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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 9/ 2565 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม  ๒๕65 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นายวัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางจารุรัตน์   พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
4. นางสมเนตร ทองอยู่   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นายนัฐ  รัตนโกสัย  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
6. นายอุดมศักดิ ์ แสงวานิช  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย ์  รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
8. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
9. นางสาวกีรติกุล องศาลา      รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
10. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
11. นายเชิดชาย  ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
12. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
13. นายเจนวิท ผลิศักดิ ์   รก.สสอ.หัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
15. นายสุริยา คีรีนิล      แทน สสอ.สามร้อยยอด 
16. นายสุขุม ทัศนา   สสอ.กุยบุรี 
17. นายพลสิต เวท ี   รก.สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
18. นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์  รก. สสอ.ทับสะแก 
19. นายไพฑูรย ์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
20. นายดำรงศักดิ ์ เชื้อแถว   รก.สสอ.บางสะพานน้อย 
21. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
23. นางสุภจิรา วิสิทธิ์ผ่องพิบูล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
24. นายศุภชัย ศราภัยวานิช  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นางจารุณี ศราภัยวานิช  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
27. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
28. นายโกญจนาท  สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
29. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
30. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
31. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
32. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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33. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
34. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
35. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
36. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
37. นายสารินทร์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
38. นางขนิษฐา   พวงนิล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
39. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
40. นายอสิรา หลักโลก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
41. นางสาวชุภคินี มุ่งดี   พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 
42. นางสาวปนิธี แก้วประไพ  นักวิชาการสาธารณสุข 
43. นางสาวขวัญตา เยื่อใย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
44. นางรัดเกล้า  เจริญพร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
45. นายสุทธนภ  ศรีทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  
46. นางสาวศศิธร เกตุเตี้ย   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  
47. นางสาวนันทพร พลีบัตร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
47.นางจำเนียร  อุดมเกษตรรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
นายวรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทมีผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดำเนินการ  
 กิจกรรมในวาระก่อนการประชุม ดังนี้  

1. รว่มลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับรองผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสาธารณสุข 
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร
หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด และหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2566  เพ่ือเป็นสัญญาร่วมกันว่า จะควบคุมกำกับและปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

                     ๒. มอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ระดับเขต 
     เขตสุขภาพท่ี 5 ประจำปี 2565  จำนวน  รางวัล ได้แก่ 
                         - รางวลัชนะเลิศ ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care )  
                           ในชุมชน : ตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด 
                         - รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง “การดูแล 
                           ผู้สูงอายุเชิงรุกด้วยใจ ฝ่าภัยโควิด One Stop Service ตามแนววิถีใหม่” : รพ.สามร้อยยอด 
                         - รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข : นางสำเนียง บางม่วงงาม  
                         - รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น : ชมรมผ้สูงอายุอาวุโสวิทยา ต.อ่าวน้อย   
                           อ. เมืองประจวบฯ 
                         - รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 Care Manager ดีเด่น: นางสาวขนิษฐา ใจชื่น  รพ.สต.ไร่เก่า 
                           อ. สามร้อยยอด 
                         - ผู้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวด Care Manager ดีเด่น: นางกรรณิการ์ ชิตมิตร   
                           รพ.สามร้อยยอด 
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                     3. มอบใบประกาศนียบัตรการรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ปี พ.ศ.2565  : 3 รพ. : 
                         โรงพยาบาลหัวหิน  โรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
 

วาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ( คปสข.)  
      - ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ฝากขอบคุณผู้บริหารทุกจังหวัด ที่จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้ง 
                     ชาติได้ดี ผลงานภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ ในส่วนของจังหวัด 
                     ประจวบคีรีขันธ์ทำได้ด ีจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของเขตเช่นกัน  
     - ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ เขตสุขภาพที่ 7 ช่วงที่ยังไม่มีผู้ตรวจฯ  
                     สาธารณสุขนิเทศจะทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการไปก่อน 
     - การจัดประชุมอบรมจริยธรรมของผู้บริหาร วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ อำเภอชะอำ จังหวัด 
  เพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็น นพ.สสจ./รอง นพ.สสจ. /ผอ.รพท. /ผอ.รพช. และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย 
     - การประชุม สป.สัญจร ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม  
                       2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมเป็นเจ้างาน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    
                     กาญจนบุรี เป็นผู้ประสานงานหลัก ในเบื้องต้นได้รับแจ้งขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ของจังหวัดต่างๆ ในเขต 
                     สุขภาพที่ 5 และอาจมีขอสนับสนุนเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะเน้น รพท. เป็นหลัก  

   1.2 การอบรมหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพ่ือการสร้างชาติ ของนายแพทย์สาธารณสุข 
                      สาธารณสุขจังหวัด ตามหนังสือเชิญของสถาบันสร้างชาติ (นสช.)  หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทุก 
                      สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน คือ วันพฤหัสบดี ประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2565 - พฤษภาคม 2566   

                     1.3 การประชุมหารืองานของทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                            - ลักษณะการประชุม จะแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมสาธารณสุขอำเภอ   
                      ใช้เวลาในช่วงเช้าของวันประชุม คปสจ. เริ่มในเวลาประมาณ 10.00 น.  
                            - วัตถปุระสงค์ เพ่ือให้ทีมได้ร่วมกันพูดคุยหารืองาน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งระบบ และ 
                      นำข้อสรุปที่ได้มาเสนอในที่ประชุม คปสจ.ในช่วงบ่าย  
                          - ผู้เข้าประชุม และประเด็น/หัวข้อที่ใช้ในการประชุม:  
                            (1) ทีม ผอ.รพ. ประกอบด้วย ผอ.รพ.ทุกแห่ง มี ผอ.รพท.เป็นผู้นำหารือ และมี นพ.สสจ., ผชช.ว.  
                     หน.กง.บางกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น กง. พัฒนาคุณภาพฯ , กง.พัฒนายุทธศาสตร์ฯ, กง.บริหารทั่วไป,  
                     กง.บริหารทรัพยากรบุคคล, กง.ประกันฯ และ กง.กฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย ประเด็น/หัวข้อที่ใช้ใน 
                     การหารือ เน้นการบริหารการเงินการคลัง, การพัฒนาระบบส่งต่อ และการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ    
                    ( Service plan ) เป็นหลัก 

       (๒) ทีม สสอ. ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ มีรองคมสัน ไชยวรรณ์  เป็นผู้นำหารือ 
และมี รอง นพ.สสจ. ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการหารือ, หน.กง.บางกลุม่ที่เก่ียวข้อง เช่น กง.ส่งเสริมฯ, 
กง.ควบคุมโรคฯ , กง.ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ, กง.คุ้มครองผู้บิโภคฯ, กง.อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ , กง.ทันตฯ
และ กง.แพทย์แผนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย  ประเด็น/หัวข้อที่ใช้ในการหารือ เน้นการพัฒนางาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่, การบริหารจัดการเพ่ือแกไ้ขปัญหา การปฏิบัตงิานในพ้ืนที ่เป็นหลัก 

 1.4 ประกาศ OKRs ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิรีขันธ  ใน Q1 ปีงบประมาณ 2566 
 (1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2565) ประกอบด้วย 

1) การคัดกรองสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย รายการที่ทำครั้งเดียวต่อปี ให้ครอบคลุมเพ่ือ 
 ประเมินภาวะสุขภาพ นำสู่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูใน Q ต่อไป 
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เป้าหมาย : รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกันคดักรองสุขภาพประชากรเป้าหมายได้ผลงานตามเกณฑ์ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามรายการ ดังนี้  

      1) BMI และรอบเอว                         เป้าหมาย ≥ 90%  
      2) ความเสี่ยง DM/ HT/ CVD RISK   เป้าหมาย ≥ 90%  
      3) ความเสี่ยง CA   
        - เต้านม                        เป้าหมาย ≥ 90%        
     - ปากมดลูก                   เป้าหมาย ≥ 90%  
     - ลำไส้ใหญ่                     เป้าหมาย ≥ 50%   
     - ปอด                         เป้าหมาย ≥ 90%  
      4)  ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์    เป้าหมาย ≥ 90%   
      5)  ความเสี่ยง TB ด้วยวิธี CXR 
                                     ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด       เป้าหมาย ≥ 90%   
 2. ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  
 เป้าหมาย : รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลหมอประจำตัว 3 คน ลงในโปรแกรมคนไทยทุกครอบครัวมี 
                    หมอประจำตัว 3 คน ครอบคลุมประชากร ≥ ร้อยละ 90   
 3. หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 
 เป้าหมาย : รพ./รพ.สต ทุกแห่ง มีแผนเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ  ภายใน 29 ธ.ค. 2565 
 4. หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ  
     4.1 รพ. และ รพ.สต. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 (HIE,PHR) เพ่ือการเข้าถึง 
                        ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยมีผล การดำเนินงาน ดังนี้  
           - รพ.ทุกแห่ง มีคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์ 
           - รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตั้ง Node เชื่อมต่อระบบ HIE ของเขตสุขภาพที่ 5 
           - รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตั้ง View ที่จุดให้บริการไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  
                (รพ.ไม่น้อยกว่า 4 จุด/ รพ.สต.ไม่น้อยกว่า 2 จุด) 
           - ร้อยละ 20 บุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี  
           - ร้อยละ 50 ของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
  4.2 คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบและกลไกการแพทย์ทางไกล  
                         (Telemedicine) โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  
           - มีการแจ้งความประสงคใ์ช้ระบบ DMS Telemedicine กับกรมการแพทย์ฯ 
          - มีการเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือแพทย์ เพ่ือรองรับระบบ DMS  
      Telemedicine  
 5. เพ่ิมความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  5.1  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ 
                         กำหนด 
             - กลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป มีผลงานเพ่ิมขึ้นจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   
               - กลุ่ม 608 มีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
               - กลุ่ม อสม. ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ครบทุกคน ( ร้อยละ 100) 

  (*ผลงานเดิม = ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่  
                1 ตุลาคม 2565) 
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  5.2 เด็กอายุ 6 เดือน-4 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

 1.5 แจ้งตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสาธารณสุข (ผอ.รพ. และ สสอ.)  
 รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      - ตวัชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพท.)   
     1) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
     - ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86) 
     - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 64) 
     2) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90) 
     3) หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ 
      - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)  (< ร้อยละ 7 ) 
     4) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
   ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  
     5) หน่วยบริการมีการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ  
      - หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หรือถ้ามีภาวะวิกฤตทางการเงิน ต้องไม่เกิน 
                                 เกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกินระดับ 6) 
     6) หน่วยบริการมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
      - มีการเตรียมความพร้อมระบบ Telemedicine ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
     - ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพช.)  
    1) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
    - ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ( ร้อยละ 86) 
    - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 64) 
    2) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90) 
    3) หน่วยบริการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีคุณภาพ  
    - อัตราการได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) (≥ ร้อยละ 90) 
    - อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ antibiotic  ( ≥ ร้อยละ 90) 
       - อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในเคสที่ไม่มีข้อห้าม) (≥ ร้อยละ 90) 
    4) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
     ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
    5) หน่วยบริการมีการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ  
     - หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หรือถ้ามีภาวะวิกฤตทางการเงินต้องไม่เกิน 
      เกณฑ์ท่ีกำหนด (ไม่เกินระดับ 6) 
    6) หน่วยบริการมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
    - มีการเตรียมความพร้อมระบบ Telemedicine ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ผ่านเกณฑ์  
     - ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน สาธารณสุขอำเภอ 
    1) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
    - ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย  (รอ้ยละ 86) 
    - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 64) 
    2) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90) 
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    3) การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง  
     - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ( ≥ ร้อยละ 30) 
      - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ( ≥ ร้อยละ 60) 
    4) จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน (ร้อยละ 90 ของจำนวนเป้าหมาย) 
    5) ประชาชนมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  
     - ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมีดิจิทัลไอดี ( ≥ ร้อยละ 50) 
     - ร้อยละของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการ 
                                 สขุภาพแบบไร้รอยต่อ (≥ ร้อยละ 10)  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/๒๕65  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งทีป่ระชุมสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งที ่ 
 8/๒๕65  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 มีทั้งหมด 16 หน้า ไดน้ำขึน้เว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้ 
 คณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” ก่อนหน้าการเข้า 
 ประชุมครั้งนี้แล้ว จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่8/๒๕65  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  ๒๕65   

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                         - งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป นำเสนอความ 
                     ก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนของงบลงทุน Non UC ดังนี้ 
 สิ่งก่อสร้างผกูพัน ปี 2565  จำนวน 2 รายการ   

  - รพ.กยุบรุี : อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
          773 ตารางเมตร วงเงิน 12,880,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว ในวงเงิน 12,580,000 บาท  
          ระยะเวลา ก่อสร้าง 360 วัน 7 งวดงาน เริ่ม 15 ก.พ.2565 – 9 ก.พ. 2566 มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี  
          9,183,400 บาท  
 ความก้าวหน้า 
 ขณะนี้ (ณ 1 ธ.ค.2565) ผู้รบัจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 3, 4  ความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งโครงการ 
          ประมาณ 60 % ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ดำเนินการแล้ว 290 วัน เหลือ 70 วัน  
          - รพ.ปราณบุรี :  อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตรม. วงเงิน 
          ก่อสร้าง 140,270,573.07  บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน จำนวน 16 งวดงาน สัญญา  
          662/2564 ลงวันที ่23 ก.ย.2564 เริ่ม 24 ก.ย. 3564  สิ้นสุด 15 ก.ค. 2566 

งบฯ ปี 2565 =  46,133,400 บาท 
งบฯ ปี 2566 =  32,975,000 บาท 
งบฯ ปี 2567 =  25,665,000 บาท  
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*งบถูกพับของบประมาณเพ่ิม 4,517,100 บาท  ขณะนี้ สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 5 ทำเรื่องไปที่     
กบรส.ขยายเพ่ิมมาให้ 
ความก้าวหน้า 
ขณะนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 8   ณ. 1 ธ.ค. 2565 ความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 
30.5 % ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 660 วัน ดำเนินการแล้ว 431 วัน เหลือ 229 วัน 

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2566 – 2568 จำนวน 1 รายการ  
- รพ.สามร้อยยอด : อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนทีใ่ช้สอย
ประมาณ 9,884 ตรม. โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แบบ 10690 วงเงินงบประมาณ 160,678,000 
บาท 
งบฯ ปี 2566 =  32,135,600 บาท 
งบฯ ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ =  64,271,200 บาท 
งบฯ ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ =   64,271,200 บาท 
วิธี E bidding : ความกา้วหน้า 
อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ กำหนด TOR และ ราคากลาง, รพ. ส่งมอบพื้นท่ี, สสจ.ขอสนับสนุนกอง
แบบตรวจสอบจุดก่อสร้าง, รพ.สามร้อยยอด กับมูลนิธิวัดตาลเจ็ดยอด ขอย้ายสถานที่ก่อสร้างรอความ
ชัดเจนจาก รพ.สามร้อยยอด ในการดำเนินการทางเอกสารตามระเบียบเงินงบประมาณผูกพัน 

นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด  แจ้งว่า สถานที่ก่องสร้างเป็นที่ที่เคยแจ้งไว้เดิม คือ รพ.สามร้อยยอด  
 ไม่ได้ย้ายไปที่วัดตาลเจ็ดยอด 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งขอให้  
 รพ.สามร้อยยอด ทำหนังสือแจ้งยืนยันเรื่องการใช้พ้ืนที ่และวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการ 
                    ก่อสร้าง กรณตี้องรื้อสิ่งก่อสร้างทีย่ังใช้เป็นสถานที่ให้บริการในปัจจุบัน            

สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2566 จำนวน 7 รายการ 
- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เลขท่ีแบบ 11057  จำนวน 3 หลัง 
  (สสจ., สสอ.เมืองฯ, รพสตงดอนยายหนู อ.กุยุบี)  

                       ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 
                    - บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เลขที่แบบ 11058  จำนวน 1 หลัง 
                      (สสอ.กุยุบรี)  
                      ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 

- อาคารสถานีอนามัย เลขที่แบบ 8170/2536 จำนวน 1 หลัง (รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.บางสะพาน) 
  ความก้าวหน้า : เสนอราคา ในวันที่ 13 ธ.ค.2565 

                    - ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร รพ.สต.หนองมะซาง อ.กุยบุรี 
  ความก้าวหน้า : เสนอราคา ในวันที่ 13 ธ.ค.2565 

                    - ปรับปรุงอาคาร สสอ.สามร้อยยอด  
                      ความก้าวหน้า : รายงานขอจ้าง (ช้ากว่ากำหนด) 
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ครุภัณฑ์ ปี 2566 จำนวน 31 รายการ 
- ครุภัณฑ์การแพทย์ วิธี e-bidding จำนวน 16 รายการ  
  ความก้าวหน้า : อยู่ในขั้นตอน เสนอราคา 4 รายการ ประกาศผู้ชนะ 7 รายการ ประกาศร่างประกวด
ราคาใหม่เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่าง 2 รายการ และเสนอประกาศผู้ชนะ 5 รายการ 

 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วิธี e-bidding  จำนวน 1 รายการ  
                      ความก้าวหน้า : อยู่ขั้นตอน ประกาศประกวดราคาใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น 
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุวิธี e-bidding จำนวน 2 รายการ  
                      ความก้าวหน้า : อยู่ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะ 
 - ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว วิธี e-bidding จำนวน 1 รายการ  
                      ความก้าวหน้า : อยู่ขั้นตอน ประกาศผู้ชนะ 
 - ครุภัณฑ์การแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ 
                      ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR 
ประธาน   1. ส่วนไหนที่ดำเนินการล่าช้า หรือยังได้ดำเนินการ ฝาก ผอ.รพ. ช่วยเร่งรัดดำเนินการ 
                     2. การประชุมครั้งต่อไปให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมทั้งจังหวัด ทั้งส่วนของ รพท.ด้วย 
 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

  
 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอรายงานความกา้วหน้าการบริหาร 
 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม  
                     2565 ดังนี ้
                     - งบค่าเสื่อม ปี 2565  ภาพรวมจังหวัด 305 รายการ วงเงิน 50,917,442 บาท เบิกจ่ายเงนิแล้ว 
  280 รายการ วงเงนิ 35,218,020 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 25 รายการ วงเงนิ 15,699,422 บาท 
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 รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 อำเภอหัวหิน 4 รายการ อำเภอสามร้อยยอด 4 รายการ อำเภอกุยบุรี 10 รายการ อำเภอทับสะแก  

 3 รายการ และอำเภอบางสะพาน 4 รายการ  สำหรับรายการทีย่ังไมไ่ด้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน มี 1 
          รายการ เป็นรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ 
          กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ็ วงเงนิ 854,000  
          บาท ของ รพ.สต.ทับใต้ อำเภอหวัหิน ซ่ึงเป็น รพ.สต.ถ่ายโอนฯ  

นายเจนวิทย์  ผลิศักดิ์  รก.สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ได้ตกลงกันว่าจะเปลี่ยนสถานที ่ 
                     จาก รพ.สต.ทับใต้ เป็น รพ.สต.อ่ืน จะนำเข้าท่ีประชุม CUP หัวหิน และแจ้งที่ประชุม คปสจ. อีกครั้ง 
ประธาน ให้รีบทำหนังสือแจ้ง สสจ. เพื่อเสนอ สปสช.ต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.3 งบรายจ่ายประจำปี 2566 
นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลภาพรวมได้รับจัดสรร
ทั้งหมด จำนวน 112,309,488 บาท มีผลงานการเบิกจ่าย จำนวน 3,063,218.80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.73  เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ผลการเบิกจ่ายยังห่างไกล
เป้าหมายอยู่มาก  ผลการเบิกจ่ายแบ่งตามประเภทงบฯ ดังนี้ 

  - งบลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน 100,401,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  เป้าหมายการเบิกจ่าย 
ไตรมาส 1 ร้อยละ 19 

  - งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร จำนวน 11,908,488 บาท เบิกจ่ายได้ 3,063,218080 บาท คิด
เป็นร้อยละ 25.72  เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 35 รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลการ (รวม) 9,245,505.00 2,781,759.00 6,463,746.00 30.09 

- เงินค่าตอบแทน (คตส.) - - - - 

- ค่าตอบแทนฉบับที่ 11/12 - - - - 

- ค่าไม่ทำเวช 390,000.00 50,000.00 340,000.00 12.82 

- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

18,684.00 0.00 18,684.00 0.00 

- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 

147,021.00 34,954.00 112,067.00 23.77 

- เงินเพ่ิมพิเศษ (พตส.) 8,098,800.00 2,696,805.00 5,401,995.00 33.30 

- ค่าตอบแทนชันสูตร 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 

งบดำเนินงานขั้นต่ำ 
- ค่าสาธารณูปโภค 571,000.00 281,459.80 289,540.20 49.29 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
ภาพรวม 112,309,488.00 3,063,218.80 109,246,269.20 2.73 
งบดำเนินงาน 11,908,488.00 3,063,218.80 8,845,269.20 25.72 
งบลงทุน 100,401,000.00 0.00 100,401,000.00 0.00 
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ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
งบดำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์ (จัดสรรเฉพาะ) 
- แผนงาน/โครงการ 1,256,883.00 0.00 1,256,883.00 0.00 

งบดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 835,100.00 0.00 835,100.00 0.00 

 
  - หมวดงบดำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์ (จัดสรรเฉพาะ) 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
รักษายาเสพติด 642,500.00 0.00 642,500.00 0.00 

ติดตามยาเสพติด 34,000.00 0.00 34,000.00 0.00 

พชอ. 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 

ระบบปฐมภูมิ 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

โครงการศูนย์พ่ึงได้ 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 

คกก.โรคติดต่อ จ. 95,585.00 0.00 95,585.00 0.00 

บริหารจัดการขยะ 63,798.00 0.00 63,798.00 0.00 

ราชทัณฑ์ปันสุข 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 
ระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

ความเสมอภาคผู้สูงอายุ 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 

คลินิก SMC 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 
รวม 1,256,883.00 0.00 1,256,883.00 0.00 

  
                         - หมวดงบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
พัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน (5-14ปี) 31,400.00 0.00 31,400.00 0.00 
พัฒนากลุ่มวัยรุ่น 33,300.00 0.00 33,300.00 0.00 
พัฒนากลุ่มวัยทำงาน 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 
พัฒนากลุ่มวัยผู้สูงอายุ 37,700.00 0.00 37,700.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (DHB) 466,000.00 0.00 466,000.00 0.00 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 68,600.00 0.00 68,600.00 0.00 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 108,600.00 0.00 108,600.00 0.00 

รวม 835,100.00 0.00 835,100.00 0.00 
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  - งบลงทุน 
หัวข้อ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

ภาพรวม 100,401,000.00 0.00 100,401,000.00 0.00 

- ครุภัณฑ ์ 24,706,000.00 0.00 24,706,000.00 0.00 

- สิ่งก่อสร้าง 75,695,000.00 0.00 75,695,000.00 0.00 

 
  - งบประมาณอ่ืนๆ (เบิกแทนกัน/ งบอุดหนุน/ งบเงินกู้โควิด-19/ งบกลางโควิด-19 ฯลฯ) 

หัวข้อ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เบิกจ่าย 

งบเบิกแทนกัน 

ภาพรวม 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

ระบบสุขภาพจิต 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

งบอุดหนุน 

โครงการหนอนพยาธิใน
พระราชดำริ 

37,000.00 0.00 37,000.00 0.00 

งบกลางโควิด-19 

COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 12,127,700.00 12,127,675.00 25.00 100 

งบเงินกู้โควิด-19 

ภาพรวม 81,173,381.50 73,041,050.15 8,132,331.35 89.98 

COVID-19 (คา่เสี่ยงภัย) 78,983,381.50 70,994,512.50 7,988,869.00 89.88 

ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 863,000.00 860,897.65 2,102.35 99.76 

ค่าใช้จ่ายในการบริการฉีดวัคซีนให้แก่
กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย ใน
อัตราครั้งละ 40 บาท 

1,327,000.00 1,185,640.00 141,360.00 89.35 

 

ประธาน ในส่วนของค่าเสี่ยงภัย ฝาก รพ.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้พร้อม  
                     ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนให้เรียบร้อย ก่อนส่งให้ สสจ.รอเบิกจ่าย เมื่อมีงบประมาณโอนลงมา  
                     จะได้เบิกจ่ายได้ทันที่ 
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นางวรรณี  อยู่เหมาะ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การเบิกเงินค่าเสี่ยงภัย ทาง สสจ. จะ 
                    ได้รับเงินมา 2 ส่วน กลุ่มวิชาชีพจะได้รับมาในส่วนของงบเงินกู้ ได้มาประมาณ 78 ล้านบาท เบิกจ่าย 
                    ตั้งแต่เดือนธันวาคม - มิถุนายน 2565 เบิกไปทั้งหมด 70 ล้านบาท เหลือส่งคืน 8 ล้านบาท ในส่วน 
                    ของกลุ่มสนับสนุน ขอเงินไปทั้งหมด 20 ล้านเศษ แต่ได้จัดสรรมาเพียง 12 ล้านบาท เบิกจ่ายไดแ้ค่ 
                    เดือนธันวาคม - มกราคม มีแค่บางหน่วยงานที่เบิกของเดือนกุมภาพันธ์ได้ ยังขาดเงินอีก 20 ล้านบาท  
                    ซ่ึงได้แจ้งสนับสนุนเพ่ิมเติมไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจ่ายเงินผ่านระบบ  
                    KTB corporate online ให้หน่วยบริการที่ขอเบิกทำข้อมูลรายบุคคล ส่งให้ สสจ. ภายในวันที่ 20  
                    ธันวาคม 2565  เพ่ือจ่ายเงินให้เป็นรายบุคคล ภายในเดือนธันวาคม 2565 
 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  4.1 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
นางจารุณี ศราภัยวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและยาเสพติด แจ้งแผนปฏิบัติงาน 
                    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 9 วันที่ 21 ธันวาคม 2565  ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว  
                    อ.ปราณบุรี มี รพ.ค่ายธนะรัชต์ เป็นทีมปฏิบัติการหลัก 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.2 แผนการประชุม คปสจ. ประจำปีงบประมาณ 2566 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
                    ปรับแผนการประชุม คปสจ. เนื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดติดภารกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
                    ผู้นำการประกอบการ Wellness เพ่ือการสร้างชาติ ในทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง 
                     พฤษภาคม 2566  ดังนั้น จากเดิมที่มีแผนประชุม คปสจ.ในทุกวันสิ้นเดือน  จำเป็นต้องปรับแผน  โดยถ้า 
                     วันสิ้นเดือนตรงกับวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ (เดือน ธ.ค.2565 - พ.ค.2566)  จะขยับเป็นวันอ่ืน และ 
                     หลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้ว แผนการประชุมจะปรับเป็นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ยกเว้น กรณตีรง 
                    กับวันหยุด จะพิจารณาปรับตามความเหมาะสม  สรุปแผนในเบื้องต้น ดังตาราง 

  ครั้งที่ เดือน แผนจัดประชุมทีก่ำหนดไว้เดิม  ตรงกับวัน ปรับกำหนดการเป็น 
3 ธ.ค.-65 29-ธ.ค.-65 พฤหัสบดี* อังคารที่ 3 มกราคม 2566 
4 ม.ค.-66 31-ม.ค.-66 อังคาร - 
5 ก.พ.-66 28-ก.พ.-66 อังคาร - 
6 มี.ค.-66 31-มี.ค.-66 ศุกร์* พุธที่ 29 มีนาคม 2566 
7 เม.ย.-66 28-เม.ย.-66 ศุกร์* จันทร์ที่ 1 พ.ค.2566 
8 พ.ค.-66 2-มิ.ย.-66 ศุกร ์ - 
9 มิ.ย.-66 30-มิ.ย.-66 ศุกร ์ - 

10 ก.ค.-66 28-ก.ค.-66 ศุกร์ (วันหยุด) จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 
11 ส.ค.-66 1-ก.ย.-66 ศุกร ์ - 

12 ก.ย.-66 29-ก.ย.-66 ศุกร ์
(วันสิ้นปีงบประมาณ) พฤหัสบดีที ่28 กันยายน 2566 

 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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 4.3 PA / KPI ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
 ตัวชี้วัด PA / KPI ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
                    ประจำ ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 
                    1. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งหมด 59 ตัว (ไม่รวม PA ของผู้บริหารกระทรวง) ในจำนวนนี้เป็น 
                        ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน รพท. จำนวน 48 ตัว, ประเมิน รพช. จำนวน 40 ตัว และประเมิน สสอ.  
                        จำนวน 25 ตัว  
                    2. มีบางกลุ่มภารกิจงาน ไม่มีตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กระทรวงกำหนด  สสจ. 
                        ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้กำหนดตัวชี้วัดเพ่ิม จำนวน 11 ตัว เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                        ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มภารกิจงานดังกล่าว  
                    3. ในจำนวนตัวชี้วัด 70 ตัว ( 59 + 11) มีตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นงานมุ่งเน้นของจังหวัด จำนวน 33 ตัว 
                        ซึ่งจังหวัดจะใช้ 33 ตัวนี้ ในการลงตรวจติดตามประเมินผลงานในพ้ืนที่ ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จะ 
                        ประเมินจากระบบรายงาน  ทั้งนี้ นพ.สสจ. จะเลือกตัวชี้วัดจากส่วนนี้ เพ่ือใช้ในการประเมินผลการ 
                        ปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด (ผอ.รพ. / สสอ.) รอบการประเมินละ 5-6 ตัว โดยมี 
                        ตัวชี้วัดในรอบการประเมินที่ 2 จำนวน 1 ตัว คือ ร้อยละตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบมีผลงานผ่าน 
                        เกณฑ์การประเมิน ( เป้าหมาย ≥80%) 
 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.4 การจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2566 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอการ 
                    จัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
                    - แผนเงินบำรุง เป็นข้อมูลด้านการเงินของหน่วยบริการ ทั้งท่ีเกี่ยวกับรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้เป็น 
 เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการว่า ณ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน 
 ของหน่วยบริการมีเงินสดคงเหลือเท่าใด รายได้ปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับเท่าใด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
 ณ ปัจจุบัน และเจ้าหนี้สุทธิมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือวางแผนการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
 ให้มีประสิทธิภาพ ไมเ่สี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการ 
 - ความเชื่อมโยงของแผนเงินบำรุง  
                      1. การจัดทำแผน :  ข้อมูลการจัดทำแผนถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน 
                          การจัดทำแผน และแผนจัดซื้อจัดจ้างต้องสอดคล้องกับแผนเงินบำรุง 
  2. การอนุมัติแผน : มีความสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
          มาตรา 34 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรา 40 วรรค 2  
                          การจ่ายเงิน/ก่อหนี้เป็นไปตามแผนฯ 
 3. การบริหาร/การกำกับติดตามแผน : มีการควบคุมกำกับติดตามแผน – ผล  มีกระบวนการเร่งรัด 
                        ลูกหนี้ บริหารเจ้าหนี้อย่างเป็นระบบ  และสามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน 
 4. การรายงานผล : ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้  ผู้บริหารใช้แผนเงินบำรุงเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
                        เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
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 - สถานการณ์การจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการในจังหวัดประจวบฯ  
                      ป ี2565 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ “แผนเงินบำรุง” เป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ 
                      หนว่ยงานในส่วนภูมิภาค  โยมีเกณฑ์ประเมิน 2 ส่วน 
   ส่วนที่ 1 : สสจ. มีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน คือ “ประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ติดตามแผนเงิน 
                                   บำรุง” เป็นการประเมนิกระบวนการดำเนินงาน ผลคือ สสจ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                     สว่นที่ 2 : หน่วยบริการ มีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน คือ “ประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
                                  ตามแผนเงินบำรุง” สุ่มตรวจประเมิน รพ. 2 แห่ง ผลคือ ไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมายร้อยละ 80 
                                  - รพ.หัวหิน      ร้อยละ 54.76  
                                  - รพ.ปราณบุรี  ร้อยละ 57.14   
 - การขับเคลื่อนงานในปี 2565 : คกก.จัดทำแผนเงินบำรุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมและมีมติ 
                      ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน มีการกำหนด template แผนเงินบำรุง ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 
     กำหนดผู้สอบทานแผนก่อนเสนอ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติแผน และมีการกำหนดแนวทางในการกำกับ 
                      ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง โดยให้หน่วยบริการรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนเงิน 
                      บำรุงเป็นรายเดือน  และให้จัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปี 2566 ส่งให้ สสจ. ภายในกันยายน 2565 
  ขณะนี้ยังขาดแผนส่วนของ สสอ. และ รพสต. อำเภอปราณบุรี 
 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.5 กำหนดการรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2565  & กำหนดการ 
 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้ตรวจราชการและทีมบริหาร เขตสุขภาพที่ 5 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง  
 กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2565 พ้ืนที่จังหวัดประจวบฯ 
 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประเด็นการตรวจฯ จะมีการประชุมชี้แจงระดับ 
                      กระทรวงฯ ในวันที่ 14 และ 23 ธันวาคม 2565 สำหรับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการและทีม 
                    ผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 5 เพ่ือติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข และแผนพัฒนาโรงพยาบาล  
                    ระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) มีกำหนดตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2565 ดังนี้ 
 - วันที่ 5 มกราคม 2566 (เช้า) เยี่ยมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข  นพ.สสจ.นำเสนอแผน  
                       ผู้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นพ.สสจ./ รอง นพ.สสจ. / หน.กง.ทุกกลุ่ม/ ผอ.รพ./สสอ.  
                       และ จนท.สสจ.ที่สนใจเขา้ร่วมรับฟัง 
  - วันที่ 5 มกราคม 2566 (บ่าย) เยี่ยมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
                       ผอ.รพ.ประจวบฯ นำเสนอแผน  
 - วันที่ 6 มกราคม 2566 (เช้า) เยี่ยมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลหัวหิน ผอ.รพหัวหิน  
                      นำเสนอแผน  
   *ผู้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมที่ รพ. ประกอบด้วย นพ.สสจ.หรือผู้แทนของ สสจ. /ผอ.รพ./ รอง ผอ. 
                      รพ./ หน.กง./ฝ่ายใน รพ. และ จนท.สสจ. ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง   
ประธาน           ผู้แทนของ สสจ.ปข.ที่ร่วมรับการตรวจเยี่ยมที่ รพ. ขอเป็น รอง นพ.สสจ.ที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ และ  
                     หน.กง.ที่ได้รับมอบหมาย 

 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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 4.6 แผนตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและติดตามผลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
 ประจำปี งบประมาณ 2566  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ระยะ 5 ปี  
 (ปี 2566 – 2570) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของ นพ.สสจ.และคณะ อำเภอละ 1 วัน ดังนี้ 
 09.00-09.45 น. เดินทางถึงโรงพยาบาล  เดนิสำรวจ (Walk through survey) ใน รพ. 
 10.00–12.00 น. - เข้าห้องประชุมพบปะทีมนำของ CUP  ผู้บริหาร CUP หรือตัวแทน 
                                                    นำเสนอข้อมูลภาพรวมของอำเภอ (ข้อมูลทั่วไป, การบริหารจัดการ CUP,  
                                                    การพัฒนางานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาใน 
                                                    พ้ืนที,่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ 
      - ผอ.รพ.หรือตัวแทน นำเสนอแผนพัฒนาบริการสุขภาพของโรงพยาบาล  
      - นพ.สสจ.แจ้งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 
       - PM งานระดับจังหวัด ให้ข้อเสนอ/แลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือการพัฒนา 
        งานร่วมกับพื้นท่ี 
      - อภิปราย/ซักถาม 
 12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาล 
 13.30–15.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งที่ 1 
       - เยี่ยมชมสถานที่ รับฟังข้อมูล/ความเห็น ให้กำลังใจ 
        - เข้าห้องประชุม :สาธารณสุขอำเภอนำเสนอแผนพัฒนา สสอ. และ รพ.สต. 
 15.30–16.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งที่ 2 
          - เยี่ยมชมสถานที่ รับฟังข้อมูล/ความเห็น ให้กำลังใจ (ไม่เข้าห้องประชุม) 
 แผนการตรวจเยี่ยม 
 4 ม.ค. 66   9.00 - 12.00 น.   ตรวจเยี่ยม รพ.ประจวบฯ  
       13.30 – 16.30 น.  ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด /รพ.สต.บ้านด่านสิงขร  
 9 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ.ทับสะแก  
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.นาหูกวาง /รพ.สต.บ้านหินเทิน   
 10 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ.บางสะพานน้อย  
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ไชยราช / รพ.สต.บ้านศรีนคร   
 11 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ.บางสะพาน  
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม  รพ.สต.แม่รำพึง / รพ.สต.บ้านหนองมงคล 
 18 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ. หัวหิน  
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ห้วยสัตว์ใหญ่ / บ้านแพรกตะคร้อ
 23 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ. กุยบุรี  
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.หนองมะซาง /รพ.สต.บ้านไร่บน   
 24 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ. สามร้อยยอด 
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด / รพ.สต.ศิลาลอย   
 25 ม.ค. 66  9.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยม รพ. ปราณบุรี   
     13.30 – 16.30 น. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ปราณบุรี / รพ.สต.บ้านโรงสูบ 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.7 แนวทางและความก้าวหน้าการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ 
นางนภาพร  โดมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด   
 นำเสนอ ข้อสั่งการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 
                     งบประมาณ  พ.ศ.2566 

1. รพ.สต. ทุกแห่ง ขึ้นทะเบียนศูนย์คดักรองเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2. สสอ., รพ., รพ.สต. ทุกแห่ง ร่วมบูรณาการบำบัดรักษาฟ้ืนฟู และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมี 

     ส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation : CBTx) 
3. สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบการเข้าใช้งานและขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้งานระบบ 

บสต. ให้เรียบรอ้ย ภายในวันที่ 30 พ.ย.2565 
4. รพ.หัวหิน & รพ. ประจวบฯ จัดให้มีหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด เพ่ือรองรับการดูแลรักษา

ผู้ป่วยยาเสพติด 
5. รพช. ทุกแห่ง จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และมีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน 
6. รพ.ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตประสาท เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. ทุกหน่วยงานสร้างมาตรการ ควบคุม ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีระบบคัดกรอง

ผู้ใช้สารเสพติด  และระบบบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในหน่วยงาน 
8. สำรวจการขึ้นทะเบียนศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ครอบคลุมถึงระดับตำบล เตรียมการขึ้นทะเบียน 

15 ศูนย ์ระดับจังหวัด 1 ศูนย ์ระดบัอำเภอ 7 ศูนย ์ระดับตำบล  7 ศูนย ์
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  

เป้าหมายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2566 

สมัครใจบำบัด 
462 ราย 

Harm Reduction 
208 ราย 

รพ.หัวหิน 75 40 
รพ.ปราณบุรี  50 20 
รพ.สามร้อยยอด 30 12 
รพ.กุยบุรี 34 12 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 133 61 
รพ.ทับสะแก 40 18 
รพ.บางสะพาน 70 33 
รพ.บางสะพานน้อย 30 12 

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

1.1 การบริหารงบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉบับ 11, ฉบับ 12 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                    นำเสนอข้อมูลการบริหารงบดำเนินงานด้านบุคลากร “งบค่าตอบแทนกำลังคน ฉ11, ฉ12”  

- ปีงบประมาณ 2565  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. ภาพรวมจังหวัด จำนวน 21,860,138 
บาท แบ่งเป็นส่วนของ รพท. ซ่ึง สป.สธ.โอนตรงให้ รพท. จำนวน 5,506,240 บาท) ที่เหลือ จำนวน 
16,353,066 บาท โอนให้ สสจ. เพ่ือนำมาจัดสรรให้ รพช. และ รพ.สต. ตามมติที่ประชุม คปสจ.ซ่ึง
เห็นชอบให้จัดสรรให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 100% ก่อน แล้วค่อยจัดสรรส่วนที่เหลือให้ รพช. โดยจัดสรรให้ 
รพช.แตล่ะแห่งทอนส่วนตามผลการจ่ายค่าตอบแทนฯ เฉลี่ยรายเดือน 
- ปีงบประมาณ 2566  สป.สธ. แจ้งจัดสรร “งบค่าตอบแทนกำลังคน ฉบับที่ 11, ฉบับที่ 12” 
ภาพรวมจังหวัด จำนวน 19,853,162 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,006,976 
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.18   

 ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาบริหารงบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ 11, ฉ 12) ในปีงบฯ 2566 
1) การปรับเกลี่ยงบประมาณส่วนของ รพท. และ สสจ. (ท่ีจะจัดสรรให้ รพช. และ รพ.สต.) 
    ข้อเสนอ : ให้ปรับเกลี่ยตามสัดส่วนจำนวนเงินทีล่ดลงจากปี 2565 (ลดลงร้อยละ 9.18) โดย    

หน่วยเบิกจ่ายแต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณในวงเงิน ดังนี้ 1) รพ.หัวหิน วงเงิน 2,811,478 บาท
รพ.ประจวบฯ วงเงิน 2,189,290 บาท และ สสจ. วงเงิน 14,852,394 บาท 

มติที่ประชุม    พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ 

2) การจัดสรรงบประมาณของหน่วยเบิกจ่าย สสจ. ซึ่งต้องจัดสรรให้ รพช. และ รพ.สต.สังกัด 
ข้อเสนอ:  
2.1 ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ จัดสรรให้ รพ.สต. 100% ก่อน โดยไม่รวม สอน.และ รพ.สต.ที่ถ่าย 
โอนฯ จำนวนวงเงินงบประมาณท่ีใช้ จำนวน 10,965,800 บาท  
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2.2 จัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือจากจัดสรรให้ รพ.สต.ตามข้อ 2.1 (จำนวน 3,886,594 บาท)  
ให้ รพช. โดยทอนส่วนตามผลการใช้จ่ายคา่ตอบแทนฯ ฉบับที่ 11 ในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ย
ต่อเดือน ซึ่ง รพช.แต่ละแห่ง จะได้รับจัดสรรค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 11 ในปีงบประมาณ 2566  
(ท้ังปีงบประมาณ) ดังนี้ 

                               1) รพ.ปราณบุรี                จำนวน   527,000 บาท 
                               2) รพ.สามร้อยยอด           จำนวน   699,800 บาท 
                               3) รพ.กุยบุรี                    จำนวน   437,200 บาท 
                               4) รพ.ทับสะแก                จำนวน   587,094 บาท 
                               5) รพ.บางสะพาน             จำนวน 1,309,500 บาท 
                               6) รพ.บางสะพานน้อย        จำนวน   326,000 บาท 

มติที่ประชุม    พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ 

                    3. การบริหารการเบิกจ่ายงบค่าตอบแทนกำลังคน (ฉบับที่ 11) ที่จังหวัดได้รับจัดสรร งวดที่ 1  
                    ปีงบประมาณ 2566 วงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร จำนวน 9,926,582 บาท เพื่อใช้ในไตรมาสที่ 1 - 2  
                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้มีประสิทธิภาพ  

- ข้อเสนอ : 
  3.1 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นควรให้ สสจ.กันวงเงินส่วนที่จัดสรรให้ รพ.สต. ใน 6 
อำเภอ ได้แก่ อ.ปราณบุรี/ สามร้อยยอด/ กุยบุรี/ ทับสะแก/ บางสะพาน/ บางสะพานน้อย ไว้สำหรับ
เบิกจ่ายให้ รพ.สต.เป็นเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) ส่วนของ อ.หัวหิน และ      
อ.เมืองฯ ให้กันวงเงินไว้ทั้ง 6 เดือน  โดยให้ สสอ. รวบรวมเอกสารหลักฐานของ รพ.สต. ส่งมาตั้งเบิกที่ 
สสจ. ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน  

                      3.2 สสจ.จัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือจากข้อ 3.1 ทั้งหมด ให้ รพช. ตามวงเงินที่ รพช. แต่ละแห่ง 
                    จะได้รับจัดสรรในงวดที่ 1/2566 รวมกับวงเงิน 2 เดือนที่เหลือของ รพ.สต.ในเครือข่าย เพ่ือให้ รพช. 
                    นำไปใช้เป็นค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ 11) ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลไปพลางก่อน ( ใช้ก่อนแล้วค่อย 
                    คืน รพ.สต.) 

3.3 รพช.แม่ข่ายสนับสนุนวงเงินให้ รพ.สต.ในเครือข่าย ตามจำนวนวงเงินที่ใช้ไปพลางก่อน เพ่ือให้ 
   รพ.สต.เบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566 
   3.4 ร่างแผนการใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ11, ฉ12) ไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

หน่วยเบิกจ่าย 
วงเงิน 
ที่ได้รับ 

จัดสรรวงเงินให้ รพ.สต./ รพช. ตั้งเบิกที ่สสจ. 

รวมทั้งสิ้น  รพ.สต.ตั้ง
เบิกท่ี สสจ. 

รพช. ตั้งเบิกที่ สสจ. 
ส่วนของ 

รพช. 
ส่วนของ รพ.สต. 

(ก.พ.-มี.ค.66)  
รวม 

รพ.หัวหิน 1,094,645      
รพ.ประจวบคีรีขันธ ์ 1,405,739      
สสจ.ประจวบคีรีขันธ ์ 7,426,198 

   - อ.หัวหิน  894,598 - - - 894,598 

   - อ.เมืองฯ  790,200 - - - 790,200 

   - อ.ปราณบุร ี  372,000 265,900 186,000 451,900 823,900 
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หน่วยเบิกจ่าย 
วงเงิน 
ที่ได้รับ 

จัดสรรวงเงินให้ รพ.สต./ รพช. ตั้งเบิกที ่สสจ. 

รวมทั้งสิ้น 
รพ.สต. 

รพช. 
ส่วนของ 

รพช. 
ส่วนของ รพ.สต. 

(ก.พ.-มี.ค.66) 
รวม 

   - อ.สามร้อยยอด  360,800 353,100 182,400 535,500 896,300 
   - อ.กุยบุรี  508,600 220,600 254,400 475,000 983,600 
   - อ.ทับสะแก  510,800 296,200 257,000 553,200 1,064,000 
   - อ.บางสะพาน  389,200 660,700 194,600 855,300 1,244,500 
   - อ.บางสะพานน้อย  376,200 164,500 188,400 352,900 729,100 

รวม 2,500,384 4,202,398 1,961,000 1,262,800 3,223,800 9,926,582 

   
มติที่ประชุม   พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ  
 

1.2 การคัดเลือกบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงสาธารณสุข ไดด้ำเนินการตามนโยบายปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีการ 
                    มีการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2565 ซ่ึงระเบียบกระทรวง 
                    สาธารณสุขวา่ด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพฯ  กำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด  คือ 1) คณะกรรมการ 
                    อำนวยการเขตสุขภาพ และ 2) คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ  เขตสุขภาพท่ี 5 จึงได้แจ้งขอให้ 
                    จงัหวัดคัดเลอืกบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที ่5 ดังนี้  
                    ๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑ คน  
                    2. สาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๑ คน    
 ๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
    จำนวน ๑ คน  
                    โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ใด้รับการคัดเลือกให้สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๕ ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม  
 ๒๕๖๕  
   
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเสนอผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ร่วมเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที ่5 
 นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
 นายทักษ์  จันทร์ชูกลิ่น    สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี 
 นางณัฐธยาน์  ภู่ระย้า    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี 
  

 
ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 

  6.1 แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ 
นางสาวนันทพร  พลีบัตร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan)  
 สาขาปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ  



20 
 

- เป้าหมายการพัฒนา 
  1. จำนวนผู้แสดงความจำนง/ยินยอมบริจาคอวัยวะและดวงตาเพ่ิมขึ้น 2. จำนวนอวัยวะและดวงตาที ่ 
      จัดเก็บได้จริงเพ่ิมขึ้น  
- สถานการณ์/ปัญหาสำคัญ 

   การบริจาคอวัยวะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายในสังคมไทย ทำให้มีผู้แสดงความจำนง และผู้ 
 บริจาคอวัยวะและดวงตาไม่มากพอสำหรับผู้ป่วยที่รอคอย ด้วยความเชื่อต่างๆ อีกทั้งในสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้การคัดเลือกผู้บริจาคต้องระมัดระวังมากขึ้น การหาผู้บริจาค  
 การคัดกรองผู้บริจาค ทำได้ยากข้ึน ในรอบปีที่ผ่านมา การรับบริจาคอวัยวะจึงไม่สามารถทำได้ 
 ตามเกณฑ์  การประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ทำได้น้อยลง และไม่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป 
 -วัตถุประสงค์ 
  1. เพิม่จำนวนอวัยวะและดวงตาที่จัดเก็บได้จริง 
  2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา 
  3. ส่งเสริมให้มีผู้แสดงความจำนง/ยินยอมบริจาค  อวัยวะและดวงตาเพ่ิมข้ึน 
 - ตัวชี้วัดและเกณฑ์เป้าหมาย 
   อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (Actual deceased donor)  
 ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 1.5 : 100 
                     - มาตรการดำเนินงานในปี 2566 
                       1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปรับความเชื่อ/ทัศนคติต่อการบริจาคอวัยวะและดวงตา  ซึ่งต้องอาศัยความ 
                           รว่มมือจากบุคลากรในหน่วยบริการทุกระดับ ตั้ง รพ.สต. , รพช. และ รพท. 
                       ๒. จัดเก็บอวัยวะและดวงตาจากผู้ประสงค์/ยินยอมบริจาค  
                       3. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน Ward  ทีม่ีผู้ป่วย Cardiac death / Brain death 

- ผลการดำเนินงานในปี 2566   
  ได้รับบริจาคอวัยวะแล้ว  3 รายการ ได้แก ่ตับ ไต ตา (ได้รับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565) โดย ตับ
และ ไต  ทีม รพ.จุฬาฯ เป็นผู้จัดเก็บ  ส่วน ตา รพ.หัวหิน เป็นผู้จัดเก็บ 

ประธาน          ฝาก รพช.ทุกแห่ง ให้มเีจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการโน้มน้าวใจประชาชนให้ยินยอมหรือประสงค์บริจาค  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที ่7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป นำเสนอที่ประชุม 
 กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคค ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 
 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ภาคกลางวัน 
 เวลา ๑๒.๓๐ น.  ขบวนพาเหรดและนักกีฬาพร้อมกองเชียร์ ตั้งแถวบริเวณลานปูนหน้าโรงยิม 
                      วอลเลย์บอล 
 เวลา ๑๓.0๐ น.  ขบวนพาเหรดและนักกีฬาพร้อมกองเชียร์ ทั้ง ๘ CUP เดินพาเหรดเข้าสู่โรงยิม 
     วอลเลย์บอล ตามลำดับ 
 เวลา ๑๓.๑๕ น.  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดย นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุข 
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     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     กล่าวรายงาน 
 เวลา ๑๓.๓๐ น.  นักกีฬาเดินสวนสนามเคารพประธาน กองเชียร์ขึ้นนั่งอัฒจันทร์ 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. ประกวดกองเชียร์ ๘ CUP ใช้เวลาประกวด ๗ นาท ี
 เวลา ๑๕.๐๐ น. แข่งขันคู่ชิงที่ ๓ วอลเลย์บอลหญิง 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ๑.ชักกะเย่อ 
 เวลา ๑๕.0๐ น. แข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง และแข่งขันคู่ชิงที่ ๓ ฟุตบอลชาย สนาม ๒ 
 เวลา ๑๖.๐๐ น. แข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชาย สนาม ๒ 
 ภาคกลางคืน 
 เวลา ๑๘.๐o น.  ผู้มีเกียรติ นักกีฬา กองเชียร์ พร้อมที่งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ร้านเชี่ยวโอชา ๓ 
 เวลา ๑๙.๐๐ น.  พิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์  โดย นายแพทย์วรา เศลวัฒนะกุล นายแพทย์สาธารณสุข 
     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เวลา ๑๙.๑๕ น.  มอบถ้วยรางวัล/รางวัลกองเชียร์/จับสลากรางวัล 
 เวลา ๒๐.๐๐ น.  การแสดงดนตรี จากวงสงค์น้ำค้าง 
 เวลา ๒๐ ๑๕ น. เปิดฟลอร์ ลีลาศ รำวง ตามอัธยาศัย 
                                         * มีรางวัลพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน 
                                           - รางวัลที่ ๑ จำนวน ๕,๐00 บาท  
                                           - รางวัลที่ ๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท  
                                           - รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒,0๐0 บาท 
 
 เวลา ๒๔ ๐๐ น. ปิดงาน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมีข้อเสนอ  ดังนี้ 
                    1) ให้เปลี่ยนกีฬา “ชักกะเย่อ” เป็นกีฬาพื้นบ้านอื่น 
                    ๒) ให้แต่ละ CUP แจ้งจำนวนโต้ะที่ต้องการ (โต้ะละ 2,500 บาท) 
  
 7.2 รายงานสถานการณ์ COVID 19 
นายวัชรพงษ์  เหลืองไพรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 รายงานสถานการณ์ COVID 19 รายสัปดาห์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดังนี้ 
 - จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย สะสม 24,852 ราย จำนวนผู้เสียชีวิต สะสม 134 คน  
 - ผลการฉีดวัคซีนสะสม รวม  1,114,224 โดส  
   เข็มที่ 1  สัปดาห์นี้ 291 โดส สะสม 459,219 โดส 
   เข็มที่ 2  สัปดาห์นี้ 143 โดส สะสม 433,166 โดส 
   เข็มที่ 3  สัปดาห์นี้ 923 โดส สะสม 183,167 โดส 
   เข็มที่ 4  สัปดาห์นี้ 1,197 โดส สะสม 38,672 โดส 

 - การเพ่ิมข้อบ่งใช้สำหรับการให้ LAAB : ที่ประชุมคณะทำงานวิชาการและบริหารจัดการ LAAB ใน 
          ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4  พฤศจิกายน 2565 มีมติให้เพ่ิมขอ้บ่งใช้ในการให้ LAAB สำหรับฉีด 
          ป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและสำหรับฉีดเพ่ือรักษารายละเอียดตามแนวทางการให้  Long-acting  
          Antibody(LAAB) ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน2565 และสามารถศึกษาและ 
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          ติดตามคำแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ LAAB ได้จากเอกสารกำกับยา ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน 
          คณะกรรมการอาหารและยา 

 กลุ่มเป้าหมายการให้ LAAB สำหรับฉีดป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ 
 - ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 
 - ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาหรือมะเร็งอวัยวะ (solid tumor) ที่กำลังได้รับการรักษาหรือเพ่ิงหยุด 
   การรักษาภายใน 6 เดือน 
 - ผู้ติดเชื้อเอซไอวีที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ได้แก่ มีชีดีสี่น้อยกว่า 200 เซลส์/ลบ.มม. ไม่ใด้รับการรักษาด้วยยา    
    ต้านเอซไอวี มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่จำนวนซีดีสี่ไม่เพ่ิมข้ึน หรือมีอาการแสดงของการตดิ  
    เชื้อเอซไอวีที่มีอาการ 
 - ผู้ป่วยโรคตระยะสุดท้าย (end-stage renal disease) ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ทั้ง  
    hemodialysis และ peritoncal dialysis (สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคำแนะนำของสมาคมโรค 
   แห่งประเทศไทย) 
 - ผู้ที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือ ผู้ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
 - ผู้ที่มีอายุตั้งแค่ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ใด้รับวัคซีนโควิด 19 
 - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัดซีนโควิด 19 เข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือน 
 - ผู้ที่มีโรคเรือรัง 7 กลุ่มโรค ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือฉีดวัดชีนโควิด 19 เข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือน 
 - ผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอมริกา (US FDA) 
 - กรณีอ่ืน ๆให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยคำนึงถึงประโยชน์  
   ความเสมอภาค และความสมัครใจของผู้รับบริการ 
 - ทั้งนี้การพิจารณาให้ LAAB ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา ภายใด้คำแนะนำจาก 
   สมาคมฯ หรือราชวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง และความสมัครใจของผู้รับบริการ 
 กลุ่มเป้าหมายการให้ LAAB สำหรับฉีดเพ่ือรักษา 
 - แนะนำให้ LAAB ตามข้อบ่งใช้ในเอกสารกำกับยา Evusheld ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย คือ ให้ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น 
 มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม คือ 600 มิลลิกรัมของ Evusheld (Tixagevimab 300 มิลลิกรัม 

และ Cilgavimab 300 มิลลิกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกท้ังสองข้างแยกกันตามลำดับ ควรให้ 
Evusheld อย่างเร็วที่สุด หลังจากท่ีผลการตรวจไวรัส SARS-COV-2 เป็นผลบวก และควรให้ยาภายใน 
7 วัน หลังจากเริ่มมีอาการ 

 - แนะนำให้ LAAB ตามแนวทางการรักษาโควิด 19 ของกรมการแพทย์ 
 - กรณีอ่ืน ๆ ให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุลยพินิจของแพทย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความเสมอภาค 

และความเป็นไปได้ เป็นสำคัญ 
 ข้อสั่งการ : ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด 
 1. จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนหลักในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ (Covid-19 Vaccination Center) 
     ที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและทั่วถึง 
     1.1 วันเวลาให้บริการ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ 
  1.2 จัดสถานที่ฉีดในโรงพยาบาล หรือ หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับชุมชนต่างๆ 
  1.3 บูรณาการร่วมกับคลินิกสุขภาพเด็กดี 
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานที่ และวันเวลาที่เปิดให้บริการ 
 3. เป็นจุดประสานงานหลักในการสนับสนุนวัคซีนให้กับหน่วยฉีดวัคนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและ 
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     เอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
 4. ให้ทุกจังหวัดสำรองวัคนให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
 5. กรณีประชาชนประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน เช่น Walk-in สามารถรับวัคซีนได้ทันที 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งข้อมูลการฉีดวัคซีน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ 
นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  สอบถามที่ประชุม แนวทางในการตรวจ PCR คนไข้ผู้ป่วยโควิด 19 จากการ refer 

ผู้ป่วย ที่ผ่านมาใช้แนวทางของ รพ.หัวหิน โดย รพ.หัวหิน, รพ.ประจวบ และ รพ.บางสะพาน สามารถ
ตรวจ PCR ได้ ส่วน รพ.ที่เหลือให้ตรวจ ATK ครั้งแรกและส่งต่อหาก รพท.ต้องการยืนยันผลให้ตรวจ 
PCR อีกครั้ง โดยจะไม่มีการเรียกเก็บจาก รพ.ชุมชน เนื่องจาก รพ.บางสะพานน้อย ถูกเรียกเก็บจาก 
รพ.ประจวบฯ แต่ รพ.หัวหิน และ รพ.บางสะพานไม่ได้เรียกเก็บ  

ประธาน ให้ใช้ข้อตกลงเดิม คือ ต้นทางรับผิดชอบ ATK ปลายทางรับผิดชอบ PCR ฝาก นพ.วัชรพงษ์  และรอง
บริหาร รพ.ประจวบ ช่วยตรวจสอบข้อมูลและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 7.3. รับเสด็จ VIP 919 
นางสมเนตร  ทองอยู่  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งทีป่ระชุมเรื่องการเสด็จของ VIP 919 ที่ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายกำหนดการในเบื้องต้น 4 คืน 5 วัน  คือ ตั้งแต่วันที่  29 ธันวาคม 2565 
ถึงวันที ่2 มกราคม 2566 จะประทับทีก่องบิน 5 และวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 
2566 จะมี  907 และ 908 ตามมารว่มเสด็จด้วย  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 จะมีการประชุมกอง
อำนวยการร่วม ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด หลังจากประชุมเสร็จแล้วจะมีการประชุมในส่วน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง ขอเชิญผู้รับผิดชอบจาก รพ.ประจวบฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 

ประธาน ขอให้เตรียมดูพ้ืนที่ต่างๆ ให้พร้อม และช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องระบบส่งต่อ ให้มีความ
พร้อม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม   เวลา  16.55 น.     
 

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


