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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ ระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 1 / 2566 

วันอังคารท่ี 3 มกราคม  ๒๕66 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
4. นายเรวัฒน์   สุขหอม   นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
6. นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   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. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
12. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
13. นายเจนวิท ผลศัิกดิ ์   รก.สสอ.หัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
15. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
16. นายสุขุม ทัศนา   สสอ.กุยบุรี 
17. นายพลสิต เวที   รก. สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
18. นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์  รก. สสอ.ทับสะแก 
19. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
20. นายดำรงศักดิ์ เช้ือแถว   รก.สสอ.บางสะพานน้อย 
21. นางเบญจวรรณ ยอดเช้ือ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวพชรวรรณ จันทร์ทัพ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสขุภาพ 
23. นางสุภจิรา วิสิทธ์ิผ่องพิบูล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
24. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นางจารุณี ศราภัยวานิช  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
27. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
28. นายโกญจนาท สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 
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. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
36. นายสารินทร ์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
37. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
38. นางสาวนุจร ี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
39. นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสะอาด  นักวิชาการสาธารณสุข  
40. นางสนุิษา พิณทอง   พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 
41. นางขนิษฐา พวงนิล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
42. นางสาวธิดารัตน์ คงทัพ   นักจัดการงานทั่วไป 
43. นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
44. นางสาวนัธมน สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
45. นางสาวเขมจิรา ปรีชานพคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
46. นางสาวอินทร์ธนัต สง่าเพ็ชร  นิติกร 

 

เริ่มประชมุ เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
นายวรา เศลวัตนะกลุ นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 และนำทีม 
 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ แสดงความยินดแีละมอบประกาศเกียรตบิัตร รับรองคุณภาพตาม 
 มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ประจำปงีบประมาณ 2565 แก่หน่วย 
 บริการระดบัโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบล ที่ได้รบัการรับรองฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  

1. ความคืบหน้าอาการประชวรของสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสริิพัชร มหาวัชรราชธิดา พระเจ้าอยู่หัวฝากขอบพระทัยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข    
ทุกหน่วยงานที่ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างด ี
2. เหตุการณ์เรอืหลวงสโุขทัยลม่ในเขตอำเภอบางสะพาน ทา่นปลัดกระทรวงสาธารณสุขช่ืนชมและ
ขอบคุณทุกคน ทั้งนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และเจ้าหน้าทีทุ่กภาคส่วนที่ใหก้ารช่วยเหลือเป็นอย่างดี จนภารกิจสำเร็จลุล่วง เหลือเพียงผูสู้ญหายอีก 
5 คน ที่ยังหาไม่พบ 
3. ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ สนบัสนุนการรับเสดจ็เจ้าฟ้าทีปงักรรัศมโีชติ ในระหว่างวันที่ 28 
ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 เราได้รบัคำช่ืนชมจากแพทยห์ลวงว่าจัดการได้ดีมาก 
4. ติดตามเรื่องการขอรถยนต์สนบัสนุนสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ใช้ในการประชุม 
สป.สัญจร จำนวน 10 คัน ฝากผู้บรหิารทุกท่านเน้นย้ำการแต่งกาย และการพูดจาของพนักงานขับรถที่
ไปให้บริการครั้งนี้ด้วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรือ่งรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 9/2565  วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งที่ประชุมสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งที่  
 9/2565  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 มีทั้งหมด 23 หน้า ไดน้ำข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้ 
 คณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมทางกลุ่มไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” ก่อนหน้าการเข้า 
 ประชุมครั้งนี้แล้ว จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ข้ีอแกไ้ข  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ครั้งท่ี 9/2565  วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565   

 3.1 ติดตามความกา้วหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นายพงศ์พันธ ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่งานบรหิารทั่วไป นำเสนอ 
 ความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนของงบลงทุน Non UC ดังนี้  

 สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2565 จำนวน 2 รายการ   
  - รพ.กยุบุรี : อาคารสง่เสรมิสุขภาพและเอนกประสงค์ เปน็อาคารคสล.2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ  
 773 ตารางเมตร วงเงิน 12,880,000 บาท ลงนามในสญัญาแล้ว วงเงิน 12,580,000 บาท  
 ระยะเวลา ก่อสร้าง 360 วัน 7 งวดงาน เริม่ 15 ก.พ 2565 – 9 ก.พ. 2566 มเีงินกันไว้เบิกเหลือมปี  
 9,183,400 บาท  
 ความก้าวหน้า 
 ขณะนี้ (ณ วันที่ 26 ธ.ค.2565)  ผู้รับจ้างปฏิบัตงิาน งวดที ่3, 4 , 5 ความก้าวหน้างานกอ่สร้างทัง้ 
 โครงการประมาณ 62 % ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ดำเนินการแล้ว 315 วัน เหลือ 45 วัน            
 - รพ.ปราณบุรี : อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตรม. วงเงิน 
 ก่อสร้าง 140,270,573.07 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน จำนวน 16 งวดงาน สัญญา  
 662/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.2564 เริ่ม 24 ก.ย. 2564  สิ้นสุด 15 ก.ค. 2566 

   งบปี 2564 =  5,266,526.93 บาท (งบถูกพบั ตามกฎหมาย) 
   งบปี 2565 =  46,133,400 บาท 
   งบปี 2566 =  32,975,000 บาท 
   งบปี 2567 =  25,665,000 บาท  
งบที่ถูกพบัของบประมาณเพิ่ม 4,517,100 บาท 
ความก้าวหน้า 

 ขณะนี้ (ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัตงิาน งวดที ่9  ความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งโครงการ 
          ประมาณ  33.30 % ระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา 660 วัน ดำเนินการแล้ว 455 วัน เหลือ 205 วัน 
 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2566  
          - รพ.สามร้อยยอด : อาคารผูป้่วยนอก อุบัตเิหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย 
 ประมาณ 9,884 ตรม.โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แบบ 10690 วงเงินงบประมาณ 160,678,000  
 บาท 

   งบปี 2566 =  32,135,600 บาท 
   งบปี 2567 ผูกพันงบประมาณ =  64,271,200 บาท 
   งบปี 2568 ผกูพันงบประมาณ =   64,271,200 บาท 
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วิธี E bidding : ความก้าวหน้า 
เสนอ ผวจ.อนุมัติ TOR และราคากลาง  

ประธาน การก่อสร้างในพื้นทีเ่ดิมตามแผน ต้องวางแผนขยับพื้นทีบ่รกิารออกไปใหร้อบคอบ  
นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุมว่า ไดป้ระขุมผู้เกี่ยวข้องแล้ว  
 ตกลงกันไว้ว่า เดือน มกราคม ให้ทำแผนโยกย้ายส่วนของบริการ จะย้ายส่วนไหนไปไว้ที่ไหน อะไร 
 ก่อนหลัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ เตรียมการขนย้ายพร้อมกับ 
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เดือนมีนาคมเคลื่อนย้ายจริง เดือนเมษายน เริ่มกระบวนการก่อสร้าง 
 อาคารใหม่ 
นางสาววศินี  วีระไวทยะ รก.ผอ.รพ.สามร้อยยอด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ประชุมทีมงาน และร่วมกันทำแผนโยกย้าย 
 ส่วนบริการต่างๆ ลงตัวแล้ว  กำลังดำเนินการสร้างห้องเก็บของที่เกิดจากการรื้อถอน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป นำเสนอที่ประชุมต่อ 

สิ่งก่อสร้างปีเดยีว ปี 2566 จำนวน 7 รายการ 
1. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัตกิาร/อาวุโส/ชำนาญการ เลขที่แบบ 11057  จำนวน 3 หลงั 
เป็นของ สสจ. 1 หลงั, สสอ.เมืองฯ 1 หลัง และ รพ.สต.ดอนยายหนู อ.กุยบรุี 1 หลงั  ทั้ง 3 หลัง ได้
ผู้รบัจ้างเป็นเจ้าเดียวกัน 
2. บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เลขที่แบบ 11058 ของ สสอ.กุยบรุี  
1 หลัง 
3. อาคารสถานีอนามัย เลขที่แบบ 8170/2536 ของ รพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว อ.บางสะพาน 1 หลงั 
4. ปรับปรงุหลังคาและทาสีอาคาร รพ.สต.หนองมะซาง  อ.กุยบุร ี
5. ปรับปรงุอาคาร สสอ.สามร้อยยอด 
ความก้าวหน้า 
รายการที่ 1 – 4 ประกาศผู้ชนะ เว้นวรรคอทุธรณ์ครบ 4 ม.ค.2566 , รายการที่ 5 แจง้ผูร้ับจ้างมาทำ
สัญญา  ฝากสาธารณสุขอำเภอ เตรียมการเรือ่งสถานที่ทีจ่ะก่อสร้าง และการบรหิารสัญญา ขอใหเ้ตรียม
หาบุคคลทีจ่ะเป็นคณะกรรมการ 

นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งทีป่ระชุมว่า ในการรื้อถอน ภาระการรื้อ 
 ถอน เป็นของผู้รบัจ้างทั้งหมด  การส่งมอบพื้นที่  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป นำเสนอที่ประชุมต่อ 
 ครุภัณฑ์ ปี 2566 จำนวน 31 รายการ 

- ครุภัณฑ์การแพทย ์ วิธี e-bidding  จำนวน 16 รายการ 
ความก้าวหน้า ดำเนินการถึงข้ันตอนประกาศผู้ชนะ จำนวน 8 รายการ, แจง้ผูร้ับจ้างทำสัญญา จำนวน 
6 รายการ  และใหท้บทวนคุณสมบัติ จำนวน 2 รายการ (เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่าง) 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ วิธี e-bidding  จำนวน 1 รายการ  
ความก้าวหน้า ดำเนินการถึงข้ันตอนประกาศผู้ชนะ 
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 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุวิธี e-bidding จำนวน 2 รายการ 
ความก้าวหน้า ดำเนินการถึงข้ันตอนประกาศผู้ชนะ 
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วิธี e-bidding จำนวน 1 รายการ 

 ความก้าวหน้า ดำเนินการถึงข้ันตอนแจง้ผูร้ับจ้างมาทำสญัญา  
- ครุภัณฑ์การแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ  
ความก้าวหน้า ดำเนินการถึงข้ันตอนแจง้ผูร้ับจ้างมาทำสญัญา ทั้ง 11 รายการ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.1 ติดตามความกา้วหน้าการบริหารงบลงทุน 
 - งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  นำเสนอ 
 รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบกิจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสือ่ม)  
 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค.2565) ดังนี ้
                    - งบค่าเสื่อม ป ี2565  ภาพรวมจังหวัด 305 รายการ วงเงิน 50,917,442 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 จำนวน 296 รายการ วงเงิน  41,018,497.34 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จำนวน 9 รายการ วงเงิน  
 9,898,945.04 บาท รายการงบค่าเสื่อม ปี 2565 หน่วยบริการต้องเบกิจ่ายเงินให้แล้วเสรจ็ภายใน 

 วันที่ 30 กันยายน 2566 จึงขอให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลทีเ่ป็นหน่วยรบั  
 งบฯ เรง่รัดดำเนินการ อย่างน้อยควรมีการก่อหนี้แล้ว 

 รายการท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย 
   อำเภอหัวหิน 4 รายการ  
 - รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการกอ่หนีผู้กพัน จำนวน 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน  
 ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ  วงเงิน 854,000 บาท ของ รพ.สต.ทบัใต้ 1 รายการ  ซึ่งเป็น   
 รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ. 
 - รายการที่ดำเนินการถึงข้ันตอนอยูร่ะหว่างเบกิจ่าย จำนวน 3 รายการ เป็นของ รพ.หัวหิน ได้แก ่

1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย คลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดบัสงู 5 หัวตรวจ 
2. เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 
3. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ 
อ.สามร้อยยอด 1 รายการ 
- ตู้อบเด็กสำหรบัลำเลียงทารกแรกคลอด รอส่งมอบ ผู้ขายแจ้งสง่มอบ วันที่ 20 ม.ค.2566 
อำเภอกุยบรุี 2 รายการ  
1.ยูนิตทำฟัน รอส่งมอบ 
2.ปรบัปรุงซ่อมแซมห้องสง่เสรมิและห้องพัฒนาการ อยู่ระหว่างดำเนินการปรบัปรุง เริ่มดำเนินการ 
   26 ต.ค.2565  ครบกำหนด 23 ม.ค.2566 
อ.บางสะพาน  2 รายการ 
1. ตูอ้บเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด รอส่งมอบ ผู้ขายแจ้งสง่มอบ วันที่20 ม.ค. 2566 
2. ปรับปรงุทางเช่ือมอาคาร ระหว่างอาคารเก่าและอาคารผูป้่วยนอก วงเงิน 1,483,500. 
สัญญา 150 วัน เริ่ม17 ต.ค.65-16 มี.ค.66 3 งวดงาน อยูร่ะหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2 เป็นไปตามงวด
งาน (เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว วงเงิน 445,050 บาท)   
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นายเจนวิทย์  ผลิศักด์ิ  รก.สาธารณสุขอำเภอหัวหิน แจง้ตอ่ที่ประชุมว่า ในการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
 รพ.สต.ทับใต้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนหน่วยรับงบฯ ไปเป็น รพ.สต.อื่น แต ่
 เมื่อ รพ.สต.ทับใต้ ทราบมติฯ ได้แจ้งไม่ยินยอมใหเ้ปลี่ยน จึงได้แจ้งให้ รพ.สต.ทับใต ้แจ้งไปยงั อบจ.  
 และให้ อบจ.ประสานกบัโรงพยาบาลหัวหินว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร  
นายจิตตรัตน์  เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ให้ข้อมลูต่อทีป่ระชุมว่า เนือ่งจาก รพ.สต.ทับใต้ไดถ่้ายโอน 
 ไปยัง อบจ.แล้ว โรงพยาบาลไม่สามารถโอนเงินงบประมาณให้ได้ อาจจะต้องคืนเงิน  หรือจะต้องมกีาร 
 เปลี่ยนแปลงรายการภายในเครอืข่ายบรกิารสุขภาพต่อไป   
ประธาน  ฝากผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ดำเนินการในส่วนรายการงบค่าเสื่อมของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
 3.1 งบรายจ่ายประจาปี 2566 (งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบอ่ืนๆ) 
นายสิทธิศักด์ิ คูหพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นำเสนอการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ได้รับ 
 จัดสรรทั้งหมด จำนวน 290,970,967 บาท เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32  
 ผลงานการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 30,486,083.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 10  

รายการ ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
งบดำเนินงาน 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71 
งบลงทุน 253,813,400.00 19,549,566.44 8 0.00 0 234,263,831.56 92 

ภาพรวม 290,970,967.00 30,486,083.52 10 0.00 0 260,484,881.48 90 

- ผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทงบ เทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1  
 1. งบลงทุน  เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 19 ผลงานการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งจังหวัด  
 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 8  โดยหน่วยรับงบประมาณที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในรายการใดๆ  คือ สสจ.   
 ขณะที่ รพ.ประจวบฯ เบิกจ่ายได้ 100% 

หน่วยรับงบฯ ไดร้ับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
สสจ.ปข. 100,401,000.00 0.00 0 0.00 0 100,401,000.00 100 
รพ.หัวหิน 151,862,400.00 17,999,566.44 12 2.00 0 133,862,831.56 88 
รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0 

ภาพรวม 253,813,400.00 19,549,566.44 8 2.00 0 234,263,831.56 92 

 ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนแยกตามประเภทครภัุณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พบว่า ครุภัณฑ์ ภาพรวมเบิกจ่าย 
 ไปแล้ว 6,880,000 บาท จากจำนวนงบฯ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 35,406,000 บาท คิดเป็น 
 ร้อยละ 19 ส่วนของสิ่งก่อสร้างภาพรวมเบกิจ่ายไปแล้ว จำนวน 12,669,566.44 บาท จากจำนวน 
 งบฯ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  218,407,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 6  
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รายการ รับจดัสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ 
จำนวน

เงิน 
ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ครุภัณฑ์ 35,406,000.00 6,880,000.00 19 0.00 0 28,526,000.00 81 
สิ่งก่อสร้าง 218,407,400.00 12,669,566.44 6 0.00 0 205,737,833.56 94 

รวม 253,813,400.00 19,549,566.44 8 0.00 0 234,263,833.56 92 

  ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกตามรายการงบลงทุน และหน่วยรับงบประมาณ 
รายการงบฯ/
หน่วยรับงบฯ 

รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.1 ครุภัณฑ ์

สสจ.ปข. 24,706,000.00 0.00 0 0.00 0 24,706,000.00 100 
รพ.หัวหิน 9,150,000.00 5,330,000.00 58 0.00 0 3,820,000.00 42 
รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0 

รวม 35,406,000.00 6,880,000.00 19 0.00 0 28,526,000.00 81 
1.2 สิ่งก่อสรา้ง 

สสจ.ปข. 75,695,000.00 0.00 0 0.00 0 75,695,000.00 100 
รพ.หัวหิน 142,712,400.00 12,669,566.44 9 2.00 0 130,042,831.56 91 
รพ.ประจวบฯ - - - - - - - 

รวม 218,407,400.00 12,669,566.44 6 2.00 0 205,737,831.56 94 
 
 2. งบดำเนินงาน เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 35  ผลงานการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งจังหวัด  
 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 29  รพ.หัวหิน เบิกจ่ายได้เกินเกณฑ์เป้าหมาย ส่วน สสจ. และ รพ.ประจวบฯ ยัง 
 เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  

หน่วยรับงบฯ ไดร้ับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
สสจ.ปข. 19,547,686.00 4,639,065.70 24 0.00 0 14,908,620.30 76 
รพ.หัวหิน 10,538,032.00 4,477,583.00 42 0.00 0 6,060,449.00 58 
รพ.ประจวบฯ 7,071,849.00 1,819,868.38 26 0.00 0 5,251,980.62 74 

รวม 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71 
 รายละเอียดผลการเบิกจ่าย จำแนกตามรายการงบดำเนินงาน ดังนี้ 

รายการ 
งบดำเนินงาน 

รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
คตส. 135,000.00 20,596.77 15 0.00 0 114,403.23 85 
ฉ.11/12 9,926,582.00 0.00 0 0.00 0 9,926,582.00 100 
ไม่ทำเวชฯ 390,000.00 125,000.00 32 0.00 0 265,000.00 68 
เงินสมทบกองทุนประกัน
ทดแทน 38,820.00 0.00 0 0.00 0 38,820.00 100 

ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 304,682.00 97,334.00 32 0.00 0 207,348.00 68 
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พตส. 23,125,100.00 10,259,756.61 44 0.00 0 12,865,343.39 56 
ค่าตอบแทนนิติเวช 178,000.00 0.00 0 0.00 0 178,000.00 100 
สาธารณูปโภค 571,000.00 415,829.70 73 0.00 0 155,170.30 27 
ค่าเช่าบ้าน 85,400.00 18,000.00 21 0.00 0 67,400.00 79 
แผนงาน/โครงการ 2,402,983.00 0.00 0 0.00 0 2,402,983.00 100 

รวม 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71 
 
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน จำแนกตามรายการงบดำเนินงาน และหน่วยรับงบประมาณ 

รายการ/
หน่วยรับงบฯ 

รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.1 คตส. 

สสจ.ปข. 69,000.00 0.00 0 0.00 0 69,000.00 100 
รพ.หัวหิน 9,000.00 4,500.00 50 0.00 0 4,500.00 50 
รพ.ประจวบฯ 57,000.00 16,096.77 28 0.00 0 40,903.23 72 
รวม 135,000.00 20,596.77 15 0.00 0 114,403.23 85 

1.2 ฉ.11/12 

สสจ.ปข. 7,426,198.00 0.00 0 0.00 0 7,426,198.00 100 
รพ.หัวหิน 1,405,739.00 0.00 0 0.00 0 1,405,739.00 100 
รพ.ประจวบฯ 1,094,645.00 0.00 0 0.00 0 1,094,645.00 100 
รวม 9,926,582.00 0.00 0 0.00 0 9,926,582.00 100 

1.3 ค่าไม่ทำเวชฯ 

สสจ.ปข. 390,000.00 125,000.00 32 0.00 0 265,000.00 68 
รพ.หัวหิน - - - - - - - 
รพ.ประจวบฯ - - - - - - - 
รวม 390,000.00 125,000.00 32 0.00 0 265,000.00 68 

1.4 เงินสมทบกองทุนประกันทดแทน 
สสจ.ปข. 18,684.00 0.00 0 0.00 0 18,684.00 100 
รพ.หัวหิน 7,044.00 0.00 0 0.00 0 7,044.00 100 
รพ.ประจวบฯ 13,092.00 0.00 0 0.00 0 13,092.00 100 
รวม 38,820.00 0.00 0 0.00 0 38,820.00 100 

1.5 ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 
สสจ.ปข. 147,021.00 52,431.00 36 0.00 0 94,590.00 64 
รพ.หัวหิน 57,149.00 20,583.00 36 0.00 0 36,566.00 64 
รพ.ประจวบฯ 100,512.00 24,320.00 24 0.00 0 76,192.00 76 
รวม 304,682.00 97,334.00 32 0.00 0 207,348.00 68 

1.6 พตส. 
สสจ.ปข. 8,647,800.00 4,045,805.00 47 0.00 0 4,601,995.00 53 
รพ.หัวหิน 8,714,700.00 4,434,500.00 51 0.00 0 4,280,200.00 49 
รพ.ประจวบฯ 5,762,600.00 1,779,451.61 31 0.00 0 3,983,148.39 69 
รวม 23,125,100.00 10,259,756.61 44 0.00 0 12,865,343.39 56 
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รายการ/
หน่วยรับงบฯ 

รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.7 ค่าตอบแทนนิติเวช (ชันสูตรพลิกศพ) 

สสจ.ปข. 42,000.00 0.00 0 0.00 0 42,000.00 100 
รพ.หัวหิน 136,000.00 0.00 0 0.00 0 136,000.00 100 
รพ.ประจวบฯ - - - - - - - 
รวม 178,000.00 0.00 0 0.00 0 178,000.00 100 

1.8 ค่าสาธารณูปโภค 
สสจ.ปข. 571,000.00 415,829.70 73 0.00 0 155,170.30 27 
รพ.หัวหิน - - - - - - - 
รพ.ประจวบฯ - - - - - - - 
รวม 571,000.00 415,829.70 73 0.00 0 155,170.30 27 

1.9 ค่าเช่าบ้าน 
สสจ.ปข. 44,000.00 0.00 0 0.00 0 44,000.00 100 
รพ.หัวหิน 41,400.00 18,000.00 43 0.00 0 23,400.00 57 
รพ.ประจวบฯ - - - - - - - 
รวม 85,400.00 18,000.00 21 0.00 0 67,400.00 79 

1.10 แผนงาน/โครงการ 
สสจ.ปข. 2,191,983.00 0.00 0 0.00 0 2,191,983.00 100 
รพ.หัวหิน 167,000.00 0.00 0 0.00 0 167,000.00 100 
รพ.ประจวบฯ 44,000.00 0.00 0 0.00 0 44,000.00 100 
รวม 2,402,983.00 0.00 0 0.00 0 2,402,983.00 100 

 
  3. งบประมาณเบิกแทนกัน / งบอุดหนุน / อื่นๆ 
  - งบประมาณเบิกแทนกัน / งบอุดหนุน  ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายจากทุกหน่วยรับงบประมาณ 

รายการ รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
งบเบิกแทนกัน 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100 
งบอุดหนุน 162,000.00 0.00 0 0.00 0 162,000.00 100 

รวม 192,000.00 0.00 0 0.00 0 192,000.00 100 
 

หน่วยรับงบฯ รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
สสจ.ปข. 67,000.00 0.00 0 0.00 0 67,000.00 100 
รพ.ประจวบฯ 125,000.00 0.00 0 0.00 0 125,000.00 100 

รวม 192,000.00 0.00 0 0.00 0 192,000.00 100 
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- งบอื่นๆ (งบกลางโควิด – 19 และ งบเงินกู้โควิด – 19)  เบิกจ่ายได้ครบถ้วน ร้อยละ 100  

รายการ รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. งบกลาง COVID-19 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 12,127,675.00 12,127,675.00 100 0.00 0 0.00 0 

รวม 12,127,675.00 12,127,675.00 100 0.00 0 0.00 0 
2. งบเงินกู้ COVID-19 

ครุภัณฑ์ 20,548,000.00 20,548,000.00 100 0.00 0 0.00 0 
ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 36,979,851.00 36,979,851.00 100 0.00 0 0.00 0 
ค่าฉีดวัคซีนฯ กลุ่มมีปัญหา
สถานะและสิทธิ 

1,327,000.00 1,327,000.00 100 0.00 
0 

0.00 0 

COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 70,994,512.50 70,994,512.50 100 0.00 0 0.00 0 
ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 860,897.65 860,897.65 100 0.00 0 0.00 0 

รวม 130,710,261.15 130,710,261.15 100 0.00 0 0.00 0 

ประธาน ฝากผูบ้รหิารทุกหน่วยงาน เรง่รัดการเบิกจ่าย  โดยเฉพาะงบลงทุน  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 3.2 รายงานผลการดำเนนิงานตามประกาศ OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคริีขันธ์  
 Q1 ปีงบประมาณ 2566 

 3.2.1 การคัดกรองสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

นางจารณุี  ศราภัยวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพ ฯ แจ้งผลการดำเนินงานคัดกรอง 
 สุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงาน และวัยสูงอายุ ในไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2566 ดังนี ้  
 1.ประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
    - คัดกรองดัชนีมวลกาย  
     ผลงาน ภาพรวมจงัหวัด  ประชากรเป้าหมาย ได้รับการคัดกรอง รอ้ยละ 36.75  สงูสุด ได้แก ่
     อำเภอสามรอ้ยยอด  ร้อยละ 82.46  
    - คัดกรองรอบเอว   

    ผลงาน ภาพรวมจงัหวัด ประชากรเป้าหมาย ได้รับการคัดกรอง รอ้ยละ 36.68 สูงสุด ได้แก่ 
    อำเภอสามรอ้ยยอด 82.61% 
2. ผู้สงูอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพ (ข้อมลู ณ 31 ธ.ค.2565) 

    - คัดกรอง ADL  
      ผลงาน ภาพรวมของจงัหวัด ร้อยละ 54.83  สูงสุด ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด ร้อยละ 97.24  

- คัดกรองปัญหาและโรคที่พบบอ่ย (DM, HT, CVD, ช่องปาก, ข้อเข่าเสือ่ม) 
      ผลงาน จำแนกตามรายการปญัหาและโรคที่พบบ่อยที่คัดกรอง ดังนี ้ผลงานภาพรวมจงัหวัด 

    เบาหวาน ร้อยละ 49.97, ความดันโลหิตสูง 51.34, CVD ร้อยละ 30, สุขภาพช่องปาก รอ้ยละ  
    53.73 และข้อเข่าเสือ่ม ร้อยละ 53.59  
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    - คัดกรองกลุม่อาการสงูอายุ (Geriatrics Syndrome) : สมรรถภาพสมอง, ภาวะซมึเศร้า 
    ภาวะหกล้ม และภาวะขาดสารอาหาร  
    ผลงาน จำแนกตามรายการที่คัดกรอง  ดังนี้  ผลงานภาพรวมจงัหวัด สมองเสื่อม AMT ร้อยละ  
    44.02, ซึมเศร้า 2Q ร้อยละ 55.14% , ภาวะหกล้ม รอ้ยละ 53.6 , ภาวะขาดสารอาหาร 
    ร้อยละ 51.39%  อำเภอที่ทำผลงานภาพรวมสูงสุดในทกุรายการคัดกรอง คือ อำเภอสามร้อยยอด  

    - การคัดกรองต้อกระจก  
      ผลงาน ภาพรวมของจังหวัด ร้อยละ 36.87 สูงสุด ไดแ้ก่ อำเภอสามร้อยยอด ร้อยละ 86.86 

นางนภาพร  โดมทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด  
รายงานผลการคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในรายการเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนี้  
1. คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู ในประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป  
   ผลงาน  
   - คัดกรองเบาหวาน ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 54.55 เปน็อันดับ 9 ของประเทศ (ร้อยละ  
   33.29) และอันดบั 2 ของเขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 32.61) อำเภอที่ทำผลงานไดสู้งสุด ได้แก่ 
   อ.สามร้อยยอด ส่วน รพ.สต ผลงานสูงสุด ได้แก่ รพ.สต.บ้านห้วยไก่ต่อ ร้อยละ 99.69 รองลงมา  
   คือ รพ.สต. สามร้อยยอด ร้อยละ 98.99 และ รพ.สต. หนองมะซาง ร้อยละ 98.35 ตามลำดับ 
   - คัดกรองความดนัโลหิตสูง  ภาพรวมจงัหวัด ร้อยละ 54.02 เป็นอันดับ 10 ของประเทศ (ร้อยละ  
   33.45) เป็นลำดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 33.14) อำเภอทีผ่ลงานสูงสุดของจังหวัด ได้แก่  
   อ.สามร้อยยอด รพ.สต ผลงานสูงสุด ไดแ้ก่ รพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว (ร้อยละ 98.98) รองลงมา คือ  
   รพ.สต.บ้านห้วยไก่ต่อ (ร้อยละ 98.46) และ รพ.สต.บ้านหนองมะซาง (ร้อยละ 98.01) 
2.คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 
   (CVD Risk) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสงู   
   ผลงาน  
   ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 54.50  เป็นอันดับ 9 ของประเทศ (ร้อยละ 33.34 ) และอันดบั 1 ของ 
   เขตสุขภาพที่ 5  (ร้อยละ 29.48) อำเภอทีผ่ลงานสงูสุด ได้แก่ อ.สามร้อยยอด  (ร้อยละ 85.61)  
   รพ.สต ที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ รพ.สต.บ้านโรงสูบ ร้อยละ 99.36 รองลงมา คือ รพ.สต. สามร้อยยอด    
   ร้อยละ 99.13 และ รพ.สต.หนองมะซาง ร้อยละ 99.12 
3 การคัดกรองความเสี่ยงมะเรง็ 
  - ความเสี่ยงมะเรง็เต้านม ในสตรีอายุ 30 – 60 ปี  
    ผลงาน ภาพรวมจงัหวัด ร้อยละ 52.87  สูงสุดในอำเภอสามร้อยยอด ร้อยละ 96.73 
  - ความเสี่ยงมะเรง็ลำไส้ใหญ่ ในประชากรกลุม่อายุ 50 – 70 ปี  
    ผลงาน ภาพรวมจงัหวัด ร้อยละ 31.03 สงูสุดในอำเภอสามรอ้ยยอด ร้อยละ 40.15 
  - ความเสี่ยงมะเรง็ปากมดลูก ในสตรีอายุ 30 – 70 ปี  
    ผลงาน ภาพรวมจงัหวัด ร้อยละ 21.97 สงูสุดในอำเภอสามรอ้ยยอด ร้อยละ 53.98 

นางจันทิรา  โกมล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลการคัด 
กรองความเสี่ยงโรค TB ด้วยวิธี CXR ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

  ผลงาน ภาพรวมของจงัหวัด  ร้อยละ 55.35 สูงสุดในอำเภอทับสะแก 93.82 %  
กลุ่มเป้าหมายที่ยงัคัดกรองได้น้อย คือ ผู้ต้องขังในเรือนจำ และผูส้ัมผสัร่วมบ้าน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   3.2.2 ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน 

นางเพ็ชรัตน์  ตัง้ตละกูลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบ 
  บริการ รายงานผลการดำเนินงานการบันทกึข้อมลูหมอประจำตัว 3 คน ลงในโปรแกรมคนไทยทุก 

ครอบครัวมหีมอประจำตัว 3 คน  
  ผลงาน ภาพรวมของจงัหวัด ครอบคลุมร้อยละ 94.13  อยู่ในอันดับ 6 ของเขตสุขภาพที่ 5 อำเภอ 
  ที่ผลงานยังไมผ่่านเกณฑ์ ได้แก่ อำเภอหัวหิน และอำเภอเมอืง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

   3.2.3 หน่วยบริการมีแผนเงินบำรุง 

นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข
  รายงานผลการดำเนินงาน “การจัดทำแผนเงินบำรงุของหนว่ยบริการในสังกัด สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ประจำปงีบประมาณ 2566 ส่งให้ นพ.สสจ.อนมุัติ ภายใน 29 ธันวาคม 2565” 
  ผลงาน  หน่วยบริการทุกแห่ง ได้จัดทำและสง่แผนเงินบำรงุ ประจำปงีบประมาณ 2566 ให้ นพ.สสจ.  

พิจารณาลงนามอนมุัติครบทุกแห่งแล้ว 
ประธาน  ในการประชุม สป.สญัจร ที่จงัหวัดกาญจนบรุี  กระทรวงสาธารณสุขจะมกีารสุ่มเลือกให้ นพ.สสจ.และ  

          ผอ.รพศ./รพท. นำเสนอแผนการลงทุนด้วยเงินบำรงุ ระยะ 3 ปี (ปี 2566 – 2568)  โดยให้เตรียม 
ข้อมูลนำเสนอ 4-5 สไลด์  นพ.สสจ.นำเสนอแผนภาพรวมจงัหวัด ส่วน ผอ.รพศ./รพท. นำเสนอแผน 
ของโรงพยาบาลตนเอง จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดส่งข้อมูลแผนการลงทุนด้วยเงินบำรงุ ระยะ 3 ปี 
ให้กลุม่งานพฒันายุทธศาสตร์ ฯ สสจ.รวบรวม และจัดทำสไลด์นำเสนอสง่ให้กระทรวงต่อไป 

นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข  

  เขตสุขภาพที่ 5 ขอให้จังหวัดสง่สไลด์ให้เขต  ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 จึงขอให้โรงพยาบาลทกุ 
แห่งดำเนินการ และจัดสง่แผนของโรงพยาบาลใหจ้ังหวัด ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 ไม่เกิน  
12.00 น. เพื่อดำเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2.4 หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข 

รายงานผลการดำเนินงานตาม OKR “หน่วยบริการมีการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลย ี
ดิจิทัลสุขภาพ”  โดยผลงานแบง่เป็น 2 รายการ ดังนี ้
1) การเตรียมความพร้อมระบบ รองรบัการเช่ือมโยงข้อมลูด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 มีเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อ คือ 1) มีคณะกรรมการดจิิการแพทย์ 2) มีการติดตั้งและออนไลน์ Node เช่ือมตอ่
ระบบ HIE 3) มีการติดตัง้ View ที่จัดให้บริการตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 4) บุคลากรสาธารณสุขใน
สังกัดมีดิจิทลัไอดี ≥20% และ 5. ประชาชนผู้ข้ึนทะเบียนรบับรกิารมีดิจิทลัไอดี ≥5% 
ผลงาน 

     - ส่วนของโรงพยาบาล  ยังไม่มีโรงพยาบาลใดผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ โดยโรงพยาบาลสามร้อยยอดม ี
     ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมากที่สุด 
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เกณฑ ์ หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย 

1) รพ.ทุกแห่ง มี
คณะกรรมการ
ดิจิทัลการแพทย ์

/ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

/ / / / / / 

2) รพ.ทุกแห่ง 
ติดตัง้และออนไลน์ 
NODE เชื่อมต่อ
ระบบ HIE 

/ / / / / / / / 

3) หน่วยบริการ 
ติดตัง้ View ที่จุด
ให้บริการ อย่าง
น้อย 4 จุด 

/ 
OPD 3, ER1 

/ 
OPD2, ER1 

NCD1 

/ 
ห้องบัตร1, 

ER1 
OPD1,NCD1 

/ 
OPD 3, 

ER1 

อยู่ระหว่าง
คัดเลือกจุด

ให้ 
บริการ 

/ 
OPD4 

/ 
OPD2, 

NCD1, ER1 

/ 
(OPD3, IPD1,      

ARI1) 

4) บุคลากร
สาธารณสุข 
มีดิจิทัลไอดี 
(>=20%) 

41/1000 
( 4.1% ) 

20/209 
( 9.57% ) 

125/190 
( 65.79% ) 

26/160 
( 16.25% ) 

8/637 
( 1.26% ) 

133/193 
( 68.91% ) 

18/338 
( 5.33% ) 

108/147 
( 73.47% ) 

5) ประชาชนมี
ดิจิทัลไอดี (>=5%) 
(ปชก.DB.pop) 

344/ 
57,027 
(0.6%) 

114/ 
35,584 
(0.32%) 

487/ 
7,711 

(6.32%) 

84/ 
5,224 

(1.61%) 

20/ 
7,340 

(0.27%) 

197/ 
6,629 
(3%) 

35/ 
7,437 

(0.47%) 

226/ 
5,608 

(4.03%) 

ทั้งนี้ ในเกณฑ์ข้อ 2 เนื่องจากมีขอ้จำกัดด้านโปรแกรมการใช้งานของโรงพยาบาล ขณะนี้ รพ.หัวหิน,  
รพ.สามรอ้ยยอด และรพ.กุยบุรี ได้จัดทำชุด Simple query พร้อมให้ทมีพัฒนาของเขตสุขภาพจัดทำ 
ระบบเช่ือมตอ่ 

- ผลงานส่วนของ รพ.สต. (ตัดเกณฑ์ข้อ 1 ออก) ผ่านเกณฑ ์3 ข้อแล้วทุกอำเภอ   

ตัวชี้วัด หัวหิน ปราณบุรี 
สามรอ้ย

ยอด 
กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน 

บางสะพาน
น้อย 

1) รพ.สต.ทุก
แห่ง ติดตั้งและ
ออนไลน์ NODE 
เชื่อมต่อระบบ 
HIE  

/ 
(9 แห่ง) 

/ 
(7 แห่ง) 

/ 
(7 แห่ง) 

/ 
(11 แห่ง) 

/ 
(13 แห่ง) 

/ 
(8 แห่ง) 

/ 
(14 แห่ง) 

/ 
(8 แห่ง) 

2) หน่วยบริการ 
มีการติดตั้ง 
View ที่จุด
ให้บริการอย่าง
น้อย 2 จุด  

/  /  /  /  /  /  /  /  

3) บุคลากร
สาธารณสุขมี
ดิจิทัลไอดี 
(>=20%) 

11/41 
(26.83%) 

44/52 
(84.62%) 

17/31 
(54.84%) 

11/34 
(32.35%) 

25/65 
(38.46%) 

28/40 
(66.94%) 

34/52 
(65.38%) 

34/41 
(82.93%) 

4) ประชาชนมี
ดจิิทัลไอดี 
(>=5%) 

16/ 
43933 
(0.0.4%) 

279/ 
55020 
(0.51%) 

43/ 
10737 
(0.41%) 

52/ 
29926 

( 0.17%) 

2607/ 
52141 
(5%) 

786/ 
25607 
(3.07%) 

403/ 
56164 
(0.72%) 

2506/ 
30742 
(8.15%) 
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2. การเตรียมความพรอ้ม รองรบัการพัฒนาระบบและกลไกการแพทยท์างไกล  (Telemedicine) 
      ผลงาน โรงพยาบาลทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อม 
 

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน 
บางสะพาน

น้อย 
1) รพ.ทุกแห่ง 
แจ้งความ
ประสงค์ใช้ระบบ 
DMS 
Telemedicine 
หรือระบบอ่ืนๆ 

รอคิวติดตั้ง
ระบบจาก
ทางบริษัท 

แจ้งความ
ประสงค์
พัฒนา API 
เอง(อยู่
ระหว่างรอ
กำหนด
อบรมฯ) 

ติดตัง้และ
ทดสอบระบบ
แล้ว (อยู่
ระหว่างอบรม 
จนท.ผู้ใช้
ระบบ) 

รอคิวติดตั้ง
ระบบจาก
ทางบริษัท 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
พิจารณา
จัดหาระบบ 

บริษัทจะ
เข้ามาติดตั้ง
ระบบให้ใน
วันที่ 14-
16 กพ.66 

รอคิดมา
ติดตัง้ระบบ
จากทาง
บริษัท 

ลงทะเบียน
แล้ว 
กำหนด
ติดตัง้ระบบ
เดือน
กุมภาพันธ์ 
2566    

2) รพ.ทุกแห่ง มี
การเตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์ 
สถานที่ 
ฮาร์ดแวร์ และ
เครื่องมือ
ทางการแพทย ์
รองรับระบบ 
Telemedicine 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ติดตัง้แล้วที่ 
ห้องตรวจ 
OPD  

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
จัดหา 

อยู่ระหว่าง
เตรียมการ
จัดหา 

สถานที่ใช้
งานที่คลินิก
พิเศษ ซ่ึงมี
อุปกรณ์
พร้อมใช้
งาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

รอติดตั้ง
ระบบใน
เดือน
กุมภาพันธ์ 
2566 

 

 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2.4 เพ่ิมความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชาชนกลุม่เปา้หมาย 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลการดำเนินงาน 
                     ตาม OKRs “ เพิม่ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย” 

           1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบัวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
    - กลุ่มอายุ 5 ปีข้ึนไป เป้าหมาย มผีลงานเพิม่ขึ้นจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
      ผลงาน ทุกพื้นที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ทำผลงานได้ดีทีสุ่ดคืออำเภอบางสะพานน้อย   
      ร้อยละ 5.01 ภาพรวมของจงัหวัด ร้อยละ 1.37  
    - กลุ่ม 608 มีผลงานเพิ่มข้ึนจากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
      ผลงาน ทุกพื้นที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ทำผลงานได้ดีทีสุ่ดคืออำเภอทบัสะแก ร้อยละ 4     
      ภาพรวมของจังหวัด ร้อยละ 1.56 
    - กลุ่ม อสม. ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ครบทกุคน (ร้อยละ 100) 
      ผลงาน ทุกพื้นที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ทำผลงานได้ดีทีสุ่ด คือ อำเภอสามร้อยยอด  
      ร้อยละ 85.46 ภาพรวมของจงัหวัด ร้อยละ 72.94 
 2. เด็กอายุ 6 เดือน - 4 ป ีได้รับวัดซีน COVID-19 เข็มที่ 1  

        ผลงาน ภาพรวมจงัหวัด ร้อยละ 1.35 ลงานดีทีสุ่ด คืออำเภอสามร้อยยอด ร้อยละ 2.12  

นายจิตตรัตน์  เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน แจ้งที่ประชุม ปัจจุบันประชาชนไม่สนใจที่จะฉีดวัคซีน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

  4.1  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม 2566 

นางจารณุี  ศราภัยวานิช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมสุขภาพฯ แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วย 
แพทย์เคลือ่นที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม 2566  
ครั้งที่  วันที่ สถานที ่ หมายเหต ุ

10 วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ม.16 บ้านบงึใหญ่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง (บ้าน
ประจวบโชค) 

เลื่อนจากวันที่ 2 
ม.ค. 66   เป็น
วันที่ 6 ม.ค. 66 

11 วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ม.3 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน 
 

12 วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ม.8 บ้านในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน 
 

13 วันพุธที่ 11 ม.ค. 66 ม.9 บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบรุ ี
 

14 วันอังคารที่ 17 ม.ค.66 ม.6 บ้านแพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี  
 

15 วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 ม.8 บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด 
 

 
  - สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ  สนับสนุน ชุดยังชีพสำหรับมอบให้ผูป้่วยในพระราชานุเคราะห ์

มูลนิธิ พอ.สว.   ผู้ดอ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ และผูป้่วยติดเตียง 
- ลงพื้นที่เยี่ยมผูป้่วยในพระราชานุเคราะห์ ของมลูนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 ราย 
- หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566  
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึง่ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  กำหนดการ 
เริ่มตัง้แต่ เวลา 08.00 น. บรกิารที่ให้มีตั้งแต่ตรวจรกัษาโรคทั่วไป  บริการทันตกรรม และบรกิารฉีด 
วัคซีน Covid 19  ผู้ว่าราชการจงัหวัดฯ เป็นประธานในพิธี ในเวลา 10.030 น. การแต่งกายผู้ร่วมงาน 
สมาชิก พอ.สว. ใส่ชุด พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ ที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก พอ.สว. ใส่ชุดกากีแขนยาว หรือ  
เครื่องแบบของหน่วยงาน จนท.สสจ.ปข. มี รถ สสจ.ปข. ไปส่ง เวลา 09.15 น. 

         

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

 4.2 ความคืบหน้าการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอ
ความคืบหน้าการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกรอบประเด็นการตรวจฯ  6 ประเด็น 39 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 Health for Wealth มี 2 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ 
 1.1 กัญชาทางการแพทย์ มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
  1) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ได้รับการรักษาด้วยยา

กัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5) 
  2) ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 50) 
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  3) จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด สธ.   
        (จังหวัดละ 1 เรื่อง) 

 1.2 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์  มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
  1) อัตราการเพิ่มข้ึนของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

ตามที่กำหนด (ร้อยละ 10) 
  2) ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) /แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ /สร้างสรรค์ด้านภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมายภาพรวมประเทศ 36 แห่ง เน้นจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดประจวบฯ เป็น 1 ในจังหวัดทอ่งเที่ยวที่กระทรวงระบุ) 

  3) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) 
 ประเด็นท่ี 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ มี 1 กิจกรรมดำเนินงาน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 2.1 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
  1) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 85) 
  2) จำนวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบญัญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (เป้าหมาย จ.ประจวบฯ = 29 ทีม) 
  3) จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (เป้าหมาย จ.ประจวบฯ = 401,000 คน) 
 ประเด็นท่ี 3 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ มี 5 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ 
 3.1 สุขภาพกลุ่มวัย 
    3.1.1 กลุ่มวัยมารดาและทารก  มี 2 ตัวช้ีวัด คือ 
         1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
         2) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ 28 วัน (ไม่เกิน 3.60 ต่อพันทารกแรก

เกิดมีชีพ) 
    3.1.2 กลุ่มเด็กปฐมวัย มี 4 ตัวช้ีวัด คือ 
         1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 90) 
         2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วมีพัฒนาการล่าช้าแล้ว ได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือมาตรฐานอื่น (ร้อยละ 35) 
         3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 64) 
         4) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (ร้อยละ 75) 
    3.1.3 วัยทำงาน มี 2 ตัวช้ีวัด คือ 
         1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  (ไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร) 
         2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) 
    *** และมี 1 ตัวชี้วัดกำกับ ติดตาม คือ ร้อยละของเดก็อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
 3.2 ผู้สูงอายุ มี 6 ตัวช้ีวัด คือ 
  1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 100) 
  2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผา่นการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะ  หกล้ม 

ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
   - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาใน

คลินิกผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 40) 
   - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะหกล้ม และ ได้รับการดูแลรักษา  

ในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 



17 
 

  3) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อยละ 50) 
  4) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95) 
  5) จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ ตำบล) 
  6) จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (เป้าหมาย จ.ประจวบฯ: ฟันเทียม 373 ราย, ราก

ฟันเทียม 35 ราย) 
 ประเด็นท่ี 4 Digital Health มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

 1) จังหวัดมบีรกิารการแพทยท์างไกล (Telemedicine) ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด (มี รพ.ในสงักัดอย่าง 
          อย่างน้อย 3 แห่ง มีผลงานผ่านเกณฑ์ ดงันี ้

   - มีระบบอเิล็กทรอนิกส์ในการให้บริการการแพทย์ทางไกล และมีการจัดทีมบุคลากรเพื่อ 
  เพื่อกำกับดูแลการให้บริการการแพทย์ทางไกล 

   - มีผลงานการใหบ้รกิารการแพทยท์างไกล (เป้าหมาย: จงัหวัดละ ≥3,500 ครั้ง/ปี แบ่งเป็น 
           รพท. 600 ครั้ง/ปี , รพช. 400 ครั้ง/ป)ี 

 2) ร้อยละของประชาชนไทยมีดิจทิัลไอดี เพือ่การเข้าถึงระบบบรกิารสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
   - ประชาชนได้รับดิจิทัลไอดี ร้อยละ 25 
   - บุคลากรสาธารณสุขได้รับดิจิทัลไอดี ร้อยละ 80 

 3) ร้อยละของเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานข้ึนจอตา       
             (ร้อยละ 50 ของเขตสุขภาพ ซ เขตสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายดำเนินการทีจ่ังหวัดนครปฐม)  

 ประเด็นท่ี 5 ลดป่วย ลดตาย และสร้าง ความมั่นคงทางสุขภาพ มี 2 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ 
 5.1 ลดป่วย ลดตาย จากโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญ  
  5.1.1) ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
       - อัตราตายของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < 9 % 
       - ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ≥ 60 % 

   - ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับยาละลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐาน 
                     เวลาที่กำหนด ≥ 60 % 
   - ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รบัการทำ Primary PCI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
                     ≥ 60 % 

  5.1.2) ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง 
   - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) < 7 % 

   - ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง  
                     ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ 80 % 

  5.1.3) ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ/โรคหลอดเลือดสมอง 
   - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินจิฉัยกลุม่สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดัน 
                               โลหิตสูง (เบาหวาน ≥ 70 %, ความดันโลหิตสงู ≥ 93 %) 
   - ร้อยละของผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาล/ ระดับความดันโลหิตสูงได้ดี 
  5.1.4) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
   - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ≥60 % 

   - ร้อยละของผู้คัดกรองมะเรง็ปากมดลกูที่มผีลผิดปกติได้รบัการสอ่งกล้อง Colposcopy  
                    ≥70% 

   - ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ≥50 % 
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   - ร้อยละของผู้ที่มผีลตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง  
                     Colonoscopy ≥ 50 % 
   - ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป ที่มารบับริการด้านทันตกรรม ได้รับการตรวจ 
                    ช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก ≥ 40 % 

 5.2 ความมั่นคงด้านสุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
  1) ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) 
   - ประชาชนกลุ่ม 607 (ไม่รวมหญิงวัยเจริญพันธ์ุ)  ร้อยละ 90 
   - กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ 15-45 ปี ร้อยละ 90 
  2) มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ 
   - มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ 
   - มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดที่ชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. 
  3) ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC100 
  4) มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม 

  5) มี Official Document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดบัจังหวัดทีร่ะบุภัยสำคัญ อย่างน้อย  
                 3 ภัย และ Resource mapping สำหรับการรับมอืภัยสำคัญทัง้ 3 ภัย 

  6) มี Operational plans สำหรบั 3 ภัยสำคัญ โดยระบุระบบบญัชาการที่สอดคล้องกับภัยที่ 
                            สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย 
  7) มีแผน BCP สำหรับ สสจ./รพศ./รพท. ที่สอดคล้องกับ Operational plans 
 ประเด็นท่ี 6 องค์กรสมรรถนะสูง มปีระเด็นตรวจด้าน “การเงินการคลังสุขภาพ” 2 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2, ระดับ 6  
                         ไม่เกินร้อยละ 4  สรุปคือ ต้องไม่มี รพ.ใดประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6/7 ) 
 2) ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 

  - สสจ. และ รพ.ทกุแห่ง มีแผนเงินบำรุง และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ระยะ 3 ปี (ปี 66 – 68) 
  - สสจ. และ รพ.ทุกแห่ง  มีแผนเงินบำรุง และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี (ปี 2566) 

  - สสจ. และ รพ.ทุกแหง่ เบิกจ่ายการลงทุนด้วยเงินบำรุงตามนโยบายได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย  
                (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุนด้วยเงินบำรุงในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด) 

 *** ท้ังนี้  ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขต 
          สุขภาพท่ี 5 ได้แบ่งประเดน็การตรวจตามกรอบโครงสร้าง Agenda Based, Functional  
          Based และ Area Based ระดับเขต  ดังนี ้

1. Agenda Based ประกอบด้วยประเด็นที่ 1 และ 2 
2. Functional Based ประกอบด้วยประเด็นที่ 3,4,5 และ 6 
3. Area Based ระดับเขต มี 2 ประเด็น ได้แก ่

    3.1 Digital Health  
    3.2 Innovative Health care : รายการ “การพฒันาระบบงาน ODS อย่างครบวงจร”  
         *** ทั้ง 2 รายการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 จะมีการช้ีแจงรายละเอียดเนือ้หาการตรวจฯ  
                    ในที่ประชุมช้ีแจงตรวจราชการฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2566  ณ โรงพยาบาลนครปฐม 

       นอกจากการตรวจราชการ กรณีปกติ ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังมีการตรวจราชการ 
          แบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า  
          ในรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 4 ประเด็นการตรวจ  ได้แก่  1) การพัฒนาระบบนิเวศ 
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          การท่องเที่ยว  2) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  3) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน   
           และ 4) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์   
          ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 ตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ( PA) ผู้บริหารกระทรวง 
 สาธารณสุข 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข 
 แจ้งตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2566 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านองค์กร บุคลากร และ การสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข   
- ประเด็นขับเคลื่อนสำคัญ : มีระบบการสื่อสารเชิงรุกในทุกระดับ ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น   
  เอกภาพ รูปแบบการสื่อสารหลากหลาย เข้าใจง่ายและทันสมัย  

      - ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานบริการที่มกีารดำเนินงานสือ่สารเชิงรกุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
 2. ด้านการนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกจิ  
  - ประเด็นขับเคลื่อนสำคัญ : เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism and  
       Wellness Hub)  
  - ตัวช้ีวัด : อัตราการเพิ่มข้ึนของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
       ที่ได้รบัมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10) 
 3. ด้านข้อมลูและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  
     - ประเด็นขับเคลือ่นสำคัญ : การพัฒนาระบบและกลไกการแพทยท์างไกล (Telemedicine)  
     - ตัวช้ีวัด :  จังหวัดมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑท์ี่กำหนด  
                          (เกณฑ์ที่กำหนด : รพ. ไม่น้อยกว่า 3 แห่งต่อจงัหวัด /จำนวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3,500   
        ครั้ง/จังหวัด) 
 4. ด้านสุขภาพผู้สงูอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
     - ประเด็นขับเคลือ่นสำคัญ : โรงพยาบาลทกุระดบัมีคลินกิผู้สงูอายุ  
     - ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินกิผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 70) 

5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง  
    - ประเด็นขับเคลือ่นสำคัญ : ระบบ Smart อสม. สร้างความรอบรู้สุขภาพกลุ่มวัย  
    - ตัวช้ีวัด : ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพ ที่เหมาะสมให้กบัประชาชน (ร้อยละ   
      75) 
6. ด้านบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากข้ึนและลดอัตราตายโรคที่สำคัญ  
    - ประเด็นขับเคลือ่นสำคัญ : 

  1. โรงพยาบาลทุกแหง่มีการปรับโฉมเป็น Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD  
  2. หนว่ยบรกิารมกีารใช้พลงังานสะอาด 

     - ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาล ทุกแห่งปรบัโฉม Smart hospital /Smart ER/ Modernize  
       OPD/มีการใช้ พลงังานสะอาด (รอ้ยละ 80) 
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นอกจาก PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  ยังมี PA ของผู้ตรวจราชการกระทรวง และ
สาธารณสุขนิเทศ อีก 1 ตัว ที่เน้นประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ  
- ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนีผู้กพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค  (ร้อยละ 100) 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.4 การจัดทำแผนรับ-จา่ยเงินบำรุง และแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงตามนโยบายการลงทุน 
 ของผู้บริหารกระทรวง 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข 
 แจ้งประเด็นการตรวจราชการ หัวข้อ“การเงินการคลังสุขภาพ” มีตัวช้ีวัด: ร้อยละของการกำกบัติดตาม 
 การลงทุนด้วยเงินบำรุงตามนโยบายการลงทุน” เป็น 1 ใน 2 ตัวช้ีวัด หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องจัดทำ 
 แผน คือ สสจ. และ รพ.ทุกแหง่ จุดเน้น คือ การนำเงินบำรงุของหน่วยงาน/หน่วยบริการมาลงทุนใน 
 รายการตามนโยบายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งรายการตามนโยบายเน้น 2 ด้าน 
 ได้แก่ 
 1. Environment Modernization and Smart Service : EMS 
        1.1 Environment  เช่น  โซล่าร์เซล  ระบบบำบัดน้ำเสีย  อาคารจอดรถ ฯ 
        1.2 Modernization, Smart ER/ OPD เป็นการลงทุนเพื่อปรับให้มีการบริการที่ดี ทันสมัย  
    สะดวกสบาย รอไม่นาน เป็นการนำเทคโนโลยี digital การแพทย ์มาใช้ในการให้บริการ   
 2. Work Live Balance ของบุคลากร เช่น ปรับปรงุและกอ่สร้างที่พกัอาศัยให้กบั จนท.ในองค์กร 
 โดยแผนน้ี  เมื่อมีการจัดทำแล้ว จะมีการกำกับติดตามผลการเบกิจ่าย โดย สสจ./ คณะกรรมการ CFO  
                    เขต และผู้ตรวจราชการ  

 กรอบแนวทางการจัดทำแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ถ้าเป็นหน่วยบริการจะพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน 

คือ 1) วงเงินที่ลงทุนได้ ≤20% (EBITDA) และ 2) วงเงินลงทุนเพิ่ม ซึ่งหน่วยบริการสามารถลงทุนเพิ่ม
ได้ตามเปอร์เซ็นต์เงินทุนสำรองส่วนเกิน ที่ข้ึนกับค่า Cash Ratio ของหน่วยบริการนั้นๆ ซึ่งค่า Cash 
Ratio นี้ รวมลูกหนี้สิทธิ UC, CSMBS, SSS, Stateless และ FWF ที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ ยกเว้น
ลูกหนี้ตามจ่าย  โดยกองเศรษฐกิจฯ ได้คำนวณวงเงินที่ลงทุนได้ของแต่ละหน่วยบริการส่งมาให้หน่วย
พิจารณาใช้ในการจัดทำแผน ตารางคำนวณวงเงินลงทุนของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ กันยายน 2565 
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 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด Small Success เพือ่ใช้ในการกำกับติดตามงานในปี 2566 ดังนี้  
 1) รอบ 3 เดือน : สสจ.และ รพ.ทุกแห่ง มีแผนเงินบำรงุ 3 ปี และแผนลงทุน 3 ป ี 

    (กำหนดส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2566) 
 2) รอบ 6 เดือน : สสจ.และ รพ.ทุกแห่ง มีแผนเงินบำรุง 1 ป ีและแผนลงทุน 1 ป ี
 3) รอบ 9 เดือน : สสจ.และ รพ.ทุกแห่ง เบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง) ตามนโนบายไม่น้อยกว่า   

    ร้อยละ 10 ของวงเงินลงทุน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 4) รอบ 12 เดือน : สสจ.และ รพ.ทุกแห่ง เบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง) ตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า  

    ร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ดังนั้น แผนที่หน่วยงานเป้าหมายต้องจัดทำ จงึประกอบด้วย  
  1. แผนรายรบั-รายจ่ายเงินบำรงุ 3 ปี   (2566-2568) 
  2. แผนลงทุนด้วยเงินบำรงุ 3 ป ี (2566-2568) 
  3. แผนรายรบั-รายจ่ายเงินบำรงุ 1 ปี (2566) 
  4. แผนลงทุนด้วยเงินบำรงุ 1 ป ี (2566) 
 ผู้อนุมัติแผน คือ นพ.สสจ. อนมุัติ แผนเงินบำรงุ 3 ปี แผนลงทุน 3 ปี ภายใน 20 ม.ค. 2566 
 การควบคุมกำกบัติดตาม 
 - CFO/สสจ.  ตรวจสอบ รพศ.  รพท. รพช. 
 - กลุ่มตรวจสอบภายในเขต 
 - กลุ่มตรวจสอบภายในส่วนกลาง 
ประธาน  แจ้ง ผอ.ทุกท่านทราบและปฎิบัติ จะใช้เงินบำรุงลงทุนอะไรบ้าง ต้องมีแผน 1 ปี และ 3 ปี  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 4.5 รายงานสถานการณ์ COVID 19 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานสถานการณ์ 
  COVID 19 รายสัปดาห์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย สะสม 24,986 ราย   
 จำนวนผู้เสียชีวิต สะสม 144 คน แนวโน้มสูงข้ึน  
 ผลการฉีดวัคซีนสะสม รวม  1,121,552 โดส  
 เข็มที่ 1  สปัดาห์นี้ สะสม ร้อยละ 83.1 
 เข็มที่ 2  สัปดาห์นี้ สะสม ร้อยละ 78.4 
 เข็มที่ 3  สัปดาห์นี้ สะสม ร้อยละ 33.7 
 เข็มที่ 4  สัปดาห์นี้ สะสม ร้อยละ 7.7 
 วัคซีนสามารถป้องกันผู้สูงอายุเสียชีวิตจางโควิด 19 ได้ดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ได้รับ 2 เข็ม เสียชีวิตลดลง  4.7  เท่า 
 ได้รับ 3 เข็ม เสียชีวิตลดลง   15.1 เท่า 
 ได้รับ 4 เข็ม ไม่มีผู้เสียชีวิต 
 ผลงานการฉีดวัคซีน กลุ่ม 608  
 ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผน  ส่วนมากบุคลากรสาธารณสุขจะเป็นกลุ่มที่รับวัคซีนครอบครุมมากที่สุด 
 การเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 ได้ส่งมาตรการให้กับผู้รับผิดชอบและกลุ่ม line EOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
  

 6.1 แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery   
 แบบครบวงจร 
นางสุนิษา  พิณทอง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  นำเสนอแผนการพฒันาระบบบรกิาร  
 (Service plan) สาขาพฒันาระบบบรกิาร One Day Surgery แบบครบวงจร ของโรงพยาบาล 
 ประจวบคีรีขันธ์ ว่า โรงพยาบาลได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจประเมินและข้ึนทะเบียนเป็น 
 หน่วยบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  
 มีบุคลากรปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

- แพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร  จำนวน 1 คน 
- ศัลยแพทย์  จำนวน 2 คน 
- วิสัญญีแพทย์  จำนวน 2 คน 
- จักษุแพทย ์ จำนวน 2 คน 
- แพทย์ศัลยกรรมกระดูก  จำนวน 4 คน 
- สูตินรีแพทย์  จำนวน 3 คน 
- แพทย์โสตศอนาสิก  จำนวน 3 คน 
- พยาบาลห้องฝ่าตัด  จำนวน 16 คน 
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- วิสัญญีพยาบาล   จำนวน 12 คน 
- พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร  จำนวน 1 8o 

 
 กลุ่มโรคและหัตถการที่ใหบ้ริการปี 2562-2566 
 Hernia 
 Hydrocele 
 Hemorrhoid 
 CBD stone 
 Esophageal varices 
 Wide excision breast mass 
 Fit test positive (Colonoscope) 
 ผลการดำเนินงาน 
 ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เปา้หมาย : ร้อยละ 20) 
 ปี 2563 ร้อยละ 65.21 
 ปี 2564 ร้อยละ 60.19 
 ปี 2565 ร้อยละ 89.34 
 - ภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตัดกอ่นการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ไม่ม ี
 - Re-admission นอนโรงพยาบาล การกลบัมาก่อนนัดหมาย ไม่มี 
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในปี 2566 
 เพิ่มสาขากลุม่โรคและหัตถการที่ให้บริการ ODS ให้ครอบคลุมตามศักยภาพของทีมและโรงพยาบาล 
 เพื่อใหบ้รกิารแกผู่้ป่วยได้มากข้ึน 
 ปญัหาและอปุสรรค 
 การขาดอัตรากำลังวิสัญญพียาบาลและพยาบาลห้องผ่าตัด รวมทั้งพื้นที่ในการรองรบัเพื่อจัดเป็น 
 หน่วยงานเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยทีเ่ข้ารบับริการ ODS 
นายจิตตรัตน์  เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ให้ความเห็นต่อทีป่ระชุมว่า การพัฒนาระบบบริการ One  
 Day Surgery แบบครบวงจร เป็นสิ่งที่ดี ถ้าวางระบบดีๆ  นอกจากจะลดแออัดในโรงพยาบาลได้แล้ว ยัง 
 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลไดม้าก ดังนั้น ต้องมทีมีในการจัดการระบบบริการ โดยเฉพาะการ 
 จัดการให้มีวิสญัญีใหเ้พียงพอต่อบริการ MIS จะเป็นอีกตัวทีส่นับสนุน 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข  
 แจ้ง ODS เขตสุขภาพที่ 5 ได้กำหนดให้เป็นหัวข้อในการตรวจราชการและนิเทศงาน จะดภูาพรวม 
 ของจังหวัด จึงอยากฝาก รพ. ประจวบฯ ในฐานะประธาน สาขา ODS ช่วยวางระบบการพัฒนาบรกิาร  
 ODS แบบครบวงจรของจังหวัด 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 

 7.1 สวัสดีปีใหมี 2566  
นายจิตตรัตน์  เตชวุฒพิร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน  อวยพรปีใหม่ ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 7.2 ค่าเสี่ยงภัย  
นายพงศ์พันธ ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่งานบรหิารทั่วไป แจ้งทีป่ระชุม 
 เดือน กรกฎาคม.-กันยายน  2565 กลุม่งานการเงินไดต้รวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว และได้สง่กลบัไป 
 แก้ไช กระทรวงสาธารณสุขมหีนังสือแจ้ง ใหส้่งเอกสารเพื่อยนืยัน รายละเอียดที่ขอไปถูกต้องหรือไม่  
 และแสกนเอกสารทั้งหมด โดยสง่เอกสารภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 
ประธาน  ขอให้ส่งให้ทันเวลา 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 7.3 สภากาแฟสัญจรของจังหวัด 
ประธาน  กำหนดการจัดสภากาแฟสัญจรของจงัหวัด ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการจัด สถานที่จัด 
 น่าจะเป็นห้องประชุม ช้ัน 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอเชิญทีมงาน รพ.ประจวบฯ และ รพ.หัวหิน  
 มาร่วมดำเนินการด้วย ภาพรวมกิจกรรม จะมกีารนำเสนอกจิกรรมงานของสาธารณสุข ทำเป็น VTR  
 นำเสนอสั้น อาหารเป็นแบบง่าย รายละเอียดไว้ใกล้ๆ  จะคุยกันอีกครั้ง 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชมุ   เวลา  16.00 น.     
 

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


