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ณ หอ้งประชุม ช ั�น 5
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต
“สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ           

ซื่อสัตย โปรงใส รวมตานทุจริต”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



ขาพเจา ..........................ขอประกาศและแสดง
เจตนารมณวา จะยึดมั่นในสถาบันหลัก อันไดแก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมาอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนหลักสําคัญมั่นคง 
ดํารงตนอยูดวยความมีเกียรติ  และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติงานราชการอยางถูกตอง
ชอบธรรม ไมกระทําการโกงแผนดิน ไมทนตอการทุจริตทุก
รูปแบบ และไมใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนบนความทุกข
ยากของประชาชน และปฏิบัติหน าที่ อย าง เต็มกํ าลั ง
ความสามารถ



ตามคานิยมในการบริหารงาน อันไดแก ซื่อสัตย สามัคคี       
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์   
ของงาน กลาหาญทําในสิ่งที่ถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐและจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอย
พระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ตอยอดศาสตร
ของพระราชาผูทรงธรรม  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงขาง
สุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย
สืบไป



ผลการดาํเนนิงาน 
GREEN & CLEAN Hos.

 ตามตวัชี�วดั

กลุม่งานอนามยัสิ�งแวดลอ้มและอาชวีอนามยั สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์



GREEN&CLEAN Hospitalของ
โรงพยาบาล

(อธบิดกีรมอนามยั  มอบ
ประกาศนยีบตัร)

**เชดิชูเกยีรตแิละชื�นชม**  

โรงพยาบาลทบัสะแก ที�ไดผ้า่นมาตรฐาน  
GREEN & CLEAN Hospital  

                  ในระดบั  (ดมีาก Plus)  

และไดร้บัมอบประกาศนยีบตัรในเวทกีารประชุม
ระดบัเขตไปเรยีบรอ้ยแลว้



GREEN & CLEAN Hospital Plus 
@ Thabsakae Hospital
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ภมูทิศันส์วยดว้ยพลงัชาว รพ.ทบัสะแก...
ภายใตก้ารดแูลของแกนนําเกษตรกร...
ดว้ยความเอื�ออาทรจากภาคเอกชน...



รางวลัสดุยอดสว้ม
ระดบัประเทศ

สว้มในรา้นอาหารสว้มสถานรีถไฟ

การจดัการขยะใน
โรงเรยีน

ขยบัขยายสูชุ่มชน
ประสบผลไปพรอ้มกนักบัภาคเีครอืขา่ย

บรโิภคปลอดภยัใน – นอก 
รพ.



หนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลั GREEN&CLEAN 
Hospital  ของโรงพยาบาล

ประกาศนยีบตัร ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
GREEN&CLEAN Hospital  (ระดบัดมีาก) ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลกรงุเทพ-หวัหนิ

•โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

ประกาศนยีบตัร ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
GREEN&CLEAN Hospital  (ระดบัด)ีไดแ้ก่

•โรงพยาบาลคา่ยธนะรัชต์

•โรงพยาบาลซานเปาโล



ขอแสดงความยนิดกีบั
โรงพยาบาลทบัสะแก

รางวลัชมเชย การประกวดนวตักรรม ระดบัประเทศ

เร ื�อง “แผน่เจลอลัตราซาวดป์ระคบ
รอ้น/เย็น”

ชนะเลศิการประกวดนวตักรรม ระดบัเขต  

หนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลัการประกวดนวตักรรม 
GREEN&CLEAN Hospital



ขยายเครอืขา่ยการพฒันา

GREEN & CLEAN Hos.

สูโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล



หนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลั GREEN&CLEAN 
Hospital ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล

ประกาศนยีบตัร ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
GREEN&CLEAN Hospital  (ระดบัดมีากพลัส) 
ไดแ้ก่
อําเภอบางสะพานนอ้ย จาํนวน 3 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นศรนีคร

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นดอนจวง

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลทรายทอง

อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จาํนวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นดา่นสงิขร

อําเภอสามรอ้ยยอด จาํนวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองหญา้ปลอ้ง



หนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลั GREEN&CLEAN 
Hospital ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล

ประกาศนยีบตัร ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
GREEN&CLEAN Hospital  (ระดบัดมีาก) ไดแ้ก่
อําเภอหวัหนิ จํานวน 2 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหว้ยไทรงาม

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลหนิ เหล็ก ไฟ

อําเภอกยุบรุ ีจํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นป่าถลม่

อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•สอน.เฉลมิพระเกยีรตฯิ บา้นนคิม  กม. 5

อําเภอบางสะพาน จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลรอ่นทอง

อําเภอบางสะพานนอ้ย จํานวน 2 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นบางเบดิ

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบางสะพาน



หนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลั GREEN&CLEAN 
Hospital ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล

ประกาศนยีบตัร ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
GREEN&CLEAN Hospital  (ระดบัด)ี ไดแ้ก่
อําเภอหวัหนิ  จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองแก

อําเภอปราณบรุ ีจํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลวังกพ์ง

อําเภอสามรอ้ยยอด จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลศลิาลอย

อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลคลองวาฬ

อําเภอทบัสะแก จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นเนนิดนิแดง

อําเภอบางสะพาน จํานวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลแมรํ่าพงึ



หนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลั GREEN&CLEAN 
Hospital ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล

ประกาศนยีบตัร ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
GREEN&CLEAN Hospital  (ระดบัพื�นฐาน) ไดแ้ก่

อาํเภอทบัสะแก จาํนวน 1 แหง่ ไดแ้ก่

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองหอย



หนว่ยงานที�ไดร้ว่มดาํเนนิการเป็นพี�เล ี�ยงเพื�อพฒันา
สถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสขุ

ประกาศนยีบตัร สําหรบัหนว่ยงานที�ไดร้ว่มดาํเนนิการ
เป็นพี�เล ี�ยงเพื�อพฒันาสถานประกอบการปลอดโรค  
ปลอดภยั  กายใจเป็นสขุ ไดแ้ก ่

•พี�เล ี�ยงในระดบัจงัหวดั สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

•พี�เล ี�ยงในระดบัโรงพยาบาล ไดแ้ก ่โรงพยาบาลบาง
สะพาน

•ลําดบัตอ่ไปเป็นพี�เล ี�ยงในระดบัโรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตาํบล ไดแ้ก ่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลแม่
รําพงึ อําเภอบางสะพาน



หนว่ยงานที�ไดร้บัประกาศนยีบตัร  หนว่ยงานที�ผา่นการรบัรอง
คณุภาพตามมาตรฐานการจดับรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรม

สิ�งแวดลอ้ม 

• ประกาศนยีบตัร สําหรบัหนว่ยงานที�ผา่นการรบัรอง
คณุภาพตามมาตรฐานการจดับรกิารอาชวีอนามยั
และเวชกรรมสิ�งแวดลอ้ม ใน ระดบั  “ดมีาก”

ไดแ้ก ่อาํเภอบางสะพานนอ้ย

• โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นดอนจวง

• โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นทรายทอง



ระเบยีบวาระที�  1

 เรื�องประธานแจง้ที�ประชมุทราบ

1.1 มอบ PA/ KPI ใหผูบริหารจังหวัดและอําเภอ
1.2 ประกาศ OKRs ของ นพ.สสจ.ปข. รอบที่1/2563
1.3“อัตลักษณ” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.4 เลื่อนการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวน        
      พยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
      พุทธศักราช 2562 จากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เปนวันที่ 
      12 ธันวาคม 2562 



ระเบยีบวาระที� 1: เร ื�องที�ประธานแจง้ที�ประชุมทราบ

 1.1 : มอบ PA / KPI ใหผู้บ้รหิารจงัหวดัและอําเภอ

โดย...ประธาน คกก. 



นโยบายเรง่รัดของผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ 
ปีงบประมาณ 2563



4

PA ของผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2563

1) อตัราความสําเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่
     เป้าหมาย : รอ้ยละ 85

2) รอ้ยละของ รพ.ที�ใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU)
  เป้าหมาย : ข ั�นที� 2 = 60% , ข ั�นที� 3 = 20% และม ีRDU Community อยา่งนอ้ย 1 อําเภอ 

                    ผา่นเกณฑร์ะดบั 3

3) รอ้ยละของ รพ.ที�มรีะบบจดัการการดื�อยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณาการ (AMR)
   เป้าหมาย : - รพ.ระดบั A,S,M1 ทกุแหง่มรีะบบการจดัการ AMR อยา่งบรูณาการระดบั

Intermediate
     - การตดิเชื�อดื�อยาในกระแสเลอืด ลดลง 7.5% จากปีปฏทินิ 61

4) รอ้ยละของอําเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพฒันาคณุภาพชวีติที�มคีณุภาพ
     เป้าหมาย : ภาพรวมประเทศ รอ้ยละ 70, ภาพจงัหวดั รอ้ยละ 100

5) จํานวน อสม.ที�ไดร้บัการพฒันาเป็น อสม. หมอประจําบา้น
     เป้าหมาย : ภาพรวมประเทศ 80,000 คน, ภาพจงัหวดั 646 คน

6) รอ้ยละของ รพ.สต.ที�ผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว 
     เป้าหมาย : 5 ดาว แบบสะสม ภาพรวมประเทศ  รอ้ยละ 75 , ภาพจงัหวดั รอ้ยละ 100

1. การควบคมุป้องกนัวณัโรค

2. การจดัการภยัคกุคามความม ั�นคงทางสขุภาพ

3. พฒันาระบบสขุภาพปฐมภมูิ



4

PA ของผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2563

7) รอ้ยละของหนว่ยบรกิารที�เป็น Smart Hospital  (รพ.มรีะบบนดั และควิออนไลน)์
    เป้าหมาย : รอ้ยละ 80 (ม ีSmart Place, Smart Tools และ Smart Services ผา่น
เกณฑ)์

8) รอ้ยละ รพศ.ผา่นเกณฑ ์ER คณุภาพ

   เป้าหมาย : รอ้ยละ 80

9) จํานวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยผ์สมผสานแพทยแ์ผนปจัจบุนัและ
    แพทยแ์ผนไทย
    เป้าหมาย : เขตสขุภาพละ 1 แหง่

10) รอ้ยละของเขตสขุภาพมกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ

รวม 6 ประเด็น 10 ตวัชี�วดั

4. ลดแออดั ลดรอคอยในโรงพยาบาล

5. การเขา้ถงึกญัชาทางการแพทย์

6. นวตักรรมการบรหิารจดัการของเขตสขุภาพ



          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

ประเด็นที� 1: สขุภาพทกุกลุม่วยั
*1) อตัราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกดิมชีพีแสนคน
*2) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ท ั�งหมดตามชว่งอายทุี�กาํหนด มพีฒันาการ
        สมวยั
*3) รอ้ยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลี�ยที�อาย ุ5 ปี
4.1) รอ้ยละของเด็กปฐมวยัที�ไดร้บัการคดักรองแลว้พบวา่มพีฒันาการลา่ชา้
       ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ยเครื�องมอืมาตรฐาน
  5) รอ้ยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สงูดสีมสว่น
  6) อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี
  7) รอ้ยละของผูส้งูอายทุี�มภีาวะพึ�งพงิไดร้บัการดแูลตาม Care Plan
*8) รอ้ยละของประชากรสงูอายทุี�มพีฤตกิรรมสขุภาพที�พงึประสงค ์
*9) รอ้ยละของตาํบลที�มรีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว 
      (Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ์
*10) จาํนวนครอบครวัไทยมคีวามรอบรูส้ขุภาพเรื�องกจิกรรมทางกาย

13.1) รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยโรคเบาหวาน

13.2) รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยโรคความดนัโลหติสงู

29) อตัราตายทารกแรกเกดิ
หมายเหต ุ:  * เป็น ตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

ประเด็นที� 2: จดัการภยัคมุคาม ความม ั�นคงทางสขุภาพ
*14) รอ้ยละของจงัหวดัมกีารขบัเคลื�อนมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีาง
         การเกษตรที�มอีนัตรายสงูรว่มกบัหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งในระดบัสว่นกลาง
         และภมูภิาค อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 เรื�อง
  15) รอ้ยละของจงัหวดัมรีะบบรบัแจง้ขา่ว การใช/้ป่วยจากการสมัผสั 
         สารเคมทีางการเกษตร 3 ชนดิ (พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส ไกลโฟเสต) 
         โดยประชาชน/อสม. ผา่น Mobile Application สูห่นว่ยบรกิาร (คลนิกิ
         สารเคมเีกษตร/คลนิกิโรคจากการทาํงาน)
  16) รอ้ยละของจงัหวดั มกีารจดัทําฐานขอ้มลูอาชวีอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม  
        (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้น
        เกษตรกรรม และมกีารรายงานการเจ็บป่วย หรอืเสยีชวีติจากสารเคมทีาง
        การเกษตร (รหสัโรค T60)
17) รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพกลุม่เสี�ยงที�ไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐาน

         ตามเกณฑท์ี�กําหนด
18) รอ้ยละของโรงพยาบาลที�พฒันาอนามยัสิ�งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

      GREEN&CLEAN Hospital
19) รอ้ยละของจงัหวดัมรีะบบจดัการปจัจยัเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้มที�สง่ผล

        กระทบตอ่สขุภาพ
หมายเหต ุ:  * เป็น ตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



ประเด็นที� 3: พฒันาระบบสขุภาพปฐมภมู ิ
*20) รอ้ยละหนว่ยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ (PCC)
         ที�เปิดดาํเนนิการในพื�นที�

*21) รอ้ยละของประชาชนในพื�นที�รบัผดิชอบของ รพศ./รพท. มแีพทย์
         เวชศาสตรค์รอบครวัหรอืแพทยท์ี�ผา่นการอบรมและคณะผูใ้หบ้รกิาร
         สขุภาพปฐมภมูดิแูลดว้ยหลกัเวชศาสตรค์รอบครวั

*22) รอ้ยละของผูป่้วยกลุม่เป้าหมายที�ไดร้บัการดแูลจาก อสม.หมอประจาํบา้น
         มคีณุภาพชวีติที�ด ี

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหต ุ:  * เป็น ตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



ประเด็นที� 4: ลดแออดั  ลดรอคอย (ตอ่)
43) รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดั ที�ใหก้ารบรบิาล

         ฟื� นสภาพระยะกลางแบบผูป่้วยใน (intermediate bed/ward)

44) รอ้ยละของผูป่้วยที�เขา้รบัการผา่ตดั One Day Surgery

*46) อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉนิ (triage level 1) ภายใน 24 
         ช ั�วโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ท ั�งที� ER และ Admit)
        -  อตัราของผูป่้วย triage level 1,2 ที�มขีอ้บง่ชี�ในการ Admit ไดร้บั 
           Admit ภายใน 2 ชม. ใน รพ.ระดบั A, S, M1

47) รอ้ยละของประชากรเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ

*48) รอ้ยละของโรงพยาบาลศนูยผ์า่นเกณฑ ์ER คณุภาพ

*49) จาํนวนผูป่้วยที�ไมฉุ่กเฉนิในหอ้งฉุกเฉนิระดบั 4 และ 5 (Non trauma) 
ลดลง

*61) จาํนวน รพ. มรีะบบรบัยาที�รา้นยา

*66) รอ้ยละของเขตสขุภาพมกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ 

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหต ุ:  * เป็น ตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



ประเด็นที� 5: Fast Track และบรกิารเป็นเลศิดา้นตา่งๆ

*24.1) อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke : I60-I69)

30) รอ้ยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการตา่ง ๆ ดว้ย Opioid ใน

          ผูป่้วยประคบัประคองระยะทา้ยอยา่งมคีณุภาพ

   32) รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ

   33) รอ้ยละของผูพ้ยายามฆา่ตวัตาย ไมก่ลบัมาทํารา้ยตวัเองซํ�าในระยะเวลา 
1 ปี

   34) อตัราตายผูป่้วยตดิเชื�อในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ community-
acquired

35) รอ้ยละของโรงพยาบาลที�มทีมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาล
ต ั�งแต่

         ระดบัM1 ขึ�นไป ที�มแีพทยอ์อรโ์ธปิดกิสเ์พิ�มขึ�นใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ทมีตอ่ 1 
เขต

         สขุภาพ

*36.1) อตัราตายของผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉยีบพลนัชนดิ STEMI 

*36.2) รอ้ยละของการใหก้ารรกัษาผูป่้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที�
กําหนด

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหต ุ:  * เป็นตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



ประเด็นที� 5: Fast Track และบรกิารเป็นเลศิดา้นตา่งๆ

 38) รอ้ยละของผูป่้วย CKD ที�มอีตัราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr

39) รอ้ยละผูป่้วยตอ้กระจกชนดิบอด(Blinding Cataract)ไดร้บัการผา่ตดั
ภายใน 30 วนั

 40) อตัราสว่นของจาํนวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตาย ตอ่
จาํนวนผูป่้วย
       เสยีชวีติในโรงพยาบาล

 41) รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิเขา้รบัการบําบดัรกัษาและตดิตามดแูลอยา่ง
ตอ่เนื�อง 
       1 ปี (Retention Rate)

 42) รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิกลุม่เสี�ยงกอ่ความรนุแรงไดร้บัการประเมนิ 
บําบดัรกัษา
       และตดิตามดแูลชว่ยเหลอืตามระดบัความรนุแรง อยา่งตอ่เนื�อง

 43) รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดัที�ใหก้ารบรบิาลฟื� นสภาพ
ระยะ
      กลางแบบผูป่้วยใน (intermediate bed/ward)

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหต ุ:  * เป็นตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



ประเด็นที� 6: การเขา้ถงึกญัชาทางการแพทย์

*45) จาํนวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยนํ์ารอ่งอยา่งนอ้ย
เขตสขุภาพละ1 แหง่

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหต ุ:  * เป็นตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



ประเด็นที� 7: นวตักรรมทางการแพทยเ์พื�อเศรษฐกจิ

*31) รอ้ยละของผูป่้วยนอกท ั�งหมดที�ไดร้บับรกิาร ตรวจ วนิจิฉยั รกัษาโรค 

         และฟื� นฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

*51) รอ้ยละที�เพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการทอ่งเที�ยวเชงิสขุภาพ ความงามและ
         แพทยแ์ผนไทย

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563



ประเด็นที� 8: องคก์รคณุภาพ
54) รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผา่นเกณฑ์
       การประเมนิ ITA

*55) รอ้ยละความสาํเร็จของสว่นราชการในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง
       สาธารณสขุที�ดาํเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
       (PMQA) ผา่นเกณฑท์ี�กาํหนด

*56) รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมคีณุภาพมาตรฐาน
       ผา่นการรบัรอง HA ข ั�น 3

*58) จาํนวนองคก์รแหง่ความสขุที�มคีณุภาพมาตรฐาน 

59) รอ้ยละของจงัหวดัที�ผา่นเกณฑค์ณุภาพขอ้มลู

64) รอ้ยละของหนว่ยบรกิารที�ประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ

67) รอ้ยละความสาํเร็จของการบงัคบัใชก้ฎหมายครบองคป์ระกอบที�กําหนด
      ของสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัท ั�วประเทศ

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563



ประเด็นที� 9: นวตักรรมการบรหิารจดัการของเขต
สขุภาพ

 *52) ระดบัความสาํเร็จของเขตสขุภาพที�มกีารบรหิารจดัการระบบการผลติและ
        พฒันากําลงัคนไดต้ามเกณฑ์

 *53) รอ้ยละของเขตสขุภาพที�มกีารบรหิารจดัการกาํลงัคนที�มปีระสทิธภิาพ

 

          KPI กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหต ุ:  * เป็นตวัชี�วดัในนโยบายเรง่รดั



แบง่ประเด็นการตรวจราชการ ออกเป็น 3 กลุม่

1) Agenda base : ยทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล 
    นโยบายผูบ้รหิารระดบัสงู (2 ประเด็น)

2) Function base: ระบบงานของหนว่ยบรกิาร (2 ประเด็น)

3) Area base: ปญัหาสาํคญัของพื�นที� (ใหเ้ขตเลอืก)

การตรวจราชการในปีงบประมาณ 2563



1. Agenda based

ประเด็นที� 1: โครงการพระราชดาํร ิ 
  - ราชทณัฑป์นัสขุ ทาํความด ีดว้ยหวัใจ

ประเด็นที� 2: กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพื�อ
                   เศรษฐกจิ

  - คลนิกิใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทย์
             แผนปจัจบุนัและแพทยแ์ผนไทย

  - การสง่เสรมิการใชก้ญัชาทางการแพทย์
             แผนปจัจบุนัและแพทยแ์ผนไทย

  - สมนุไพรเพื�อเศรษฐกจิ

ประเด็นการตรวจราชการ เขตฯ 5 ปี 2563 



2. Functional based

ประเด็นที� 1: สขุภาพกลุม่วยั
  - สขุภาพแมแ่ละเด็ก (ท ั�งระบบ)

  - ผูส้งูอายคุณุภาพ

ประเด็นที� 2: ลดแออดั ลดรอคอย
  - ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC)

  - Smart Hospital

- ER คณุภาพ   

ประเด็นการตรวจราชการ เขตฯ 5 ปี 2563 
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3. Area based  ปญัหาสําคญัของพื�นที�

- STEMI  :  ลดอตัราตาย
- CA        :  ลด Radiotherapy waiting time 

ประเด็นการตรวจราชการ เขตฯ 5 ปี 2563 



ตวัชี�วดัอื�นๆ ที�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตป้ระเด็นการตรวจราชการ

- กรม/กอง เจา้ภาพตวัชี�วดั (ผูน้เิทศ ) จะเก็บขอ้มลูจาก
ระบบ
  รายงาน + ลงพื�นที� เฝ้าระวงั กํากบั ตดิตาม เพื�อรายงานผล
  และความกา้วหนา้ตอ่ที�ประชุมสาํนกัตรวจฯ และแกป้ญัหา
  รว่มกนั

การตรวจราชการในปีงบประมาณ 2563



ระเบยีบวาระที� 1: เร ื�องที�ประธานแจง้ที�ประชุมทราบ

 1.2 : ประกาศ OKRs ของ นพ.สสจ. รอบที� 1/2563

โดย...ประธาน คกก. 



ลาํดบัที� O KRs

1 มแีผน LOI - รพ./ รพ.สต.ทกุแหง่มแีผน LOI
*** มเีป้าหมาย คอื เพิ�มรายได ้ ลดรายจา่ย  สรา้งนวัตกรรม

2 มกีารบรหิารจัดการงบ
ลงทนุ ปีงบประมาณ 
2563 ทันเวลา

- รายการครภุัณฑ ์และสิ�งกอ่สรา้ง (เฉพาะงบลงทนุ กสธ.) 
ทกุรายการตอ้งไดผู้รั้บจา้งหรอืผูข้าย ภายใน 30 ธ.ค. 2562

3 คดักรองสขุภาพ
กลุม่เป้าหมายที�ทํา
ครั �งเดยีวตอ่ปีให ้
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย 

- คดักรองสขุภาพกลุม่เป้าหมายที�ทําครั �งเดยีวตอ่ปีให ้
  ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตามเกณฑท์ี�กําหนด ภายใน 
  30 ธ.ค.2562  ไดแ้ก่
  1) CXR ใน TB high rick  (100%)

2) NCD กลุม่อาย ุ35 ปี ขึ�นไป
      - HT ≥ 90%

- DM (Complication): ตา ≥ 90% , CKD ≥ 90%
  3) กลุม่วัยทํางาน (30-44 ปี) : คดักรองภาวะอว้น ≥ 90%
  4) ผูส้งูอาย ุ(60ปี ขึ�นไป) : คดักรองตามเกณฑ ์และเพิ�ม
      การคดักรองภาวะซมึเศรา้ และตาตอ้กระจก ≥ 90%
  5) มะเร็ง : 

- Pap Smear ≥ 90% 
- Breast ≥ 90% 
- Fit Test ≥ 50%

ประกาศ OKRs ของนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจาํปีงบประมาณ 2563

Q1/2563  (ภายในวนัที� 30 ธนัวาคม 2563)



ลาํดบัที� O KRs

4 ลดการใชท้รัพยากร - คา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟ้า, นํ�าประปา, นํ�ามันเชื�อเพลงิ, 
กระดาษ, หมกึพมิพ ์และระยะเวลาการรอคอย
ลดลง ≥ 10%  เมื�อเทยีบกบัปี 2562

5 - Smart Office 
  (สสจ. และ สสอ.)
- Smart Hospital 
  (รพ. และ รพ.สต.)

- สสจ. : ม ีe-Slip ใหใ้ชท้ั �งจังหวัด (ยกเวน้ รพ.ปข/รพ.หห.), 
มรีะบบจองรถและจองหอ้งประชมุออนไลน,์ มรีะบบลงทะเบยีน
ออนไลน ์และมแีผนพัฒนา e-Saraban & e-Meeting

- รพท./รพช.: มรีะบบ Smart Hospital 
  1) Smart Tools : มหีนา้จอแสดงลําดบัควิในจดุที�เหมาะสม
และหนา้หอ้งตรวจ, มชีอ่งทางออนไลนห์รอืชอ่งทางแจง้เตอืน
ควิรับบรกิาร อยา่งนอ้ย 1 จดุ
  2) Smart Services: ยกเลกิการเรยีกรับสําเนาบัตรประชาชน/
เอกสารที�ออกโดยราชการจากผูรั้บบรกิาร, มรีะบบจัดเก็บขอ้มลู
เวชระเบยีนผูป่้วยดว้ยรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์( EMR ), ใชใ้บสั�ง
ยาในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์
- รพ.สต.: ระบบนัดออนไลนใ์นคลนิกิทันตกรรม/แพทยแ์ผน
ไทย (เฉพาะ รพ.สต.ที�มบีรกิารดา้นนี�)

ประกาศ OKRs ของนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจาํปีงบประมาณ 2563

Q1/2563  (ภายในวนัที� 30 ธนัวาคม 2563)



ระเบยีบวาระที� 1: เร ื�องที�ประธานแจง้ที�ประชุมทราบ

 1.3 “อตัลกัษณ์” สสจ.ประจวบครีขีนัธ์

โดย...ประธาน คกก. 



“สขุภาพด ี มวีนิยั  โปรง่ใส  สามคัค”ี

อตัลกัษณ ์สสจ.ประจวบครีขีนัธ์

นยิาม
สขุภาพดี : BMI อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรอืลดลงจากเดมิ หรอื

       ออกกําลงักาย ≥ 3 คร ั�ง/สปัดาห์

มวีนิยั : 1) ตรงเวลา 
      - ตรงเวลาตามที�นดัหมาย เชน่ เขา้หอ้งประชุมกอ่นเวลา 5 นาที
       - มาปฏบิตังิานตามเวลาราชการ และไมก่ลบักอ่น 16.30 น.
  2) การแตง่กาย
      - วนัจนัทรแ์ตง่ชุดเครื�องแบบ (ลกูจา้งท ั�วไป: ใสเ่สื�อเหลอืง)
       - วนัองัคาร & วนัพฤหสับดใีสช่ดุผา้ไทย
       - วนัอื�นๆ ใสชุ่ดสภุาพ



“สขุภาพด ี มวีนิยั  โปรง่ใส  สามคัค”ี

อตัลกัษณ ์สสจ.ประจวบครีขีนัธ์

นยิาม

โปรง่ใส : ปฏบิตัติามระเบยีบ พรอ้มใหต้รวจสอบได้

สามคัคี : - เขา้รว่มกจิกรรมตามที� สนง. มอบหมาย (ตามบญัชี
       รายชื�อที�มอบหมายแตล่ะครั �ง / กรณีตดิภารกจิตอ้งมี

                ผูแ้ทน)
     - รว่มกจิกรรมจติอาสาของ สนง. ไมน่อ้ยกวา่3 ครั �ง/ปี



1.4 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้
     โปรดกระหมอ่ม เลื�อนการเสด็จพระราชดําเนนิเลยีบพระนคร
     โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค  เนื�องในพระราชพธิบีรม
     ราชาภเิษก  พทุธศกัราช 2562 จากวันที� 24 ตลุาคม 2562
     เป็นวันที� 12 ธันวาคม 2562 

ระเบยีบวาระที� 1: เร ื�องที�ประธานแจง้ที�ประชุมทราบ





ระเบยีบวาระที�  2 

เร ื�องรบัรองรายงานการประชุมคร ั�ง 10/2562 

เมื�อวนัองัคารที� 22 ตลุาคม 2562

นําเสนอโดย…….กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร ์ฯ



ระเบยีบวาระที�  3 เร ื�องแจง้เพื�อทราบ

3.1 ติดตามความกาวหนาการบริหารงบลงทุน
- งบลงทุนผูกพันขามป ( ป 2560 - ป 2562 ) 

        - งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2561 และ ป 2562

- งบลงทุน สป. ป 2563 ที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วาระที่ 1 แลว

นําเสนอโดย…….รองคมสนั ไชยวรรณ์



งบลงทนุ NON UC



งบประมาณผกูพนัรายการคา่ครภุณัฑท์ี�ดนิ
และสิ�งกอ่สรา้ง

ปี จาํนวน(รายการ)

ปี 2560 1 

ปี 2561 1

ปี 2562 9

ปี 2562 ที�ไดร้บัโอนเปลี�ยนแปลง งปม. 9

รวม 20

วงเงนิงบประมาณผกูพนั
71,980,339.49 บาท



งวด
งาน

กําหนดวัน
แลวเสร็จ

กําหนด
สงมอบ

1-5 250 3 เม.ย.61

6-8 140 21 ส.ค.61

9 50 10 ต.ค.61

10 50 29 พ.ย.61

11 50 18 ม.ค.62

12 50 9 มี.ค.62

13-16 210 5 ต.ค.62

ป 2560
รพ.บางสะพาน – อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  

ระยะเวลากอสราง 800 วัน  16 งวดงานเริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท

รายการ รับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2560 15,926,400 15,926,400.00 0

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2561 41,306,800 11,977,480 29,329,320

งบประมาณรายจาย ป 2562** 2,018,516 - 2,018,516

 เบิกจายเงินแลว งวด 1-5

การเบิกจายเงิน

-หยุดงานกอสรางตามมติคณะกรรมการตรวจ
การจางเมื่อ 13 ม.ีค.62  เนื่องจาก มีการแกไข
รูปแบบรายการตามมติคณะกรรมการตรวจการ
จางฯ ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา
รูปแบบจากกองแบบแผน ที่อยูในระหวาง
ดําเนินการ



ป 2561
รพ.บางสะพาน   อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง 

ระยะเวลากอสราง 580 วัน  15 งวดงานเริ่ม 16 ม.ีค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท

-ตรวจรับงานงวดที่ 14-15(งวดสุดทาย) 
เมื่อ 30 ก.ย.62
รอรับโอนงบประมาณ งวด 12-15 วงเงิน 
25,297,000 บาท
-- พ.ย.62 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไดจัดทําหนังสือติดตาม งปม.แลว

รายการ รับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2561 13,146,400 13,146,400 0

งบประมาณรายจาย ป 2562 23,256,600 23,256,600 0

 เบิกจายเงินแลว

การบริหารสัญญา

งวด
งาน

กําหนดวัน
แลวเสร็จ

กําหนด
สงมอบ

1-8 320 8 ก.พ.62

9 35 15 มี.ค.62

10 35 19 เม.ย.62

11 35 24 พ.ค.62

12 35 28 มิ.ย.62

13-15 110 16 ต.ค.62



ป 2562  จํานวน  9 รายการ 
1. อาคารซักฟอก จายกลาง โรงพยาบาลสามรอยยอด
วงเงิน 10,200,000.-
ระยะเวลากอสราง 320 วัน 6 งวดงาน เริ่ม 27 มีนาคม 62 สิ้นสุด 10 

ก.พ.63
   - ตรวจรับงานงวดที่ 1-2 (22 พ.ย.62) อยูระหวางกอสรางงวดที่ 4

2. อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บานทุงเคล็ด 
วงเงิน 2,932,600.-  ระยะเวลากอสราง 300 วัน  5  งวดงาน  
เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 พ.ค.63
   - คกก.ตรวจการจาง ไดจัดทําหนังสือใหผูรับจางเขาดาํเนินการ โดย
ผูรับจางเขาพื้นที่เพื่อดาํเนินการกอสราง งวดที่ 1 เมื่อเดือนพ.ย. การ
กอสรางไมเปนไปตามงวดงาน



3. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 จํานวน 7 หลัง
ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5  งวดงาน  

สถานที่ วงเงิน วันเริ่มตน วันสิ้นสุด ความกาวหนา 

สสอ.หัวหิน 1,140,000    16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  สงมอบงานงวดที่ 5(งวดสุดทาย) 

รพ.สต.ไรเกา      1,045,000   16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 1-5
(งวดสุดทาย)  

รพ.สต.ปากน้ําปราณ      1,140,000   16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 1 แลว 
อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 ไมเปนไปตาม
งวดงาน คาดวาใชเวลากอสรางอีก 70 
วัน  

รพ.สต.ดานสิงขร      1,157,800   9 ส.ค. 62 5 ก.พ.63 ดําเนินการกอสราง งวดที่ 1การกอสรางไม
เปนไปตามงวดงาน ลาชา 49 วัน

รพ.สต.หนองตาจา      1,157,800   27 ส.ค.62 23 ก.พ.63 สงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยูระหวาง
กอสรางงวดที่ 2-3 เปนไปตามงวดงาน

 รพ.สต.หนองหอย  1,155,203.49   27 ส.ค.62 23 ก.พ.63 อยูระหวางกอสรางวดที่ 2 เปนไปตาม
งวดงาน

รพ.สต.ชางแรก      1,157,800   27 ส.ค.62 23 ก.พ.63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตาม
งวดงาน



ป 2562   ที่ไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จํานวน  9 รายการ 

1. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,140,000 บาท
       ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5  งวดงาน  เร่ิมตน 28 ส.ค.62   สิ้นสุด  23 ก.พ.63
 - อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน

2.    รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บานทุงข้ีตาย  วงเงิน 669,100 บาท
       ระยะเวลากอสราง 90 วัน  2  งวดงาน  เร่ิมตน 31 ส.ค.62    สิ้นสุด 28 พ.ย.62
 - สงมอบงานเรียบรอยแลว เมื่อ 31 ต.ค. 62 

3. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 295 เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 230 เมตร
รพ.สต.บานศรีนคร  วงเงิน 1,923,500 บาท
       ระยะเวลากอสราง 150 วัน  3  งวดงาน  เร่ิมตน 31ส.ค.62     สิ้นสุด 27 ม.ค. 63
 - อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน



4.  กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนกลาง   วงเงิน 1,784,300 บาท 
     ระยะเวลากอสราง 116 วัน  2 งวดงาน  เร่ิมตน 14 ก.ย..62     สิ้นสุด 7 ม.ค. 63
 - สงมอบงานงวดที่ 1 แลว  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด

5.  กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนซอ   วงเงิน 3,629,000 บาท 
     ระยะเวลากอสราง 145 วัน  2 งวดงาน  เร่ิมตน 14 ก.ย..62     สิ้นสุด 5 ก.พ. 63
 - ตรวจรับงานงวดที่ 1  เปนไปตามงวดงาน 

6. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 264,888 บาท
7. กําแพงกั้นน้ํา วงเงิน 3,495,960 บาท
8. ถังเก็บน้ําผิวดิน 100 ลูกบาศก จํานวน 1 ถัง และหอสูง วงเงิน 5,599,152  บาท
   ระยะเวลากอสราง 190 วัน  3 งวดงาน  เร่ิมตน 27 ก.ย..62     สิ้นสุด 3 เม.ย. 63
 - อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด

ป 2562   ที่ไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จํานวน  9 รายการ 

รพ.กุยบุรี



9. ถมดิน จํานวน 7,136 ลูกบาศกเมตร สูงเฉลี่ย 1.40-0.40 เมตร รพ.กุยบุรี   วงเงิน 1,200,000 บาท 
    ระยะเวลากอสราง 50 วัน  1 งวดงาน  เร่ิมตน 21 ก.ย..62     สิ้นสุด 9 พ.ย.62 
 - สงมอบงานเรียบรอยแลว เมื่อ 8 พ.ย. 62

ป 2562   ที่ไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จํานวน  9 รายการ 



งบคาบริการทางการแพทย
ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน 



แจงจัดสรรงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน  ป 2563

อําเภอ

ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับหนวยบริการ รวมทั้งสิ้น
ราย
การ วงเงิน

ราย
การ วงเงิน

ราย
การ วงเงิน

ราย
การ วงเงิน

หัวหิน 31 1,000,000 13 9,900,951.70 44 10,900,951.70 

ปราณบุรี 4 1,000,000 21 2,951,420.65 25 3,951,420.65 

สามรอยยอด 3 2,000,000 9 2,853,214.57 12 4,853,214.57 

กุยบุรี 4 1,048,700 22 2,003,466.34 26 3,052,166.34 

ประจวบฯ 49 1,998,100 37 7,686,112.23 86 9,684,212.23 

ทับสะแก 2 2,526,122.49 9 1,057,690 50 2,685,422.15 61 6,269,234.64 

บางสะพาน 9 1,000,000 6 5,394,052.72 15 6,394,052.72 

บางสะพานนอย 4 2,526,122.50 3 1,000,000 35 1,891,074.67 42 5,417,197.17 

รวม 6 5,052,244.99 112 10,104,490 193 35,365,715.03 311 50,522,450.02 



รายงานความกาวหนาการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
ป 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท

ขอ้มลูจากโปรแกรมระบบรายงานคา่บรกิารทางการแพทย์
ที�เบกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ ณ 25 พ.ย.62



รายการที่อยูระหวางกอหนี้ผูกพัน

รพ.หัวหิน (ระดับหนวยบริการ)
       อุปกรณตอขยายระบบจัดเก็บและรับสงขอมูลฯ
(UC 2,000,000 บํารุง 320,000 รวมเงิน 2,320,000)
ขั้นตอน :  อยูระหวางประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา
             (เสนอผูมีอํานาจลงนาม)

รพ.ทับสะแก(ระดับหนวยบริการ)

       ตูปลอดเชื้อ 400,000  เคร่ือง AED 130,000

ขั้นตอน : รายงานผลการวิจารณราง  คาดวาจะลงนาม ธ.ค.2562



รายการที่อยูระหวางกอหนี้ผูกพัน

รพ.บางสะพาน 
            ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ (ระดับเขต)
(UC1,276,700) 
ขั้นตอน : ขอเปลี่ยนแปลงรายการเปนสิ่งกอสราง 9 รายการ 

 เสนอเขาประชุมคณะกรรมการเขต 28 พ.ย.62

         ซอมแซมปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร ระหวาอาคารเกาและอาคารใหม
(ระดับหนวยบริการ)  (UC1,705,869.90) 
ขั้นตอน : อยูระหวางเวนระยะอุทธรณ  สิ้นสุด 28 พ.ย. 62 คาดวาจะลงนาม ธ.ค. 62

         ครุภัณฑการแพทย 6 รายการ (ระดับหนวยบริการ/จังหวัด) (UC 5,160,301.27)
ขั้นตอน : อยูระหวางจัดทําเอกสารแจงผูขายมาทําสัญญา



รพ.บางสะพานนอย 
          ปรับปรุงซอมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช 1,276,700.-

ขั้นตอน : ขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดยใชงปม.UC 1,276,700.-

เงินบํารุงสมทบ 254,600.- รวมเงิน 1,531,300.- 

อปสข.เห็นชอบการปป.รายการเมื่อ  20 พ.ย.62



รายงานความกาวหนาการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
ป 2561 วงเงินท้ังสิ้น 53,379,107.27 บาท

ขอ้มลูจากโปรแกรมระบบรายงานคา่บรกิารทางการแพทย์
ที�เบกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ ณ 25 พ.ย.62



รายการที่อยูระหวางกอหนี้ผูกพัน

รพ.บางสะพาน (ระดับหนวยบริการ)

        เตียงผาตัดพรอมรีโมทคอนโทรล 2 รายการ วงเงิน 3,520,000.-

โคมไฟผาตัดใหญโคมคู วงเงิน 1,340,000.-

ขั้นตอน :  อยูระหวางจัดทําเอกสารแจงผูขายมาทําสัญญา

        ชุดอุปกรณชวยชีวิตทารก 300,000 

ขั้นตอน:  ผูขายมาทําสัญญา  26 พ.ย.62 



แจงเตรียมความพรอมรายการงบลงทุน 
ประมาณรายจายประจําป 2563 รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

1.รายการกอสราง 18 รายการ (รพ.หัวหิน 1 รายการ ) 
   วงเงิน 157,823,600 บาท(รวมงบผูกพัน ป 60 / 61 ดวย)
2.รายการครุภัณฑ 58 รายการ 
   (รพ.ประจวบ 5 รายการ ,รพ.หัวหิน 2 รายการ)วงเงิน 34,763,500 บาท
3.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอมฯ ท่ี   
   160/2562  ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2562
- คณะกรรมการกอสราง 2 ชุด
- คณะกรรมการครุภัณฑ 5 ชุด (ครุภัณฑการแพทย, ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ, ครุภัณฑยานพาหนะ,    
  ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร)



3.2 รายงานสถานะการเงนิการคลัง

นําเสนอโดย…รองจนัทนา  ศริโิยธพินัธุ ์

ระเบยีบวาระที�  3 เร ื�องสบืเนื�อง



      สถานการณ์การเงนิการคลงั ณ เดอืน ตุลาคม 2562 

หน่วยบริการ CR > 1.5 QR > 1.0 Cash > 0.8 NWC NI+Depreciation
Risk 

Scoring

รพ.ประจวบครีีขนัธ์ 1.54 1.45 1.10 100,700,998.63 19,459,904.26 0

รพ.กุยบุรี 1.05 0.95 0.64 1,072,750.81 -3,621,205.25 6

รพ.ทบัสะแก 1.47 1.37 0.97 14,494,115.54 13,622,209.66 1

รพ.บางสะพาน 1.18 0.97 0.52 22,081,835.44 45,894,017.55 3

รพ.บางสะพานน้อย 1.66 1.58 1.44 17,323,628.03 10,327,086.12 0

รพ.ปราณบุรี 1.54 1.44 1.18 22,339,240.90 21,007,437.76 0

รพ.หัวหิน 0.91 0.73 0.41 -28,338,458.87 70,331,579.76 4

รพ.สามร้อยยอด 5.11 4.97 4.37 104,793,448.49 15,740,329.40 0

  ข้อมูล ณ วนัที� 18 พ.ย. 2562



ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.1 การจัดสรรงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2563
4.2 สถานการณไขเลือดออก
4.3 สถานการณ TB

***รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระแนบทาย



ระเบยีบวาระที� 5

เร ื�องเพื�อพจิารณา
 5.1 ไขอ้อกผื�นไขป้วดขอ้
 5.2 ไขเ้ลอืดออกรนุแรง/เสยีชวีติ





อัตราปวยสะสมไขเลือดออกสูงสุด

ขอมูล 1 ม.ค. – 19 พ.ย.62

61 ประจวบคีรีขันธ 496 90.78 2 0.40

ลําดับ 7 ของเขตสุขภาพที ่ 5 72



  จํานวนผูปวยไขเลือดออกจําแนกรายเดือน ป 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ 
เปรียบเทียบกับป 2561 และคามัธยฐาน 5 ป (2557-2561)

จํา
นว

นร
าย

73

ปวย 512 ราย 
อัตราปวย 94.12 ตอแสนปชก.
เสียชีวิต 2 ราย
อัตราปวยตาย รอยละ 0.39

ขอมูล 1 ม.ค. – 24 พ.ย.62



74

แนวโนมกลุมอายุปวย ป 2560-2562
อัต

รา
ตอ

แส
นป

ชก
.



อัตราปวยไขเลือดออก ป 62 สะสมรายอําเภอเปรยีบเทียบมัธยฐาน 57–61
เปรียบเทียบชวงเวลาเดียวกัน 

อัต
รา

ตอ
แส

นป
ชก

.

     อัตราปวย
     มัธยฐาน

ขอมูล 1 ม.ค. - 24 พ.ย.62 75



อําเภอ ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. รวม
เมือง 5 6 6 6 5 4 7 10 8 7 6 70
กุยบุรี 4 0 1 4 3 2 9 8 4 1 3 39

ทับสะแก 3 4 2 1 4 4 2 5/1 4 1 0 30/1
บางสะพาน 3 2 3 3 6/1 3 3 4 1 0 1 29/1

บางพานนอย 1 2 2 7 7 14 2 3 1 3 3 45
ปราณบุรี 10 10 8 6 9 30 16 4 3 4 8 108
หัวหิน 7 7 7 7 17 26 21 14 15 7 9 137

สามรอยยอด 2 5 2 5 3 7 10 10 3 6 1 54

รวม 35 36 31 39 54/1 90 70 58/1 39 29 31 512/2

จํานวนปวย/ตายไขเลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ ป 2562



ความหนาแนนและการกระจายของผูปวย รายตําบล ป 2562

ความหนาแนนและ
การกระจายของผูปวย
1 จุดเทากับผูปวย 1 ราย
Wk 1 - 44 ป 2562

ขอมูล 1 ม.ค. – 24 พ.ย.62

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1n173yFPJZJ
8gPQhZPGRqYTRWqGFd1uPB&ll=11.992550179049262%2C
99.69259051408915&z=12



Epidemic โรคไขเลือดออก รายอําเภอ



อาํเภอหวัหิน



อาํเภอปราณบุรี



อาํเภอสามร้อยยอด



อาํเภอกยุบุรี



อาํเภอเมือง



อาํเภอทบัสะแก



อาํเภอบางสะพาน



อาํเภอบางสะพานนอ้ย



สถานการณโรคชิคุนกุนยา



ผูปวยชิคุนกุนยาประเทศไทย รายสัปดาหป พ.ศ.2561 , 
พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง

ขอมูล 1 ม.ค. – 20 พ.ย.62



สถานการณโรคชิคุนกุนยารายจังหวัด 
รายสัปดาหป พ.ศ. 2562

ขอมูล 1 ม.ค. – 20 พ.ย.62



อัตราปวยสะสมชิคุนกุนยาสูงสุด

ขอมูล 1 ม.ค. – 12 พ.ย.62

19 ประจวบคีรีขันธ 111 20.31

ลําดับ 3 ของเขตสุขภาพที ่ 5 90



  จํานวนผูปวยชิคุนกุนยาจําแนกรายเดือน ป 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ 
เปรียบเทียบกับป 2561 และคามัธยฐาน 5 ป (2557-2561)

จํา
นว

นร
าย

91

ปวย 129 ราย 
อัตราปวย 23.71 ตอแสนปชก.

ขอมูล 1 ม.ค. – 24 พ.ย.62



92

กลุมอายุปวย ป 2562
อัต

รา
ตอ

แส
นป

ชก
.



93

อาชีพปวย ป 2562



อัตราปวยชิคุนกุนยา ป 62 สะสมรายอําเภอ
อัต

รา
ตอ

แส
นป

ชก
.

ขอมูล 1 ม.ค. - 24 พ.ย.62 94



อําเภอ ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. รวม
เมือง 0 0 0 0 6 1 1 4 6 2 0 20
กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ทับสะแก 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
บางสะพาน 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 7

บางพานนอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปราณบุรี 2 0 0 0 0 0 3 6 17 27 2 57
หัวหิน 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 12 31

สามรอยยอด 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 5 12

รวม 2 0 0 0 6 1 6 18 36 40 20  129

จํานวนปวยชิคุนกุนยา จ.ประจวบคีรีขันธ ป 2562



ความหนาแนนและการกระจายของผูปวย 
อําเภอหัวหิน ป 2562

ความหนาแนนและ
การกระจายของผูปวย
1 จุดเทากับผูปวย 1 ราย
Wk 1 - 44 ป 2562

ขอมูล 1 ม.ค. – 24 พ.ย.62



ความหนาแนนและการกระจายของผูปวย 
อําเภอปราณบุรี ป 2562

ความหนาแนนและ
การกระจายของผูปวย
1 จุดเทากับผูปวย 1 ราย
Wk 1 - 44 ป 2562

ขอมูล 1 ม.ค. – 24 พ.ย.62



นิยามโรคชิคุนกุนยา

*** มีไขสูง รวมกับอาการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

- ผื่น 

- ปวดกลามเนื้อ 

- ปวดกระดูกหรือขอ 

- ปวดศีรษะ 

- ปวดกระบอกตา 

- มีเลือดออกตามผิวหนัง



Epidemic โรคชิคุนกุนยา รายอําเภอ



อาํเภอหวัหิน



อาํเภอปราณบุรี



อาํเภอสามร้อยยอด



อาํเภอเมือง



อาํเภอทบัสะแก



อาํเภอบางสะพาน





ความเป็นมา
* 3 พ.ย. 62  มีกรณีรายงานขาวไขเลอืดออกระบาดหนัก  อําเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ทางเฟสบุคของนักขาวในพืน้ที่อําเภอปราณบรุี 



ความเป็นมา
* 3 พ.ย. 62 ทีม SRRT สสจ.ประจวบฯ รวมกับ SRRT อ.ปราณบุรี            

ลงสอบสวนโรค คนหาผูปวยในพืน้ที่เพิม่เติม

วัตถุประสงค
1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและการระบาดของโรค
2. เพื่ออธิบายลักษณะการเกิดและการกระจายของโรค
3. เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค คนหาแหลงโรค วิธีการถายทอดโรค
4. เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคมุโรคและปองกันการระบาดของโรค 

 



ผลการสอบสวน
ผูปวยเพศหญิง อายุ 11 ป ที่อยู 121/3 ม.1 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี                    
จ.ประจวบคีรีขันธ ชั้น ป.5 โรงเรียนใน ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จากการสอบสวน 
วันที่ 3 พ.ย.62 พบผูปวยเพิ่มเติมเปนพี่ที่อาศัยบานเดียวกับผูปวย อีก 2 ราย     
อายุ 12 ป และ 14 ป เริ่มปวยวันที่ 28 ต.ค.2562 ดวยอาการ ดวยไข มีผื่น ปวด
นอง รักษาท่ี รพ.ปราณบุรี และ รพ.คายธนะรัชต (บานผูปวยมีทั้งหมด 5 ราย แม 
ยาย และ ลูก 3 คน) และ พบผูปวยใกลเคียงบานผูปวย จํานวน 2 ราย อาการไข ผื่น 
ปวดกลามเนื้อ และขอ



ประวติัการเจบ็ป่วย
* 29 ต.ค.62 17.00 น. มีไขสูง ปวดทอง ทองผูก เบงอุจจาระแลวปวดทอง 

ผูปวยไมไดรับยาลดไข เนื่องจากรับประทานยาเม็ดไมได 
* 30 ต.ค.62 มีไขสูง ยายใหยาพาราเซตามอลละลายน้ํา รับประทานลดไข
     เวลา 12.00 น. ซึม ออนเพลียมาก แขน ขา ไมมีแรง ปสสาวะราด      

ถายเหลวเปนน้าํสนี้ําตาล  
เวลา 14.35 น. รักษาที่ รพ.ปราณบุรี ดวยอาการไขสูง ซึม เรียกตอบสนอง 

แขนเกร็งทั้ง 2 ขาง ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบือ้งตน จากชุดทดสอบ 
NS1 ไมพบเชื้อไขเลือดออก แพทยวินิจฉัย ติดเชื้อในกระแสเลอืด, 
ภาวะช็อคจากกลามเนื้อหัวใจอักเสบ จึงสงรักษาตอ รพ.หัวหิน 

เวลา 19.20 น. รักษาตัวผูปวยในแผนก ICU รพ.หัวหิน 
เวลา 20.08 น. เสียชีวิต สาเหตุการเสยีชีวิต ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
แพทยวินิจฉัย septic shock with death



มาตรการป้องกนัควบคมุโรคที�ดาํเนินการแล้ว
1. 31 ต.ค.62 และ 1 พ.ย.62  เจาหนาที่ทีม  SRRT  อําเภอปราณบุรี  รวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ดําเนินการควบคุมโรคดวยการกําจัดยุงลายโดยวิธีการพนสารเคมี (หมอก
ควัน) และกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยวิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุ ดวยการใสทรายเคมีกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย ปด เก็บ และทําลายภาชนะที่เปนแหลงเพาะพันธุที่บานผูปวย และบานที่อยู
บริเวณรอบบานผูปวยในรัศมี  500 เมตร คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย คาHI (รัศมี บานผูปวย) = 
16.67 
2. 3 พ.ย.62 ทีม SRRT จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับทีม SRRT อําเภอปราณบุรี และ
อาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่สอบสวนโรค คนหาผูปวยเพ่ิมเติม และสํารวจคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลาย คาHI (รัศมี บานผูปวย) = 25.93 
3. 12 พ.ย.62 ทีม SRRT จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับศูนยควบคุมโรคติดตอ    นําโดย
แมลงที่ 5.3 ทีม SRRT อําเภอปราณบุรี  และอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรค
โดยการพน ULV และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในโรงเรียน     จํานวน 2 แหง และ
พื้นที่หมู 1 ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 
คาHI (รัศมี บานผูปวย) = 18.51 
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0

1

2

1-ก.ย.-62 8-ก.ย.-62 15-ก.ย.-62 22-ก.ย.-62 29-ก.ย.-62 6-ต.ค.-62 13-ต.ค.-62 20-ต.ค.-62 27-ต.ค.-62 3-พ.ย.-62 10-พ.ย.-62 17-พ.ย.-62



สรุปผลโรคการสอบสวน 
ผูปวยเสียชีวิตรายนี้ แพทยวินิจฉัย มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis) 

จากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1. สถาบันบําราศนราดูร โดยวิธี PCR for fever panel  พบchikungunya virus 

2. ผลการตรวจจากศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  chikungunya 
virus 

3. อาการ  มีอาการชักเกร็ง เขาไดกับไขสมองอักเสบไมทราบสาเหตุ  Mening  
encephalitis 

4. มีความเชื่อมโรคกับผูปวยไขออกผื่น พบเชื้อ chikungunya  ในบานเดียวกัน 2 ราย และ
ในชุมชน ละแวกใกลบาน มีอาการไขออกผื่น และปวดขอ  2 ราย  

สรุปผลการวินิจฉัยโรค    Sepsis , chikungunya Infection  

•สาเหตุการเกิดโรค เชื้อที่เปนสาเหตุ chikungunya Infection  โดยมียุงลายเปนพาหนะ
นําโรค  



สรุปผลโรคการสอบสวน 

ลักษณะการเกิดโรค

1. มีการแพรกระจายเชื้อ chikungunya ในชุมชน  เนื่องจากผูปวยสวน
ใหญรักษาที่คลินิกเอกชน  ทําใหไมไดมีการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ 

2. ปจจัยเอื้อ มีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย > 10   และเกือบทุกบาน           
ปลูกสับปะรดสี ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 

        





ความเป็นมา
* 17 พ.ย. 62 กลุมงานควบคุมโรคติดตอ ไดรับรายงานจาก งานเวชกรรม   

รพ.หัวหิน พบผูปวยเสียชวีิตสงสยัโรคไขเลือดออก จํานวน 1 ราย
* 18 พ.ย. 62 ทีม SRRT สสจ.ประจวบฯ รวมกับ SRRT อ.หัวหิน             

ลงสอบสวนโรค คนหาผูปวยในพืน้ที่เพิม่เติม 

วัตถุประสงค
1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและการระบาดของโรค
2. เพื่ออธิบายลักษณะการเกิดและการกระจายของโรค
3. เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค คนหาแหลงโรค วิธีการถายทอดโรค
4. เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคมุโรคและปองกันการระบาดของโรค 



ผลการสอบสวน
ผูปวยเพศชาย อายุ 57 ป น้ําหนัก 124 กิโลกรัม ที่อยู 66/184 
ม.1 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ อาชีพ คาขาย 
(ผูปวยขายน้ํามันขวดหนาบาน และภรรยาขายขาวแกงที่หัวนา) 
ไมไดเดินทางไปนอกพื้นที่ จากการสอบสวน  วันที่ 18 พ.ย.62    
ไมพบผูปวยเพิ่มเติมในพื้นที่



ประวติัการเจบ็ป่วย
* 12 พ.ย.62 มีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไมไดเขารับการรักษา 
* 15 พ.ย.62 ผูปวยอาการไมดีขึ้น มีไข ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครัน่ตัว ปวดเมื่อย

ตามตัว ปวดบั้นเอว รักษาที่รพ.หัวหนิ แผนกผูปวยนอก แพทยวินิจฉัย 
Common cold ผูปวยกลับบาน

* 16 พ.ย.62 อาการไมดีขึ้น มารับการ รักษาที่รพ.หัวหิน ดวยอาการไข    
ปวดศีรษะ งวงและซึม วินิจฉัยเบื้องตน R/O Dengue hemorrhagic 
fever และ Admit 

* 17 พ.ย.62 เวลา 02.53 น.ผูปวยหัวใจหยุดเตน ทํา CPR 30 นาที ใสทอ
ชวยหายใจ เวลา 04.00 น. ผูปวย BP drop 80/50 mmHg. ญาติ
ประสงคไมปมหัวใจ ไมใหยากระตุนความดัน และเสียชีวิต เวลา 04.11 น. 

แพทยวินิจฉัย Dengue hemorrhagic fever



มาตรการป้องกนัควบคมุโรคที�ดาํเนินการแล้ว
1. 17 พ.ย.62  เจาหนาที่ทีม  SRRT  อําเภอหัวหินรวมกับเทศบาลเมืองหัวหิน
ดําเนินการควบคุมโรคดวยการกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยวิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุ 
ดวยการใสทรายเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย ปด เก็บ และทําลายภาชนะที่เปนแหลง
เพาะพันธุที่บานผูปวย และบานที่อยูบริเวณรอบบานผูปวยในรัศมี 100 เมตร      
คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย คาHI (รัศมี บานผูปวย) = 27.78

2. 18 พ.ย.62 เทศบาลเมืองหวัหินดําเนนิการควบคุมโรคไขเลอืดออกดวยการ
กําจัดยุงลายโดยวิธีการพนสารเคมี (พนหมอกควันและULV) รัศมี 100 เมตร 
รอบบานผูปวย จํานวน 18 หลังคาเรอืน รวมกับผูนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสขุ และดําเนินการตอในวันที่ 19 , 21 และ 25 พ.ย.62
3. 18 พ.ย.62 ทีม SRRT จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับทีม SRRT อําเภอ   
หัวหิน ลงพื้นที่สอบสวนโรค คนหาผูปวยเพิม่เติม และสํารวจคาดัชนีลกูน้ํา
ยุงลาย คาHI (รัศมี บานผูปวย) = 27.27
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สรุปผลโรคการสอบสวน 

ผูปวยเสียชีวิตรายนี้ แพทยวินิจฉัยโรคไขเลือดออก 

จากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1. สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยวิธี PCR พบchikungunya virus 

2. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC เขาไดกับโรคไขหวัดใหญ มีภาวะ Influenza 
with  arrest 

3. เปนผูปวยรายแรก เปนโรคความดันโลหิตสูง อวน น้ําหนัก 124 กิโลกรัม  

4. ความเชื่อมโรคกับผูปวยรายอื่น พบผูปวย มีไขออกผื่น สงสัย เช้ือ chikungunya  
ในชุมชน 2 ราย  



สรุปผลโรคการสอบสวน 

สรุปผลการวินิจฉัยโรค chikungunya Infection มีประวัติ โรค
ประจําตัว และอวน

ลักษณะการเกิดโรค

ปจจัยเอื้อ บานผูปวยเสียชีวิต คา CI = 16.67  มี HI ในชุมชน > 10       
( 27.27 ) 

        



ขอสั่งการนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัประจวบคีรีขันธ

ลําดับที่ ขอสั่งการ หนวยงานที่ให

มอบหมาย

1 ใหทุกอําเภอทํา big cleaning ทุกเดือน สสอ. ทุกแหง

รพ. ทุกแหง 

รพ.สต.ทุกแหง

2 กรณีพบผูปวย ทั้งเด็กและผูใหญที่มีไข ใหมารักษาที่ รพ.สต./รพ. 

ภายใน 3 วันแรกของการมีไข (หามเกิน 3วัน) และใหทํา 

Tourniquet, s test ทุกราย เพ่ือคนหาโรคไขเลือดออก

รพ. ทุกแหง 

รพ.สต.ทุกแหง

3 ผูปวยที่มีไข ให รพ.สต./รพ. ใหยา 24-48 ชั่วโมง และใหดื่มเกลือแร

แทนน้ํา ถาอาการไขไมทุเลา ใหตามผูปวยมาที่หนวยบริการเดิม หรือ

ไป รพ. เพ่ือการตรวจเลือด (ขอเบอรโทรผูปวย/พอแม) 

รพ. ทุกแหง 

รพ.สต.ทุกแหง

4 ผูปวยที่มีไข ตั้งแต Day 3 เปนตนไป ใหนอน รพ. ทุกราย รพ. ทุกแหง



ขอสั่งการนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัประจวบคีรีขันธ

ลําดับที่ ขอสั่งการ หนวยงานที่ให

มอบหมาย

5 ผูปวยที่เขามารับการรักษาที่ รพ. ใหทีมแพทย พยาบาลดูแลอยางเต็มที่

และใกลชิด รวมทั้งหามผูปวยเสียชีวิต

รพ. ทุกแหง

6 ผูปวยรายใดที่มี BP drop/ ยายเชา ICU ตองรายงาน Staff Med/ เด็ก 

และ ผอ. รพท./รพช. ทุกรายกอน แลวจึ งรายงาน นพ.สสจ.

ประจวบคีรีขันธ ทราบทุกราย (0996263919)

ผอ.รพ.ทุกแหง

รพ. ทุกแหง

7 ถาพบผูปวยเปนผูใหญ และเริ่มมีภาวะวิกฤต ใหตั้งทีมหรือมีทีมรักษา

ระหวางอายุรแพทยและกุมารแพทยทุกราย (ใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด)

ผอ.รพ.ทุกแหง

รพ. ทุกแหง

อายุรแพทย

กุมารแพทย

8 กรณีพบผูปวยสงสัยไขเลือดออก ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการนี้ โดย

เครงครัด

ผอ.รพ.ทุกแหง

รพ. ทุกแหง

รพ.สต.ทุกแหง



มาตรการปองกันควบคุมโรค

มาตรการปองกันควบคุมโรค 
1. ดําเนินการเหมือนการดําเนินงานเฝาระวังโรคไขเลือดออก 
2. แจงคลินิกเอกชน หากพบผูปวยสงสยัโรคชิคุนกุนยา ใหแจงเจาหนาที่ระบาดวิทยา 
ในโรงพยาบาลในพื้นที ่ 
3. เผยแพรประชาสัมพนัธ ใหครอบคลุม  
4. เฝาระวังโรคตามนิยามโดยเครงครัดตามขอสั่งการของนายแพทยสาธารณสขุจงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ
5. ใหทุกอําเภอ จัดวันรณรงค big cleaning day  จิตอาสาพัฒนาสิงแวดลอม กําจัดแหลงเพาะ
พันธลูกน้ํายุงลาย 

มาตรการดานการรักษา  
1. หากพบผูปวยสงสัยโรคไขเลอืดออก หรือโรคชิคุนกุนยา ใหมีการรายงานผูบริหารตามลําดบั 
2. ใหมีทีมแพทยที่ปรึกษาในการดแูลรักษา  โรคไขเลือดออก และโรคชิคุนกุนยา อยางใกลชิด 





ระเบยีบวาระที� 6

เร ื�องจากอาํเภอ
 

โดย...รพ.ทบัสะแก



ระบบคิว 
รพ. ทบัสะแก



• ระยะที� 1 

 ปรับ ระบบ Flow ขอ้มลู ของ Hosxp เริ�มระบบ 1 กรกฎาคม 2562
– ขอ้มลู ถา้ยอ้นไปมา  ควิ จะไมต่อบสนอง 

 ทดลองระบบควิ เริ�มใช ้8 สงิหาคม 2562

1. ปัญหาพบ  โปรแกรม ไมเ่ชื�อมกบั ระบบ LIS  ทําให ้ผูป่้วยนัด Lab
         ลว่งหนา้  error  ผล ใน Hosxp

                เชื�อมระบบ LIS เริ�มใช ้18 ตลุาคม 2562

2.    ปัญหาพบ  โปรแกรม ไมเ่ชื�อมกบั ระบบ Pacs  ทําให ้ผูป่้วยนัด Xray
        ลว่งหนา้  error สง่เขา้ระบบ Pacs จาก Hosxp

   เชื�อมระบบ Pacs เริ�มใช ้12 พฤศจกิายน 2562

3. ปัญหา Token  Check สทิธรัิกษา  หลดุบอ่ย จาก สปสช กลายเป็นสทิธิ
จา่ยเงนิ แบบผูป่้วยไมม่สีทิธ ิ และ  พบ ERROR  ลบขอ้มลู  สทิธ ิในระบบ เวช

ระเบยีน   หลงัจาก check สทิธ ิจาก สปสช
เลขสทิธหิาย   สถานพยาบาลหลกัรอง หาย





จดุ ลงทะเบยีน วดั Vital Sign



ลงทะเบยีน

ผูป่้วยรายเกา่  สามารถ เปิดสทิธ ิ  และ วดั Vital 
Sign ไมต่อ้งลงทะเบยีน ที� หอ้งเวชระเบยีน  



วดั BP , นํ �าหนกั สว่นสงู



บรเิวณ น ั�งรอ พบแพทย์





หอ้งตรวจ 
แพทย์

หอ้งทนัตกรรม



หอ้งจา่ยยา



• ระยะที� 2 

 ปรับ ระบบ ใช ้ mobile application  

     เริ�ม  ธนัวาคม 2562

     รอ ระบบภาพ Flow  ผูรั้บบรกิาร ระบบนัด Lab และ Xray ลว่งหนา้ เสถยีร

 ทดลองระบบควิ ที�งาน  อบุตัเิหต-ุฉุกเฉนิ  กบั กายภาพ 

     เริ�ม  มกราคม 2563 – กมุภาพันธ ์2563



ระเบยีบวาระที� 7  เร ื�องอื�นๆ 

7.1 การขอรบั/ยกเลกิเงนิเพิ�มพเิศษ 

โดย...กลุม่งานบรหิาร



รายชื่อแพทยที่ขอรับรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ

ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงานที่ปฏิบัติงาน

1. นางสาวภูริ กุลานุวัติ เภสัชกร โรงพยาบาลกุยบุรี

2. นายภัคภูมิ เจตะภัย ทันตแพทย โรงพยาบาลทับสะแก

3. นางสาวพัชรี จิรสุทธิสาร นายแพทย โรงพยาบาลบางสะพาน

4. นายกันตพัฒน ปยวัชรวิจิตร ทันตแพทย โรงพยาบาลบางสะพาน



รายชื่อแพทยที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ

ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงานที่ปฏิบัติงาน

1 นางสาวจิรัฏฐ ไอยราพงศ เภสัชกร โรงพยาบาลปราณบุรี

2 นางสาวพิริยา คลายทอง นายแพทย โรงพยาบาลบางสะพาน

3 นางสาวภัคจิรา ทองเพ็ชร ทันตแพทย โรงพยาบาลบางสะพานนอย



ปิดการประชุม


