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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

ครั้งที่ 6 / 2565 
วันจันทร์ที ่8 สิงหาคม  ๒๕65 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
……………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางสุมา  เหมทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสุวรรณา  เวคะทร   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
5. นางพัชราภรณ์ มาลีเวช   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
6. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
7. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
8. นายเมธี  ศิตาลรัศม ี     แทน ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายเจนวิท ผลิศักดิ ์   รก.สสอ.หัวหิน 
13. นางสาวสุพพัตรา ปานแก้ว  แทน สสอ.ปราณบุรี 
14. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
15. นายสุขุม ทัศนา   รก. สสอ.กุยบุรี 
16. นายพลสิต เวท ี   แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
17. นางเรณ ู พิมพ์สอ   แทน สสอ.ทับสะแก 
18. นายไพฑูรย ์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
19. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวพชรรวรรณ จันทร์ทัพ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นายสมเกียรติ   ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงษ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นางจารุณี ศราภัยวานิช  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
27. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
28. นายโกญจนาท สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
29. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
30. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
31. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
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32. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
33. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน 
34. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร   นักวิชาการสาธารณสุข 
35. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
36. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
37. นายดำรงค์ศักดิ์   เชื้อแถว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

38. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
39. นายสารินทร์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
40. นางสาวดุจเดือน ครีีศรี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
41. นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. โรคฝีดาษลิง พบในชาวต่างชาติ เพศชาย เป็นส่วนใหญ่  ตัวเชื้ออยู่ในสารคัดหลั่ง ให้เฝ้าระวังติดตาม 
ถ้าพบต้องประสานตำรวจ เพ่ือกักตัวไว้ในโรงพยาบาลให้ได้ ป้องกันการหลบหนีออกนอกพ้ืนที่ 

2. สถานการณ์โควิด 19 จากการติดตามข้อมูลการระบาดของโรค พบผู้ป่วยน้อยลง และความรุนแรง
ของโรคน้อยลง ขอให้แต่ละพ้ืนที่เก็บข้อมูลผู้ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ว่าเป็นกลุ่มคนช่วงอายุใด 
อยู่ในชุมชนไหน โรงเรียนอะไร เพ่ือเข้าควบคุมป้องกันโรคให้ตรงจุด   

3. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  ยังคงมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ 3 ให้ได้มากที่สุด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการฉีดค่อนข้างน้อย ขอให้แต่ละอำเภอดูข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ และเร่งหามาตรการเพิ่มการฉีดให้มากขึ้น 

4. จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2565 มีข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนางานจาก 
    ทีมท่ีมาตรวจราชการหลายประเด็น  

4.1 งบลงทุนและการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
          - การบริหารงบลงทุน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้องให้ความสำคัญกับการติดตามงาน เพ่ือจะ 
            ไดเ้ร่งรัดการเบิกจา่ยให้ทัน โดยออกเป็นหนังสือแจ้งผู้รับเหมาหรือบริษัท  
       - การชำระหนี้ ขณะนี้เงินบำรุงของทุกโรงพยาบาลมีจำนวนมาก แต่ยังไม่ชำระหนี้ ฝากให้     
            ผู้บริหารตามจ่ายหนี้ให้เรียบร้อย แต่ต้องสำรองไว้ใช้จ่ายได้ภายใน 3 เดือน  

     - Unit cost ให้โรงพยาบาลแตล่ะแห่งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  
           - ระบบตรวจสอบ ผู้อำนวยการควรเรียกตรวจสมุดบัญชีของโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
             ครั้ง 
     4.2 การเชื่อมโยงข้อมูลของของหน่วยบริการ ต้องเร่งรัดดำเนินการ 
  4.3 Service plan ดำเนินการได้ดี  

5. กิจกรรมสำคัญ (5 Big Rock) ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2564-
2565 
5.1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและ 
      โรคอุบัติใหม่ เพื่อความั่นคงแห่งชาติ ด้านสุขภาพ 
5.2 การปฏิรูปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน   



3 
 

      สุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย 
5.3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน 
      และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 
5.4 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ 
      เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน ด้านการเงินการคลัง 
5.5 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัวและการร่วมรับบิดชอบ 
      ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิน่ 

 ระบบสุขภาพที่พ่ึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 
1. More focus on non - hospital care เน้นการดูแลนอกโรงพยาบาล (Non-hospital care) 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลปฐมภูมิ (Primary care) และการดูแลระยะยาว (Long term care)  
    เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

2. Engage more technology ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล 
3. Strengthen resource sharing พัฒนาระบบบริการที่มุ่งไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันทัง้  
    infrastructure, medical equipment และกำลังคนด้านสุขภาพ ภายใต้ระบบการเงินการคลังที ่   
    เหมาะสม 

 การพัฒนา platform 
 จะมีการพัฒนา platform หมอพร้อมในอนาคต เพ่ือรองรับกับหลายโรค ไม่ใช่เพียงแต่โควิด 19 
 และต่อไป จะให้ทุกจังหวัดจัดตั้งกลุ่มงาน digital ขึ้น 
 ภาวะผู้นำ ต้องมี 3 ประเด็นสำคัญ คือ  
 Ideology มีอุดมการณ์ที่ม่ันคง 
 Innovation นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ 
 Integrity ความซื่อตรง 
 สิ่งสำคัญของผู้นำ 
 1. Be ต้องเป็น ผู้มีจริยธรรม/พฤติกรรม 
 2. Know ต้องรู้ Conceptual skill/ Interpersonal skill/ Technical skill  
 3. Do ต้องทำ influence โน้มน้าว, operate ดำเนินการ, improving พัฒนา โดย counseling, 
     Coaching mentoring 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่5/๒๕65  วันพุธที ่29 มิถุนายน 2565 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

แจ้ง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งที่ 
5/2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 มีทั้งหมด 19 หน้า ไดน้ำขึน้เว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว ในวันที่ 5 ส.ค. 2565   

 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่5/๒๕65  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565   
 3.1 การจัดสรร/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข แจ้งการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ภาพรวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 158,502,505 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 54,715,840.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.52  (เป้าหมายเบิกจ่าย ภาพรวม ณ เดือน
กรกฎาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 79) รายละเอียดช้อมูลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

 1) งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกจ่าย 

ภาพรวม 158,502,505.00 54,715,840.28 623,488.00 103,163,176.72 34.52 
งบดำเนินงาน 39,733,805.00 34,308,540.28 623,488.00 4,801,776.72 86.35 
งบลงทุน 118,768,700.00 20,407,300.00 0.00 98,361,400.00 17.18 

 
  - งบดำเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจา่ย 

รายละเอียดของงบดำเนินงาน แบ่งเป็น 
งบบุคลการ (รวม) 33,876,745.00 30,382,618.00 441,300.00 2,972,266.00 89.69 

- เงนิค่าตอบแทน (คตส.) 105,000.00 103,500.00 0.00 1,500.00 98.57 
- ค่าตอบแทนฉบับที่ 11/12 16,353,899.00 14,833,366.00 441,300.00 1,079,233.00 90.70 
- ค่าไม่ทำเวช 956,000.00 715,000.00 0.00 241,000.00 74.79 
- เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39 

- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 

275,963.00 195,402.00 0.00 80,561.00 70.81 

- เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 16,085,923.00 14,452,550.00 0.00 1,633,373.00 89.85 
- ค่าตอบแทนชันสูตร 81,300.00 67,800.00 0.00 13,500.00 83.39 

งบดำเนินงานขั้นต่ำ 
- ค่าสาธารณูปโภค 955,090.00 952,652.67 0.00 2,437.33 99.74 

งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 
- แผนงาน/โครงการ 2,359,760.00 1,346,377.92 97,390.00 915,992.08 57.06 

งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 2,542,210.00 1,626,891.69 84,798.00 830,520.31 64.00 
 
 ผลการเบิกจ่ายที่ทำได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยส่วนที่เบิกจ่ายได้น้อย เป็น 
                    ส่วนของงบลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน 118,768,700 บาท เบิกจ่ายได ้20,407,300 บาท คิดเป็น 
 ร้อยละ 17.18 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน เดือนกรกฎาคม ร้อยละ 54) ส่วนงบดำเนินงาน  
 สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม ร้อยละ 83)  
 ไดร้ับจัดสรร จำนวน 39,733,805 บาท เบิกจ่ายได ้34,308,540.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.35  
 ส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้ดีในงบบุคลากร และงบดำเนินงานขั้นต่ำทีเ่ป็นค่าสาธารณูปโภค 
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 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ รพ./สสอ. ที่ได้รับจัดสรรจาก     

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังนี้ 
หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
ภาพรวมโรงพยาบาล 1,184,100.00 912,110.00 97,390.00 174,600.00 77.03 

รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 122,800.00 72,800.00 0.00 50,000.00 59.28 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 

รวม 164,800.00 72,800.00 0.00 92,000.00 44.17 
รพ.ปราณบุร ี ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 101,700.00 101,700.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100 
รวม 102,700.00 59,200.00 43,500.00 0.00 57.64 

รพ.สามร้อยยอด ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 85,800.00 51,700.00 0.00 34,100.00 60.26 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

รวม 88,300.00 51,700.00 0.00 36,600.00 58.55 
รพ.กุยบุร ี ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 72,800.00 72,800.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 66.67 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 84,800.00 59,800.00 25,000.00 0.00 70.52 
รพ.ประจวบฯ ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 323,000.00 323,000.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 360,900.00 342,900.00 0.00 18,000.00 95.01 
รพ.ทับสะแก ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 115,300.00 115,300.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 141,300.00 110,500.00 11,800.00 19,000.00 78.20 
รพ.บางสะพาน ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 172,000.00 145,910.00 17,090.00 9,000.00 84.83 
รพ.บางสะพาน
น้อย 

ค่ารักษาพยาบาลผูต้ิดยาเสพตดิ 67,800.00 67,800.00 0.00 0.00 100 
ติดตามผูผ้่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 100 

รวม 69,300.00 69,300.00 0.00 0.00 100 

ภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 704,000.00 516,765.89 0.00 187,234.11 73.40 
สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 48,344.99 0.00 1,655.01 96.69 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 37,000.00 9,000.00 0.00 28,000.00 24.32 

รวม 97,000.00 57,344.99 0.00 39,655.01 59.12 
สสอ.ปราณบรุ ี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 37,575.61 0.00 12,424.39 75.15 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 38,000.00 9,000.00 0.00 29,000.00 23.68 

รวม 98,000.00 49,575.61 0.00 48,424.39 50.59 
สสอ.สามร้อย
ยอด 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,997.97 0.00 2.03 100 
พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 28,000.00 9,000.00 0.00 19,000.00 32.14 

รวม 88,000.00 58,997.97 0.00 29,002.03 67.04 
สสอ.กุยบรุ ี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 48,935.97 0.00 1,064.03 97.87 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 79,000.00 48,935.97 0.00 30,064.03 61.94 
สสอ.เมือง
ประจวบครีีขันธ์ 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 96,000.00 89,000.00 0.00 7,000.00 92.71 
สสอ.ทับแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 36,049.00 0.00 13,951.00 72.10 

พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 79,000.00 58,049.00 0.00 20,951.00 73.48 
สสอ.บางสะพาน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,907.41 0.00 92.59 99.81 

พชอ. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 107,000.00 106,907.41 0.00 92.59 99.91 
สสอ.บางสะพาน
น้อย 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 44,304.94 0.00 5,695.06 88.61 
พชอ. 10,000.00 3,650.00 0.00 6,350.00 36.50 

รวม 60,000.00 47,954.94 0.00 12,045.06 79.92 
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานระดับอำเภอ ส่วนของโรงพยาบาล ได้รับจัดสรร
ภาพรวม 1,184,100 บาท เบิกจ่ายได้ 912,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.03 ส่วนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ ได้รับจัดสรรภาพรวม 704,000 บาท เบิกจ่ายได้ 516,765.89 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 73.40 สำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ PCC เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อย 
และล่าช้า จึงขอให้หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว เนื่องจากการเบิกจ่าย
งบประมาณเข้าสู่ไตรมาสที ่4 แล้ว 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 งบลงทุน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

รายละเอียดของงบลงทุน แบ่งเป็น 
ภาพรวม 118,768,700.00 20,407,300.00 0.00 98,361,400.00 17.18 

ครุภัณฑ์ 1,820,000.00 1,820,000.00 0.00 0.00 100 
สิ่งก่อสร้าง 116,948,700.00 18,587,300.00 0.00 98,361,400.00 15.89 
 งบลงทุน ส่วนของครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ 100% คงเหลือสิ่งก่อสร้างที่เบิกจ่ายได้ 15.89% 
 
 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเบิกแทนกัน/เงินอุดหนุน/งบเงินกู้/งบกลางโควิด-19 สำนักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเบิกแทนกัน  
ประเภทงบประมาณ  ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100 
โครงการอ่างเก็บนำ้ป่าละอ ู  199,980.00 0.00 0.00 199,980.00 0.00 

 
  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 76,000.00 67,600.00 0.00 8,400.00 88.95 
 

  คงเหลือส่วนของอำเภอกุยบุรี จำนวน 8,400 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารทีส่่งเบิก 
 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินกูโ้ควิด-19 ส่วนของงบลงทุน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ครุภณัฑ์ ( 20 รายการ) 31,358,600.00 5,627,700.00 0.00 25,730,900.00 17.95 

     มีโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4 โรง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 25,424,400 บาท ดังนี้ 

โรงพยาบาล จำนวนรายการ จำนวนเงินได้รับจัดสรร 
รพ.ปราณบุรี 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

1 5,138,000 

รพ.สามร้อยยอด 
- เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนยา้ย (449,700 บาท) 
- เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟื้นคืนชีพ (990,000 บาท) 
-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (1,993,000 บาท) 

3 3,432,700 

รพ.กุยบุรี 
- เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนยา้ย (449,700 บาท) 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

2 5,587,700 

รพ.บางสะพาน 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

1 5,138,000 
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รพ.บางสะพานน้อย 
- เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟื้นคืนชีพ (990,000 บาท) 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

2 6,128,000 

รวม 9 25,424,400 

 
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลางโควิด-19 ส่วนของงบดำเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ภาพรวม 78,899,592.20 64,208,451.50 13,599,596.50 1,091,544.20 81.38 
ค่าตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกจิ 3,136,445.00 2,081,415.80 0.00 1,055,029.20 66.36 
เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชเฉพาะกิจ 

48,750.00 14,835.00 0.00 33,915.00 30.43 

กองทนุเงนิทดแทน พรก.เฉพาะกิจ 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 39,283,000.00 39,283,000.00 0.00 0.00 100 
ค่ารักษาผู้ป่วยไรส้ิทธิ 36,428,797.20 22,829,200.70 13,599,596.50 0.00 62.67 

 ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย แต่ได้ก่อหนี้ไว้แล้ว จำนวน 13,599,596.50 บาท เป็นส่วนของ 
 โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 12,339,596 บาท และโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จำนวน 
 1,260,000 บาท ได้รับแจ้งว่า ได้ส่งเอกสารมาตั้งเบิกที่ สสจ.แล้ว 
  
 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ภาพรวม 133,928,629.71 110,329,010.22 0.00 23,599,619.49 82.38 
ครุภณัฑ ์ 18,179,400.00 18,179,000.00 0.00 400.00 100 
สิ่งก่อสร้าง 
-อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี ปี 
64 

67,128,107.30 43,811,020.37 0.00 23,317,086.93 65.26 

ค่าตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกจิ 938,322.56 679,500.00 0.00 258,822.56 72.42 
เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชเฉพาะกิจ 

42,285.00 18,975.00 0.00 23,310.00 44.87 

ค่าตอบแทนฉดีวัคซีน 11,702,506.85 11,702,506.85 0.00 0.00 100 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 28,113,145.00 28,113,145.00 0.00 0.00 100 
ค่าฉีดวัคซีนฯ กลุ่มมีปญัหาสถานะ
และสิทธิ 

892,800.00 892,800.00 0.00 0.00 100 

ค่ารักษาผู้ป่วยไรส้ิทธิ 6,932,063.00 6,932,063.00 0.00 0.00 100 
 
 สรุปประเด็นการจัดสรร/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1) เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
 2) กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น เพ่ิงได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณมาในช่วง 
 ปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ขอให้ดำเนินการขออนุมัติแผนการดำเนินงานให้เรียบร้อย ภายในวันที่  
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 15 สิงหาคม 2565 
 3) กรณีในแผนงานมีกิจกรรมที่เบิกจ่ายตามระเบียบฝึกอบรมฯ ต้องจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติให้ 
 เรียบร้อย พร้อมยืมเงินเพ่ือจัดทำโครงการฯ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15  
 กันยายน 2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 - งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี และงบลงทุนปี 2565) 

นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมคมสัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 
 ผูกพันข้ามป ีและงบลงทุนปี 2565 ดังนี้ 

- งบลงทุนผูกพัน ปี 2563 - 2565 
รายการที ่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 ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง จำกัด 

  ความกา้วหน้า 
 - หมดสัญญาจ้าง แจ้งค่าปรับ กับผู้รับจ้าง 
             - เบิกจ่าย งานงวดที่ 11-12 และอยู่ระหว่างงานก่อสร้างงวดที่ 13-14 ( 2 งวดสุดท้าย)  
              คาดว่าจะส่งงานทั้ง 2 งวด สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 
 รายการที่ 2  อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม รพ.หัวหิน  เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้ 
 สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง  188,888,888.00 บาท งบผูกพันปี 2563 
 ถึง 2565 ระยะเวลา 820 วนั 17 งวดงาน สัญญาเลขท่ี 321/2564  ลงวันที่ 1 มี.ค. 2564 เริ่ม 
 สัญญา 2 มี.ค.2564 - 24 ส.ค. 2566 

ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5  

 งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพันปี 2564-2566) จำนวน 1 รายการ 
 - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  9,796 ตารางเมตร   
 วงเงนิ 140,270,573.07 บาท ปรับตามสัญญาแนบท้าย ระยะเวลา 660 วัน 16 งวดงาน สัญญา 
 เลขที่ 662/2564 ลว. 23 ก.ย. 2564   เริ่ม 24 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 15 ก.ค. 2566 

ความก้าวหน้า ภาพรวมประมาณ 15 % (ณ 15 ก.ค.65)  ดำเนินการมาแล้ว 294 วัน เหลือระยะเวลา 
366 วัน  กำลังเบิกจ่ายงานงวดที่ 3  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4  งานงวดที่ 6 น่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน 
งบประมาณอาจถูกพับไป ต้องใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลแทน 

  งบลงทุนปี 2565  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) จำนวน 1 รายการ 
 - อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.กุยบุรี จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 12,580,000 บาท งบปีเดียว  
 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขที่ 195/2565  ลว 14 ก.พ.2565 เริ่ม 15 ก.พ.2565  
 สิ้นสุด 9 ก.พ.2566  ผู้รับจ้าง หจก.อุน่รุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง 
 ความก้าวหน้า ภาพรวมประมาณ 20 % (ณ 15 ก.ค.65)  ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 156 วัน เหลือ  
 204 วัน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 รอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดวันประชุมเพ่ือตรวจรับงานงวดที่ 1   
 ขณะนี้ปฏิบัติงาน งวดที่ 2  ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง  
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 งบลงทุนปี 2565  รายการครุภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.65) 
1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย (รพ.บางสะพานน้อย,รพ.สามร้อยยอด)  

 อยู่ในขั้นตอน ส่งมอบ 8 ส.ค.65 
2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  

4 เตียง(รพ.สามร้อยยอด) 
อยู่ในขั้นตอน รอส่งมอบครุภัณฑ์ 
3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. (รพ.กุยบุรี,รพ.บางสะพาน,รพ.บางสะพาน    

น้อย, รพ.ปราณบุรี) 
อยู่ในขั้นตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์  

ประธาน รายการที่ 2 และ 3 ให้เร่งรัดการส่งมอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงาน 
 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ดังนี้ 
 ปี 2564  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ 2 ส.ค.65 ยังอยู่ในขัน้ตอนบริหารสัญญา   
 จำนวน 1 รายการ ของ รพ.กุยบุรี  วงเงินงบค่าเสื่อม จำนวน 278,037.51 เป็นรายการ เตียงผู้ป่วย 
 ชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ครบกำหนดส่งมอบของตามสัญญา 
 ในวันที่ 27 ส.ค.2565 
 ความก้าวหน้า ผู้ขายแจ้งส่งมอบในวันที่ 8 ส.ค.2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายในสัปดาห์นี้ 

                     ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว  18,078,307.54 บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 35.51  ตรวจรับแล้ว 4,033,724.81 คิดเป็นร้อยละ 7.92 ทำสัญญาแล้ว  
 10,738,876.32 คิดเป็นร้อยละ 21.09  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ต้องเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  
 34 รายการ วงเงิน 18,066,533.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.48  โดยขอให้โรงพยาบาลและ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินต่อไป 

 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม ปี 2565 
 1. รพ.บางสะพาน จัดสรรระดับหน่วยบริการ รายการตามแผนเดิม ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารระหว่าง 
 ทางเชื่อมเดิมกับอาคารผู้ป่วยใน วงเงินค่าเสื่อม 1,491,543.28 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นรายการ  

(1) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ พร้อมระบบควบคุมค่า
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง วงเงินค่าเสื่อม 900,000 บาท  

(2) ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 1 เครื่อง วงเงินค่าเสื่อม ๕๕๐,000 บาท 
(3) เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 1 เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

(ค่าเสื่อม ๔๑,๕๔๓.๒๘ บาท / สมทบ ๘,๔๕๖.๗๒ บาท) 
 รวมเงิน 1,500,000 บาท  (ค่าเสื่อม ๑,๔๙๑,๕๔๓.๒๘ บาท / สมทบ ๘,๔๕๖.๗๒ บาท) ทั้ง 3  
 รายการมีเลขครุภัณฑ์เดิม รายการที่ 1 จัดซ้ือโดยวิธีสืบราคา มีเอกสารสืบราคาแนบ ส่วนรายการที่ 2  
 และ 3 ใช้ราคาของ กบรส. 
 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ : โรงพยาบาลได้ทำการสำรวจพื้นที่สำหรับงานจ้างปรับปรุงทางเชื่อม 
 อาคารระหว่างทางเชื่อมเดิมกับอาคารผู้ป่วยใน (รายการตามแผนเดิม) พบว่า ชั้นใต้ดินมีระบบ  
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 Manhole หรือบ่อพักน้ำ อยู่ในหลายพื้นท่ี เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง  
 ทำให้ไม่สามารถลงเสาสำหรับงานจ้างดังกล่าวได้ 
 2. รพ.สามร้อยยอด จัดสรรระดับหน่วยบริการ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพ วงเงิน  
 ค่าเสื่อม 1,๐๐๐,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นรายการ  

(1) เครื่องบริหารแขนขาแบบแอคทีฟและพาสซีฟ 1 เครื่อง วงเงินค่าเสื่อม ๔๖๕,000 บาท  
(2) ยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง วงเงิน ๔๖๐,000 บาท (ค่าเสื่อม ๔๔๕,๑00 บาท/ สมทบ ๑๔,๙00 บาท 
(3) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 1 เครื่อง วงเงินค่าเสื่อม 70,000 บาท  
(4) เครื่องขัดฟัน 1 เครื่อง วงเงินค่าเสื่อม ๑๙,๙00 บาท  

 รวมเงิน 1,๐๑๔,๙00 บาท  (ค่าเสื่อม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท / สมทบ ๑๔,๙๐๐ บาท) ทัง้ ๔ รายการมี 
 เลขครุภัณฑ์เดิม รายการที่ 1 จัดซ้ือโดยวิธีสืบราคา มีเอกสารสืบราคาแนบ ส่วนรายการที่ 2 - ๔ ใช ้
 ราคาของสำนักงบฯ 
 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ : โรงพยาบาลได้รับจัดสรรเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพ 
 แล้วจากงบเงนิกู้โควิด 19 

ประธาน   การบริหารงบค่าเสื่อมในปีต่อไป ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ติดตามดูว่ารายการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการและเร่งรัดเบิกจ่าย 
2. รายการใดที่ดำเนินการไม่ได้ จะขอปรับเปลี่ยน ให้เร่งปรับเปลี่ยนแตเ่นิ่น ๆ 
3. ขอให้ถือเป็นนโยบายว่า รายการที่ขอ ให้ตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อนเสนอเข้าแผน   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 3.3 รายงานสถานะการเงินการคลัง ของหน่วยบริการเดือนมิถุนายน 2565 

นางสาวพชรวรรณ  จันทร์ทัพ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสถานะการเงิน 
 การคลังของหน่วยบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2565  

 

ประเภทลูกหนี้ค่ารักษา ณ เดือน มิถุนายน 65  ข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2565    
1. รพ.ประจวบฯ  

- ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช. 23,613564.90  
คิดเป็น 13.74 %  
- ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP 33,308,526.82 คิดเป็น 19.38 %   

หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC NI 
 Risk 

Scoring 
EBITDA เงินบำรุงคงเหลือ 

-1.5 -1 -0.8 
ประจวบครีีขันธ์,รพท. 2.1 1.99 1.14 226,181,668.64 91,620,205.18 0 122,257,227.83 29,633,858.68 
กุยบุรี,รพช. 7.49 7.3 5.24 90,673,300.09 38,386,646.92 0 40,712,038.32 59,230,084.62 
ทับสะแก,รพช. 4.51 4.42 3.23 57,854,909.86 35,751,378.68 0 29,346,462.98 36,771,573.10 
บางสะพาน,รพช. 7.6 7.29 2.55 303,473,735.47 261,528,340.01 0 285,276,808.81 71,062,249.72 
บางสะพานน้อย
,รพช. 3.05 2.92 1.86 57,452,005.51 32,923,435.88 0 37,058,109.96 24,063,245.13 
ปราณบรุี,รพช. 5.93 5.81 3.54 185,929,341.33 137,345,136.30 0 141,988,245.26 95,851,640.48 
หัวหิน,รพท. 4.24 3.92 2.74 659,037,637.15 226,972,283.38 0 270,544,552.60 358,561,344.54 
สามร้อยยอด,รพช. 8.97 8.75 7.31 215,114,342.69 81,702,948.30 0 85,103,369.72 170,332,842.56 
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- ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 26,519,929.73 คิดเป็น 15.43 %  
 ๒. รพ.กุยบุร ี  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 4,988,947.83  
 คิดเป็น 17.27 %  
  - ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย 4,703,604.96 คิดเป็น 16.28 %   
  - ลูกหนี้ค่ารักษา UC – IP 3,593,624.22  คิดเป็น 12.44 % 
 ๓. รพ.ทับสะแก  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 6,175,282.92  
 คิดเป็น  32.66 %    
  - ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 2,258,321.00 คิดเป็น 11.94 % 
  - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP  นอก CUP ในจังหวัด สังกัด สธ 2,254,010.00 คิดเป็น 11.92 % 
 ๔ รพ.บางสะพาน  
  - ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปญัหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP 55,809,651.01  
 คิดเป็น 25.66 %  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.  21,339,428.50         
 คิดเป็น 9.81 %  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช.  47,576,710.73  
 คิดเป็น 21.88 % 
   
 ๕. รพ.บางสะพานน้อย  
  - ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP 8,554,501.75 คิดเป็น
 28.72 %  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.  6,763,772.00 
  คิดเปน็ 22.71 %   
  - ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 3,233,319.25 คิดเปน็ 10.86 % 
 ๖.รพ.ปราณบุรี  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช. 32,503,245.59  
 คิดเป็น 38.21 %  
  - ลูกหนี้ค่ารักษาที่มีปัญหาสถานะสิทธ IP  19,667,136.00 คิดเป็น 23.12 %  
  - ลูกหนี้ค่ารักษา – คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP  7,533,257.00  
 คิดเป็น 8.86 %              
 ๗. รพ.หัวหิน  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช. 60,123,184.47  
 คิดเป็น 25.37 %         
  - ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 16,865,251.31 คิดเปน็ 7.12 % 
  - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP 35,653,940.35 คิดเป็น 15.04 % 
 ๘. รพ.สามร้อยยอด  
  - ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา- OP จาก สปสช. 15,377,983.00  
 คิดเป็น 39.91 %   
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  - ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 7,621,482.00 คิดเป็น 19.78 % 
  - ลูกหนี้คา่บริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช.  2,668,593.75 
 คิดเป็น 6.93 %  

ประธาน  การตามเก็บลูกหนี้ ต้องตามเก็บให้ได้ครบทุกหน่วย  

 นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เสนอให้มีมาตรการลดจำนวยเงินกรณจี่าย 
 หนี้ เร็วขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เร่งจ่าย 
 

 ระยะเวลาการเรียกเก็บลูกหนี้สิทธิ UC, CSMBS, SSS ปีงบประมาณ 2565 ณ Q1, Q2 , มิ.ย.65 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเวลาการชำระเจ้าหนี้ค่ายา และค่าภัณฑ์มิใช่ยา ณ เดือนมิถุนายน 2565   

หน่วยบริการ 
Cash  

Average Payment Period (ยาและเวชภณัฑ์มิใชย่า) 

ถ้า cash น้อยกว่า 0.8 และ Payment > 180 

ถ้า cash มากกวา่หรือเท่ากบั  0.8 และ Payment >90 

Q1 Q2 มิ.ย.-65 Q1 Q2 มิ.ย.-65 
รพ.ประจวบครีีขันธ์ 1.13 1.19 1.14 259 246 217 
รพ.กุยบุร ี 2.06 5.33 5.24 220 194 212 
รพ.ทับสะแก 2.5 2.59 3.23 4,544 254 147 
รพ.บางสะพาน 1.09 2.25 2.55 264 125 137 
รพ.บางสะพานน้อย 1.73 1.84 1.86 162 152 136 
รพ.ปราณบุร ี 1.36 2.45 3.54 165 181 166 
รพ.หัวหิน 1.79 2.82 2.74 113 105 103 
รพ.สามร้อยยอด 5.51 6.87 7.31 135 129 129 

  การจัดทำแผนและผลการชำระเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ ปี 2565  
  - ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข 0033/ว3038   
 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 2/2565  
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 ในพ้ืนทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 มีประเด็นการตรวจราชการ  
 เรื่อง การชำระเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565 
  - ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนและผลการชำระเจ้าหนี้ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน 
 มิถุนายน 2565 ส่งภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนถัดไปรายงานผลภายในวันที่ 25  
 ของเดือน ซึ่งกลุ่มงานประกันกำลังอยู่ระหว่างติดตามแผนและผล และจะรายงานความคืบหน้าในการ 
 ประชุมครั้งถัดไป 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  

 3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ.ประจำ Q2 ปี 2565 
     1. หน่วยบริการมีแผน LOI(ที่สามารถปฏิบัติได้) รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI เพิ่มรายได้ ลด 
 รายจ่าย สร้างนวัตกรรม  ภายในวันที ่20 พ.ค.2565   
นางสาวพชรวรรณ จันทร์ทัพ  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า

หน่วยบริการทุกแห่ง ทั้งในส่วนของ รพ. และ รพ.สต. ไดส้่งแผน LOI ครบแล้ว  แต่ยงัขาดผลการ
ดำเนินงาน 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ และขอให้รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนในการประชุมครั้งถัดไป 

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

นำระบบ IT มาใช้ ในการเก็บค่าบริการแบบออนไลน์ 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง มีระบบ e-payment ในการเก็บค่าบริการ แต่ใน 
 ส่วนของการพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์  ขณะนี้มี 5 โรงพยาบาล ที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
 ส่วนอีก 3 โรงพยาบาล ยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ดังนี้ 
 รพ.ประจวบฯ  อยู่ระหว่างจัดหาเครือ่งมือ/อุปกรณ์ ผ่านการพิจารณาจาก คกก.จัดหาคอมฯ ระดับ 
 จังหวัดแล้ว อยู่ในขั้นเสนอ คกก.จัดหาคอมฯ ระดับเขต พิจารณา 
 รพ.กยุบุร ี อยู่ระหว่างพิจารณาปรับเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งานจาก HOSPos เป็น HOSxP  
 รพ.หัวหิน  โปรแกรมพร้อมใช้ แต่เปิดใช้งานจริง 1 แผนก ที่เหลืออยู่ระหว่างเลือกกิจกรรมบริการที ่
 จะเปิดใช้ระบบ ซ่ึงต้องสอนและทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติแก่ผู้ใช้งาน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

 3. Post pandemic 
 3.1 เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม3) 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 รายงานผลการดำเนินงานการเพ่ิมความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุน้ตามเกณฑ์ตาม 
 เป้าหมาย  

1. ประชาชนทั่วไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  เป้าหมาย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได ้33.13%  
  2. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการฉดีวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 28.40%  
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 ๓. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ไดร้ับการฉีดวัคซนีไม่น้อยกว่า 1 เข็ม  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 64.20%  
 

ประธาน ขอให้แต่ละอำเภอติดตามข้อมลูกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ และเร่งหามาตรการเพิ่มการฉีดให้มากขึ้น  
 โดยเฉพาะมาตรการเพิ่มจุดฉีดในหน่วยบริการ โดยการซักประวัติการฉีดวัคซีน และให้ข้อมูลเพ่ือ 
 การตัดสินใจรับบริการฉีดวัคซีนของผู้มารับบริการ ก่อนการเขา้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกหรือคลินิก 
 ให้บริการต่างๆ ของหน่วยบริการ  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ 
นายโกญจนาท  สุทธิสำแดง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 รายงานผลการดำเนินงานจำนวนสถานประกอบการที่ผ่าน SHA, SHA Plus+, SHA+ แยกรายอำเภอ  
 ข้อมูล 1 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
  

อำเภอ SHA  SHA Plus+ SHA + 

หัวหิน 765 350 520 
ปราณบุรี 62 25 35 
สามร้อยยอด 30 7 19 
กุยบุรี 11 2 11 
เมือง 58 11 35 
ทับสะแก 13 4 21 
บางสะพาน 25 9 23 
บางสะพานน้อย 10 2 10 

 สถานประกอบการประเภท โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ บาร์ ทีไ่ด้รับการประเมินและผ่านเกณฑ ์
 มาตรฐาน SHA+ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รวมทั้งสิ้น 852 แห่ง จากเป้าหมาย 1,595 แห่ง  แยกราย 
 อำเภอ ดังนี้ 

     อำเภอ เป้าหมาย สปก.ที่ได้รับการประเมิน 
หัวหิน 623 622 
ปราณบุรี 288 56 
สามร้อยยอด 98 21 
กุยบุรี 59 15 
เมือง 313 51 
ทับสะแก 90 32 
บางสะพาน 89 41 
บางสะพานน้อย 35 14 

รวม 1,595 852 
  
 ร้อยละสถานประกอบการ ที่ประเมินตนเองผ่านแพลต์ฟอร์ม TSC 2 Plus เป้าหมายจากกรมอนามัย 
 ร้อยละ 80  ผลงานผ่านเกณฑ ์3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี  
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มติที่ประชุม  รบัทราบ  
 

 4. ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  
นางเพช็รัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ 
 บริการ รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต./ศสม./รพ.ทีม่ีเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ บันทึกข้อมูลประชากร 
 ในโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณ  เป้าหมาย ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50  ผลงานภาพรวมจังหวัด 
 ประจวบครีีขันธ์ ข้อมูล ณ 8 สิงหาคม 2565  ร้อยละ 80.44 อยู่ในลำดับที่ 4 ของเขตสุขภาพที ่5  

อำเภอ 
ประชากร 
ทัง้หมด 

ข้อมูลจำนวน
ครอบครัว 
( ปี 64) 

ประชากร 
ทีม่ี 3 หมอ 

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 
(%) 

ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม  
หัวหิน 73,793 5,313 43,417 41 709 5,130 66.04% 

ปราณบรุ ี 46,564 11,338 38,844 76 1,883 4,987 96.24% 

สามร้อยยอด 40,261 1,417 38,844 50 973 5,787 100.00% 

กุยบรุ ี 33,935 5,821 18,623 30 579 3,248 72.03% 

เมือง 69,530 2,558 52,617 81 621 10,043 79.35% 

ทับสะแก 39,761 8,638 22,991 72 222 4,623 79.55% 

บางสะพาน 56,572 14,020 34,082 88 1,931 6,572 85.03% 

บางสะพานน้อย 27,806 27 19,109 57 517 3,456 68.82% 

รวม 388,218 49,132 263,155 495 7,436 43,875 80.44% 

ที่มา: ระบบ 3 หมอรู้จักคณุ 

มติที่ประชุม  รบัทราบ  

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ป่ันป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 
นางสุมา เหมทัต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  แจ้งโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น 
 ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็น 
ดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพการจัดกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ
พระราชกรณียกิจ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆ 
เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค  
3. เพ่ือให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต การจัดกิจกรรม เช่น จัดทำสื่อรูปแบบ Info Graphic จัดเสวนา 
เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้ วิธีการป้องกัน การเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
เป้าหมายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 890 ชุด แบง่เป็น 

 1. Race Pack สนับสนุนฟรีจากส่วนกลาง จำนวน 480 ชดุๆ ละ 300บาท เป็นเงิน 144,000 บาท 
  - รายได้ 50% (72,000) เข้ามูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราชฯ อีก 50% (72,000) เข้ากองทุน 



17 
 

 สุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 2. Race Pack เพ่ิมเติมตามเป้าผู้สมัครฯ จำนวน 410 ชุดๆ ละ 170 บาท เป็นเงิน 69,700 บาท 
  - รายได้ 50% (34,850) เข้ามูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราชฯ อีก 50% (34,850) เข้ากองทุน 
 สุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ประมาณการรายรับรวมเข้ากองทุน สุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 106,850 บาท  
 ยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
 การรบัสมัคร 

 - online : ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2565  
  - Onsite : ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2565  
  - ค่าสมัคร เดิน/วิ่ง ทุกระยะ 300 บาท 
 ค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายการคีย์ระบบไทยรัน 10 บาท 
- ค่าส่งเสื้อทางไปรษณีย์ ชุดละ 60 บาท (3 ตัว) 

 การสะสมจำนวนแคลอรี่ (Kcal)  
 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะสมจำนวนแคลอรี่ได้จาก 2 Application คือ ก้าวท้าใจ  หรือ CCC  
 (Calories Credit Challenge) โดยเลือกเพียง 1 App.  
 เส้นทางการวิ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1. ระยะทาง 10 กม. จากสะพานสราญวิถี เลียบไปตามอ่าวประจวบจนถึงวนอุทยานเขาตามอ่งล่าย 
 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  ไป - กลับ 
 2. ระยะทาง 5 กม. จากสะพานสราญวิถี เลียบไปตามอ่าวประจวบ จนถึงเกาะหลักรีสอร์ท       
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ไป – กลับ 
 
 
 กำหนดการวิ่ง 
 - วันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2565   
 04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่บริเวณงาน ตั้งขบวน  
 05.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้าจุดสตาร์ท เตรียมตัว 
 05.10 น. พิธีกรข้ึนเวทีกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม  ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม               
 05.15 น. พิธีกรแนะนำเส้นทางในแต่ละประเภทรวมถึงจุดให้บริการ 
 05.25 น. พิธีกรเชิญตัวแทนกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น  
     ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ                               
 05.30 น.  พิธีกรเชิญประธานขึน้บนเวทีเปิดการจัดกิจกรรม 
 05.35 น. พิธีเฉลิมพระเกียรติ     
 05.45 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพ  ณ แถวการจัดกิจกรรม                
 05.55 น. พิธีกรนำเข้าสู่ช่วงเตรียมตัว การปล่อยตัว กิจกรรมต่างๆ  
 06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน/วิ่งเพ่ือสุขภาพ (10กม.) ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     เดนิ/วิ่งเพ่ือสุขภาพ (5กม.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม เริ่มเข้า  
     สู่เส้นชัย พร้อมรับเหรียญที่ระลึก 
 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สสจ.ปข. สมัครเข้าร่วมโครงการ และช่วยกันดำเนินงาน 



18 
 

  
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เสนอให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพ เนื่องจาก 
 เคยจัดงานมาก่อน และกองทุนกองทุนสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ที่  
 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ประธาน  ให้จัดตั้งทีมคณะทำงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 สถานการณ์โรคฝีดาษวานร  
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอรายงาน 
 สถานการณโ์รคฝีดาษวานร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 7  สิงหาคม 2565 พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก  
 27,562 ราย ใน 83 ประเทศ ประเทศท่ีมีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 7,084 ราย  
 สเปน 4,942 ราย  เยอรมัน 2,887 ราย อังกฤษ 2,677 ราย และฝรั่งเศส 2,241 ราย สำหรับ 
 ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 4  ราย เป็นชาวต่างชาติ 2 ราย ชาวไทย 2 ราย  อาการไม่รุนแรง  

 อาการของโรค 
 จะเกิดหลังอาการไข้  1-3  วัน ลักษณะของผื่นจะเริ่มจาก ผื่นแดงราบ   ผื่นแดงนูน  ตุ่มน้ำ   ตุ่มหนอง 
 ตามลำดับ จากนั้นจะตกสะเก็ด และหลุดลอกออก โดยผื่นจะพบมากที่บริเวณ ใบหน้า แขนขา ฝ่ามือ 
 ฝ่าเท้า บริเวณลำตัว ในบางราย อาจมีผื่นบริเวณเยื่อบุช่องปาก อวัยวะเพศ และเยื่อบุตา 
  การแพร่เชื้อ     
 จะเริ่มแพร่เชือ้ได้เล็กน้อยตั้งแต่เริ่มมีอาการ ไข้ แต่จะแพรเ่ชื้อได้สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มมีผื่นขึ้นจนกระทั่ง 
 สะเก็ดหลุดลอกออกท้ังหมด โดยทั่วไปโรคฝีดาษวานรจะหายได้เองใน 2-4 สัปดาห์ โอกาสเสียชีวิตจาก 
 โรคฝีดาษวานรในคนทั่วไป คือ 3-6 % เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ 
 เมื่อสงสัยว่าเป็นฝีดาษวานร  
 กรณี มอีาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต ผื่นหรือสงสัยตนเอง หรือ ผู้ใกล้ชิดเป็นฝีดาษวานร หรือ                                 
 เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยฝีดาษวานร หรือผู้ที่สงสัยเป็นฝีดาษวานร    ให้ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที ่
 สาธารณสุขในพ้ืนที่ทันที พร้อมทัง้ ให้ประวัติแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสโรค หรือประวัติ 
 การเดินทางไปพื้นท่ีเสี่ยงด้วย การเดินทางเพ่ือรับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ให้มีการนัด 
 หมายล่วงหน้า  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  โรคฝีดาษวานร ป้องกันได้ง่าย เพียงปฏิบัติตาม 
 มาตรการ Universal Prevention ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย  
 และโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ขอให้เพ่ิมการระมดัระวัง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า  
 เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
     

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานสถานการณ์ 
 โรคไขเ้ลือดออกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ลำดับที่ 15 ของประเทศ ลำดับที่ 3 ของเขตสุขภาพท่ี 5 
 จำนวนป่วย/ตายมากสุดที่อำเภอหัวหิน แนวโน้มการระบาดรายตำบล สัปดาห์ที่ 31 ปี 2565 มี 4 
 ตำบล ได้แก่ ตำบลหัวหิน ตำบลหนองแก และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในอำเภอหัวหิน และตำบลทองมงคล  
 ในอำเภอบางสะพาน พบผู้ป่วยเสียชีวิตสงสัยโรคไข้เลือดออก ในอำเภอหัวหิน จำนวน 1 ราย ทีม   
 CDCU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีม CDCU อำเภอหัวหิน และเทศบาลเมือง 
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 หัวหินไดล้งพื้นที่สอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ สำรวจและทำลาย 
 แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย บ้านผู้ป่วย สำรวจ 2 ภาชนะ พบลูกน้ำ  
 2 ภาชนะ CI = 100.0 รัศมรีอบ 100 เมตร บ้านผู้ป่วย สำรวจทั้งหมด 180 หลังคาเรือน พบ 92  
 หลังคาเรือน HI = 51.1 
 มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ต้องดำเนินการต่อไป 
 1. ดำเนินการพ่นหมอกควัน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพ้ืนที่ชุมชนสมอเรียง 
 อีก 2 ครั้ง คือ Day 3 และ Day 7 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 2. ค้นหาผู้ป่วย Fever Alert กรณีเป็นไข้ สงสัยเป็นไข้เลือดออกในชุมชนอีก 28 วัน จนไม่มีผู้ปว่ย 
 รายใหม่ 
 3. รณรงค์กิจกรรม Big Cleaning Day ในตำบลหัวหิน 
 4. ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนมัธยมสาธุการ 
 วิทยา และโรงเรียนดรุณศึกษา ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 
 5. จัดทำ Dead Case Conference 
 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3  สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลัง (พบส.) 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ แจ้งให้ที่ 
 ประชุมทราบถึงผลการเยี่ยมเสริมพลัง Service Plan จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบ พบส. 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 สรุปข้อชื่นชม 
 1.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 2.มีโครงสร้าง มีคำสั่งคณะกรรมการทุกสาขา 
 3.บางอำเภอมีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างสาขา / เชื่อมโยงปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูม ิ
 4.มี Best Practice 
 5.มีแผนบูรณาการ คน เงิน ของ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 สรุปปัญหา  อุปสรรค 
 1. ด้านบุคลากร 
  1 ขาดแคลนบุคลากรบางสาขา  เช่น  แพทย์/พยาบาลเฉพาะทาง  
  2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการดูแลผู้ป่วยเฉพาะสาขา 
  3 ขาดการสื่อสารการนำนโยบาย  ข้อสั่งการลงสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ 
  4 สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. ด้านโครงสร้าง / ระบบ 
  1 มีแม่ข่าย/ศสต. 2 แห่งในจังหวัด บางครั้งขาดการบูรณาการ, แนวทางการรักษา/การส่งต่อ 
  ต่างกัน 
  2 ระบบส่งต่อ ทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด นอกเขต 
  3 ความเชื่อมโยงระหว่างสาขา โดยเฉพาะโรค NCD 
  4 ความเชื่อมโยงระดับสถานบริการ ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ 
  5 ขาดการทบทวน CPG 
 3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1 การบันทึกข้อมูลใน HDC ยังไม่ครบถ้วน 
              2 ฐานข้อมูลผู้ป่วย NCD เกินจากที่ป่วยจริง 
 4. ด้านทรัพยากร 
  ขาดเครื่องมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น  เครื่องช่วยหายใจ, ตู้อบเด็ก 
 5. ด้านอื่นๆ 
  ภูมิประเทศ / ระยะทางของจังหวัด 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.4  สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดงาน ณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดงาน ณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ 
 ลำดับที่ 4 ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 - รายการตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ ์จากการประเมินในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 ตัว 

ในจำนวนนี้มี 2 ตัว ที่ผลงานผ่านเกณฑ์ แต่เขตสุขภาพที่ 5 ไม่สามารถอัพเดทผลงานให้จังหวัดได้ ต้อง
ส่งให้กระทรวงเป็นผู้อัพเดทข้อมูล  

 - รายการตัวชี้วัด 14 ตัวทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย PA 1 ตัว และ KPI จำนวน 13 ตวั ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดที่กำหนดวัดผลงานในไตรมาส 3 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย 
 ตัวที่วัดที่เป็น PA จำนวน 1 ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่ 39 มะเร็ง ตกเกณฑ์ในส่วนของรังสีรักษา ผู้ป่วยต้องได้รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 

สัปดาห์ เป้าหมาย ร้อยละ 60, ผลงานร้อยละ 56.70 
 ตัวที่วัดที่เป็น KPI จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
  1) ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราตายมารดาไทยไม่เกิดเกณฑ ์เป้าหมาย <17% ,ผลงาน 80.94% 
  2) ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย (สูงดีสมส่วน) เป้าหมาย 64% , ผลงาน 63.27% 
  3) ตัวชี้วัดที่ 38 STEMI ไม่ผ่านเกณฑ์ในประเด็น 
   - ผู้ป่วยต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดตามเกณฑ์  เป้าหมาย 60%, ผลงาน 5.88% 
   - ผู้ป่วยได้รับการทำ Primary PCI  เป้าหมาย 60%, ผลงาน 48.57% 
     4) ตัวชี้วัดที่ 65 HA ไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของ รพช. เป้าหมาย 89% ,ผลงาน 66.67% 
  5 ตัวชี้วัดที่ 66 รพ.มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย 12%, ผลงาน  
        0%) 
 2. ตัวชี้วัดที่กำหนดวัดผลงานในไตรมาส 4 แต่ได้ลองวัดผลในไตรมาส 3 เพ่ือดูแนวโน้มการผ่านเกณฑ์ 

พบว่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 ตัว ประกอบด้วย 
  1) ตัวชี้วัดที่ 25 Stroke ตกเกณฑในส่วนของ Stroke Unit ซึ่งกำหนดว่า ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา

ใน Stroke Unit ภายใน 72 ชั่วโมง  เป้าหมาย 75% , ผลงาน 44.47% 
  2) ตัวชี้วัดที่ 26 TB ไม่ผ่านทั้งส่วนของอัตรารักษาสำเร็จ เป้าหมาย 88%, ผลงาน 56.33% และ

ส่วนของความครอบคลุม Screening เป้าหมาย 66%, ผลงาน 45.49% 
  3) ตัวชี้วัดที่ 30 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด เป้าหมาย น้อยกว่าปีที่แล้ว, ผลงาน เพ่ิมขึ้น 

1.07 
  4) ตัวชี้วัดที่ 33 ผู้ป่วยนอกได้รับการตรวจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป้าหมาย 20.5% , 

ผลงาน 16.82% 
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  5) ตัวชี้วัดที่ 44 บริจาคอวัยวะ เป้าหมาย 0.26% ผลงาน 0% 
  6) ตัวชี้วัดที่ 49 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยกัญชา 

เป้าหมาย เพ่ิมข้ึน 5% (จาก 322 คน), ผลงาน ลดลง 24.53% (243 คน)) 
  7) ตัวชี้วัดที่ 58 บริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย <4%, ผลงาน 5.32% 
  8) ตัวชี้วัดที่ 69 HIS Gateway เป้าหมาย 60%, ผลงาน 50% 
  

มตทิี่ประชุม รบัทราบ  

4.5 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจราชการ 
และนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

 แจ้งการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 256๕ เป็นการ 
ติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ  
และปัญหาสำคัญของพ้ืนที ่สำหรับการตรวจราชการและนิเทศงานในรอบนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 5 มีข้อชื่นชม ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ เพ่ือเป็นโอกาสพัฒนา 
ของจังหวัดต่อไป ดังนี้ 
โครงการพระราชดำริ 

 - ขอให้ทมีงานลงพื้นที ่ค้นหาสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้การทำงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่อง 
หนอนพยาธิ ซึ่งตามรายงานแจ้งว่ามีการให้ยารักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงควร
วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยเพ่ือให้แก้ปัญหาไดด้ียิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กและ
หญิงตั้งครรภ์ด้วย  
 
 
ราชทัณฑ์ปันสุข 
- การอบรม อสรจ. ขอให้บูรณาการด้านการแพทย์แผนไทยด้วย เพ่ือที่เมื่อ อสรจ.พ้นโทษแล้ว ยัง 
สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ ไปใช้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรืออาจส่งเสริมด้านการผลิตในเรือนจำ เช่น 
การผลิตหรือปลูกฟ้าทะลายโจรในเรือนจำ การให้ความรู้ทักษะการปลูกและการใช้สมุนไพร การนวด
แผนไทย การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การใช้ยาเสพติด ได้แก่ การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่เหมาะสม เป็นต้น  
กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

 - เขตสุขภาพท่ี 5 มีสถานทีผ่ลิตสมุนไพรทางการแพทย์ ที่มีศักยภาพ 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลอู่ทอง  
 โรงพยาบาลดอนตูม และโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ (พนมทวน) จึงขอให้ช่วยส่งเสริมการผลิต โดยช่วย 
 สนับสนุนการสั่งซื้อ-สั่งใช้ ผลิตภัณฑ์จากภายในเขตด้วยกันให้มากข้ึน 

 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
- PCU/NPCU : ขอให้สนับสนุนการจัดให้แพทย์ใช้ทุนปี 1 ได้เข้ารับการอบรม FM (2 * 2) โดยให้เริ่ม
อบรมตั้งแต่ช่วงทีป่ฐมนิเทศ เพ่ือให้แพทย์มีความพร้อมตาม requirement ในการสามารถปฏิบัติงานใน   
PCU/NPCU ได้ทันท ี
- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งมีโครงสร้าง อสม., 3 หมอ, พชอ. ขอให้มีการบูรณาการการทำงานด้วยกัน 
โดยทำในเรื่องที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ เช่น การร่วมกับภาคีเครือข่ายหรืออำเภอในการทำ
โครงการ ต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสาธารณสุขได้ เช่น การร่วมโครงการจัดการดูแลสุนัขจรจัดทั้ง
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ระบบ จะมีผลกระทบในการลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ การร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะรอบบ้าน 
จะมีผลกระทบที่ช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและสามารถลดการเกิดโรคไข้เลือดออกได้ เป็นต้น 
โดย 3 หมอ สามารถทำงานเชื่อมโยง บูรณาการกับ พชอ. ได ้

 สุขภาพกลุ่มวัย 
- สุขภาพจิต เพ่ิมการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำคดียาเสพติด  หากเราจัดการปัญหานี้ได้ดีจะ
ช่วยแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ทีจ่ะตามมาได้ด้วย  

  - สุขภาพกาบ ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ส่วนขาดที่จำเป็นใน 
 การตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยมารดาและทารก และดำเนินการจัดซื้อ-จัดหา ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้  
 ซ่ึงจะช่วยป้องกัน หรือลดอุบัติการณ์สำคญัของมารดาและทารกได้ 

 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
 - ควรมุ่งเน้นการทำงานด้านสาธารณสุขส่วนส่งเสริม ป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย NCD (DM/HT)  
 ให้ได้ดียิ่งขึน้ จะช่วยลดการรอคอย ลดป่วย ลดตายในโรงพยาบาลได้สำเร็จ 

งบลงทุน และการบริหารจัดการด้านการเงิน-การคลังสุขภาพ 
 การดำเนินการที่ผ่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถทำตามนโยบายของกระทรวงได้เป็นอย่างดี แต่ยัง 
 พบปัญหาในเชิงกระบวนการที่ต้องแก้ไข ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ดังนี้ 

- หน่วยบริการ ขอให้ตรวจสอบรายการหนี้สิน และเร่งรัดชำระหนี้ที่สามารถชำระได้ พร้อมตรวจสอบ
รายการที่มีปัญหาไม่สามารถชำระได้ เพ่ือทีจ่ะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องต่อไป  
*โรงพยาบาลปราณบุรี แจ้งว่าจะดำเนินการปรับต้นทุนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 

 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ (๑) กำกับ ติดตาม เรื่องลูกหนี้ภายในจังหวัด ให้มีกระบวนการ 
 คิดเงินของลูกหนี้อย่างเป็นธรรม เช่น มีกระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน 
 และ (๒) ตรวจสอบรายการต้นทุน IPD ของหน่วยบริการในจังหวัด พร้อมทั้งให้มีกระบวนการปรับ 
 ต้นทุน IPD ใน รพช. ให้น้อยกว่า รพท.  
 
 - โรงพยาบาลหัวหิน ขอให้ปรับแผนรายการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม   

เพ่ือให้กระบวนการก่อสร้างสามารถส่งมอบงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วส่งให้สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

 - ทุกหน่วยบริการ ขอให ้(๑) มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมรายได้ของหน่วยบริการ พร้อมทั้งระบุ 
 กระบวนการที่จะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้ (๒) จัดทำรายงานการดำเนินการด้านการเงิน-การ 
 คลัง ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ เพ่ือให้มีกระบวนการกำกับ ติดตามในทกุๆ เดือน และ  
 (๓) ตรวจสอบการ claim รายการเบิกจ่ายเงิน COVID-19 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการใช้ 
 จ่ายเงิน พร้อมทั้งมีหลักฐาน และเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ 

 ประเด็นอ่ืน  ๆ  
1. การพัฒนางานสาธารณสุขรองรับแผนพัฒนาจังหวัด 
    - ขอให้ สสจ. ทบทวนการทำแผนการทำงานที่จะส่งเสริมให้ประชาชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ได้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น ให้ม ีLife expectancy มากกว่า 85 ปี  
๒. การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ 

- ความท้าทายคือ การทำให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี มี Live Expectancy เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป  
๓. การตรวจสอบภายใน  
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- กรณีหน่วยบริการยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนนั้น ขอให้ทีมจังหวัดช่วยติดตามให้มีการดำเนินงาน
แก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไปด้วย 
๔. การพัฒนา ICT  

- เร่วรัดการทำ Health Informatic Exchange ที่เชื่อมโยงลงถึงระดับ รพ.สต.โดยเร็ว เพ่ือช่วยให้
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ได้มากขึ้น  

๕. การใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการ 
- เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในหน่วยบริการ ควรทำให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ และปรับ mindset 

ว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่องการเงินและสถานะทางการเงินร่วมกัน ส่วนการที่จะใช้เงินบำรุง
เพ่ือการลงทุนนั้น สนับสนุนให้ทำ แต่ต้องสร้างรายได้กลับคืนมาให้กับโรงพยาบาล เช่น การลงทุนกับ
บริการใหม ่ๆ หรือการลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น  
๖. การทำงานด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ในเรื่อง Health Security  

- ต้องทำให้เอกชนมาร่วมด้วยให้ได้ จึงจะไม่เกิดรูรั่วในระบบบริการ เช่น ตัวอย่างของสถานการณ์
ผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงที่รักษาในโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 
๗. การพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็นจังหวัดท่องเที่ยว  

- จำเป็นต้องจัดระบบด้านสุขภาพให้ดี หากระบบไม่ดี รายรับที่คาดว่าจะได้จากนักท่องเที่ยวจะไม่คุ้ม
ทุน และทำให้เกิดผลกระทบเสียหายมากกว่าการได้ประโยชน์ ดังนั้น ด้านการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว 
จังหวัดต้องเข้มแข็งในเรื่องของระบบสุขภาพ  
๘. การพัฒนาระบบการฉีดวัคซีน COVID-19  

- ขอให้ปรับระบบบริการ จากการตั้งรับที่จุดฉีดที่จัดตั้งข้ึน เป็นฉีดเชิงรุกในหน่วยบริการ เช่น กลุ่ม 
ผู้ป่วย 608 ที่นัดมาตรวจตามนัดหมายด้วยโรคต่าง ๆ ที่ OPD หรือคลินิกเฉพาะโรค ควรจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการ โดยหากยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือ 
หรอืยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นตามท่ีกำหนด ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ หรือสร้างความเข้าใจให้เกิดการ 
ยอมรับวัคซีนให้ได้ ทั้งนีห้น่วยบริการต้องมีความพร้อมในการรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินหากเกิดข้ึนใน 
กรณีหลังการฉีดวัคซีนด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.6 การจัดประชุมวิชาการสาธสารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565  
 ว่า มีกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565  สถานที่ ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน  
 กิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ และกิจกรรม “สร้างคุณค่า เชิดชูเกียรติแก่บุคลากร เพื่อ 
 เพ่ิมคุณค่าชีวิตการทำงาน” ในช่วงค่ำวันที่ 26 ก.ย.๒๕65 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
 จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ทั้งในระดับ สสจ., รพ. และ สสอ. และบุคลากรทางการ 
 แพทย์และสาธารณสุข ที่เป็นผู้รับผิดชอบงาน ในประเด็นงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ  
 สสจ., รพ., สสอ.รวม รพ.สต. ทั้งผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและทีมงานรุ่นน้อง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ 
 เข้าร่วมประชุม ส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ และที่พัก เบิกจากต้นสังกัด 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พัฒนาองค์ความรู้ 
    เกิดความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขยุคปัจจุบัน 
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2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรม 
    สุขภาพในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขใน 
    พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สิ่งที่พ้ืนที่ต้องเตรียมการ ในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย.2565 
1. ผลงานเด่น หรือ Best Practice เพ่ือนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุขใน 
เวทีวิชาการ วันที่ 26 กันยายน 2565  เบื้องต้นกำหนดเป้าหมาย อย่างน้อยอำเภอละ 1 เรื่อง สำหรับ 
รปูแบบการนำเสนอ และเกณฑ์การตัดสินผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 ๒. ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรม “สร้างคุณค่า  
 เชิดชูเกียรติแก่บุคลากร เพื่อเพ่ิมคุณค่าชีวิตการทำงาน” 
 ๓. ชุดการแสดง ฝากพิจารณาเตรียมไว้ อำเภอละ 1 ชุด   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 ๕.๑ พิจารณา (ร่าง) กรอบการจัดทำแผนงบค่าบรกิารทางการแพทย์  ที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
 งบลงทนุ (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 นำเสนอข้อมลู หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน 
 ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปี 2566 ในส่วนของกฎหมาย คำสั่ง ประกาศที่เก่ียวข้อง และ 
 แนวทางการจัดสรร ตามมติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 /2565 เมื่อวันที่  
 12 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ  
 2566 ในส่วนที่เกี่ยวกับ สป.สธ. โดยในเขตพ้ืนที ่เขต 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 และ 11 ยังคงให้ใช้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดสรรเหมือนปี 2565 
 กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2566  ดังนี้  

 ๑. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี แจ้งวงเงินที่จัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ 
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนอัตราต่อผู้มีสิทธิของงบ        
OP – P&P - IP โดยส่วนของ OP – P&P จัดสรรตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ และส่วนของ IP จัดสรร
ตามผลการบริการ IP (SUM adj RW) ของหน่วยบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน 
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริ การสาธารณสุข 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน พ.ศ. 2559  โดยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารายการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปี 2566 เมื่อ 27 ก.ค.2565 ผ่านระบบ ZOOM   

  - จำนวนวงเงินทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรในแต่ละระดับการบริหารงบ มีดังนี ้
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การบริหารงบ วงเงินที่ได้รับ จัดสรรให้ ผู้พิจารณาแผนคำขอ ผู้อนุมัติแผน 

ระดับหน่วยบริการ  
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 

35,323,837.10 รพท./รพช./ 
รพ.สต. 

คปสอ. สปสช.เขต 

ระดับจังหวัด  
ไม่เกินร้อยละ 20 

10,092,524.88 รพช./ 
รพ.สต. 

คปสจ.  

ระดับเขต  
ไม่เกินร้อยละ 10 

5,046,262.44 รพช./ 
รพ.สต. 

คกก.เขตสุขภาพ  

รวม 50,462,624.42    

  

 2.กรอบแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา 
   1. บริหารระดับหน่วยบริการ จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
       - ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เป็นผู้พิจารณาแผนการจัดหาฯ   
   ตามจำนวนวงเงินที่คำนวณได้จากสัดส่วนการจัดสรรระหว่าง รพ.สต.และ รพ. (รพ.สต. OP 50% +  
   P&P 50% : รพ. OP 50% + P&P 50% + IP ๑๐0% )    

- หากนอกเหนือจากสัดส่วนดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 
           อำเภอ (คปสอ.)  

- ให้ผู้รับผิดชอบงานงบค่าเสื่อมของ รพ./รพ.สต.บันทึกแผนจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างผ่าน 
   โปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ที่ www.nhso.go.th   
   พร้อมทั้งส่งแผนฯ และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอำเภอ 
   (คปสอ.) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  2565    

 
 
 
- จำนวนวงเงินค่าเสื่อมที่หน่วยบริการ (รพ.สต.-รพ.) ในแต่ละอำเภอได้รับ ในปี 2566 

หน่วยบริการ 
ประจำ 

โอนตรง CUP ไม่น้อยกว่า 70% 
สัดส่วน รพ.สต OP50% + PP50% : รพ.OP50% + PP50% + IP100% 

รพ.สต. รพ. รวม 
รพ.หัวหิน 2,318,098.77 8,800,814.75 11,118,913.52 
รพ.ปราณบรุ ี 1,153,550.38 1,614,971.58 2,768,521.96 
รพ.สามร้อยยอด 918,371.58 1,850,970.81 2,769,342.39 
รพ.กุยบุรี 821,127.27 1,179,963.35 2,001,090.62 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,673,982.46 5,659,617.56 7,333,600.02 
รพ.ทับสะแก 887,736.03 1,453,806.64 2,341,542.67 
รพ.บางสะพาน 1,518,396.53 3,757,662.85 5,276,059.38 
รพ.บางสะพานน้อย 732,299.05 982,467.49 1,714,766.54 

รวม 10,023,562.07 25,300,275.03 35,323,837.10 
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 ๒. บริหารระดับจังหวัด จัดสรรไม่เกินร้อยละ 20 และบริหารระดับเขต จัดสรรไม่เกินร้อยละ 10 
     - วงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนบริหารระดับจังหวัด จำนวน 10,092,524. 88 บาท สว่นวงเงินที ่

คาดว่าจะได้รับในส่วนของบริหารระดับเขต จำนวน 5,046,262,44 บาท (รอคณะกรรมการเขต
สุขภาพพิจารณา)  

     - ให้ รพช. และ รพ.สต. ทบทวน ยืนยันรายการตาม (ร่าง) แผนงบค่าเสื่อม จัดสรรระดับจังหวัด/เขต  
 (ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข 0033/ว2304 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  

 2564) สำหรับรายการครุภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการจัดบริการผู้ป่วยนอก  
 ผู้ป่วยในบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีอยู่แล้ว โดยสอดคล้องกับ Service Plan และ 
 นโยบายการพัฒนางานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของรายการ  
 จัดส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  เพ่ือรวบรวม 
 นำเข้าวาระการประชุม คปสจ. ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ให้คณะกรรมการพิจารณารับรองแผน
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 
  

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 การจัดอบรมหลักสูตร ICS 100 ( โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management, 
PHEM) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System, ICS) และศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Center, EOC ) 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

 แจ้งการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ 
 ศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน”ระดบัจังหวัด ให้ที่ประชุมทราบ  
 - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม จำนวน 140 คน ประกอบด้วย  
   1. สสจ.: จนท.ตามคำสั่ง EOC สสจ.  จำนวน 60 คน  
   2. รพ. และ สสอ. (เพ่ือเป็นครู ก ในระดับอำเภอ)  จำนวน 80 คน หนว่ยงานละ 5 คน ประกอบด้วย  
       IC หรือผู้ที่ IC มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ IC และ หน.กลุ่มภารกจิงานหลักในระบบ ICS ของ รพ./ 
       สสอ.   
 - ระเวลาการอบรม 1 วัน (วันที่ 29 สิงหาคม 2565) 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นางสาววศินี วีระไวทยะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด สอบถามที่ประชุม เนื่องด้วย รพ.สต จะมีการโอน 
 ไปสู่ท้องถิ่นโดยงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวประชากร จะถูกถา่ยโอนไปด้วย อยากทราบระบบการตาม 
 จ่ายและเรียกเก็บต่างๆ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร  
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ประธาน  รายละเอียดต่างๆ ยังไม่มีหนังสือสั่งการ  ขณะนี้ให้แค่เตรียมการพร้อมถ่ายโอน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ปิดประชุม   เวลา  17.00 น.     
 

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


