
วันพุธที ่8 มถินุายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุมราชภกัดิ์ ช้ัน 5

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การประชุมคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุข ระดับจังหวัด ( คปสจ. )

คร้ังที ่4 / 2565 



ระเบียบวาระก่อนการประชุม

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



การประกาศเจตนารมณ์
ภายใตแ้ผนแมบ่ทสง่เสรมิ
คณุธรรมแหง่ชาต ิฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2565)

หนงัสอืจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ที ่ปข 0031/ว1394

ลงวนัที ่20 มกราคม 2565

เร ือ่ง การประเมนิชุมชน องคก์ร และอ าเภอคณุธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องคก์รคณุธรรมส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
พวกเราสมาชกิในองคก์รคณุธรรม ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

มเีจตนารมณ์รว่มกนัทีจ่ะสง่เสรมิและพฒันา ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรม โดยมี “คณุธรรมเป้าหมาย” ดังนี้

1. มคีวามพอเพยีง ในการด าเนนิชวีติแบบทางสายกลาง มเีหตผุล ใชค้วามรูใ้นการตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ มคีวาม
พอประมาณ พอด ี ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไมป่ระมาท สรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ ีและรูเ้ทา่ทนัการ
เปลีย่นแปลง

2. มวีนิยั ยดึม ัน่และรบัผดิชอบในหนา้ทีข่องตน ท ัง้วนิยัตอ่ตนเอง องคก์ร และสงัคม ปฏบิตัติามจรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และเคารพกฎหมาย

3. มคีวามสจุรติ ซือ่ตรง ซือ่สตัย ์ยดึม ัน่ ยนืหยดัในการรกัษาความจรงิ ความถกูตอ้ง ความเป็นธรรม และกลา้ปฏเิสธ
การกระท าทีไ่มถ่กูตอ้ง

4. มจีติอาสา ใสใ่จตอ่สงัคมสาธารณะ รกัและสามคัคเีพือ่ประโยชนต์อ่ผูอ้ ืน่ สงัคม และประเทศชาต ิเอือ้อาทรตอ่คน
รว่มสงัคมอยา่งสม า่เสมอจนเป็นนสิยั

ท ัง้นี ้ เราทกุคนจะถอืปฏบิตั ิเป็นกตกิาขององคก์ร เพือ่ใหค้ณุธรรมน าการพฒันา เกดิสงัคมคณุธรรมที่ “ม ัน่คง 
ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื” ทกุคนในองคก์ร  มคีณุธรรม มคีวามจงรกัภกัดตีอ่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์มคีวาม
สมานฉนัท ์ยดึม ัน่ในหลกัธรรมทางศาสนา นอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และวถิวีฒันธรรมไทย
ไปใชใ้นการด ารงชวีติ ปญัหาหมดไป สิง่ดงีามเกดิขึน้ เป็นแบบอยา่งทีด่ ีตอ่ไป

ประกาศเจตนารมณ์



1
เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

.........

โดย..นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ประธาน คปสจ.)



เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุข ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) คร้ังท่ี 3/2565

วันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ 
ระดบัจังหวดั ( คปสจ. ) ครัง้ที ่3/2565

วนัศกุรท์ี ่6 พฤษภาคม 2565 มที ัง้หมด 27 หนา้ 

ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ใหค้ณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบ ทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้ 

ในวนัที ่7 ม.ิย. 2565

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.1 ติดตามความกา้วหน้าการบริหารงบประมาณ
- งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และงบลงทุนปี 2565)

- งบค่าเส่ือม ปี 2565 (งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564)
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งบลงทนุผกูพันขา้มปี 
งบลงทนุ ปี 2563-2565  

โดย….รองคมสนั ไชยวรรณ์



รายการที ่1 : อาคารผูป่้วยใน 5 ช ัน้ รพ.บางสะพาน จ านวน 1 หลงั 
วงเงนิกอ่สรา้ง 84,000,000 บาท งบผกูพันปี 2563-2565 ระยะเวลา 650 วนั 
14 งวดงาน สญัญาเลขที ่14/2564 ลว. 6 ต.ค.2563 เริม่ 7 ต.ค.2563 – 18
ก.ค.65 ผูร้ับจา้ง บรษัิท ศรสีะเกษ ทวผีลกอ่สรา้ง จ ากดั

ผลงานการกอ่สรา้ง
- ระยะเวลากอ่สรา้ง 650 วนั ด าเนนิการมาแลว้ 609 วนั เหลอืระยะเวลา 41 วนั
ความกา้วหนา้ประมาณ 72.71 % 
- อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ยงานงวดที ่9 จ านวน 5,628,000 บาท เหลอือกี 5 งวดงาน

ปี 63-65 งานกอ่สรา้ง (งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ



ปี 63 - 65 งานกอ่สรา้ง (งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ

รายการที ่2: อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรกัษาและหอ้งประชุม รพ.หวัหนิ
เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงนิกอ่สรา้ง 
188,888,888.00 บาท งบผกูพันปี 2563-2565 ระยะเวลา 820 วนั 17 งวดงาน
สญัญาเลขที ่321/2564 ลว.1 ม.ีค. 64 เริม่สญัญา 2 ม.ีค.2564 - 24 ส.ค.2566

ผลงานการกอ่สรา้ง
- เบกิจา่ยแลว้ 3 งวดงาน เป็นเงนิ 18,612,733.30 บาท
- งานงวดที ่4 : คาดวา่จะสง่มอบได ้วนัที ่15 ม.ิย. 65
ความกา้วหนา้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.52 %



งบลงทนุปี 2564



ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบผกูพนั)

1. อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ีเป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
9,796 ตารางเมตร  วงเงนิ 140,270,573.07 บาท (ปรับตามสญัญาแนบทา้ย)         
ระยะเวลา 660 วนั 16 งวดงาน สญัญาเลขที ่662/2564 ลว 23 ก.ย. 2564
เริม่ 24 ก.ย. 2564 - 15 ก.ค. 2566

ผลงานการกอ่สรา้ง
- ระยะเวลากอ่สรา้ง 660 วนั ด าเนนิการมาแลว้ 258 วนั เหลอืระยะเวลา 402 วนั
ความกา้วหนา้ประมาณ 10.09 % 
- งบปี 2564 จ านวน 36,246,600 บาท 
เบกิจา่ยแลว้ งวดที ่1 จ านวน  7,006,673.07 บาท

งวดที ่ 2 จ านวน  5,922,840.00 บาท 
คงเหลอืปี 2564 จ านวน 23,317,086.93 บาท



งบลงทนุปี 2565



ปี 2565 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

อาคารสง่เสรมิสขุภาพ รพ.กยุบรุ ีจ านวน 1 หลงั 
วงเงนิกอ่สรา้ง 12,580,000 บาท งบปีเดยีว 2565 ระยะเวลา 360 วนั 7 งวดงาน 
สญัญาเลขที ่195/2565  ลว 14 ก.พ.2565 เริม่ 15 ก.พ.2565 – 9 ก.พ.2566
ผูรั้บจา้ง หจก.อุน่รุง่เรอืงคา้วสัดกุอ่สรา้ง

ผลงานการกอ่สรา้ง
- ระยะเวลากอ่สรา้ง 360 วนั ด าเนนิการมาแลว้ 113 วนั เหลอืระยะเวลา 247 วนั
ความกา้วหนา้ประมาณ 10.15 % 
- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1



งบเงนิกูร้อบ 2 ปี 2565



งบเงนิกูปี้ 2565 รายการครภุณัฑ์
ขอ้มลู ณ 8 ม.ิย. 2565

ล า
ดับ

รายการ
หน่วย
นับ

ราคาตอ่
หน่วย

จ า
นวน

วงเงนิ วธิจัีดซือ้ อ านาจ ขัน้ตอนปัจจบุัน
ขัน้ตอน
ตอ่ไป

1
เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย 
(รพ.บางสะพานนอ้ย,รพ.สามรอ้ยยอด)

เครือ่ง 990,000 2 1,980,000 e-Bidding นพ.สสจ
ลงนามสญัญาแลว้
รอสง่มอบครุภัณฑ์

เบกิจา่ย

2
เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั
ขนาดกลาง (รพ.กยุบรุ,ีรพ.ปราณบรุ,ี
รพ.สามรอ้ยยอด)

เครือ่ง 799,000 3 2,397,000 e-Bidding นพ.สสจ
สง่มอบครุภัณฑ์
7 ม.ิย.65

เบกิจา่ย

3
เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั
เคลือ่นยา้ยได(้รพ.กยุบรุ,ีรพ.สามรอ้ยยอด)

เครือ่ง 449,700 2 899,400 e-Bidding นพ.สสจ
ลงนามสญัญาแลว้
รอสง่มอบครุภัณฑ์

เบกิจา่ย

4
เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี 6
พารามเิตอร ์ระบบรวมศนูยไ์มน่อ้ยกวา่  4 เตยีง
(รพ.สามรอ้ยยอด)

เครือ่ง 1,993,200 1 1,993,200 e-Bidding นพ.สสจ
ลงนามสญัญาแลว้
รอสง่มอบครุภัณฑ์ เบกิจา่ย

5
เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี
อตัโนมตัขินาดเล็ก(รพ.กยุบรุ ี2,รพ.ทับสะแก 2,
รพ.บางสะพาน 2,รพ.ปราณบรุ ี4,รพ.สามรอ้ยยอด 3)

เครือ่ง 149,000 13 1,937,000 e-Bidding นพ.สสจ เบกิจา่ยแลว้

6
เครือ่งใหอ้อกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสงู
(รพ.ทับสะแก 2,รพ.บางสะพานนอ้ย 4,
รพ.สามรอ้ยยอด2

เครือ่ง 200,000 8 1,600,000 e-Bidding นพ.สสจ เบกิจา่ยแลว้

7
เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีด่จิติอลไมน่อ้ยกวา่ 300 mA.
(รพ.กยุบรุ,ีรพ.บางสะพาน,รพ.บางสะพานนอ้ย,
รพ.ปราณบรุ)ี

เครือ่ง 5,138,000 4 20,552,000 e-Bidding รอง ผวจ.

ลงนามสญัญา
ในวนัที ่
9 ม.ิย.65

เบกิจา่ย



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31พ.ค. 65 

โดย....รองจันทนา  ศริโิยธพัินธุ์



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2563  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2565 
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เบกิจา่ย
แลว้ 
บรหิาร
สญัญา 

อ าเภอ21
บรหิารสญัญา เบกิจา่ยเงนิแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ

หัวหนิ 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 61 6,269,235 61 6,269,235 

บางสะพาน 15 6,394,053 15 6,394,053 

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

รวม 326 50,522,450 326 50,522,450 

เบกิจา่ยแลว้ครบทกุรายการ



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2564 ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 31 พ.ค.65 
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เบกิจา่ยแลว้ 

บรหิาร
สญัญา 

อ าเภอ
อยูร่ะหวา่งกอ่หนี้ บรหิารสญัญา เบกิจา่ยแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

หัวหนิ - - - - 16 11,625,452.31 16 11,625,452.31 

ปราณบรุี - - - - 33 4,297,609.34 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 

ประจวบครีขีนัธ์ - - - - 19 8,039,928.12 19 8,039,928.12 

ทับสะแก - - 2 10,000 56 5,826,096.08 58 5,836,096.08 

บางสะพาน - - 28 11,107,375.50 28 11,107,375.50 

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

รวม - - 3 288,037.51 212 51,499,536.58 215 51,509,536.58 



หนว่ยบรกิาร รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.กยุบรุี เตยีงผูป่้วยชนดิสามไก
ปรับดว้ยไฟฟ้าราวปีกนก 
พรอ้มเบาะและเสาน ้าเกลอื

278,037.51 51,962.49 330,000 สง่มอบของสิน้เดอืนก.ค.65
(สนิคา้ขาดสตอ๊ค)

รพ.สต.เขาลา้น 
อ.ทับสะแก

โตะ๊ส านักงานเหล็ก
เกา้อี้

8,500
1,500

8,500
1,500

อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

รายการทีย่งัอยูใ่นข ัน้ตอนบรหิารสญัญา  3 รายการ



งบคา่เสือ่ม ปี 2565 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 31 พ.ค. 65 

ภาพรวมยงัไมไ่ดก้อ่หนี ้รอ้ยละ 48.27
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

เบกิจา่ยเงนิ

ตรวจรับ

ท าสญัญา
แลว้

ขอ้มลูจากโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th)

หน่วยบรกิาร
ยังไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพัน ท าสัญญาแลว้ ตรวจรับ เบกิจ่ายเงนิ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

รพ.หัวหนิ
8 

10,349,909.17 1 930,000.00 16 1,402,600.00 25 12,682,509.17 

รพ.ปราณบรุี
- -

20 730,600.00 19 2,228,800.00 20 2,251,337.73 59 5,210,737.73 

รพ.สามรอ้ยยอด
7

3,758,312.37 1 150,000.00 5 366,424.81 6 367,900.00 19 4,642,637.18 

รพ.กยุบรุี
5 

2,552,654.00 1 70,000.00 4 244,000.00 15 2,139,126.56 25 5,005,780.56 

รพ.ประจวบครีขีันธ์
- -

3 2,769,908.19 11 2,488,000.00 11 2,500,105.00 25 7,758,013.19 

รพ.ทับสะแก
15 

3,232,668.26 7 1,017,400.00 2 46,000.00 34 971,592.00 58 5,267,660.26 

รพ.บางสะพาน
6 

4,686,558.04 13 1,853,420.34 30 841,890.00 49 7,381,868.38 

รพ.บางสะพานนอ้ย
- -

23 868,000.00 4 317,400.00 9 1,782,835.91 36 2,968,235.91 

รวม 41 24,580,101.84 69 8,389,328.53 45 5,690,624.81 141 12,257,387.20 296 50,917,442.38 



รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.หวัหนิ 

หนว่ยบรกิาร
ลกูขา่ย

รายการ งบคา่เสือ่มUC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สต.ทับใต ้ รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง
เครือ่งยนตส์งูสดุ ไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวตัต์
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

854,000 - 854,000
E-bidding

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ

รพ.หัวหนิ เครือ่งอบผา้ ขนาด 200 ปอนด์ 430,000 - 430,000
E-bidding  

จัดท ารายงานขอซือ้ รพ.หัวหนิ เครือ่งซกัผา้แบบอตุสาหกรรม 
ขนาด 200 ปอนด์

1,193,000 - 1,193,000

รพ.หัวหนิ เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีง
ความคมชดัสงู ชนดิสรีะดับสงู 
5 หัวตรวจ

4,137,909.17 62,090.83 4,200,000
E-bidding  

การพจิารณาเสนอราคา   

รพ.หัวหนิ เครือ่งชว่ยหายใจส าหรับทารกแรกเกดิชนดิ
ความถีส่งูพรอ้มทัง้มรีะบบค านวณปริ
มาตรการหายใจของผูป่้วยเทยีบกับน ้าหนัก
ตัวมาตรฐานอัตโนมัติ

1,700,000 - 1,700,000
E-bidding  
จัดซือ้ครัง้ที ่2

การพจิารณาเสนอราคา

รพ.หัวหนิ ชดุไฟสอ่งสวมศรีษะใชใ้นการผา่ตัด
ชนดิ 300 วตัต์

535,000 - 535,000
E-bidding 

อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา

รพ.หัวหนิ เครือ่งควบคมุอณุหภมูผิูป่้วย
850,000 - 850,000

E-bidding 
อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา 

รพ.หัวหนิ เครือ่งลา้งเครือ่งมอือัลตรา้โซนคิ ชนดิ 3 
หลมุลา้ง ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 ลติร

650,000 - 650,000
E-bidding 

อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา 

รวม 8 รายการ 10,349,909.17 62,090.83 10,412,000



หน่วยบรกิารลกูขา่ย รายการ งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สามรอ้ยยอด
เครือ่งควบคมุการใหส้ารน ้าทางหลอด
เลอืดด า ชนดิ 1 สาย 3 เครือ่ง

150,000 0 150,000
อนุมัตเิปลีย่นแปลงรายการ 

6 ม.ิย.65 

รพ.สามรอ้ยยอด
เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนื
ชพีผูป่้วย

1,000,000 0 1,000,000 ขอเปลีย่นแปลงรายการ

รพ.สต.ศลิาลอย ปรับปรงุหอ้งทันตกรรมโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบลศลิาลอย

203,000 0 203,000
อยูร่ะหวา่งก าหนด

ราคากลาง

รพ.สามรอ้ยยอด
ตูอ้บเด็กส าหรับล าเลยีงทารกแรก
คลอด

505,744.24 44,255.76 550,000
E-Bidding

ประกาศประกวดราคา 
ครบก าหนด 10 ม.ิย.65

รพ.สามรอ้ยยอด
เครือ่งซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด
125 ปอนด์

746,568.13 13,431.87 760,000 รอท าสญัญา

รพ.สต.บา้นหนองจกิ ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000 รอท าสญัญา

รพ.สต.บา้นหนองจกิ 

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 cc
หรอืก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุ ไมต่ า่กวา่ 
110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ
ดับเบิล้แค็บ เกยีรอ์ัตโนมัติ

890,000 0 890,000 รอท าสญัญา

รวม 3,758,312.37 57,687.63 3,816,000

รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.สามรอ้ยยอด 



หนว่ยบรกิารลกูขา่ย รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สต.บา้นหนองเตาปนู ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000
ขอเปลีย่นแปลงรายการ

รพ.สต.บา้นป่าถลม่ ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000

รพ.สต.เขาแดง

รถบรรทกุ(ดเีซล)ขนาด 1 ตัน 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนต์
สงูสดุ ไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

802,654 51,346 854,000
วธิ ีE-Bidding

ประชมุคณะกรรมการ
ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ

รพ.สต.บา้นดอนกลาง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 
2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนต์
สงูสดุ ไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวตัต์
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ

854,000 0 854,000
วธิ ีE-Bidding

ประชมุคณะกรรมการ
ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ

รพ.สต.บา้นดอนกลาง
ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งสง่เสรมิและ
หอ้งพัฒนาการ

370,000 0 370,000
วธิเีฉพาะเจาะจง

ประชมุคณะกรรมการ
ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ

รวม 5 รายการ 2,552,654 51,346 2,604,000

รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.กยุบรุ ี 



รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.ทบัสะแก  

หน่วยบรกิารลกูขา่ย รายการ งบคา่เสือ่มUC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.ทับสะแก
เครือ่งตดิตามการท างานของหัวใจและ
สญัญาณชพีอัตโนมัต ิขนาดเล็ก

145,368.26 4,631.74 150,000

E-bidding 
ประกาศรา่งวจิารณ์คณุ

ลักษณะเฉพาะ  

รพ.ทับสะแก เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิตัง้โตะ๊ 200,000 - 200,000

รพ.ทับสะแก
เครือ่งวดัความดันโลหติแบบอัตโนมัตชินดิ
สอดแขน พรอ้มเชือ่มตอ่ระบบ
โรงพยาบาล+SPO2 และเครือ่งวดัอณุภมูิ

560,000 - 560,000

รพ.ทับสะแก เครือ่งวดัความดันแบบปรอทตัง้โตะ๊ 3,000 - 3,000

รพ.ทับสะแก เตยีงตรวจภายใน 21,300 - 21,300

รพ.ทับสะแก
เครือ่งชัง่น ้าหนักพรอ้มวดัสว่นสงูอัตโนมัติ
พรอ้มเชือ่มตอ่ระบบโรงพยาบาล

297,000 - 297,000

รพ.ทับสะแก
ตูแ้ชแ่ข็งเก็บพลาสมาอณุหภมู ิ-40 องศา
เซลเซยีสไมน่อ้ยกวา่ 150 ถงุ

140,000 - 140,000

รพ.ทับสะแก
เครือ่งวดัความดันโลหติชนดิอัตโนมัติ
แบบสอดแขน

70,000 - 70,000

รพ.ทับสะแก ตูอ้บสมนุไพร 31,000 - 31,000

รพ.ทับสะแก
เครือ่งกระตุน้กลา้มเนือ้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้ม
อัลตราซาวดพ์รอ้มชดุดดูสญุญากาศ

450,000 - 450,000



หน่วยบรกิารลกูขา่ย รายการ งบคา่เสือ่มUC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.สต.บา้นหนองหอย ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

E-bidding
พจิารณาผลการประกวด
ราคา 13 ม.ิย. 65

รพ.สต.นาหกูวาง ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รพ.สต.หว้ยยาง ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รพ.สต.บา้นเนนิดนิแดง ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รพ.สต.บา้นหนิเทนิ ยนูติท าฟัน 263,000 - 263,000

รวม 15 รายการ 3,232,668.26 4,631.74 3,237,300.00 

รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.ทบัสะแก  



รายการทีย่งัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั
อ.บางสะพาน 

หนว่ยบรกิารลกูขา่ย รายการ งบคา่เสือ่มUC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.บางสะพาน
ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ภายในโรงพยาบาล
บางสะพาน

810,723.13 19,276.87 830,000.00

E-bidding 
รายงานขอซือ้จา้งพรอ้ม
จัดท ารา่งประกาศและรา่ง
เอกสารประกวดราคา

รพ.บางสะพาน
ปรับปรงุทางเชือ่มอาคาร 
ระหวา่งอาคารเกา่และ
อาคารผูป่้วยนอก

1,595,291.63 0 1,595,291.63

E-bidding 
รายงานขอซือ้จา้งพรอ้ม
จัดท ารา่งประกาศและรา่ง
เอกสารประกวดราคา

รพ.บางสะพาน
ปรับปรงุทางเชือ่มอาคาร 
ระหวา่งทางเชือ่มเดมิและ
อาคารผูป่้วยใน

1,491,543.28 0 1,491,543.28

E-bidding 
รายงานขอซือ้จา้งพรอ้ม
จัดท ารา่งประกาศและรา่ง
เอกสารประกวดราคา

รพ.สต.รอ่นทอง ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000

E bidding
รอลงนามสญัญา

รพ.สต.ธงชยั ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000

รพ.สต.แมร่ าพงึ ยนูติท าฟัน 263,000 0 263,000

รวม 6 รายการ 4,686,558.04 19,276.87 4,705,834.91 



ขออนุมัตเิปลีย่นแปลงรายการ
งบคา่เสือ่ม ปี 2565



รพ.กยุบรุ ี ( จดัสรรระดบัเขต ) 

รายการแผนเดมิ 

รายการแผนใหม ่

เหตผุล

ยนูติท าฟนั (รพ.สต.ป่าถลม่)   1 เครือ่ง 263,000.-

- โทรทัศนแ์อลอดี(ีLED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 
3840 x 2160 พกิเซล ขนาด 75 นิว้ 1 เครือ่ง รหัสครภุัณฑเ์ดมิ7730-003-0012/1 45,000.-

- เครือ่งหมนุเหวีย่งเพือ่ตรวจปรมิาตรเม็ดเลอืดแดงอดัแน่น 1 เครือ่ง รหัสครภุัณฑเ์ดมิ 6515-006-0002  
70,000.-

- เครือ่งซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด15 กโิลกรัม 1 เครือ่ง รหัสครภุัณฑเ์ดมิ4110-003-0001/1                             18,000.-
- เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด36,000 บทียี ู 
3 เครือ่ง ๆ ละ 45,000.- (ราคารวมคา่ตดิตัง้) รหัสครภุัณฑเ์ดมิ 4120-001-0014/1-3                    136,500.-
(คา่เสือ่ม 130,000 สมทบเงนิบ ารงุ 6,500.-)

รวมท ัง้ส ิน้ 269,500.-(คา่เสือ่ม 263,000.- สมทบเงนิบ ารงุ 6,500.-)

รายการยนูติท าฟนั วงเงนิเดมิไมส่ามารถจดัซือ้ได้

การอนุมตั ิ : น าเสนอเขา้คณะกรรมการเขต กอ่น ผอ.สปสช. อนุมัติ



ยนูติท าฟนั (รพ.สต.บา้นหนองเตาปนู)   1 เครือ่ง 263,000.-

- โทรทัศนแ์อลอดี(ีLED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล 
ขนาด 75 นิว้  1  เครือ่ง รหัสครภุัณฑเ์ดมิ7730-003-0001 45,000.-

- เครือ่งฟังเสยีงหัวใจทารักในครรภส์ าหรับศนูยส์ขุภาพชมุชน 1 เครือ่ง รหัสครภุัณฑเ์ดมิ 6515-027-2001         30,000.-
- เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน 
ขนาด36,000 บทียี ู 3 เครือ่ง เครือ่งละ 45,000.- รหัสครภุัณฑเ์ดมิ 4120-004-0001-3 136,500.-
- ตูเ้ย็น ขนาด 13 ควิบกิฟตุ 2 ตู ้ตูล้ะ 18,500.- รหัสครภุัณฑเ์ดมิ 4110-001-0001-2 37,000.-
- เครือ่งซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม รหัสครภุัณฑเ์ดมิ 4110-003-0001 18,000.-
(คา่เสือ่ม 14,500 สมทบเงนิบ ารงุ 3,500.- )

รวมท ัง้ส ิน้ 266,500.-(คา่เสือ่ม 263,000.- สมทบเงนิบ ารงุ 3,500.-)

การอนุมตั ิ :  ผอ.สปสช. อนุมัต ิ

รพ.กยุบรุ ี ( จดัสรรระดบัจงัหวดั ) 

รายการแผนเดมิ 

รายการแผนใหม ่

เหตผุล

รายการยนูติท าฟนั วงเงนิเดมิไมส่ามารถจดัซือ้ได้



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.2 ผลการเบิกจ่าย/การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

โดย...รองจันทนา ศิริโยธิพันธ์ุ



การบรหิารจดัการงบประมาณ ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร (ฉ.11/พตส./
คตส./ชนัสตูร/ประกันสังคมสว่นนายจา้ง/ไมท่ าเวชฯ)

25,966,659.00 21,281,992.00 0.00 4,591,930.00 81.96

งบด าเนนิงานข ัน้ต า่ (สาธารณูปโภค) 627,520.00 482,266.05 0.00 145,253.95 76.85

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 2,150,745.00 891,116.92 0.00 1,259,628.08 41.43

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

2,011,200.00 1,007,377.11 0.00 1,003,822.89 50.09

รวม 30,756,124.0023,662,752.08 0.00 7,093,371.92 76.94

งบประมาณ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย 
(พค.65)

ภาพรวม 149,524,824.0031,386,052.08 0.00118,138,771.92 20.99 รอ้ยละ 65

งบลงทนุ 118,768,700.00 7,723,300.00 0.00111,045,400.00 6.50 รอ้ยละ 41

งบด าเนนิงาน 30,756,124.0023,662,752.08 0.00 7,093,371.92 76.94 รอ้ยละ 72

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



การบรหิารจดัการงบประมาณ คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คตส. 105,000.00 92,000.00 0.00 13,000.00 87.62

ฉ.11/12 12,416,542.00 8,838,666.00 0.00 3,577,876.00 71.18

ไมท่ าเวช 806,000.00 555,000.00 0.00 251,000.00 68.86

เงนิสมทบกองทนุประกันทดแทน 18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39

ประกันสงัคมสว่นนายจา้ง 275,963.00 183,226.00 0.00 92,737.00 66.40

พตส. 12,276,194.00 11,532,550.00 0.00 743,644.00 93.94

ชนัสตูรพลกิศพ 68,300.00 65,550.00 0.00 2,750.00 95.97

รวม 25,966,659.00 21,281,992.00 0.00 4,591,930.00 81.96

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(พค.65)

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./คตส.
/ชนัสตูร/ประกันสงัคมสว่นนายจา้ง/
ไมท่ าเวชฯ)

25,966,659.0021,281,992.00 0.00 4,591,930.00 81.96 รอ้ยละ 72

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ยาเสพตดิ 1,192,500.00 643,200.00 0.00 549,300.00 53.94

พชอ. 80,000.00 14,860.00 0.00 65,140.00 18.58

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC) 347,000.00 48,400.00 0.00 298,600.00 13.95

ป้องกัน/แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในเด็กและสตร ี
(โครงการศนูยพ์ึง่ได)้

73,900.00 59,576.00 0.00 14,324.00 80.62

สนับสนุน คกก.โรคตดิตอ่จังหวดั 19,365.00 0.00 0.00 19,365.00 0.00

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 117,330.00 57,180.92 0.00 60,149.08 48.74

ตอ่ตา้นทจุรติ 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00

ระบบสขุภาพผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า
(โครงการราชทัณฑปั์นสขุ)

7,650.00 4,350.00 0.00 3,300.00 56.86

ระบบสขุภาพตา่งดา้ว 72,700.00 63,550.00 0.00 9,150.00 87.41

สาธารณสขุชายแดน 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

ระบบบรกิารสขุภาพชาวตา่งชาติ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

รวม 2,150,745.00 891,116.92 0.00 1,259,628.08 41.43

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(พค.65)

งบด าเนนิงานจดัสรเฉพาะ 2,150,745.00 891,116.92 0.00 1,259,628.08 41.43 รอ้ยละ 72

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

พัฒนากลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (82071) 145,900.00 76,090.00 0.00 69,810.00 52.15

สรา้งเสรมิสขุภาพกลุม่วยัเรยีน (5-14 ปี) (82072) 98,300.00 42,515.00 0.00 55,785.00 43.25

พัฒนากลุม่วยัรุน่ (82074) 110,500.00 66,883.00 0.00 43,617.00 60.53

พัฒนากลุม่วยัท างาน (82075) 138,000.00 39,316.00 0.00 98,684.00 28.49

พัฒนากลุม่วยัผูส้งูอาย ุ(00047) 99,800.00 52,980.00 0.00 46,820.00 53.09

พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(DHB) (00001) 889,400.00 421,892.51 0.00 467,507.49 47.44

เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค/ภยัสขุภาพ (12626) 216,300.00 140,684.60 0.00 75,615.40 65.04

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (75691) 172,700.00 138,386.00 0.00 34,314.00 80.13

สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสขุภาพเพือ่รองรับ
สงัคมผูส้งูอาย ุ(82070) 140,300.00 28,630.00 0.00 111,670.00 20.41

รวม 2,011,200.001,007,377.11 0.00 1,003,822.89 50.09

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(พค.65)

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

2,011,200.00 1,007,377.11 0.00 1,003,822.89 50.09
รอ้ยละ 
72

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุ ี เมอืงประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม

สสอ.
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (คา่บรหิารจดัการ สสอ./ พชอ./ PCC)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

หวัหนิ 97,000.00 36,267.19 0.00 60,732.81 37.39

ปราณบรุี 98,000.00 38,208.01 0.00 59,791.99 38.99

สามรอ้ยยอด 88,000.00 21,697.97 0.00 66,302.03 24.66

กยุบรุี 79,000.00 41,895.59 0.00 37,104.41 53.03

เมอืงประจวบฯ 96,000.00 44,000.00 0.00 52,000.00 45.83

ทับสะแก 79,000.00 24,947.41 0.00 54,052.59 31.58

บางสะพาน 107,000.00 41,937.25 0.00 65,062.75 39.19

บางสะพานนอ้ย 60,000.00 28,703.09 0.00 31,296.91 47.84
รวม 704,000.00 277,656.51 0.00 426,343.49 39.44

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



สสอ.

คา่บรหิารจดัการ สสอ. พชอ.

จดัสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จดัสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หัวหนิ 50,000.00 36,267.19 13,732.81 72.53 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

ปราณบรุี 50,000.00 35,208.01 14,791.99 70.42 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

สามรอ้ยยอด 50,000.00 21,697.97 28,302.03 43.40 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

กยุบรุี 50,000.00 41,895.59 8,104.41 83.79 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

เมอืงประจวบฯ 50,000.00 41,000.00 9,000.00 82.00 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

ทับสะแก 50,000.00 21,947.41 28,052.59 43.89 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

บางสะพาน 50,000.00 21,677.25 28,322.75 43.35 10,000.00 2,860.00 7,140.00 28.60

บางสะพานนอ้ย 50,000.00 25,703.09 24,296.91 51.41 10,000.00 3,000.00 7,000.00 30.00

รวม 400,000.00 245,396.51 154,603.49 61.35 80,000.00 14,860.00 65,140.00 18.58

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



สสอ.

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC)

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หัวหนิ 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00

ปราณบรุี 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00

สามรอ้ยยอด 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00

กยุบรุี 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00

เมอืงประจวบฯ 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00

ทับสะแก 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00

บางสะพาน 47,000.00 17,400.00 29,600.00 37.02

บางสะพานนอ้ย - - - -

รวม 224,000.00 17,400.00 206,600.00 7.77

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาลความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ

โรงพยาบาล
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (คา่รกัษาและตดิตามผูป่้วยยาเสพตดิ/ PCC)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

หวัหนิ 112,800.00 72,800.00 0.00 40,000.00 64.54

ปราณบรุี 59,200.00 59,200.00 0.00 0.00 100

สามรอ้ยยอด 53,300.00 51,700.00 0.00 1,600.00 97.00

กยุบรุี 59,800.00 50,800.00 0.00 9,000.00 84.95

ประจวบฯ 193,000.00 175,000.00 0.00 18,000.00 90.67

ทับสะแก 87,800.00 68,800.00 0.00 19,000.00 78.36

บางสะพาน 101,000.00 91,950.00 0.00 9,050.00 91.04

บางสะพานนอ้ย 47,300.00 47,300.00 0.00 0.00 100
รวม 714,200.00 617,550.00 0.00 96,650.00 86.47

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุ ี ประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม



โรงพยาบาล

รกัษาพยาบาล
ผูต้ดิยาเสพตดิ

ตดิตามผูผ้า่นการบ าบดั
รกัษายาเสพตดิ

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
ปฐมภมู ิ(PCC)

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คง
เหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คง
เหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร
PO/

เบกิจา่ย
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หัวหนิ 72,800.00 72,800.00 0.00 100 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00

ปราณบรุี 58,200.00 58,200.00 0.00 100 1,000.00 1,000.00 0.00 100 - - - -

สามรอ้ยยอด 51,800.00 51,700.00 100.00 99.81 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 - - - -

กยุบรุี 48,800.00 48,800.00 0.00 100 2,000.00 2,000.00 0.00 100 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00

ประจวบครีขีนัธ์ 166,000.00 166,000.00 0.00 100 9,000.00 9,000.00 0.00 100 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00

ทับสะแก 64,800.00 64,800.00 0.00 100 4,000.00 4,000.00 0.00 100 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00

บางสะพาน 86,000.00 85,965.00 35.00 99.96 6,000.00 5,985.00 15.00 99.75 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00

บางสะพานนอ้ย 45,800.00 45,800.00 0.00 100 1,500.00 1,500.00 0.00 100 - - - -

รวม 594,200.00 594,065.00 135.00 99.98 28,000.00 23,485.00 4,515.00 83.88 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00

หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาล

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



การจดัสรรคา่การบ าบดัรกัษาและตดิตามผูป่้วยยาเสพตดิ 
งวดที ่2/2565 (ไตรมาส 3-4)

หายเหต ุ: หนงัสอืแจง้จดัสรรอยูร่ะหวา่งด าเนนิการเสนอผูบ้รหิารลงนาม

โรงพยาบาล
รกัษาพยาบาล
ผูต้ดิยาเสพตดิ

ตดิตามผูผ้า่นการบ าบดัรกัษา
ยาเสพตดิ

หวัหนิ 50,000 2,000

ปราณบรุี 43,500 -

สามรอ้ยยอด 34,000 1,000

กยุบรุี 24,000 1,000

ประจวบครีขีนัธ์ 157,000 10,900

ทบัสะแก 50,500 3,000

บางสะพาน 66,000 5,000

บางสะพานนอ้ย 22,000 -

รวม 447,000 22,900



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแหล่งงบอ่ืนๆ

(งบเบิกแทนกัน / งบอุดหนุน / งบกลางโควิด-19)

3

โดย...รองจันทนา ศิริโยธิพันธ์ุ



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบเบกิแทนกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

รวม 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบอดุหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 76,000.00 35,850.00 0.00 40,150.00 47.17

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

โครงการหนอนพยาธใินพระราชด าริ 76,000.00 35,850.00 0.00 40,150.00 47.17

รวม 76,000.00 35,850.00 0.00 40,150.00 47.17

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่ตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกจิ 3,136,445.00 1,057,125.00 0.00 2,079,320.00 33.70

เงนิสมทบประกนัสงัคมพนักงานราช
เฉพาะกจิ

48,750.00 11,550.00 0.00 37,200.00 23.69

กองทนุเงนิทดแทนพรก.เฉพาะกจิ 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00

COVID-19 (คา่เสีย่งภัย) 19,404,676.00 0.00 0.00 19,404,676.00 0.00

รวม 22,592,471.00 1,068,675.00 0.0021,523,796.00 4.73

การบรหิารจดัการงบประมาณ งบกลาง COVID-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ผลการเบกิจา่ย @ 27 พฤษภาคม 2565



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.3 รายงานสถานะการเงนิการคลังของ

หน่วยบริการเดอืน ก.พ. 65 , มี.ค.65

3

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ



ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกนัสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ยบรกิาร
CR QR Cash

NWC NI
Risk 

Scoring
EBITDA เงนิบ ารงุคงเหลอื

(1.5) (1) (0.8)

ประจวบครีขีนัธ,์รพท. 1.89 1.81 1.20 212,098,738.72 73,224,157.94 0 93,801,823.92 47,871,620.81

กยุบรุ,ีรพช. 7.01 6.84 4.89 90,691,366.28 40,364,979.50 0 41,674,443.72 58,672,644.53

ทบัสะแก,รพช. 3.89 3.76 2.82 64,558,334.57 40,099,392.71 0 32,170,134.98 40,518,214.17

บางสะพาน,รพช. 6.09 5.80 2.84 228,760,889.72 190,633,585.30 0 207,270,348.77 82,813,131.31

บางสะพานนอ้ย,รพช. 2.91 2.77 1.77 60,682,821.92 37,473,568.56 0 40,319,054.07 24,319,823.45

ปราณบรุ,ีรพช. 5.58 5.47 2.90 193,802,353.07 145,995,905.42 0 148,604,307.09 80,571,319.84

หวัหนิ,รพท. 4.60 4.20 2.95 642,361,434.64 216,068,368.30 0 242,976,671.19 348,014,877.63

สามรอ้ยยอด,รพช. 8.64 8.45 7.25 211,290,197.35 78,068,322.69 0 80,019,890.50 172,998,764.63

สถานการณ์การเงนิการคลงั
ปีงบประมาณ 2565  ณ เดอืน เมษายน 2565

ณ 12 พฤษภาคม 2565
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ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ประเภทลกูหนีค้า่รกัษา ณ เดอืน เม.ย. 65 

ณ 24 พฤษภาคม 2565

หน่วยบริการ รายการ จ านวนเงิน % 
รพ.ประจวบฯ ลูกหนีค่้ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP 30,193,488.47 21.33 

ลูกหนีค่้ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 22,582,448.47 15.95
ลูกหนีค่้ารักษาบุคคลทีม่ปัีญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP 15,175,438.66 10.72

รพ.กยุบุรี ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 5,081,798.83 17.23 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม OP -เครือข่าย 4,298,029.13 14.57 
ลูกหนีค่้ารักษา UC - IP 3,727,666.31 12.64 

รพ.ทบัสะแก ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 7,637,463.42 41.62 
ลูกหนีค่้ารักษา UC - IP 3,173,347.00 17.29 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม IP - เครือข่าย 1,682,950.00 9.17 

รพ.บางสะพาน ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 39,015,729.61 30.24 
ลูกหนีค่้ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวดัสังกดั สธ.) 9,890,683.96 7.67 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม IP - เครือข่าย 9,003,064.25 6.98 



ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ประเภทลกูหนีค้า่รกัษา ณ เดอืน เม.ย. 65 (ตอ่) 

ณ 24 พฤษภาคม 2565

หน่วยบริการ รายการ จ านวนเงิน % 
รพ.บางสะพานน้อย ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. 6,160,914.25 19.41 

ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 4,960,650.25 15.63 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 3,213,938.75 10.13 

รพ.ปราณบุรี ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 31,399,021.17 28.50 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 27,868,073.00 25.29 
ลูกหนีค่้ารักษา - ช าระเงิน IP 24,514,964.00 22.25 

รพ.หัวหิน ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 41,721,212.84 18.86 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 31,264,711.15 14.14 
ลูกหนีค่้ารักษา UC - IP 20,954,602.57 9.47 

รพ.สามร้อยยอด ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. 10,895,521.00 33.00 
ลูกหนีค่้ารักษาประกนัสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 6,234,473.20 18.88 
ลูกหนีค่้าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 4,891,500.05 14.81 



ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกันสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ระยะเวลาการเรยีกเก็บลกูหนีส้ทิธ ิUC , CSMBS , SSS
ณ  Q1 , Q2 , เม.ย. 65  ปีงบประมาณ 2565 

หนว่ยบรกิาร

Average Collection Period-
UC

Average Collection Period-
CSMBS

Average Collection Period-
SSS

<=60 <=60 <=90

Q1 Q2 เม.ย.65 Q1 Q2 เม.ย. 65 Q1 Q2 เม.ย.65

รพ.ประจวบครีขีนัธ ์ 79 79 76 160 168 175 167 162 169

รพ.กยุบรุ ี 61 54 61 84 84 80 433 254 291

รพ.ทบัสะแก 60 48 62 33 46 43 230 135 154

รพ.บางสะพาน 62 77 83 32 41 35 156 129 208

รพ.บางสะพานนอ้ย -29 36 34 40 46 56 138 144 126

รพ.ปราณบรุี -8 29 39 82 93 99 246 224 238

รพ.หวัหนิ 30 33 28 37 29 41 160 143 159

รพ.สามรอ้ยยอด 285 49 41 31 33 38 250 136 154

ณ 24 พฤษภาคม 2565



ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกนัสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ระยะเวลาการช าระหนีย้าและเวชภณัฑม์ใิชย่า ณ Q1 , Q2 , เมษายน 2565

หนว่ยบรกิาร
Cash 

Average Payment Period (ยาและเวชภณัฑม์ใิชย่า)

ถา้ cash นอ้ยกวา่ 0.8 และ Payment > 180

ถา้ cash มากกวา่หรอืเทา่กับ 0.8 และ Payment >90

Q1 Q2 เม.ย.-65 Q1 Q2 เม.ย.-65

รพ.ประจวบครีขีันธ์ 1.13 1.19 1.20 259 246 236

รพ.กยุบรุี 2.06 5.33 4.89 220 194 198

รพ.ทับสะแก 2.5 2.59 2.82 4,544 254 211

รพ.บางสะพาน 1.09 2.25 2.86 264 125 116

รพ.บางสะพานนอ้ย 1.73 1.84 1.77 162 152 154

รพ.ปราณบรุี 1.36 2.45 2.90 165 181 163

รพ.หวัหนิ 1.79 2.82 2.95 113 105 103

รพ.สามรอ้ยยอด 5.51 6.87 7.25 135 129 130

ณ 24 พฤษภาคม 2565



ระยะเวลาการช าระเจา้หนีค้า่ยา และคา่ภณัฑม์ใิชย่า ณ เดอืน เมษายน 2565

หนว่ยบรกิาร

เจา้หนีค้งเหลอืถวัเฉลีย่ เจา้หนีค้งเหลอื  90  วนั

รพ.ช าระเจา้หนี้
จ านวนเงนิจ านวนเงนิ

รอบการ
ช าระเจา้หนี้
(วนั)

จ านวนเงนิ
รอบการ
ช าระเจา้หนี้
(วนั)

รพ.ประจวบฯ 123,337,677.63 236 47,000,000.00 90 76,337,677.63 

รพ.กยุบรุ ี 8,580,785.06 198 3,912,000.00 90 4,668,785.06 

รพ.ทบัสะแก 10,613,772.27 211 4,540,000.00 90 6,073,772.27 

รพ.บางสะพาน 35,070,661.19 116 27,300,000.00 90 7,770,661.19 

รพ.บางสะพาน
นอ้ย

6,380,764.56 154 3,740,000.00 90 2,640,764.56 

รพ.ปราณบรุี 15,701,354.16 163 8,680,000.00 90 7,021,354.16 

รพ.หวัหนิ 120,393,883.71 103 105,500,000.00 90 14,893,883.71 

รพ.สามรอ้ยยอด 11,569,031.64 130 8,030,000.00 90 3,539,031.64 



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ.

ประจ า Q2 ปี 2565

3



1. หน่วยบริการมีแผน LOI 

(ที่สามารถปฏิบัติได)้

ที่ O KRs

1 หนว่ยบรกิารมแีผน LOI
(ทีส่ามารถปฏบิัตไิด)้ 

- รพ./รพ.สต.ทกุแหง่ มแีผน LOI เพิม่รายได ้ลดรายจา่ย 
สรา้งนวตักรรม ภายในวนัที ่20 พ.ค.2565 

โดย..กลุม่งานประกนัสขุภาพ



1. หน่วยบริการมีแผน LOI 

(ที่สามารถปฏิบัติได)้

ความกา้วหนา้ผลการด าเนนิงาน

- หนว่ยบรกิารทกุแหง่ (รพ. + รพ.สต.) สง่แผนครบแลว้



2. Smart Hospital
ที่ O KRs

2 Smart Hospital รพ.ทกุแหง่ 
- เพิม่กจิกรรมบรกิาร ทีผู่รั้บบรกิารสามารถจองควิออนไลน์ได ้
เป้าหมาย: เพิม่จากปี 2564 อยา่งนอ้ย 1 กจิกรรมบรกิาร
* รวมตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 กจิกรรมบรกิาร 

- น าระบบ IT มาใช ้ในการเก็บคา่บรกิารแบบออนไลน์

โดย..กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



ความกา้วหนา้ผลการด าเนนิงาน

เป้าหมาย
ผลงาน

หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ย
ยอด

กยุบรุี ประจวบ ทับสะแก บาง
สะพาน

บางสะพาน
นอ้ย

มกีจิกรรมบรกิาร
ทีผู่ร้ับบรกิาร
สามารถจองควิ
ออนไลนไ์ด ้
อยา่งนอ้ย 3
บรกิาร

กายภาพ
บ าบดั

√
คลนิกิ OPD
พเิศษ, ทัน
ตกรรม,
กายภาพ, 
แผนไทย

√
ทันตฯ/
แผน
ไทย/
กายภาพ
บ าบดั

In 
progress

In 
progress

√
ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ

√
ทันตฯ
แผนไทย 
กายภาพ

√
ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ

มรีะบบ 
e-payment 

√
(บัตรเครดติ/
QRCode/
เลขบัญช)ี

√
(เลขบัญช)ี

√
(เลขบัญชี

,QR
Code)

√
(เลขบัญชี

,QR Code)

√
(QR

Code)

√
(QR

Code)

√
(QRCode,
บัตรเครดติ)

√
(QR

Code)

รพ.ประจวบฯ : อยูร่ะหวา่งจัดหาเครือ่งมอื/อปุกรณ์ (ผา่นการพจิารณา คกก.จัดหาคอมฯ ระดับจังหวัดแลว้ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของ คกก.จัดหาคอมฯ ระดับเขต
รพ.กยุบรุ ี: อยูร่ะหวา่งพจิารณาปรับเปลีย่นโปรแกรมการใชง้านจาก HOSPos เป็น HOSxP
รพ.หัวหนิ : โปรแกรมพรอ้มใช ้แตเ่ปิดใชง้านจรงิ 1 แผนก ทีเ่หลอือยูร่ะหวา่งเลอืกกจิกรรมบรกิารทีจ่ะเปิดใชร้ะบบ (ตอ้งสอน/ท าความเขา้ใจวธิปีฏบิตัแิกผู่ใ้ชง้าน)

หมายเหตุ



3. Post pandemic

3.1 เพิม่ความครอบคลมุการฉีดวคัซนีโควดิ 19 เข็มกระตุน้ (เข็ม3)

ที่ O KRs
3.1 เพิม่ความครอบคลมุการฉีด

วัคซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) 
- ประชาชนท่ัวไป ไดรั้บการฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) 
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60
- ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดรั้บการฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) 
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 60
- ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดรั้บการฉีดวัคซนีไมน่อ้ยกวา่ 1 เข็ม 
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80

โดย..กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



ผลงานการฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) ของประชากรท ัง้หมด
เป้าหมาย : ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60

ประชากรทัง้หมดตามทะเบยีนราษฎร ์
(ยกเวน้กลุม่อาย ุ0-4 ปี)

เป้าหมาย ปชก.ท ัง้หมด
(ยกเวน้ชว่งอาย ุ0-4 ปี) 118,457 74,607 47,655 41,439 87,140 47,569 72,490 37,707 527,064

จ านวนไดร้บัเข็ม 3 53,581 30,164 12,636 8,585 27,272 11,435 20,848 6,123 170,644

รอ้ยละความครอบคลมุ 45.23 40.43 26.52 20.72 31.30 24.04 28.76 16.24 32.38
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ขอ้มลูผลงาน : MOPH IC 7 มยิ.65
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ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดร้บัการฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3)
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60

เป้าหมาย ปชก.
ผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไป 19,578 13,879 9,455 8,146 18,029 10,011 13,253 6,498 98,849

จ านวนไดร้บัเข็ม 3 7,360 4,367 2,644 1,617 4,236 2,375 3,288 861 26,748

รอ้ยละความครอบคลมุ 37.59 31.46 27.96 19.85 23.50 23.72 24.81 13.25 27.06
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ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป (ไมร่วม อสม.สงูอาย)ุ



ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ไดร้บัการฉดีวคัซนีไมน่อ้ยกวา่ 1 เข็ม 
เป้าหมาย: ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

เป้าหมาย ปชก.ท ัง้หมด
(ยกเวน้ชว่งอาย ุ0-4 ปี) 19,578 13,879 9,455 8,146 18,029 10,011 13,253 6,498 98,849

จ านวนไดร้บัเข็ม 1 ขึน้ไป 13,839 8,102 5,855 5,532 9,756 5,870 8,996 4,658 62,608

รอ้ยละความครอบคลมุ 70.69 58.38 61.92 67.91 54.11 58.64 67.88 71.68 63.34
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3. Post pandemic

3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ

ที่ O KRs

3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ อ าเภอ มกีารประเมนิสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม รสีอรท์ 
รา้นอาหาร ผับ บาร ์ตามมาตรฐาน SHA+ จังหวัดประจวบครีขีันธ์
เป้าหมาย : ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 80 ของสถานประกอบการตามบัญชี

รายชือ่ที ่จว.สง่ให ้

โดย..กลุม่งานอนามัยสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย



ขอ้มลู ณ วันที ่27 พฤษภาคม 2565

ผลการประเมนิ SHA+ ประจวบครีขีนัธ์

705951 410 85



อ าเภอ เป้าหมาย

หวัหนิ 597 752 350 517

ปราณบรุี 288 60 25 46

สามรอ้ยยอด 98 29 7 21

กยุบรุี 59 10 2 15

เมอืง 313 53 11 51

ทับสะแก 90 13 4 30

บางสะพาน 89 24 9 33

บางสะพานนอ้ย 35 10 2 14

จ านวนสถานประกอบการทีผ่า่น SHA, SHA Plus+, SHA+ 
แยกรายอ าเภอ
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สถานประกอบการประเภท โรงแรม รสีอรท์ รา้นอาหาร ผบั บาร ์
ทีไ่ดร้บัการประเมนิและผา่นเกณฑม์าตรฐาน SHA+ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

เป้าหมายรอ้ยละ 80
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เป้าหมาย
80%

ขอ้มลู ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2565

อ าเภอ เป้าหมาย
สปก.ทีไ่ดรั้บ

การประเมนิ & ผา่น
เกณฑ์

หวัหนิ 597 517

ปราณบรุี 288 46

สามรอ้ยยอด 98 21

กยุบรุี 59 15

เมอืง 313 51

ทับสะแก 90 30

บางสะพาน 89 33

บางสะพานนอ้ย 35 14

รวม 1,569 705

ผลการด าเนนิงาน



จ านวนสถานประกอบการประเภทผับ บาร ์คาราโอเกะทีไ่ดร้ับการประเมนิ SHA+

รอบที ่1
ผา่น     132 แหง่
ไมผ่า่น   38 แหง่

รอบที ่2
ผา่น     13 แหง่
ไมผ่า่น   11 แหง่

หมายเหต ุพันยอดจากรอบที ่1

ขอ้มลู ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2565



ค าสัง่ คกก.รตต.จว. 5841/2565 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2565

1. สปก.ตอ้งผา่นการ
ประเมนิตนเองตาม
มาตรฐาน SHA ททท.

2. สปก.ตอ้งประเมนิ
ตนเองผา่นมาตรการ 
TSC2PLUS ใน
แพลตฟอรม์ 

3. สปก.ตอ้งผา่นการ
ตรวจประเมนิ โดย 
คกก.SHA+ ระดบั
อ าเภอ/จังหวัด

4. ผับ บาร ์คาราโอเกะ 
ตอ้งขออนุมัตจิาก 
คกก.รตต.จว.



1. สมัครผา่นส านักงานสาธารณสขุอ าเภอในพืน้ทีข่องสถานประกอบการ หรอื QR

Code ประเมนิตนเองตามเกณฑ ์(รายละเอยีดการสมัครใน FACE BOOK SHA+จังหวดั

ประจวบฯ or FACE BOOK สสจ.ปข.)

2. คกก.SHA+ระดบัอ าเภอ (ตามค าสัง่จังหวดั ที ่1902/2565 ลงวนัที ่15 กพ.65 ) ลง

ประเมนิใหค้ าแนะน าตามมาตรฐาน SHA+ สง่ผลการประเมนิพรอ้มภาพถา่ย ใหจั้งหวดั

3. ตรวจสอบ กรณีมกีารแกไ้ขให ้สปก.สง่ภาพถา่ยการแกไ้ข ปรับปรงุตามขอ้แนะน า

แจง้ คกก.ระดบัอ าเภอ/จังหวดั ทราบผลการประเมนิภายใน 1 สปัดาห ์หลังมกีารแกไ้ข

4. คกก.ระดบั จว.พจิารณาตรวจสอบกรณีผา่นการประเมนิ ออกรหัสพรอ้มไฟลโ์ลโก ้

5. คกก.SHA+ระดบัจังหวดั สุม่ตรวจประเมนิใน สปก. ทีผ่า่นการประเมนิ ปีละ 2 ครัง้

ขัน้ตอนการสมัครเพือ่รับการประเมนิ SHA+ประจวบฯ สปก.สมัคร ที.่...
(สสอ.ทกุแหง่/ทอ้งถิน่ ทีว่า่การ

อ าเภอ)

ตรวจประเมนิ
(สสอ.ทกุแหง่/คกก.อ าเภอ/ทอ้งถิน่ )

อ าเภอสง่ผลการประเมนิ+ภาพถา่ย
มาใหจั้งหวดั

พจิารณาตรวจสอบ
(คกก.จังหวดั)

ผา่น

ออก
ใบรับรอง

ไมผ่า่น

ตดิตาม+สง่ภาพ
แกไ้ข



ชอ่งทางการตดิตอ่

สแกนเข้า Line กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน

FACE BOOK

LINE 



ตวัชีว้ดัสถานประกอบการที่
ผา่นการประเมนิตนเอง TSC2PLUS 

เป้าหมาย : รอ้ยละ 80

กรมอนามัย ก าหนดรายชือ่ สปก.เป้าหมายด าเนนิการมาใหจั้งหวดั 
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คกก.ประเมินมาตรฐานSHA+
ระดับอ าเภอ/จังหวัด 





การตรวจสอบ  มาตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (COVID Free Setting ) 
ส าหรบั โรงแรม รา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่  ในพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ทมี ศปก.อ าเภอ เนน้ย า้ผูป้ระกอบการปฏบิตัติาม
มาตรฐาน SHA+ประจวบฯ และ TSCP & COVID Free Setting

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยสาขาหวัหนิ 

ตรวจสอบมาตรการป้องกนัตาม
มาตรฐาน SHA+จงัหวดัประจวบฯ

อปท.ในพืน้ที ่เชน่ เทศบาล อบต.

โรงแรม รา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่  รา้นกาแฟ (ผบั บาร ์ทีป่รบัเป็นรา้นจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่ )
ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามมาตรฐาน SHA และ SHA+จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

บรูณาการรว่มกบั 

ทอ่งเทีย่วและกฬีา จว.

แสดงใบรับรองตามมาตรฐาน SHA และ SHA+จังหวดั โดยตดิหรอื
แสดงไวใ้นรา้นที ่จพง.และผูใ้หบ้รกิารสามารถมองเห็นชดัเจน

ศปก.อ าเภอ/
หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่อี านาจ

คกก.SHA+ระดบัอ าเภอ



4. ประชาชนคนไทยมี

หมอประจ าตวั 3 คน
ที่ O KRs

4. ประชาชนคนไทย
มหีมอประจ าตัว 3 คน

รพ.สต./ศสม./รพ.ทีม่เีขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ บันทกึ
ขอ้มลูประชากรในโปรแกรม 3 หมอรูจั้กคณุ
( เป้าหมาย: ครอบคลมุประชากร รอ้ยละ 50)

โดย..กลุม่งานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร



รายงานขอ้มลู “3 หมอ รูจ้กัคณุ” จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

อ าเภอ
ประชากร
ทัง้หมด

ขอ้มลูครอบครัว 
(ปี 64)

ประชากร
ทีม่ ี3 หมอ

ขอ้มลูจ านวนผูส้งูอายุ
รอ้ยละ(%)

ตดิ
เตยีง

ตดิบา้น ตดิสงัคม

หวัหนิ 74,919 5,313 29,404 33 457 4,152 46.34 %

ปราณบรุี 47,870 11,338 8,821 52 1,068 3,027 42.11 %

สามรอ้ยยอด 41,249 1,417 37,326 68 935 5,580 93.62 %

กยุบรุี 34,654 5,821 16,096 29 513 2,715 63.25 %

เมอืงฯ 70,575 2,558 52,000 80 578 9,823 77.30 %

ทับสะแก 40,825 8,638 16,211 69 174 3,057 60.87 %

บางสะพาน 58,892 14,020 21,622 77 1,771 5,731 60.52 %

บางสะพานนอ้ย 29,261 27 19,181 58 521 3,439 65.64 %

รวม 398,245 49,132 200,661 466 6,017 37,524 62.72 %

ทีม่า: ระบบ 3 หมอรูจ้ักคณุ ณ วันที ่6 ม.ิย. 65 เวลา 01.09 น. 



ผลงานการบนัทกึ 3 หมอ รายอ าเภอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ผลงานการบนัทกึ 398,245 คน (62.72 %)
ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ม.ิย. 65 เวลา 01.09 น. ทีม่า: ระบบ 3 หมอรูจ้ักคณุ
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รายงานขอ้มลู เขตสขุภาพที ่5

จงัหวดั
ประชากร
ท ัง้หมด

ขอ้มลูครอบครวั 
(ปี 64)

ประชากร
ทีม่ ี3 หมอ

รอ้ยละ(%)

สพุรรณบรุี 623,316 156,325 453,935 97.91 %

เพชรบรุี 445,489 110,045 263,341 83.81 %

ราชบรุี 685,646 127,049 380,946 74.09 %

นครปฐม 789,582 132,323 413,219 69.09 %

กาญจนบรุี 638,709 155,465 255,104 64.28 %

ประจวบครีขีนัธ์ 398,245 49,132 200,661 62.72 %

สมทุรสาคร 380,410 35,296 191,316 59.57 %

สมทุรสงคราม 167,144 25,811 17,728 26.05 %

รวม 4,128,541 791,446 2,176,250 71.88 %

ขอ้มลู ณ วันที ่6 ม.ิย. 65 เวลา 01.09 น.  ทีม่า: ระบบ 3 หมอรูจั้กคณุ



แผนภมูแิสดงผลงานการบนัทกึ 3 หมอ รายจงัหวดั
ในเขตสขุภาพที ่5

ผลงานการบนัทกึ 4,128,541 คน (71.88 %)
ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ม.ิย. 65 เวลา 01.09 น. ทีม่า: ระบบ 3 หมอรูจั้กคณุ
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เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.1 การบริหารจัดการสถานการณก์าร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดย...SAT สสจ.ปข.

4



ฉบับที่ 840 EOC ครั้งที่ 431 วันที่ 8 มิถุนายน 2565
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your date here större - a multipurpose PowerPoint template 95



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.2 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ช่วงเดือน มิถุนายน 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

4



การจัดหา & จัดสรร วคัซนีโควดิ 19 สนับสนุนหน่วยฉีดวคัซนีในพืน้ที่
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์

1. กรณีวคัซนี Pfizer ฝามว่ง และฝาสม้
- จังหวัดจัดหาให ้ตามความตอ้งการใชข้องพืน้ที่ โดยให ้Planning อ าเภอ แจง้จ านวนความตอ้งการเขา้มา
(คราวละ 2 สปัดาห)์ สสจ.รวบรวมความตอ้งการของพืน้ที ่สง่ใหก้รมควบคมุโรค พจิารณาจัดสรร
- เมือ่ไดรั้บวัคซนีจากกรมควบคมุโรค จะจัดสรรใหพ้ืน้ทีต่ามจ านวนทีแ่จง้มา

2. กรณีวคัซนี Sinovac , AstraZeneca และ Pfizer ฝาเทา
- จังหวัดไมไ่ดจั้ดหาเพิม่ใหพ้ืน้ที ่เนือ่งจากพืน้ทีม่วีัคซนีมากพอในการบรหิารการฉีดใหก้บักลุม่เป้าหมาย

3. กรณีวคัซนีบรจิาค ไดร้บัสนบัสนุนเป็นกรณีเฉพาะ เชน่ Covovax, Moderna

- จังหวัดจะจัดสรรให ้ตามสว่นของประชากรกลุม่เป้าหมายทีห่น่วยบรจิาค/กระทรวงสาธารณสขุก าหนดมา
ในหนังสอืแจง้จัดสรร

- เดอืนมถินุายน 2565 จะมวีคัซนีโควดิ 19 บรจิาค...เขา้มาทีจ่งัหวดั  จ านวน 2 รายการ

1) วัคซนี Covovax จ านวน 100 ขวด (1,000 โดส): ใชฉ้ีดเป็นเข็มที ่1 และเข็มที ่2 ใหก้บัประชาชน
อาย ุ18 ปีขึน้ไป ทีไ่มเ่คยไดรั้บวัคซนีโควดิ 19

2) วัคซนี Moderna จ านวน 80 ขวด (1,120 โดส): ใชฉ้ีดเป็นวัคซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3 หรอืเข็ม 4) ใหก้บั
ประชาชนทีต่อ้งการฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้ดว้ยวัคซนีชนดินี ้



กรมควบคมุโรคแจง้จดัสรรวคัซนีโควดิ 19 เพิม่เตมิ ใหจ้งัหวดั
(มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ครัง้ที ่8/2565 เมือ่วนัที ่20พ.ค.65)

- มหีนงัสอืแจง้จดัสรรมาแลว้  มวีคัซนี AstraZeneca  จดัสง่ถงึ รพ.ประจวบฯ แลว้ เมือ่ 6 ม.ิย.2565
สว่นชนดิอืน่ๆ  คาดวา่จะทยอยตามมาในสปัดาหน์ี้

รวม 
139,320
โดส

วตัถปุระสงค/์เงือ่นไข

- เพือ่ใชฉ้ดีเป็นเข็มกระตุน้ใหก้บัประชาชนกลุม่เป้าหมายตา่งๆ รองรบัระยะ Post Pandemic ของประเทศ
- ใหจ้งัหวดักระจายวคัซนีทีไ่ดร้บัให ้รพ.สต.ทกุแหง่  เพือ่น าไปฉดีใหก้บักลุม่เป้าหมาย  เพิม่โอกาส
การเขา้ถงึวคัซนีของประชาชนในพืน้ที่



ตารางเปรยีบเทยีบจงัหวดัทีม่กีารฉดีวคัซนีกระตุน้ในทกุกลุม่เป้าหมาย

จังหวัด
จ านวนผูท้ีไ่ดร้ับวคัซนี

ครบ 2 เข็ม
ตอ้งไดร้ับเข็มกระตุน้
(ขอ้มลู ณ 15 ก.พ.65)

จ านวนผูท้ีไ่ดร้ับวคัซนี
ครบ 2 เข็ม

ตอ้งไดร้ับเข็มกระตุน้ 
(ขอ้มลู ณ 15 ก.พ.65)

ความครอบคลมุ
ผูไ้ดฉ้ีดเข็มกระตุน้

เทยีบผูท้ีไ่ดร้ับวคัซนีครบ 2 เข็ม
(เป้าหมาย รอ้ยละ 60)

จ านวน
ผูท้ีย่ังไมไ่ดร้ับวคัซนี

เข็มกระตุน้ 
(คน)

กาญจนบรุ ี 494,505 207,266 41.9 287,239

นครปฐม 656,628 382,572 58.3 274,056

ประจวบครีขีนัธ์ 397,446 178,336 44.9 219,110

เพชรบรุ ี 341,736 150,788 44.1 190,948

ราชบรุ ี 523,063 247,053 47.2 276,010

สมทุรสงคราม 110,679 67,193 60.7 43,486

สมทุรสาคร 854,312 402,630 47.1 451,682

สพุรรณบรุี 477,076 219,052 45.9 258,024



การบรหิารการฉีดวคัซนีโควดิ 19
ชว่งเดอืน มถินุายน 2565
จังหวดัประจวบครีขีนัธ์



การบรหิารการฉีดวัคซนีโควดิ 19 ชว่งเดอืน มถินุายน 2565 จ.ประจวบครีขีนัธ์
(มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดัประจวบครีขีันธ ์ครัง้ที ่8/2565 เมือ่วนัที ่7 ม.ิย.2565

1. เป้าหมายเรง่รดัการฉดีทีมุ่ง่เนน้...

- ตดิตามฉดีเข็ม 2 ในเด็ก 5-11 ปี ใหไ้ด ้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของคนทีฉ่ีดเข็ม 1

- ตดิตามฉดีเข็มที ่3 ในกลุม่เด็ก 12-17 ปี, ผูส้งูอาย ุและกลุม่ 18-59 ปี
ทีฉ่ีดวคัซนีครบ 2 เข็มแลว้ ใหไ้ด ้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 60 ของแตล่ะกลุม่ 

- เข็ม 1 ในประชาชนอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมเ่คยฉีดวคัซนีโควดิ 19
โดยใหป้ระชาสมัพันธ ์คน้หา ชกัจงู  ชกัชวน ประชากรกลุม่เป้าหมาย (ตามบญัชี

รายชือ่ที ่สสจ.สง่ใหพ้ืน้ที)่ ใหม้าฉีดวคัซนีเข็ม 1 โดยใชว้คัซนี Covovax



หนว่ยฉดี
(รพ.)

จ านวนกลุม่เป้าหมาย (คน)
- คนทีไ่มเ่คยไดรั้บวคัซนี -

จัดสรรทอนตามสว่น
ของประชากร

กลุม่เป้าหมาย (โดส)

จ านวนวัคซนี
ที ่รพ.ไดร้ับจัดสรร 

(ขวด)กลุม่ 18-59 ปี กลุม่ 60 ปีขึน้ไป รวม

หวัหนิ 3,124 3,204 6,328 140 14

ปราณบรุี 3,917 3,592 7,509 160 16

สามรอ้ยยอด 3,096 2,294 5,390 120 12

กยุบรุี 2,072 1,504 3,576 80 8

ประจวบครีขีนัธ์ 5,505 3,934 9,439 200 20

ทับสะแก 2,977 2,100 5,077 100 10

บางสะพาน 4,515 2,284 6,799 140 14

บางสะพานนอ้ย 2,110 1,184 3,294 60 6

รวม 27,316 20,096 47,412 1,000 100
หมายเหต ุ - ขอ้มลูกลุม่เป้าหมาย : จากฐาน HDC (Type 1 + Type 3 )

- ขอ้มลูการไมไ่ดรั้บวัคซนี : จาก MOPH IC ณ วันที ่3 ม.ิย.2565

2. การจดัสรรวคัซนีบรจิาค
2.1 วคัซนี Covovax จ านวน 100 ขวด (1,000 โดส) เพือ่ใชฉ้ดีใหก้บัประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไป 

ทีไ่มเ่คยไดรั้บวคัซนีโควดิ 19 ชนดิใดๆโดยจัดสรรใหแ้ตล่ะอ าเภอทอนตามสว่นของประชากรเป้าหมาย 
และจัดสรรให ้2 โดสตอ่คน เพือ่ใชฉ้ดีเป็นเข็ม 1 และกนัไวฉ้ดีเข็ม 2

(1 ขวด* 10 โดส)

การบรหิารการฉีดวัคซนีโควดิ 19 ชว่งเดอืน มถินุายน 2565 จ.ประจวบครีขีนัธ์
(มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดัประจวบครีขีันธ ์ครัง้ที ่8/2565 เมือ่วนัที ่7 ม.ิย.2565



หนว่ยฉดี
(รพ.)

จ านวนกลุม่เป้าหมาย (คน)
- คนทีย่ังไมไ่ดฉ้ดีวัคซนีเข็มที ่3 -

จ านวนทอนตามสว่น
ของประชากร

กลุม่เป้าหมาย (โดส)

จ านวนวัคซนี
ที ่รพ.ไดร้ับจัดสรร 

(ขวด)กลุม่ 18-59 ปี กลุม่ 60 ปีขึน้ไป รวม

หวัหนิ 13,081 4,004 17,085 158 15

ปราณบรุี 9,736 2,956 12,692 116 10

สามรอ้ยยอด 11,486 2,917 14,403 132 10

กยุบรุี 11,019 3,799 14,818 136 4

ประจวบครีขีนัธ์ 14,527 5,243 19,770 182 15

ทับสะแก 10,432 3,506 13,938 128 10

บางสะพาน 12,377 3,864 16,241 150 12

บางสะพานนอ้ย 9,650 3,304 12,954 118 4

รวม 92,308 29,593 121,901 1,120 80

หมายเหต ุ - ขอ้มลูกลุม่เป้าหมาย : จากฐาน HDC (Type 1 + Type 3 )
- ขอ้มลูการไมไ่ดรั้บวัคซนี : จาก MOPH IC ณ วันที ่3 ม.ิย.2565

2.2 วัคซนี Moderna (1,120 โดส) เพือ่ใชฉี้ดใหก้บัประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไป ทีฉ่ีดวัคซนี
โควดิ 19 ครบ 2 เข็ม และยังไมไ่ดฉ้ีดเข็มกระตุน้ (เข็ม 3 หรอื เข็ม 4)  โดยจัดสรรใหแ้ตล่ะ
อ าเภอ ตามสว่นของประชากรเป้าหมาย + ความตอ้งการรับวัคซนีของพืน้ที่

(1 ขวด* 14 โดส)

การบรหิารการฉีดวัคซนีโควดิ 19 ชว่งเดอืน มถินุายน 2565 จ.ประจวบครีขีนัธ์
(มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดัประจวบครีขีันธ ์ครัง้ที ่8/2565 เมือ่วนัที ่7 ม.ิย.2565



2.3 การจดัการวคัซนีโควดิ 19 ที ่กรมควบคมุโรคแจง้จดัสรรเพิม่เตมิใหจ้งัหวดั เพือ่ใชฉ้ดี
เป็นเข็มกระตุน้ใหก้บัประชาชนกลุม่เป้าหมายตา่งๆ รองรบัระยะ Post Pandemic
ของประเทศ

เง ือ่นไขทีส่ว่นกลางก าหนด: 
- ใหจั้งหวัดกระจายวัคซนีทีไ่ดรั้บ...ให ้รพ.สต.ทกุแหง่ เพือ่น าไปฉีดเป็นเข็มกระตุน้ใหก้บัประชาชน
ในพืน้ที.่.เป็นการเพิม่โอกาสการเขา้ถงึวัคซนีของประชาชน

สถานการณ:์
1. รพ.สต.ยังมวีคัซนีชนดิ AstraZeneca และ Pfizer ฝาเทา คงคลังในปรมิาณทีค่อ่นขา้งมาก
2. รพ.สต. มขีอ้จ ากดัในการเก็บรักษาวัคซนี (แชตู่เ้ย็น : ระบบหว่งโซค่วามเย็น)

แนวทางการบรหิารจดัการ:
1. ใหโ้รงพยาบาล (หน่วยฉีดหลัก) บรหิารการฉีดวัคซนีสว่นนีร้ว่มกบั สสอ./ รพ.สต. โดยใชว้ัคซนี
รว่มกนั

2. ใหฝ้ากวัคซนีทีไ่ดรั้บจัดสรรไวท้ี ่รพ.แมข่า่ยกอ่น และให ้รพ.สต.เบกิใชต้ามแผนการฉีด
3. ให ้รพ.สต. รว่มกบัทอ้งที/่ทอ้งถิน่ในพืน้ที ่ ปรับแผนการฉีดวัคซนีเพือ่เรง่รัดการฉีดใหค้รอบคลมุ
กลุม่เป้าหมาย และลดการสญูเสยีวัคซนี

การบรหิารการฉีดวัคซนีโควดิ 19 ชว่งเดอืน มถินุายน 2565 จ.ประจวบครีขีนัธ์
(มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดัประจวบครีขีันธ ์ครัง้ที ่8/2565 เมือ่วนัที ่7 ม.ิย.2565



แผนการฉดีวคัซนีของหนว่ยฉดีวคัซนีในแตล่ะอ าเภอ
ระหวา่งวนัที ่6 - 10 มยิ. 2565

หนว่ยฉดี เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 สถานที่ เวลา

รพ.หัวหนิ

AZ,PZ,PZ ฝาสม้ :
7,9 มยิ.65

PZ,PZ ฝาสม้ : 
7,9 มยิ.65

PZ : 7,9 มยิ.65 PZ : 7,9 มยิ.65
โถงหนา้หอ้งประชมุชัน้ 10 
อาคารจอดรถ

9.00-12.00 น.

SP,AZ,PZ,Mdn. : 
6-10 มยิ.65

SP,AZ,PZ,Mdn. : 
6-10 มยิ.65

AZ,PZ,Mdn. : 
6-10 มยิ.65

AZ,PZ,Mdn. :
6-10 มยิ.65

สถานกีาชาดหัวหนิฯ 8.00-12.00 น.

รพ.ปราณบรุี
ทกุชนดิ : 6-7 มยิ.65 ทกุชนดิ : 6-7 มยิ.65 ทกุชนดิ : 6-7 มยิ.65 ทกุชนดิ : 6-7 มยิ.65 ตกึผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ี(กลุม่ 608) 8.30-12.00 น.

ทกุชนดิ : 10 มยิ.65 ทกุชนดิ : 10 มยิ.65 ทกุชนดิ : 10 มยิ.65 ทกุชนดิ : 10 มยิ.65 หอประชมุ อ.ปราณบรุ ี(ทกุกลุม่อาย)ุ 8.30-15.30 น.

รพ.สามรอ้ยยอด
AZ,PZ,PZ ฝาสม้ : 

10 มยิ.65
AZ,PZ,PZ ฝาสม้ : 

10 มยิ.65
AZ,PZ : 10 มยิ.65 AZ,PZ : 10 มยิ.65 มลูนธิสิวา่งฯ 8.30-12.00 น.

รพ.กยุบรุี ทกุชนดิ : 6-8 มยิ.65 ทกุชนดิ : 6-8 มยิ.65 ทกุชนดิ : 6-8 มยิ.65 ทกุชนดิ : 6-8 มยิ.65 วัดวังยาว 8.00-12.00 น.

รพ.ประจวบฯ

PZ : 6,7 มยิ.65 PZ : 6,7 มยิ.65 PZ : 6,7 มยิ.65 PZ : 6,7 มยิ.65 หนา้ ศสม.รพ.ประจวบฯ 8.00-12.00 น.

PZ : 7 มยิ.65 PZ : 7 มยิ.65 PZ : 7 มยิ.65 PZ : 7 มยิ.65 ศาลา ม.8 บา้นหนองแก (ทมี สอ.) 8.00-12.00 น.

PZ : 8 มยิ.65 PZ : 8 มยิ.65 PZ : 8 มยิ.65 วัดหนองปรอื (ทมี สอ.) 8.00-12.00 น.

PZ : 9 มยิ.65 PZ : 9 มยิ.65 PZ : 9 มยิ.65 อบต.บอ่นอก (ทมี สอ.) 8.00-12.00 น.

PZ : 10 มยิ.65 PZ : 10 มยิ.65 PZ : 10 มยิ.65 วัดคลองวาฬ (ทมี สอ.) 8.00-12.00 น.

PZ ฝาสม้ : 10 มยิ.65 หนา้ ศสม.รพ.ประจวบฯ 8.00-12.00 น.

รพ.ทับสะแก PZ ฝาสม้ : 7 มยิ.65
PZ ฝาสม้, PZ ฝามว่ง : 

7 มยิ.65
PZ ฝามว่ง : 7 มยิ.65 PZ ฝามว่ง : 7 มยิ.65 วัดเขาบา้นกลาง 8.00-12.00 น.

รพ.บางสะพาน ทกุชนดิ : 7 มยิ.65 ทกุชนดิ : 7 มยิ.65 ทกุชนดิ : 7 มยิ.65 ทกุชนดิ : 7 มยิ.65

1.วัดหว้ยทรายขาว
2.อาคารอเนกประสงคห์ลังตลาด
เกาะยายฉมิ
3.อาคารอเนกประสงค ์ทศ.บา้นกรดู
4.อาคารอเนกประสงค ์อบต.ทองมงคล

8.00-12.00 น.

รพ.บางสะพานนอ้ย PZ,PZ ฝาสม้ : 8 มยิ.65 PZ,PZ ฝาสม้ : 8 มยิ.65 PZ : 8 มยิ.65 PZ : 8 มยิ.65 อาคารอนุรักษ์ รพ.บางสะพานนอ้ย 8.00-12.00 น.



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.3 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

พอ.สว. ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต

4



แผนปฏบิตังิานหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว.

ประจ าเดอืน มถินุายน 2565 จ านวน 2 ครัง้

คร ัง้ที่ วนัที่ สถานที่ หมายเหตุ

23 10 มถินุายน 2565 ม.6 บา้นหบุไผ ่ต.หว้ยทราย อ.เมอืง

24 17 มถินุายน 2565 ม.10 บา้นจักรบน ต.อา่งทอง อ.ทับสะแก งด

***หมายเหต ุหลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหลา่กาชาดจังหวัดฯ, สถานกีาชาดหวัหนิ
เฉลมิพระเกยีรตฯิ จะลงพืน้ทีเ่ยีย่มผูป่้วย   ในพระราชานุเคราะหข์องมลูนธิ ิพอ.สว. จ านวน 2 คน เพือ่มอบ
ชดุยาสามัญประจ าบา้นและถงุยังชพี ขอใหผู้รั้บผดิชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผูป่้วยในการลงเยีย่มฯ



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.4 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

กรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

4



1) โครงการเกีย่วกบัพระราชวงศ์

- ราชทัณฑปั์นสขุ
- โครงการพระราชด ารฯิ

2) PM กญัชาทางการแพทยฯ์ 
3) PM สขุภาพปฐมภมู ิ

13) PM PHEM 
14) PM การพัฒนาระบบสาธารณสขุฯ
15) PM Migrant Health Workers
16) PM Innovation 
17) CITO (Data Exchange/

HIS gateway/Dash board) 

Agenda Based Functional Based Area Based

สขุภาพกลุม่วยั และสขุภาพจติ
4) PM มารดาและทารก + ปฐมวัย 
5) PM ผูส้งูอาย ุ
6) PM สขุภาพจติฯ + วัยแรงงาน & NCD
ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วยลดตาย 
7) PM หวัใจ 
8) PM Trauma 
9) PM IMC 
10) PM Newborn 
11) PM Cancer 
ประเด็นธรรมาภบิาล 
12) PM ธรรมาภบิาล 

- CFO (งบด าเนนิงาน/งบลงทนุ/งบโควดิฯ)
- CIO 
- CHRO
- ตรวจสอบภายใน

ประเด็นการตรวจราชการ

ประเด็นอืน่ๆ

1) Service Plan สาขาตา่งๆ
2) RDU & AMR
3) เภสชักรรม & คุม้ครองผูบ้รโิภค
4) ระบาด



ก าหนดการตรวจราชการ เขต 5 ปี 2565 รอบที ่2

ล าดบั จังหวัด สปัดาหก์ารลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูตรวจราชการ สรปุตรวจฯ ระดบัจังหวัด

1 สพุรรณบรุี 6 - 10 มถินุายน 2565 (จ.- ศ.) 10 มถินุายน 2565 (ศ.)

2 สมทุรสงคราม 13 – 17 มถินุายน 2565 (จ.- ศ.) 17 มถินุายน 2565 (ศ.)

3 เพชรบรุี 20 – 24 มถินุายน 2565 (จ.- ศ.) 24 มถินุายน 2565 (ศ.)

4 นครปฐม 27 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 2565 (จ.- ศ.) 1 กรกฎาคม 2565 (ศ.)

5 สมทุรสาคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (จ.- ศ.) 8 กรกฎาคม 2565 (ศ.)

เวน้ 1 สปัดาห ์ วนัที ่13 - 14 กรกฎาคม 2565 วนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา

6 ประจวบครีขีนัธ์ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 (จ.- ศ.) 22 กรกฎาคม 2565 (ศ.)

เวน้ 1 สปัดาห ์วนัที ่28 กรกฎาคม 2565 วนัเฉลมิพระชนมพรรษา

7 กาญจนบรุี 1 - 5 สงิหาคม 2565 (จ.- ศ.) 5 สงิหาคม 2565 (ศ.)

8 ราชบรุี 8 – 11 สงิหาคม 2565 (จ.- พฤ.) 11 สงิหาคม 2565 (พฤ.)

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 เม.ย. 2565

จันทร ์– พฤหสั: ทมีนเิทศของแตล่ะ C/PM ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม เก็บรวบรวมขอ้มลู แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพืน้ที ่
พฤหสั : ผูต้รวจราชการกระทรวง/สาธารณสขุนเิทศก ์ลงตรวจเยีย่มพืน้ที ่

ศกุร:์ น าเสนอผลการตรวจราชการ 



แผนปฏบิตักิาร ( 5 วนั ) ของการตรวจราชการ

วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์

คณะตรวจราชการและนเิทศงาน (C/PM) 
ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม เก็บรวบรวมขอ้มลู 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพืน้ที ่
(ทัง้แบบ Onsite และ Online)

วนัพฤหสับดี ผูต้รวจฯ/ สธน. ลงเยีย่มพืน้ทีด่ว้ย

น าเสนอสรปุการตรวจราชการ

รปูแบบใหม่

* ขอ้มลูผลงานทีน่ าเสนอ : จังหวัดทีม่กี าหนดตรวจฯ ในเดอืนกรกฎาคม 2565
ใชผ้ลการด าเนนิงาน รอบ 8 เดอืน (ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 

* ขอความอนุเคราะหโ์รงพยาบาลทีร่บัการตรวจเยีย่มของแตล่ะทมีตรวจฯ
สนบัสนุนอาหารรบัรอง ทมีตรวจราชการฯ ทีล่งไปเก็บขอ้มลูในพืน้ที ่



เนือ้หาและรปูแบบการน าเสนอในวนัสรปุตรวจราชการ (วนัศกุร)์

- เชือ่มโยงกบัประเด็นการตรวจราชการจากสว่นกลาง สะทอ้นใหเ้ห็นความคบืหนา้ ปัญหาอปุสรรค 
และความทา้ทายส าคัญๆ 
- ทมีตรวจราชการใหข้อ้คดิเห็น และใหข้อ้เสนอทีเ่ฉพาะเจาะจงและเป็นไปไดจ้รงิ 

(Specific Actionable Recommendation : SARs) 

จงัหวดั

น าเสนอตามประเด็นตรวจราชการ 
7 นาท ี โดยผูรั้บผดิชอบงาน หรอื
ประธาน/ตัวแทนผูท้ าหนา้ทีต่รวจ
ราชการและนเิทศงานในประเด็น
หวัขอ้นัน้ๆ (แลว้แตจ่ะตกลงกนั)

1

ทมี ตรก.
Commentation + Discussion
รว่มกนั 8 นาที

2

⬧การสือ่สารระหวา่ง

คนท างานเขตกบัพืน้ที่
peer to peer
⬧การแลกเปลีย่นพดูคยุ

upgrade ความคดิ/การ
ท างานรว่มกนั 

เช
า้
 :

 1
7
ป
ร
ะเ
ด็
น

บ
า่
ย
 :

 6
 ป
ร
ะเ
ด็
น

CO/PM น าเสนอไมเ่กนิ 6 ประเด็น สมคัรใจ (เลอืก & นัดหมายลว่งหนา้ในวันพฤหัสฯ)
❖ งานทีอ่ยูใ่นกลุม่งานส าคญั/งานทีมุ่ง่เนน้ (the must) แตม่คีวามกา้วหนา้นอ้ย 
❖ ประเด็นทีต่อ้งการการรับรู ้การตดัสนิใจรว่มของผูบ้รหิาร 
❖ ประเด็นทีท่างจังหวัดเลอืก



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.5 แผนการบริหารงบลงทุน

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

4



รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แจง้หนว่ยงานเตรยีมความพรอ้ม 
สถานทีต่ดิต ัง้/สถานทีก่อ่สรา้ง



(รา่ง)พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครภุณัฑท์ ีม่รีาคาตอ่หนว่ยต ัง้แต ่1 ลา้นบาท 

หนว่ยงาน รายการ วงเงนิ

รพ.หวัหนิ 1. เครือ่งตรวจวเิคราะหแ์ยกชัน้และตรวจหลอดเลอืดสว่นหลังของดวงตา
(1เครือ่ง) 

5,350,000

2. เครือ่งตรวจวเิคราะหภ์าพตดัขวางของลกูตาสว่นหนา้ (1 เครือ่ง) 3,800,000

รพ.ประจวบฯ เครือ่งวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยเลเซอร ์(1 เครือ่ง) 1,550,000

รพท. = 3 รายการ  วงเงนิรวม  10,700,000 บาท



หนว่ยงาน รายการ วงเงนิ

รพ.ปราณบรุี รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่
2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์(1คนั)

1,358,000

รพ.กยุบรุี เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นที ่ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 300 mA. ขบัเคลือ่นดว้ย
มอเตอรไ์ฟฟ้า (1เครือ่ง)

1,300,000

รพ.สามรอ้ยยอด 1. เครือ่งเอกซเรยท์ั่วไป ขนาดไมน่อ้ยกวา่500mA.แบบแขวนเพดาน
(1เครือ่ง)

1,750,000

2. เครือ่งลา้งเครือ่งมอือัตโนมัต ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 250 ลติร (1เครือ่ง) 1,340,000

3. เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง้) ขนาด 300 กโิลวตัต ์ 
(1เครือ่ง )

1,819,000

รพช. = 10 รายการ  วงเงนิรวม  17,066,000 บาท

(รา่ง)พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครภุณัฑท์ ีม่รีาคาตอ่หนว่ยต ัง้แต ่1 ลา้นบาท 



หนว่ยงาน รายการ วงเงนิ 

รพ.ทับสะแก 1. เครือ่งลา้งเครือ่งมอือตัโนมัต ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 320 ลติร ( 1 เครือ่ง ) 1,580,000

2. เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง) ขนาด 300 กโิลวัตต์ 1,819,000

รพ.บางสะพาน 1. กลอ้งสอ่งตรวจล าไสใ้หญช่นดิวดีทัิศนแ์บบคมชดัสงู ( 1 เครือ่ง ) 1,400,000

2. กลอ้งสอ่งตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ล็กสว่นตันชนดิวดีทัีศนแ์บบ
คมชดัสงู พรอ้มชดุควบคมุสญัญาณภาพ ( 1 เครือ่ง )

3,700,000

รพ.บางสะพานนอ้ย เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย ( 1 เครือ่ง ) 1,000,000

รพช. = 10 รายการ  วงเงนิรวม  17,066,000 บาท

(รา่ง)พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครภุณัฑท์ ีม่รีาคาตอ่หนว่ยต ัง้แต ่1 ลา้นบาท 



หนว่ยงาน รายการ

รพ.สามรอ้ยยอด อาคารผูป่้วยนอก อบุัตเิหต ุและผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล 5 ชัน้
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9.884 ตารางเมตร(โครงสรา้งตา้นแผน่ดนิไทว)

วงเงนิทัง้ส ิน้                                   160,678,000 บาท
ปี 2566 ต ัง้งบประมาณ                   32,135,600 บาท
ปี 2567 ผกูพันงบประมาณ                  64,271,200 บาท
ปี 2568 ผกูพันงบประมาณ                  64,271,200 บาท 

(รา่ง)พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สิง่กอ่สรา้งทีม่รีาคาตอ่หนว่ยต ัง้แต ่10 ลา้นบาท 

งบผกูพนั (เร ิม่ด าเนนิการปีแรก)



หนว่ยงาน รายการ

รพ.ปราณบรุ ี อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,796
ตารางเมตร 

วงเงนิทัง้ส ิน้                                   141,020,000 บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ                       36,246,600 บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                       46,133,400 บาท 
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                       32,975,000 บาท
ปี 2567 ผกูพันงบประมาณ                  25,665,000 บาท

(รา่ง)พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สิง่กอ่สรา้งทีม่รีาคาตอ่หนว่ยต ัง้แต ่10 ลา้นบาท 

งบผกูพนั



หนว่ยงาน รายการ

รพ.หัวหนิ อาคารอบุตัเิหต ุ– บ าบดัรักษาและหอ้งประชมุ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร 

วงเงนิทัง้ส ิน้                                   142,712,400 บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ                                     - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ                       29,099,300 บาท 
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                       17,077,200 บาท
ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                     142,712,400 บาท

(รา่ง)พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สิง่กอ่สรา้งทีม่รีาคาตอ่หนว่ยต ัง้แต ่10 ลา้นบาท 

งบผกูพนั



การเตรยีมความพรอ้มการจดัท าค าของบประมาณงบลงทนุ ครภุณัฑ ์ส ิง่กอ่สรา้ง 
ระยะ 5 ปี (ปี 2567-2571)

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการเขตสขุภาพที ่5
คร ัง้ที ่4/2565 วนัจนัทรท์ี ่2 พฤษภาคม 2565 

การวางแผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 
- เขตสขุภาพ จะรวบรวมแผนงบลงทนุจาก CO และ PM
เขตสขุภาพที ่5 จัดท าเป็นระยะ 5 ปี เขต และสง่ใหจั้งหวัด
เพือ่ใชเ้ป็นฐานในการจัดท าแผนงบลงทนุระยะ 5 ปีจังหวัด 
- จังหวัด (สสจ.ปข. + รพ. + สสอ.) จัดท าแผนงบลงทนุ
ระยะ 5 ปี จังหวัด (ใชข้อ้มลูแผน 5 ปีเขต + แผนพัฒนา
ระบบบรกิารสขุภาพของจังหวัดทีเ่พิม่เตมิจากเขต) 
- เนน้ Priority หลัก ทัง้ในสว่นของอาคารสิง่กอ่สรา้ง ครภุัณฑ์
เครือ่งมอืทางการแพทยต์า่งๆ บา้นพักแพทย ์พยาบาล 
- บรหิารจัดการในสว่นของ Financing ซึง่เป็นมติสิ าคัญของ

Health system เพือ่น ามาจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น
และจัดท าแผนค าของบประมาณงบลงทนุระยะ 5 ปี ใหเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัทัง้เขต อยา่งโปรง่ใส และตรวจสอบได ้        



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.6 การขับเคล่ือนคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย

โดย...กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

4



การขบัเคลือ่นคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการ
เกณฑช์ีว้ดัรอ้ยละ 75

Weaknesses

• ความเขา้ใจขอ้เท็จจรงิทาง
กฎหมาย และแนวทางตา่งๆ 
ในการจัดตัง้คลนิกิกญัชาทาง
การแพทย ์คลาดเคลือ่น

• บคุลากรสาขาแผนปัจจบุัน ยัง
ไมผ่า่นการอบรมกญัชา

W

Threats
• ทัศนคตทิางแตล่ะวชิาชพีตอ่
กญัชาทางการแพทย์

• การใชข้อ้กฎหมาย พรบ.
วชิาชพีเป็นขอ้อา้ง

• การใช ้“แนวทาง” ยดึถอื
ปฏบิัตทิีม่ากกวา่ “กฎหมาย” 
ก าหนดT

• บคุลากรทางดา้นแพทยแ์ผน
ไทยมคีณุสมบตัพิรอ้ม

• ใบอนุญาต ยส.5 ตามกฎหมาย
ทกุแหง่

• การมฐีานขอ้มลูกลุม่เป้าหมาย 
Palliative & Cancer

Strengths S

Opportunities

• การยกเลกิ ยส.5 ของต ารับ
กญัชาแพทยแ์ผนไทย 16
ต ารับ

• การมตีัวอยา่งของหน่วยงาน
ภายในทีท่ าไดม้ากอ่นหนา้แลว้

• การลดหยอ่นเกณฑจ์ากแบบ
บรูณาการ มาเป็น แพทยแ์ผน
ไทย ก็ได ้

O

ผลงานปัจจบุนั
5+1 (62-75%)

โรงพยาบาลทียั่งไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์คอื รพ.ทบัสะแก และ รพ.กยุบรุ ี



แนวทาง
1. เปิด “คลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย” กอ่น ( ใหท้นัการตรวจราชการรอบที ่2 ) 
คอ่ยเปิดคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการใหค้รบในภายหลงั

2. ปฏบิตัติามแนวทางเดมิทกุประการ ยกเวน้ เร ือ่ง การผา่นการอบรมกญัชาทางการแพทย์
ไมจ่ าเป็นตอ้งผา่นมากอ่น (ตามกฎหมาย) คอ่ยปรบัใหเ้ขา้สูม่าตรฐานของคลนิกิกญัชา
ทางการแพทยแ์บบบรูณาการภายหลงั

3. ใชย้าต ารบักญัชาแผนไทย ทีใ่ชบ้อ่ยในจงัหวดั คอื ศขุไศยาศน์ และ น า้มนักญัชา
อาจารยเ์ดชา

4. ผูบ้รหิาร รพ.ทบัสะแก และ รพ.กยุบรุ ีชว่ย

QR Code 
รวม กฎหมาย 
มาตรฐาน 
แนวทาง คลนิกิ
กัญชาฯ

- ท าความเขา้ใจผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม ใหม้สีว่นรว่มตามกรอบวชิาชพี คอื อา่นคา่ Lab
และวนิจิฉัยโรค ใหต้รงตามขอ้บง่ชีก้ารใชต้ ารับกัญชาทางการแพทยแ์ผนไทย & ไมเ่ขา้เงือ่นไขขอ้หา้ม  
จากนัน้สง่มอบใหแ้พทยแ์ผนไทยเป็นผูว้นิจิฉัยตามแนวทางแพทยแ์ผนไทย และสัง่จา่ยยาต ารับกญัชา
ทางการแพทยแ์ผนไทย
- สัง่การใหฝ่้ายเภสชักรรม จัดหายาต ารับกญัชาทีใ่ชบ้อ่ย และสรา้งระบบตดิตามอาการไมพ่งึประสงค์
- จัดหาสถานทีเ่หมาะสมส าหรับเปิดคลนิกิกัญชาทางการแพทย์
- ขอความรว่มมอื สสอ. ในการตดิตาม ชกัจงู เชญิชวนผูป่้วย (ตามฐานขอ้มลู) มารับบรกิาร



เร่ืองที่เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

5.1 แนวทางปฏิบัติส าหรับสถานพยาบาล ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน

โรคโควิด จากโรคติดต่ออันตรายสู่โรคประจ าถิ่น 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ



มาตรการเตรียมพร้อมโควิด

เข้าสู่โรคประจ าถ่ิน





แผนและมาตรการ การบรหิารจัดการสถานการณ์โรคโควดิ 19 
สูโ่รคประจ าถิน่ (Endemic Approach to COVID-19) 4 ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการแพทย์

ดา้นกฎหมายและสงัคม กลยทุธ์

ดา้นการสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์กลยทุธ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 3

ยทุธศาสตรท์ี่ 4



ปรับระบบการ
เฝ้าระวัง     
เน้นการระบาด
เป็นกลุ่มก้อน
และผู้ป่วยปอด

อักเสบ

2.

ผ่อนคลายมาตรการ
ส าหรับผู้เดินทางจาก

ต่างประเทศ

3.

ปรับแนวทาง
แยกกักผู้ป่วย 
และกักกันผู้

สัมผัส 

4.

ยทุธศาสตรท่ี์ 1

ด้านสาธารณสขุ
เร่งการฉีดวัคซีนเข็ม

กระตุ้น ≥ 60%

1.

รายละเอยีดมาตรการ แบง่ตามระยะด าเนนิการ

กลยทุธ์

มาตรการ
ระยะ Declining
(ปลาย พ.ค.-ม.ิย.)

ระยะ Post pandemic
(1 ก.ค. เป็นตน้ไป)

1. การแจง้เตอืนโควดิ
19 ส าหรับประชาชน
ตามระดบัสถานการณ์

ระดบั 2 ระดบั 1

2. การเฝ้าระวังและ
จัดการผูเ้ดนิทางจาก
ตา่งประเทศ

ตรวจ ATK ทีส่นามบนิ
ส าหรับผูเ้ดนิทางที่
ไมไ่ดรั้บวัคซนี

ไมต่รวจ ATK/PCR

3. การเฝ้าระวัง และ
สอบสวนโรค

- เฝ้าระวังผูต้ดิเชือ้ ผูเ้สยีชวีติ การระบาด
เป็นกลุม่กอ้นทีเ่สีย่งตอ่การแพรก่ระจายใน
วงกวา้ง หรอืเสีย่งตอ่โรครนุแรง และเชือ้
ไวรัวสายพนัธุใ์หม่
- สอบสวนโรคเพือ่ควบคมุการระบาดและ
คน้หาปัจจัยการเกดิโรครนุแรง

4. วัคซนีเข็มกระตุน้ เรง่การฉีดวคัซนีเขม็
กระตุน้ ≥60% ของ
ประชากรทัง้หมด

วัคซนีในกลุม่เสีย่ง
ประจ าปี

5. ปรับแนวทาง 
แยกกกักนัผูป่้วยและ
ผูส้มัผัส  

- เนน้แยกกกัผูป่้วยแบบ Self Isolation
- พจิารณาจ ากดัการเคลือ่นยา้ยขา้มพืน้ที่

เพือ่ควบคมุการระบาด



ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง 
และมีอาการรุนแรงรวมทั้งภาวะ 

Long COVID

2.

ยทุธศาสตรท่ี์ 2

ด้านการแพทย์
ปรับแนวทาง
การดูแลรักษา
แบบผู้ป่วยนอก 

(OPD)

1.

กลยทุธ์

มาตรการ ระยะ Declining
(ปลาย พ.ค. - ม.ิย.)

ระยะ Post pandemic
(1 ก.ค. เป็นตน้ไป)

- การตรวจวนิจิฉัย - ใหค้ าปรกึษาความ
เสีย่งโดย 3 หมอ 
- Self ATKโดย
ประชาชนทัว่ไป, Profe
ssional ATK RT-PCR
ใสถานพยาบาล

- ใหค้ าปรกึษาความเสีย่ง
โดย 3 หมอ
- Professional ATK/RT-P
CR ในสถาน พยาบาล

- การดแูลรักษาผูป่้วย
โควดิ19

ใช ้CPG ของกรมการแพทย ์ 
(ฉบบัวนัที ่ 18 พ.ค. 2565) 

- ระบบสง่ตอ่ผูป่้วย ตามระบบสง่ตอ่ 

- การใหบ้รกิารกลุม่ที่
มอีาการ

OP with Self Isolation
, Hotel Isolation

Self care with UP/
(+/-Self Isolation)

- การใหบ้รกิารกลุม่ที่
มอีาการ รวมถงึการ
ใหบ้รกิารกลุม่เสีย่ง 
เชน่ กลุม่ 608

OP with Self Isolation
, HI

OP with Self 
Isolation, ARI Clinic

- การใหบ้รกิารกลุม่ที่
มปีอดอกัเสบ

Semi ICU , AIIR-ICU บรหิารจัดการแบบกลุม่ผู ้
ตดิเชือ้ระบบทางเดนิ
หายใจตาม SOP ของ ID)

- มรีะบบการรักษา

ผูป่้วย Long COVID

19

- รพ.สต.สามารถใหก้ารประเมนิและดแูลเบือ้งตน้ ,
รพ.ม ีLong COVID Clinic/Unit
- ม ีLong COVID network with ตดิตามอาการผูป่้วย
ดว้ยหมอพรอ้ม

รายละเอยีดมาตรการ แบง่ตามระยะด าเนนิการ



ทุกภาคส่วนส่งเสริม
มาตรการ UP, COVID 

Free Setting

3.

ยทุธศาสตรท่ี์ 3

ด้านกฎหมายและ
สงัคม กลยทุธ์

กลยทุธ์

มาตรการ ระยะ Declining
(ปลาย พ.ค. - ม.ิย.)

ระยะ Post pandemic
(1 ก.ค. เป็นตน้ไป)

- บรหิารจัดการ
ดา้นกฎหมาย

ยกเลกิโรค COVID 19         
จากโรคตดิตอ่อนัตราย         
เป็นโรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝ้า
ระวัง และเสนอกฎหมาย
ทีต่อ้งแกไ้ข

บงัคบัใชม้าตรการทาง
กฎหมายตาม พรบ.
โรคตดิตอ่ 2558
(ฉบบัปรับปรงุ)

- มาตรการ
สงัคม

- UP
- COVID Free Setting
- สวม Mask 100% 
- ลา้งมอื

- UP 
- COVID Free Setting
- ลา้งมอื 
- กลุม่เสีย่ง หรอืผูต้ดิเชือ้
สวมหนา้กากอนามยั 
100 %

ผ่อนคลายมาตรการ
ทางสังคม ลดการ “จ ากัด
การเดินทาง และการรวมตัว

ของคนหมู่มาก

2.

บริหารจัดการด้านกฎหมาย
ในทุกหน่วยงาน 
ให้สอดคล้อง

กับการปรับตัวเข้าสู่ 
Post - pandemic

1.
รายละเอยีดมาตรการ แบง่ตามระยะด าเนนิการ



สื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุก       
อย่างครอบคลุม ให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือของ

ประชาชนในแต่ละช่วงเวลา 

2.

ทุกภาคส่วนร่วมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และ
พฤติกรรมให้ประชาชน
สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับ โควิด 19         
อย่างปลอดภัย  
(Living with 

COVID-19)

1.

กลยทุธ์

มาตรการ ระยะ Declining

(ปลาย พ.ค. - ม.ิย.)

ระยะ Post pandemic

(1 ก.ค. เป็นตน้ไป)

- การสือ่สาร

ประชาสมัพันธ์

ขอ้มลูขา่วสารใน

รปูแบบตา่งๆ

สือ่สารประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่งๆ ทกุชอ่งทาง  
1. ท าความเขา้ใจสถานการณ์โรค (ผูต้ดิเชือ้เพิม่
/อาการ รนุแรงนอ้ย/ กลุม่เสีย่ง คอื 608) 

2. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการเป็นโรคประจ าถิน่ 
3. รณรงคฉ์ีดวคัซนีเข็มกระตุน้ โดยเฉพาะกลุม่เสีย่ง
608 

4. ย ้าความรว่มมอืมาตรการ VUCA 
5. แนวทางการรักษา (HI, CI, OPSI) 
6. CUCEP COVID Plus

ยทุธศาสตรท่ี์ 4

ด้านการส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์

รายละเอยีดมาตรการ แบง่ตามระยะด าเนนิการ



แนวทางปฏบิตัสิ าหรบัสถานพยาบาลเรือ่งการตรวจโควดิ-19 ในผูป่้วยท ัว่ไป เขตสขุภาพที ่5

การเตรยีมผูป่้วยเพือ่ผา่ตัด

*หัตถการทีไ่มท่ าใหเ้กดิละอองฝอย 
ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR

*หัตถการทีท่ าใหเ้กดิละอองฝอย 
พจิารณา ตรวจ ATK/PCR

*ผูป่้วยมอีาการสงสยั หรอืมคีวามเสีย่งโควดิ-19
ควรตรวจ ATK/PCR

*ส าหรับหัตถการดา้นทันตกรรม ควรจัดใหม้รีะบบ
จัดการละอองฝอยและระบบระบายอากาศ
เหมาะสม

การดแูลผูป่้วยทีห่อ้งฉุกเฉนิ

*กรณีมปีระวตั ิสมัผัสเสีย่งสงู หรอืซกัประวตั ิ
ไมไ่ด ้ พจิารณาตรวจ ATK/PCR

*กรณีมอีาการทางเดนิหายใจ มคีวามเสีย่ง
โควดิ-19 พจิารณาตรวจ ATK/PCR
*กรณีหัตถการทีท่ าใหเ้กดิละอองฝอย
พจิารณาตรวจ ATK/PCR
* กรณีอืน่ๆ ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR

หัตถการ pre-admission

รับบรกิารตอ้งใชเ้วลานาน เชน่
Hemodialysis Sleep lab Gl endoscope

ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR
ยกเวน้ผูป่้วยมอีาการสงสยั
หรอืมคีวามเสีย่ง โควดิ-19

ผูป่้วยท่ัวไปรับไวน้อนในโรงพยาบาล

*ผูป่้วยรับไวน้อนโรงพยาบาล ไมต่อ้งตรวจ 
ATK/PCR ยกเวน้ผูป่้วยมอีาการสงสยั 
หรอืมคีวามเสีย่ง โควดิ-19และตอ้งท าหัตถการ
ทีท่ าใหเ้กดิละอองฝอย

*ญาตผิูป่้วย ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR

กรณีอืน่ ๆ

*กรณีมกีารหมนุเวยีน นักศกึษา บคุลากร
ทางการแพทย ์ระหวา่งสถาบัน
ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR
*กรณีผูป่้วยมปีระวตัเิป็น โควดิ -19
มาในชว่ง 3 เดอืน ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR

การสง่ตอ่ผูป่้วยระหวา่งสถานพยาบาล

*ผูป่้วยสง่ตอ่ท่ัวไป ไมส่งสยั โควดิ 19
ไมต่อ้งตรวจ ATK/PCR
*กรณีมปีระวตั ิสมัผัสเสีย่งสงู หรอื
ซกัประวตัไิมไ่ด ้มอีาการของระบบทาง
เดนิหายใจ พจิารณาตรวจ ATK/PCR

30 พฤษภาคม 2565



แนวปฏบิตัโิรงพยาบาลหวัหนิ
การใช ้Rapid Antigen Test (Professional ATK)ในการคดักรองผูป่้วยกอ่นรับไวเ้ป็นผูป่้วยใน(IPD)

ในเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

ตรวจ ATK
ทีจ่ดุตรวจ ARI Clinic/ER

ผลลบ - ผลบวก +

Admit ward
สามัญ

เขา้ Cohort ward หรอื
Cohort zone แตล่ะแผนก

สง่ PCR ตามเงือ่นไข
และดลุยพนิจิของแพทย์

นอกเวลาราชการ (16.00 – 08.00 น.)

EMS น าสง่ Walk in

ER ตรวจ ATK

ผลลบ - ผลบวก +

Admit ward
สามัญ

เขา้ Cohort ward หรอื
Cohort zone แตล่ะแผนก

สง่ PCR ตามเงือ่นไข
และดลุยพนิจิของแพทย์

Clinic นอกเวลา ตรวจ ATK

ผลลบ - ผลบวก +

- ใหย้ากลับ
บา้น
- Admit เขา้ 
ward สามัญ

เขา้ Cohort ward หรอื
Cohort zone แตล่ะแผนก

OPSI

26 พฤษภาคม 2565

1. กรณีจะเป็นผูป่้วยใน ใหป้ฏบิตัดิามแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้
- นอกเวลาราซการ (16.00น.- 08.00 น) : ให ้OPD นอกเวลา / ER ท า ATK ใหผู้ป่้วย
- ในเวลาราชการ (08 00-16 00น.) : สง่ตรวจ Rapid Antigen ณ จดุ ARI clinic (พาณชิย)์

2. ผูป่้วย Refer จาก รพช. หากมผีล Rapid Antigen test  ไมต่อ้งท าช า้ และ ใหท้ า PCR รว่มดว้ยกรณี
1) มี URI Symptorn , Preumnonia 2) ผูป่้วย RS Failure และ intubation
3) Severe Sepsis  4) Immuno compromised host (On CMT steroid)

หมายเหตุ รายงานผลเป็นทางการ (Oficial Report) จากโปรมแกรมรายงาน Lab IPD
กรณี ปิด Cohort ward ใหจั้ดใน Cohort zone



แนวทางคดักรองผูป่้วยสงสยั COVID-19 เพือ่ผา่ตดัหรอืท าหตัถการ โรงพยาบาลหวัหนิ

Elective case

สง่ nasal & throat swab for
Rapid Ag test หรอื professional ATK

Negative Positive

ผา่ตัดดว้ย
Standard method**

แจง้แพทยเ์จา้ของไข ้
พจิารณาเลือ่นการผา่ตัด
และสง่ตรวจเพิม่เตมิ

Post op ยา้ย ward สามัญ

**GA c ET = ใส ่N95 + face shield
HEPA Filter In & Out

รอผล

Urgency case Emergency case

สง่ nasal & throat swab for
Rapid Ag test หรอื professional ATK

Negative Positive

รอผล

ผา่ตัดโดยใสช่ดุ PPE
ทีห่อ้งผา่ตัดความดันลบ

ผา่ตัดดว้ย
Standard method**

Post op ยา้ย
Cohort ward/Zone

ถา้ on ET ประสาน COVID manager

ICU 2

ICU surg

Post op ยา้ย Ward สามัญ

Elective
- ATK เชา้วนั admit
- ผูป่้วย admit ในรพ.ตลอด 
ไมม่ภีาวะเสีย่งนับจากการตรวจ
ลา่สดุ 15 วนั ไมต่อ้ง ATK ซ ้า

กรณีผูป่้วย high risk ใน Case
Urgency หรอืEmergency ใหส้ง่ 
Gene X-pert High risk case
ไดแ้ก ่
1. ม ีURI Symptom, 
Pneumonia
2. ผูป่้วย RS Failure และ  

intubation
3. Severe Sepsis
4. Immuno compromised host

(On CMT steroid)



เร่ืองจากอ าเภอ

ขอหารือในกรณีจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา นักเทคนิคการแพทย์

ในกรณีจ.ยังไม่สามารถปรับไดแ้ต่ได้รับวุฒิเรียบร้อยแล้ว

6

โดย...โรงพยาบาลทับสะแก



เร่ืองอ่ืนๆ

7.1  การจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ระดับจงัหวัด

7

โดย... กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



การจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ระดับจังหวัด

รายการ เกณฑ/์เงือ่นไข

- กลุม่เป้าหมายเขา้อบรม - จนท.สธ.ทกุคนทีม่รีายชือ่
ในค าสัง่ EOC จังหวดั/อ าเภอ
- สอบผา่นเกณฑ ์(80 %) 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

- ระยะเวลาอบรม 1 วนั (ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในสงิหาคม 2565)

- หลักสตูรการอบรม ใชห้ลักสตูรของเขต 5

- วทิยากร ผูผ้า่นการอบรมวทิยากร คร ูก
จากเขต 5

แนวทางบรหิารจดัการระดบัจงัหวดั
1. สสจ./รพท. : จัดอบรมเองภายในหน่วยงาน
2. รพช./สสอ. : จัดอบรมคร ูก ระดับอ าเภอ...เพือ่ไปจัดอบรมภายในหน่วยงาน/

อ าเภอตนเอง โดยทมีวทิยากรคร ูก ทีผ่า่นการอบรมระดับเขต 

ใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในสงิหาคม 

2565



เร่ืองอ่ืนๆ

7.2  การด าเนินงานตามกฎหมาย PDPA และ Cyber และแผนการเปล่ียนผ่าน

สู่ระบบบริการรูปแบบ Cloud

7

โดย...งาน IT กง.พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



แนวทางด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562
ส าหรบักระทรวงสาธารณสขุ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที่ 2/2565 
เมือ่วนัที่ 18 พ.ค. 65

เห็นชอบ นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) 
กระทรวงสาธารณสขุ และใหจั้ดท าแนวปฏบิตักิารคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล

ด าเนนิการแลว้ :
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กระทรวงสาธารณสขุ
(รหัสเอกสาร : M-T-SP-04Rev.00) หนังสอืเวยีน ที่ ส5 0212/ว 410 ลว. 25 พ.ค.65

แนวปฏบิัตกิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กระทรวงสาธารณสขุ
(รหัสเอกสาร P.IT-SP-03.01Rev.00) หนังสอืเวยีน ที่ สธ 0212/ว 11424 ลว. 25 พ.ค.65

แนวปฏบิัตกิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
(รหัสเอกสาร P-T-SP-03.02Rev.00 หนังสอืเวยีน ที่ ส 0212/ว 11377 สว. 25 พ.ค.65)

หนังสอืแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ (ส าหรับผูม้าตดิตอ่เพือ่รับบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ)
(รหัสเอกสาร F-IT-AC-07.02Rev.00) หนังสอืเวยีน ที่ สช 0212/ว 11460 ลว. 26 พ.ค.65



1. น านโยบาย แนวปฏบิัติ คูม่อืปฏบิัติ และเอกสารตา่งๆไปใช ้ โดยไมต่อ้งจัดท าขึน้ใหมเ่ป็นของหน่วยงานเอง

2. ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กระทรวงสาธารณสขุ ใหผู้รั้บบรกิาร
ผูต้ดิตอ่ราชการ ไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน ผา่นชอ่งทางสือ่สารทกุชอ่งทางทีม่ี

3. ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ แนวปฏบิัตกิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ใหบ้คุลากรในหน่วยงานถอืปฏบิัตแิละรับทราบโดยทั่วกัน

4. หน่วยงานทีม่บีรกิารทางการแทยแ์ละสาธารณสขุ/โรงพยาบาล ใหท้ าการเพิม่เตมิชือ่หน่วยงาน ในยอ่หนา้
ทีส่องของหนังสอืแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (ส าหรับการรั[
บรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ) และประกาศ/ประชาสมัพันธ์ ใหผู้รั้บบรกิาร ผูต้ดิตอ่ราชการ ไดรั้บ
ทราบอยา่งชดัเจน

แนวทางด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562
ส าหรบักระทรวงสาธารณสขุ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที่ 2/2565
เมือ่วันที่ 18 พ.ค. 65

มอบหมายใหห้นว่ยงาน ด าเนนิการในระยะเร ิม่ตน้ ดงันี้



5. ใหท้กุหน่วยงาน จัดท าบันทกึรายการของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (ROPA) ตามมาตรา 39 
* กรณีโรงพยาบาล สามารถใชเ้วชระเบยีนแทนบัญชบีันทกึรายการของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลู
ของผูป่้วย/ผูรั้บบรกิาร และใชท้ะเบยีนการสง่ตัวผูป่้วย (Refer) แทนบัญชบีันทกึรายการเปิดเผยขอ้มลูฯ

6. ใหท้กุหน่วยงาน ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจแกบ่คุลากรทกุระดับในหน่วยงาน เกีย๋วกบัการปฏบิัตงิาน
ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562

7. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีห่น่วยงานเก็บรวบรวมไว ้ กอ่นวนัที่ 1 มถินุายน 2565 ใหด้ าเนนิการตามมาตรา 95 
แหง่พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562

** อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ : หนังสอืแจง้เวยีน นพ.สสจ. ., ผอ.ส านักงานเขตสขุภาพ ,
ผอ.รพศ /รพท. และหวัหนา้หน่วยงานในสงักดั สป.สธ. ทกุแหง่

แนวทางด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562
ส าหรบักระทรวงสาธารณสขุ

มอบหมายใหห้นว่ยงาน ด าเนนิการในระยะเร ิม่ตน้ (ตอ่)





แนวทางด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562
ส าหรบักระทรวงสาธารณสขุ



Thank you


