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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ ระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 2 / 2566 

วันอังคารท่ี 31 มกราคม  ๒๕66 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
4. นายเรวัฒน์   สุขหอม   นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นางสมเนตร ทองอยู ่   นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการพิเศษ 
6. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
7. นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นางสาวกีรติกุล องศาลา      รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร  ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายเจนวิท ผลศัิกดิ ์   รก.สสอ.หัวหิน 
15. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
16. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
17. นายสุขุม ทัศนา   สสอ.กุยบุรี 
18. นายพลสิต เวที   รก. สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
19. นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์  รก. สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายดำรงศักดิ์ เช้ือแถว   รก.สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางรัชนี  ศรีชาติ   แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสขุภาพ 
24. นางสุภจิรา วิสิทธ์ิผ่องพิบูล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
27. นางจารุณี ศราภัยวานิช  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
28. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
29. นายโกญจนาท สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 
30. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
31. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
32. นายพรรเทพ แตงอ่อน  แทน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
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33. นางจันทิรา โกมล   หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
34. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
35. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
36. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
37. นายสารินทร ์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
38. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
39. นางสาวนุจร ี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
40. นางสาวณัฐภรณ์ พรมเงิน   นักวิชาการสาธารณสุข 
41.  นายชวลิต   วิสิทธ์ิผ่องพิบลู  เภสัชกรชำนาญการ 
42. นายวิชัย  ศรีอุทาวงค์  แพทย์ชำนาญการพเิศษ 
43. นายวรากรณ์  เอี่ยมสำอางค์  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 
44. นางสาวฐิตาภรณ์ วันดี    นายแพทย์ชำนาญการ 
45. นางสาวนิตยา เพชรประดบั  นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ 
46. นางสาวพรภิมน  ทรศัพท ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

           

เริ่มประชมุ เวลา 09.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
นายวรา เศลวัตนะกลุ นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมผูบ้รหิารและผูเ้กี่ยวข้องในประเด็นงานการ 
 พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ ร่วมประชุมเพือ่หารืองาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประเด็นงานที ่

เกี่ยวข้องกบัการบรหิารเครือข่ายการจัดบรกิารสุขภาพ มผีู้รว่มหารือเป็นทีมผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล 
ร่วมกับ รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด และกลุ่มงานที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการ CUP ส่วนที่ 2 
เป็นประเด็นงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  มีผูร้่วมหารือ
เป็นสาธารณสุขอำเภอ รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดที่ดูแลกำกับงานด้าน PP&P Excellence และ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการและการจัดบรกิารสุขภาพในหน่วยบรกิารระดับ ปฐมภูมิ   

 ข้อสรปุที่ได้จากการประชุม มีดงันี ้
 ส่วนท่ี 1 : งานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารเครือขา่ยการจัดบริการสขุภาพ และการพัฒนาระบบบริการ 
 สขุภาพ มีข้อสรปุจากการหารือ ดังนี ้  

1. การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการประจำ และ รพ.สต.ในเครือข่าย 
    1.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2566 (งบค่าเสือ่ม)  

           - ให้ สปสช.โอนเงินตรงใหก้ับ สอน./ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ตามรายการที่ผ่านการอนุมัติ  
     1.2 งบเหมาจ่ายรายหัวประชากรผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP/PP) 
           - ให้ สปสช.โอนเงินตรงให้ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ตามจำนวนที่หน่วยบริการประจำแตล่ะแหง่  
             ทำความตกลงกับ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอน และไดแ้จ้งให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด ต้นสังกัด 
       ของ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอนได้รับทราบ  

- งบเหมาจ่ายรายหัว ในส่วนของงบผู้ป่วยนอกใน CUP (OP) จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก 
      สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอน  

      1.3 Fee Schedule  
                 - ให้ สปสช.โอนให้หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการประจำจะจัดสรรต่อให้ สอน./ รพ.สต. 
    ในเครอืข่ายหน่วยบรกิารประจำ โดยหกัต้นทุนของโรงพยาบาลออกก่อน ทีเ่หลอืจากหักตน้ทุน 
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    แล้วให้หน่วยบริการประจำ จัดสรรให้ สอน/รพสต.ในเครือข่ายต่อไป 
  1.4  ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   

       - ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ตาม 
   มติที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร (สป.สัญจร)  โดยจะให้การสนบัสนุน 
   ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เป็นระยะเวลาอีก 3 เดือน คือ ถึงสิน้เดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ ให ้
   โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแห่ง จัดทำรายงานการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเป็นรายเดือน  
         เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาต่อไป 

     1.5 ตามมติคณะกรรมการ 7x7 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565  โรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สามารถโอน 
           เงินให้ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอนได้  ดังนั้นเพื่อบรหิารจัดการให้ถูกต้องตามระเบียบ เงินก่อนปี  
        2566 ที่ รพ.แม่ข่าย ต้องจัดสรรให้ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอน แต่โรงพยาบาลยงัไม่ได้โอน ให้ 
        โรงพยาบาลทำหนังสือแจ้งรายละเอียดรายการและจำนวนเงิน ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด  
           เพื่อจัดส่งให้ สปสช.เขต 5 ดำเนินการหักกลบลบหนี้ให้ (รพ.ไม่ตอ้งโอนเงินกลบัเงินให้ สปสช.) 

2. ระบบสง่ต่อ  
2.1 ระบบสง่ต่อดีอยู่แล้ว ขอผูบ้รหิารกำกับติดตามให้ผูป้ฏิบัติดำเนินการตามแนวทางส่งต่อ โดย   
      ผู้รับชอบงาน Refer ของ สสจ.จะจัดส่งแนวทางการส่งต่อให้ทุก รพ.  

                   2.2 ทรัพยากรในการสง่ต่อ ทรพัยากรที่ต้องการสนับสนนุเพิ่ม ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบเดก็ 
           และแพทย์เฉพาะทาง 

2.3 การจัดตารางเวร ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ส่งต่อ รพ.ประจวบ และ รพ.หัวหิน จะเป็นผูจ้ัดตารางเวร  
      โดยมีการประสานงานกัน เพื่อไม่ให้ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง กรณีมีปญัหาในการสง่ต่อ จะโทรหา  
      1) รองแพทย์ของ รพ. 2) ผอ.รพ. และ 3) นพ.สสจ.ปข โดยให้ ผอ.รพ.ต้นทางเป็นผู้โทร 

                   2.4 รพ.บางสะพานน้อย เสนอการ Refer ข้ามเขต ในประเด็น Refer หัวใจ 
 8. การจัดทำแผนเงินบำรุง ระยะ 3 ปี (ปี 2566-2568)  

     จากมติที่ประชุม สป.สญัจร ที่จงัหวัดกาญจนบุรี  ผู้บรหิารกระทรวงฯ ขอให้ทุกหหน่วยงานในสังกัด 
              พิจารณาการจัดทำแผนเงินบำรงุของหน่วยงาน  โดยขอให้พิจารณาเรื่อง Solar rooftop ให้อยู่ใน 
     แผนเงินบำรุง  ประจำปี 2566 ด้วย 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ส่วนท่ี 2 : งานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจดับริการสขุภาพระดบัปฐมภูมิ มีข้อสรุป 
 จากการหารือ ดังนี ้

1. การบริหารกำลงัคนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด 
      1.1 สสจ.มีการปรับและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกำลงัคนระดับจังหวัดชุดใหม่  
                   - มีตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 คน ร่วมเปน็คณะกรรมการชุดน้ี   

         - ให้ตัวแทนทั้ง 2 ท่าน หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ขอโอน/ย้าย ก่อนการประชุม คกก.บริหาร 
           กำลังคนระดับจงัหวัด 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมลูใหต้ัวแทนที่เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอในที ่
           ประชุม 

    1.2 การบริหารกำลงัคนให้ตรงตัว ตรงตำแหนง่ และการบรหิารตำแหนง่ว่าง  
          - ใหส้าธารณสุขทกุอำเภอ ทำข้อมลูบุคลากรที่ปฏิบตัิงานจรงิ พร้อมแผนการบริหารจัดการ  
            เรียงลำดับตามความจำเป็น/ ความสำคัญ 
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  2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไดร้ับจัดสรร 
         - ให้ สสอ. กแห่งเร่งดำเนินการตามแผนและเบิกจ่ายทันททีี่ดำเนินการเสรจ็สิ้น  
 3. การพัฒนางานตามแผนการพฒันาระบบบรกิารปฐมภูม ิ
    3.1 พชอ. 
          - ให้เร่งจัดประชุม พชอ. และกำหนดประเด็นปญัหา 2 ประเด็น แจ้งกลุม่งานพฒันาคุณภาพฯ 

            สสจ. ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566 
    3.2 การจัดทำแผนพัฒนาเป็น PCU/NPCU ของ รพ.สต.ที่ได้รับงบประมาณ 

- ให้ติดตาม รพ.สต. ให้จัดทำแผนส่งกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ. ภายในวันที่ 15 ก.พ.  
  2566 

  3.3 การสมัครใช้ App Smart อสม. 
           - ให้ติดตามให้ อสม. สมัครใช้ App smart อสม. ให้ได้มากทีสุ่ด 
  3.4 การลงทะเบียน “ชุมชนจัดการสุขภาพ”ในโปรแกรม Health Gate 
     - ให้ติดตามให้ รพ.สต. ลงทะเบียนในโปรแกรม และประสานให้ชุมชนบันทึกข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง 
       ลงในโปรแกรม 
  4. งานควบคุมโรคติดต่อ 

    4.1 การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 
          - ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนพื้นฐานทกุชนิด โดยเฉพาะวัคซีน MR 
    4.2 โครงการหนอนพยาธิ 

    - ขอให้กำหนดเจ้าภาพงานให้ชัดเจน และมีแผน ผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตั้งเป้าเบิกจ่าย 
  งบประมาณให้แล้วเสร็จ ไม่เกนิเดือนมิถุนายน 2566 

    4.3  CDCU+  
          - ขอให้แต่ละอำเภอพจิารณาให้มเีจ้าหน้าทีส่่วนของกีฏะ และเจ้าหน้าที่ Lab อยู่ในทีมด้วย 
5. งานทันตกรรม 

      - ปี 2566 มีการประเมินมาตรฐานบริการทันตกรรม ในรพ.ส.ต. ที่เป็น PCU/NPCU  ให้ติดตาม 
      รพ.สต.เป้าหมาย ให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต ์
6. งานอนามัยสิง่แวดล้อมฯ 

       - จะมีการประชุมการพัฒนางานอาชีวอนามัยและ green and clean ขอใหทุ้กอำเภอส่งบุคลากร 
      เข้าร่วม  
    - หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ทางกลุ่มงาน อวล. จะสรปุประเด็นที่ตอ้งดำเนินการตอ่ สง่ให้ สสอ.ต่อไป 
7. งานแพทย์แผนไทย 
    7.1 การผลิต การใช้ การจำหน่าย  กัญชาและกระท่อม 

          - ให้ สสอ. นำประเด็นที่ได้จากการพูดคุย ไปแจง้ รพ.สต. เพือ่เป็นแนวทางปฏิบัติและเกิดความ 
 เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 

    7.2 การจัดบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. เพื่อตอบโจทย์ตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข  
         - ให้ สสอ. แจง้แนวทางการปฏิบัติแก่ รพ.สต. เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวช้ีวัด 
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8. งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
         - กลุ่มงาน คบส.สสจ. จะมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน ใหก้ับผู้รบัผิดชอบงานใน สสอ. 
          มีงบประมาณสนบัสนุนให้อำเภอทำงาน อำเภอละ 10,000 บาท  ให้ สสอ.ทุกแห่งแจ้ง 

       ผู้รับผิดชอบงานใหเ้ข้าร่วมประชุมและเตรียมจัดทำแผนเพื่อรองรับงบประมาณ 
9. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

        9.1 การจัดต้ังศูนย์คัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
         - จะมีการเชิญ รพ.สต. ทกุแห่ง และ PM งานยาเสพติดใน รพ.สต.ทกุแห่ง เข้าร่วมอบรมเพื่อ 

 เรียนรู้การคัดกรอง การบำบัดเบื้องต้น การสง่ต่อ และการบันทึกข้อมลูใน บสต. ขอให้ สสอ.  
 แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 

    9.2 การจัดต้ังศูนย์คัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด (เพิ่มเติม) 
         - ให้ สสอ.จัดสง่ช่ือศูนย์คัดกรองฯ ที่จะจัดต้ังเพิ่มเติมให้จงัหวัด เพื่อเตรียมพรอ้มไว้สง่กระทรวง  

 เมื่อถึงรอบทีก่ระทรวงเปิดให้สมัครเพิ่ม จะไดม้ีข้อมูลส่งได้เลย 
  10. การสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. / รพ.สต. ให้แก่ อบจ. 
          10.1 การเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นทีเ่พื่อติดตามผลกระทบจากการถ่ายโอนฯ ของ 

  คณะกรรมาธิการวุฒสิภา ด้านสาธารณสุข ที่อำเภอหัวหิน  (ช่วงเช้า รับฟังข้อมลูจาก รพ.สต. 
  ที่ถ่ายโอน ที่ รพ.สต.ทบัใต้/ ช่วงบ่าย รับฟงัข้อมูลภาพรวมจังหวัดที่ รพ.หัวหิน)  
  - ให้ สสอ.ปราณบรุี ประสานและรวบรวมข้อมลูผลกระทบจากการถ่ายโอนฯ ทั้ง 6 ประเด็น  
    จากทุกอำเภอ สง่ใหก้ลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ปข. ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2566 
  - ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ รวบรวมข้อมลูทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านบริการ 
    สุขภาพ จัดทำเป็น power point  นำเสนอในที่ประชุมที่ รพ.หัวหิน ในช่วงบ่าย 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี ้ 

1.1 ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดบัภาค  
ประจำปงีบประมาณ 2566 จำนวน 2 คน  ดังนี้ 

  1) นางสาวมลฤดี  ยูเภ  รพ.สต.ไชยราช  อ.บางสะพานนอ้ย ที่ได้รับการคัดเลอืกเป็น อสม.ดีเด่น    
     ระดับภาค  สาขาสุขภาพจิตชุมชน 

   2) นางไพรินทร์  เรืองอร่าม  รพ.สต.หินเหลก็ไฟ  อ.หัวหนิ ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น  
       ระดับภาค  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.2 นโยบายการขับเคลือ่นงานสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 5 
      - แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกลุ  รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 5 ได้แจง้นโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสขุ ของเขตสุขภาพที่ 5 โดยแบง่เป็น 2 ส่วน 
        ส่วนท่ี 1 : “6 นโยบาย มุ่งเน้น”ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้

   1) Health for Wealth : เน้น Service Hub / Wellness Hub / ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ กัญชา 
 ทางการแพทย ์

  2) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ : เน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิทีบ่้านและในชุมชนโดย 3 หมอ 
โดยเฉพาะในเคส Post stroke โดยต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของหมอแต่ละคนให้ชัดเจน ใครทำอะไร 
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  3) การดูแลผู้สงูอายุ : เน้นให้ รพ. ทุกแหง่จัดต้ังคลินิกผูสู้งอายุคุณภาพ และเพิม่การดูแลผูสู้งอายุ
แบบครบวงจรใน รพ.ระดับ รพศ./รพท. โดย design ระบบให้ผูสู้งอายุสามารถรับบรกิารจากทมีแพทย์
สหสาขาในการมา รพ.แต่ละครั้ง เป้าหมาย 10 คน/วัน 
  4) Digital  Health : เน้นให้ รพ. ทุกแห่งปรับโฉมการใหบ้รกิาร เพื่อประชาชนได้รับบรกิารที่
รวดเร็ว สะดวก เป้าหมาย๊ 2566 รพศ./รพท.ทกุแห่งทำ OPD paperless และ ER paperless  ส่วน 
รพช.เป้าหมาย รอ้ยละ 50 
  5) Service  Plan : เน้นพัฒนา SP สาขาหลัก (หัวใจ มะเรง็ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ ปลกูถ่าย
อวัยวะ และ IMC)  ใหเ้ห็นผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 
  6) Good  Governance : เน้นการพฒันาให้มรีะบบบรหิารจัดการที่ดี ดังนี ้
            - Financial : ศูนย์จัดเกบ็รายได ้
            - HRM  : ข้อมูลกำลังคนที่ตรงตามความเป็นจรงิ การลบรหิารตำแหน่งว่าง และการเตรียม
ผู้นำระดบัรองให้พร้อมขึ้นสู่ตำแหนง่ 
            - ตรวจสอบภายใน : ใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหาร 

 ส่วนท่ี 2 : นโยบายมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 5 ที่นอกเหนือจากส่วนที่ 1  มี 3 เรื่อง 
1) ประเด็นปญัหาการถ่ายโอน รพ.สต.  

- การใช้เวทีต่างๆ ในการสือ่สารระหว่าง อบจ. - สธ. 
- ผลกระทบด้านข้อมลูสุขภาพและการบริการประชาชน 
- การบริหารกำลังคนที่ถ่ายโอน-ไม่ถ่ายโอน 
- การจัดทำ Virtual account รายอำเภอ เพื่อสะท้อนปญัหาที่อาจเกิดกรณีที่ต้องโอนงบ  
  OP/PP ให้ สอน./รพสต.ที่ถ่ายโอนทัง้หมด 

    - โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของ สสอ.ภายหลงั รพ.สต.ถ่ายโอนไปยัง อบจ.หมดแล้ว 
2) Smart  Hospital  

- การปรับภาพลักษณ์ของ รพ. ให้สะอาด สว่าง modern   
- การจัดระบบบริการ โดยเฉพาะบรกิารทีส่ร้างรายได้เข้า รพ. 
- การบริหารจัดการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อออกตรวจรกัษา หรือ ผ่าตัดใน รพช. 

      3) Refer System 
         - ทบทวนระบบการสง่ต่อในระดับจังหวัดและระดับเขต  ทั้ง refer in/ out/ back/ receive 
      - การพฒันา Telemedicine, Telehealth เป้าหมาย อย่าน้อย 1 รพ./ 1 เรื่อง 
         - ระบบ consult ทมีีประสทิธิภาพครอบคลุม Case emergency trauma - non trauma/  
           Urgency/ นัดหมาย OPD Case 

    - กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ทุก รพ.มรระบบ 1 Disease ทีส่ามารถ Fast pass โดยไม่ต้องผ่าน ER 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรือ่งรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2566  วันอังคารท่ี 3 มกราคม 2566 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 แจ้งที่ประชุมสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งที่  
 ครั้งที่ 1/2566  วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 มีทั้งหมด 24 หน้า ไดน้ำข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้ 
 คณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมทางกลุ่มไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” ก่อนหน้าการเข้า 
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 ประชุมครั้งนี้แล้ว จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ข้ีอแกไ้ข  
  
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ครั้งท่ี 9/2565  วันศกุร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565  
 3.1 ติดตามความกา้วหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นายพงศ์พันธ ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่งานบรหิารทั่วไป นำเสนอ 
 ความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนของงบลงทุน Non UC ดังนี ้

 สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2565 จำนวน  2 รายการ   
รายการที่ 1  รพ.กุยบรุี : อาคารสง่เสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ  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 มเีงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี จำนวน 9,183,400 บาท  

   ความก้าวหน้า 
   - ขณะนี ้(ณ 24 ม.ค.2566) ผู้รบัจ้างปฏิบัตงิาน งวดที่ 5-6   
   - ความก้าวหน้างานก่อสร้างทัง้โครงการ ประมาณ 65 % (ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน  
              ดำเนินการแล้ว 343 วัน เหลือ 17 วัน แก้ไขสญัญา ค่าปรบั ร้อยละ 0 จำนวน 137 วัน) 

รายการที่ 2  รพ.ปราณบุรี : อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796     
ตรม. วงเงินก่อสร้าง 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 
  งบฯ ปี 2564 =  5,266,526.93 บาท (งบถูกพบั ตามกฎหมาย) 
  งบฯ ปี 2565 =  46,133,400 บาท 
  งบฯ ป ี2566 =  32,975,000 บาท 
  งบฯ ปี 2567 =  25,665,000 บาท  
  *งบถูกพบั ของบประมาณเพิม่ 4,517,100 บาท 
  ความก้าวหน้า 

   - ขณะนี ้(ณ 24 ม.ค.2566) ผู้รบัจ้างปฏิบัตงิาน งวดที่ 10-11   
   - ผูร้ับจ้างส่งงาน งวดที่ 9  คกก.ตรวจรับเรียบรอ้ยแล้ว  เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2566                       
      - ความก้าวหน้างานก่อสร้างทัง้โครงการประมาณ 34.70 % (ระยะเวลากอ่สร้างตามสัญญา 660 วัน  
                        ดำเนินการแล้ว 484 วัน เหลือ 176 วัน แก้ไขสัญญา ค่าปรับ ร้อยละ 0 จำนวน 280 วัน)  

 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2566 จำนวน 1 รายการ  
           รพ.สามร้อยยอด : อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผูป้่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 
 9,884 ตรม. โครงสร้างต้านแผน่ดินไหว แบบ 10690 วงเงินงบประมาณ 160,678,000 บาท 

  - งบฯ ปี 2566 =  32,135,600 บาท 
  - งบฯ ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ =  64,271,200 บาท 
  - งบฯ ป ี2568 ผกูพันงบประมาณ =   64,271,200 บาท 
วิธี E bidding : ความก้าวหน้า 

 - ผวจ. อนุมัติ TOR และราคากลาง คาดว่าจะประกาศร่างฯ วิจารณ์ ได้ในวันที่ 1- 3 ก.พ. 2566 
  และขอความเห็นชอบผู้ชนะ กบั สำนักงบประมาณฯ ได้ในเดือน ก.ค.2566 
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สิ่งก่อสร้าง ปีเดียว ปี 2566 จำนวน 7 รายการ 
1. บ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ เลขที่แบบ 11057 จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาก่อสร้าง 180 
วัน วงเงินงบประมาณ รายการละ 1,129,000 บาท 
    ความก้าวหน้า  
    - รายการที่ 1 และ 2 (สสจ.ปข. และ สสอ.เมอืงฯ)  ผูร้บัจ้างทำสญัญาแล้ว สญัญาเลขที่ 
183/2566 ลงวันที่ 25 ม.ค.2566 เริ่มสัญญา 26 ม.ค.2566 สิ้นสุด 25 ก.ค. 2566 
    - รายการที่ 3 (รพ.สต.ดอนยายหนู  อ.กุยบรุี)   
    ความก้าวหน้า รอผู้รับจ้างลงนามสญัญา 

 2. บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เลขที่แบบ 11058 จำนวน 1 หลัง   
วงเงินงบประมาณ  1,600,200 บาท 
    ความก้าวหน้า รอผูร้ับจ้างลงนามสญัญา 
3. อาคารสถานีอนามัย (รพ.สต.วังน้ำเขียว  อ.บางสะพาน) เลขที่แบบ 8170/2536  วงเงิน
งบประมาณ 4,223,100 บาท 
    ความก้าวหน้า รอผูร้ับจ้างลงนามสญัญา 
4. ปรับปรงุหลังคาและทาสีอาคาร (รพ.สต.หนองมะซาง อ.กุยบุร)ี ระยะเวลา 40 วัน วงเงิน    
525,500 บาท 
    ความก้าวหน้า ผู้รบัจ้างทำสญัญาแล้ว สัญญาเลขที่ 182/2566  ลงวันที่ 25 ม.ค.2566  
เริ่ม 26 ม.ค.2566 สิ้นสุด 6 มี.ค.2566 
5. ปรับปรงุอาคารสำนักงาน (สสอ.สามรอ้ยยอด) วงเงิน 393,000 บาท 
    ความก้าวหน้า  รอผู้รบัจ้างลงนามสัญญา 

ครุภัณฑ์ ปี 2566 จำนวน 31 รายการ 
ลงนามสัญญาแล้ว 29 รายการ เหลือ 2 รายการ คือ เครือ่งล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 
250 ลิตร  และเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 

     ความก้าวหน้า ประกาศร่างฯ 25-30 ม.ค.2566 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.1 ติดตามความกา้วหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงาน ความก้าวหน้าการบรหิารงบ 
   ค่าบริการทางการแพทยท์ี่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน ดังนี ้
                    - งบค่าเสื่อม ปี 2565  ภาพรวมจังหวัด 305 รายการ วงเงิน 50,917,442 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 จำนวน  300 รายการ วงเงิน  47,329,406.51 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 รายการ วงเงิน   
 3,588,035.87 บาท เป็นของอำเภอหัวหิน 1 รายการ  อำเภอสามร้อยยอด 1 รายการ อำเภอกุยบรุี  
 2 รายการ และอำเภอบางสะพาน 1 รายการ ดังนี ้  
   อำเภอหัวหิน 1 รายการ  
 - รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครือ่งยนต์สงูสุด 
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบัเบิ้ลแค็บ วงเงิน 854,000 บาท ของ รพ.สต.ทับใต้  
 อ.หัวหิน  
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    ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ดำเนินการกอ่หนีผู้กพัน เนื่องจากเป็น รพ.สต.ที่ได้ถ่ายโอนภารกจิไปยงั อบจ. 
 อ.สามร้อยยอด 1 รายการ 

- ตู้อบเด็กสำหรบัลำเลียงทารกแรกคลอด 
   ความก้าวหน้า รอส่งมอบ ผู้ขายแจ้งส่งมอบในวันที่ 10 ก.พ.2566 (สญัญาครบกำหนด 15 มี.ค.
2566) 
อำเภอกุยบรุี 2 รายการ  
1.ยูนิตทำฟัน :  
2.ปรบัปรุงซ่อมแซมห้องสง่เสรมิและห้องพัฒนาการ   
   ความก้าวหนา้ รายการที่ 1 อยู่ในระหว่างแจง้ผู้ขายมาทำสัญญา รายการที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับ
งานจ้าง 
อ.บางสะพาน  2 รายการ 
1. ปรับปรงุทางเช่ือมอาคาร ระหว่างอาคารเก่าและอาคารผูป้่วยนอก วงเงิน 1,483,500 บาท 
สัญญา 150 วัน เริ่ม 17 ต.ค.2565 - 16 มี.ค.2566  มี 3 งวดงาน  
   ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2 เป็นไปตามงวดงาน (เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 
445,050 บาท)  

 - เนื่องจาก งบค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน ปี 2565 หน่วยงานจะต้องเบิก 
                    จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566  จึงขอให้หน่วยบริการทุกแหง่ทีเ่ป็นหน่วยรับ 
 งบประมาณ เร่งรัดให้มกีารกอ่หนี้ และเบกิจ่ายให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ประธาน  ฝาก ผอ.รพ.หัวหิน ดำเนินการในส่วนรายการของ รพ.สต.ทบัใต้ ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ.แล้ว จะ 
 ดำเนินการในรูปแบบไหน อย่างไร ให้แจ้ง สสจ. เพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
  
 3.1 ติดตามความกา้วหน้าการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ 
  - งบรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนนิงาน งบอุดหนุน รายจา่ยอ่ืนๆ) 
นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาพรวม 
 จังหวัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 290,970,967.00 บาท มีผลงานการเบิกจ่าย จำนวน 40,432,861.26  
 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 52)  ผลการเบิกจ่ายแบ่ง 
 ตามประเภทงบฯ ดังนี้ 

รายการ รับจัดสรร 
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 29,496,344.18 12 0.00 0 224,317,055.82 88 

รวม 290,970,967.00 40,432,861.26 14 0.00 0 250,538,105.74 86 
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ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ  
- สำนักงานธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับงบประมาณภาพรวมทั้งหมด 120,048,686 บาท 
เบิกจ่ายได ้10,343,998 บาท (ร้อยละ 8.62) เป็นส่วนของงบลงทุน ร้อยละ 1.06 และส่วนของงบ
ดำเนินงาน ร้อยละ 47.2  
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 8,621,849 บาท เบิกจ่ายได้ 
6,306,953.29 บาท (ร้อยละ 73.15) เป็นส่วนของงบลงทุน ร้อยละ 100 และส่วนของงบ
ดำเนินงาน ร้อยละ 67.27  
- โรงพยาบาลหัวหิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ งหมด 162 ,400 ,432.00 บาท เบิกจ่ายได้
34,331,118.82 บาท (ร้อยละ 21.14) เป็นส่วนของงบลงทุน ร้อยละ 17.70 และส่วนของงบ
ดำเนินงาน ร้อยละ 70.73 รายละเอียดตามตาราง 
 

ภาพรวม รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.1 งบลงทุน 

สสจ.ปข. 100,401,000.00 1,069,000.00 1 0.00 0 99,332,000.00 99 
รพ.หัวหิน 151,862,400.00 26,877,344.18 18 0.00 0 124,985,055.82 82 
รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0 

รวม 253,813,400.00 29,496,344.18 12 0.00 0 224,317,055.82 88 
1.2 งบดำเนินงาน 

สสจ.ปข. 19,647,686.00 9,274,998.77 47 0.00 0 10,372,687.23 53 
รพ.หัวหิน 10,538,032.00 7,453,774.64 71 0.00 0 3,084,257.36 29 
รพ.ประจวบฯ 7,071,849.00 4,756,953.29 67 0.00 0 2,314,895.71 33 

รวม 37,257,567.00 21,485,726.70 58 0.00 0 15,771,840.30 42 
  
    ผลการเบิกจ่ายเทียบกับเกณฑเ์ป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 (เป้าหมายการเบกิจ่ายงบลงทุน 
 ร้อยละ 39  งบดำเนินงาน ร้อยละ 55  เบิกจ่ายภาพรวม รอ้ยละ 52)   
 - สำนักงานธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ทัง้ส่วนของงบลงทุน และงบดำเนินงาน 
 - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑท์ั้งสองส่วน 
 - โรงพยาบาลหัวหิน ผ่านเกณฑ์ในส่วนของงบดำเนินงาน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนของงบลงทุน ทำให ้
   เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมยังไมผ่่านเกณฑ ์

     ผลการเบกิจ่ายงบดำเนินงานทุกรายการที่หน่วยรับงบประมาณในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ 
 จัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมลู ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566) รายละเอียดตามตาราง  
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  - งบรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  

รายการ 
งบดำเนินงาน 

รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
คตส. 135,000.00 86,419.35 64 0.00 0 48,580.65 36 
ฉ.11/12 9,926,582.00 5,222,084.00 53 0.00 0 4,704,498.00 47 
ไม่ทำเวชฯ 390,000.00 190,000.00 49 0.00 0 200,000.00 51 
เงินสมทบกองทุนประกัน
ทดแทน 38,820.00 14,817.64 

38 
0.00 

0 
24,002.36 

62 

ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 304,682.00 169,932.00 56 0.00 0 134,750.00 44 
พตส. 23,125,100.00 14,959,683.94 65 0.00 0 8,165,416.06 35 
ค่าตอบแทนนิติเวช 178,000.00 3,450.00 2 0.00 0 174,550.00 98 
สาธารณูปโภค 571,000.00 536,814.47 94 0.00 0 34,185.53 6 
ค่าเช่าบ้าน 85,400.00 32,000.00 37 0.00 0 53,400.00 63 
แผนงาน/โครงการ 2,502,983.00 270,525.30 11 0.00 0 2,232,457.70 89 

รวม 37,257,567.00 21,485,726.70 58 0.00 0 15,771,840.30 42 
 
  - งบเบิกแทนกัน / งบอุดหนุน   

รายการ รับจัดสรร 
เบิกจ่าย PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.1 งบเบิกแทนกัน 

สสจ.ปข. 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100 
รพ.หัวหิน - - - - - - - 
รพ.ประจวบฯ - - - - - - - 

รวม 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100 
1.2 งบอุดหนุน 

สสจ.ปข. 37,000.00 0.00 0 0.00 0 37,000.00 100 
รพ.หัวหิน - - - - - - - 
รพ.ประจวบฯ 125,000.00 0.00 0 0.00 0 125,000.00 100 
รวม 162,000.00 0.00 0 0.00 0 162,000.00 100 
 
 - งบอื่นๆ  (งบกลางโควิด – 19 และ งบเงินกู้โควิด – 19) 

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 
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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 
 
 สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน  
 - งบกลางและงบเงินกู้โควิด -19 เบิกจ่ายได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 - รายการที่เบิกจ่ายได้ดี (ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย) ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และงบด้านบุคลากร เช่น พตส.,  
   คตส., ฉ.11/12, ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 
 - รายการที่เบิกจา่ยได้น้อย  จำเป็นต้องเร่งรัดหรือปรบัแผนดำเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
   ในกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 - ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีหน่วยงานระดับอำเภอ (รพ./สสอ.)ได้รับจัดสรรจาก 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1) โรงพยาบาล 
หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

ภาพรวมโรงพยาบาล 556,400.00 0.00 0.00 556,400.00 0.00 

รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 77,100.00 0.00 0.00 77,100.00 0.00 

รพ.ปราณบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 53,000.00 0.00 0.00 53,000.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 

รวม 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 

รพ.สามร้อยยอด ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 31,400.00 0.00 0.00 31,400.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 

รวม 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 

รพ.กุยบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 50,500.00 0.00 0.00 50,500.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

รวม 58,100.00 0.00 0.00 58,100.00 0.00 

รพ.ประจวบฯ ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 128,000.00 0.00 0.00 128,000.00 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

รวม 147,000.00 0.00 0.00 147,000.00 0.00 



13 
 

หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

รพ.ทับสะแก ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 51,900 0.00 0.00 51,900 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

รวม 61,400.00 0.00 0.00 61,400.00 0.00 

รพ.บางสะพาน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 80,900 0.00 0.00 80,900 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

รวม 93,700.00 0.00 0.00 93,700.00 0.00 

รพ.บางสะพาน
น้อย 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 31,700 0.00 0.00 31,700 0.00 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 

รวม 32,700.00 0.00 0.00 32,700.00 0.00 

 
 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

ภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 292,000.00 16,024.00 0.00 275,976.00 5.49 
สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 12,400.00, 0.00 0.00 12,400.00 0.00 

รวม 47,400.00 0.00 0.00 47,400.00 0.00 

สสอ.ปราณบุรี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 

รวม 43,200.00 0.00 0.00 43,200.00 0.00 

สสอ.สามร้อยยอด ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 8,176.00 0.00 6,824.00 54.51 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 4,100.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 

รวม 39,100.00 8,176.00 0.00 30,924.00 20.91 

สสอ.กุยบุรี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 4,100.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 

รวม 39,100.00 0.00 0.00 39,100.00 0.00 

สสอ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

สสอ.ทับสะแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

รวม 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

สสอ.บางสะพาน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

สสอ.บางสะพาน
น้อย 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 15,000.00 7,848.00 0.00 7,152.00 52.32 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 33,200.00 7,848.00 0.00 25,352.00 23.64 

 
 ภาพรวมโดยสรุป หน่วยงานระดับอำเภอ ทั้งโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เบิกจ่าย 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้น้อยมาก ขอให้ผู้บริหารทั้งผู้อำนวยการ 
 และสาธารณสุขอำเภอ ติดตามกำกับให้ผู้รับผิดชอบงาน เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายโดยเร็ว เนื่องจาก 
 ส่วนกลางจะนำข้อมูลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในงวดต่อไป  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำ Q1 ของปีงบประมาณ 2566 
ประธาน รายละเอียดผลการดำเนินงานตาม power point ที่นำเสนอ ขอให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกลับไปดู 

ข้อมูล และเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายต่อไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
  4.1  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
นางจารณุี  ศราภัยวานิช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมสุขภาพฯ แจ้งที่ประชุม 

- แผนปฏิบัตงิานหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ พอ.สว. ครัง้ที่ 16 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หมูท่ี่ 6  
บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ และครั้งที่ 17 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาจ้าว  
ต.เข้าจ้าว อ.ปราณบุรี 
- แผนการติดตามเยี่ยมผูป้่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อ 
มอบถุงยังชีพ ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้ป่วยเป้าหมาย จำนวน 19 คน อยู่ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี  
9 คน (ลงเยี่ยมวันที่ 9 ก.พ. 2566) อำเภอบางสะพานน้อย 2 คน (ลงเยี่ยมวันที่ 15 ก.พ. 2566) และ
อำเภอปราณบุรี 8 คน (ลงเยี่ยมวันที่ 16 และ 23 ก.พ. 2566) 
     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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 4.2 ความคืบหนา้การตรวจราชการ กรณปีกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2566 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ นำเสนอความ

คืบหน้าการตรวจราชการ กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกำหนดการและรูปแบบ
การตรวจราชการ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี ผู้บริหารเขต 
สถานท่ีรับการตรวจฯ และรูปแบบการตรวจ 

เช้า บ่าย 

22 ก.พ. 65 ผู้ตรวจฯ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- รับฟงัการนำเสนอข้อมลูภาพรวมจังหวัด 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- เยี่ยมรับฟงัการนำเสนอบริบท/
การทำงาน/ปัญหา 

สาธารณสุขนิเทศก ์

23 ก.พ.65 ผู้ตรวจฯ รพ.บางสะพานน้อย + รพ.สต. 
- เยี่ยมรับฟงัการนำเสนอบริบท/การ
ทำงาน/ปญัหา 

รพ.บางสะพาน + รพ.สต. 
- เยี่ยมรับฟงัการนำเสนอบริบท/
การทำงาน/ปัญหา 

สาธารณสุขนิเทศก ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  
- ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล 
 1. แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 2. การบรหิารงบลงทุน ปีงบฯ 2566 
   - ก่อสร้าง (ปเีดียว, ผูกพันเก่าและใหม)่ 
   - ครุภัณฑ์ 

รพ.กุยบุรี/ รพ.สามร้อยยอด / 
รพ.ปราณบรุี/ รพ.หัวหิน  
(อยู่ระหว่างพจิารณาคัดเลือก) 
- ประเด็นการตรวจเยี่ยมเหมอืน
ช่วงเช้า 

24 ก.พ.65 ผู้ตรวจฯ สรปุผลการตรวจราชการรายประเด็น (โดย
หัวหน้าทีม หรือผู้แทน) 

 

สาธารณสุขนิเทศก ์

 
 กรอบการนำเสนอข้อมูลของพ้ืนท่ีรับตราจราชการ 
  - ข้อมูลพื้นฐาน/ ข้อมูลทั่วไป 
  - สถานการณ์ด้านสุขภาพ Achievement ตามนโยบายเร่งด่วน/ สำคัญครบตามประเด็นตรวจ

ราชการ 6 ประเด็น ประเด็นปัญหาของพื้นที่ และนวัตกรรม โดยนำเสนอให้เห็นสถานการณ์/ ผลที่
คาดหวังตามเป้าประสงค์ จัดส่งเอกสารทั้งไฟล ์word และ power point ในระบบ E-inspection ของ
กองตรวจราชการ ก่อนทีมนิเทศลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ อย่างน้อย 1 – 2 สัปดาห์ 

 ข้อมูลท่ีต้องนำเสนอตามประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. Agenda Based  

1.1 Health for Wealth มี 2 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ กัญชาทางการแพทย์ และการพัฒนาการ  
      ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์   

      1.2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ มี 1 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่ 
      ครอบคลุมงานด้าน พชอ. , การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
            ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  และ 3 หมอ 
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2. Functional Based 
2.1 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ มี 5 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ การพัฒนา 

 สุขภาพกลุ่มวัยมารดาและทารก, กลุ่มเด็กปฐมวัย , กลุ่มเด็กวัยเรียน, กลุ่มวัยทำงาน และ  
 การยกระดับบริการผู้สูงอายุ 

2.2 Digital Health มี 1 กิจกรรมดำเนินงาน ที่ครอบคลุมการจัดบริการการแพทย์ทางไกล 
 (Telemedicine) และประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้  
 รอยต่อ 

2.3 ลดป่วย ลดตาย และสร้าง ความมั่นคงทางสุขภาพ มี 2 กิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ ลดป่วย   
 ลดตายจากโรคทีเ่ป็นปญัหาสำคัญ (STEMI, Stroke, CA) และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  
 (ประเด็นความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น และการมี Situation Awareness   
 ที่มีประสิทธิภาพ) 

2.4 องค์กรสมรรถนะสูง มี 1 กิจกรรมดำเนินงาน คือ การบริหาร“การเงินการคลังด้านสุขภาพ”  
ครอบคลุมการบริหารการเงินการคลังไม่ให้หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน และ
การกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 

 3. Area Based  
  3.1 Digital Health มี 1 กิจกรรมดำเนินงาน คือ การแลกเปลี่ยนข้อมลูสุขภาพโดยโปรแกรมฮุกกะ  
           เขตสุขภาพที่ 5 
  3.2 Innovative Health care มี 1 กิจกรรมดำเนินงาน คือ การพัฒนาระบบงาน ODS อย่างครบ 
           วงจร 

 -ร่าง- กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 22 – 24 กุมพาพันธ์ 2566 

วัน/เวลา กิจกรรม รูปแบบ/ สถานท่ี 
วันจันทร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566 
09.00-12.00 น. ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการ

ผู้สูงอายุ 
หัวข้อ : วัยทำงาน 
          - ตัวชี้วัดผู้ป่วยซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย 
ผู้นิเทศ : ทีมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ 

Online ผ่าน webex ของสถาบันกัลยาณ์ 
Meeting number : 2555 426 6120 

วันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 
09.00- 12.00 น. ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการ

ผู้สูงอายุ  
- หัวข้อ: มารดาและทารก ,เด็กปฐมวัย ,ผู้สูงอายุ 
  ผู้นิเทศ : ศูนย์อนามัยที่ 5 และกรมการแพทย์ 
- หัวข้อ TEDA4I  
  ผู้นิเทศ : สถาบันกัลยาณ์ 

Online ผ่าน webex ของศูนย์อนามัยฯ  
Meeting number: 2552 671 4454 
Password: r1H566 

วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 
09.00 – 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ

ตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟังการนําเสนอข้อมูลภาพ
รวมจังหวัด 

Onsite : ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ. ปข,  
Online : ระบบ ZOOM สสจ.ปข. 
Meeting ID : 297-880-7045 
Passcode : ssj_00061 
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วัน/เวลา กิจกรรม รูปแบบ/ สถานท่ี 
13.00 – 16.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บ

ข้อมูล 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 

13.00 - 16.30 น. สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล ยังไม่ระบุพื้นที่ 
13.00- 15.30 น. ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth  

 - กัญชาทางการแพทย์ + แพทย์แผนไทย 
   * ผู้รับนิเทศจาก สสจ. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน
ภาพรวมจังหวัด ณ รพ.แห่งแรกที่ทีมลงไปตรวจเยี่ยม 
 - ทีมนิเทศจาก อย. 

Onsite : รพ.กุยบุรี 
**รอนัดหมายอีกครั้ง** 

13.00-16.30 น. ประเด็นที่ 2 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ Onsite : ยังไม่ระบุพื้นที่ 
13.00-16.30 น. ประเด็นที่ 3+5 : ตัวชี้วัดเก่ียวกับงานทันตะฯ ทั้งหมด Onsite : สสจ.ปข. 
13.00-16.30 น. Area based เขตสุขภาพที่ 5 : Digital Health Online : ผ่าน zoom เขตสุขภาพที่ 5 

Meeting ID : 5077642941 
Passcode : 761349 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 
09.00-12.00 น. ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล 

(รพ. + รพ.สต. 1 แห่งนำเสนอข้อมูลที่ รพ.) + Surprise 
Visit รพ.สต. 1 แห่ง 

Onsite : รพ.บางสะพานน้อย + รพ.สต.  
ใน อ.บางสะพานน้อย 

13.00-16.30 น. ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล 
(รพ. + รพ.สต. 1 แห่งนำเสนอข้อมูลที่ รพ.) + Surprise 
Visit รพ.สต. 1 แห่ง 

Onsite : รพ.บางสะพาน + รพ.สต.  
ใน อ.บางสะพาน 

09.00-12.00น. สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล Onsite : สสจ.ประจวบฯ 
13.00-16.30 น. สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล Onsite : รพ. 1 แห่ง (ยังไม่ระบุ) 
10.00-12.00 น. ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth  

- กัญชาทางการแพทย์ + แพทย์แผนไทย       
Onsite : รพ.บางสะพาน 

13.00-15.00 น. ประเด็นที่ 1 :Health for Wealth  
- กัญชาทางการแพทย์ + แพทย์แผนไทย       

Onsite : รพ.บางสะพานน้อย 

09.00-16.30น. ประเด็นที่ 5 : ความม่ันคลด้านสุขภาพ ( วัคซีน, SAT, 
PHEM ) 

****รอแจ้งยืนยันอีกครั้ง*** 

09.00-16.30น. ประเด็นที่ 6 : องค์กรสมรรถนะสูง 
- การเงินการคลังสุขภาพ  (ทีม CFO) 

Onsite : รพ. (ยังไม่ระบุ) 

13.00-16.00 น. Area Based : Innovative Healthcare เขตสุขภาพที่ 5 
- การพัฒนาระบบงาน ODS อย่างครบวงจร 

****รอแจ้งยืนยันอีกครั้ง*** 

วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 
09.00-12.00 น. ประชุมนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ 

รายประเด็น  
Onsite : ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.ประจวบฯ 
Online : ระบบ ZOOM สสจ.ประจวบฯ 
Meeting ID : 297-880-7045 
Passcode : ssj_00061 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 



18 
 

 4.3 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ : กรณี“ความมั่นคงด้านสุขภาพ” 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุม่งานพฒันายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ นำเสนอ 
 การเตรียมความพร้อมรบัการตรวจราชการฯ กรณีประเด็นการตรวจฯ “ความมั่นคงด้านสุขภาพ” ซึ่งมี 
 เกณฑ์วัดสำคัญ คือ ผู้บริหารทุกคน (ร้อยละ 100) ประกอบด้วย นพ.สสจ./ รอง นพ.สสจ./ ผอ.รพ. และ 
 รอง ผอ.รพ.ทุกคนทุกตำแหน่ง และ หน.กง./หน.ฝ่าย ใน สสจ.และ รพ.ทุกแห่ง ทุกคนทุกตำแหน่ง  ต้อง 
 ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 ของกองสาธารณสขุฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้บริหารหลายคนที่ยัง 
 ไม่ผ่านการอบรม  กองสาธารณสุขฉุกเฉินกำลังจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้ในเร็วๆ นี้ หากได้รับแจ้งเรื่อง 
 มาแล้ว จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมต่อไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 4.4 รายงานสถานการณ์ COVID 19 
 - รายละเอียดตาม power point นำสนอ 
 
 4.5 แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ของหน่วยบริการในสังกัด 
      สาธารณสุข 
นางจันทิรา  โกมล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งมติการประชุมกำหนด 

 มาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  
 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 

 แผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข 
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรค และตอบโด้ภาวะฉุกเฉิน กรณีพบการระบาดในกลุ่ม 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 
2. เพิ่มกลไกการรายงานสถานการณ์ผ่านเวปไซด์ กรมควบคุมโรค เน้นจำนวนนักท่องเที่ยว และการตรวจ 

คัดกรองผู้ทีม่ีอาการป่วยทางเดินหายใจทีส่นามบิน 
3. กำหนดเกณฑ์ สำหรับการปรับมาตรการเมื่อพบผู้ติดเช้ือ 9สูง หรือเช้ือกลายพันธ์ุ 
4. เฝ้าระวัง และตรวจสายพันธ์ุเช้ือ COVID-19 ในน้ำเสียจากเครื่องบิน 
5. จัดระบบและกำหนดแนวทางการให้บริการวัคนโควิด 19 ตามความสมัครใจ โดยคิดค่าบริการที่

เหมาะสม ภายใต้กลไก Medical Hub 
 แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข 

- หลักการดำเนินงาน 
   1. วัคซีนที่ให้บริการจะเป็นวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดหาเท่านั้น ได้แก่ วัคซีน Pizer และ วัคซีน  
       AstraZeneca โดยไม่รวมถึงกรณีวัคซีนรับบริจาค 

  2. คำนึงถึงปริมาณวัคซีนคงคลังที่จะไม่กระทบกับประชาชนไทย และให้จัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนไทย 
      เป็นลำดับแรก 

   3. การเข้ารับวัคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิให้อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ โดยคิดค่าใช้จ่าย 
                            อย่างเหมาะสม 

  4. กลุม่เป้าหมายที่สามารถเรยีกเกบ็คำบรกิารฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้แก่ ชาวต่างชาตทิี่ถือวีซ่านกัทอ่งเทีย่ว   
     หรือ ขาวต่างชาติไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันสถานการณ์เข้าและพำนักในราชอาณาจักรไทย 
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   5. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ขอรับวัคซีน ต้องลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์ขอรบัการฉีดวัคซีน  
       และลงนามยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 
 - การจัดสรรวัคซีน 
   1. ให้หน่วยบริการฯ ขอสนับสนุนวัคซีน ผ่าน สสจ. หรือกรมต้นสังกัด 
   2. บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ระบบ online) 
   3. ภายในวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน  (กรณีขอเบิกนอกรอบ ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค  
       และมารับวัคซีนที่กรมควบคุมโรค) 
 - การบริการฉีดวัคซีน 
   1. ให้ประกาศแจ้งอัตราค่าบริการให้ชัดเจน 
   2. ให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์ขอรบัการฉีดวัคซีน รวมถึงลงนามยินยอม 
       รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 
   3. ให้บันทึกผลการฉีดวัคซีนลงในระบบ MOPH IC 
   4. ให้ออกเอกสารรบัรองการฉีดวัคซีน รวมถึงจัดช่องทางการตดิต่อ สำหรับผู้รับบริการกรณีที่มปีัญหา  
 - แนวทางปฏิบัติในการบริหารการเงินการคลัง  
   1. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการจากมักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ ค่าบริการผู้ป่วยนอก และค่าฉีดยา  
       ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัด 
   2. รายได้จากค่าวัคซีน ให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้ 
       - เพิ่มรายการ “วัคซีน AstraZeneca” และ “วัคซีน Pizer” ในระบบจัดเก็บรายได้ไม่ให้ปนกับ 
         รายการอื่น 
       - จัดทำทะเบียนบัญชีรายช่ือ นักท่องเที่ยวชาวตา่งชาติที่รับ COVID-19  
       - จัดทำทะเบียนรายการการเกบ็ค่าวัคซีนโควิด 19 แยกตามประเภทวัคซีน 
 - การกำกับติดตามการดำเนินงาน  
   ให้ สสจ.ทุกจังหวัด และกรมการแพทย์กำกบัติดตามแตล่ะหน่วยบริการให้จัดเก็บค่าวัคซีน ให้เป็นไปตาม 
   แนวทางที่กำหนดอย่างรัดกุม เพื่อเป็นหลักฐานหากมีการตรวจสอบ  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 4.6 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เตา้นม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง 
 และด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ท่ัวประเทศ เฉลมิพระเกยีรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกลา้ 
 เจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
นางนภาพร  โดมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  แจ้งโครงการคัด 
 กรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  
 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจรญิ 
 พระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  
 - กลุ่มเป้าหมาย  :  เป็นสตรีที่มีความผิดปกติ หรือมีปจัจัยเสี่ยง  
 - ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน แบ่งเป็นโซนเหนือ และใต้ : โซนเหนอื วันที่ 5 และ 7 เมษายน 2566 
   ณ อำเภอหัวหิน, โซนใต้ วันที่ 10,11,12 เมษายน 2566 ณ อำเภอทับสะแก  
 - เป้าหมายผลงาน  : ให้ความรู้ คัดกรอง และตรวจคลำเต้านมโดยแพทย ์พยาบาล และเจ้าหน้าที ่
   สาธารณสุข วันละ 200 คน / Mammogram วันละ 60 คน 
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 มอบหมายภารกจิ 
1. ทุกอำเภอ ค้นหาสตรีทีม่ีความผิดปกติ หรอืมีปจัจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม เพื่อมารบัการตรวจ 
    Mammogram 
2. รพ.หัวหิน,รพ.ทบัสะแก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม (สถานที่ พิธิเปิด จัดหาอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 
3. รพ.หัวหิน, รพ.ประจวบฯ สนบัสนุนรงัสีแพทย์ 1 คน, พยาบาล 1 คน ร่วมปฏิบัติงานในแต่ละวัน  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.7  แนวทางการนำส่งผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดเข้ารบัการบำบัดรักษา 
นายเรวัฒน์ สุขหอม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำเสนอที่ประชุม  เนื่องด้วยเป็น พรบ.ฉบบัใหม ่
 มีแนวคิดให้ “ผู้ใช้ ผู้เสพ เป็นผูป้่วย” สว่นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข คือ เมื่อมี “ผู้เสพหรือผู้ครอบครอง 
 เพื่อเสพ” มาเข้ารบับำบัด ซึ่งมทีี่มาจาก 2 ช่องทาง คือ 

1. สมัครใจเข้าบำบัด ตามประมาลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 113   
2. ไม่สมัครใจ แตเ่จ้าพนักงาน ป.ป.ส./ ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ พบพฤติการณ์ ตามประมาลกฎหมายยา 
    เสพติด มาตรา 114  ส่งตัวมาเข้ารับการคัดกรองที่ศูนย์คัดกรอง  ซึ่งขณะนีจ้ังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
    มีศูนย์คัดกรองแล้วทั้งสิ้น จำนวน 70 ศูนย์ กระจายอยูใ่นทุกอำเภอ ถ้ามีปัญหาในการดำเนินงาน จะมี 
 ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้ประสานงาน  เมื่อผูป้่วยเข้ารับ 
    การบำบัดผ่านกระบวนการบำบัดตามเงื่อนไขแล้ว จะมีหนงัสือรบัรองเป็นผู้ผ่านการบำบัด พ้นจาก 
    ความผิด ถ้าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือจะมหีนังสือแจ้งไปทีห่น่วยงานที่นำเข้าระบบ (จพง.ป.ป.ส./ ฝ่าย 
 ปกครอง/ตำรวจ) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ถ้าให้ความร่วมมือจนครบจะได้ใบรับรอง  
    ทั้งนี ้ถ้ากลับไปเสพซ้ำจะต้องกลับมาเป็นผู้ป่วยเหมือนเดมิ  
3. ไม่สมัครใจ ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา 113/114 มาโดยคำสั่งศาล ซึ่งมีทั้ง ยังไม่สมควรลงโทษ (มาตรา  
    168) และสมควรลงโทษ (มาตรา 167) แต่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยหรือคุม 
    ประพฤตแิทน (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56) ต่อจากนี้ จะมีผูป้่วยกลุ่มนี้เข้าไปที่คลินิกยา 
 เสพติดของโรงพยาบาลมากข้ึน ขอให้ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานด้านนี้ด้วย กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ 
 มีกฎกระทรวง ทำงานภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการบำบัดระดับชาติได้กำหนด อีกปัญหาก็คือผูป้่วย 
 สุขภาพจิตจากยาเสพติด หากมีการแจง้ ทางปกครองหรอืตำรวจจะเข้าควบคุมตัว ขอให้ใช้ระบบ 1669   
    รองรับ ฝากผู้บริหารกำชับผู้ปฏิบัติงานห้ามปฎิเสธเคส เพราะเป็นแนวทางที่ทางส่วนกลางกำหนดมาแล้ว      
    สำหรับการ consult เคส กรมสุขภาพจิต ได้ให้เบอร์ติดต่อที่สามารถโทรไดต้ลอด 24 ชม. ได้แจ้งให้ 
    ผู้รับผิดชอบงานทราบแล้ว 

 แผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 - จะมีการอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ ระหว่างวันที่  
 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการอบรมเพื่อสร้าง SM และ CM  โดยสำนักเลขานุการคณะกรรมการ 
 บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มาจัดอบรมให ้
 

ประธาน  ให้ช่วยกันดำเนินงาน ต้องมีระบบในการดำเนินงาน และข้ันตอนในการดำเนินงาน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 5.1 หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการประจำ  
 และ รพ.สต.ภายในเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ  
 - รายละเอียดตามที่แจ้งในวาระก่อนการประชุม 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรฯ ที่ทางทีมผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองนายแพทย ์
 สาธารณสุขจงัหวัดที่ควบคุมกำกับงานด้านบริหารจัดการ และหัวหน้ากลุม่งานทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหาร 
 จัดการ CUP ได้ประชุมหารือและมมีติร่วมกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขา IMC 
นางสาวฐิตาภรณ์ วันดี นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอแผนการพัฒนาระบบบริการ IMC 

1. ผลงานดำเนินงาน 
1.1 การดูแลและติดตามผู้ป่วยครบ 6 เดือน ในปี 2566  

             - รพ.หัวหิน ร้อยละ 69  รพ.ปราณบรุี ร้อยละ 100  รพ.สามร้อยยอด ร้อยละ 88   
      รพ.กุยบุรี ร้อยละ 50  รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 71  รพ.บางสะพาน ร้อยละ 60  
         ส่วน รพ. ทบัสะแก และ รพ.บางสะพานน้อย ร้อยละ 0 ผลงานภาพรวมจงัหวัด ร้อยละ 75  

     1.2 ผู้ป่วยมีคะแนน ADLs function เพิ่มข้ึน 
              - รพ.หัวหิน ร้อยละ 87  รพ.ปราณบรุี ร้อยละ 100 รพ.สามร้อยยอด ร้อยละ 67  
                รพ.กุยบุรี รอ้ยละ 100 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รอ้ยละ 75  รพ.บางสะพาน ร้อยละ 100  
       ส่วน รพ.ทับสะแก และรพ.บางสะพานน้อย ร้อยละ 0 ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 81   
 2. ปญัหาการพฒันาระบบริการ  IMC 
     1) ระบบฐานข้อมูลและการสง่ต่อเคสยังไม่ความเสถียร ไม่มีความเช่ือมโยงของข้อมลู 

 2) บางโรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรในการฟื้นฟูผูป้่วย เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด 
  3) ผู้ป่วยและญาติไม่พร้อมมาฟื้นฟู เนื่องจากปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเวลาใน 
         การมาฟื้นฟู และการเป็น care giver 

3. แผนการพฒันาระบบบรกิาร IMC 
    1) ปรบัปรุงเรือ่งการเกบ็ข้อมลู และการสง่ต่อข้อมลู 
    2) เพิ่มบุคลากร นักกายภาพบำบัด พยาบาลฟื้นฟู นักกจิกรรมบำบัด** นักกายอปุกรณ์ 
    3) เพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัย และช่วยเพิม่ศักยภาพในการฝึกฝนของผู้ป่วย 
    4) สนบัสนุนบุคลากรในการอบรมฟื้นฟู (พยาบาลฟื้นฟู 4 เดือน) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 - ไมม่ ี
 
ปิดประชมุ   เวลา  15.00 น.     

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


