  9988..1122  
ภาพรวมจังหวัด 82,607 84.09 84.85 9966..6611  82.4 82.98 
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ผลการดำเนินงานคัดกรองสายตาผู้สงูอายุ (VISSION 2020) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  อำเภอ 60 ปีขึ้นไป(คน) คัดกรองสายตา(คน) %คัดกรอง 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 15,528 2,580 16.62% 
กุยบุรี 7,568 476 6.29% 
ทับสะแก 8,945 217 2.43% 
บางสะพาน 11,747 3,751 31.93% 
บางสะพานน้อย 5,621 875 15.57% 
ปราณบุรี 10,978 33 0.03% 
หัวหิน 13,602 1,332 9.79% 
สามร้อยยอด 8,618 8,595 99.73% 

รวม 82,607 17,859 21.62% 

  
                      ผลการดำเนินงานคัดกรอง GERIATRICS Syndrome จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อำเภอ 60 ปีขึ้นไป(คน) สมองเสื่อม AMT ซึมเศร้า 2Q ภาวะหกล้ม BMI 
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 15,528 7788  7777..9988  7777..9977  7711..2288  
กุยบุรี 7,568 9966..0066  9955..88  9955..9988  9900..8822  
ทับสะแก 8,945 85.25 85.59 84.99 82.58 
บางสะพาน 11,747 87.96 87.94 87.87 7799..6699  
บางสะพานน้อย 5,621 9933..99  9944..11  9944..0088  7799..4444  
ปราณบุรี 10,978 9900..9988  9911..22  9900..9988  89.04 
หัวหิน 13,602 5555..6655  5566..1111  5544..9988  5577..9911  
สามร้อยยอด 8,618 9988..2244  9988..4488  9988..1144  9900..66  

ภาพรวมจังหวัด 82,607 83.03 83.18 82.87 78.17 

 
นายเรวัฒน์  สุขหอม สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ แจ้งผลงานที่ทำได้ไม่ดีเนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาล  
 

  2) การคัดกรองเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
นางนภาพร  โดมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด รายงาน 

 ผลการคัดกรองเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565  
          ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 มีผลงานการคัดกรอง ดังนี้ 
 - คัดกรองเบาหวาน  ผลงานภาพรวมจังหวัดทำได้ ร้อยละ 80.74 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด   
  แต่มี 5 อำเภอที่มีผลงานการคัดกรองเกินรอ้ยละ 90 ได้แก ่อำเภอสามร้อยยอด บางสะพาน ปราณบรุี   
          กุยบุรี และบางสะพานน้อย ตามลำดับ ส่วนอีก 3 อำเภอ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ อำเภอทีม่ีผลงานน้อยสุด คือ  
          อำเภอหัวหิน (ร้อยละ 36.41) 
 - คัดกรองความดนัโลหิต  ผลงานภาพรวมจังหวัดทำได้ ร้อยละ 79.36 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด  
          แต่มี 5 อำเภอที่มีผลงานการคัดกรองเกินรอ้ยละ 90 เช่นเดียวกับผลงานการคัดกรองเบาหวาน  
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  - ผลการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ผลงานภาพรวมจังหวัดทำได้  
    ร้อยละ 81.68 โดยมี 4 อำเภอที่มีผลงานการคัดกรองผา่นเกณฑ ์90% ได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อย 
             บางสะพาน  สามร้อยยอด และกุยบุรี ส่วนอีก 4 อำเภอ ยังไม่ผ่านเกณฑ์  

 3) ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ 
   - มะเร็งปากมดลูก ในสตรี 30-60 ปี ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 27.85 ยังไม่มีอำเภอใดมี 
                         ผลงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
   - มะเร็งลำไส้ ในประชากรอายุ 50-70 ปี เป้าหมายร้อยละ 50 ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ  
                        27.44 มีอำเภอที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ 1 อำเภอ คือ อำเภอสามร้อยยอด 
   - มะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30-70 ปี ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 75.18 โดยมี 4 อำเภอ ที่มี 
                         ผลงานผ่านเกณฑ์  ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด กุยบุรี ปราณบุรี และทับสะแก 

     *** เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
            ได้จัดทำโครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรี 
            กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ 
       พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
    2. เพื่อรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และสตรเีข้าใจ เรือ่งมะเร็งเต้านม 
    3. คัดกรอง ค้นหาผู้ทีม่ีปจัจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็เต้านม 
    4. สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสให้ สามารถตรวจเต้านมด้วย   
        ตนเองได้ถูกต้อง 
    5. เพื่อเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 
  กลุ่มเป้าหมาย สตรีที่มีความผิดปกติ หรือมีปจัจัยเสี่ยง  
  ระยะเวลาดำเนินการ  5 วัน แบ่งเป็นโซนใต้ 3 วัน วันที่ 28 - 30 มี.ค.65 ณ อำเภอบางสะพาน / 
  โซนเหนือ 2 วัน วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565   ณ อำเภอสามร้อยยอด 
  กิจกรรมบริการ  
 1.ให้ความรู้ คัดกรอง และตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล/จนท.สธ.  วันละ 300 คน  
 2. Mammogram วันละ 60 คน 
  มอบหมายภารกจิ 
    1. ทุกอำเภอ : ค้นหาสตรี ผูท้ี่มีความผิดปกตหิรือมีปจัจยัเสี่ยงตอ่มะเรง็เต้านม เพื่อมารับการตรวจ   
       ด้วย  Mammogram 
    2. รพ.สามร้อยยอด และรพ.บางสะพาน  เป็นเจ้าภาพจดักิจกรรม ดังนี ้
     - จัดเตรียมสถานที่ พิธีเปิด  
     - งบประมาณ (ค่าอาหารเจ้าหน้าที่มลูนิธิ 30 คน) 
     - จนท.คัดกรอง และตรวจคลำเต้านม ตามความเหมาะสม 
   3. รพ.หัวหิน และ รพ.บางสะพาน 
     - รังสีแพทย์ 1 ทา่น (ทำMammogram)   
     - พยาบาล 1 ท่าน (นัดผูป้่วยสง่ต่อเข้ารกัษาในรพ.) 
 
 

 



12 
 

 4) ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
 

นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลการคัดกรอง 
                    วัณ โรคในกลุม่เสี่ยงด้วยวิธี X-RAY จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 - 31   
                    ม.ค.2565 ภาพรวมจังหวัดทำได้ ร้อยละ  91.2  มีอำเภอที่ยังมผีลงานต่ำกว่าเกณฑ์ เพียง 1 อำเภอ  
                    คือ อำเภอเมือง  

 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs นพ.สสจ. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข  
 - การนำระบบ IT มาใช้สนับสนุนการใหบ้รกิารในหน่วยบรกิารสุขภาพ( Smart Hospital) 
 

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานผลการดำเนินงานการนำระบบ IT มาใช้สนับสนนุการให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพ ( Smart  
                    Hospital) เพิ่มจากปีทีผ่่านมา โดยเน้นประเด็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบรกิารผ่านระบบการจองคิว 
                    ออนไลน์อย่างน้อย 1 กิจกรรมบรกิาร และการมรีะบบ e-payment ผลจากการติดตามความก้าวหน้า 
                    การดำเนินงาน มีดังนี ้
  
      
 
  - การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs นพ.สสจ. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข  

 - การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ 

นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานข้อมูล  
                    การบริหารจัดการเพื่อการควบคุมเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดข้ึนใน 
                    พื้นที่ให้สงบลงได้ภายใน 21-28 วัน ( เริ่มนับผลงานจากเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็น 
                    ต้นมา) ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า จากเหตุการณ์การระบาด จำนวนทั้งสิ้น 93 เหตุการณ์  สามารถ
ควบคุมให้สงบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ครบทุกเหตุการณ์  (ร้อยละ 100)  ข้อมูลรายอำเภอแสดงดังตาราง 
 
 
 
 
  

ตัวชี้วัด หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบ ทับสะแก 
บาง

สะพาน 
บางสะพาน

น้อย 

มีช่องทาง
รับบริการ
ผ่านทาง
ระบบ 
online 
อย่างน้อย 
3 บริการ 

อยู่ระหว่าง
ชี้แจงและ
อบรม
ผูเ้ก่ียวข้อง 

(คลนิิก OPD 
พิเศษ, ทันต, 
กายภาพ, 
แพทย์แผน
ไทย) 

(ทันตฯ/แผน
ไทย/
กายภาพ) 

รอการประชุม
ของ
คณะกรรมการ
สารสนเทศ 
(ทางบริษัท
นำเสนอทาง
คณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว) 

กำลังอยู่
ในช่วงทำ
โครงการ และ
นัดหมาย
บริษัท 

ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ) 

กำลัง
ดำเนนิการ
ติดตัง้ระบบ 

(ทันตฯ/แผน
ไทย/กายภาพ) 

มีระบบ e-
payment  

บัตรเครดิต/
QR Code/
เลขบัญชี 

เลขบัญชี เลขบัญชี,    
QR Code 

เลขบัญชี,    
QR Code 

QR Code QR Code QR Code,
บัตรเครดิต 

QR Code 
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อำเภอ จำนวนเหตุการณ ์ ควบคุมได้ภายใน 28 วัน ร้อยละ 
หัวหิน 24 24 100 
ปราณบรุ ี 9 9 100 
สามรอ้ยยอด 16 16 100 
กุยบุร ี 4 4 100 
เมือง 14 14 100 
ทับสะแก 3 3 100 
บางสะพาน 19 19 100 
บางสะพานน้อย 4 4 100 

รวม 93 93 100 
 

 - ความครอบคลมุการไดร้ับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม เป้าหมายร้อยละ 70 ภายใน 31  
                       ม.ค.2565 ผลงานภาพรวมจังหวัด ครอบคลุมร้อยละ 68.21 (ไม่ผ่านเกณฑท์ี่กำหนด) แต่มี 2  
                       อำเภอที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด คือ อำเภอหัวหิน และอำเภอบางสะพานน้อย 
                       

  หัวหิน 
ปราณ
บุร ี

300 
ยอด กุยบุร ี เมือง 

ทับ
สะแก 

บาง
พาน 

พาน
น้อย จังหวัด 

ประชากรทั้งหมด 126905 82872 52915 45676 94233 51433 81533 42527 578094 
จำนวนโด๊สทั้งหมด เข็ม1+2+3 266322 122305 76179 62831 145356 73974 125156 69062 941185 

จำนวนได้รับเข็ม 1 115525 51509 33890 28672 64531 32801 58050 32716 417694 
ร้อยละความครอบคลุม 91.03 62.15 64.05 62.77 68.48 63.77 71.2 76.93 72.25 
จำนวนได้รับเข็ม 2 ครบเกณฑ์ 110972 49014 32600 27059 59219 31437 52611 31412 394324 

ร้อยละความครอบคลุม 87.44 59.14 61.61 59.24 62.84 61.12 64.53 73.86 68.21 

จำนวนได้รับเข็ม 3 กระตุ้น 36647 20639 9229 6562 19480 8978 13256 4631 119422 
ร้อยละความครอบคลุม 28.88 24.9 17.44 14.37 20.67 17.46 16.26 10.89 20.66 
จำนวนได้รับเข็ม 4 กระตุ้น 3178 1143 460 538 2126 758 1239 303 9745 
ร้อยละความครอบคลุม 2.5 1.38 0.87 1.18 2.26 1.47 1.52 0.71 1.69 

 

 - ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กลุ่ม 608  เข็ม 1  
            

  หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด 

จำนวนเข็มที่ 1  24,879 11,579 9,750 7,792 15,391 11,495 13,623 6,863 101,372 

 รวมกลุ่ม 608 เข็ม 1 96.22 63.24 71.59 64.7 73.19 80.51 77.43 68.45 76.36 

     ผู้มีอายุ 60 ปี 85.33 58.6 61 62.8 78.12 61.14 77.49 64.79 70.07 

     ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 118.89 76.64 99.41 71.63 70.4 120.89 79.6 80.04 91.84 

     หญิงตั้งครรภ ์ 49.12 73.53 28 10.58 1.95 25.5 26.36 32.14 30.76 
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 - ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กลุ่ม 608 เข็ม 2  
  หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด 

จำนวนเข็มที่ 2  24,127 11,252 9,532 7,504 14,534 11,168 12,111 6,627 96,855 
  รวมกลุ่ม 608 เข็ม 2 93.31 61.46 69.99 62.3 69.12 78.22 68.84 66.1 72.96 
     ผู้มีอายุ 60 ปี 82.77 57.09 59.41 60.36 74.07 59.45 68.06 62.7 66.81 
     ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 115.69 74.25 97.84 69.32 66.08 117.46 72.13 76.97 88.13 
     หญิงตั้งครรภ ์ 42.24 64.71 25.5 9.62 1.17 22.5 30.23 30 27.62 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

 4.1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานสถานการณ์การ 
 ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2565  

 พบผูป้่วยสะสม จำนวน 2,786 คน เป็นผู้ป่วยที่พบจากระบบเฝ้าระวังและบรกิาร จำนวน 2,682 ราย  
          เรือนจำ 1 ราย  หลบหนีเข้าเมือง 3 ราย และติดจากต่างประเทศ 100 ราย  รักษาหาย 1,927 ราย   
          (ร้อยละ 69.2) เสียชีวิตสะสม 4 ราย  การสำรองเตียงรองรับการรักษาผูป้่าย 1032 เตียง ใช้ไป 557 
          เตียง คงเหลือ 475 เตียง  อัตราครองเตียง 53.9  สถานการณ์การระบาดยงัคงต่อเนื่องและมีแนวโน้ม 
          พบผู้ป่วยรายใหม่เพิม่ขึ้น การควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้ได้ผลสงูสุด ยังคงเน้นมาตรการ 

- ระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 คนหาคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ฉีดให้ได้มากที่สุด  
- เฝ้าระวัง ติดตาม สถานที่เสี่ยงการระบาดใหญ่วงกว้าง 
- ร่วมมือตามมาตรการ  Universal Prevention , Covid Free Setting , ตรวจ ATK หากมีความ

เสี่ยง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 4.2  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิสุขภาพฯ แจ้งแผน 
 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
  

ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี หมายเหต ุ
14 8 กุมภาพันธ์ 2565 ม.9 บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบรุ ี งด 
15 11 กุมภาพันธ์ 2565 ม. 11 บ้านแพรกตะคร้อ  ต.บึงนคร อ.หัวหิน   
16 19 กุมภาพนัธ์ 2565 ม.3 บ้านท่าใหญ่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย   
17 25 กุมภาพันธ์ 2565 ม.6 บ้านด่านสงิขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง   

  

 หลงัจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหินgลิมพระ- 
          เกียรติฯ จะลงพื้นทีเ่ยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์ของมลูนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน เพื่อ,อบชุดยา 
          สามัญประจำบ้านและถุงยงัชีพ ขอให้ผูร้ับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยในการลงเยี่ยมฯ 

   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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 4.3 กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณปีกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2565  
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข  
 แจ้งทีป่ระชุมร่างกำหนดการและรูปแบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1  
                    ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 โดยในวันที่ 1 และ 2 มีนาคม  
                    2565 เป็นการลงพื้นทีล่่วงหน้าของทีมผู้นเิทศ เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้ปฏิบัตงิานในระดบัจังหวัด/อำเภอ/ 
                    ตำบล ส่วนวันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2565 เป็นการตรวจราชการฯ เต็มรูปแบบของการตรวจราชการ  
                    สำหรับประเด็นการตรวจ สถานที่ และรปูแบบหรือช่องทางในการตรวจราชการครั้งนี้ มีดังนี้ 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
วันอังคารท่ี 1 มีนาคม ๒๕๖5 (เก็บข้อมูลล่วงหน้า) 
09.00 – 16.30 น. ประเด็นสขุภาพกลุ่มวัย  

- แม่และเด็ก/ผูสู้งอายุ  
- สุขภาพดีวิถีใหม ่
 

Onsite    
- ห้องประชุมช้ัน 5 สสจ. 
- ห้องประชุมช้ัน 3 สสจ. 
(เชิญผูร้ับผิดชอบงานของแตล่ะอำเภอร่วม
ให้ข้อมูลที่ สสจ.) 

วันพุธท่ี 2 มีนาคม ๒๕๖5 (เก็บข้อมลูล่วงหน้า) 
09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 12.00 น. 
13.30 – 16.30 น. 
14.00 – 16.30 น. 

องค์กรแห่งความสุข 
ราชทัณฑ์ปันสุข 
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพระดับจังหวัด 
การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (PHEM) 

Online ผ่าน Zoom เขตสุขภาพที่ 5  
- ผู้รบันิเทศรวมกันที่ห้องประชุมช้ัน 3 สสจ. 

 
- ผู้รบันิเทศรวมกันที่ห้องประชุมช้ัน 4 สสจ. 

 

13.30 – 15.00 น. NCD Online ผ่าน Zoom สคร.5  
- ผู้รบันิเทศรวมกันที่ห้องประชุมช้ัน 2 สสจ. 

 
08.30 – 16.00 น. 
09.30 – 16.00 น. 
 
09.00 – 15.00 น. 
09.00 – 16.30 น. 

 
- กัญชาทางการแพทย ์
- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCU หรอื NPCU/
พชอ./รพ.สต.ติดดาว/3 หมอ) 
- สุขภาพจิต 
- ตรวจสอบภายใน 

Onsite    
- รพ.หัวหิน/ รพ.ปราณบุรี/ รพ.ประจวบฯ 
- รพ.สต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 
 
- เก็บข้อมูลที่ สสจ. + รพ.บางสะพานน้อย 
- รพ.หัวหิน/ รพ.ปราณบุร ี

09.00 - 16.30 น. ประเด็น ตรวจสอบภายใน 
 

Onsite  
ห้องประชุม โรงพยาบาลหัวหิน 
 

09.30 – 15.00 น. ประเด็น สขุภาพจิต  
(ฆ่าตัวตาย+ TEDA4I) 
(เชิญผูร้ับผิดชอบงานของแตล่ะอำเภอร่วม
ประชุมที่ สสจ.) 

Onsite   
ห้องประชุมช้ัน 5 
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

09.00 – 10.00 น. ประเด็น องค์กรแห่งความสุข  
 

Online  (ห้องประชุมช้ัน 3) 
Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
10.00 – 12.00 น. ประเด็น ราชทัณฑ์ปันสขุฯ Meeting ID : 749 460 1656 

Passcode : B17EmD  
 

13.00 – 15.00 น. ประเด็น NCD 
 

Online  (ห้องประชุมช้ัน 2) 
Zoom ของ สคร.5  
Meeting ID : 212 836 3273 
Passcode : 123456 B17EmD  
 

13.30 – 16.30 น. ประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
  

Onsite  
ห้องประชุมตะนาวศรี 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
Online   
Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 Meeting 
ID : 749 460 1656 Passcode : 
B17EmD 

13.00 – 16.30 น. ประเด็นการเงินการคลัง  
- รพ.ปราณบรุ ี(เก็บข้อมลูและนำเสนอ) 
- รพ.บางสะพาน (ร่วมให้ข้อมลูและนำเสนอ
เพิ่มเตมิ) 

Onsite   
ห้องประชุม โรงพยาบาลปราณบรุ ี
Online   
Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ห้อง 2 
Meeting ID : 507-764-2941 
Passcode : 761349 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม ๒๕๖5 
๐9.3๐ – 12.๐๐ น. สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ตรวจเยี่ยม

โรงพยาบาล 
บางสะพาน ในประเด็น 
    1. การเงินการคลัง 
    2. งบลงทุน 
        - ก่อสร้าง (ปเีดียว, ผูกพันเก่า ใหม)่ 
        - ครุภัณฑ์ 
**(ผู้ทีเ่กี่ยวข้องร่วมประชุมรบัฟงั ผ่านระบบ 
zoom ในห้องประชุม ช้ัน  2  สสจ.) 

Onsite  
- ห้องประชุม โรงพยาบาลบางสะพาน 
- ประชุม ช้ัน  2  สสจ. 
Online   
Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ห้อง 2 
Meeting ID : 507-764-2941 
Passcode : 761349 
 

09.00 - 12.00 น. 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ  เกบ็ข้อมลู
เพิ่มเตมิ 
**ผู้รบัผิดชอบงานแต่ละประเด็น สสจ. 

Onsite   
ห้องประชุม ช้ัน 5 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

09.00 – 12.00 น. ประเด็น กัญชาทางการแพทย ์
- คลินิกกญัชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ 
(ปลายนํ้า) 
 

Onsite  
ห้องประชุม รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
09.00 – 12.00 น. 
 
 
13.30 - 15.30 น. 

ประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
- เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและลงพื้นทีห่น่วยต่างๆ  
ในหัวข้อ  Cancer, Stemi และ Stroke 
ร่วมฟังนำเสนอภาพรวมของจังหวัด ณ ห้อง
ประชุมของหน่วยงานที่เกบ็ข้อมลู หรอืฟัง
นำเสนอผ่านระบบออนไลน ์
**(ผู้ทีเ่กี่ยวข้องร่วมประชุมรบัฟงั ผ่านระบบ 
zoom ในห้องประชุม ช้ัน  3  สสจ. 

Onsite  
- ห้องประชุม 2 ช้ัน 10  รพ.หัวหิน 
- ห้องประชุม ช้ัน  3  สสจ. 
Online   
Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 Meeting 
ID : 749 460 1656 Passcode : 
B17EmD 

09.00 – 15.00 น. ประเด็น สขุภาพจิต  
(ฆ่าตัวตาย + TEDA4I) 
 

Onsite   
ห้องประชุม รพ.บางสะพานน้อย 

09.00 – 16.30 น. ประเด็นตรวจสอบภายใน 
 
 

Onsite   
ห้องประชุม โรงพยาบาลปราณบรุ ี

09.00 – 10.00 น. Area based หัวข้อ การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข           เพื่อสนับสนุนการพฒันา
จังหวัด 
(เชิญผูร้ับผิดชอบงานร่วมประชุม ช้ัน 4 สสจ.) 

Onsite   
ห้องประชุม ช้ัน 4 สสจ. 
Online   
Zoom สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 
Meeting ID : 749 460 1656 
Passcode : B17EmD 
 

10.00 – 11.00 น. Area based หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพประชากรข้ามชาติ 
(เชิญผูร้ับผิดชอบงานร่วมประชุมช้ัน 4 สสจ.) 

13.3๐ – ๑6.3๐ น. 1) ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสขุจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน
ภาพรวมของจังหวัด  
2) ผู้แทนจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ 
นำเสนอข้อมลู           การดำเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
*  ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด/ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ / 
หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรยีง ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 
* ผู้นเิทศงานประเด็นต่างๆ ทีล่งพื้นที่ ร่วมฟงั
นำเสนอภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมของ
หน่วยงานที่เก็บข้อมลู หรือฟงันำเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์  

Onsite  
ห้องประชุมช้ัน 5  
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  
Online   
Zoom สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Meeting ID : 297 880 7045   
(ไม่มี passcode) 

16.30- 20.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนนิงานคณะผู้นิเทศ ใน
การลงตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี พร้อมเตรียมผลงาน
นำเสนอสรุปผลการตรวจ 

• Onsite  
ห้องประชุมช้ัน 5  
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
 

วันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม ๒๕๖5 
09.0๐ – 12.0๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ  ลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยม  
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

• Onsite  
ห้องประชุม รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 

09.0๐ – 12.0๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ  เกบ็ข้อมลู
เพิ่มเตมิ 
**ผู้รบัผิดชอบงานแต่ละประเด็น สสจ. 

Onsite   
• ห้องประชุม ช้ัน 5 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

09.00 – 12.00 น. ประเด็นตรวจสอบภายใน Onsite   
ห้องประชุม สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

๑3.0๐ – ๑5.๓๐ น. คณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ นำเสนอ
สรุปผลการตรวจราชการฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์
*  ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด/ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ / 
หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรยีง ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 
(สรปุตรวจราชการ โดยใช้รูปแบบการประชุมใน
ห้องประชุม ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน)์ 

Onsite  
ห้องประชุมช้ัน 5  
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  
Online   
Zoom สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Meeting ID : 297 880 7045  

 
 รายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนของห้องประชุม, น้ำดืม่, อาหารว่าง ในการประชุมตรวจราชการ 
 1. ท่านผู้ตรวจฯ ขอให้ไม่ตอ้งเสริ์ฟน้ำ+เบรค ภายในห้องประชุม (แม้แต่ชุดเบรคของ 
     ท่านเอง ก็ไม่ต้องจัดวางบนโต๊ะ) / จัดแบบนี้ในทุกๆ ห้องประชุม ทั้ง สสจ.และ รพ.  
 2. สามารถจัดชุดเบรคไว้ด้านนอกห้องประชุม ให้ผูเ้ข้าประชุมบริการตัวเอง  
     (อาหารควรปิดมิดชิด ไม่เปิดรบัอากาศ) 
 3. ในกรณีที่พักค้างคืน อาหารเย็นของท่านผู้ตรวจฯ และคณะนิเทศ ขอเป็นชุด box set  
     เพื่อรับไปทานทีห่้องพัก (อาจจะนัดจุดรบั หรอืสง่ให้ทีท่ี่พักหากไม่ไกล) ไม่ต้องจัด 
     เลี้ยงที่ร้านอาหาร 
 4. ในห้องประชุมยงัคงยึดมาตรการใส่หน้ากากตลอดเวลา (แม้แต่ช่วงนำเสนอหรือช่วง 
     อภิปราย) + การเว้นระยะห่าง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.4 แผนการฉีดวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 สถานการณ์การบริหารจัดการ ด้านวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 100% ของ ปชก.ทั้งหมด = 584,731 จากฐานประชากรไทยและต่างชาติตามสทิธิการ 
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 รักษา ณ ธ.ค.64  รวมประชากรไทยและต่างชาติที่ไม่มสีิทธิการรกัษา80% ปชก. = 467,784 
 เป้าหมายรับวัคซีนครบตามเกณฑ์  
      - ปชก.ทัง้จงัหวัด: เข็ม 1 >80%, ครบ 2 เข็ม >80% 
      - กลุ่ม 608: เข็ม 1 >90%, ครบ 2 เข็ม >90% 
   100% ของกลุม่ 608 =135,606 
  90% กลุม่ 608 = 122,045 
 ผลงานการฉีด: ปชก.ทั้งหมด  
  - เข็ม 1      = 417,694 (72.25%) 
  - ครบ 2 เข็ม  = 394,324 (68.21%) 
  - เข็ม 3        =  119,422 (20.66%) 
 ผลงานการฉีด: กลุ่ม 608  
  - เข็ม 1    = 101,372 (74.51%) 
  - ครบ 2 เข็ม  =   96,855 (71.15%) 
  - เข็ม 3        =   33,265 (22.30%) 
 การบริหารการฉีดวัคซีนโควิด 19  เข็มที่ 1 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวัด ครั้งที่ 12 /2565 วันที่ 8 ก.พ. 2565 
 เพื่อให้ครอบคลุม ประชากรกลุ่ม 608 จงัหวัดจึงกำหนดแนวทางการบรหิารการฉีด  ดังนี้ 
 จัดกิจกรรมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้กับประชากรกลุ่ม 608  
  - เน้นเป้าหมาย กลุ่มผู้สงูอายุ 
  - ใช้วัคซีนสูตร Pfizer - Pfizer 
  - จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทัง้จงัหวัด (วันที่ 14 ก.พ.2565 : วันวาเลนไทน์) 
 มอบหมายให้ ศปก.อำเภอ ทุกอำเภอ 
  - จัดงานรณรงค์ฉีดวัคซีนในวันที่ 14 ก.พ.2565 ในช่ืองาน  “14 กุมภา กุมมือ กุมใจ ผูสู้งวัยไปรับ 
 วัคซีน” 
 - สำรวจ/ค้นหากลุ้มเป้าหมาย/ ประชาสัมพันธ์/ บริหารการฉีดทั้งเชิงรับ – เชิงรกุให้ครอบคลุม 
 กลุ่มเป้าหมายตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 
 - รายงานผลการฉีด พร้อมภาพถ่ายการจัดกิจกรรม เวลา 16.30 น. ของวันดังกล่าว 
 จำนวนประชากรเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ในวันรณรงค์ฉีดวัคซีน “14 กุมภา กุมมือ  
 กุมใจ ผู้สูงวัยไปรบัวัคซีน 
 อำเภอหัวหิน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 2,170 
 อำเภอปราณบุร ี จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)1,532 
 อำเภอสามร้อยยอด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1,054 
 อำเภอกุยบรุี จำนวนกลุม่เป้าหมาย (คน) 754 
 อำเภอประจวบฯ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1,513 
 อำเภอทับสะแก จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 987 
 อำเภอบางสะพาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1,268 
 อำเภอบางสะพานน้อย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 722 
 รวม 10,000 คน 
 สามารถบรหิารการฉีดทั้งเชิงรุก-เชิงรับ  และฉีดได้ในทุกหนว่ยบริการสุขภาพ ทั้งในและนอกสังกัด 
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 กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 การบริหารการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มท่ี 1 

 เพ่ือให้ครอบคลุม ประชากรทุกกลุม่วัย & ไมใ่ห้วัคซีนหมดอายุ ท่ีนอกเหนือจากมติคณะกรรมการ 
 โรคติดต่อจังหวัด 

 Sinovac  2,067  เน้นกลุ่มต่างด้าวที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป  
 - จังหวัดจัดสรรวัคซีนให้อำเภอ 
 - อำเภอ(สสอ./รพ./รพ.สต.) บรหิารเป้าหมาย  และบริหารการฉีด เน้นฉีดในชุมชน หรือ รพ.สต.  
   ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มี.ค.65 
 AstraZeneca 39,024  เน้นคนไทยทีม่ีอายุ 18 ปีข้ึนไป  
 - จังหวัดจัดสรรวัคซีนให้อำเภอเป็นรายสปัดาห์  ตามแผนการฉีดของจงัหวัด 
 - อำเภอ(สสอ./รพ.) บริหารเป้าหมาย & บรหิาร  การฉีด ใหค้รบจำนวนตามแผนการฉีดของจงัหวัด  

   เน้นฉีดที่หน่วยฉีดระดับอำเภอ และ รพ.สต. (* ยอมรบัใหส้ญูเสียวัคซีนได้ 25-40%)   ให้แล้วเสร็จ  
 ภายใน 30 มี.ค.65 

 Pfizer (ฝาม่วง) 45,900 
 - เด็ก 12-17 ปี (วัคซีนหลกั) ผูม้ีอายุ 18 ปีข้ึนไป  (วัคซีนสูตรทางเลือก)  
 1. เดก็ 12-17 ปี  
      - หน่วยฉีดเปิดรบัแบบ walk in   
 2. ผูม้ีอายุ 18 ปีข้ึนไป:  
     - จังหวัดกำหนดนโยบายใหจ้ัดกิจกรรมรณรงค์เป็นวาระพิเศษ : วันวาเลนไทน์  และจัดสรรวัคซีน 
 ให้อำเภอ โดยทอนตามส่วนของจำนวนประชากรกลุ่ม 608 
     - อำเภอ (ศปก.อำเภอ) ร่วมกับ รพ./สสอ. บริหาร เป้าหมาย & บรหิารการฉีดตาม มติที่ประชุม  
 ครต.จังหวัด 
 Pfizer (ฝาส้ม) 4,580  
 - เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ถึง 11 ปี  11 เดอืน 29 วัน  
 เรียงลำดับก่อนหลัง ดังนี ้
  1) เดก็ป่วย 7 กลุ่มโรค 
   2) เดก็ในระบบการศึกษา  เริ่มฉีดจากเดก็โตไปหาเด็กเล็ก 
  3) เดก็นอกระบบการศึกษา  
 - เด็กกลุ่มที่ 1  
   1) IT สสจ. ดึงข้อมูลเด็กป่วยจากฐาน HDC ส่งให้ รพ. 
 2) รพ.ค้นหาเด็กป่วยเพิ่มเติมจากเวชระเบียนของ รพ. 
   3) รพ.สต. ร่วมค้นหาเด็กอ้วน และเดก็กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ ส่งข้อมลูให้ รพ. 
   4) รพ.ส่งข้อมลูเดก็ทั้งหมดให้กุมารแพทย์พจิารณา 
 - เด็กกลุ่มที่ 2  
   1) ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ&รวบรวมข้อมูลเด็กทีป่ระสงค์ รับวัคซีน ส่งให้ สสจ. 



21 
 

   2) สสจ.ส่งข้อมลูเดก็ให้ รพ.บริหารการฉีด ร่วมกับ  สถานศึกษาในอำเภอ พร้อมจัดสรรวัคซีนให้เป็น 
 รายสปัดาห ์

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
6.1 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลปราณบุร ี

นายจรัญ   อยู่ศิริ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลปราณบรุ ี
กำหนดการ  
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป - เริม่ตรวจคัดกรอง และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ 
08.30 น. - 09.15 น.  - พิธีพราหมณ์บวงสรวงบูชาฤกษ์ 
09.15 น. - 10.15 น.  - ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                - พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจรญิพระพุทธมนต์  ถวายเครื่อง 
        จตุปัจจัยไทยธรรม  พรอ้มปิ่นโตภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนา 
                                          - ประธานพิธี หรือเจ้าภาพกรวดน้ำ / รับพร 
10.15 น. - 10.30 น.  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี กล่าวความเป็นมา รพ. 
10.39 น. เป็นต้นไป  - ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  โปรยข้าวตอกดอกไม้  
         เชิญเจ้าภาพ และแขกผู้มเีกียรติ โปรยข้าวตอกดอกไม ้
                 - พระครูวิริยาธิการี รองเจ้าคณะอำเภอปราณบรุี เจ้าอาวาสวัด 
         หนองตาแต้ม พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคล 
11.05 น.  – 11.20 น.  - ประธานพิธีมอบของที่ระลึกให้ท่านอดีตนายอำเภอปราณบุรี  
                         ผู้ริเริม่ก่อตัง้ โรงพยาบาลปราณบุรี  
                  - เจ้าภาพ ตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธีมอบของทีร่ะลึกใหท้่านประธานในพิธี 
11.20 น. เป็นต้นไป  - ท่านประธานฯ กล่าวทักทาย แขกผูม้ีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บา้นสาธารณสขุ  
นางสุมา  เหมทัต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแมบ่้านสาธารณสุข เพื่อทำประโยชน์ต่อ 
 สาธารณะและพี่น้องชาวสาธารณสุข ขอให้ส่งใบสมัครมาที่ สสจ. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 7.2 ก้าวท้าใจ Season 4 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและ 
 ยาเสพติด แจง้ที่ประชุม กำหนดจัดกจิกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 ” วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  
 2565 ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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 กิจกรรมดำเนินการ 
 - บูธประชาสัมพันธ์กจิกรรม “ก้าวท้าใจ SS4” และApplication สุขภาพ  
     - บูธนิทรรศการ  “รณรงค์ปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 
 - บูธนิทรรศการ  “ สาวไทยแก้มแดง”  
 -  กิจกรรมละครเวทีของนกัเรียน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
  เวลา 15.00 น.พิธีเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 ” วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ 
ประธาน ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครก้าวท้าใจ Season 4 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดประชมุ   เวลา  16.30 น.     

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


