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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งท่ี 11 / 2562 

วันอังคารที่  26 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น  5  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

……………………………………………………………. 

ผูเขาประชุม 

1. นายสุริยะ คูหะรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน พัฒนทอง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
6. นายศุภชัย ศุภพฤกษสกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ 
7. นายนิรันดร จันทรตระกูล  ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดํารงรักษ ชูไพฑูรย   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามรอยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุร ี
11. นางสุภาภรณ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ พัฒนกิจไพโรจน  ผอ.รพ.บางสะพานนอย 
14. นายเรวัฒน สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ 
15. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ จันทรชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
17. นายสําราญ  เพ็งสวัสดิ์     รก. สสอ.สามรอยยอด 
18. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ ประพันธวงศ  สสอ.บางสะพานนอย 
22. นางเยาวลักษณ อุณหสุทธิยานนท   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู   หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน ตั้งตระกูลพงศ  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณ ู เมืองเกลี้ยง  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
28. นางสาวกนกวรรณ จันทรพรหม  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
29. นายพรรเทพ แตงออน  หัวหนากลุมงานนิติการ 
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30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
31. นายเลิศเชาว สุทธาพานิช  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นางสาวศิริพร    สัตถาพร   หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
33. นางนภาพร โดมทอง   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอและยาเสพติด 
34. นายพงศพันธ รัตนาธรรมวัฒน  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายวรวัฒน แตงออน  เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน 
2. นางสาวพรภิมน ทรศัพท   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
3. นางสาวนุจรี  ยะกบ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 
4. นางสาวจริยา  พันธุมิการ  ผูแทน รพ.กรุงเทพหัวหิน 
5. นางสาวณิชา ไสว   ผูแทน รพ.กรุงเทพหัวหิน 
6. นางสาวนวภรณ ชูจิตร   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
7. นางณัฎฐภรณ วงคพรหม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
8. นายอภิชาต ศรีวงค   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
9. นายนัทติพงษ นอยกําเหนิด  นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นางสาวนิลรุง คงอาศัย   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
11. นายสัญชัย โอสถสถาน  ผูชวยโครงการมาลาเรีย 
12. นต.ปทมา ขุขันธิน   ผูแทน รพ.คายธนะรัชต 
13. รอ.สุทธิศักดิ ์ พรหมมาตร  ผูแทน รพ.คายธนะรัชต 
14. นายบุญฤทธิ์ นนธิจันทร  ผูแทน รพ.ซานเปาโล 
15. นางปยาพร อิ่มทั่ว   เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
16. นางสาวรจนา เลาบัณฑิต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
17. นางสาวนุจรี  ยะกบ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 
18. นางสาวณรกฤต สุริเตอร   เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน 
19. นางสาวรัชดาภรณ นพไธสง  เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน 
20. นางสาวรัตนาภร หมายแมน  นักวิชาการสาธารณสุข 
21. นายธรรมศักดิ์ สิงหสถิตสุข  ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระกอนการประชุม 

1. ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต“สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซื่อสัตย 

      โปรงใส รวมตานทุจริต”ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2. มอบประกาศนียบัตรหนวยงานที่ผาน ITA ป 2562 , หนวยบริการสาธารณสุขผานเกณฑ  
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  GREEN & CLEAN Hospital, หนวยบริการสาธารณสุขผานการรับรองมาตรฐานการจัดบริการ 

อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมระดับดีมาก และหนวยงานพี่เลี้ยงพัฒนาสถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เปนสุข 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจงที่ประชุม  
4 เรื่อง 
1.1  มอบ PA/ KPI ใหผูบริหารจังหวัดและอําเภอ  

นโยบายเรงรัดของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2563 มี 11 เรื่อง ไดแก 
1) โครงการพระราชดําริ 2) สุขภาพทุกกลุมวัย เนนแมและเด็ก ผูสูงอายุ และ Health Literacy 
3) การควบคุมปองกันวัณโรค  4) การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ เนนการยุติการใช
สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายตอสุขภาพ และ RDU 5) พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เนน อสม.
เปนหมอครอบครัว ทีม PCC พชอ.และ รพ.สต.ติดดาว  6) ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล 
เนนการพัฒนาเพื่อลดเวลารอคอยและลดผูปวย โดยใหโรงพยาบาลมีระบบนัดและคิวออนไลน   
7) Fast Track ในเคส Stroke และ Stemi เพื่อลดอัตราตาย  8) การเขาถึงกัญชาทางการแพทย 
9)นวัตกรรมทางการแพทยเพื่อเศรษฐกิจ 10) องคกรคุณภาพ 11) นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ของเขตสุขภาพ 

ประธาน   ปนี้จะมีการทํา MOU กับรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หัวหนากลุมงาน ผูอํานายการ 
  โรงพยาบาล และสาธารณสุขอําเภอ ตัวชี้วัดผูบริหารที่ใชทํา MOU ในสวนของ ผอ.รพ. และ สสอ. 
                   ใชทุกตัวที่เปน PA และ KPI ของกระทรวง สวนของรอง นพ.สสจ. ใหรับเฉพาะตัวชี้วัดในความ 
  รับผิดชอบของกลุมงานที่ดูแล ขอใหแตละสวนตรวจสอบผลงานตาม PA และ KPI ที่รับผิดชอบ   
                   ถายังตกเกณฑใหรีบดําเนินการภายใน 3-6 เดือนแรกตองผานใหหมด เพราะผลงานเหลานี้จะนํา 
            มาใชในการประเมินข้ันเงินเดือน 

 
ในสวนของการตรวจราชการ ในปงบประมาณ 2563 แบงประเด็นการตรวจ ออกเปน 3 กลุม  
กลุมที่ 1: Agenda based  ประเด็นที่เปนยุทธศาสตรชาติ  นโยบายรัฐบาล นโยบายผูบริหาร
ระดับสูง ม ี2 ประเด็นหลัก ไดแก 

1)  โครงการพระราชดําริ เนนโครงการ “ราชทัณฑปนสุข ทําความดี ดวยหัวใจ” เนนการ
จัดบริการใหเทาเทียมกับบุคคลภายนอก ไมนอยกวาและไมมากกวา 

ประธาน   มอบหมายกลุมงานประกันสุขภาพหาวิธีดําเนินการใหเรือนจําผานเกณฑขึ้นทะเบียนสถานบริการ 

2) กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ   

ประธาน   โรงพยาบาลที่เปนเปาหมายระดับเขต คือ โรงพยาบาลศูนยราชบุรี แตโรงพยาบาลอื่นๆ ก็ตอง 
  ดําเนินการเชนกัน 
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กลุมที่ 2: Function base เปนเรื่องของระบบงานของหนวยบริการ มี 2 ประเด็น ไดแก 
1) สุขภาพกลุมวัย  เนนสุขภาพแมและเด็กทั้งระบบ และผูสูงอายุคุณภาพ 
2) ลดแออัด ลดรอคอย   

ประธาน  มอบหมาย รพ.ประจวบฯ และ รพ.หัวหิน ทํา Mind Map ลดแออัด โดยใชระบบแจงคิวรับบริการ 
  ระบบจองคิวออนไลน ระบบสงยาใหผูปวยไปรับยาที่ รพ.สต.  

กลุมที่ 3: Area base เปนเรื่องที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับเขต ซึ่งใน
ระดับเขตกําหนดมาแลว มี 2 ประเด็น ไดแก 

1) STEMI เปาหมายลดอัตราตาย ทําอยางไรใหรูพิกัดตําแหนงผูปวยแลวสงรถไปรับมาให
ทันเวลา 

2) CA  เปาหมาย ลด Radiotherapy waiting time  ผูปวยมะเร็งไดรับการดูแลภายใน 
6 สัปดาห 
สําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ไมไดอยูภายใตประเด็นการตรวจราชการ กรม/กอง เจาภาพตัวชี้วัด จะเก็บ
ขอมูลจากระบบรายงาน และลงพื้นที่เพื่อเฝาระวัง กํากับ ติดตาม และรายงานผลในการตรวจ
ราชการ จะลงที่จังหวัด 1 วันครึ่ง วันแรกจะลงพ้ืนที่เกบ็ขอมูล วันที่ 2 จะฟงประชุมและสรุป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
1.2 ประกาศ OKRs ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไตรมาสที ่1/ 2563  

ประธาน  OKRs สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในไตรมาสที ่1/ 2563 มี ๕ เรื่อง  ดังนี้ 
1. รพ./ รพ.สต.ทุกแหง มแีผน LOI มีเปาหมาย คือ เพิ่มรายได ลดรายจาย สรางนวัตกรรม  
2. รพ./สสอ. มีการบริหารจัดการงบลงทุน ปงบประมาณ 2563 ทันเวลา โดยรายการครุภัณฑ 
และสิ่งกอสราง (เฉพาะงบลงทุน กสธ.) ทุกรายการตองไดผูรับจางหรือผูขาย ภายใน 30 ธ.ค. 
2562  
3. คัดกรองสุขภาพกลุมเปาหมายประเภทที่ทําครั้งเดียวตอป ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย  
ตามเกณฑที่กําหนด ภายใน 30 ธ.ค.2562  ไดแก  
  ๓.๑ CXR ใน TB high rick  (เปาหมาย 100%) 
   ๓.๒ NCD ในกลุมประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป  
        - HT ≥ 90%  

- DM (Complication): ตา ≥ 90% , CKD ≥ 90% 
- คัดกรองภาวะอวน ≥ 90% 

   ๓.3 ผูสูงอายุ (60ป ขึ้นไป) : คัดกรองตามเกณฑ และเพ่ิมการคัดกรองภาวะซึมเศรา และ
ตาตอกระจก ≥ 90% 
   ๓.4 มะเร็ง  Pap Smear ≥ 90%,  Breast ≥ 90% , Fit Test ≥ 50% 
4. ลดการใชทรัพยากร เปาหมาย: คาใชจายดานไฟฟา, น้ําประปา, น้ํามันเชื้อเพลิง, กระดาษ, 
หมึกพิมพ และระยะเวลาการรอคอย ลดลง ≥ 10%  เมื่อเทียบกับป 2562    
5. Smart Office  (สสจ. และ สสอ.) / Smart Hospital  (รพ. และ รพ.สต.)  

- สสจ. : มี e-Slip ใหใชทั้งจังหวัด (ยกเวน รพ.ปข/รพ.หห.),  มีระบบจองรถและจองหอง
ประชุมออนไลน, มีระบบลงทะเบียนออนไลน และมีแผนพัฒนา e-Saraban & e-Meeting 
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- รพท./รพช.: มีระบบ Smart Hospital ดังนี้ 
1) Smart Tools : มีหนาจอแสดงลําดับคิวในจุดที่เหมาะสมและหนาหองตรวจ,  

มีชองทางออนไลนหรือชองทางแจงเตือนคิวรับบริการ อยางนอย 1 จุด  
    2) Smart Services: ยกเลิกการเรียกรับสําเนาบัตรประชาชน/เอกสารที่ออก
โดยราชการจากผูรับบริการ, มีระบบจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส     
( EMR ) และใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  

- รพ.สต. ระบบนัดออนไลนในคลินิกทันตกรรม/แพทยแผนไทย เฉพาะ รพ.สต.ที่มีบริการ
ดานนี้ 

ประธาน  ผลการดําเนินงานตาม OKRs ไมมีผลตอการพิจารณาขั้นเงินเดือน แตมีผลตอโบนัส 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.3 “อัตลักษณ” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ประธาน  “อัตลักษณ” ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ “สุขภาพดี  มีวินัย  โปรงใส  
สามัคค”ี โดยมคีุณลักษณะที่บงบอกอัตลักษณ ดังนี ้
- สุขภาพดี : BMI อยูในเกณฑมาตรฐานหรือลดลงจากเดิม หรือ ออกกําลังกาย ≥ 3 ครั้ง/สัปดาห  
- มีวินัย :  ตรงเวลา และการแตงกาย “ตรงเวลา” เนนตรงเวลาตามที่นัดหมาย เชน เขาหอง
ประชุมกอนเวลา  5 นาที และมาปฏิบัติงานกอน 09.๐๐ น. และไมกลับกอน 16.30 น. สวน 
“การแตงกาย” กําหนดใหขาราชการและพนักงานราชการแตงชุดเครื่องแบบ ลูกจางทั่วไปใสเสื้อ
เหลืองในวันจันทร สวนวันอังคารและวันพฤหัสบดีใสชุดผาไทย วันอื่นๆ ใสชุดสุภาพ  
- โปรงใส : ปฏิบัติตามระเบียบ พรอมใหตรวจสอบได  
- สามัคค ี: เขารวมกิจกรรมตามท่ีสํานักงานมอบหมายทุกครั้ง หากติดภารกิจใหมีผูทําแทน และ 
เขารวมกิจกรรมจิตอาสาของสํานักงาน ไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.4 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมเลื่อนการเสด็จพระ  
     ราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรม  
     ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เปนวันที่  12 ธันวาคม 2562  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕62 วันศุกรที ่20 กันยายน  2562 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที ่ 10/๒๕62 วัน 
อังคารที่ 22 ตุลาคม  2562 มีทั้งหมด  14 หนา ไดนําข้ึนเว็ปไซดของสํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงเรียน  ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว  กรณีมีขอแกไขประการใดกรุณาแจงฝายเลขานุการทราบและดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมมีขอแกไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 ติดตามความกาวหนาการบริหารงบลงทุน 

- งบลงทุนผูกพันขามป ( ป 2560 - ป 2562 ) 

นายคมสัน ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ แจง 
ความกาวหนาการบริหารจัดการงบประมาณผูกพันรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ป 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จํานวน 30 รายการ วงเงินงบประมาณผูกพัน จํานวน 71,980,339.49 บาท 

          ป 2560 รพ.บางสะพาน – อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  ระยะเวลากอสราง 800 วัน 
16 งวดงาน เริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท หยุดงานกอสรางตามมติคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เมื่อ 13 มี.ค.62  เนื่องจากมีการแกไขรูปแบบรายการตามมติคณะกรรมการตรวจ
การจางฯ ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณารูปแบบจากกองแบบแผน  

  ป 2561 รพ.บางสะพาน - อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง ระยะเวลากอสราง 580 วัน 
15 งวดงาน เริ่ม 16 มี.ค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท ตรวจรับงานงวดที ่14-15 (งวด 
สุดทาย) เมื่อ 30 ก.ย.62 รอรับโอนงบประมาณ งวด 12-15 วงเงิน 25,297,000 บาท   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดทําหนังสือติดตามงบประมาณแลว  เมื่อ พ.ย. 62  
ป 2562 มี ๙ รายการ  

รายการที่ 1: อาคารซักฟอก จายกลาง โรงพยาบาลสามรอยยอด วงเงิน 10,200,000  
ระยะเวลากอสราง 320 วัน 6 งวดงาน เริ่ม 27 มีนาคม 62 สิ้นสุด 10 ก.พ.63 ตรวจรับงาน 
งวดที่ 1-2 เมื่อ 22 พ.ย.62  ขณะนี้อยูระหวางกอสรางงวดที่ 4 

   รายการที่ 2: อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บานทุงเคล็ด วงเงิน 2,932,600  ระยะเวลา 
  กอสราง 300 วัน 5 งวดงาน เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 พ.ค. 2563 คณะกรรมการ 
  ตรวจการจาง ไดทําหนังสือใหผูรับจางเขาดําเนินการ โดยผูรับจางเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการกอสราง 

งวดที่ 1 เมื่อเดือน พ.ย. ๖๒ การกอสรางไมเปนไปตามงวดงาน 
รายการที่ ๓-๙: 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.
ปากน้ํา
ปราณ  

1,140,000   16 
พ.ค.62   

12-พ.ย.-62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 1 
แลว อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 
ไมเปนไปตามงวดงาน คาดวาใช
เวลากอสรางอีก 70 วัน    
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สถานที่   วงเงิน   วันเริ่มตน  วันสิ้นสุด  ความกาวหนา   

รพ.สต. 
ดานสิงขร  

1,157,800   9 ส.ค. 
62   

5-ก.พ.-63 ดําเนินการกอสราง งวดที่ 1การ
กอสรางไมเปนไปตามงวดงาน 
ลาชา 49 วัน  

รพ.สต.
หนองตาจา  

1,157,800   27 
ส.ค.62   

23-ก.พ.-63 สงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยู
ระหวางกอสรางงวดที่ 2-3 เปนไป
ตามงวดงาน  

 รพ.สต.
หนองหอย  

1,155,203.49  
 

  27 
ส.ค.62   

23-ก.พ.-63 อยูระหวางกอสรางวดที่ 2 เปนไป
ตามงวดงาน  

รพ.สต.ชาง
แรก  

1,157,800   27 
ส.ค.62   

23-ก.พ.-63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไป
ตามงวดงาน  

 
- ป 2562   ที่ไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จํานวน  9 รายการ 

รายการที่ ๑: บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,140,000 บาท  
  ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5 งวดงาน  เริ่มตน 28 ส.ค.62 สิ้นสุด  23 ก.พ.63 ขณะนีอ้ยู 
  ระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน  

รายการที่ ๒: รั้วคอนกรตีเสริมเหล็ก รพ.สต.บานทุงขี้ตาย วงเงิน 669,100 บาท  
  ระยะเวลากอสราง  90 วัน  2 งวดงาน  เริ่มตน 31 ส.ค.62 สิ้นสุด 28 พ.ย.62  สงมอบงาน 
  เรียบรอยแลว เมื่อ 31 ต.ค. 62  

รายการที่ ๓: รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 295 เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีต 
  เสริมเหล็ก จํานวน 230 เมตร รพ.สต.บานศรีนคร  วงเงิน 1,923,500 บาท  

ระยะเวลากอสราง 150 วัน  3 งวดงาน  เริ่มตน 31ส.ค.62  สิ้นสุด 27 ม.ค. 63 ขณะนีอ้ยู 
ระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน  

   รายการที่ 4: กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,784,300 บาท 
ระยะเวลากอสราง 116 วัน 2 งวดงาน  เริ่มตน 14 ก.ย.62  สิ้นสุด 7 ม.ค. 63  สงมอบงาน 
งวดที่ 1 แลว  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด  

รายการที่ ๕: กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนซอ วงเงิน 3,629,000 บาท  
ระยะเวลากอสราง 145 วัน ๒ งวดงาน  เริ่มตน 14 ก.ย..62 สิ้นสุด 5 ก.พ. 63 ตรวจรับงาน 
งวดที่ 1 เปนไปตามงวดงาน  

   รายการที่ 6 – ๘ : รพ.กุยบุรี ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 264,888 บาท /  
  กําแพงกั้นน้ํา วงเงิน 3,495,960 บาท/ ถังเก็บน้ําผิวดิน 100 ลูกบาศก จํานวน 1 ถัง และหอสูง   
  วงเงิน 5,599,152 บาท ระยะเวลากอสราง 190 วัน  3 งวดงาน  เริ่มตน 27 ก.ย..62 สิ้นสุด  
  3 เม.ย.  63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด  

รายการที่ 9: ถมดิน จํานวน 7,136 ลูกบาศกเมตร สูงเฉลี่ย 1.40-0.40 เมตร รพ.กุยบุรี  
  วงเงิน 200,000 บาท ระยะเวลากอสราง 50 วัน  1 งวดงาน  เริ่มตน 21 ก.ย.62  สิ้นสุด  

9 พ.ย.62 สงมอบงานเรียบรอยแลว เมื่อ 8 พ.ย. 62  
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น.พ.เชิดชาย  ชยวัฒโฑ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน  ขอหารือการบริหารงบคาเสื่อมของโรงพยาบาล 
  บางสะพาน  การซอมแซมปรับปรุงอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคารเกา กับใหม  ดําเนินการมาถึง 

ขั้นตอนประกาศผูชนะกวดราคา ทางเชื่อมนี้จะทําตอเมืออาคารเสร็จ ปญหาตอนนี้ติดที่การ 
กอสราง ขอหารือวาจะทําตอหรือจะหยุด  

ประธาน  เสนอใหยกเลิก และใหทบทวน เมื่อไดขอสรุปใหทําขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการนําเสนอเขา 
ที่ประชุม กวป ตอไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          - งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2561 และ ป 2562 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  แจงความกาวหนาการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน  

ป 2562 วงเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๘,๒๓๖.๒๘ บาท มรีายการที่อยูระหวางกอหนี้ผูกพัน 
รายการที่ ๑: รพ.หัวหิน (ระดับหนวยบริการ)    
- อุปกรณตอขยายระบบจัดเก็บและรับสงขอมูลฯ UC 2,000,000 บํารุง 320,000 รวมเงิน 
2,320,000 ขั้นตอน อยูระหวางประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
รายการที่ ๒: รพ.ทับสะแก (ระดับหนวยบริการ) 
- ตูปลอดเชื้อ 400,000  เครื่อง AED 130,000 ขั้นตอน รายงานผลการวิจารณราง  คาดวาจะ
ลงนาม ธ.ค.2562 

  รายการที่ ๓ – ๕: รพ.บางสะพาน  
- ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ระดับเขต UC 1,276,700 
ขั้นตอน ขอเปลี่ยนแปลงรายการเปนสิ่งกอสราง 9 รายการ  เสนอเขาประชุมคณะกรรมการเขต 
28 พ.ย.62  
- ซอมแซมปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร ระหวาอาคารเกาและอาคารใหม ระดับหนวยบริการ UC 
1,705,869.90 ขั้นตอน อยูระหวางเวนระยะอุทธรณ  สิ้นสุด 28 พ.ย. 62 คาดวาจะลงนาม 
ธ.ค. 62  
- ครุภัณฑการแพทย 6 รายการ ระดับหนวยบริการ/จังหวัด UC 5,160,301.27 ขั้นตอน อยู
ระหวางจัดทําเอกสารแจงผูขายมาทําสัญญา  

  รายการที่ ๖: รพ.บางสะพานนอย  
-ปรับปรุงซอมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช 1,276,700. ขั้นตอน  ขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดยใช  
งบประมาณ UC 1,276,700  เงินบํารุงสมทบ 254,600  รวมเงิน 1,531,300 อปสข.
เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายการเมื่อ  20 พ.ย.62  

  ป ๒๕๖๑ มรีายการที่อยูระหวางกอหนี้ผูกพัน   
  - รพ.บางสะพาน (ระดับหนวยบริการ) :  

๑) เตียงผาตัดพรอมรีโมทคอนโทรล  2 รายการ  วงเงิน 3,520,000 บาท และโคมไฟผาตัดใหญ 
โคมคู วงเงิน 1,340,000 บาท ความกาวหนา อยูระหวางจัดทําเอกสารแจงผูขายมาทําสัญญา  
๒) ชุดอุปกรณชวยชีวิตทารก 300,000 ความกาวหนา ผูขายมาทําสัญญา  26 พ.ย. 62    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  - งบลงทุน สป. ป 2563 ที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วาระที่ 1 แลว 

นายคมสัน ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ แจงการ 
เตรียมความพรอมงบลงทุน ป ๒๕๖๓ ที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วาระท่ี 1 แลว มี
รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

  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 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียม 
ความพรอมฯ ที่ 160/2562  ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562  คณะกรรมการกอสราง 2 ชุด 
คณะกรรมการครุภัณฑ 5 ชุด แบงเปน ครุภัณฑการแพทย, ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ, ครุภัณฑ 
ยานพาหนะ, ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประธาน  ตอไปการหาผูรับจาง ใหหาหนึ่งเจาตอหนึ่งโครงการ/งาน ในสวนของแบบ  ถาจะปรับเปลี่ยน ให 
  ทํากอนการทํา E-biding 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒ รายงานสถานะการเงินการคลัง 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
นําเสนอขอมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 18 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

หนวยบริการ  
CR > 
1.5  

QR > 
1.0  

Cash 
> 0.8  

NWC  NI+Depreciation  
Risk 

Scoring  

รพ.ประจวบคีรีขันธ  1.54 1.45 1.1 100,700,998.63 19,459,904.26 0 
รพ.กุยบุรี  1.05 0.95 0.64 1,072,750.81 -3,621,205.25 6 
รพ.ทับสะแก  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.บางสะพานนอย  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.สามรอยยอด  5.11 4.97 4.37 104,793,448.49 15,740,329.40 0 

 
ประธาน    รพ.กุยบุรี ไมสามารถนําขอมูลมารายงานได เนื่องจากยังไมไดกรอกขอมูลรายรับเหมือนอําเภออื่น 

ใหกรอกขอมูลเปน n/a 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจงเพื่อทราบ 
๔.๑ การจัดสรรงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2563  
4.2 สถานการณไขเลือดออก  
4.3 สถานการณ TB 
นําเสนอดวยเอกสารแจก รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  ๕.๑ ไขออกผื่นไขปวดขอ 

  ๕.๒ ไขเลือดออกรุนแรง/เสียชีวิต 

นางจารุรัตน  พัฒนทอง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

นําเสนอรายงานสถานการณโรคไขเลือดออกประเทศไทย สัปดาหที่ 4๕  ขอมูล ณ วันที่ 19  
พฤศจิกายน 2562 พบผูปวย 116,462 ราย อัตราปวย 175.66 ตอแสนประชากร เสียชีวิต  
125 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.11 จังหวัดที่มีอัตราปวยสะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  
จังหวัดเชียงราย  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูลําดบัที่ 61  
ของประเทศ อยูลําดับที่ 7 ของเขตสุขภาพที่ 5 
ขอมูลจํานวนปวย/ตาย ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.256๒ ถึงวันที่ 27 ก.ค.256๒ ในแตละอําเภอ ดังนี้ 

อําเภอ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.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 

 
สถานการณโรคชิคุนกนุยา  

  ลําดับที่ 19 ของประเทศ ลําดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 5  
กลุมอายุทีป่วย ป 2562 

 
 
 
 
 
   



11 

 

จํานวนปวยชิคุนกุนยา จ.ประจวบคีรีขันธ ป 2562 
อําเภอ ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย  พ.ค  มิ.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  
 
นิยามโรคชิคุนกุนยา 
มีไขสูง รวมกับอาการอยางใดอยางหนึง่ ดังนี้  1. ผื่น  2. ปวดกลามเนื้อ 3. ปวดกระดูกหรือขอ     
4. ปวดศีรษะ 5. ปวดกระบอกตา และ 6. มีเลือดออกตามผิวหนัง  

  รายงานสอบสวนโรคผูปวยเสียชีวิตรายที่ 1 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ วันที่ 1 พ.ย.2562 
  ความเปนมา 
  - วันที่ 3 พ.ย. 62 มีรายงานขาวไขเลือดออกระบาดหนัก อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
  ทางเฟสบุคของนักขาวในพื้นที่อําเภอปราณบุรี 
  - วันที่ 3 พ.ย. 62 ทีม SRRT สสจ.ประจวบฯ รวมกับ SRRT อ.ปราณบุรี  ลงสอบสวนโรค คนหา 
  ผูปวยในพื้นที่เพ่ิมเติม  วัตถุประสงค 1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและการระบาดของโรค  

2. เพื่ออธิบายลักษณะการเกิดและการกระจายของโรค 3. เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค คนหา 
แหลงโรค วิธีการถายทอดโรค และ 4. เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมโรคและปองกันการ 
ระบาดของโรค  

  ผลการสอบสวนโรค 
  ผูปวยเพศหญิง อายุ 11 ป ที่อยู 121/3 ม.1 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ชั้น ป.5  

โรงเรียนแหงหนึ่งใน ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จากการสอบสวน วันที่ 3 พ.ย.62 พบผูปวยเพิ่มเติม 
เปนพี่ที่อาศัยบานเดียวกับผูปวย อีก 2 ราย อายุ 12 ป และ 14 ป เริ่มปวยวันที่ 28 ต.ค.2562  
ดวยอาการ ไข มีผื่น ปวดนอง รักษาท่ี รพ.ปราณบุรี และ รพ.คายธนะรัชต (บานผูปวยมีทั้งหมด  
5 คน คือ ยาย แม และลูก 3 คน) และพบผูปวยใกลเคียงบานผูปวย จํานวน 2 ราย อาการไข ผื่น  
ปวดกลามเนื้อ และขอ  
ประวัติการเจ็บปวย  

  - 29 ต.ค.62 17.00 น.  มีไขสูง ปวดทอง ทองผูก เบงอุจจาระแลวปวดทอง ผูปวยไมไดรับยา 
ลดไขเนื่องจากรับประทานยาเม็ดไมได  
- 30 ต.ค.62 มีไขสูง ยายใหยาพาราเซตามอลละลายน้ํารับประทานเพื่อลดไข   
  เวลา 12.00 น. ซึมออนเพลียมาก แขน ขา ไมมีแรง ปสสาวะราด  ถายเหลวเปนน้ําสีน้ําตาล   
  เวลา 14.35 น. เขารับรักษาที่ รพ.ปราณบุรี ดวยอาการไขสูง ซึม เรียกตอบสนอง แขนเกร็งทั้ง  
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  2 ขาง ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน จากชุดทดสอบ NS1 ไมพบเชื้อไขเลือดออก แพทย 
  วินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือด มภีาวะช็อคจากกลามเนื้อหัวใจอักเสบ จึงสงรักษาตอ รพ.หัวหิน  
  เวลา 19.20 น.รักษาตัวผูปวยในแผนก ICU รพ.หัวหิน  
  เวลา 20.08 น. เสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ แพทยวินิจฉัย septic  
  shock with death  

  มาตรการปองกันควบคุมโรคที่ดําเนินการแลว 
- วันที่ 31 ต.ค.62 และ 1 พ.ย.62  เจาหนาที่ทีม  SRRT  อําเภอปราณบุรี  รวมกับอาสาสมัคร 
สาธารณสุข  ดําเนินการควบคุมโรคดวยการกําจัดยุงลายโดยวิธีการพนสารเคมี (หมอกควัน) และ 
กําจัดลูกน้ํายุงลายโดยวิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุ ดวยการใสทรายเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย ปด  
เก็บ และทําลายภาชนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธุที่บานผูปวย และบานที่อยูบริเวณรอบบานผูปวยใน 
รัศมี  500 เมตร คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย คาHI เทากับ 16.67  
- วันที ่3 พ.ย.62 ทีม SRRT จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับทีม SRRT อําเภอปราณบุรี และ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่สอบสวนโรค คนหาผูปวยเพิ่มเติม และสํารวจคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย  
คาHI เทากับ 25.93  
- วันที่ 12 พ.ย.62 ทีม SRRT จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
ที่ 5.3  ทีม SRRT อําเภอปราณบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรคโดยการพน 
ULV และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในโรงเรียน จํานวน 2 แหง และพ้ืนที่หมู 1 ตําบลเขานอย 
อําเภอปราณบุรี คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย คาHI (รัศมี บานผูปวย) เทากับ 18.51  

  สรุปผลการสอบสวนโรค 
  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 และใน 
ชุมชน ละแวกใกลบาน มีอาการไขออกผื่น และปวดขอ  2 ราย   
สรุปผลการวินิจฉัยโรค    Sepsis , chikungunya Infection   
สาเหตุการเกิดโรค เชื้อที่เปนสาเหตุ chikungunya Infection  โดยมียุงลายเปนพาหนะนําโรค   

  รายงานสอบสวนโรค ผูปวยเสียชีวิตรายที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธวันที่ 17 พ.ย. 2562 
  ความเปนมา  
  - 17 พ.ย. 62 กลุมงานควบคุมโรคติดตอ ไดรับรายงานจากงานเวชกรรมสังคมฯ รพ.หัวหิน พบ 
  ผูปวยเสียชีวิตสงสัยโรคไขเลือดออก จํานวน 1 ราย  

- 18 พ.ย. 62 ทีม SRRT สสจ.ประจวบฯ รวมกับ SRRT อ.หัวหิน ลงสอบสวนโรค คนหาผูปวยใน 
พื้นที่เพิ่มเติม วัตถุประสงค 1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและการระบาดของโรค 2. เพื่ออธิบาย 
ลักษณะการเกิดและการกระจายของโรค 3. เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค คนหาแหลงโรค วิธีการ 
ถายทอดโรค  4. เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมโรคและปองกันการระบาดของโรค  

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

  ประวัติเจ็บปวย 
- 12 พ.ย.62 มีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไมไดเขารับการรักษา  
- 15 พ.ย.62 ผูปวยอาการไมดีขึ้น มีไข ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามตัว ปวดบั้นเอว    
  รักษาท่ีรพ.หัวหิน แผนกผูปวยนอก แพทยวินิจฉัย Common cold ผูปวยกลับบาน 
- 16 พ.ย.62 อาการไมดีขึ้น มารับการรักษาที ่รพ.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 ใสทอชวยหายใจ  
   เวลา 04.00 น. ผูปวย BP drop 80/50 mmHg. ญาติประสงคไมปมหัวใจ ไมใหยากระตุน 
   ความดัน   
   เวลา 04.11 น. เสียชวีิต  แพทยวินิจฉัย Dengue hemorrhagic fever  

  มาตรการปองกันควบคุมโรคที่ดําเนินการแลว 
- 17 พ.ย.62  เจาหนาที่ทีม  SRRT  อําเภอหัวหินรวมกับเทศบาลเมืองหัวหินดําเนินการควบคุม
โรคดวยการกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยวิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุ ดวยการใสทรายเคมีกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย ปด เก็บ และทําลายภาชนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธุที่บานผูปวย และบานที่อยูบริเวณรอบ
บานผูปวยในรัศมี 100 เมตร คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย คาHI (รัศมี บานผูปวย) เทากับ 27.78  
- 18 พ.ย.62 เทศบาลเมืองหัวหินดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกดวยการกําจัดยุงลายโดย
วิธีการพนสารเคมี (พนหมอกควนัและULV) รัศม ี100 เมตร รอบบานผูปวย จํานวน 18 หลังคาเรือน 
รวมกับผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และดําเนินการตอในวันที่ 19 , 21 ,25 พ.ย. 62  
- 18 พ.ย.62 ทีม SRRT จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับทีม SRRT อําเภอหัวหิน ลงพื้นที่
สอบสวนโรค คนหาผูปวยเพิ่มเติม และสํารวจคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย คาHI  

  สรุปผลการสอบสวนโรค 
  ผูปวยเสียชีวิตรายนี้ แพทยวินิจฉัยโรคไขเลือดออก จากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

1. สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยวิธี PCR พบ chikungunya virus  
2. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC เขาไดกับโรคไขหวัดใหญ มีภาวะ Influenza with  arrest  
3. เปนผูปวยรายแรก เปนโรคความดันโลหิตสูง อวน น้ําหนัก 124 กิโลกรัม   
4. ความเชื่อมโรคกับผูปวยรายอื่น พบผูปวย มีไขออกผื่น สงสัย เชื้อ chikungunya  ในชุมชน 2 ราย   

  ขอสั่งการนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ลําดับ

ที ่
ขอสั่งการ หนวยงานทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

1 ใหทุกอําเภอทํา big cleaning ทุกเดือน สสอ.ทุกแหง 
รพ. ทุกแหง  
รพ.สต.ทุกแหง 
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ลําดับ
ที ่

ขอสั่งการ หนวยงานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

2 กรณีพบผูปวย ทั้งเด็กและผูใหญที่มีไข ใหมารักษาที่ รพ.สต./รพ. ภายใน 3 

วันแรกของการมีไข (หามเกิน 3วัน) และใหทํา Tourniquet
, 

s test ทุก
ราย เพื่อคนหาโรคไขเลือดออก 

รพ. ทุกแหง  
รพ.สต.ทุกแหง 

3 ผูปวยที่มีไข ให รพ.สต./รพ. ใหยา 24-48 ชั่วโมง และใหดื่มเกลือแรแทน
น้ํา ถาอาการไขไมทุเลา ใหตามผูปวยมาที่หนวยบริการเดิม หรือไป รพ. 
เพื่อการตรวจเลือด (ขอเบอรโทรผูปวย/พอแม)  

รพ. ทุกแหง รพ.สต.
ทุกแหง 

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

5 ผูปวยที่เขามารับการรักษาที่ รพ. ใหทีมแพทย พยาบาลดูแลอยางเต็มที่ 
และใกลชิด รวมทั้งหามผูปวยเสียชีวิต 

รพ. ทุกแหง 

6 ผูปวยรายใดที่มี BP drop/ ยายเชา ICU ตองรายงาน Staff Med/ เด็ก 
และ ผอ. รพท./รพช.ทุกรายกอน แลวจึงรายงาน นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ 
ทราบทุกราย (โทร. 09 9626 3919) 

ผอ.รพ. ทุกแหง  
รพ.ทุกแหง 
 

7 ถาพบผูปวยเปนผูใหญ และเริ่มมีภาวะวิกฤต ใหตั้งทีมหรือ 
มีทีมรักษาระหวางอายุรแพทยและกุมารแพทยทุกราย  
(ใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด) 

ผอ.รพ. ทุกแหง  
รพ.ทุกแหง 
อายุรแพทย/กุมาร
แพทย 

8 กรณีพบผูปวยสงสัยไขเลือดออก ใหถือปฏิบัติตามขอสั่งการนี้ โดยเครงครัด ผอ.รพ. ทุกแหง  
รพ.ทุกแหง 
รพ.สต.ทุกแหง 

  มาตรการปองกันควบคุมโรค  
1. ดําเนินการเหมอืนการดําเนินงานเฝาระวังโรคไขเลือดออก  
2. แจงคลินิกเอกชน หากพบผูปวยสงสัยโรคชิคุนกุนยา ใหแจงเจาหนาที่ระบาดวิทยา  
   ในโรงพยาบาลในพื้นที่   
3. เผยแพรประชาสัมพันธ ใหครอบคลุม   
4. เฝาระวังโรคตามนิยามโดยเครงครัดตามขอสั่งการของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   
   ประจวบคีรีขันธ  
5. ใหทุกอําเภอ จัดวันรณรงค big cleaning day  จิตอาสาพัฒนาสิงแวดลอม กําจัดแหลงเพาะ 
   พันธลูกน้ํายุงลาย  

  มาตรการดานการรักษา   
1. หากพบผูปวยสงสัยโรคไขเลือดออก หรือโรคชิคุนกุนยา ใหมีการรายงานผูบริหารตามลําดับ  
2. ใหมีทีมแพทยที่ปรึกษาในการดูแลรักษา  โรคไขเลือดออก และโรคชิคุนกุนยา อยางใกลชิด  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากอําเภอ 

   6.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา Smart Hospital 
นายธรรมศักดิ์ สิงหสถิตสุข ทันตแพทยเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลทับสะแก นําเสนอการดําเนินการระบบคิว   
  โรงพยาบาลทับสะแก  โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ แบงเปนระยะๆ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  
1. ปรับระบบ Flow ขอมูลของ Hosxp เริ่มระบบเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 
    - ขอมูล ถายอนไปมา  คิวจะไมตอบสนอง  
๒. ทดลองระบบคิว เริ่มใช 8 สิงหาคม 2562 
    - ปญหา โปรแกรมไมเชื่อมกับระบบ LIS ทําใหผูปวยนัด Lab ลวงหนา error  ผลใน Hosxp  
เชื่อมระบบ LIS เริ่มใช 18 ตลุาคม 2562 
    - ปญหา โปรแกรมไมเชื่อมกับระบบ Pacs  ทําใหผูปวยนัด X-ray ลวงหนา error  สงเขาระบบ  
Pacs จาก Hosxp เชื่อมระบบ Pacs เริ่มใช 12 พฤศจิกายน 2562  
    - ปญหา Token  Check สิทธิรักษา หลุดบอย จาก สปสช.กลายเปนสิทธิจายเงิน แบบผูปวย 
ไมมีสิทธิ และพบ Error  ลบขอมูลสิทธิในระบบเวชระเบียน หลังจาก check สิทธิ จาก สปสช. 
เลขสิทธิหาย สถานพยาบาลหลักรองหาย  
การใชงาน 
ผูปวยรายเกา สามารถเปดสิทธิและวัด Vital Sign ไดเลย (ไมตองลงทะเบียนที่หองเวชระเบียน)  
วัดความดัน ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  และนั่งรอคิว  ลําดับคิวจะโชวที่หนอจอบริเวณที่นั่งรอพบ 
แพทย  ที่หองตรวจแพทย  ที่หองทันตกรรม และที่หองหองจายยา 
ระยะที่ 2  
ปรับระบบ มาใช  mobile application  เริ่มเดือนธันวาคม 2562 รอระบบภาพ Flow  ขณะนี้
ผูรับบริการระบบนัด Lab และ X-ray ลวงหนา ใชงานไดเสถียรแลว และจะทดลองระบบคิวที่งาน  
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินกับกายภาพตอไป โดยจะดําเนินการในชวงมกราคม – กุมภาพันธ 2563  

ประธาน  ให รพ.อื่นๆ มาดูงานที่ รพ.ทับสะแก ถือวาเปนนวตกรรม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ  
  7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวย 
        บริการฯ  
นายพงษพันธ รัตนาธรรมวัฒน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป นําเสนอรายชื่อแพทยทีข่อรับเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับ 
  แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรทีป่ฏิบัติงานในหนวยบริการฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
 
  
 
 
 

ลําดับที่  ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง  หนวยงานที่ปฏิบัติงาน  

1 นางสาวภูริ  กุลานุวัต ิ เภสัชกร  โรงพยาบาลกุยบุรี  

2 นายภัคภูมิ  เจตะภัย  ทันตแพทย  โรงพยาบาลทับสะแก  

3 นางสาวพัชรี  จิรสุทธิสาร  นายแพทย  โรงพยาบาลบางสะพาน  

4 นายกันตพัฒน  ปยวัชรวิจิตร  ทันตแพทย  โรงพยาบาลบางสะพาน 




