
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 12 / ๒๕๕6 

วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 11.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

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

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
6. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
7. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
8. นางสาวสาวิตรี  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
9. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
10. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
11. นางสาวเรวดี ด าประภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
12. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
13. นางอรัญญา  ศรีโพธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
15. นางสาวก าไลทิพย ์ ระน้อย   หัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
๑6. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
17. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
18. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
19. นางลออศร ี จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
20. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
21. นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
22. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
23. นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 
24. นพ.จักรพงษ ์ เฮงตระกูลเวนิช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
25. นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
26. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
27. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
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28. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

29. นพ.วีระศักดิ ์ ด ารงพงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 

30. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 

31. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 

32. นายอาริยะ  บุญเกต ุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
33. นายเอกณรงค์ ภู่ทอง   แทนสาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
34. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
35. นายสุเทพ  พงษ์ไทยสงค์  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
36. นายพิชัยภูษิต กาจธัญญกิจ  แทนสาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
37. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
38. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
39. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
40. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
41. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
42. นายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  แทนสาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
43. นายสัมพันธ์  อภัยราช   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
44. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
45. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
46. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
47. นางจันทร์ทิวา ยอดนิล   แทนผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
48. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ทญ.สาวิตรี  อนุพันธ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
2. นายสุรินทร์  เงินยวง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ศตม. 8.1 ก าแพงเพชร 
3. นางนาฏยา  ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
4. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
5. นายประทีป บดีรัฐ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองขลุง 
6. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
7. นางศรีธนา  เหล่ารอด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ไทรงาม 
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8. นางสาวชบา   ไชยเชษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
9. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
10. นายทวี  ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
11. นายอลงกต  พวงพุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
12. นายธีระพงษ ์ พัฒนคูหะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.โกสัมพีนคร 
13. นางสาววนิดา บัวกล้า   นักวิชาการสาธารณสุข รพ.คลองลาน 
14. นางสุคิด  วงเวียน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ไทรงาม 
15. นางสาวชนิดา วชิรบรรจง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พรานกระต่าย 
16. นายบดินทร์  ปทุมทอง  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ รพ.ก าแพงเพชร 
17. นางสาวสุกัญญา   พงษ์ประภาอ าไพ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองฯ 
18. นายภุชงค ์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
19. นายอิสระ  บุญธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
20. นางสาวอมรรัตน์ กัลปพฤกษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สสจ.กพ. 
21. นางสาวหยาดพิรุณ สีกล่อม   นักประชาสัมพันธ์ สสจ.กพ. 
22. นายอาทิตย์  บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 
 

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

กิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม 
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณ  มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
2. มอบรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ชนะเลิศระดับเขต  
3. มอบรางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับดีมากของประเทศ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 

1) ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 เพ่ิมจาก 44 ตัว 
เป็น 49 ตัวชี้วัด โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ิมอีก 1 ประเด็น คือ กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 5 ตัวชี้วัด  และในระดับเขตจะมีตัวชี้วัดอีก 6 ตัว รวมเป็น 55 ตัวชี้วัด ฉะนั้นตัวชี้วัดของจังหวัด
ก าแพงเพชร จากเดิม 118 ตัว จะเพ่ิมเป็น 123 ตัวชี้วัด 

2) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเจ้าภาพหลัก 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จังหวัดพิจิตร
เป็นแกนหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (Service Plan) 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแกนหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
จังหวัดอุทัยธานีเป็นแกนหลักด้าน CFO และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแกนหลักด้าน CHRO ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแกนหลัก รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 55 ตัว ซึ่งจะ
เชิญประชุมจัดท าแผนเขตประมาณกลางเดือนมกราคม 2557  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ผู้รับผิดชอบจะน า
แผนปฏิบัติมาน าเสนอเลย 
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3) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 25 แผนงาน โดยแผนงาน
ที่ 1 – 24 เป็นแผนงานที่ท างานลงถึงประชาชน อ าเภอต้องท าโครงการมาตอบสนองแต่ละแผนงานของจังหวัด ส่วน
แผนงานที่ 25 เป็นแผนงานการบริหารจัดการของ CUP การนิเทศงานรอบแรกจะดูในส่วนนี้เพราะจะบอกปัญหา
ทั้งหมด ส าหรับรายละเอียดทั้ง 25 แผนงานขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขชี้แจง 
คุณสมศิริ ศัลยพงษ ์  แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 
มีแผนงานรองรับ 25 แผน 118 ตัวชี้วัด ได้แก ่
  แผนงานที่ 1 หัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว งาน NCD รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 2 มะเร็ง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว งาน NCD และ คบส. รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 3 NCD ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัว งาน NCD และ คบส. รับผิดชอบ  
  แผนงานที่ 4 ตา ไต ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว งาน NCD รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 5 อุบัติเหตุ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว งานควบคุมโรค รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 6 จิตเวช ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัว งานส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 7 ทารกแรกเกิด ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัว งานส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 8 ทันตกรรม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว งานทันตสาธารณสุข รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 9 5 สาขาหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัว งานส่งเสริมสุขภาพ และงาน
ควบคุมโรครับผิดชอบ 
 แผนงานที่ 10 ปฐมภูมิ+ทุติยภูมิ+ตติยภูมิ+องค์รวม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 9 ตัว งาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 11 กลุ่มเด็กปฐมวัย ( 0 -5 ปี/สตรี ) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 16 ตัว งานส่งเสริม
สุขภาพ และทนัตสาธารณสุข รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 12 กลุ่มเด็กนักเรียน ( 5 - 14 ปี ) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว งานส่งเสริม
สุขภาพ รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 13 กลุ่มเด็กนักเรียน ( 15 - 21 ปี ) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว งานส่งเสริม
สุขภาพ รับผิดชอบ 
 
  แผนงานที่ 14 วัยท างาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัว งาน NCD รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 15 วัยสูงอายุและผู้พิการ  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัว งาน NCD รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 16 แผนงานพัฒนาคน(จริยธรรม) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว งานทรัพยากร
บุคคล รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 17 แผนงานพัฒนาระบบข้อมูล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว งาน ICT 
รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 18 แผนงานการเงินการคลัง (งบลงทุน ยา และเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์
,ต้นทุน) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 11 ตัว งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 19 กฎหมายกับการพัฒนาสุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัว งานนิติกร 
รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 20 การพัฒนาแผนงานและประเมินผล เป็นบทบาทของ Regulator งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 21 แผนงานระบบคุณภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 8 ตัว งานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ รับผิดชอบ 
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  แผนงานที่ 22 แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัว งาน
สารสนเทศและสุขศึกษา รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 23 แผนงานสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 9 
+5 ตัว งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 24 พัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว งานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ รับผิดชอบ 
  แผนงานที่ 25 การบริหารจัดการทั่วไป งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ 
ประธาน  แผนงานที่ 25 เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายใน CUP เช่น เรื่องการประชุม อบรม จะ
เห็นเลยว่าทั้ง CUP (สสอ. / รพ.) ใช้งบประมาณในการประชุม อบรม จ านวนทั้งสิ้นเท่าไร หากแผนยังไม่ชัดเจน ให้
ขอดูตัวอย่างของจังหวัด 

4) นโยบายยาเสพติด Demand คือ  TO BE NUMBER ONE  ผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้เสพ กรณี    
ผู้เสพ จะคียข์้อมูลลงใน บสต. 7 ครั้ง/ปี  แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้สั่งการให้นายอ าเภอ ซึ่งเป็น ศตส.อ าเภอ ติดตาม
ทุกสัปดาห์จนครบ 6 เดือน รวม 24 ครั้ง หน้าที่ของสาธารณสุข ซึ่งเป็นเลขาฯ คือต้องคีย์ลงใน บสต.ให้ครบทุกครั้งที่
ออกไปตรวจเยี่ยม ถือเป็นนโยบาย ฉะนั้นการประมวลผลจะเป็น 24 ครั้ง ไม่ใช่ 7 ครั้ง ถ้าด าเนินการอย่างจริงจังจะ
ตัดวงจรทางระบาดวิทยาในแง่ของพยาธิสภาพทางสังคมได้ เพราะจะรู้ว่าผู้ที่เสพยามีปัญหาในเรื่องใด  
  ส าหรับ TO BE NUMBER ONE สิ่งที่อยากได้ คือต้นกล้าที่ดีของ จ.ก าแพงเพชร ถ้าเอา
กลุ่มดี ซึ่งพยายามไม่ให้ไปสัมผัสพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งมีประมาณ 1.7. แสนคน แล้วเอา 3 ก มาตั้ง คือ 
กองทุน กรรมการ กิจกรรม กิจกรรมก็จะสอดคล้องกับ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกระแสปลุกจิตส านึก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกัน ฝึกทักษะชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย มีชมรม 800 ชมรม อยู่ใน
สถานประกอบการ 20 ชมรม ในชุมชน 400 ชมรม ในโรงเรียน 100 กว่าแห่ง  ได้ให้งานสารสนเทศและสุขศึกษา 
และงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการร่วมกันถอดบทเรียน แล้วใส่ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศสัมพันธ์ สุรา 
บุหรี่ พฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง เข้าไปใน TO BE NUMBER ONE ด้วย ขณะนี้รักษาระดับเงิน ปีที่ 2 ก็จะได้ระดับ
ทอง ซึ่งจะเป็นเรื่องนวัตกรรม ระดับเพชร จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนนี้ใช้งบประมาณของจังหวัด 
ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการไปแข่งขัน ให้ใช้งบของ อบจ. ในส่วน 1,200,000 บาท กับงบของจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง 
   ขอฝากเรื่อง TO BE NUMBER ONE ในเรื่องของการสนับสนุนใน Setting โรงเรียน ชุมชน 
และสถานประกอบการ ให้ขับเคลื่อนไปได้ และในวันที่ 9 มกราคม 2557 จะไปแข่งขันในระดับภาคที่ จ.เชียงใหม่ 
จากนั้นจะเป็นการแข่งขันระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งเอาจริงเอาจัง
มาก โดยก าหนดให้ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ในวันพฤหัสบดี เพ่ือเป็นการสร้างกระแส 

5) การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด รายละเอียดขอเชิญงานการเงินชี้แจง 
คุณทัศนีย ์พันป ี  5.1) งบลงทุน ปี 2557 ได้รับจัดสรรทั้งหมด แยกเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
12.99 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 21.31 ล้านบาท รพ.ก าแพงเพชร  18.97 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว    
3 แสนกว่าบาท  
   5.2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะติดตามแยกเป็นรายปี ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
งบ DPL ปี 2555 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 14.11 ล้านบาท ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 6.84 แสนบาท เบิกจ่ายไป
แล้ว 7 ล้านกว่าบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.73 ส่วนของโรงพยาบาลก าแพงเพชร ปี 2554 กันไว้เบิกเหลื่อมปี  3.12 
ล้านบาท ปี 2555 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 16.49 บาท ปี 2556 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 33.43 ล้านบาท รวม 53.05 
ล้านบาท ซึ่ง ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
พญ.รจนา ขอนทอง  งบกันไว้เหลื่อมปีของโรงพยาบาลก าแพงเพชร ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น 
ปัญหา คือพ้ืนเป็นพ้ืนคอนกรีต จึงต้องเปลี่ยนจากเสาเข็มแห้งเป็นเสาเข็มเปียก เมื่อค านวณงบประมาณแล้วปรากฏว่า
ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมอีกประมาณ 5 ล้านบาท ได้เสนอเรื่องไปที่ส านักงานงบประมาณเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 
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เพ่ือของบประมาณเพ่ิม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอค าตอบจากส านักงบประมาณ ถ้าไม่อนุมัติก็คงจะใช้เงินบ ารุงของ
โรงพยาบาลแทน 
คุณวิเชียร กาศสมบูรณ์  ส าหรับงบ DPL ปี 2555 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เบิกจ่ายครบทุกรายการ 
ยกเว้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แต่ค่าติดตั้งใช้เงินบ ารุงของโรงพยาบาลด าเนินการ อยู่ระหว่างก าหนด Spec ได้แก่ 
โรงพยาบาลไทรงาม บึงสามัคคี ปางศิลาทองและคลองขลุง  
ประธาน   ฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ช่วยเร่งรัดด าเนินการด้วย ในส่วนงบด าเนินงาน 
ปี 2557 ได้รับจัดสรร 22.14 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.02 % เป็น งบ Non UC จะเร่งรัดให้เบิกจ่ายก่อนงบส่วน
อ่ืนๆ โดยจะจัดสรรให้พ้ืนที่และงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชี้แจง 
คุณสมศิริ ศัลยพงษ์   ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯได้พิจารณาจัดสรรงบด าเนินงานให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งๆละ 200,000 บาท โดยแหล่งเงินมาจาก 2 ส่วน คือ PPD ใช้ในการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม
งาน การประชุม โดยจังหวัดจะเขียนโครงการในภาพจังหวัด พ้ืนที่ส่งหลักฐานมาเบิกจ่ายเงิน และงบของส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ( สป.) เป็นค่าสาธารณูปโภค  
   ในส่วนของ Service Plan ตามมติเดิม ได้แจ้งว่าจะจัดสรรงบ PPA ให้สาขาละ 400,000 
บาท แต่เนื่องจากงบ PPA ผลลัพธ์ต้องลงถึงประชาชน ใช้ค่อนข้างยาก จึงปรับให้เป็นงบ Non UC สามารถใช้ในการ
พัฒนา ประชุม อบรมได้ ขอให้เร่งส่งแผนด้วย เพ่ือลงในแผนเขตต่อไป และ Service Plan บางสาขาจะมี
งบประมาณจากเขตมาที่จังหวัดด้วย เช่น สาขาจิตเวช 50,000 บาท 
ประธาน  งบประมาณที่จัดสรรให้ Service Plan สาขาละ 400,000 บาท ขอให้ประธานแต่ละสาขา 
เขียนโครงการขึ้นมาด้วย ถ้างบประมาณเหลือก็จะน าไปจัดสรรในส่วนอื่น เพราะจะมีการประเมินผลทุก 3 เดือน    
ในส่วนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากเขต ถ้าจัดสรรมาในภาพเขตทางโรงพยาบาลก็ดูในภาพเขต ถ้าจัดสรรในภาพ
จังหวัด ให้น ามารวมในยอด 4 ล้านบาท 

3) ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม ่
 -  นายพิจิตร  วัฒนศักดิ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขต 8 ก าแพงเพชร  

 -  นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ต าแหน่งนายอ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
นายอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
 -  นายสุรชัย มณีประกร  ต าแหน่งนายอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งนายอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 -  นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ต าแหน่งเกษตรจังหวัดสระแก้ว ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

 -  นายวิโรจน์  ธาดาวิศรุต ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานชั่งตวงวัดชุมพร ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานชั่งตวงวัดเขต 1 – 6 ก าแพงเพชร 

 - นายกิตติ  ตันฑอดิสัย ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกันสังคม จังหวัดก าแพงเพชร 

 - นางสาวธีรยา  พานิชกิจ ต าแหน่งนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ส านักงาน
สรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก ย้ายมาด ารงต าแหน่งสรรพากรพ้ืนที่ก าแพงเพชร 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / ๒๕๕6 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕6  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

   ที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / ๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  วาระติดตาม   

3.1  MIS 
3.1.1 ระบาดวิทยา CD/NCD 

ประธาน ระบาดวิทยา CD และ NCD ได้น าเสนอทาง Electronic File โดยใช้ข้อมูลจาก Data 
Center สามารถแก้ไขรายงาน 507 ได ้

  ที่ประชุม        รับทราบ 

3.1.2  รายงาน 0110 รง. 5 
คุณนาฏยา  ดีลิ่ว  จากรายงานใน MIS การให้บริการทีค่ีย์เข้า Hos.xp เป็นรายงานกิจกรรม กับความ
ครอบคลุม ปี 2557 งาน IT ได้จัดท าข้อมูลประชากรทั้งแยกรายกลุ่มอายุ และแยกรายอ าเภอ รายต าบล 
หมู่บ้านไว้แล้ว นอกจากนั้นยังมีตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการ และ MOU ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการ ปีนี้จะยึดข้อมูลที่ขึ้นใน MIS เป็นหลักในแต่ละตัวชี้วัด แต่ละกิจกรรม และประชากร ผลงานตาม
ตัวชี้วัดที่ขึ้นใน MIS ใน 44 +6+5 ตัวชี้วัด นั้น ขณะนี้สามารถดึงข้อมูลจากฐานได้ 32 ตัวชี้วัด และรายงาน 
0110 รง5 ผลงานของเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 ได้น าขึ้นไว้ให้แล้ว ขอน าเสนอข้อมูลในกลุ่มเด็กอายุ 
0 - 5 ปี ซึ่งในภาพรวมจังหวัด มีจ านวนทั้งสิ้น 33,230 ราย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการ เมื่อดูราย
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ วัคซีน คลินิกเด็กดี ภาวะโภชนาการ ผลงานใน 0110รง5 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
– พฤศจิกายน 2556 ของแต่ละสถานบริการเป็นอย่างไรสามารถดูข้อมูลได้ถึงราย รพ.สต. ในค าจ ากัดความ
ของ 0110 รง 5 จะมีนิยามก าหนดไว้ เมื่อดูผลงานตามความครอบคลุมแต่ละตัวชี้วัด เช่น การให้วัคซีนในเด็ก 
0 - 1 ปี กลุ่มเป้าหมาย 4,709 ราย แต่ละอ าเภอมีผลงานเป็นอย่างไร ผู้บริหารสามารถตรวจสอบควบคุม 
ก ากับได้จนถึงราย รพ.สต.  ตัวชี้วัดอ่ืนๆก็เช่นกัน เช่นในเรื่องพัฒนาการสมวัย เป้าหมายเด็กอายุ 0 – 5 ปี คือ 
33,230 ราย ผลงานในภาพรวมจังหวัดในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 ด าเนินการได้ 1,165 ราย 
ส าหรับการตรวจพัฒนาการเด็ก 0 – 2 ปี เป้าหมาย 11,400 ราย ผลงานด าเนินการได้ 99 % เมื่อดูผลงาน
ความครอบคลุมด าเนินการได้ 6,056 ราย เด็กที่มีรูปร่างสมส่วน เป้าหมาย 11,400 ราย ด าเนินการได้ 
7,906 ราย คิดเป็น 66 % ในกลุ่มเด็ก 3 – 5 ปี เป้าหมาย 21,830 ราย มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 77 อีก
เรื่อง คือทารกที่คลอดกับการฉีดวัคซีน BCG ผลงานสะสมใน 0110รง 5 ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
2556 มีทารกคลอดทั้งหมด 842 ราย แต่ผลงานการฉีดวัคซีน BCG มีเพียง 653 ราย ยังไม่ได้หาสาเหตุว่า
เพราะอะไร อีกตัวอย่าง คือเรื่องของการครอบคลุมการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ซึ่งเชื่อมโยงกับหญิงที่มาคลอด ซึ่ง
มีเพียง 625 ราย และในเรื่องการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็ก 0 – 1 เดือน จากรายงาน 0110 รง 5 มี
ทารกคลอด 842 ราย มีการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์เพียง 180 ราย เป็นต้น 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ กลุ่มเป้าหมายที่น าเสนอไปนั้น สปสช.ได้มีหนังสือสั่งการให้แบ่งกลุ่มเป้าหมายราย 
CUP ในกิจกรรมต่างๆ เวลาใช้ขอให้ศึกษา Definition ด้วย เช่น กลุ่ม 0- 1 ปี หมายถึงอะไร ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เป้าหมายในกลุ่มต่างๆจังหวัดต้องส่งให้ สปสช. เพ่ือให้งบประมาณเข้ามาในระบบ ทั้งนี้
เป้าหมายใน 44 ตัวชี้วัดของกระทรวงฯกับ สปสช. ใช้เป้าหมายเดียวกัน ขอให้ยึดตรงนี้เป็นหลัก 
 

/ประธาน... 
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ประธาน  ปีนี้ Data Center น่าจะเป็นตัวอย่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อน าข้อมูล
เหล่านี้มาตรวจสอบก็จะตอบได้ ขอให้ช่วยด าเนินการต่อด้วย ไม่ได้เป็นการจับผิด แต่เพื่อเป็นการพัฒนางาน  

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  3.1.2 การบริหารการเงินการคลัง  
คุณทัศนีย ์ พันป ี งบด าเนินงาน ยอดจัดสรร 22.02  ล้านบาท ขณะนี้ เงินโอนมาแล้ว ในภาพรวม
งบประมาณ  354.63 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 81.21 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 187.98 ล้านบาท คิดเป็น 75.91 
%  ถ้าไม่รวมงบบุคลากร งบกันไว้เบิก และงบกลาง จะเห็นว่างบ 104.48 ล้านบาท  เบิกจ่ายได้เพียง 1.02 ล้าน
บาท ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 46 ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายด้วย 
ประธาน  ขอให้รีบเขียนโครงการเสนอขึ้นมา จังหวัดจะปรับบทบาทในการไปติดตามก ากับมากขึ้น 
  งบค่าเสื่อมมากับ 10 % มี Service Plan ภาพจังหวัดหลายเรื่องที่ของบลงทุนไว้ สามาร
น ามา DeFend ในส่วนนี้ได้ในเรื่องที่จ าเป็น ตัวอ่างเช่นสาขามะเร็ง ต้องการเครื่องราคา 1 ล้าน น่าน ามารวมไว้ใน
ภาพจังหวัดได้  
คุณวิเชียร กาศสมบูรณ์  ส าหรับงบค่าเสื่อม มี ดังนี้ 

1) งบค่าเสื่อม ปี 2553 CUP ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ CUP บึงสามัคคี ตรวจสอบแล้ว
เป็นตู้เย็น และUSB ของ รพ.สต.วังชะโอน  

2) งบค่าเสื่อม ปี 2554 ด าเนินการครบทุก CUP 
3) งบค่าเสื่อม ปี 2555 CUP ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 3.1) CUP ลานกระบือ เป็น

เรื่องของการต่อเติม รพ.สต.โนนพลวง/หนองหลวง  3.2) CUP คลองลาน เป็นเรื่องส้วมคนพิการ  3.3) CUP ปางศิลา
ทอง 2 รายการ เป็นเรื่องของการก่อสร้างรั้ว... 3.4) CUP บึงสามัคคี เป็นเรื่องของการก่อสร้างรั้ว .... 

4) งบค่าเสื่อม ปี 2556 CUP ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 4.1)  CUP ขาณุฯ ยังไม่ได้
ด าเนินการ  12 รายการ เป็นเงิน 3,147,806 บาท อยู่ระหว่างรอเปิดซอง 4.2) CUP พรานกระต่าย ยังไม่ได้
ด าเนินการ 2,934,970 บาท  4.3) CUP บึงสามัคคี เหลือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน  2,173,000 บาท  
ประธาน  งบค่าเสื่อม ปี 2557 จะจัดสรรลงมา 80 % อีก 20 % จะจัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง 6 % 
และจัดสรรไว้ที่เขต 14 % ในส่วน 80 % ขอหารือที่ประชุม Service Plan 10 สาขา ในภาพจังหวัดต้องการลงทุน
ในภาพรวม ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์จริงๆที่จะมาพัฒนา Service Plan ให้น ามา Defend   เช่น ประธาน
สาขามะเร็งได้น าเสนอขอครุภัณฑ์ ราคา 1 ล้านบาท เป็นต้น 
นพ.วินัย ลีสมิทธิ์  การประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้เสนอให้ซื้อเครื่อง Mammogram เสนอให้ใช้เงินส่วนนี้จัดซื้อ
เลย 1 เครื่อง เพราะมีประโยชน์กับประชาชน 
นพ.บัลลังก์ อุปพงษ ์ ในหลักการงบค่าเสื่อม จะโอน 80 % ให้แต่ละ CUP และก าหนดให้ส่งแผนให้เขตภายใน 
วันที่ 15 มกราคม 2557 ถ้าจะมีการบริหารจัดการในภาพจังหวัดก็ต้องมาตกลงกันว่าจะใช้วิธีใด ซึ่งในแต่ละ CUP 
คาดว่าได้มีการหารือและท าแผนแล้ว ประเด็นที่ 2 เห็นด้วยในหลักการที่จะมีการพิจารณาครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงบรรจุ
ในแผน Service Plan หากจะต้องกันเงินไว้จัดซื้อในภาพรวมจังหวัด จะกันไว้ในสัดส่วนเท่าไร  CUP จะได้ไป
ปรับแผน 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ ได้ประสาน สปสช.แล้ว งบลงทุนไม่สามารถน ามาเป็นงบกองกลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ 
จะจัดสรรและโอนตรงไปที่โรงพยาบาลเลย ต้องใช้งบส่วนอ่ืน  
ประธาน   ในหลักการถ้าใช้งบค่าเสื่อมไม่ได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบจาก อบจ. ในการ
จัดซื้อเครื่อง Mammogram  
  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ / เทศบาลเมืองฯ 
  -  ไม่มี 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 
  -  ไม่มี 
 
 4. 3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 

  4.3.1 การนิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) ปีงบประมาณ 2557 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ เนื่องจากสาธารณสุขนิเทศก์ (พญ.ประนอม ค าเที่ยง) จะมาตรวจราชการ และนิเทศ
งาน จ.ก าแพงเพชรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในการนิเทศงานครั้งนี้จะดูตั้งแต่ยุทธศาสตร์สุขภาพเขต 
แผนปฏิบัติการเขต และยุทธศาสตร์จังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัดว่าสอดคล้องกับเขตหรือไม่ ลงมาถึ ง
อ าเภอ พื้นที่ โดยจะดูบริบทของพ้ืนที่  
  ส าหรับการนิเทศงานระดับจังหวัด ได้ก าหนดการลงนิเทศงานเครือข่าย (คปสอ.) รอบที่ 
1 /2557 วันละ 2 แห่ง ดังนี้ 

   วันที่  13 ม.ค. 25๕7  คปสอ.ขาณุวรลักษบุรี และ คปสอ.บึงสามัคคี 
   วันที่  14 ม.ค. 25๕7 คปสอ.คลองลาน และคปสอ.ปางศิลาทอง  
   วันที่  15 ม.ค. 25๕7  คปสอ.คลองขลุง และคปสอ.ทรายทองวัฒนา  

วันที่  23 ม.ค. 25๕7   คปสอ.ไทรงาม และคปสอ.ลานกระบือ 
วันที่  24 ม.ค. 25๕7  คปสอ.พรานกระต่าย  
วันที่  27 ม.ค. 25๕7  คปสอ.โกสัมพีนคร และคปสอ.เมืองก าแพงเพชร  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

  4.3.2 หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนตค์าเบรียล 
คุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช ด้วยคณะกรรมการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จะมาออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ใน
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2556 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,000 คน ณ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ หมู่ 9    
ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร ซึ่งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมไปแล้ว 2 ครั้ง โดย
จังหวัดได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่ จัดหาผู้เข้ารับ
การตรวจรักษา ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยด้านจราจร โดยจะลงดูพ้ืนที่ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านไปร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ในวันดังกล่าวด้วย 
ประธาน  ทั้งนี้ จังหวัดจะต้องจัดแพทย์ 5 ท่าน และเภสัชกร 5 ท่าน ไปร่วมออกหน่วย ซึ่ง
โรงพยาบาลก าแพงเพชร สามารถจัดแพทย์และเภสัชกร ไปร่วมออกหน่วยได้อย่างละ 2 ท่าน ที่เหลือขอมอบ
โรงพยาบาลพรานกระต่าย คลองลาน และไทรงาม จัดแพทย์ / เภสัชกรร่วมออกหน่วยด้วย 

 ที่ประชุม        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  - ไม่มี 

/ระเบียบวาระ... 
... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ 1) ด้วยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จะลงตรวจสอบเอกสารงบ UC ปี 2556 
ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2557 เป้าหมาย คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล โดยงบที่จะมา
ลงตรวจสอบ ได้แก่ 1) งบรายหัว ในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ คือช่องทางการไหลของเงิน เช่นกองทุนทันตกรรม 
กรณีจังหวัดมีมติให้โอนให้พ้ืนที่ด าเนินการต่อ 2) งบค่าเสื่อม ซึ่งการตรวจสอบจะใช้ Board ที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย เช่น คปสอ. เงินที่จังหวัดโอนลงพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นเงิน PP ที่จังหวัดจัดท าโครงการในภาพรวม แล้ว
โอนให้พื้นที่ด าเนินการ จะมาติดตามผลงานว่าท าจริงหรือไม่  
 2) เรื่อง OP Refer เนื่องจากขณะนี้ไม่ได้กันเงินไว้จ่ายที่จังหวัดแล้ว โรงพยาบาล
ชุมชนต้องเข้าไปตรวจสอบและอนุมัติ ขอฝากให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานด้วยหากไม่เข้าไปอนุมัติภายใน 2 สัปดาห์ ก็
จะอนุมัติโดยอตัโนมัติ  

 ที่ประชุม        รับทราบ  

คุณศิริชัย ลิ้มเลิศเจริญวนิช ในเรื่องการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ
ผู้ตรวจราชการฯลงนามอนุมัติ ในส่วนของการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด จะมีการประชุมหัวหน้าเภสัชกร
โรงพยาบาลทุกแห่งในช่วงสัปดาห์หน้า ส่วนเวชภัณฑ์มิใช่ยาของงานทันตฯอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ประธาน  1) ในเรื่องของการตรวจ HBA1c ซึ่งราคาค่อนข้างแตกต่างกันมากนั้น ได้มีการประชุม
หารือกันแล้ว อยู่ระหว่างรอราคากลางของเขต ในการตรวจ HBA1c ขอให้มีการตรวจ 6 เดือน/ครั้ง คาดว่าจะ
ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ตา ไต เท้า ซึ่งเป็นปัญหาป่วยตายใน Service 
Plan ส่วนงบประมาณในกองทุน NCD ประมาณ 8 ล้านกว่าบาท จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาใช้ในเชิงคุณภาพ  
 2) จากการลงนิเทศงาน NCD ปัญหาที่พบ คือ Pre-HT ยอดสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่คัดกรอง
ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทอล โดย อสม. ซึ่งเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทอล จะมีความ Error 
ประมาณ 20 % False Positive ค่อนข้างสูง ฉะนั้นในการคัดกรองซ้ าขอเสนอให้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
ปรอทแทน ขอฝากสาธารณสุขอ าเภอช่วยตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทให้มีใช้ให้เพียงพอด้วย  
ส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ใช้หลักสูตร 6 สัปดาห์ของกรมอนามัย แต่ถ้ามีนวัตกรรมที่ดีกว่าก็
ให้มาน าเสนอด้วย  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในเรื่องการให้เลือดนั้น จากข้อมูลผู้ป่วยในที่ Refer 
เข้ามาโรงพยาบาลก าแพงเพชร ในปี 2556 ประมาณ 14,000 ราย  20 % RW น้อยกว่า 0.5 และ 0.5 – 2 
อยู่ที่ 60 % มากกว่า 2 อยู่ที่ 20% สอดคล้องกับการลดความแออัด เมื่อดูโรคที่น้อยกว่า 0.5 โรคหลักๆ ที่มา
จะเป็นเรื่อง injury Fracture และโรคทางอายุรกรรมประมาณ  60 – 70 %  คือ Thalassemia ที่ Refer เข้า
มาให้เลือด ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่ได้หารือกันไว้ในเรื่องการพัฒนาห้องเลือด (Blood Bank) ในโรงพยาบาล
ชุมชนเพ่ือลดการ Refer ทั้งนี้ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้ว จะได้หารือกันในโอกาสต่อไป 
พญ.รจนา  ขอนทอง เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณเลือดไม่เพียงพอต่อการใช้ คาดว่าในปีนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้น 
ได้มอบให้ทางห้อง LAB ไปวางแผนในเรื่อง Blood Bank  ในโรงพยาบาลแม่ข่าย (Node) เพ่ือลดการ Refer  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

คุณกฤษณะ โมราสุข ในเรื่อง Data Center ของ CUP เนื่องจากว่าปัจจุบัน โปรแกรม HOSxP/HOSxP-
PCU ได้พัฒนาตัวส่งข้อมูลของ รพ.สต.ให้ Sync. ข้อมูลไปได้ 2 ที่ คือจังหวัดและสามารถส่งไปที่ CUP ได้ด้วย  
ปัจจุบันการ Sync. ข้อมูลจะ Sync. มาที่จังหวัดที่เดียว ปัญหา คือข้อมูลรายบุคคลโดยเฉพาะข้อมูล EMR ใน
Data Center จังหวัดปัจจุบันเปิดไม่ขึ้นเลยเพราะมีข้อมูลจ านวนมาก ฉะนั้นทางเลือกหนึ่งที่จะดูภายใน CUP 

/ตัวเองได้... 
... 
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ตัวเองได้ คืออาจจะต้องท า Data Center ที่ CUP เพ่ือดูข้อมูลของลูกข่ายตัวเองภายใน CUP รูปแบบคือจะ 
Sync. ข้อมูลไป 2 ที่ คือจังหวัดและ CUP ซ่ึง CUP ก็จะสามรถบริหารจัดการข้อมูลของ CUP ได้ และสามารถดู
ข้อมูลได้ง่าย รวดเร็วกว่าที่จะดูผ่านจังหวัด ส าหรับข้อมูลของ NCD ที่จะดูในภาพจังหวัด ก็จะดูจากระบบ
คลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ ประมาณปลายเดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จ  
  สิ่งที่จะต้องเตรียม คือ Database Server  และ Gateway Server รายละเอียดจะ
ประสานผู้รับผิดชอบงานอีกครั้ง   
 
นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ งาน IT ต้อง Copy log File ส่งให้อ าเภอ ถ้ามี Data Center อ าเภอก็สามารถน า  
log File ไปวาง อ าเภอก็จะสามารถด าเนินการเองได้ สามารถวิเคราะห์ได้ โดยไม่ต้องพ่ึงจังหวัดมากนัก เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของอ าเภอ 
ประธาน  Data Center อ าเภอต้องมี ซึ่งจะท าให้สามารถประมวลผลได้ทั้งหมด เป็นจุดแข็งของ
จังหวัดก าแพงเพชร 
           ที่ประชุม        รับทราบ 

คุณสุเทพ นาคนาม กลุ่มงานนิติการ มีเรื่องเสนอที่ประชุม 2 เรื่อง คือ 
  1) แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังการยุบสภา เพ่ือให้
ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เป็น Check List ควรท า ไม่ควรท า ท าไม่ได้ ไม่แน่ใจ รวม 7 ประเด็น กรณี
กิจกรรมใดไม่แน่ใจให้สอบถามมาที่กลุ่มงานนิติการได้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
  2) ด้วยสถานบริการในสังกัด ได้มีค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ยื่นค าขอต่อสัญญา 5 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 4 ราย โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา    
1 ราย และขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ขอความเห็นชอบที่ประชุม 

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

 
 

 

 

     ปิดประชุมเวลา  17.00  น. 

                                                                
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

      
  นางสมศิริ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


