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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 4 / 2564 

วันพุธที ่8 มิถุนายน  ๒๕65 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายอุดมศักดิ์  แสงวณิช  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
4. นายจติตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
5. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
6. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
7. นายวิทยา   โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
8. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
9. นางนวรัตน์ พิศษิฐิคุณานนท ์  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
10. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
11. นายเจนวิท ผลิศักดิ์   รก.สสอ.หัวหิน 
12. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
13. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
14. นายสุขุม ทัศนา   รก. สสอ.กุยบุรี 
15. นายเรวัฒน์  สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
16. นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 
17. นายไพฑูรย ์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
18. นายนพดล คงแท่น   แทน สสอ.บางสะพานน้อย 
19. นางสาวฐิตารยี์ หูทิพย์   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
20. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
21. นายชนะชล สุทธิพงษ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
22. นายชวลิต วิสิทธิผ่องวิบูลย์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
23. นายศุภชัย ศราภัยวานิช  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
26. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
27. นายโกญจนาท สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
28. นางวรรณี สุดจำนงค์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
29. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
30. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
31. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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32. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน 
33. นางสุนารี รัตนพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
34. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
35. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
36. นายกิตติพงษ์ อังอำนวยโชค  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
37. นายฬีฬพัณท์ อินทรีย์   นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 
38. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
39. นางสาวจิตรลดา จิตต์การุณย์  นักทรัพยากรบุคคล 
40. นายดำรงค์ศักดิ์   เชื้อแถว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

41. นางสาวอภิษฐาภรณ์ คำมูล  นักทรัพยากรบุคคล 
42. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร   นักวิชาการสาธารณสุข 
43. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
44. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
45. นายสารินทร์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
 ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นองค์กร 

คุณธรรม โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้  
 1. มีความพอเพียง ในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง 
             รอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี  ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท  
             สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 2. มีวินัย ยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง องค์กร และสังคม ปฏิบัติตาม   
              จริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพกฎหมาย 
 3. มีความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม  
              และกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
 4. มีจติอาสา ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ รักและสามัคคีเพ่ือประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ  
     เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย โควิด 19 ขณะนี้จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับเบิกจ่าย
ของรอบเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564 แล้ว แต่จำนวนงบประมาณที่ได้มาน้อยกว่าที่ขอไปมาก 
น่าจะจ่ายได้แค่เดือนตุลาคมเดือนเดียว ฝากผู้บริหารไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ด้วย สำหรับส่วนที่ไม่พอจ่าย ได้ส่งหลักฐานขึ้นไปขอตั้งเบิกเพ่ิมให้แล้ว ถ้าได้กลับมาไม่ครบตาม
จำนวนที่เสนอขึ้นไป อาจต้องใช้เงินบำรุงหน่วยบริการจ่ายแทน ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าสถานการณ์เงินบำรุงของหน่วยบริการแต่ละแห่งมีมาก จึงขอให้รีบจ่ายหนี้ต่างๆ ที่ค้าง
ชำระอยู่ให้ไดม้ากที่สุด 
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2.  การขอปลูกกัญชา หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ไม่ต้องมายื่นขอที่ สสจ. แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะ
ปลูกให้ไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ซึ่งแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” สามารถดาวน์
โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพ่ือออกใบรับจดแจ้ง โดยจดแจ้งเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ คือ 
ลงทะเบียน  จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ และรับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ 

3. งบเงินกูโ้ควิด 19 ขยายเวลารอบท่ี 2 โยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2565 
4. การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 สายสะพาย ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 
5. FTE ทีแ่ต่ละหน่วยบริการกรอกเข้ามาในระบบ ขอให้แจ้งผู้บริหารรับทราบด้วย 

  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่3/๒๕63  วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

แจ้ง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งที่ 
3/2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีทั้งหมด 27 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว ในวันที่ 7 มิ.ย. 2565   

 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่3/๒๕63  วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565   

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) 
นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพัน 
 ข้ามป ีและงบลงทุนปี 2565 ดังนี้ 

- งบลงทุนผูกพัน ปี 2563 - 2565 
รายการที่ 1  อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง  
วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี 2563-2565 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน 
สัญญาเลขท่ี 14/2564 ลงวนัที ่6 ต.ค.2563 เริ่ม 7 ต.ค.2563 – 18 ก.ค.2565 
ผู้รับจ้าง บริษัท ศรสีะเกษ ทวีผลก่อสร้าง จำกัด 

  ความก้าวหน้า 
 - ระยะเวลาก่อสร้าง 650 วนั ดำเนินการมาแล้ว 609 วัน เหลือระยะเวลา 41 วัน ความก้าวหน้า 
   ประมาณ 72.71 % ขณะนี้ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดที่ 9 จำนวน 5,628,000 บาท เหลืออีก 
            5 งวดงาน ผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างเพ่ือเบิกจ่ายให้ทันตามงวดงาน 

 รายการที่ 2  อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม รพ.หัวหิน  เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ 
 ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง  188,888,888.00 บาท งบผูกพันปี 2563 
 ถึง 2565 ระยะเวลา 820 วนั 17 งวดงาน สัญญาเลขที่ 321/2564  ลงวันที่ 1 มี.ค. 2564 เริ่ม 
 สัญญา 2 มี.ค.2564 - 24 ส.ค. 2566 

ความก้าวหน้า เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน เป็นเงิน 18,612,733.30 บาท ขณะนี้กำลังดำเนินการใน 
งานงวดที่ 4  คาดว่าจะส่งมอบได้ วันที่ 15 มิ.ย. 2565   ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 11.52      

 งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ    9,796 ตารางเมตร   
 วงเงิน 140,270,573.07 บาท ปรับตามสัญญาแนบท้าย          
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     ระยะเวลา 660 วัน 16 งวดงาน สัญญาเลขที่ 662/2564 ลว 23 ก.ย. 2564  
     เริ่ม 24 ก.ย. 2564 - 15 ก.ค. 2566 
     ผลงานการก่อสร้าง 
     - ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วนั ดำเนินการมาแล้ว 258 วัน เหลือระยะเวลา 402 วัน 
       ความก้าวหน้าประมาณ 10.09 %  
     - งบปี 2564 จำนวน 36,246,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 จำนวน  7,006,673.07 บาท 
                      งวดที่  2 จำนวน  5,922,840.00 บาท  คงเหลือปี 2564 จำนวน 23,317,086.93  บาท 

 งบลงทุนปี 2565  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) 
 อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.กุยบุรี จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 12,580,000 บาท งบปีเดียว 2565  
 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขที่ 195/2565  ลว 14 ก.พ.2565 เริ่ม 15 ก.พ.2565  
 – 9 ก.พ.2566  ผู้รับจ้าง หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง 
 ผลงานการก่อสร้าง 
 - ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วนั ดำเนินการมาแล้ว 113 วัน เหลือระยะเวลา 247 วัน 
   ความก้าวหน้าประมาณ 10.15 %  
 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1   

 งบลงทุนป ี2565  รายการครุภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิย.65) 
1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย (รพ.บางสะพานน้อย,รพ.สามร้อยยอด)  

 อยู่ในขั้นตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง (รพ.กุยบุรี,รพ.ปราณบุรี, 

     รพ.สามร้อยยอด)  
 อยู่ในขั้นตอน ส่งมอบครุภัณฑ์ 7 มิ.ย.65 

3. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้(รพ.กุยบุรี,รพ.สามร้อยยอด) 
อยู่ในขั้นตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 

เตียง(รพ.สามร้อยยอด) 
อยู่ในขั้นตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
5. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก(รพ.กุยบุรี 2,รพ.ทับสะแก 2, 
    รพ.บางสะพาน 2,รพ.ปราณบุรี 4,รพ.สามร้อยยอด 3 
อยู่ในขั้นตอน เบิกจ่ายแล้ว 
6. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (รพ.ทับสะแก 2,รพ.บางสะพานน้อย 4,รพ.สามร้อยยอด2 
อยู่ในขั้นตอน เบิกจ่ายแล้ว 
7. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. (รพ.กุยบุรี,รพ.บางสะพาน,รพ.บางสะพาน 
    น้อย, รพ.ปราณบุรี) 
อยู่ในขั้นตอน ลงนามสัญญาในวันที่ 9 มิ.ย. 65 

นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม ขณะนี้มีการจัดสรรงบประมาณมาให้ สสจ.  
 สำหรับผู้ป่วยไร้สิทธิ รพ.ปราณบุรี  รพ.สามร้อยยอด  รพ.กุยบุรี ทบัสะแก รพ.บางสะพาน และ 
 รพ.บางสะพานน้อย และเงินค่าบริการฉีดวัคซนี ไอนมาแล้ว ทางกลุ่มงานการเงิน สสจ. จะประสานไป 
 อีกครั้ง  
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ประธาน ฝากผู้บริหารช่วยกำกับดูแล 

นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝากติดตามการก่อสร้างบ้านพัก ที่ รพ.สต.บ้านห้วย 
 แสงพันธ์ อ.หัวหิน และ สสอ. หัวหิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (งบผูกพันข้ามปี และการเตรียมความ
พร้อมการดำเนินงานในปี 2565) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
 ปี 2563  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ  31 พฤษภาคม 2565  
 ความก้าวหน้า เบิกจ่ายแล้วครบทุกรายการ 
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน  
 ปี 2564  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ 31 พ.ค.65 
 ยังอยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา  3 รายการ 
 รพ.กุยบุร ี1 รายการ  
 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 
 ความก้าวหน้า ส่งมอบของสิ้นเดือนก.ค.65 (สินค้าขาดสต๊อค) 
 รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก  2 รายการ 
 รายการ 1โต๊ะสำนักงานเหล็ก  
 รายการที ่2 เก้าอ้ี 
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อมปี 2565  

1. รพ.กุยบุรี  ( จัดสรรระดับเขต )  
 รายการแผนเดิม  
 ยูนิตทำฟัน รพ.สต.ป่าถล่ม  1 เครื่อง 263,000 บาท 
 รายการแผนใหม่ 
 - โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160 พิกเซล  
   ขนาด 75 นิ้ว 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์เดิม7730-003-0012/1  ราคา  45,000 บาท  
  - เครื่องหมุนเหวี่ยงเพ่ือตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์เดิม 6515-006- 
   0002  ราคา 70,000 บาท 

  - เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด15 กิโลกรัม 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์เดิม4110-003-0001/1                              
   ราคา  18,000 บาท 

  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด36,000 บีทียู  3 เครื่อง ๆ ละ  
   45,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) รหัสครุภัณฑ์เดิม 4120-001-0014/1-3 ราคา 136,500 
   บาท (ค่าเสื่อม 130,000 สมทบเงินบำรุง 6,500 บาท) 
                     รวมทั้งสิ้น 269,500 บาท (ค่าเสื่อม 263,000 บาท สมทบเงินบำรุง 6,500 บาท ) 
 เหตุผล 
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 รายการยูนิตทำฟัน วงเงินเดิมไม่สามารถจัดซื้อได้ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 2. รพ.กุยบุรี  ( จัดสรรระดับเขต ) 
 รายการแผนเดิม 
 ยูนิตทำฟัน (รพ.สต.บ้านหนองเตาปูน)   1 เครื่อง  ราคา 263,000 บาท 
 รายการแผนใหม่ 
 - โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
       ขนาด 75 นิ้ว  1  เครื่อง รหัสครุภัณฑ์เดิม7730-003-0001 ราคา 45,000 บาท  
  - เครื่องฟังเสียงหัวใจทารักในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์เดิม 6515-027- 
   2001  ราคา 30,000 บาท 
  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด36,000 บีทียู   
   3 เครื่อง เครื่องละ 45,000.- รหัสครุภัณฑ์เดิม 4120-004-0001-3 ราคา 136,500 บาท 
  - ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้ ตู้ละ 18,500.- รหัสครภุัณฑ์เดิม 4110-001-0001-2   
   ราคา  37,000 ราคา 

  - เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม รหัสครุภัณฑ์เดิม 4110-003-0001                                                    
   ราคา 18,000 บาท    (ค่าเสื่อม 14,500 สมทบเงินบำรุง 3,500.- ) 

                  รวมทั้งสิ้น 266,500.-(ค่าเสื่อม 263,000.- สมทบเงินบำรุง 3,500.-) 
 เหตุผล 
 รายการยูนิตทำฟัน วงเงินเดิมไม่สามารถจัดซื้อได้ 
 การอนุมัติ  นำเสนอเข้าคณะกรรมการเขต ก่อน ผอ.สปสช. อนุมัต ิ
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  

 3.2 ผลการเบิกจ่าย/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แจ้งการบริหารจดัการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดังนี้  

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ภาพรวม 149,524,824.00 31,386,052.08 0.00 118,138,771.92 20.99 
งบลงทุน 118,768,700.00 7,723,300.00 0.00 111,045,400.00 6.50 
งบดำเนินงาน 30,756,124.00 23,662,752.08 0.00 7,093,371.92 76.94 

รายละเอียดของงบดำเนินงาน แบ่งเป็น 
งบบุคลการ (รวม) 25,966,659.00 21,281,992.00 0.00 4,591,930.00 81.96 

- เงินค่าตอบแทน (คตส.) 105,000.00 92,000.00 0.00 13,000.00 87.62 
- ค่าตอบแทนฉบับที่ 11/12 12,416,542.00 8,838,666.00 0.00 3,577,876.00 71.18 
- ค่าไม่ทำเวช 806,000.00 555,000.00 0.00 251,000.00 68.86 
- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39 

- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 275,963.00 183,226.00 0.00 92,737.00 66.40 
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ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

- เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 12,276,194.00 11,532,550.00 0.00 743,644.00 93.94 
- ค่าตอบแทนชันสูตร 68,300.00 65,550.00 0.00 2,750.00 95.97 

งบดำเนินงานขั้นต่ำ 
- ค่าสาธารณูปโภค 627,520.00 482,266.05 0.00 145,253.95 76.85 

งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 
- แผนงาน/โครงการ 2,150,745.00 891,116.92 0.00 1,259,628.08 41.43 

งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 2,011,200.00 1,007,377.11 0.00 1,003,822.89 50.09 

 จากตาราง ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน  
 149,524,824 บาท เบิกจ่าย จำนวน 31,386,052.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.99 (เป้าหมาย 
 การเบิกจ่ายภาพรวม เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 65) ซึ่งผลงานน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เนื่องจาก 
 ในส่วนของงบลงทุนมีผลการงานการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าจากท่ีได้รับจัดสรร จำนวน  
 118,768,700 บาท เบิกจ่าย 7,723,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.50 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ 
 ลงทุน เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 41) ในส่วนของงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ 
 กำหนด โดยได้รับจัดสรร จำนวน 30,756,124 บาท เบิกจ่าย 23,662,752.08 บาท คิดเป็น 

 ร้อยละ 76.94 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 72) ส่วนใหญ่เบิกจ่าย 
 งบประมาณได้ดีในงบบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค 
 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 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 
โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำร ิ 76,000.00 35,850.00 0.00 40,150.00 47.17 

 
 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ รพ./สสอ. ที่ได้รับจัดสรรจาก     
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ  
ภาพรวมโรงพยาบาล 714,200.00 617,550.00 0.00 96,650.00 86.47 

รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 72,800.00 72,800.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 

รวม 112,800.00 72,800.00 0.00 40,000.00 64.54 
รพ.ปราณ

บุ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 58,200.00 58,200.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ  
รี 

รวม 59,200.00 59,200.00 0.00 0.00 100 
รพ.สามร้อย ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 51,800.00 51,700.00 0.00 100.00 99.81 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 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 ี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 48,800.00 48,800.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 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 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 166,000.00 166,000.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 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.ทับสะ 
แก 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 87,800.00 68,800.00 0.00 19,000.00 78.36 
รพ.บาง 
สะพาน 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 86,000.00 85,965.00 0.00 35.00 99.96 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 6,000.00 5,985.00 0.00 15.00 99.75 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 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
สะพาน
น้อย 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 45,800.00 45,800.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,500.00 1,500.00 0.00 
0.00 100 

รวม 47,300.00 47,300.00 0.00 0.00 100 
ภาพรวมสำนักงานสาธารณสขุอำเภอ 704,000.00 277,656.51 0.00 426,343.4 39.44 

สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 36,267.19 0.00 13,732.81 72.53 
พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 

รวม 97,000.00 36,267.19 0.00 60,732.81 37.39 
สสอ.ปราณ

บุ
รี 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 35,208.01 0.00 14,791.99 70.42 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 

รวม 98,000.00 38,208.01 0.00 59,791.99 38.99 
สสอ.สาม
ร้อยยอด 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 21,697.97 0.00 28,302.03 43.40 
พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 

รวม 88,000.00 21,697.97 0.00 66,302.03 24.66 
สสอ.กุยบุร ี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 41,895.59 0.00 8,104.41 83.79 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 79,000.00 41,895.59 0.00 37,104.41 53.03 
สสอ.เมือง
ประจวบคีรี
ขันธ ์

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 41,000.00 0.00 9,000.00 82.00 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

รวม 96,000.00 44,000.00 0.00 52,000.00 45.83 
สสอ.ทับแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 21,947.41 0.00 28,052.59 43.89 

พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ  
รวม 79,000.00 24,947.41 0.00 54,052.59 31.58 

สสอ.บาง 
สะพาน 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 21,677.25 0.00 28,322.75 43.35 
พชอ. 10,000.00 2,860.00 0.00 7,140.00 28.60 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 47,000.00 17,400.00 0.00 29,600.00 37.02 

รวม 107,000.00 41,937.25 0.00 65,062.75 39.19 
สสอ.บาง
สะพานน้อย 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 25,703.09 0.00 24,296.91 51.41 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 

รวม 60,000.00 28,703.09 0.00 31,296.91 47.84 

จากตาราง ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ ของโรงพยาบาลได้รับจัดสรร
ภาพรวม จำนวน 714,200 บาท เบิกจ่าย 617,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.47 ในส่วนของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รับจัดสรรภาพรวม จำนวน 704,000 บาท เบิกจ่าย 277,656.51 
บาท คิดเป็นร้อยละ 39.44 สำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ PCC เบิกจ่าย
งบประมาณได้น้อย และล่าช้า จึงขอให้หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว 
เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ เข้าสู่ช่วงท้ายของไตรมาส 3 

 

 การจัดสรรค่าบริการรักษา และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด งวดที่ 2/2565 (ไตรมาส 3-4) 
โรงพยาบาล ค่าบริการรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยยาเสพติด 
ค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัด 

ยาเสพติด 
รวม 

หัวหิน 50,000 2,000 52,000 
ปราณบุร ี 43,500 - 43,500 
สามรอ้ยยอด 34,000 1,000 35,000 
กุยบุร ี 24,000 1,000 25,000 
ประจวบฯ 157,000 10,900 167,900 
ทับสะแก 50,500 3,000 53,500 
บางสะพาน 66,000 5,000 71,000 
บางสะพานน้อย 22,000 - 22,000 

รวม 447,000 22,900 469,9000 
 

ประธาน ค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการเฉพาะกิจ ทางกระทรวงให้ทางจังหวัดประเมิน และจะมีทีมตรวจสอบ 
 ลงมาตรวจสอบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3 รายงานสถานะการเงินการคลังของ หน่วยบริการเดือน เมย. 65  
นางสาวสุนิษา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุม 
 

หน่วยบรกิาร 
CR QR Cash 

NWC NI 
 Risk 

Scoring EBITDA เงินบำรุงคงเหลือ -1.5 -1 -0.8 
ประจวบคีรขีันธ์,รพท. 1.89 1.81 1.2 212,098,738.72 73,224,157.94 0 93,801,823.92 47,871,620.81 
กุยบุร,ีรพช. 7.01 6.84 4.89 90,691,366.28 40,364,979.50 0 41,674,443.72 58,672,644.53 
ทับสะแก,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 5.8 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 
ปราณบุรี,รพช. 5.58 5.47 2.9 193,802,353.07 145,995,905.42 0 148,604,307.09 80,571,319.84 
หัวหนิ,รพท. 4.6 4.2 2.95 642,361,434.64 216,068,368.30 0 242,976,671.19 348,014,877.63 
สามร้อยยอด,รพช. 8.64 8.45 7.25 211,290,197.35 78,068,322.69 0 80,019,890.50 172,998,764.63 
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 ประเภทลูกหนี้ค่ารักษา ณ เดือน เม.ย. 65 
 รพ.ประจวบฯ 
 ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP จำนวน 30,193,488.47 บาท คิดเป็น 21.33 % 
 ลูกหนี้คา่รักษา  เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP จำนวน 22,582,448.47 บาท คิดเป็น 15.95 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  เบิกจากส่วนกลาง IP  จำนวน 15,175,438.66 

บาท  คิดเป็น 10.72 % 
 รพ.กยุบุรี  
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  IP จาก สปสช. จำนวน 5,081,798.83 

บาท คิดเป็น 17.23 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครือข่าย จำนวน 4,298,029.13 บาท คิดเป็น 14.57% 
 ลูกหนี้ค่ารักษา UC  IP จำนวน 3,727,666.31 บาท คิดเป็น 12.64 % 
 รพ.ทับสะแก 
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  IP จาก สปสช. จำนวน 7,637,463.42

บาท คิดเป็น 41.62% 
 ลูกหนี้ค่ารักษา UC  IP จำนวน 3,173,347.00 บาท คิดเป็น 17.29% 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย จำนวน 1,682,950.00  บาท คิดเป็น 9.17% 
 รพ.บางสะพาน 
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  IP จาก สปสช. จำนวน 39,015,729.61 

บาท คิดเป็น 30.24% 
 ลูกหนี้ค่ารักษา UC  OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) จำนวน 9,890,683.96 บาท คิดเป็น

7.67% 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP  เครือข่าย จำนวน 9,003,064.25 บาท คดิเป็น 6.98% 
 รพ.บางสะพานน้อย  
 ลูกหนี้คา่บริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  OP จาก สปสช. จำนวน 6,160,914.25

บาท คิดเป็น 19.41% 
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  IP จาก สปสช. จำนวน 4,960,650.25 

บาท คิดเป็น 15.63% 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม  ค่าใช้จ่ายสูง IP จำนวน 3,213,938.75 บาท คิดเป็น 10.13% 
 รพ.ปราณบุรี 
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  IP จาก สปสช. จำนวน 31,399,021.17 

บาท คิดเป็น 28.5% 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP จำนวน 27,868,073.00 บาท คิดเป็น 25.29% 
 ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP จำนวน 24,514,964.00 บาท คิดเป็น 22.25% 
 รพ.หัวหิน  
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  IP จาก สปสช. จำนวน 41,721,212.84 

บาท คิดเป็น 18.86% 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม  ค่าใช้จ่ายสูง IP จำนวน 31,264,711.15 บาท คิดเป็น 14.14% 
 ลูกหนี้ค่ารักษา UC  IP จำนวน 20,954,602.57 บาท คิดเป็น 9.47 % 
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 รพ.สามร้อยยอด  
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. จำนวน 

10,895,521.00 บาท คิดเป็น 33% 
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP จำนวน 6,234,473.20 บาท คิดเป็น 18.88% 
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. จำนวน 4,891,500.05

บาท คิดเป็น 14.81% 
 

 ระยะเวลาการเรียกเก็บลูกหนี้สิทธิ UC , CSMBS , SSS ณ  Q1 , Q2 , เม.ย. 65  
 ปีงบประมาณ 2565 ณ 24 พฤษภาคม 2565 
  

หน่วยบรกิาร  

Average Collection Period- Average Collection Period- Average Collection Period- 

UC  CSMBS  SSS 

<=60 <=60 <=90 

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

รพ.ประจวบคีรีขันธ ์ 79 79 76 160 168 175 167 162 169 
รพ.กุยบุร ี 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.บางสะพานน้อย -29 36 34 40 46 56 138 144 126 

รพ.ปราณบุร ี -8 29 39 82 93 99 246 224 238 
รพ.หัวหนิ 30 33 28 37 29 41 160 143 159 

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

 ระยะเวลาการชำระเจ้าหนี้ค่ายา และค่าภัณฑ์มิใช่ยา ณ เดือน เมษายน 2565 
  

หน่วยบริการ เจ้าหนี้คงเหลือถัวเฉลี่ย เจ้าหนี้คงเหลือ  90  วัน รพ.ชำระเจ้าหนี้ 

  จำนวนเงิน 
รอบการชำระ
เจ้าหนี้(วัน) จำนวนเงิน 

รอบการชำระ
เจ้าหนี้(วัน) จำนวนเงิน 

รพ.ประจวบฯ 123,337,677.63 236 47,000,000.00 90 76,337,677.63 
รพ.กุยบุรี 8,580,785.06 198 3,912,000.00 90 4,668,785.06 
รพ.ทับสะแก 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.บางสะพานน้อย 6,380,764.56 154 3,740,000.00 90 2,640,764.56 
รพ.ปราณบุรี 15,701,354.16 163 8,680,000.00 90 7,021,354.16 
รพ.หัวหิน 120,393,883.71 103 105,500,000.00 90 14,893,883.71 
รพ.สามร้อยยอด 11,569,031.64 130 8,030,000.00 90 3,539,031.64 

 

 ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเร่งรัดการชำระหนี้ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
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 3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ.ประจำ Q2 ปี 2565 
     1. หน่วยบริการมีแผน LOI(ที่สามารถปฏิบัติได้) รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI เพิ่มรายได้ ลด 
 รายจ่าย สร้างนวัตกรรม  ภายในวันที่ 20 พ.ค.2565   
นางสาวสุนิษา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานผลการ

ดำเนินงานหน่วยบริการทุกแห่ง (รพ. + รพ.สต.) ส่งแผนครบแล้ว ใน รพ. ด้านรายรับไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนได้ 3 แห่ง มี รพ.ประจวบฯ รพ.ทับสะแก รพ.หัวหิน ฝากทั้ง 3 แห่งดำเนินการ 

 ปรับแผน 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ  

2. Smart Hospital รพ.ทุกแห่ง - เพ่ิมกิจกรรมบริการ ที่ผู้รับบริการสามารถจองคิวออนไลน์ได้  
    เป้าหมาย: เพิ่มจากปี 2564 อย่างน้อย 1 กิจกรรมบริการ รวมต้องมีอย่างน้อย 3 กิจกรรมบริการ  

นำระบบ IT มาใช้ ในการเก็บค่าบริการแบบออนไลน์ 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการทุก รพ.แล้ว ยกเว้น 
 รพ.ประจวบฯ  อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ผ่านการพิจารณา คกก.จัดหาคอมฯ ระดับจังหวัด 
 แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คกก.จัดหาคอมฯ ระดับเขต 
 รพ.กุยบุรี  อยู่ระหว่างพิจารณาปรับเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งานจาก HOSPos เป็น HOSxP  
 รพ.หัวหิน  โปรแกรมพร้อมใช้ แต่เปิดใช้งานจริง 1 แผนก ที่เหลืออยู่ระหว่างเลือกกิจกรรมบริการที่ 
 จะเปิดใช้ระบบ ต้องสอน/ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติแก่ผู้ใช้งาน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

 3. Post pandemic 
 3.1 เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม3) 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานผลการดำเนินงาน 
 - ประชาชนทั่วไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 32.38% ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 27.06% ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 1 เข็ม  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 63.34% ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน แจ้งที่ประชุม ขณะนี้ รพ.หัวหินได้ปิดให้บริการรับวัคซีน 
 นอกสถานบริการเนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนน้อย ทำให้คาดว่าผลการฉีดวัคซีนน่าจะไม่ได้ตาม 
 เป้าหมาย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ 
นายโกญจนาท สุทธิสำแดง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 รายงานผลการดำเนินงาน สถานประกอบการประเภท โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ บาร์  
 ที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA+ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหินผ่านอำเภอ 
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 เดียว 82.91%ภาพรวมจังหวัดทำได้ 44.93% 
 ตัวชี้วัดสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตนเอง TSC2PLUS เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
 จำนวนสถานประกอบการ ที่ผ่านการประเมิน TSC 2 Plus จังหวัดประจวบฯ อำเภอที่ผ่านเกณฑ์มี  
 อำเภอหัวหิน 138.10% อำเภอกุยบุรี 130.23%อำเภอสามร้อยยอด 84.06% ตามลำดับ   
 ภาพรวมจังหวัดทำได้ 62.57 % 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 4. ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  
นายศุภชัย  ศราภัยวานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต./ศสม./รพ.ที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลประชากรในโปรแกรม 
 3 หมอรู้จักคุณ  ( เป้าหมาย: ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50) 
 ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 65 เวลา 01.09 น.  ที่มา: ระบบ 3  
 หมอรู้จักคุณ อยู่ในลำดับที่ 6 ของ เขตสุขภาพท่ี 5  
 ผลการดำเนินงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  

อำเภอ 
ประชากร
ทั้งหมด 

ข้อมูล
ครอบครัว 
(ปี 64) 

ประชากร ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ
(%) 

ทีม่ี 3 หมอ ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม 

หัวหิน 74,919 5,313 29,404 33 457 4,152 46.34% 
ปราณบรุ ี 47,870 11,338 8,821 52 1,068 3,027 42.11% 
สามร้อย
ยอด 

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

กุยบุร ี 34,654 5,821 16,096 29 513 2,715 63.25% 
เมืองฯ 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% 
บางสะพาน
น้อย 

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% 
 ที่มา: ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 65 เวลา 01.09 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานสถานการณ์การ 

 การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 มค. – 8 มิย. 65 ผู้ป่วยยืนยันสะสม  
 23606 ราย รายใหม่ 18 ราย รักษาหาย 23445 ราย เสียชีวิต 98 ราย การใช้เตียงรักษาผู้ป่วย  
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 ใช้ไป 63 เหลือ 148 เตียง อัตราการครองเตียง 29.9 %  
 ในการรับบริการวัคซีน ปัจจุบันมีผู้รับบริการน้อยลง 

 วัคซีนโควิด 19 เรื่องท่ีเราต้องรู้ 
 สถานการณ์โควิด 19 ของไทยดีขึ้น เพราะทุกคนร่วมมือกันรับวัคข้ึน 
 ฉีดวัดซีนแล้ว ถึงจะติดเชื้อโอกาสป่วยหนักและเสียชีวิตจะน้อย 
 ฉีด 2 เข็มแล้ว ต้องฉีดเข็มกระตุ้นจะปอ้งกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้เกือบ 100% 

อย่าปล่อยให้ชีวิตมีความเสี่ยงรับการฉีดวัดขึ้นทุกเข็ม ได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านแล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิด 
19 ไปด้วยกัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ช่วงเดือน มิถุนายน 2565 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 แจ้งการจัดหา & จัดสรร วัคซีนโควิด 19 สนับสนุนหนว่ยฉีดวัคซีนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1. กรณีวัคซีน Pfizer ฝาม่วง และฝาส้ม 
      - จังหวัดจัดหาให้ ตามความต้องการใช้ของพ้ืนที่ โดยให้ Planning อำเภอ แจ้งจำนวนความต้องการเข้า 
 มา(คราวละ 2 สัปดาห์) สสจ.รวบรวมความต้องการของพ้ืนที่ ส่งให้กรมควบคุมโรค พิจารณาจัดสรร 
      - เมื่อได้รับวัคซีนจากกรมควบคุมโรค จะจัดสรรให้พ้ืนที่ตามจำนวนที่แจ้งมา 
 2. กรณีวัคซีน Sinovac , AstraZeneca และ Pfizer ฝาเทา 
      - จังหวัดไม่ได้จัดหาเพ่ิมให้พ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่มีวัคซีนมากพอในการบริหารการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 3. กรณีวัคซีนบริจาค ได้รับสนับสนุนเป็นกรณีเฉพาะ เช่น Covovax, Moderna 
      - จังหวัดจะจัดสรรให้ ตามส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่หนว่ยบริจาค/กระทรวงสาธารณสุข 
 กำหนดมาในหนังสือแจ้งจัดสรร 
     - เดือนมิถุนายน 2565 จะมีวัคซีนโควิด 19 บริจาค...เข้ามาท่ีจังหวัด  จำนวน 2 รายการ 
        1) วัคซีน Covovax  จำนวน 100 ขวด (1,000 โดส): ใชฉ้ีดเป็นเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้กับ 
 ประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 

       2) วัคซีน Moderna จำนวน 80 ขวด (1,120 โดส): ใช้ฉดีเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 หรือเข็ม 4)  
 ให้กับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดนี้ 

 กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม ให้จังหวัด 
  (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 20พ.ค.65) 
 วัตถุประสงค์/เงื่อนไข 
 - เพ่ือใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รองรับระยะ Post Pandemic ของ 
   ประเทศ 
 - ให้จังหวัดกระจายวัคซีนที่ได้รับให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  เพ่ือนำไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย  เพิ่มโอกาส 
      การเข้าถึงวัคซีนของประชาชนในพื้นท่ี 
 การบริหารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงเดือน มิถุนายน 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1. เป้าหมายเร่งรัดการฉีดที่มุ่งเน้น 
         - ติดตามฉีดเข็ม 2 ในเด็ก 5-11 ปี ให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคนทีฉ่ีดเข็ม 1  
         - ติดตามฉีดเข็มที่ 3 ในกลุ่มเด็ก 12-17 ปี, ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 18-59 ปี  ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 
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       แล้ว ให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 60 ของแต่ละกลุ่ม  
        - เข็ม 1 ในประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยให้ประชาสัมพันธ์  
                          ค้นหา ชักจูง  ชักชวน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ตามบัญชีรายชื่อที่ สสจ.ส่งให้พื้นที่) ให้มาฉีดวัคซีน 
      เข็ม 1 โดยใช้วัคซีน Covovax 
 2. การจัดสรรวัคซีนบริจาค 
          2.1 วัคซีน Covovax จำนวน 100 ขวด (1,000 โดส) เพ่ือใช้ฉีดให้กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป  
                     ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดๆโดยจัดสรรให้แต่ละอำเภอทอนตามส่วนของประชากร 
                               เป้าหมายและจัดสรรให้ 2 โดสต่อคน เพ่ือใช้ฉีดเป็นเข็ม 1 และกันไว้ฉีดเข็ม 2 
      2.2 วัคซีน Moderna (1,120 โดส) เพื่อใช้ฉีดให้กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีนโควิด  
        19 ครบ 2 เข็ม และยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 หรือ เข็ม 4)  โดยจัดสรรให้แต่ละอำเภอ 
        ตามส่วนของประชากรเป้าหมาย + ความต้องการรับวัคซีนของพ้ืนที่ 
  2.3 การจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่ กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรเพิ่มเติมให้จังหวัด เพื่อใช้ฉีดเป็นเข็ม 
        กระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รองรับระยะ Post Pandemic ของประเทศ 
 เงื่อนไขท่ีส่วนกลางกำหนด 
 ให้จังหวัดกระจายวัคซีนที่ได้รับให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อนำไปฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชน 
   ในพ้ืนที ่เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน 
 สถานการณ ์ 
 1. รพ.สต.ยังมีวัคซีนชนิด AstraZeneca และ Pfizer ฝาเทา คงคลังในปริมาณที่ค่อนข้างมาก 
 2. รพ.สต. มีข้อจำกัดในการเก็บรักษาวัคซีน (แช่ตู้เย็น : ระบบห่วงโซ่ความเย็น) 
     แนวทางการบริหารจัดการ 
 1. ให้โรงพยาบาล (หน่วยฉีดหลัก) บริหารการฉีดวัคซีนส่วนนี้ร่วมกับ สสอ./ รพ.สต. โดยใช้วัคซีน 
         รว่มกัน 
 2. ให้ฝากวัคซีนที่ได้รับจัดสรรไว้ที่ รพ.แม่ข่ายก่อน และให้ รพ.สต.เบิกใช้ตามแผนการฉีด 
 3. ให้ รพ.สต. รว่มกับท้องที่/ท้องถิ่นในพ้ืนที่ ปรับแผนการฉีดวัคซีนเพื่อเร่งรัดการฉีดให้ครอบคลุม 
         กลุ่มเป้าหมาย และลดการสูญเสียวัคซีน 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.3  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ แจ้งแผน 
 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
  

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่ หมายเหตุ 
23 10 มิถุนายน 2565 ม.6 บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง  
24 17 มิถุนายน 2565 ม.10 บ้านจักรบน ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก งด 

  

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

 4.4 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ 
 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 18- 22 กรกฎาคม 2565 
 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี คณะตรวจราชการและนิเทศงาน (C/PM) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เก็บรวบรวม 
 ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ้ืนที่ (ท้ังแบบ Onsite และ Online) วันพฤหัสบดี ผู้ตรวจฯ/ สธน. ลง 
 เยี่ยมพ้ืนที่ดว้ย 
 ขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลที่รับการตรวจเยี่ยมของแต่ละทีมตรวจฯ  สนับสนุนอาหารรับรอง ทีม 
 ตรวจราชการฯ ที่ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่  
 วันศุกร์ นำเสนอสรุปการตรวจราชการรูปแบบใหม่ 
 ข้อมูลผลงานที่นำเสนอ : จังหวัดที่มีกำหนดตรวจฯ ในเดือนกรกฎาคม 2565  
    ใช้ผลการดำเนินงาน รอบ 8 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 
 จังหวัด นำเสนอตามประเด็นตรวจราชการ 7 นาที  โดยผู้รบัผิดชอบงาน หรือประธาน/ตัวแทนผู้ทำ 
 หน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานในประเด็นหัวข้อนั้นๆ แล้วแต่จะตกลงกัน 
 ทีมตรวจราชการ ร่วม Commentation + Discussion 8 นาท ี 
 - เชื่อมโยงกับประเด็นการตรวจราชการจากส่วนกลาง สะท้อนให้เห็นความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค  
 และความท้าทายสำคัญๆ  
 - ทีมตรวจราชการให้ข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงและเป็นไปได้จริง (Specific  
 Actionable Recommendation : SARs) 
 CO/PM นำเสนอไม่เกิน 6 ประเด็น สมัครใจ (เลือก & นัดหมายล่วงหน้าในวันพฤหัสฯ) งานที่อยู่ในกลุ่ม 
 งานสำคัญ/งานที่มุ่งเน้น (the must) แต่มีความก้าวหน้าน้อย ประเด็นที่ต้องการการรับรู้ การตัดสินใจ 
 ร่วมของผู้บริหาร ประเด็นที่ทางจังหวัดเลือก 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.5 แผนการบริหารงบลงทุน 

นางสาวนุจรี  ยะก๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุม  

 การวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565  

 - เขตสุขภาพ จะรวบรวมแผนงบลงทุนจาก CO และ PM  เขตสุขภาพท่ี 5 จัดทำเป็นระยะ 5 ปี  
   เขต และส่งให้จังหวัด เพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนงบลงทุนระยะ 5 ปีจังหวัด  
 - จังหวัด (สสจ.ปข. + รพ. + สสอ.) จัดทำแผนงบลงทุน  ระยะ 5 ปี จังหวัด (ใช้ข้อมูลแผน 5 ปี 
   เขต + แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดที่เพ่ิมเติมจากเขต)  
 - เน้น Priority หลัก ทั้งในส่วนของอาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์  เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ บ้านพัก 
   แพทย์ พยาบาล  
 - บริหารจัดการในส่วนของ Financing ซึ่งเป็นมิติสำคัญของ  Health system เพ่ือนำมาจัดลำดับ 
   ความสำคัญ ความจำเป็น  และจัดทำแผนคำของบประมาณงบลงทุนระยะ 5 ปี ให้เป็นไป ในทิศทาง 
   เดียวกันทั้งเขต อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.6 การขับเคลื่อนคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย 
นายชวลิต  วิสิทธิผ่องวิบูลย์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย นำเสนอการขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทาง 

การแพทย์แบบบูรณาการ  การขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
เกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 75 
Strengths  
บุคลากรทางด้านแพทย์แผนไทยมีคุณสมบัติพร้อม มีใบอนุญาต ยส.5 ตามกฎหมายทุกแห่ง 
การมีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย Palliative & Cancer 
Weaknesses 
ความเข้าใจขอ้เท็จจริงทางกฎหมาย และแนวทางต่างๆ ในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
คลาดเคลื่อน บุคลากรสาขาแผนปัจจุบัน ยังไม่ผ่านการอบรมกัญชา 

 Opportunities 
 การยกเลิก ยส.5 ของตำรับกัญชาแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ  
 การมตีัวอย่างของหน่วยงานภายในที่ทำได้มาก่อนหน้าแล้ว 
 การลดหย่อนเกณฑ์จากแบบบูรณาการ มาเป็น แพทย์แผนไทย ก็ได้ 
 Threats 
 ทัศนคติทางแต่ละวิชาชีพต่อกัญชาทางการแพทย์ 
 การใช้ข้อกฎหมาย พรบ.วิชาชีพเป็นข้ออ้าง 
 การใช้ “แนวทาง” ยึดถือปฏิบัติที่มากกว่า “กฎหมาย” กำหนด 
 แนวทาง  
 1. เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ก่อน ( ให้ทันการตรวจราชการรอบที่ 2 )  
     ค่อยเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการให้ครบในภายหลัง 
 2. ปฏิบัติตามแนวทางเดิมทุกประการ ยกเว้น เรื่อง การผ่านการอบรมกัญชาทางการแพทย์ 
     ไม่จำเป็นต้องผ่านมาก่อน (ตามกฎหมาย) ค่อยปรับให้เข้าสู่มาตรฐานของคลินิกกัญชา 
     ทางการแพทย์แบบบูรณาการภายหลัง 
 3. ใช้ยาตำรับกัญชาแผนไทย ที่ใช้บ่อยในจังหวัด คือ ศุขไศยาศน์ และ น้ำมันกัญชา 
     อาจารย์เดชา 
 4. ผู้บริหาร รพ.ทับสะแก และ รพ.กุยบุรี ช่วย 
 - ทำความเข้าใจผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม ให้มีส่วนร่วมตามกรอบวิชาชีพ คือ อ่านค่า Lab 
    และวินิจฉัยโรค ให้ตรงตามข้อบ่งชี้การใช้ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย & ไม่เข้าเง่ือนไขข้อห้าม   
    จากนั้นส่งมอบให้แพทย์แผนไทยเป็นผู้วินิจฉัยตามแนวทางแพทย์แผนไทย และสั่งจ่ายยาตำรับกัญชา 
    ทางการแพทย์แผนไทย 
  - สั่งการให้ฝ่ายเภสัชกรรม จัดหายาตำรับกัญชาที่ใช้บ่อย และสร้างระบบตดิตามอาการไม่พึงประสงค์ 
  - จัดหาสถานที่เหมาะสมสำหรับเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
  - ขอความร่วมมือ สสอ. ในการติดตาม ชักจูง เชิญชวนผู้ป่วย มารับบริการ 
นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ในเรื่องยาอาจไม่มีปัญหา แต่นำมันกัญชาอาจ
มีปัญหาในเรื่องการรักษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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 5.1 แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด จากโรคตดิต่ออันตราย 
 สู่โรคประจำถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งที่ประชุม 
 มาตรการเตรียมพร้อมโควิด เข้าสู่โรคประจำถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุข  

- เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ≥ 60% 
- ปรับระบบการเฝ้าระวัง เน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ป่วยปอดอักเสบ 
- ผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ 
- ปรับแนวทางแยกกักผู้ป่วย และกักกันผู้สัมผัส  

 รายละเอียดมาตรการ แบ่งตามระยะดำเนินการ 
 มาตรการ 
 1. การแจ้งเตือนโควิด 19 สำหรับประชาชนตามระดับสถานการณ์ ระยะ Declining (ปลาย พ.ค.-มิ.ย.) 
  ระยะ Post pandemic (1 ก.ค. เป็นต้นไป) 
 2. การเฝ้าระวังและจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศ 
 ระยะ Declining (ปลาย พ.ค.-มิ.ย.) ตรวจ ATK ที่สนามบินสำหรับผู้เดินทางท่ีไม่ได้รับวัคซีน 
 ระยะ Post pandemic (1 ก.ค. เป็นต้นไป)/ไม่ตรวจ ATK/PCR 
 3. การเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค  ระยะ Declining (ปลาย พ.ค.-มิ.ย.) 
 - เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต การระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายในวงกว้าง หรือเสี่ยง 
   ต่อโรครุนแรง และเชื้อไวรัวสายพันธุ์ใหม่ 
 - สอบสวนโรคเพ่ือควบคุมการระบาดและค้นหาปัจจัยการเกิดโรครุนแรง 
 4. วัคซีนเข็มกระตุ้น 
 ระยะ Declining (ปลาย พ.ค.-มิ.ย.) เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ≥60% ของประชากรทั้งหมด 
 ระยะ Post pandemic (1 ก.ค. เป็นต้นไป) วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงประจำปี 
 มาตรการ 
 5. ปรับแนวทาง แยกกักกันผู้ป่วยและผู้สัมผัส   ระยะ Declining (ปลาย พ.ค.-มิ.ย.) 
 - เน้นแยกกักผู้ป่วยแบบ Self Isolation 
 - พิจารณาจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามพ้ืนที่เพ่ือควบคุมการระบาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการแพทย์ 
 1. ปรับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 
 2. ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง และมีอาการรุนแรงรวมทั้งภาวะ Long COVID 
 รายละเอียดมาตรการ แบ่งตามระยะดำเนินการ 
 มาตรการ 
 1. การตรวจวินิจฉัย ระยะ Declining (ปลาย พ.ค.-มิ.ย.) 
 - ให้คำปรึกษาความเสี่ยงโดย 3 หมอ  
 - Self ATKโดยประชาชนทั่วไป, Professional ATK RT-PCRใสถานพยาบาล  
 2. การดแูลรักษาผู้ป่วยโควิด19 ใช้ CPG ของกรมการแพทย์  (ฉบับวันที่  18 พ.ค. 2565)  
 - ระบบส่งต่อผู้ป่วย 
 3. การให้บริการกลุ่มที่มีอาการ OP with Self Isolation, Hotel Isolation   
 Self care with UP/(+/-Self Isolation) 
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 4. การให้บริการกลุ่มที่มีอาการ รวมถึงการให้บริการกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่ม 608 OP with Self  
 Isolation, HI 
 5. การให้บริการกลุ่มที่มีปอดอักเสบ Semi ICU , AIIR-ICU  บริหารจัดการแบบกลุ่มผู้ติดเชื้อระบบ 
 ทางเดินหายใจตาม SOP ของ ID) 
 6. มีระบบการรักษาผู้ป่วย Long COVID 19 
 - รพ.สต.สามารถให้การประเมินและดูแลเบื้องต้น , รพ.มี Long COVID Clinic/Unit 
 - มี Long COVID network with ติดตามอาการผู้ป่วยด้วยหมอพร้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านกฎหมายและสังคม กลยุทธ์ 
 1. บริหารจัดการด้านกฎหมายในทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ Post – pandemic 
 2. ผ่อนคลายมาตรการทางสังคม ลดการ “จำกัดการเดินทาง และการรวมตัวของคนหมู่มาก 
 3. ทุกภาคส่วนส่งเสริมมาตรการ UP, COVID Free Setting 
 รายละเอียดมาตรการ แบ่งตามระยะดำเนินการ 
 มาตรการ 
 - บริหารจัดการด้านกฎหมาย 
 ยกเลิกโรค COVID 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และเสนอกฎหมายที่ต้อง 
 แก้ไข 
 บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
  - มาตรการสังคม 
 - UP 
 - COVID Free Setting 
 - สวม Mask 100%  
 - ล้างมือ 
 - กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัย 100 % 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

1. ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับ  
โควิด 19 อย่างปลอดภัย  (Living with COVID-19) 

 2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุก  อย่างครอบคลุม ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือ
ของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา  

 มาตรการ 
 - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง   
 1. ทำความเข้าใจสถานการณ์โรค (ผู้ติดเชื้อเพ่ิม/อาการ รุนแรงน้อย/ กลุ่มเสี่ยง คือ 608)  
 2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นโรคประจำถ่ิน  
 3. รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608  
 4. ย้ำความร่วมมือมาตรการ VUCA  
 5. แนวทางการรักษา (HI, CI, OPSI)  
 6. CUCEP COVID Plus 
 แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเรื่องการตรวจโควิด-19 ในผู้ป่วยท่ัวไป เขตสุขภาพที่ 5 
 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัด 
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 หัตถการที่ไม่ทำให้เกิดละอองฝอย  ไม่ต้องตรวจ ATK/PCR 
 หัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอย  พิจารณา ตรวจ ATK/PCR 
 ผู้ป่วยมีอาการสงสัย หรือมีความเสี่ยงโควิด-19 ควรตรวจ ATK/PCR 
 สำหรับหัตถการด้านทันตกรรม ควรจัดให้มีระบบ จัดการละอองฝอยและระบบระบายอากาศ  
 เหมาะสม 
 การดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน 
 กรณมีีประวัติ สัมผัสเสี่ยงสูง หรือซักประวัติ ไม่ได้ พิจารณาตรวจ ATK/PCR 
 กรณีมีอาการทางเดินหายใจ มีความเสี่ยง โควิด-19 พิจารณาตรวจ ATK/PCR 
 กรณีหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอย พิจารณาตรวจ ATK/PCR 
 กรณีอ่ืนๆ ไม่ต้องตรวจ ATK/PCR 
 หัตถการ pre-admission 
 รบับริการต้องใช้เวลานาน เช่น Hemodialysis Sleep lab Gl endoscope ไม่ต้องตรวจ ATK/PCR 
 ยกเว้นผู้ป่วยมีอาการสงสัย หรือมีความเสี่ยง โควิด-19 
 ผู้ป่วยทั่วไปรับไว้นอนในโรงพยาบาล 
 ผู้ป่วยรับไว้นอนโรงพยาบาล ไม่ต้องตรวจ  ATK/PCR ยกเว้นผู้ป่วยมีอาการสงสัย  หรือมีความเสี่ยง  
 โควิด-19และต้องทำหัตถการ ที่ทำให้เกิดละอองฝอย ญาติผู้ป่วย ไม่ต้องตรวจ ATK/PCR 
 การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล 
 ผู้ป่วยส่งต่อทั่วไป ไม่สงสัย โควิด 19 ไม่ต้องตรวจ ATK/PCR กรณีมีประวัติ สัมผัสเสี่ยงสูง หรือ 
 ซักประวัติไม่ได้ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ พิจารณาตรวจ ATK/PCR 
 กรณีอ่ืน ๆ 
 กรณีมีการหมุนเวียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างสถาบันไม่ต้องตรวจ ATK/PCR 
 กรณีผู้ป่วยมีประวัติเป็น โควิด -19 มาในช่วง 3 เดือน ไม่ต้องตรวจ ATK/PCR 
  

 แนวปฏิบัติโรงพยาบาลหัวหิน การใช้ Rapid Antigen Test (Professional ATK)ในการคัดกรอง 
 ผู้ปว่ย ก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยใน(IPD 
 1. กรณีจะเป็นผู้ป่วยใน ให้ปฏิบัติดามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
      - นอกเวลาราซการ (16.00น.- 08.00 น) : ให้ OPD นอกเวลา / ER ทำ ATK ให้ผู้ป่วย 
      - ในเวลาราชการ (08 00-16 00น.) : ส่งตรวจ Rapid Antigen ณ จุด ARI clinic (พาณิชย์) 
 2. ผู้ป่วย Refer จาก รพช. หากมีผล Rapid Antigen test  ไม่ต้องทำช้ำ และ ให้ทำ PCR ร่วมด้วย 
 กรณี 
      1. มี URI Symptorn , Preumnonia   
  2. ผู้ป่วย 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 ให้จัดใน Cohort zone 
 แนวทางคัดกรองผู้ป่วยสงสัย COVID-19 เพื่อผ่าตัดหรือทำหัตถการ โรงพยาบาลหัวหิน 
 Elective 
 - ATK เช้าวัน admit 
 - ผู้ป่วย admit ในรพ.ตลอดไม่มีภาวะเสี่ยงนับจากการตรวจล่าสุด 15 วัน ไม่ต้อง ATK ซ้ำ 
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 กรณีผู้ป่วย high risk ใน Case Urgency หรอืEmergency ให้ส่ง Gene X-pert High risk case 
 ได้แก่  
 1. มี URI Symptom, Pneumonia 
 2. ผู้ป่วย RS Failure และ  intubation 
 3. Severe Sepsis 
 4. Immuno compromised host  (On CMT steroid) 

นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก โรงพยาบาลที่จะทำ Elective case โรงพยาบาลต้องตรวจ 
 โควิด 19 เอง ตามมติองค์กรแพทย์ จังหวัดประจวบ 
ประธาน แนะนำให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันเป็นภาพจังหวัด และในการประชุม EOC จะมีการประชุม   
 2 สัปดาห์ครั้ง สอดคล้องกับคณะกรรมการควบคุมโรงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจะ 
 ประชุมก่อน ระบบรายงานยังส่งตามปกติ     
นายเรวัฒน์  สุขหอม สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สอบถามข้อสั่งการเกี่ยวกับต่างด้าว อยากให้สนับสนุน 
 คงเดิม  และแนวทางในการเมื่อตรวจพบผู้ป่วยโควิดต่างด้าว ต้องทำอย่างไร     
ประธาน  ให้ดำเนินการเหมือนเดิม ส่วน ATK  ให้ รพ.ประจวบสนับสนุน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 ขอหารือในกรณีจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา นักเทคนิคการแพทย์ในกรณีกรอบตำแหน่งยังไม่ 
 สามารถปรับได้ แต่ได้รับวุฒิเรียบร้อยแล้ว 

นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก ขอหารือในกรณีจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา นักเทคนิค 
 การแพทย์ในกรณีกรอบตำแหน่งยังไม่สามารถปรับได้แต่ได้รับวุฒิเรียบร้อยแล้ว ขอความเห็นในที่ 
 ประชุม และถ้าจ่ายได้ขอหนังสือยืนยันจาก สสจ. 
นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ ดังนี้ 
 1. ต้องมีวุฒิตรงตามท่ี ก.พ. กำหนด 
 2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 3. มีคำสั่งมอบหมายในหน้าที่ให้ไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
ประธาน  มอบหมายหัวหน้าบริหารดำเนินการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1  การจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
 และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ระดับจังหวัด 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

 แจ้งทีป่ระชุม การจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการ 
 เหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม จนท.สธ.ทุกคนที่มี 
 รายชื่อ ในคำสั่ง EOC จังหวัด/อำเภอ สอบผ่านเกณฑ์ 80 %  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระยะเวลาอบรม 
 1 วัน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2565 
 แนวทางบริหารจัดการระดับจังหวัด 
 1. สสจ./รพท. : จัดอบรมเองภายในหน่วยงาน 
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 2. รพช./สสอ. : จัดอบรมครู ก ระดับอำเภอ...เพ่ือไปจัดอบรมภายในหน่วยงาน/อำเภอตนเอง โดยทีม 
 วิทยากรครู ก ที่ผ่านการอบรมระดับเขต 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 7.2 การดำเนินงานตามกฎหมาย PDPA และ Cyber และแผนการเปลี่ยนผ่าน สู่ระบบบริการ 
 รูปแบบ Cloud 
นายวรวิทย์  แซ่ซิ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมเรื่อง  
 การดำเนนิงานตามกฎหมาย PDPA และ Cyber และแผนการเปลี่ยนผ่าน สู่ระบบบริการ รูปแบบ  
 Cloud โดย มติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565  
 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65 เห็นชอบ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กระทรวง 
 สาธารณสุข และให้จัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
 มอบหมายให้หน่วยงาน ดำเนินการในระยะเริ่มต้น ดังนี้ 

1. นำนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติ และเอกสารต่างๆไปใช้ โดยไม่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เป็นของ 
หน่วยงานเอง 

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับบริการ 
ผู้ติดต่อราชการ ได้รับทราบอย่างชัดเจน ผ่านช่องทางสื่อสารทุกช่องทางท่ีมี 

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติและรับทราบโดยทั่วกัน 

4. หน่วยงานที่มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข/โรงพยาบาล ให้ทำการเพ่ิมเติมชื่อหน่วยงาน  
ในย่อหน้าที่สองของหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) และประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อราชการ ได้รับทราบอย่างชัดเจน 

5. ให้ทุกหน่วยงาน จัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ตาม 
มาตรา 39 * กรณีโรงพยาบาล สามารถใช้เวชระเบียนแทนบัญชีบันทึกรายการของกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูล ของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และใช้ทะเบียนการส่งตัวผู้ป่วย (Refer) แทนบัญชีบันทึก
รายการเปิดเผยข้อมูลฯ 

6. ให้ทุกหน่วยงาน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานเก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ให้ดำเนินการตาม 
มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ หนังสือแจ้งเวียน นพ.สสจ. , ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพ ,ผอ.รพศ /รพท. และ 
 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. ทุกแห่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 7.3 แพทย์ใช้ทุน รพ.สามร้อยยอด 
นางสาววศินี  วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด  แจ้งทีป่ระชุม ได้แพทย์ใช้ทุนจำนวนน้อย เพียง 6 คน อยู่เวรมาก  
 เกิดความเหลื่อมล้ำในการทำงาน ขอหารือกับที่ประชุม  
ประธาน ในการจัดสรรแพทย์  รพ.กุยบุรี นับจำนวนแพทย์ผิด  
นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก ให้ความเห็นในช่วงเวลานี้ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ 
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นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย แนะนำให้ขอความช่วยเหลือจาก รพ.อื่น 
 เป็นบางวัน อยู่ที่การบริหารจัดการ 
นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก แนะนำให้จัดการทำ ER คุณภาพ เพื่อลดภาระงาน 
นายวิทยา โปธาสินธุ์  รก. ผอ.รพ.กุยบุรี ช่วยดำเนินการสอบถามแพทย์ ที่ รพ. ว่าจะดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 7.4 ชดใช้ทุน 
นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  สอบถามประเด็นนักศึกษาพยาบาลที่ไปบรรจุต่างจังหวัด มีแนวทางอย่างไรในการ 
 ชดใช้ทุนตามสัญญา  
ประธาน  ขอค้างประเด็นนี้ โดยจะสอบถามประเด็นกับกลุ่มกฎหมาย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

7.5 ประชาสัมพันธ์ 
นายเรวัฒน์  สุขหอม สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขระดับ 
 ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการ  อำเภอเมือง 
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 10 มิถุนายน  2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
 สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  โดยลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน  
 ภายในวันอังคารที่  7 มิถุนายน  2565   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
ปิดประชุม   เวลา  17.00 น.     
 

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


