
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 11 / ๒๕๕6 

วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 11.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.วิวัฒ   ค าเพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ประธาน) 
2. พญ.รจนา    ขอนทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
                               โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
5. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
6. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
7. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8. นางสาวเรวดี  ด าประภา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
9. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
10. นางอรัญญา  ศรีโพธิ์   หัวหน้างานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ  
11. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
12. นางสาวก าไลทิพย ์ ระน้อย   หัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
๑3. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
14. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
15. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
16. นางลออศร ี จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
17. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
18. นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
19. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
20. นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 
21. นางสุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
22. นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
23. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
24. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
25. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 
26. นพ.วีระศักดิ ์ ด ารงพงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 

/27. นพ.วัชรพงษ์... 
... 
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27. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 

28. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 

29. นายอาริยะ  บุญเกต ุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
30. นายสุรัตน์  อยู่ยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
31. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
32. นายไสว  ฮุ่งหวล   แทนสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
33. นายอนิรุธ  บ ารุงศรี   สาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
34. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
35. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
36. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
37. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
38. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
39. นายประจักษ์ แก้วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
40. นายสัมพันธ์  อภัยราช   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ฝุายบริหารทั่วไป 
41. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝุายบริหารทั่วไป 
42. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝุายบริหารทั่วไป  
43. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
44. นางจันทร์ทิวา ยอดนิล   แทนผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
45. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. นางกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
2. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นางสาวสาวิตรี  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นพ.อัครพงษ์   จุธากรณ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
2. พญ.กรชกร  สุรังคมณีสิน  นายแพทย์ช านาญการ รพ.กพ. 
3. ทญ.สาวิตรี  อนุพันธ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
4. นางบัวลอย    นนทะน า  นักสังคมสังเคราะห์ช านาญการพิเศษ สคร. 8 นครสวรรค์ 
5. นายสามารถ  เฮียงสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศตม. 8.1 ก าแพงเพชร 
6. นายสุรินทร์  เงินยวง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ศตม. 8.1 ก าแพงเพชร 
7. นางวรรณวิมล ตินะลา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
8. นางนาฏยา  ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 

/9. นางสาวหทัยรัตน์... 
... 
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9. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
10. นายอิสระ บุญธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
11. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
12. นางมะลิ จันทร์ยาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
13. นางศรีธนา  เหล่ารอด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ไทรงาม 
14. นางสาวชบา  ไชยเชษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
15. นางบุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
16. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
17. นายทวี  ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
18. นายอลงกต  พวงพุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
19. นายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ทรายทองวัฒนา 
20. นายภุชงค ์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
21. นางมลุลี  แก้วหิรัญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
22. นางสาวรัชนี  เมธาวีกุลชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
23. นางสาวศรีรัตน์ สุขทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
24. นายสันเพชร บุญเนรมิต  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
25. นางสาวอังศุมาลี ศรีวิใจ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 
26. นางอ าไพ  ขันธหัตถ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สสจ.กพ. 
27. นายศตวรรษ จันทร์งาม  นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.กพ. 
28. นายอาทิตย์  บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 
 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 
 นพ.วิวัฒ  ค าเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดและด าเนินการประชุม โดยมีสาระส าคัญและมติที่ประชุม ดังนี้ 

กิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม 
1. มอบเงินช่วยเหลือ อสม.เสียชีวิต 3 ราย 
2. มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านต้นแบบปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่นระดับอ าเภอ

ปีงบประมาณ 2556 12 ราย 
3. มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่มีผลส าเร็จการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด 

ปีงบประมาณ 2555 ระดับประเทศ 3 ราย 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 

1) จังหวัดก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  5 ธันวาคม 2556 

   ภาคเช้า  -   ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุรักษ ์
  วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ณ บริเวณแม่น้ าปิง ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
สิริจิตอุทยาน 

/- พิธีลงนาม... 
... 
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- พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ หอประชุมใหญ่ 
ศาลากลางจังหวัด 

ภาคค่ า - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
      ณ บริเวณลานอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน 
2) วันที่ 3 ธันวาคม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ถวาย 

เป็นราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ที่วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ งานเริ่มเวลา 17.00 น. 
3) ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม ่
 -  นายสันต์  สร้อยแสง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยจังหวัดก าแพงเพชร  ย้ายมาจากการด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยนาท 

 -  นายวัชรินทร์  อ่อนนุ่ม ต าแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร ย้ายมาจาก
การด ารงต าแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

 -  นายกิจจา  นวลสุวรรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ก าแพงเพชร ย้ายมาจากการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด 

 -  นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ต าแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
ก าแพงเพชร ย้ายมาจากการด ารงต าแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย 

 -  นายสุรสิทธิ์ ยงเยื้องพันธ์ ต าแหน่งหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดก าแพงเพชร ย้ายมาจาก
การด ารงต าแหน่งหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี 

4) เขตบริการสุขภาพที่ 3 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2557 -2560) แล้ว โดยมี
ผู้ตรวจราชการฯ เป็น CEO ท าหน้าที่เป็น Provider สปสช. ท าหน้าที่เป็น Purchaser  ส่วนสาธารณสุขนิเทศก์ คือ 
พญ.ประนอม ค าเที่ยง ท าหน้าที่เป็น Regulator ซ่ึงจะเป็นผู้มาตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัด  

 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขต เป็นแผน 4 ปี ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 44 
+ 6 ตัวชี้วัด โดย 44 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงก าหนด ส่วนอีก 6 ตัวชี้วัดเป็นการตกลงภายในเขต     ทั้ง 5 
จังหวัด รวมทั้งศูนย์วิชาการ ต้องยึดแผนยุทธศาสตร์เขต 4 ปีเป็นหลัก จากนั้นแผนปฏิบัติการก็จะออกมา มีการ
ประชุมยกร่างไปแล้วประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดทั้ง 50 ตัวซึ่งจะแยก
ไปตามเปูาประสงค์แต่ละข้อ ตัวชี้วัดทั้ง 50 ตัว จะสามารถ Monitor ได้ทาง website  ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2557 ทุกจังหวัดต้องส่งแผนงาน/โครงการให้เขต เพ่ือรวบรวมส่งให้ส่วนกลาง  

ในส่วนของจังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดอนุมัติแผนช่วงวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556 
ในการน าเสนอแผนงาน/โครงการ อันดับแรกขอให้น าเสนอ แผนงาน/โครงการที่จะของบของท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้าง 
อันดับ 2 งบ อบจ. อันดับ 3 งบ PP Express /Demand และกองทุนทันตฯ ขอให้บูรณาการให้เห็น แล้วจึงมาของบ
แก้ปัญหาของจังหวัด ซึ่งมีประมาณ 7 ล้านบาท สรุป คือ 1)แสดงให้เห็นแผนงาน/โครงการที่จะไปของบกองทุนต าบล 
2) โครงการที่จะของบ อบจ. 3) PP Express /Demand และกองทุนทันตฯ 4) งบจังหวัด เพ่ือดูความซ้ าซ้อน 
  Service Plan มี 3 มิติ คือ 1) Disease 2) กลุ่มอายุ ดี เสี่ยง ปุวย 3) IP OP PP 
ขณะนี้จังหวัดก าหนดแล้ว 25 แผนงาน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  มี   5 แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์   ที่ 2  มี  
17 แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มี  3  แผนงาน ขอให้เขียนแผนงานตอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
  ในส่วนของแผนเงิน ขอทบทวนตามที่ได้หารือและตกลงกันไปแล้วว่า Fixed cost ขั้น
ต่ า รพ.สต.ละ 50,000 บาท ส่วนจะปรับเกลี่ยให้ รพ.สต.แต่ละแห่งจ านวนเท่าไร ขอให้สาธารณสุขอ าเภอหารือกับ  
ประธานCUP ถ้า CUP ใดมีปัญหาอยู่ไม่ได้ จังหวัดจะส่ง CFO ลงไปประเมิน จะมีการปรับแผนทุก 3 เดือน ในส่วน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ขอให้ดูแลตามแผนที่วางไว้ รูปแบบการดูแลมีหลายวิธี ขอฝากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลในส่วนนี้ด้วย 

/4) TO BE... 
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  4) TO BE NUMBER ONE มี 3 Setting ตั้งแต่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ค้า และกลุ่มเสพ 
นายอ าเภอจะเป็นแกนน าในทุกเรื่อง ในส่วนของสาธารณสุขได้ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ( อบจ.) จ านวน 1,200,000 บาท หมายความว่านโยบายยาเสพติด ตั้งแต่ TO BE NUMBER ONE จนถึง
เรื่องการบ าบัด ขณะนี้ดูแลโดย ศตส.อ าเภอ ทุกสิ้นเดือนเลขานุการ ศตส.อ.จะรายงานมาที่ ศตส.จ. ในแผนงานทั้ง    
7 แผนงาน ส าหรับแผนงานที่ 2 เป็นเรื่องการบ าบัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯจะใช้นโยบายบ าบัด 6 เดือน จะมีการ
ติดตามทุกสัปดาห์ จนครบ 1 เดือนหลังจากการบ าบัดไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่าย หรือการท า Modified Matrix 
Program ส าหรับ บสต.ยังรายงานเหมือนเดิม ขอฝากผู้บริหารทุก CUP ก าชับทีมงานให้ความร่วมมือกับ
นายอ าเภอด้วย  
  5) จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการติดตามในที่ประชุมทุกเดือน  

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / ๒๕๕6 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕6  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
คุณสมศิริ ศัลยพงษ ์ ขอแก้ไขหน้า 2 ล าดับที่ 34. นายนิคม สุกใส แทนสาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
เป็นนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 

   ที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / ๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  วาระติดตาม   

3.1  MIS 
3.1.1 ระบาดวิทยา CD/NCD 

คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข 1) อัตราปุวยและตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง แนวโน้มอัตราปุวยและ
อัตราตายเพ่ิมขึ้นในภาพรวมของจังหวัดและประเทศ โดยอ าเภอที่มีอัตราปุวยสูง ได้แก่อ าเภอเมืองฯ บึงสามัคคี 
และขาณุฯ อ าเภอที่มีอัตราตายสูง ได้แกอ่ าเภอปางศิลาทอง คลองขลุง และพรานกระต่าย  
  2) อัตราปุวยด้วยโรคมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดย
ในปี 2556 โรคมะเร็งเต้านม อ าเภอที่มีอัตราปุวยสูง ได้แก่ อ.บึงสามัคคี คลองขลุง ไทรงาม มะเร็งตับ อ าเภอที่
มีอัตราปุวยสูง ได้แก่ อ.ทรายทองวัฒนา คลองขลุง และบึงสามัคคี มะเร็งล าไส้ใหญ่ อ าเภอที่มีอัตราปุวยสูง 
ได้แก่ อ.ทรายทองวัฒนา พรานกระต่าย และคลองขลุง ส าหรับอัตราตาย พบว่าตั้งแต่ปี 2548 มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าอัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอดเพ่ิมสูงขึ้น โดยอ าเภอที่มีอัตราตายสูง
ด้วยโรคมะเร็งตับ ได้แก่ อ.ไทรงาม ปางศิลาทอง และทรายทองวัฒนา ส่วนอ าเภอที่มีอัตราตายสูงด้วยโรคมะเร็ง
ปอด ได้แก่ อ.พรานกระต่าย ลานกระบือ  และบึงสามัคคี 
  3) อัตราปุวยและอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง พบว่าอัตราปุวย
และอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูง โดยอ าเภอที่มีอัตราปุวยด้วย
โรคเบาหวานสูง ได้แก่ อ. ไทรงาม คลองขลุง ทรายทองวัฒนา อ าเภอที่มีอัตราตายสูง ได้แก่ อ.ขาณุฯ คลองขลุง 
และบึงสามัคคี  ส่วนอ าเภอที่มีอัตราปุวยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ อ.เมือง คลองขลุง ทรายทองวัฒนา 
และอ าเภอที่มีอัตราตายสูง ได้แก่ อ.ไทรงาม คลองลาน คลองขลุง  
  พบว่าโรงพยาบาลที่ยังควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ตามเกณฑ์ คือ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
ทรายทองวัฒนา และก าแพงเพชร และโรงพยาบาลทีผ่ลการควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ตาม 
เกณฑต่์ าสุด คือ โรงพยาบาลก าแพงเพชร บึงสามัคคี  

/4) อัตราปุวย... 
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  4) อัตราปุวยและอัตราตายด้วยโรคถุงลมโปุงพอง(COPD) ในภาพรวมประเทศ
อัตราปุวยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอที่มอัีตราปุวยสูง ได้แก่ อ. คลองลาน ทรายทอง
วัฒนา และคลองขลุง อ าเภอท่ีมีอัตราตายสูง ได้แก่ อ.ปางศิลาทอง และคลองลาน  
  5) อัตราปุวยและอัตราตายด้วยโรคไตเรื้อรัง พบว่าอัตราปุวยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
อัตราตายมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2556 อ าเภอที่มีอัตราตายสูง ได้แก่ อ.ขาณุฯ โกสัมพีนคร และไทรงาม ส่วน
อ าเภอที่มีอัตราปุวยสูง ได้แก่ อ.คลองขลุง เมืองฯ และบึงสามัคค ี
  6) อัตราบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน และมีอัตราปุวยสูงกว่าค่ามัธยฐานทุกเดือน รวมทั้งอัตรา
ตายสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด(ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร )  
  8) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ พบว่ามีแนวโน้มลดลง อ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัว
ตายสูง ได้แก่ อ.คลองลาน เมืองฯ และปางศิลาทอง การเข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคซึมเศร้า พบว่าอ าเภอที่มีผู้ปุวย
โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสูงได้แก่ อ.บึงสามัคคี ไทรงาม และเมืองฯ 
  9) สาขาทันตกรรม ในกลุ่มเด็กอายุ 3 ปีที่มีฟันผุ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มี
แนวโน้มลดลง อ าเภอท่ีมีเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุสูง ได้แก่ อ.พรานกระต่าย คลองลาน และเมือ.ฯ 
  10) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัด
ก าแพงเพชร พบผู้ปุวยจ านวน 1,046 ราย อัตราปุวย 146.36 /แสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราปุวยตาย
ร้อยละ 0.14 อยู่ในอันดับที่ 48 ของประเทศ    
   จากการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนตุลาคม 2556 พบว่าค่า HI มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 ภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ ยางรถยนต์ รองลงมา คือขาตู้   

11) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ILI พบว่า ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ILI  
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส าหรับ Stock ยา Tamiflu เหลืออยู่ประมาณ 2,000 โด๊ส ใช้ได้ประมาณ 700 คน ส าหรับ 
วันหมดอายุ ขนาด 75 มิลลิกรัม จะหมดอายุเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 ขนาด 45 มิลลิกรัม จะหมดอายุเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ขนาด 30 มิลลิกรัม จะหมดอายุ ค.ศ. 2015  
ประธาน   1) ในระบบ MIS ข้อมูล Pneumonia มีรายงานการเสียชีวิต 37 ราย ในความเป็นจริงมี
เท่าไร  โรค Diarrhea ก็เช่นกัน มีรายงานการเสียชีวิต 1 ราย ได้สอบถามผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชรแล้วปี
ที่ผ่านมามีเสียชีวิตหลายราย ถ้าไม่รายงานตามหลักการจะตรวจสอบการระบาดไม่ได ้  
  2) ไข้เลือดออก จากข้อมูลจะเห็นว่าไม่มีรายใหม่แล้ว ต้องรีบตัดวงจรให้ได้ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2557  
  3) ระบาดวิทยาในเดือนต่อไปจะจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มเพ่ือเสนอแนะในบทบาท
จังหวัดพยายามจะให้ครอบคลุม Service Plan ใน 3 มิติ คือมิติเรื่องโรค มิติกลุ่มอายุ ดี เสี่ยง ปุวย และมิติ       
OP    IP PP 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  3.1.2 สถานการณ์การเงินการคลัง (CFO)  
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ในภาพเขต มีโรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤตทางการเงิน  
ระดบั 7 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับ 1 
จ านวน 6 แห่ง สภาพคล่องทุกแห่งดีหมด ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาติดลบได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร      
- 56,710,826 บาท โรงพยาบาลขาณุฯ - 6,039,458.36 บาท โรงพยาบาลพรานกระต่าย -  3,109,6 บาท 
โรงพยาบาลลานกระบือ - 10,387,569.34 บาท โรงพยาบาลบึงสามัคคี -  7,137,025 บาทและ
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา -  4,369,976.12 บาท  ในปีงบประมาณ 2557 จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์คิดใหม่ 
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โดยระยะเวลาเข้าสู่ภาวะวิกฤต เปลี่ยนเป็นทุนส ารองสุทธิเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เกณฑ์คือ 3 เดือน ซึ่งมี
โรงพยาบาลที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ลานกระบือและบึงสามัคคี ท าให้อยู่ในภาวะ
วิกฤตทางการเงินระดับ 3 เพราะทุนส ารองสุทธิ คือมูลค่าวัสดุคงคลังที่มีอยู่ ถ้าอยู่ได้ไม่ถึง 3 เดือนแปลว่าเริ่มจะ
มีปัญหา  
   ประสิทธิภาพการใช้เตียง/ครองเตียง   โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
โรงพยาบาลขาณุฯ  คลองลาน ทรายทองวัฒนา โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพการใช้เตียงต่ า ได้แก่ โรงพยาบาล
ปางศิลาทอง และทุ่งโพธิ์ทะเล อัตราการใช้เตียงน้อยแต่นอนนาน ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร  ไทรงาม และ
พรานกระต่าย ใช้เตียงสูงอัตราครองเตียงต่ า ได้แก่ โรงพยาบาลคลองขลุง บึงสามัคคี   
  สถานการณ์การเงินการคลัง ในภาพรวมจังหวัดมีทุนส ารองสุทธิ 452,403,6910 
บาท  มีหนี้สินที่ต้องช าระ  285,665,359 บาท หนี้สินหมุนเวียนต่ ากว่าเงินทุนส ารอง ถ้าน าข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลังมาค านวณจะเห็นว่าดีหมด แต่ถ้าดูค่าใช้จ่ายในภาพรวมจังหวัด เปรียบเทียบปี 2556 กับปี 2555   
จะเห็นว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ   รายได้เพ่ิมขึ้น 1.47 % รายจ่ายเพ่ิมขึ้น 11.48 % เมื่อดูรายได้แต่ละ
ประเภทพบว่ารายได้ UC ลดลง 7.2 % รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น 0.39 % งบประมาณค่าบุคลากร
เพ่ิมขึ้น 12.33 %  ถ้าดูรายจ่าย ค่ายาเพ่ิมขึ้น 2.53 % เป็นมูลค่าการใช้ แต่ตัวชี้วัดใหม่จะดูมูลค่าการซื้อ 
เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพ่ิมขึ้น 13.56 % เงินเดือน และค่าจ้างประจ าเพ่ิมขึ้น 8.9 % ในส่วนของค่าตอบแทนบริการ
ในภาพจังหวัดเพ่ิมข้ึน 7.51 % 
  ผลการวิเคราะห์ สภาพคล่องทางการเงิน เรื่องของประสิทธิภาพยังมีปัญหาเรื่องการ
เก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร พรานกระต่าย คลองลาน ปางศิลาทอง        
บึงสามัคคี และทุ่งโพธิ์ทะเล ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง เกินเกณฑ์ 90 วัน ได้แก่ โรงพยาบาล
ไทรงาม  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยเจ้าหนี้การค้า มีปัญหาที่ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ถ้าดูอัตราก าไรขั้นต้น คือใน
ส่วนของรักษาพยาบาล พบว่าติดลบที่ โรงพยาบาลลานกระบือ แสดงว่าเงินที่เข้าไปในระบบอาจจะไม่พอ เฉพาะ
มูลค่าการรักษาเพียงอย่าเดียวก็ติดลบแล้ว เมื่อน าส่วนของ Back Office มารวมด้วย คืออัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานและโครงการ พบว่าทุกแห่งติดลบหมด ยกเว้น โรงพยาบาลคลองลาน เพียงแห่งเดียว ก าไรสุทธิรวม
งบค่าเสื่อมราคา ติดลบที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร ขาณุฯ พรานกระต่าย ลานกระบือ บึงสามัคคี ทรายทอง
วัฒนา  ถ้าดูต้นทุนบริการ จะพบว่า โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จะสูงกว่าที่อ่ืน  (ในเรื่องของต้นทุนในการนิเทศ
งานรอบใหม่จะวัดที ่Quick Method )  ทุนส ารองสุทธิพอเพียงต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดใหม่ พบว่า โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ลานกระบือ และบึงสามัคคี อยู่ในภาวะวิกฤตระดับ 3 อัตราส่วนระหว่างเงินลงทุนในสินทรัพย์เงิน
ไม่หมุนเวียนต่อรายได้ พบว่ามีหลายแห่งไม่ผ่านเกณฑ์ ส าหรับโรงพยาบาลที่อยู่ระดับ 3 ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่      
1) โรงพยาบาลก าพงเพชร เมื่อดูทุนส ารองสุทธิลดลงมากคงเหลือ 118,970,309 บาท มีหนี้หมุนเวียน 
148,674,033 บาท เงินสด 173,686,403 บาท รายจ่ายสูงกว่ารายรับ เมื่อดูรายได้ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
6.12 % รายจ่ายเพิ่มขึ้น 13.75 % ค่ายาเพ่ิมข้ึน 3.06 % เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพ่ิมข้ึน 18.18 % 2) โรงพยาบาล
ลานกระบือมีทุนส ารองสุทธิ 9,834,324 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน 13,266,686 บาท เงินสด 16,191474 
บาท มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ รายรับทั้งหมดลดลงจากปี 2555 จาก 59,799,919 บาท เหลือ 
53,746,118 บาท โดยรายได้เฉพาะ UC ลดลง 36.21 % ล้าน รายจ่ายค่ายาลดลง 7.26 % รายจ่ายค่า
เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพ่ิมข้ึน 25.61 % ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 3) โรงพยาบาลบึงสามัคค ี ทุนส ารองสุทธิ 8,475,348 
บาท หนี้สินหมุนเวียน 15,904,007 บาท เงินสด 18 ,395,526 บาท ในส่วนของรายรับ รายรับทั้งหมด
ลดลงประมาณ 5 ล้านบาท เรื่องค่าใช้จ่าย ค่ายาเพ่ิมขึ้น 0.96 % เวชภัณฑ์มิใช่ยาเพ่ิมขึ้น 12.61 % 
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 0.03 % เงินเดือนและค่าจ้างประจ าเพ่ิมข้ึน 12.25 % 
นพ. โพธิ์ศรี  แก้วศรีงาม   โรงพยาบาลลานกระบือมีปัญหาในเรื่องของส่วนต่าง ในกรณีที่เงินมาไม่พอกับการ
ให้บริการ อยากให้มีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้ 
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ประธาน  จะให้ CFO จังหวัดจัดทีมลงไปประเมินก่อนในเบื้องต้น ก็จะเห็นส่วนไหนเป็นอย่างไร 
แล้วมารายงานในที่ประชุม 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ / เทศบาลเมืองฯ 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ 
คุณบัวลอย  นนทะน า 1) สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา ประธานให้น าข้อมูลของงาน NCD /cd ในภาพ
เขต และจังหวัดมาน าเสนอด้วย ได้น าเรื่องหารือกับผู้อ านวยการ สคร. 8 และผู้รับผิดชอบงานแล้วในการประชุม
ประจ าเดือนธันวาคม จะน าข้อมูลมาน าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 
  2) สคร. 8 จะสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายในเดือนธันวาคม 2556 ในโรงพยาบาลและ
บ้านพักทุกแห่ง  ที่ผ่านมาการสุ่มส ารวจจะพบลูกน้ ายุงลายในจานรองต้นไม้ แต่ในรอบนี้จากการลงส ารวจใน
โรงพยาบาลหลายแห่ง พบลูกน้ ายุงลายในจานรองแก้วน้ าให้คนไข้ดื่มเกือบทุกโรงพยาบาล  ขอฝากให้ดูแลใน
ส่วนนี้ด้วย  
  3) เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องการฝึกอบรม ไตรมาส 1  
ร้อยละ 50  ดังนั้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2556  สคร. 8 จะมีการจัดการอบรมสัมมนาค่อนข้างบ่อย ขอความ
ร่วมมือด้วย  
  4) นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผู้อ านวยการ สคร. 8 นครสวรรค์ จะย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ สคร.2 สระบรี เดินทางในวันที่ 6 ธันวาคม 2556  

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 
  4.1.1 Service Plan  
  - 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม) 
พญ.กรชกร สุรังคมณีสิน  แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ Severe Sepsis และ Septic 
Shock  เป็นโครงการของโรงพยาบาลก าแพงเพชร ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลพุทธชินราช รายละเอียด
ตาม Power Point น าเสนอ 

 ที่ประชุม        รับทราบ 
 
  -   สาขาทันตกรรม 
ทญ.สาวิตรี อนุพันธ์  1) สืบเนื่องจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
ไม่มีทันตแพทย์ประจ า ได้มีการหารือใน พบส.ทันตกรรม และมีมติให้ขอยืมตัวทันตแพทย์จาก 6 โรงพยาบาลมา
ช่วยงานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร โรงพยาบาลละ 3 เดือน ได้แก่   
 
  -  โรงพยาบาลคลองลาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 
  -  โรงพยาบาลพรานกระต่าย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2557 
  -  โรงพยาบาลคลองขลุง ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 
  -  โรงพยาบาลไทรงาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557 
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  -  โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2557 
  -  โรงพยาบาลก าแพงเพชร ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 
  รายละเอียด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร จะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง 
  2) พบส.ทันตกรรม มีแนวทางในการจัดซื้อยารวม ได้แก่ ยาชา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 
ได้แก่ เข็ม วัสดุอุดอมัลกัม วัสดุพิมพ์ปาก โดยวิธีตกลงราคา เพ่ือให้แต่ละโรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อเองตาม
ราคาที่ตกลงกับบริษัท และสามารถจัด Stock ได้ง่ายขึ้น  
  3) เนื่องจากในระบบ MIS ไม่มีงานทันตกรรม ทีม IT งานทันตฯได้ศึกษาข้อมูลใน ICD 9 
และ ICD 10 TM ซ่ึงจะเชิญผู้รับผิดชอบงาน IT ของแต่ละ รพ.สต. และโรงพยาบาลมาชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้
เข้าใจนิยามตรงกัน และคีย์รหัสได้ถูกต้อง ทั้งนี้ รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลก็ต้องคีย์ข้อมูลด้วยในงานส่งเสริม
ปูองกันโรค เช่น ANC WCC การทาฟูลออไรด์วานิชในเด็ก เป็นต้น 
  4) ขอหารือที่ประชุม เนื่องจากมีตัวชี้วัดระดับกระทรวงในส่วนของงานทันตกรรม    
1 ตัวชี้วัด คือ รพ.สต. เพ่ิมบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ ในปี 2557 ครอบคลุม รพ.สต./ศสม. ร้อยละ 45  
แต่ปัจจุบันบาง CUP ยังไม่มีทันตาภิบาลอยู่ประจ าใน รพ.สต. เนื่องจากไม่มีเงินจ้างและไม่มีต าแหน่งบรรจุ จะ
เป็นไปได้หรือไม่หากจะตัดเงินจากกองกลางเป็นค่าจ้างให้ รพ.สต. เพราะในเดือนเมษายน 2557 จะมีทันตาภิบาล
จบการศึกษาอีก 17 คน 
นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์  จังหวัดไม่มีเงินกองกลาง CUP ต้องไปบริหารจัดการเอง นอกจากทันตาภิบาลแล้วต้อง
เตรียมยูนิตท าฟัน และอุปกรณ์การจัดบริการให้ด้วย ซึ่งมีอยู่ในแผนงบลงทุนแล้ว ฉะนั้น พบส.ต้องชี้เปูาว่าต้อง
ท าอย่างไร CUP ก็น าไปด าเนินการต่อ 
ประธาน  หลักการเบื้องต้นได้มีการตกลงกันแล้วว่าให้แต่ละ CUP บริหารจัดการเอง  
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  -  สาขามะเร็ง 
นพ.อัครพงษ์  จุธากรณ์   Service Plan สาขามะเร็ง ได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้
ก าหนดเรื่องที่จะด าเนินการ ได้แก่โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
และมะเร็งปอด โดยมีเปูาประสงค์  คือ 1) เพ่ิมการดูแลรักษาให้ได้มาตรฐาน  2) เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึง
บริการของผู้รับบริการ 3) ลดอัตราตาย 4) ลดระยะเวลารอคอย 5) ลดค่าใช้จ่าย(ทั้งสถานบริการและผู้ปุวย) ) 
ลดอัตราปุวย รายละเอียดตาม Power Point น าเสนอ 
ประธาน  ในเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เปูาหมายส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอเมือง ปัญหาคือ
อะไร พ้ืนที่ตามกลุ่มเปูาหมายได้ครบหรือไม่  ปีนี้งบประมาณทั้งหมดได้โอนลง CUP เรียบร้อยแล้วขอฝากแต่ละ 
CUP ให้ไปด าเนินการด้วย ถ้าจะให้ช่วยท า Air war ในแต่ละช่วงก็ให้แจ้งมา  
พญ.รจนา  ขอนทอง ได้หารือกับ สสอ.เมืองฯแล้ว ในเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้รับทราบปัญหา
และวางแผนด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
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  -  สาขา NCD 
นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ การด าเนินการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2557 การท างานจะมีคู่มือ 2 เล่มที่ใช้เป็น
มาตรฐานส าหรับการด าเนินการในทุกสถานบริการ คือ 1) แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับผู้ปุวยเบาหวาน ปี 2554 
(สปสช.) 2) แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555  เอกสารฉบับปรับปรุง คาด
ว่าสถานบริการทุกแห่งมีอยู่แล้ว ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดได้จาก Internet คู่มือทั้ง 2 เล่ม จะน ามาใช้เป็น 
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Guideline ในการดูแลคนไข้เบาหวาน ทีมงานได้หารือกันแล้ว จะมีการวางแผนงานร่วมกัน เพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด  
 การดูแลคนไข้จะดูที่ CKD เป็นหลัก ถ้า CKD stage 1 - 2 ดูแลที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) CKD stage 3  ดูแลที่ โรงพยาบาลชุมชน, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง CKD stage 4 
ขึ้นไป ดูแลที่ CKD clinic โรงพยาบาลทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ต่อไปจะจัดให้มีระบบ ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
หรือ Telemedicine จาก รพ.สต. มายังแพทย์ที่ดูแล และถ้ามีความจ าเป็นสามารถขอค าปรึกษาจากอายุรแพทย์ได ้
 การคัดกรองผู้ปุวยเบาหวาน ให้ท า Verbal screening เพ่ือหากลุ่มเสี่ยงก่อนการ
ตรวจด้วยการเจาะเลือด เมื่อได้กลุ่มเสี่ยงแล้ว ให้เจาะ capillary blood glucose จากปลายนิ้ว ซึ่งสามารถให้ 
อสม.ช่วยเจาะเลือดได้ มีการอบรมไปแล้ว 
 ส าหรับยาที่ใช้ในโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ต้องเป็นแบบเดียวกันในทุกระดับ 
ของสถานบริการตามแนวทางมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งต่อผู้ปุวย และสร้างความ
น่าเชื่อถือ และลดความแออัดลงได้ 
 ในเรื่องของการบริหารจัดการที่พบว่ายังมีความแตกต่าง คือเรื่องของการตรวจ   Hb A1C 

ต้นทุนมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ 117 - 280 บาท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา อาจน ามาบริหารจัดการให้
ใกล้เคียงกัน อีกส่วน คือ สมุดปิงปอง 7 สี ความเข้าใจของผู้ใช้มีความคลาดเคลื่อน จริงๆแล้วความตั้งใจของผู้ท า
คือต้องการให้เกิด Self care ฉะนั้นต้องมีการพูดคุยกับ Caregiver เพ่ือให้ใช้ประโยชน์กับสมุดปิงปอง 7 สี ให้
มากที่สุด จังหวัดส่งลงไปเป็นชุดแรกถ้ามีปัญหาน่าจะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงต่อไป 
ประธาน 1) เรื่อง Hb A1C มอบ พบส. สาขาเทคนิคการแพทย์หาแนวทางด าเนินการ แล้วมา
น าเสนอในครั้งต่อไป  และฝากประธาน CUP ด้วย โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นต้นเหตุของโรคตาไต
หัวใจ เท้า และเป็น 1 ใน 4 ของผู้ปุวย OPD IPD การพัฒนา Caregiver และ อสม. อาจจะอบรมเรื่องนี้ก่อน 
ศูนย์เรียนรู้อยู่ที่ รพ.สต.อยู่แล้ว ส่วนภาพจังหวัดอยู่ระหว่างบูรณาการ โดยยก DM/HT เป็น Issue ส าหรับปีนี้ 
เพราะคิดว่า DM/HT เป็นเรื่องที่น่าลงทุนที่สุด แก้ปัญหาแม้เรื่อง Burden ความมั่นคงของประเทศ เพราะ GDP 
จะสูงขึ้นมาก 
 2) เรื่องสมุดปิงปอง 7 สี ถ้ามีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงให้เสนอแนะมา ส่วนการจัดท า
ให้ CUP ด าเนินการ 
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 4. 3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 

  4.3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งตัวเลขที่ชัดเจนในเรื่องงบประมาณ PPB เนื่องจากต้องหัก
เงินเดือน ปีที่แล้วหักเงินเดือน 17.5 %.  เพ่ือให้มียอดเงินเพ่ือใช้ในการวางแผน ได้จัดสรรโดยดูจากการโอนเงิน
ให้ CUP จะคิดเป็นสัดส่วน OP IP PP เป็นเท่าไร แล้วน าเงินเดือนมาคิดสัดส่วนเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อค านวณตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงแล้ว จากเงิน 111 ล้านบาท จะถูกหักเงินเดือน 31 ล้าน คงเหลืองบ PPB 85 ล้าน
บาท (เป็นตัวเลขที่คาดการณ์) ในส่วนของงบ PP ที่แจ้งไปจะเป็นงบ PPB  85 ล้านบาท  PP non UC ซึ่ง
จังหวัดได้เกลี่ยให้ตามยอดประชากร Non UC ในจังหวัด และงบทันตฯ ซึ่งมี 2 ส่วน คือ  PPB ที่ยังไม่ได้หัก
เงินเดือน และงบบริหารจัดการในจังหวัด 6 แสนกว่าบาท ได้เกลี่ยให้พ้ืนที่ รายละเอียดตามเอกสาร รวมแล้ว ใน
ส่วนของ PPB จะมี 3 ก้อน คือ PP  รายหัว PP non UC และ PP ทันตฯ ส าหรับ PPA จ านวน 13 ล้านบาท ได้
จัดสรรให้พ้ืนทีใ่นเรื่องของการคัดกรองไทรอยด์และมะเร็งปากมดลูก  สรุปงบ PP ทั้งหมด 104 ล้านบาท แผน
ที่ CUP จะท าต้องปรากฏยอดเงินทั้งหมด 104 ล้าน ซ่ึงในส่วนของ PPB เดิมไม่เคยให้ควบคุมก ากับ ในปีนี้ CUP 
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ต้องจัดท าแผนในส่วนนี้ เนื่องจาก PPB เป็น Basic service ซึ่งอยู่ในหน่วยบริการ เช่น การฝากครรภ์ Cost ที่
เกิดข้ึนจะเป็นเรื่องยา   วัคซีน Syringe เข็มฉีดยา ฯลฯ เป็น Cost ที่โรงพยาบาลต้องคิดร่วมกันกับ CUP ส าหรับ
โครงการ/กิจกรรม ก็จะเป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดของ สปสช. รายละเอียดได้แจกไปแล้ว กิจกรรมที่
ด าเนินการ ขอฝากให้ไปดูด้วยว่า Cost ที่เกิดขึ้นมีเรื่องอะไรบ้าง โดยสรุป คืองบ PPB ให้เขียนเป็นแผน ส่วนที่จะ
มาขอเงิน PPA ให้เขียนเป็นโครงการ โดยใช้อัตราการใช้จ่ายตามที่จังหวัดก าหนด แผนของ CUP จะ
ประกอบด้วยเงิน 3 ส่วน คือ PPB PPA  PP ที่จะขอจากท้องถิ่นและเงินบ ารุงที่ใช้ด้วย  
  ส าหรับงบกองทุนต าบลในภาพรวมจังหวัดมีจ านวนทั้งสิ้น 61,890,630 บาท 
รายละเอียดแยกราย  CUP ตามเอกสาร 
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  4.3.2 การบริจาคโลหิต  
พญ.รจนา  ขอนทอง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดก าแพงเพชรคนใหม่ คือ พันเอกหญิงศินีนารถ วาณิชเสนี 
ส าหรับเรื่องการบริจาคโลหิต จากข้อมูลปี 2555 รับบริจาคโลหิตได้ประมาณ 9,000 ยูนิต  ใช้จริงประมาณ 
12,000 ยูนิต ขาดประมาณ 3,000 ยูนิต ซึ่งต้องขอรับบริจาคจากสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยโลหิตส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ปุวย NCD กลุ่มโรคไต อันดับ 1 นอกจากนี้จะเป็น
กลุ่มโรคหัวใจ  UGIH Thalassemia และ Anemia  ส าหรับกลุ่มอุบัติจะใช้ประมาณ 10 % ปัญหาของการรับ
บริจาคโลหิต คือ ถ้าเหล่ากาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ออกไปรับบริจาคโลหิตที่อ าเภอใด ขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลชุมชนในอ าเภอนั้นๆ จัดแพทย์ไปออกหน่วยร่วมกับเหล่ากาชาดด้วย และอีกส่วน คือได้มอบหมายให้ 
พบส. Lab วางแผนจัดระบบในเรื่องของคลังเลือด เนื่องจากพบว่าโรงพยาบาลก าแพงเพชร มี Case ที่ Refer in 
เข้ามาเพียงเพ่ือให้ PRC แล้ว Discharge กลับไป  ฉะนั้นจึงอยากให้โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งส ารองเลือดไว้
จะได้ไม่ต้อง Refer คนไข้เข้ามา  
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ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  

นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ตามที่ได้เชิญโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมาประชุมจัดท าแผนในเรื่อง CKD Clinic ที่ 
รพ.คลองขลุง ไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอที่จะประมวลแผนบูรณาการนั้น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ขอเชิญ
คณะกรรมการ NCD สาขาไต ประชุมจัดท าแผน Service Plan โดยจะบูรณาการทั้งจังหวัดให้เชื่อมต่อลงไปถึง
ชุมชน  
นพ.สุรชัย แก้วหิรญั 1) โรงพยาบาลก าแพงเพชร อยู่ระหว่างการจัดท า Outsource เพ่ือรองรับการบริการ 
  2) CAPD Nurse ยังมีปัญหาอยู่ ขณะนี้มีผู้ปุวยประมาณ 70 ราย อยู่ตามอ าเภอต่างๆ 
แต่ส่วนใหญ่อยูท่ี่ อ.เมืองฯ  อยากให้แต่ละโรงพยาบาลมี CAPD Nurse ไว้รองรับ หรืออาจจะท าในภาพ Node ก็ได้ 
แนวโน้มในเรื่องของ CAPD คงจะต้องวางแผนอีกมาก ส่วนในเรื่องของ State 4,5 นั้น อยู่ระหว่างหารือกับทีม 
RT Counseling ในการจัดท าหลักสูตร เพราะการสอนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ต้องมีการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ  แตใ่นเรื่องของการบริการ การรักษาไม่มีปัญหา 
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ประธาน  ขอให้แก้ไขค าสั่งเพ่ิม นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ใน Service Plan สาขาไตด้วย 

 ที่ประชุม        รับทราบ 

คุณสัมพันธ์ อภัยราช จากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้ให้แต่ละสถานบริการกลับไปทบทวนการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวนั้น มีสถานบริการที่เสนอขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียดตามเอกสาร)  ดังนี้ 

1) รพ.บึงสามัคคี 8 อัตรา จ้างทดแทนอัตราเดิม 6 อัตรา สายวชิาชีพขาดแคลน 1 อัตรา 
และขอในกรณีท่ีเปิดคลินิกบริการในเรื่องโภชนาการ  1 อัตรา 

2) รพ.พรานกระต่าย จ้างทดแทนอัตราเดิม 2 อัตรา  
3) รพ.ปางศิลาทอง จ้างทดแทนอัตราเดิม 3 อัตรา  
4) รพ.ไทรงาม จ้างทดแทนอัตราเดิม 2 อัตรา  
5) รพ.ทรายทองวัฒนา จ้างสายวิชาชีพขาดแคลน 3 อัตรา  

  ที่ประชุม       เห็นชอบตามที่เสนอ 

 

 

     ปิดประชุมเวลา  17.00  น. 

                                                                
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

        
  นางสมศิริ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


