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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 3 / 2565 

วันศุกร์ที ่6 พฤษภาคม  ๒๕65 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
4. นางสุมา  เหมทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นายจุมพล ฟูเจริญ   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
6. นายสุทธิรักษ์ บัวแก้ว   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
7. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี 
8. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
9. นายวิทยา   โปธาสินธุ์     รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี 
10. นางสาววรรณพร วงศ์ทองดี  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก 
11. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน 
12. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
13. นายเจนวิท ผลิศักดิ์   รก.สาธารณสุขอำเภอหัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี 
15. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด 
16. นายสุขุม ทัศนา   รก. สาธารณสุขอำเภอกุยบุรี 
17. นายพลสิต เวท ี   แทน สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
18. นางสาวเรณู พิมพ์สอ   แทนสาธารณสุขอำเภอทับสะแก 
19. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน 
20. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย 
21. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
23. นายชนะชล สุทธิพงศ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
24. นางสมเนตร   ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
25. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
26. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
27. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
28. นางสาวจุฑาทิพย์ พูลสุข   แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
29. นางสาวอรวรรณ เอ่ียมศรีวรรณ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
30. นางสาวดาวิณา ช้างทอง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
31. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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32. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
33. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
34. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน 
35. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร   นักวิชาการสาธารณสุข 
36. นางอัฉรา ถิ่นประชา  ผอ.สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ นิคม กม. 5 
37. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
38. นายกิตติพงษ์ อังอำนวยโชค  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
39. นายกิตติพงษ์ น้อยกำเหนิด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
40. นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
41. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
42. นางศศิวิมล บุนนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 

ประธาน เปิดการประชุม และขอให้เตรียมความพร้อม ในการเปิดจังหวัด จังหวัดประจวบเป็นเมืองท่องเที่ยว  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด อยากให้เป็นพ้ืนที่นำร่องท่องเที่ยว เป็นเขต พื้นที่ Blue Zone หลักเกณฑ์ดังนี้   
 1. ความครอบคลุมของการรับวัคซีน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มีผลงานการฉีดวัคซีนทุกลุ่มอายุ    
    เข็มที่ 1   ร้อยละ   85.91    เข็มที่ 2   ร้อยละ  79.83   โดยเทียบกับประชากรทะเบียนราษฎร์ 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่รวมเด็กอายุ 0-4 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด 19   
 2. จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และผู้ป่วยที่กำลังรักษา แนวโน้มลดลงทุกอำเภอ 
     และอัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ 0.1  
 3. มีอัตราการครองเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤติร้อยละ 21.3 (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 25 และในปัจจุบัน  
     วันที่ 30 พ.ค.2565 อัตราครองเตียงร้อยละ  14.5  )  
 4. มีแผนการรองรับผู้ป่วย ด้วยมาตรการ  "2U" และ "3 พอ 
 

วาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน มีประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 ประเด็นดังนี้  

1. การบริหารงบลงทุน 
อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9.796 ตารางเมตร รพ.ปราณบุรี 

 รายละเอียดโครงการ อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796  
 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10943  ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า "SK - TIS" สัญญาเลขท่ี : 662/2564 
 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง : 660 วัน 16 งวดงาน เริ่ม 24 ก.ย. 64 สิ้นสุด  
 15 ก.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างไปแล้ว : 174 วัน (คิดเป็น 26.36%) คงเหลือระยะเวลา 
 ก่อสร้าง : 486 วัน (คิดเป็น 73.64%) วงเงินตามสัญญาเดิม 141,020,000 บาท ปรับวงเงินตาม 
 แนบท้ายสัญญา 140,270,573.07 บาท 
 (งบประมาณ : เงินกันไว้เปิกเหลื่อมปี 64 = 36,246,600 บาท 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 = 46,133,400 บาท 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 = 57,890,573.07 บาท 
 สรุปสถานะความก้าวหน้า ณ 3 พฤษภาคม 2565 
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1. มติดณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ครั้งที่ 3 (1/2565)9 ก.พ.65 เห็นชอบประเด็น ผู้รับ
จ้างขออนุมัติ ใช้  ผลทดสอบคุณภาพชั้นดิน (BORING TREST)โดยส่งให้กองแบบแผนพิจารณา
ผลทดสอบคุณภาพชั้นดิน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นผลการเจาะ
สำรวจดิน ตามเห็นชอบตามผลสรุปการเจาะสำรวจดินที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยให้ดำเนินการก่สร้างฐานราก
อาคารชนิดเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) ขนาด 0 0.60 ม. ความลึกปลายเข็ม (Pile Tip) 
12.0 ม. ความลึกฐานรากไม่น้อยกว่า 1.0 ม. จากระดับดินเดิมขณะเจาะสำรวจ ชั้นดิน รับน้ำหนัก
บรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 70 ต้น/ต้น (F.S.=2.5) 

 2. เสนอหนังสือแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาการฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เห็นชอบ 
     - เมื่อ 2 มี.ค.65 ขอพบช่างควบคุมงาน แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียด ครั้งที่ 1 
 - เมื่อ 7 เม.ย. 65 ขอพบประธานคณะกรรมการตรวจรับ แก้ไขรายละเอียด ครั้งที่ 2 
 - เมื่อ 27 เม.ย. 65 แฟ้มอยู่หน้าห้อง ผวจ. ครั้งที่ 3 
 3. คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ประชุมเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างฯ เมื่อ 9 ก.พ. 65 ให้ผู้รับจ้าง 
 เสนอแผนเร่งรัดการก่อสร้างให้สอดคล้องการใช้เงินงบประมาณปี 2564 และปรับแผนตามที่ 
 สาธารณสุขนิเทศแนะนำ 
 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง 

 วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขท่ี  
 14/2564 ลว 6 ต.ค. 63 เริ่ม 7 ต.ค. 63 - 18 ก.ค.65 ผู้รับจ้าง หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

 ข้อมูล ณ 3 พ.ค.65 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ 65 % ขณะนี้ปฏิบัติงาน 
 - งวดที่ 9 ผลงาน อยู่ที่ 95 % 
 - งวดที่ 10 ผลงาน อยู่ที่ 60 % 
 - งวดที 11 ผลงาน อยู่ที่ 30 % 
  ระยะเวลาก่อสร้าง 650 วัน ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 574 วัน ปัจจุบันผู้รับจางปฏิบัติงานลาช้ากว่า  
 งวดงานตามสัญญาจ้าง 
 อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.กุยบุรี จำนวน 1 หลัง 
 วงเงินก่อสร้าง 12,580,000 บาท งบปีเดียว 65 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน 
 สัญญาเลขท่ี 195/2565 ลว 14 ก.พ. 65 
 เริ่ม 15 ก.พ.65 - 9 ก.พ.66 ผู้รับจ้าง หจก.รุ่งเรืองคาวัสดุก่อสร้าง 
 ข้อมูล ณ 3 พ.ค. 65 ผู้รับจางปฏิบัติงานได้ 8 % ขณะนี้ปฏิบัติงาน 
 - งวดที่ 1 ผลงาน อยู่ที่ 90 % 
 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 78 วัน ปัจจุบันผู้รับจางปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
 งวดงานตามสัญญาจ้าง 
ประธาน  หากมีข้อขัดข้องให้ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝากผู้บริการในพ้ืนที่ดูแลกำกับ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 2. ประกาศ OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Q2-ปี 2565 (เม.ย.– ก.ค.) 
     1. หน่วยบริการมีแผน LOI 
          - รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI เพ่ิมรายไดล้ดรายจ่ายสร้างนวัตกรรมภายในวันที่ 20 พ.ค.65   
     2. Smart Hospital  รพ.ทุกแห่ง  
         - เพ่ิมกิจกรรมบริการ ที่ผู้รับบริการสามารถจองคิวออนไลน์ได้  เป้าหมาย: เพิ่มจากปี 2564  
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           อย่างน้อย 1 กิจกรรมบริการ รวมต้องมีอย่างน้อย 3 กิจกรรมบริการ  
         - นำระบบ IT มาใช้ ในการเก็บค่าบริการแบบออนไลน์ 
     3. Post pandermic  
         3.1  เพ่ิมความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  
       - ประชาชนทั่วไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
    - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
    - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
   3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ  
        อำเภอ มีการประเมินสถานประกอบการ ประเภท โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ บาร์  
        ตามมาตรฐาน SHA+จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 80 (ตามเป้าหมายที่ จว.ส่งให้ ) 
  4. ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  
    รพ.สต./ศสม./รพ.ที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลประชากรในโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณ  
          (ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสาธารณสุข สำหรับรอบการประเมินที่ 2  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2565) 
 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพช.) รอบท่ี 2/2565  
 1. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน 
     1.1 รอ้ยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย 
     1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 
 3. รอ้ยละของประชากรที่อายในพ้ืนที่อำเภอ ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรค 
     โควิด 19 
 4. การพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีคุณภาพ 
  4.1 อัตราการได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) 
  4.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ antibiotic 
  4.3 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในเคสที่ไม่มีข้อห้าม) 
 5. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
     5.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข (Happinometer) 
 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพท.) รอบท่ี 2/2565 
 1. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน 
     1.1 รอ้ยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย 
     1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 
 3. รอ้ยละของประชากรที่อายในพื้นที่อำเภอ ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรค 
     โควิด 19 
 4. การพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีคุณภาพ 
  4.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (160-169)   
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 5. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
     5.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข (Happinometer) 
 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน  สาธารณสุขอำเภอ รอบที่ 2/2565 
 1. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน 
  1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย 
  1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย 15-19 ปี (ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 
 3. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรค่เบาหว้าน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
    3.1 ร้อยละการตรวจติดตามนนวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
  3.2 ร้อยล่ะการตรวจดิดดามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 4. ร้อยละของประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่อำเภอ ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรค 
  โควิด 19 

 5. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
  ร้อยละของบุคลกรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข (Happinometer) 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

วาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
นางสาวนุจรี  ยะกบ๊  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 9  

 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งหมด 22 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ  
 ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้วในวันที่ 5 พ.ค. 2565  จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 
 รายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕65 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕65 

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2563 และงบลงทุนปี 2565 ดังนี้ 
 งบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน 1 รายการ 

1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบ
ผูกพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขที ่14/2564  ลงวันที ่6 ต.ค. ๒๕63  
เริ่ม 7 ต.ค.๒๕63 – 18 ก.ค.๒๕65 ผู้รบัจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลกอ่สร้าง 

 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที ่9   
  งบลงทุนผูกพันข้ามปี โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จำนวน  1 รายการ 
 1. อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นทีใ่ช้สอยประมาณ 9,683   
     ตารางเมตร จำนวน 1 วงเงินก่อสร้าง 188,888,888.00 บาท งบผูกพัน 63-65 ระยะเวลา  
 820 วัน 17 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 24 สิงหาคม 2566 
 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4     
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 งบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง  
 1. อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุร ีเป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร      

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

     ความก้าวหน้า  - อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขแนบท้ายสัญญา กับ ผวจ. ,  - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2   
          เจาะเสาเข็ม ล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง   

 งบลงทุนปี 2565  (งบปีเดียว) รายการสิ่งก่อสร้าง   
1. อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.กุยบุรี จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 12,580,000 บาท งบปีเดียว   

2565 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขท่ี 195/2565  ลว 14 ก.พ. 65  
เริ่ม 15 ก.พ.65 – 9 ก.พ.66 ผู้รับจ้าง  หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง 

ความก้าวหน้า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ 8 %  ขณะนี้ปฏิบัติงาน งวดที่ 1  ผลงาน อยู่ที่ 90 % ระยะเวลา
ก่อสร้าง 360 วัน ดำเนินการกอ่สร้างมาแล้ว 78 วัน ปัจจบุันผู้รับจ้างปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงาน
ตามสัญญาจ้าง 

      งบเงินกู้ปี 2565 รายการครุภัณฑ์  
 ทั้งหมด 7 รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะทุกรายการ 
  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ  
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ  
 (งบค่าเสื่อม) ข้อมลู ณ วันที่  28 เมษายน  2565   
 ปี 2563   

 ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบครีขีันธ์ ณ วันที่ 28 เมษายน  2565   เบิกจ่ายแล้ว 325 รายการ  
 วงเงนิ 47,837,531 บาท มีรายการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 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.ขยายเวลาเก็บรกัษาเงินถึง 31 พ.ค.๒๕65  

     ความก้าวหน้า : ส่งมอบงานงวด 1-2 แล้ว วงเงิน 899,100 บาท  อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3 – 5 
           เนื่องจากครบกำหนดสัญญา 14 มี.ค. 65 ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ อันเป็นการผิดสัญญา
 ตามเงื่อนไขสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับตามสัญญาวันละ 1,998 บาท  โดยมติคณะกรรมการ
 ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 4/2565 ลว 18 เม.ย.65  เห็นชอบให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานให้แล้ว
 เสร็จตามสัญญา และให้ผู้รับจ้างเก็บรอยต่อของโฟเมก้าให้ดูเป็นตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง 
            รพ.ทับสะแก ขอขยายเวลาเก็บรักษาเงิน จากวันที่ 31 พ.ค.65 เป็นวันที่ 30 ก.ย.65 โดยเสนอขอ
 ขยายเวลา และขออนุมัติเก็บรักษาเงินต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       
 

 ปี 2564  
 ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 28 เมษายน  2565   เบิกจ่ายแล้ว 212 รายการ  

 วงเงิน 50,475,136.58 บาท มีรายการทีอ่ยู่ระหว่างบริหารสัญญา  2 รายการ วงเงิน 
 288,037.51 บาท ดังนี้ 
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1. รพ.กุยบุรี เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ วงเงิน 
330,000 บาท (ค่าเสื่อม 278,037.51 สมทบ 51,962.49 บาท) ความกา้วหน้า อยู่ระหว่างส่ง
มอบ  

 2. รพ.สต.เขาล้าน อ.ทบัสะแก โต๊ะสำนักงานเหล็ก วงเงินค่าเสื่อม 8,500 บาท เก้าอ้ี วงเงิน 1,500 บาท 
 รวม 10,000 บาท ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างส่งมอบ 
  

 ปี 2565  
- ข้อมลูภาพรวมจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565   มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 98 
รายการวงเงิน 10,301,951.29 บาท มีการตรวจรบั 62 รายการ วงเงิน 5,621,ฅ035.91 บาท 
ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 81 รายการ วงเงิน 9,214,653.34  บาท ส่วนรายการทีย่ังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
56 รายการ วงเงิน 25,855,101.84 บาท โดยภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ได้ก่อหนี้ถึงร้อย
ละ 50.78 จึงขอให้ทา่นเรง่รัดดำเนินการ  
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม ปี 2565 

1. รพ.กุยบุรี จัดสรรระดับหน่วยบริการ รายการแผนเดิม ยูนิตทำฟัน 2 รายการ(รพ.สต.บ้านหนองเตา
ปูน และรพ.สต.บ้านป่าถล่ม) ราคาเครื่องละ 263,000 บาท วงเงิน 526,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเป็น ยูนิตทำฟัน รพ.สต.บ้านป่าถล่ม 1 เครื่อง วงเงิน 460,000 บาท  เครื่องหมุนเหวี่ยงเพ่ือ
ตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hematocrit centrifuge) สำหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพ
ชุมชน  1 เครื่อง   วงเงิน  70,000 บาท (ค่าเสื่อม 66,000 สมทบเงินบำรุง 4,000)  รวมวงเงิน 
530,000 บาท (ค่าเสื่อม 526,000 บาท สมทบเงินบำรุง 4,000) เนื่องจากรายการยูนิตทำฟัน 
วงเงินเดิมไม่สามารถจัดซื้อได้ 

2. รพ.สามร้อยยอด จัดสรรระดับหน่วยบริการ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอด
แขน 1 เครื่อง  วงเงิน 70,000 บาท เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 1 เครื่อง วงเงิน 80,000   บาท 
เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 55,000 บาท                             
วงเงิน 165,000 บาท (ค่าเสื่อม 150,000 สมทบ 15,000) เหตุผลเนื่องจากรายการเครื่องวัดความ
ดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ได้รับบริจาคแล้ว  และรายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 
สามารถซ่อมแซมและใช้งานได้เป็นปกติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    

 3.2 ผลการเบิกจ่าย/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งการบริหารจัดการ

งบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

งบดำเนินงานภาพรวม 29,342,026.00 21,483,915.99 74,700.00 7,783,410.01 73.22 
แบ่งเป็น 

งบบุคลการ (รวม) 25,483,536.00 19,349,154.00 0.00 6,128,730.00 75.93 
- เงินค่าตอบแทน (คตส.) 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 100 
- ค่าตอบแทนฉบับที่ 11/12 12,416,542.00 8,488,166.00 0.00 3,928,376.00 68.36 
- ค่าไม่ทำเวช 499,800.00 490,000.00 0.00 9,800.00 98.04 
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ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39 

- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 

183,540.00 177,888.00 0.00 5,652.00 96.92 

- เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 12,276,194.00 10,090,050.00 0.00 2,186,144.00 82.19 
- ค่าตอบแทนชันสูตร 54,300.00 53,550.00 0.00 750.00 98.62 

งบดำเนินงานขั้นต่ำ 
- ค่าสาธารณูปโภค 477,560.00 475,514.88 0.00 2,045.12 99.57 

งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 
- แผนงาน/โครงการ 1,288,730.00 862,386.92 0.00 426,343.08 66.92 

งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 2,011,200.00 787,110.19 74,700.00 1,149,389.81 39.14 

 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 76,000.00 9,750.00 0.00 66,250.00 12.83 

 
 

 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ รพ./สสอ. ที่ได้รับจัดสรรจาก     
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 72,800.00 72,800.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 

3,000.00 0.00  3,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ

27,000.00 0.00  27,000.00 0.00 

รวม 
102,800.00 72,800.00 0.00 30,000.00 

 
70.82 

รพ.ปราณ
บุ
รี 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 58,200.00 58,200.00 0.00 0.00 100.00 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

รวม 59,200.00 59,200.00 0.00 0.00 100.00 
รพ.สามร้อย

ย
อ
ด 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 51,800.00 51,700.00 0.00 100.00 99.81 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 

รวม 53,300.00 51,700.00 0.00 1,600.00 97.00 
รพ.กุยบุร ี ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 48,800.00 48,800.00 0.00 0.00 100.00 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 100.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 59,800.00 50,800.00 0.00 9,000.00 84.95 
รพ.
ประจวบฯ 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 166,000.00 166,000.00 0.00 0.00 100.00 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพตดิ 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 100.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 193,000.00 175,000.00 0.00 18,000.00 90.67 
รพ.ทับ

ส
ะ
แ
ก 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 100.00 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 100.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 77,800.00 68,800.00 0.00 9,000.00 88.43 
รพ.บาง

ส
ะ
พ
า
น 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 86,000.00 85,965.00 0.00 35.00 99.96 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 6,000.00 5,985.00 0.00 15.00 99.75 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 101,000.00 91,950.00 0.00 9,050.00 91.04 
รพ.บาง
สะพานน้อย 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 45,800.00 45,800.00 0.00 0.00 100.00 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายา
เสพติด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 100.00 

รวม 47,300.00 47,300.00 0.00 0.00 100.00 
สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,974.10 0.00 25.90 99.88 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 

รวม 52,000.00 21,974.10 0.00 30,025.90 42.26 
สสอ.ปราณ

บุ
ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 20,610.99 0.00 1,389.01 93.69 
พชอ. 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100.00 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

รี พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 43,000.00 23,610.99 0.00 19,389.01 54.91 
สสอ.สาม
ร้อยยอด 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,697.97 0.00 302.03 98.63 
พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 43,000.00 21,697.97 0.00 21,302.03 50.46 
สสอ.กุยบรุ ี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,349.03 0.00 650.97 97.04 

พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 34,000.00 21,349.03 0.00 12,650.97 62.79 
สสอ.เมือง
ประจวบครีี
ขันธ์ 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 100.00 
พชอ. 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

รวม 61,000.00 25,000.00 0.00 36,000.00 40.98 
สสอ.ทับแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,947.41 0.00 52.59 99.76 

พชอ. 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 34,000.00 24,947.41 0.00 9,052.59 73.37 
สสอ.บาง

ส
ะ
พ
า
น 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,677.25 0.00 322.75 98.53 
พชอ. 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูม ิ

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 
รวม 52,000.00 21,677.25 0.00 30,322.75 41.69 

สสอ.บาง
สะพานน้อย 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 22,000.00 21,377.84 0.00 622.16 97.17 
พชอ. 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100.00 

รวม 25,000.00 24,377.84 0.00 622.16 97.51 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 การจัดสรรค่าบริหารจัดการ สสอ. งวดที่ 2/2565 (ไตรมาส 3-4) 
สสอ. งวดที่ 1 (บาท) 

*จัดสรรแล้ว* 
งวดที่ 2 (บาท) รวม 

หัวหิน 22,000 28,000 50,000 
ปราณบรุ ี 22,000 28,000 50,000 
สามร้อยยอด 22,000 28,000 50,000 
กุยบุร ี 22,000 28,000 50,000 
เมืองฯ 22,000 28,000 50,000 
ทับสะแก 22,000 28,000 50,000 
บางสะพาน 22,000 28,000 50,000 
บางสะพานน้อย 22,000 28,000 50,000 

รวม 176,000 224,000 400,000 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการทำหนังสือแจง้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จต่อไป 
 

 3.3 รายงานสถานะการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งสถานะการเงิน 
 การคลังของหน่วยบริการ 

 สถานะการเงินการคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

  ลูกหนี้ปีงบประมาณ 2565  ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยบริการ NWC เงินบำรุงคงเหลือ ลูกหนี ้ % 

ประจวบครีีขันธ,์รพท. 231,473,635.54 61,822,940.11 169,650,695.43 73.29 
กุยบรุี,รพช. 85,254,865.17 52,830,448.98 32,424,416.19 38.03 
ทับสะแก,รพช. 64,955,829.09 43,158,022.90 21,797,806.19 33.56 
บางสะพาน,รพช. 216,235,635.47 72,866,735.53 143,368,899.94 66.3 
บางสะพานน้อย,รพช. 59,930,916.72 30,165,666.10 29,765,250.62 49.67 
ปราณบรุี,รพช. 172,421,715.91 58,291,624.49 114,130,091.42 66.19 

หัวหิน,รพท. 661,387,544.83 317,506,680.25 343,880,864.58 51.99 
สามร้อยยอด,รพช. 209,924,053.69 161,752,367.52 48,171,686.17 22.95 
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 สถานะการเงินการคลังเดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

 ลูกหนี้ปีงบประมาณ 2565  ณ เดือน มีนาคม 2565 
 

หน่วยบริการ NWC เงินบำรุงคงเหลือ ลูกหนี้ % 

ประจวบคีรีขันธ์,รพท. 227,822,320.94 44,469,433.45 183,352,887.49 80.48  
กุยบุรี,รพช. 91,702,988.91 59,501,122.91 32,201,866.00 35.12  
ทับสะแก,รพช. 64,452,938.92 39,983,175.04 24,469,763.88 37.97  
บางสะพาน,รพช. 220,153,436.26 63,879,075.81 156,274,360.45 70.98  
บางสะพานน้อย,รพช. 63,022,583.62 26,884,351.07 36,138,232.55 57.34  
ปราณบุรี,รพช. 214,941,434.09 64,803,820.83 150,137,613.26 69.85  
หัวหิน,รพท. 648,761,172.99 319,312,600.45 329,448,572.54 50.78  
สามร้อยยอด,รพช. 212,360,782.78 161,751,084.26 50,609,698.52 23.83  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการ“การบริหารการเงินการคลัง” 
ระดับจังหวัด CFO จังหวัด ควรมีการกำหนดมาตรการแก่ไขปัญหาการค้างชำระหนี้ให้ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด 

  - รพ.ปราณบุรี ต้องกำหนดรหัสผังบัญชีประเภทลูกหนี้ค่ารักษาพยามาลให้เป็นตามที่ผังบัญชีฯ 
 กำหนด 

 - รพ.บางสะพาน ควรมีการจัดทำรายละเอียดลูกหนี้รายตัวของแต่ละสิทธิควรมีการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ต้นทุนบริการ และรายได้ที่แท้จริงของการให้บรกิารในแต่ละประเภท 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.4 ระยะเวลาการเรียกเก็บลูกหนี้สิทธิ  UC , CSMBS , SSS 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุม 
 สูตร ระยะเวลาในการเรียกเก็บลูกหนี้ สิทธิ UC 
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 ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิ UC เฉลี่ย X จำนวนวันของเดือนนั้น / ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC เฉลี่ย 
 สูตร ระยะเวลาในการเรียกเก็บลูกหนี้ สิทธิข้าราชการ (CSMBS) 
 (ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการเฉลี่ย X จำนวนวันของเดือนนั้น / ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการเฉลี่ย 
 สูตร ระยะเวลาในการเรียกเก็บลูกหนี้ สิทธิประกันสังคม (SSS) 
 ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคมเฉลี่ย X จำนวนวันของเดือนนั้น / ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมเฉลี่ย 
  ระยะเวลาการเรียกเก็บลูกหนี้สิทธิ UC , CSMBS , SSS  ณ  Q1 , ม.ค. ก.พ. 65   

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.5 ระยะเวลาการชำระหนี้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุม 
  สูตร ระยะเวลาในการชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ย่า 
  เจ้าหนี้การค้า (ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา) คงเหลือเฉลี่ย X จำนวนวันของเดือนนั้น/(เจ้าหนี้การค้า (ยา/    
                     เวชภัณฑ์มิใช่ยา) รวม 
  ระยะเวลาการชำระหนี้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ม.ค. – มี.ค. 65 ปี 2565 
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หน่วยบริการ 
Cash  

Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา) 

ถ้า cash น้อยกว่า 0.8 และ Payment > 180 

ถ้า cash มากกว่าหรือเท่ากับ  0.8 และ Payment >90 

ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค. 65 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค. 65 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1.26 1.28 1.19 260.31 258.96 245.93 
รพ.กุยบุรี 2.78 4.59 5.33 206.42 207.88 193.8 
รพ.ทับสะแก 2.6 2.61 2.59 450.51 333.03 254.4 
รพ.บางสะพาน 1.65 1.97 2.25 208.49 143.3 124.76 
รพ.บางสะพานน้อย 2.02 1.93 1.84 157.8 148.72 152.36 
รพ.ปราณบุรี 2.29 2.3 2.45 177.51 181.81 180.61 
รพ.หัวหิน 2.22 2.91 2.82 117.88 108.14 104.86 
รพ.สามร้อยยอด 6.95 6.56 6.87 132.29 138.55 129.84 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.6 ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการบริการ กรณี Fee Schedule  
 ปี 2565 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุม 
 แบบเดิม ปีงบประมาณ 2564 บันทึกข้อมูลผ่านระบบ 43 แฟ้ม 
 เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565 บันทึกข้อมูลผ่านระบบ E- claim ของสปสช. 
 จึงทำให้จึงทำให้หน้าเว็บไซต์เดิม ไม่มีการรายงานข้อมูล 
 รายงานผลการปรับประสิทธิภาพบริการจัดการด้านการเงินการคลัง (LOI) ปีงบประมาณ 2565    
 ณ เดือน มีนาคม 2565 
 แผน ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ เพ่ิมรายรับ ลดรายจ่าย รวมเพ่ิมรายรับลดรายจ่าย 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,481,857.58 1,878,803.65 3,360,661.23 
รพ.กุยบุรี 3,652,771.91 68,133.60 3,720,905.51 
รพ.ทับสะแก 3,853,621.15 2,912,628.76 6,766,249.91 
รพ.บางสะพาน 15,874,429.50 3,607,450.79 19,481,880.29 
รพ.บางสะพานน้อย 1,693,832.44 444,261.07 2,138,093.51 
รพ.ปราณบุรี 1,254,988.10 1,946,446.63 3,201,434.73 
รพ.หัวหิน 2,534,485.31 6,285,145.19 8,819,630.50 
รพ.สามร้อยยอด 4,821,784.81 1,043,805.57 5,865,590.38 
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 แผนและผล เดือนมีนาคม 2565 
 

 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 3.7 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs นพ.สสจ. เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนางานสาธารณสุข  
      - การคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายทีทำครั้งเดียวต่อปีใหค้รอบคลุม 
    1) การประเมิน BMI และรอบเอว และการประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รายงาน 
 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 - การประเมนิ BMI และรอบเอว ผลงานสะสมถึงเดือนเมษายน 2565  เกณฑเ์ป้าหมาย    
                    คัดกรอง  ≥ ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 18-59 ปี, BMI เกณฑ์ปกติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55  ผลงาน 
                    ภาพรวมจังหวัด จากประชากรเป้าหมาย 240,850 คน คัดกรองได้ 121,972 คน (ร้อยละ 50.64)  
                    ผลการคัดกรอง มีคนที่มคี่า BMI ปกติ จำนวน 53,354 คน (รอ้ยละ 43.74) ส่วนที่ไม่ปกติ 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 
          ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้สูงอายุ 81,340คน ข้อมูลถึง ณ  
 31 มีนาคม 2565 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินคดักรองสุขภาพ ร้อยละ 87.32  
          อำเภอที่มีผลงานไมผ่่านเกณฑ ์ คือ อำเภอหัวหิน ร้อยละ 60.60 อำเภอเมือง  86.09 ผลงานการ 
 คัดกรองในภาพรวมเขต 5  ผลงานผ่านเกณฑ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานเป็นอันดับ 1  
            

นางนภาพร  โดมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด รายงาน 
 ผลการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565  
          ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2565 มีผลงานการคัดกรอง ดังนี้ 
 - คัดกรองเบาหวาน  ผลงานภาพรวมจังหวัดทำได้ ร้อยละ 88.24 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด   
     แต่ม ี2 อำเภอที่มีผลงานการคัดกรองต่ำกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ อำเภอหัวหิน  อำเภอเมือง 
 - คัดกรองความดันโลหิต  ผลงานภาพรวมจังหวัดทำได้ ร้อยละ 87.37 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด  
             แต่ม ี2 อำเภอที่มีผลงานการคัดกรองต่ำกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ อำเภอหัวหิน  อำเภอเมือง 

  - ผลการคดักรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ผลงานภาพรวมจังหวัดทำได้  
    ร้อยละ 87.09 โดยมี 2 อำเภอ ยังไมผ่่านเกณฑ์  ได้แก่ อำเภอหัวหิน  อำเภอเมือง 
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 3) ผลการคดักรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ ข้อมูล 27 เมษายน 2565 
   - มะเร็งปากมดลูก ในสตรี 30-60 ปี ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 28.89 ยังไม่มีอำเภอใดมี 
                         ผลงานผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   - มะเร็งลำไส้ ในประชากรอายุ 50-70 ปี เป้าหมายร้อยละ 50 ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ  
                         36.53 มีอำเภอที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ 4 อำเภอ คือ อำเภอสามร้อยยอด บางสะพาน  
     บางสะพานน้อย ปราณบุรี 
   - มะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30 - 70 ปี ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 83.28 โดยมี 3 อำเภอ ที่มี 
                         ผลงานไมผ่่านเกณฑ์  ได้แก่ บางสะพานน้อย เมือง หัวหิน 

  

 4) ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
 

นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลการคัดกรอง 
                    วัณ โรคในกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธี X-RAY จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 - 31   
                    ม.ค.2565 ภาพรวมจังหวัดทำได้ ร้อยละ  98.8   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.7 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs นพ.สสจ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข  
 - การนำระบบ IT มาใช้สนับสนุนการให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพ( Smart Hospital) 
 

นางสาวนุจรี  ยะกบ๊  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานผลการดำเนินงานการนำระบบ IT มาใช้สนับสนุนการให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพ ( Smart  
                    Hospital) เพ่ิมจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นประเด็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการผ่านระบบการจองคิว 
                    ออนไลน์อย่างน้อย 1 กิจกรรมบริการ และการมีระบบ e-payment ผลจากการติดตามความก้าวหน้า 
                    การดำเนินงาน มีดงันี้ 
  
      
 
  - การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 3.7 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs นพ.สสจ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข  

 - การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วดั หัวหิน ปราณบุร ี สามร้อยยอด กุยบุร ี ประจวบ ทับสะแก 
บาง

สะพาน 
บางสะพาน

น้อย 

มีช่องทาง
รับบริการ
ผ่านทาง
ระบบ 
online 
อย่างน้อย 
3 บริการ 

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

(ทันตฯ/แผน
ไทย/
กายภาพ) 

อยู่ระหว่าง
ปรับเปลี่ยน
จาก HOSPos 
เป็น HOSxP 

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง
ระบบใหม ่

ทันตฯ/
แผนไทย/
กายภาพ) 

ทันตกรรม 
แผนไทย 
กาย
ภาพบบ 

(ทันตฯ/แผน
ไทย/กายภาพ) 

มีระบบ e-
payment  

บัตรเครดติ/
QR Code/
เลขบัญชี 

เลขบัญชี เลขบัญชี,    
QR Code 

เลขบัญชี,    
QR Code 

QR Code QR Code QR Code,
บัตรเครดติ 

QR Code 
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นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานข้อมูล  
                    การบริหารจัดการเพ่ือการควบคุมเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นใน 
                    พ้ืนที่ให้สงบลงได้ภายใน 21-28 วัน ( เริ่มนับผลงานจากเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็น 
                    ต้นมา) ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า จากเหตุการณ์การระบาด จำนวนทั้งสิ้น 93 เหตุการณ์  สามารถ 
 ควบคมุให้สงบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ครบทุกเหตุการณ์  (ร้อยละ 100)  ข้อมูลรายอำเภอแสดง 
 ดังตาราง 
  

อำเภอ จำนวนเหตุการณ์ ควบคุมได้ภายใน 28 วัน ร้อยละ 
หัวหิน 37 33 89.2 
ปราณบุรี 21 19 90.5 
สามร้อยยอด 26 23 88.5 
กุยบุรี 4 4 100 
เมือง 18 18 100 
ทับสะแก 13 13 100 
บางสะพาน 29 29 100 
บางสะพานน้อย 15 15 100 
รวม 163 154 94.5 

 
 

 - ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม เป้าหมายร้อยละ 70 ภายใน 31  
                       ม.ค.2565 ผลงานภาพรวมจังหวัด ครอบคลุมร้อยละ 74.60  
  

  
หัวหิน ปราณบรุ ี

300 
ยอด กุยบุร ี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด 

จำนวนเข็มที่ 2 
(สะสม) 24,689 11,441 9,625 7,587 15,229 11,391 12,382 6,686 99,030 
รวมกลุม่ 608 เขม็ 2 95.48 62.49 70.67 62.99 72.42 79.79 70.38 66.69 74.6 
ผู้มีอายุ 60 ปี 84.89 58.24 60.06 61.01 77.52 60.83 69.6 63.13 68.37 
ผู้ป่วย 7 กลุม่โรค 117.7 74.9 98.62 70.1 69.33 119.4 73.59 77.9 89.88 

หญิงตั้งครรภ ์ 47.77 66.91 25.5 10.58 1.95 23.5 33.33 32.14 30.32 
                  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางศศิวิมล  บญุนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมข้อสั่ง 
                 การและข้อเสนอแนะการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2565  
 1. ขอให้จังหวัด กำกับ ติดตาม ด้านการบริหารงบประมาณ ดังนี้  
  1.1. ตรวจสอบทรัพย์สินภาพรวมของจังหวัด พิจารณาเป้าหมายของแหล่งงบประมาณ การกระจาย  
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            และสัญญาณความเสี่ยงทางด้านการเงิน เพ่ือให้มีงบประมาณในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
  1.2  กำกับ ติดตามรายรับ-รายจ่ายเป็นรายหน่วยบริการ เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยง ทาง 

       การเงิน-การบัญชี 
    1.3. ขอให้ติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบผูกพัน ปี 2565 ของโรงพยาบาลปราณบุรี ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
            ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

2. จากข้อมูลอัตราการป่วยของโรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ในกลุ่มผู้ป่วยใน 
  ซึ่งเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดมีแผนดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร 

3. สถานการณ์โรคโควิด 19 ในช่วงนี้ จังหวัดควรดำเนินการให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าระบบการดูแล  
     แบบ Home Isolation แทนการ admit ในโรงพยาบาล และดูแลระบบการเบิก-จ่ายตามระเบียบ  
     ส่วนเตียง IPD ให้บริหารจัดการใช้ให้บริการผู้ป่วยโรคทั่วไปหรือตามบริบทเดิมให้มากที่สุด จะช่วยให้ 
     สถานการณ์ด้านการเงิน ของโรงพยาบาลหลังจากปี 2564 มีความม่ันคงขึ้นในสถานการณ์ต่อจาก 
     นี้ไป  

4. ในการแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ อาจต้องใช้การจ้างเพ่ิม/ทดแทนข้าราชการที่สูญเสียไป ซึ่งใน
แผนปฏิรูปประเทศให้มีการลดจำนวนข้าราชการลงร้อยละ 10  ไม่ได้หมายถึงมีบุคลากรเพ่ิมไม่ได้  
หน่วยงานสามารถเพ่ิมคนได้โดยการจ้าง เพิ่ม/ทดแทน 

5. ในแต่ละปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะต้องตั้งเป้าการทำงานที่จะทำให้เกิด Impact ต่อการทำให้
ประชากรมี Life expectancy มากกว่า 85 ปี (ภายในปี 2580) และมีอายุยืน Health Adjusted 
Life Expectancy มากกว่า 75 ปี  ซึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณสุขนั้นต้องเชื่อมโยง 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือทิศทางแผนพัฒนาจังหวัดด้วย เช่น เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนา
จังหวัดโดยสนับสนุนการเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เป็นต้น 

6. ขอแสดงความชื่นชมทีมงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงแม้จะมีสถานการณ์ปัญหากระทบหลายด้านก
ตาม แต่ก็ยังคงสามารถดำเนินงานได้ มีผลงานที่ดี และโดดเด่นในหลาย ๆ เรื่อง 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
  

 4.2  กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2  
นางศศิวิมล  บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุม 

 กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 2/2565 ระหว่างวันที่  
 18 - 22 กรกฎาคม 2565  

   

มตทิี่ประชุม รบัทราบ  

 4.3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (PA/KPI) กระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน  
 (ไตรมาส 1 – 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางศศิวิมล  บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมสรุปผล 
 การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (PA/KPI) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่วัดผลในไตรมาศ  
 2 มีทั้งหมด 49 ตัวชี้วัด ผ่าน 33 ตัวชีว้ัด 67.35 % ที่วัดผลในไตรมาศ 3 มีทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด ผ่าน  
 8 ตัวชี้วัด 47.06 % 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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 4.4 งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

นางเพ็ชรัตน์   ตั้งตระกูลพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ 

 รูปแบบบริการ แจ้งที่ประชุม  

 ข้อมูล 3 หมอ รายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค.65 

จังหวัด 
ประชากร
ทั้งหมด 

ข้อมูล
ครอบครัว  

ประชากรที่มีหมอ 3 
คนและบันทึกข้อมูล

ผู้สูงอายุ 

ข้อมูลจำนวนผูสู้งอาย ุ
ร้อยละ 
(%) 

กลุ่มติด
สังคม 

กลุ่มติด
บ้าน 

กลุ่มติด
เตียง ไม่ระบุ   

หัวหิน 77,851 5,313 7,759 816 227 3 447 16.79% 
ปราณบุรี 47,985 11,338 2,999 1,564 618 24 428 29.88% 
สามร้อยยอด 42,692 1,417 15,912 2,527 567 30 419 40.59% 
กุยบุรี 35,140 5,821 8,596 1,915 365 23 120 41.03% 
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 71,591 2,558 50,188 9,519 548 77 1,138 73.68% 
ทับสะแก 41,470 8,638 9,312 1,592 75 37 268 43.28% 
บางสะพาน 59,082 14,020 19,294 5,476 1,717 76 208 56.39% 
บางสะพานน้อย 30,809 27 7,626 2,444 375 34 51 24.84% 
รวม 406,620 49,132 122,083 25,853 4,492 304 3,079 42.11% 

 ผลงานการบันทึก 1,399,718 คน (32.27%)  (จำนวนผลงาน ลำดับ 4 จาก 12 เขต)   
 ระดับประเทศ 25.15 % 
 หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 
 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ.ประจวบฯ ถึงปี 2564  
 (ผลงานสะสม)  

ลำดับ อำเภอ ประชากร (คน) 
เป้าหมาย PCU/NPCU 

ร้อยละ 
ครอบคลุม
ประชากร 

ร้อยละ 
(ทีม) ที่ขึ้นทะเบียน 

1 เมือง 72,387 8 6 75 56,402 77.92 
2 กุยบุร ี 35,434 4 2 50 24,223 68.36 
3 ทับสะแก 42,361 4 2 50 24,331 57.44 
4 บางสะพาน 58,056 6 4 66.66 47,114 81.15 

5 บางสะพานน้อย 30,212 3 0 0 0 0 

6 ปราณบุร ี 48,732 4 2 50 24,376 50.02 
7 หัวหิน 76,419 7 6 85.71 60,076 78.61 
8 สามรอ้ยยอด 41,762 4 2 50 20,344 48.71 

รวมท้ังจังหวัด 405,363 40 24 60 271,084 66.87 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
 ร้อยละ 75  ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน พชอ.เขตสุขภาพที่ 5 
 ข้อสังเกต 
 - ประเด็นปัญหายังเป็นปัญหาด้านสุขภาพ  ทำให้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นน้อย 
 - ประเด็นปัญหาบางพ้ืนที่ยังขาดเรื่องการดูแลกลุ่มเปราะบาง หรือ ยังไม่มีผลลัพธ์ด้านการดูแล 
 เชิงคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ประเด็นปัญหาควรกำหนดจากมติจริงของพ้ืนที่และเพ่ิมมุมมองด้าน Non Health 
 2. การประเมินกลุ่มเปราะบางควรมีการประเมินด้านอ่ืนด้วย ไม่เจาะจงเฉพาะด้านสุขภาพ 
 3. บูรณาการเยี่ยมเสริมพลังทีมระดับจังหวัดร่วมกับงานอ่ืนๆ เช่น COVID-19 
 ข้อชื่นชม 
 - มีเครือข่าย พชอ. ที่เข้มแข็ง บางพ้ืนที่มี พชจ. และ พชต. เชื่อมโยงทุกระดับ  
 - ทีมเลขา (สสอ.) มีความเข้มแข็ง 
 - ทุก พชอ.มีการถอดบทเรียนการดำเนินการ COVID -19 
 - มี พชอ.ต้นแบบ ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ระดับเขตสุขภาพ เช่น พชอ.สองพ่ีน้อง พชอ.ชะอำ 
 ,พชอ.พุทธมณฑล, พชอ.บางแพ 
 สถานการณ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 
 ประจวบคีรีขันธ์ รพ.สต.ทั้งหมด 81 แห่ง ผ่าน 5 ดาวสะสมปี 2560 10 แห่ง (12.35%) ผ่าน 

 5 ดาว สะสม ปี 2561 จำนวน 45 แห่ง (55.55%) ผ่าน 5 ดาวสะสมปี 2562 จำนวน  
 69(85.18%) ผ่าน 5 ดาวสะสมปี 2563 จำนวน 81(100%) ผ่าน 5 ดาวสะสมปี 2564  
 จำนวน 81(100%) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.5 โครงการลดแออัดในโรงพยาบาล บริการเจาะเลือดเก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอก 
 โรงพยาบาล 
นางเพ็ชรัตน์   ตั้งตระกูลพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ 
 รูปแบบบริการ  แจ้งที่ประชุม ลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยนโยบาย 3 หมอ ความแออัดใน 
 โรงพยาบาล รอนาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คุณภาพบริการ ความพ่ึงพอใจต่ำ 
 ที่มาของปัญหา:รอเจาะเลือดและรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้า 
 มารอเจาะเลือดก่อน 6.00 น. เวลาในการรอเจาะเลือดนาน 1-3 ชัว่โมงรอผลเลือดก่อนเข้าตรวจนาน 
 1-2 ชั่วโมง  เวลารอคอยบริการทางห้องปฏิบัติการ 2-5 ชั่วโมง 

แนวทางการบริหารจัดการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ป่วย NCDs รายเก่า สิทธิUC ปี 2565 (Phase 1 ) 
พ้ืนที่เป้าหมาย ขยายพ้ืนที่/หน่วยบริการเป้าหมาย รพ. แม่ช่วยทุกจังหวัด 
ขอบเขตบริการ บริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และการนำเก็บตัวอย่าง จากห้องปฏิบัติการนอกหน่วย 
บริการที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการนำร่อง 
อัตราการจ่าย จ่ายให้หน่วยบริการที่เก็บตัวอย่าง/เจาะเลือดจ่ายเฉพาะบริการเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ 
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และการขนส่งอัตรา 80 บาท/ครั้ง 
ปี 2566 (Phase 2 ) 
พ้ืนที่เป้าหมาย ขยายพ้ืนที่และหน่วยบริการเป้าหมาย 
ขอบเขตบริการ เพ่ิมเติมการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
อัตราการจ่าย เพ่ิมเติมการจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ระบบเบิกจ่าย : ผ่านระบบ E-Claim ของ สปสช. 

 การประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บตัวอย่างและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล 
 -มาตฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน 
 สภาเทคนิคการแพทย์ หรือ MOPH-LAB หรือ ISO 15189 
 -ดำเนินการตามคู่มือการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างแะน่าส่งตัวอย่างสำหรับหน่วย 
 บริการนอกโรงพยาบาล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 -รับรองและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง ดามแนวทาง 
 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 วัตถุประสงค์ 
 ลดความแออัด ลดการรอคอย  ในโรงพยาบาล 
 เป้าหมาย 
 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลหัวหิน 
 การดำเนินการของ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 แจ้งโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปยังโรงพยาบาล 
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565 แก่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเพ่ือรับรองและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง จัดทำ(ร่าง)
คำสั่งคณะกรรมการรับรองผลการประเมินระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแนวทาง
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด 

 การดำเนินการ 
 โรงพยาบาล เตรียมความพร้อมระบบภายในโรงพยาบาล   ระบบนัดผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย สถานที่ที่ 
 กำหนดให้บริการ  บุคลากรที่ต้องใช้ ระบบ HIS ระบบ LIS และการเชื่อมต่อ  เครื่องมือ : เจาะ, เกบ็, ส่ง 
 ,รายงานผล, การตรวจสอบศึกษาคู่มือต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการเจาะเลือด ฯ, คู่มือการตรวจ 
 ประเมินฯ เป็นต้น ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด  เก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล 
 เอกสารคุณภาพ 8 ฉบับ  ขั้นตอน  12  ขั้นตอน 
 Step ที่ 1 ยื่นเอกสาร  โรงพยาบาล  แจ้งสสจ. เพื่อขอรับการประเมินเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด   
 เก็บตัวอย่าง  และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล (แบบ F 07 15 136 และ แบบ F 07 15 137 ) 
 รายละเอียดตามคิวอาร์โคด้ ในเอกสารนำเสนอ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.9 การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รายงานสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 รายใหม่ 42 ราย สะสม 22350 ราย เสียชวีิต สะสม 80 ราย  
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 มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
1. คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบ บูรณาการ ตามระดับพ้ืนที่สถานการณ์ท่ัว

ราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ทุกพ้ืนที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถาน
บริการอ่ืนในลักษณะคล้ายกัน 

2. ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอสในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน 
   ทัง้ในพ้ืนที่นำร่องการท่องเที่ยว และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ดังนี้ 
    1. การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากไม่เกิน 23.00 น.เป็น ไม่เกิน  
     24.00 น. 
    2. การจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน  
           SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting 

3. คงมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์  
คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการ เปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กำหนด โดย
ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดระยะเวลา 

4. Work From Home ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน 
 แนวทางการรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
 ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic รายงานเมื่อพบผู้เสียชีวิตที่มีผลการครวจพบเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 โดยวิธี ATK หรือ RT-PCR ทุกราย โดยให้มีการตรวจสอบสาเหตุการ เสียชีวิต ว่าเป็น 
 จาก  เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Dead from COVID-19) : กรณีที่แพทย์สามารถ 
  วินิจฉัยและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ ว่าเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพบว่ามีผลการ 
 ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเสียชีวิต ร่วมกับอาการที่ทำให้ เสียชีวิต ได้แก่ 

1. มีอาการปอดอักเสบหรือร่วมกับมีการใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมทั้งมีหลักฐานการตรวจภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกที่เข้ากับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. มีภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันรุนแรง (Acute Respiratory Distress Syndrome:  
ARDS) 

3. มีอาการที่เข้าได้กับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับมีโรคร่วมเสียชีวิตเกิดจากโรค/สาเหตุอ่ืน 
ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคร่วม (Dead with COVID-19) : กรณีที่แพทย์ไม่ 

  สามารถระบุสาเหตุการสียชีวิตว่าเกิดจากโรคโควิด 19 ได้ชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
  3.1. กรณีมีโรคประจำตัวร่วมกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (internal cause) 

  3.2. กรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตอ่ืุนชัดเจน เช่น เสียชีวิตก่อนมาโรงพยาบาลด้วยอุบัติเหตุหรือ 
     ฆ่าตัวตาย และมีผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (external cause) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 การจัดสรร/เบิกจ่ายงบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ฉ.11 และ ฉ.12) ไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ 2565  

นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  นำเสนอการ 
 บริหารงบดำเนินงานด้านบุคลากร งบค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับโอนงวด 1 ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) จำนวนเงิน  
 8,479,185 บาท และงวดที่ 2 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) จำนวนเงิน 3,937,357 
 บาท ตามมติคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2565  
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 มีมติดังนี้  
  การจัดสรร 
 1. จัดสรรให้รพ.สต. 100% ตามแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1-2 ปี 65 
 2. ส่วนที่เหลือจัดสรรทอนส่วนตามวงเงินแผนการใช้จ่ายปี 65 เฉลี่ยต่อเดือน 
     การเบิกจ่ายเงิน 
 1. อำเภอหัวหิน/เมืองฯ ตั้งเบิก สสจ. 6 เดือน(ต.ค.64-มี.ค.65) 
 2. อำเภอปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย  
             ตั้งเบิก สสจ. 2 เดอืน(ต.ค.-พ.ย.64) และเบิกรพช. 4 เดือน(ธ.ค.64-มี.ค.65) 
   3. รพช. ตั้งเบิก สสจ. ส่วนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด(รพช.และรพ.สต.) 
             ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคน งวดที่ 1(ไตรมาส 1-2 ตุลาคม 64- มีนาคม 64) ได้รับจัดสรร     
             8,479,185 บาท เบิกจ่ายตามมติคณะกรรมการฯ  8,488,166 บาท เบิกเกินจากแผนจัดสรร   
             8,981 บาท โดยภาพรวมส่วนที่จัดสรรให้รพ.สต.เบิกเกิน จากรพช.แม่ข่าย งวด 1 (ไตรมาส 1-2  
             ต.ค.64 -มี.ค.65) จำนวนเงิน 3,103,600 บาท เบิกจ่าย 3,118,900 บาท เบิกเกินจากแผนที่ 
    จัดสรร 15,300 บาท  
 อำเภอที่เบิกจ่ายรพช. แล้วมีเงินเหลือจากแผนที่จัดสรรได้แก่ อำเภอปราณบุรี กุยบุรี บางสะพานน้อย   
 รวมเงิน  35,400 บาทอำเภอที่เบิกจ่ายรพช. เกินจากแผนที่จัดสรร ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด  
 ทับสะแก  บางสะพาน  รวมเงิน 50,700 บาท 
 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับ 
 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)  วงเงิน 3,937,357 บาท  ดังนี้   

1. จัดสรรให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้าน 
สาธารณสุข(ฉบับที ่11) ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) นำมาคำนวณเฉลี่ย
รายเดือน จำนวนเงิน 3,399,000 บาท  

2. จัดสรรส่วนที่คงเหลือทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  จำนวนเงิน 514,000 บาทโดยใช
ข้อมูล ดังนี้  

     2.1 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) แล้ว 
  นำมาคำนวณเฉลี่ยรายเดือน และคำนวณตามสัดส่วนของงบคงเหลือท้ังหมด 
     2.2 จัดสรรเพิ่ม - ลด ให้กับโรงพยาบาลชุมชนตามผลการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  ตำบลในไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)   
  และเพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
  ประจำปี 2565  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ทับสะแก                    
 บางสะพาน บางสะพานน้อย ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวบรวมเอกสารหลักฐานของโรงพยาบาล 
 ส่งเสริมสุขภาพตำบลรายเดือนแล้วส่งเอกสารตั้งเบิกท่ีโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย   

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอหัวหิน และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                         
 ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวบรวมเอกสารหลักฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งมาตั้ง 
 เบิกรายเดือนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 - โรงพยาบาลชุมชน รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่งมาตั้งเบิกที่ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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นพ.สมพงษ ์พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย  สอบถามที่ประชุมกรณีมีเจ้าหน้าที่ติดโควิด  
 สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 5.2 แผนการฉีดวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 
นายสิทธิศักดิ์  คูหพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงาย 
 สถานการณ์การบริหารจัดการ ด้านวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน พฤษภาคม 2565 
                     เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
          ป้องกันความรุนแรง & ลดการเสียชีวิต 

กิจกรรม: ติดตามฉีดเข็ม 3 ในทุกกลุ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ + เข็ม 1 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย: - ทุกกลุ่ม ปชก. ≥ร้อยละ 60 ( 350,838 -158,306 = 192,532 คน) 

                        - ผูสู้งอายุ >ร้อยละ 60 ก่อน 1 ก.ค.65 ( 52,785 - 26,046 = 26,739 คน) 
ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
กิจกรรม:  ติดตามฉีดเข็ม 2, 3 ในกลุ่มเดก็นักเรียนที่จะเปิดเรียน 

       เป้าหมาย: - เข็ม 2 ในเด็กกลุ่ม 5 - 11 ป ี
            - เข็ม 3 ในเด็กกลุ่ม 12 ปีขึ้นไป 

การติดตามฉีดเข็ม 3 ในทุกกลุ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
- กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 
- วัคซีนทีใ่ช้ : Pfizer ฝาเทา / AZ ที่กระทรวงจัดสรรมาให้ รพ.สต. + Pfizer ฝาม่วง/ AZ ที่ รพ. 
- การบริหารเป้าหมาย: 1) สสจ.ดึงข้อมูลจากฐาน HDC (เฉพาะ type 1,3) แยกรายหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ) มีรายชื่อให้รายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

                     2) อำเภอ : โดย ศปก.อำเภอ บริหารการฉีดภาพรวมอำเภอ 
 

อำเภอ 

ประชากร 18 
ปี ขึ้นไป
ทั้งหมด 

ได้รับวัคซีนแล้ว ผลงานเทียบเป้าหมาย ยังไม่ได้ฉีด
ทักชนิด
เข็ม(คน) 

เข็มที่ควร
มุ่งเน้น 

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 
1(>80
%) 

เข็ม 
2(>95
%ของ
เข็ม 1) 

เข็ม 
3(>50
%ของ
เข็ม 2) 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

หัวหิน 59,797 43,313 72.43 38,758 64.82 21,454 35.88 72.43 89.48 55.35 38,343 เข็ม 1,2 

ปราณบุร ี 40,201 29,594 73.62 26,548 66.04 13,627 33.90 73.62 89.71 51.33 26,574 เข็ม 1,2 

สามร้อยยอด 33,121 26,621 80.37 25,765 77.79 11,107 33.53 80.37 96.78 43.11 22,014 เข็ม 3 

กุยบุร ี 27,885 23,404 83.93 22,559 80.90 7,606 27.28 83.93 96.39 33.72 20,279 เข็ม 1,2 

เมือง 58,550 45,306 77.38 40,683 69.48 20,603 35.19 77.38 89.80 50.64 37,947 เข็ม 1,2,3 

ทับสะแก 33,558 26,314 78.41 24,647 73.45 10,609 31.61 78.41 93.66 43.04 22,949 เข็ม 1,2, 

บางสะพาน 46,662 36,501 78.22 31,962 68.50 15,533 33.29 78.22 87.56 48.60 31,129 เข็ม 1,2,3 

บางสะพานน้อย 23,811 19,120 80.30 17,599 73.91 4,552 19.12 80.30 92.04 25.87 19,259 เข็ม 2,3 

รวม 323,585 250,173 77.31 228,521 70.62 105,091 32.48 77.31 91.35 45.99 218,494 
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ประธาน วัคซีนมีเพียงพอต่อการฉีด และฝากผู้บริหารช่วยกำกับดูแล และแนวทางในการฉีดวัคซีนฝาม่วง 
สามารถให้ รพ.สต.ไปฉีดได้ต่อไป 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 
นายเจนวิท  ผลิศักดิ์  สาธารณสุขอำเภอหัวหิน หัวหิน นำเสนอท่ีประชุม 

การบริหารวัคซีน อ.หัวหิน ที่มีความโดดเด่น โดยได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการวัคซีนของหน่วย 
บริการภาครัฐตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล ที่ตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนที่แหล่งรวมผู้คนหรือศูนย์กลางของคน
ใน อ.หัวหิน เช่น ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน / ห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ ถึงระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีกระจายวัคซีนโควิด-19 ลงสู่พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือจากทีม 
ศปก.อำเภอหัวหินในการประสานงานการจัดทีมลงฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ สามารถเข้าถึงประชาชนใน
ชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่
หน่วยบริการหลักได้ และได้รับการสนับสนุนร่วมฉีดวัคซีนจากหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด 
Sinopharm เป็นวัคซีนทางเลือกแก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน และ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติ สำหรับ
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากเทศบาลเมืองหัวหิน ในการเร่งรัดการ
ฉีดวัคซีนในประชาชนในอำเภอหัวหิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการร่วมมือการค้นหากลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนโควิด-19 ในสถานประกอบการ โรงงาน 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพ้ืนที่ ฯลฯ ในการรับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
และวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) จนไดค้วามครอบคลุมการรับวัคซีนโควิด-19 ของประชากรในพ้ืนที่ อ.
หัวหิน เป็นอันดับแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถเปิดเมืองหัวหินเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวจาก
ชาวไทยทั้งในและนอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชาวต่างชาติที่เดินทางจากตา่งประเทศได้ สร้าง
รายได้แก่ผู้ประกอบการใน อ.หัวหิน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นางอัฉรา ถิ่นประชา หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคม กม.5  นำเสนอท่ีประชุม 
 นโยบายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ความต้องการ ฉีดการบริการฉีดวัคซีน COVID-19  
 ใกล้บ้าน 
 ผลงานตั้งแต่ ต.ค.64 - เม.ย.65 
 Sinovac 510 คน Astra 3136 คน Moderna 1288 คน  Pfize 1244 คน รวม 6178  คน 
 การจัดบริการฉีดวัคซีน 
 -จัดบริการวัดชันแบบลงทะเบียนล่วงหน้า จัดบริการ work in  
 โอกาสพัฒนา 
 วางแผนการฉีดวัดซีนอย่างน้อย สัปดาห์ละ1ครั้ง 
 ปัญหา 
 ด้านประชาชน 
 -กลัวผลข้างเคียงของวัคซีน กลัวตาย  กลัวพิการ 
 ด้านการจัดบริการ 
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 - ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การฉีดจาก รพ.เพียงพอ เจ้าหน้าทีส่อน.พร้อม ประสานเภสัช รพ. 
 การคีย์ข้อมูล 
 เริ่มคีย์ข้อมูลได้เอง 25 มีค. 65 ค่าฉีดวัคซีน รอ รพ.จัดสรรให้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 ติดตามการประเมินตนเองผ่าน Platform COVID Free Setting 
 Setting โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 อำเภอหัวหิน รพ.สต. ทั้งหมด 9 แห่ง ประเมินตนเอง 4 แห่ง คิดเป็น 44.44% 
 อำเภอปราณบุรี รพ.สต. ทั้งหมด 7 แห่ง ประเมินตนเอง 6 แห่ง คิดเป็น 85.71% 
 อำเภอสามร้อยยอด รพ.สต. ทั้งหมด 7 แห่ง ประเมินตนเอง 6 แห่ง คิดเป็น 85.71% 
 อำเภอกุยบุรี รพ.สต. ทั้งหมด 11 แห่ง ประเมินตนเอง 1 แห่ง คิดเป็น 9.09% 
 อำเภอเมือง รพ.สต. ทั้งหมด 15 แห่ง ประเมินตนเอง 14 แห่ง คิดเป็น 93.33% 
 อำเภอทับสะแก รพ.สต. ทั้งหมด 10 แห่ง  ประเมินตนเอง 10 แห่ง คิดเป็น 100% 
 อำเภอบางสะพาน รพ.สต. ทั้งหมด 14 แห่ง ประเมินตนเอง 12 แห่ง คิดเป็น 85.71% 
 อำเภอบางสะพานน้อย รพ.สต. ทั้งหมด 8 แห่ง  ประเมินตนเอง 4 แห่ง คิดเป็น 50% 
 รพ. ทั้งหมด 8 แห่ง ประเมินตนเอง 6 แห่ง คิดเป็น 75 % ยังขาดของ รพ.หัวหินและรพ.ปราณบุรี  
 ข้อมูลจาก https://stopcovid.anamai.moph.go.th/dashboard ณ วันที่ 5/5/65 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 7.2 นักเรียนทุน  
นพ.สมพงษ ์พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย  หารือที่ประชุมเรื่องนักเรียนทุน ข้อตกลง 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากไปบรรจุที่อ่ืนจะต้องมีการหักเงินคืน ขอสอบถามว่าจะดำเนินการอย่างไร  
 เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในครั้งต่อไป  
นายดำรงรักษ์  ชูไพรฑูรย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยหากนักเรียนทุนที่ส่งเรียนไป 

 บรรจุที่โรงพยาบาลอ่ืนแล้วไม่คืนเงินเพราะ รพ.ที่ส่งเรียนจะเสียยผลประโยชน์ แต่ถ้าเป็นมติที่ประชุมก็ 
 พร้อมปฎิบัติตาม  

นางวรรณพร  วงค์ทองดี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รพ.ทับสะแก ที่ผ่านมามีการเรียกเงินคืนเมื่อไปบรรจุที่อ่ืน 
นางรัชนี  ศรีชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องการใช้ทุนมีการระบุใว้ใน 
 สัญญา หน้าที่ 2 ข้อที่ 4 ให้ปฎิบัติตามสัญญา เมื่อจบการศึกษา ทาง สสจ.จะออกคำสั่งภายใน 180  
 วัน เพ่ือให้ไปปฎิบัตงาน กรณี ผิดสัญญาไปปฎิบัติที่หน่วยงานอื่น ถ้ามิได้ความยินยอมเป็นลายลักษ์ 
 อักษร จะต้องชดใช้ทุน 
ประธาน หากเรียนจบมาแล้วอยู่ต้นสังกัดเดิมที่ส่งเรียนก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไปหน่วยงานอื่นต้องให้หน่วยงานนั้น 
 ออกเงินคืนให้ตามจำนวนที่ส่งให้   และสอบถามที่ประชุม ผู้บริหารแต่ละ รพ.ยินยอมที่จะจ่ายเงิน 
 หรือไม่ 
นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ให้ความเห็นตามหลักการมีสัญญาก็ต้อง 
 ปฏิบัติตามควรเก็บเงิน แต่จะเสียเท่าไร ถ้าภายในจังหวัดเห็นควรให้แก็บตามที่ รพ.นั้นๆเสียไป 
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นางรัชนี  ศรีชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ การผิดสัญญามี 2 ระยะ ขณะศึกษา 
 กับจบแล้ว ขณะเรียนปี 1 ถ้าออก จะเก็บ 40000 บาทต่อปี ถ้าจบแล้วจะคิดค่าปรับเป็นรายวัน 
ประธาน สรุปถ้าไปอยู่ที่ใหม่ให้เก็บเงิน แต่จะเก็บเท่าไร มอบกลุ่มกฎหมายศึกษา หาแนวทางร่วมกัน 
 
ปิดประชุม   เวลา  16.35 น.     
 

                                                                                
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                       (นางสาวนุจรี  ยะก๊บ) 
                      เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


